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

i.s.m.

V

[Woord vooraf]
Met het thans verschijnende tiende deel wordt het Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek voorloopig afgesloten. Redactie en uitgever zijn er zich van bewust,
dat er nog stof genoeg zou zijn om een aantal deelen van denzelfden omvang te
vullen. Overwegingen van verschillenden aard dwingen ertoe thans niet verder te
gaan. Er is naar gestreefd om Nederlanders van zeer algemeene bekendheid, die
nog niet in het Woordenboek voorkwamen, in dit deel bijeen te brengen. Artikelen
over personen van minder algemeene vermaardheid zijn daarnaast opgenomen,
zoover deze reeds bewerkt waren en de plaatsruimte toeliet. Aan deze groep ontleent
een werk als het onze juist zijn meest bijzondere beteekenis. Maar volledigheid is
hierbij niet mogelijk; en een nauwkeurige maatstaf voor het historische belang of
de persoonlijke waarde, die de opneming moeten wettigen, is nauwelijks te bepalen.
Aan den oorspronkelijken opzet is ook in dit deel vastgehouden, zoodat daarin
nog geen personen worden aangetroffen. die later dan 1910 zijn overleden. Het
heeft steeds in de bedoeling gelegen deze in afzonderlijke aanvullingsdeelen te
bewerken.
Het samenvattend register op de 10 deelen is in den gebruikelijken vorm aan het
eind van dit deel toegevoegd. Het werd geheel herzien en vermeerderd met de
noodzakelijke verwijzingen.
Den heer Hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amsterdam, Dr. F.
SCHMIDT-DEGENER, en in het bijzonder Mejuffrouw J.M. BLOK, zijn wij zeer verplicht
voor de talrijke mededeelingen omtrent portretten uit de gegevens van 's Rijks
Prentenkabinet.
Ten slotte past een woord van welgemeenden dank aan de talrijke medewerkers,
die het verschijnen ook van dit laatste deel hebben mogelijk gemaakt.
ROTTERDAM } Augustus 1937.

FR. KOSSMANN.

DEN HAAG } Augustus 1937.

P.C. MOLHUYSEN.
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A.
[Aa, Charles Menard Adelaide Simon van der]
AA (Charles Menard Adelaide S i m o n v a n d e r ), geb. te Leiden 1810, overl. te
Leeuwarden 21 April 1855, liet zich 2 Oct. 1831 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen en 18 Juni 1832 aan die te Leiden, waar hij in 1834
bevorderd werd tot jur. utr. dr. op een dissertatie De procuratoribus judicialibus
(Leov. 1834). Van hem verscheen 3 Aug. 1842 een cantate op het 50-jarig bestaan
van het Nutsdepartement te Leeuwarden. Verder schreef hij: Iets over de veesterften
in Friesland en de daartegen genomen maatregelen, vanaf 1713 tot heden (Leeuw.
1849). Hij was met A. Wassenbergh, T.R. Dijkstra en J.G. Ottema redacteur van
den Frieschen-Votksalmanak (1836-66).
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedel. bibliotheek van Leeuwarden ('s
Gravenhage 1932), 42, 201, 267, 283; System. Catalogus der Prov. Bibl. van
Friesland (Leeuw. 1875).
Wumkes

[Abba, Mr. Bartholomeus]
ABBA (Mr. Bartholomeus), ged. in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 9 Juli 1641, begr.
aldaar in dezelfde kerk 8 Mrt. 1684, dichter. Hij was een zoon van C o r n e l i s
D i r k s z . A b b a (1604-75), vermogend brouwer ‘in de Vijffhoeck’ op den Singel,
vele jaren (1646-57 en 1661-75) commissaris van huwelijksche zaken in zijn
woonplaats, commissaris van de desolate boedelkamer tijdens het faillissement van
Rembrandt (1658) en kapitein der burgerij (1658-72). Zijn moeder heette S a r a
B a r t h o l o m e u s d r . v a n d e r W i e r e . Vermoedelijk bezocht Bartholomeus de
latijnsche school en het Athenaeum te Amsterdam. Op 17 Juni 1666 werd hij als
jur. cand. te Harderwijk ingeschreven. Nog in hetzelfde jaar promoveerde hij, waarna
hij zich als advocaat in zijn woonplaats vestigde. Zonder twijfel had hij zich
gemakkelijk een plaats kunnen verwerven in de amsterdamsche magistratuur (zijn
oom A l b e r t P a t e r was raad, daarna schepen en burgemeester van Amsterdam,
een tweede oom J a n d e W a e l burgemeester van Haarlem, enz.), doch hij voelde
zich blijkbaar tot het openbare leven niet aangetrokken. Zeer de vraag is of hij als
advocaat veel praktijk had. In de bewaard gebleven Amsterdamsche Heerenboekjes
uit dien tijd (1680, 1682, aanwezig op het Gem. Archief Amsterdam) komt hij voor
als advocaat, gevestigd op den Singel ‘in de Vijffhoeck’ of ‘in de Eendracht’. Van
23 Dec. 1672 tot 1674 was hij vaandrig in wijk XXII, in welke wijk zijn vader vele
jaren als kapitein had gediend. Hij bleef ongehuwd. Bij zijn overlijden woonde hij in
de Amstelkerkstraat; hij liet slechts na een obligatie ter waarde van ƒ 3000.
Aanvankelijk had men van Abba als dichter groote verwachtingen. Hij was
nauwelijks 22 jaar, toen Jan Soet (dl. I, kol. 1477) zijn bundel Parnassus aan't IJ
opdroeg aan ‘den Wel-geoeffende
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en doorlugtigen Poêt Bartholomeus Abba’, in welke opdracht Soet o.a. zegt: ‘Met
recht heeft den Doorluchte Joost van de Vondel, Prins, en Vader der Nederduitse
Poëten, Uw E. geacht te zijn, d'Eer en roem der Amsterdamse jongelingen; wijl ghy,
in de bloem, en 't bloeyen van uwe jaren, niet alleen een menigte van grijze koppen,
en doorletterde harssenen beschaamt; maar, wat meer is, de lier van Flaccus, de
luitte van Homeer, en Goddelikke Harpe van Apollo, door Uw E. Gezangen, schijnt
te honen enz.’ Vondels uitspraak is van elders niet bekend, doch men zal overigens
deze en dergelijke loftuitingen cum grano salis moeten opvatten. Abba behoorde
niet tot de dichterbent van Jan Soet, zooals K a l f f veronderstelt; hij kwam uit een
geheel anderen maatschappelijken kring dan de leden van dit gezelschap. Dat hij
als vroolijk student de herberg van Jan Soet met zijn bezoek vaak vereerde, is echter
niet onwaarschijnlijk.
Abba heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Hier en daar zijn gedichten van
zijn hand bewaard gebleven, welke geen hoogen dunk geven van zijn talent. V a n
d e r A a zegt: ‘Zijn verzen waren vrij vloeyend, doch hebben geen bijzondere
verdiensten’. Hij werd meer en meer een gelegenheidsdichter, die bij alle mogelijke
gebeurlijkheden tegen betaling verzen maakte. Zijn latere vijanden - waartoe al
spoedig Jan Soet en diens vrienden Pieter Rixtel (dl. II, kol. 1218) en Pieter Verhoek
en ook Hier. Sweerts (dl. III, kol. 1223) behoorden - beschuldigden hem er zelfs
van, dat hij zijn gedichten niet zelf maakte, doch van anderen kocht. Ook zou hij
dikwijls zijn drukker niet hebben betaald (K l e e r k o o p e r publiceert een notarieele
acte van 30 Jan. 1676, waarbij iemand wordt gemachtigd voor de weduwe van den
drukker Jan Jacobsz. Schipper een som gelds bij Abba te innen) en zijn tijd in
herbergen hebben verdaan. Op het laatst schijnt hij - na het vermogen van zijn
ouders te hebben verbrast - niet veel meer dan een verloopen dronkaard te zijn
geweest.
Van zijn gedichten noemen wij: een lofdicht voor D i r c k H e y n c k s blijspel
Veranderlijk geval of standvastige liefde gedateerd 17 Mrt. 1663; een vers in het
album amicorum van den dichter Mr. Joan Blasius (dl. II, kol. 176) in de Univ. Bibl.
te Amsterdam, gedateerd 10 Sept. 1664; Leiden's Wellekomst aen d'E. Heere Mr.
Cornelis de Witt, Borgemeester en Raedt tot Dordrecht, Ruwaert van Putten,
Hoogeschoolbezorger te Leiden (1667), verder een drietal gedichten gericht aan
leden van het geslacht de Witt, o.a. Op d'afbeeldinge van Mejoffer Joanna de Witt
(ook bij v a n d e r A a ), alle te vinden in Het swart tooneelgordijn opgeschoven
voor de Heeren Gebroederen Cornelis en Joan de Witt (z.p. 1676); Aen d'E.
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Joffers, Mejoffers Alida en Geertruida Bollen en Aen d'E. Joffer Mejoffer Anna Maria
Coltermans, in Nieuwe verzameling van Nederduitsche Mengeldichten (1727), 211,
212; Uitvaert van.... Isaäk Zweers onderamirael van Holland en West-Friesland
(1673), zie T i e l e , 6831; twee grafschriften voor gedenkpenningen bij den dood
van Vondel (1679), waarvan één gereproduceerd is op den omslag van Een
keuze-catalogus van het Vondel-museum (1919); gedicht op den dood van Rijklof
van Goens (1682), zie Alg. Ned. Fam. blad XII (1895), 242; grafschrift op Paul Wirtz
bij W a g e n a a r , Amsterdam in zijn opkomst II, 106.
A r n . M o o n e n (dl. VIII, kol. 1172) maakte een gedicht op zijn beeltenis door
Cornelis Janssens van Ceulen (1665), V o n d e l op zijn portret in uniform van
vaandrig (1673). J e r . d e D e c k e r (dl. I, kol. 691) bezong zijn geboortedag en
zijn promotie als doctor in de rechten. R i x t e l en S w e e r t s daarentegen
beschimpten hem in hun gedichten; vooral laatstgenoemde schreef in Het derde
en laatste deel der koddige en ernstige opschriften (1685) onder het pseudoniem
J e r o e n J e r o e n s e verschillende gedichten en grafschriften op Abba, waarin
deze voor alles wat leelijk is wordt uitgemaakt. Men duidde hem in deze gedichten
aan met A.B., B.A. of Bartel of noemde hem ook dikwijls met vollen naam.
Abba behoorde vermoedelijk tot de veertien dichters, die het lijk van Vondel
grafwaarts droegen. Uit de genoemde gedichten van en op Vondel mag echter niet
dan tot een zeer oppervlakkige relatie tusschen beiden besloten worden.
H o u b r a k e n verhaalt ons, dat de Lairesse Abba als Apollo op den Parnassus
heeft geschilderd. Genoemde schilder had nl. eens een weddingschap aangegaan,
dat hij in één dag den geheelen Parnassus met de Muzen en Apollo zou schilderen.
Dit gebeurde; Abba, die toevallig dien dag kwam oploopen, werd toen mede
geconterfeit (de Parnassus van de Lairesse in de Gemälde-Galerie te Dresden?).
Abba is door A l b e r d i n c k T h i j m sprekende ingevoerd in diens Portretten van
Joost van den Vondel (1876), 172 e.v., 219, 220.
C l a r a A b b a (1631-71), een zuster van Bartholomeus en echtgenoote van
J a n L e n s e n , komt voor op een schilderij der regentessen van het Leprozenhuis
door Ferd. Bot (1668) in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Doop- en Begraafboeken van de Nieuwe Kerk en Register van de Collaterale
successie, 4, 375 (Gem. Archief Amsterdam); A r n . H o u b r a k e n , Groote
schouburgh der Nederl. konstschilders III (1721), 112; J.C. W e y e r m a n , De
levensbeschr. der Nederl. Konstschilders II (1729), 411, 412; A. M o o n e n , Poëzy
(1700), 683; J e r . d e D e c k e r , Rijmoeffeningen II, 158, 242; J.v. V o n d e l , Poëzy
I (Franeker 1682), 589; V o n d e l s Werken, ed. v a n L e n n e p V, 151-52, XII,
225; ed. U n g e r , dl. 1659-79, 376; ed. v a n V l o t e n , I, 762; ed. D i f e r e e II, 946;
Nederduitse en Latijnse keurdigten (Rott. 1710), 574; J a n S i x , Pandora, 337 (hs.
ten huize van mevr. de douair. prof. jhr. Dr. J. Six); P. R i x t e l , Mengelrijmen, 2e
dr. (1717), 30, 96, 97, 98, 100; Het derde en laatste deel der koddige en ernstige
opschriften (Amsterdam bij Jeroen Jeroense 1685), 7, 21, 22, 76, 153 e.v., 167,
223; Album Studiosorum van Harderwijk; A.J. v a n d e r A a , Nieuw biogr. anthol.
en kritisch woordenboek der Ned. dichters I (1864), 1 e.v.; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Beknopt biogr. handwoordenboek van Nederland I, 2; J.A. J o c h e m s ,
Amsterdams oude burgervendels
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(1888), 56; E.W. M o e s , Iconographia Batava I (1897), 9; E l i a s , De Vroedschap
van Amsterdam I, 418; W. Z u i d e m a , Jan Zoet in Oud-Holland XXIII (1905), 87,
88; G. K a l f f , Gesch. der Ned. letterkunde IV (1909), 462, 463; P. L e e n d e r t z
Jr., Het leven van Vondel (1910), 343; Catalogus der handschriften (in de) bibliotheek
der universiteit van Amsterdam IV, 1 (1911), 2; Catalogus der Vondel-tentoonstelling
gehouden in Febr. 1879 te Amsterdam (1879), no. 134; Een keuze-catalogus van
het Vondel-museum (1919), 6; Catalogus van de Vondel-tentoonstelling te
Amsterdam Dec. 1926 (1926), no. 22; M.M. 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), 692; J.C. v a n d e r D o e s , Jan Luyken
en de vrienden van zijn jeugd in Stemmen des tijds, 1931, II, 626-29; H.F.
W i j n m a n , Mr. Barth. Abba. Uit het leven van een Amsterdamschen Bohémien in
het Haagsch Maandblad (1935).
Wijnman

[Abbema, Florentius]
ABBEMA (Florentius), geb. te Leeuwarden, overl. te St. Jacobi Parochie 20 Mei
1707, liet zich in 1697 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker en
werd in 1706 predikant te St. Jacobi Parochie, waar hij nog geen jaar werkzaam
was. Men vindt van hem een nederlandsch vers in de dissertatie van Theodorus
van Thuynen De Sententia Joh. Marshami de LXX hebdomadis Danielis (Franeq.
1701) en een latijnsch vers in de dissertatie van Everhardus Wielinga, De
conditionibus Institutionum disputantis (Franeq. 1701).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuwarden 1886),
225.
Wumkes

[Abbring, Georgius]
ABBRING (Georgius), geb. te Groningen, overl. in 1731 te Ezinge, zoon van Ds.
Sicco A. (1), liet zich 6 Sept. 1713 inschrijven als litt. student aan de hoogeschool
te Groningen, en te Franeker als theol. student 27 Aug. 1716, waar hij een gedicht
schreef Ter inhuldiging van Johannes Ortwinus Westenberg tot professor in
Frieslands Akademie verkoren (Franeker 1716). Ook vindt men van hem een
latijnsche elegie op de begrafenis van prof. Lambert Bos (1717), op den dood van
prof. Joh. van der Waayen (1717). Hij was predikant te Ezinge van 1721 tot zijn
dood. Zijn zoon Sicco (2) volgt.
Zie: H.H. B r u c h e r u s , Gedenkboek van Stad en Lande (Gron. 1792), 177;
Carmina, edita in funere D. Lamb. Bos (Franeq. 1717); W.B.S. B o e l e s , Frieslands
hoogeschool en Athenaeum (Leeuw. 1878) II, 356, 366.
Wumkes

[Abbring, Hermanus Johannes]
ABBRING (Hermanus Johannes), geb. te Groningen 28 Dec. 1787, overl. te
Amsterdam 14 April 1874, werd 1808 2e luitenant, in 1815 kapitein bij de genie,
vertrok 22 Nov. 1815 in dien rang naar West-Indië, keerde naar het vaderland terug
25 Aug. 1825, werd in 1826 gepensionneerd en wijdde zich verder aan letterkundigen
arbeid. Van hem verscheen: Maurits van Werdenberg of de Vrijgeest (Gron. 1832);
Het Kerkhof buiten de Heerepoort te Groningen, of vlugtige, wijsgeerige,
godsdienstige en zedekundige beschouwingen van hetzelve (Gron. 1833);
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Weemoedstoonen uit de geschiedenis van mijn leven of mijne reis naar Curaçao
en vlugtige beschouwingen van dat eiland, gedurende mijn tienjarig verblijf op
hetzelve (Gron. 1834); Fragmenten uit mijne aanteekeningen (Gron. 1836), 2 dln.;
Het dat Kerah of de pelgrimsoogst, een Persiaansch verhaal of iets over godsd. en
zedelijk onderwijs (Gron. 1836-37), 2 dln.; Geron of de Oude op den berg, een boek
voor ingewijden (Gron. 1837), 2 dln.; Keur van kleine geschiedenissen en verhalen
(Utrecht 1838-39), 2 st.; De lijkbus of de graven, bevattende eenige beschouwingen
over het leven, de wereld enz. (Utr. 1841); Het Heelal, of beschouwing
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van den sterrenhemel, tot opwekking van Godsdienst en Godsvereering (Amst.
1849). Zijn zoon W i l l e m H e n d r i k A., geb. op Curaçao in 1821 was leerling aan
het gymnasium te Utrecht, studeerde te Utrecht en Amsterdam in de letteren
(1841-46), en gaf in het licht: Zedelijke beschouwing over de dronkenschap, of iets
over het misbruik van sterke dranken (Amst. 1846), met een narede van zijn vader.
Zie: 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 , Biogr. Woordenboek
(Amst.), 2e dr., 3; C.L. B r i n k m a n , Alphab. Naamlijst 1858, 6.
Wumkes

[Abbring, Sicco (1)]
ABBRING (Sicco) (1), geb. in 1671 te Groningen, aldaar overl. 27 Nov. 1724, liet
zich op 14-jarigen leeftijd inschrijven als student ‘gratis in honorem patrui rev.
Abringii’, aan de hoogeschool van zijn geboortestad, en was predikant te Visvliet
(1694-1712) en te Groningen tot aan zijn dood. Van hem verscheen zijn Eerste
Leerrede gehouden in de A-kerk (Gron. 1712). Zijn zoon is Georg. A.
Zie: H.H. B r u c h e r u s , Gedenkboek van Stad en Lande (Gron. 1792), 15, 201.
Wumkes

[Abbring, Sicco (2)]
ABBRING (Sicco) (2), geb. te Ezinge Jan. 1731, overl. te Dokkum 9 Nov. 1784,
zoon van Ds. Georgius A. (kol. 4), liet zich 5 Sept. 1747 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Groningen, vervaardigde Gedigt op het vertrek van Petrus
Noordhof als zijn Eerw. van Groningen tot Amsterdam beroepen werd (Gron. 1748),
en was predikant te Molkwerum (1754-57), Welsrijp (1757-66) en Franeker (1766
tot zijn dood). In de friesche literatuurgeschiedenis is hij bekend als degene, die
een vertaling van Mattheüs 6 in het Molkwerumer dialect, bewerkt door Ds.
Christianus Henricus Braunius te L. Vrouwen Parochie (1752-1803) en Ds. Arnoldus
Braunius te Molkwerum (1735-51) met behulp van de oudste inwoners van
Molkwerum en bijzitter Douwe Fekkes Rinia, in handschrift verstrekte aan prof. E.
Wassenbergh te Franeker, die zij publiceerde in zijn Taalkundige Bijdragen tot den
Frieschen Tongval (Leeuw. 1802), 135-148.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 234,
259, 406; mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 394.
Wumkes

[Ablaing, Willem Matthias d']
ABLAING (Willem Matthias d'), geb. te Batavia 29 Aug. 1851, overl. te Leiden 28
Mei 1889. Na het gymnasium in den Haag bezocht te hebben, werd hij in 1869
ingeschreven als student in de rechten aan de universiteit te Leiden. Ook volgde
hij een semester de colleges van prof. Windscheid te Leipzig. In 1877 promoveerde
hij te Leiden op een proefschrift over: De zoogenoemde schuldvernieuwing door
wissels. Hij vestigde zich daarna aldaar als repetitor. Gedurende de ziekte van prof.
J.E. Goudsmit, nam hij diens colleges waar en na diens dood werd hij op 15 April
1882 tot hoogleeraar in het romeinsch recht benoemd. Hij aanvaardde dit ambt met
een redevoering: Recht en Wetenschap. Letterkundig en historisch gevormd, was
hij een uitnemend beoefenaar van het romeinsch recht. De historisch-philosophische
richting was de zijne. Vooral de geschiedenis van het romeinsch recht in de
middeleeuwen had hij tot onderwerp zijner studiën gekozen en kostbare codices
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van de glossatoren uit dien tijd op eigen kosten verworven. Deze handschriften,
met zijn aanteekeningen, zijn na zijn dood in het bezit gekomen van de leidsche
universiteitsbibliotheek.
Zie: Jaarboek der Rijks-Universiteit te Leiden (1881-82) XXXIII; J.H. B i j d e n d i j k ,
Willem Matthias d'Ablaing in Almanak van het Leidsche Studentencorps (1890),
431, met portret; W.N. d u R i e u , De bibliotheek van
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prof. W.M. d' Ablaing in Nederlandsche Spectator (1890), 218:
Hoogeveen

[Abresch, Frans Isaak]
ABRESCH (Frans Isaak), geb. te Groningen 17 Nov. 1783, overl. te Zuidhorn 4 Juli
1852, zoon van Mr. J e r e m i a s F r e d e r i k A. en G e e r t r u i d a F r a n c i s c a
G u i c h a r t , liet zich 15 Sept. 1800 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 28 Mei 1806 in de rechten promoveerde op een proefschrift
Observationes de jure cum Romano tum Groningano circa sponsalia. Hij huwde te
Groningen 16 Juni 1811 met H e b b e l i n a R e g n e r a d e D r e w s (geb. te
Groningen in 1784 en in 1848 overl. te Zuidhorn, dochter van J o h a n d e D r e w s
en jonkvr. M a r g a r e t h a B o u w i n a L e w e v a n M i d d e l s t u m ). Hij was
burgemeester en notaris te Zuidhorn.
Zie: A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek (Gron. 1885) I, 3;
J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek van Groningen (1800-1900) (Bolsward
1935), 293.
Wumkes

[Abresch, Frederik Lodewijk]
ABRESCH (Frederik Lodewijk), geb. te Zwolle omstreeks 1767, overl. 1856, liet
zich 19 Dec. 1788 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, was
predikant te Velp (1794-1802) en IJselstein (1802-45), waar hij emeritaat verkreeg.
Hij was in zijn tijd een der weinige predikanten, die instemden met A.S. Thelwall,
schrijver van het opzienbarend vlugschrift Keert u tot Hem die slaat (1825). De
dordtsche leer zat hem in het bloed, zooals bleek in het gereformeerde tijdschrift
De Zaadzaaier, dat hij redigeerde onder den schuilnaam Omicron. Ook schreef hij
onder dit pseudoniem de brochure Wat mag toch dit zijn? waarin hij aangaande
Thelwall's geschrift verklaarde, dat het met al zijn scherpheid ‘toch nog meer welkom
moest zijn dan de lippen dergenen die ons vleien’. Hij werd de grootvader van
moederszijde van zijn naamgenoot Dr. Frederik Lodewijk Rutgers, hoogleeraar aan
de Vrije universiteit.
Zie: J.C. R u l l m a n n , Keert u tot Hem die slaat, Thelwall's Christelijke Opwekking
aan de Nederlanders bij gelegenheid van de overstroomingen in Febr. 1825 na
honderd jaren opnieuw uitgegeven en van een historische toelichting voorzien (Amst.
1925), XI.
Wumkes

[Abresch, Jeremias Frederik]
ABRESCH (Jeremias Frederik), geb. te Zuidhorn 28 Juni 1816, overl. te Leeuwarden
3 Mrt. 1885, zoon van Mr. Frans Isaak (zie boven) en H e b b e l i n a R e g n e r a
d e D r e w s , liet zich 19 Juni 1833 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 27 Juni 1839 in de rechten promoveerde op een proefschrift
De rerum corporealium et incorporealium in jure Romano distinctione. Hij was sedert
11 Dec. 1875 raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden en gehuwd met jonkvr.
G e e r t r u i d a M a r g a r e t h a v a n H a e f t e n , dochter van jhr. A d r i a a n v. H.
en M a r i a C o r n e l i a H e t t e r s c h e y .
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Zie: A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek (Gron. 1885) I, 3;
J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek van Groningen (1800-1900) (Bolsward
1935), 426.
Wumkes

[Abrugge, Mattheus]
ABRUGGE (Mattheus) of a B r u g g e , ged. 5 Apr. 1645 in de Hoogl. kerk te Leiden,
liet zich ald. als student inschrijven 11 Mei 1661, trad 1669 in het huwelijk en werd
advocaat voor den Hove van Holland, droeg zijn dissertatie 26 Jan. 1668 De
emptione et venditione op aan den dichter Jacob Westerbaen, evenals zijn
Mengelmoes van verscheyde Gedichten ende nieuwe minnewysen ('s Grav. 1669).
Zie: J.G. F r e d e r i k s e n F.J. v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenb., 4.
Wumkes
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[Achelen, Roeland van]
ACHELEN (Roeland v a n ), friesch grietman, die in den opstand de spaansche zijde
koos en 14 Oct. 1572 tot grietman van Dantumadeel werd aangesteld. Op 29 Oct.
legde hij den eed af in handen van zijn neef Igram v. Achelen (dl. IV, kol. 7), president
van het Hof. In 1573 was hij ook dijkgraaf van Dantumadeel. In 1576 ruilde hij met
Oene van Wijtsma zijn grietenij tegen die van Hennaarderadeel, doch deed daarvan
binnen het jaar afstand, door de tijdsomstandigheden gedrongen. Hij was gehuwd
met W o m c k , dochter van J u w M o c k e m a e n L i s k H e r i n g a , bij wie hij
een dochter had. In 1602 woonde hij te Ferwerd op Camminghastate.
Zie: C h a l m o t , Biogr. Woordenb. I, 41; W i n s e m i u s , Historie van Friesland,
175; L. v a n B e y m a , Tractatus de Grietmannis, additamenta; H. B a e r d t v a n
S m i n i a , Nieuwe Naamlijst van grietmannen (Leeuw. 1837), 118, 244; mijn Stadsen Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930) I, 15.
Wumkes

[Acker, Vopiscus Horatius]
ACKER (Vopiscus Horatius), geb. te Leeuwarden 21 Mei 1751, overleden te
Oldebroek Febr. 1831. begr. te Hattem; zoon van Dr. G e r a r d u s , pensionaris van
Leeuwarden, en van D i e u w k e V i t r i n g a .
Hij werd 20 Sept. 1771 student te Groningen, maar bij zijn inschrijving schreef de
rector: Hujus nomen expurgitur ex albo ex decreto senatus Acad. 28 Juni 1773. Te
voren had hij te Franeker gestudeerd, later kwam hij te Leiden 15 Mei 1786, waar
hij den doctorstitel verwierf en privaat-docent in de oude talen werd. Vandaar kwam
hij als rector der lat. school te Hattem.
Hij schreef vele lat. gedichten, in de meeste bibliotheken (o.a. te Leeuwarden en
te Leiden) aanwezig. Was bijzonder knap, maar vrij onhandelbaar in den omgang;
om hem te leeren kennen, raadplege men P e e r l k a m p en den Navorscher 1855,
hieronder vermeld.
Hij was gehuwd te Herbajum 19 Febr. 1786 met H i j k e R i n t g e s P e t t i n g a ,
geb. te Herbajum 15 Dec. 1764, overl. te Hattem 17 Juli 1832. Haar vader werd te
Hattem begraven 16 Dec. 1800.
Zie: H o f m a n - P e e r l k a m p , de Poëtis latin.-neerl., 563; Navorscher, 1855,
113; 1906, 391; 1915, 386, 521; 1916, 217; O v e r v o o r d e , Catalogus Gem. Bibl.
Leiden, no. 1124.
Regt

[Adama, Jacobus]
ADAMA (Jacobus) of A d a m a e u s , rector der latijnsche school te Sneek omstreeks
1600, schreef: Dialexis scholastica. In tres divisa classes (Fran. 1593);
Epigrammatum liber primus (Fran. 1595); en het latijnsche dichtstuk Belgica
demologia qua tumultus Belgici caussae et res in Belgio gestae ab anno 1556 ad
annum 1595 recensentur (Fran. 1595), die alle verschenen bij den uitgever Aegidius
Radaeus, en aanwezig zijn in de boekerij van het Friesch Genootschap te
Leeuwarden.
Wumkes

[Adama, Lollius]
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ADAMA (Lollius), geb. te Oudeschoot in 1737, overl. te Sneek 25 Juni 1811, zoon
van Ds. B a r r e A. en A a l t j e F e i k e n s , liet zich 23 Sept. 1757 inschrijven als
jur. cand. aan de hoogeschool te Franeker, waar hij in 1763 in de rechten
promoveerde. Hij werd advocaat voor het Hof van Friesland (1763) en door dit Hof
benoemd tot ‘medeoudste advocaat’ voor dat Hof, was secretaris van
Wijmbritseradeel (1778-87) en burger van Sneek (6 Oct. 1775), waar hij het huis
bewoonde, dat later de herv. pastorie werd op het Achterom bij de r. kath. kerk en
had naast zijn woning de secretarie, later catechisatiekamer. Tevens nam hij den
post waar van dijksgedeputeerde van het waterschap Wijmbritseradeels c.a.
contributie
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zeedijken (1777-94) en volmacht ten Landsdage (1779-86). Op 24 Juli 1763 trad
hij in het huwelijk met D i r k j e B u m a (geb. te Sneek 22 Juni 1736 en aldaar overl.
5 Oct. 1808).
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 15.
Wumkes

[Aebinga, Hette van]
AEBINGA (Hette v a n ), friesch grietman, zoon van R u u r d v. A. en I d a v a n
D e c a m a , was gehuwd met S j o u c k , dochter van F r a n s v a n C a m m i n g h a
en J o u c k W a l t a v a n J o n g e m a te Bozum. Toen in 1566 het placcaat wegens
herstel van den r.k. eeredienst te Leeuwarden zou worden afgekondigd, ontstond
daarover ter vergadering in de kerk te Oldehove een felle twist, waarbij v. A., die
destijds te Hallum woonde, en lid van het schuttersgilde te Leeuwarden was, in
hooge woorden geraakte met den leeuwarder burger Gabbo Selsma, die hem
toevoegde, dat hij in deze vergadering niets te maken had. Met zijn roomschgezinde
geloofsgenooten overstemd, moest hij toen de kerk verlaten. Evenals Allert van
Sierksma, grietman van Leeuwarderadeel, teekende hij in Jan. 1567 het vertoog
van Aremberg, strekkende tot bevestiging van hun trouw aan den Koning en hun
gehechtheid aan het Katholicisme. Hij staat bovenaan de lijst der onderteekenaars.
Tot belooning voor zijn ijver voor de spaansche partij, aan welke hij vele diensten
had bewezen, werd hij in 1572 door den Koning tot grietman van Menaldumadeel
aangesteld. Hij schijnt echter met zijn ingezetenen, niet wel overweg te hebben
gekund. In 1575 stierf hij en zijn stof rust in de gewijde aarde van het St. Annaklooster
te Leeuwarden in de Bagijnestraat.
Zie: H. B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe Naamlijst van grietmannen (Leeuw.
1837), 176-178.
Wumkes

[Aeneae, Henricus]
AENEAE (Henricus), geb. 19 Aug. 1743 te Oudemirdum, overl. 1 Nov. 1810, zoon
van Ds. Eduardus Aenée (die volgt), predikant aldaar, bezocht de latijnsche school
te Leeuwarden, studeerde aan de hoogeschool te Franeker, waar hij zich toelegde
op de wis- en natuurkunde. Onder de leiding van Jan van der Bildt, die zich destijds
mede te Franeker metterwoon gevestigd had, en van Wytze Foppes, wiskunstenaar
te Dongjum, oefende hij zich in het maken van kijkers en telescopen. Na zijn huwelijk
ging hij naar Amsterdam, waar hij de wiskundige wetenschappen onderwees en
o.a. Nieuwland tot leerling had. In 1769 promoveerde hij te Leiden tot mag. art. lib.
et doctor philosophiae op een verhandeling De Congelatione. Na de omwenteling
van 1795 trad hij meer in publieken dienst. Benoemd tot lid van het Comité van de
Marine kreeg hij met de zeekapiteins Story en Lucas, met den scheepsbouwmeester
Glavimans, opdracht om in de nederlandsche zeehavens de oorlogsschepen te
onderzoeken en hun geschiktheid op te nemen. In 1798 viel hem met prof. J.H. van
Swinden de eer te beurt naar Parijs te worden gezonden, om daar met de
voornaamste fransche en andere geleerden het tientallig stelsel der maten en
gewichten te bespreken, dat grootendeels door deze beide Nederlanders is volmaakt.
Ook was hij adviseur in zaken van wis-, natuur-, schei- en werk- tuigkunde, benevens
inspecteur der maten en gewichten. Van hem verscheen: Wiskundige beschouwing
van een hellend waterscheprad, door A.G. Eckhardt uitgevonden (Amst. 1775);
Verhandeling over de motenwieken in het algemeen en over die, welke eene
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schroefwijze gedaante hebben, volgens de uitvinding van Jan van Deyl en zoon
(Amst. 1785); Iets over de waterweegkunde (Amst. 1808).
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Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles en komt voor in de Vaderl. Historie ten
vervolge op W a g e n a a r , dl. 43.
Zie: Algem. Konst- en Letterbode (1808) I, 201; (1810) II, 280; (1811) I, 133;
Vaderl. Hist. ten verv. op Wagenaar, XXX, 20; XXXII, 309; XL, 287; XLII, 67; XLIV,
144; XLV, 104.
Wumkes

[Aeneae, Wiglius Schultetus]
AENEAE (Wiglius S c h u l t e t u s ), geb. in 1817 te St. Jacobi Parochie en aldaar
overl. 9 Jan. 1889, liet zich 6 Sept. 1836 als med. student inschrijven aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 16 Juni 1841 tot med. et art. obst. doctor
promoveerde op een proefschrift De haemorrhagiis uteri in graviditate (Gron. 1841).
Hij maakte veel gerucht in de zaak van den schoolmeester Wopke de Jong, die een
fel friesch pamflet had uitgegeven, getiteld De domenys hifke, mar follen to ligt achte
(St. Anna Parochie 1840), dat de predikanten beschuldigde van trots en luiheid.
Ds.W. Mebius te St. Jacobi Parochie noemde het een duivelsch pamflet, maar dokter
koos partij voor den schrijver, dien hij vereerde om zijn moed niet alleen, doch ook
om zijn klassieke kennis en dichtergave. Hij liep zoo hoog met het boekje, dat hij
het in het Hollandsch vertaalde en voor eigen rekening uitgaf (1841).
Zie mijn: Bodders yn de Fryske striid (Boalsert 1926), 583.
Wumkes

[Aenée, Eduardus]
AENÉE (Eduardus), geb. te Sloten (Fr.) 16 Febr. 1718, overl. te Workum 3 Juli
1802, liet zich in 1736 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar
hij 24 Juni 1740 onder leiding van prof. E.L. Vriemoet een Dissertatio exhibens
adnotationum philologicarum, ad selecta loca sanctae codices (Franeq. 1740)
verdedigde. Hij was predikant te Oudemirdum c.a. (1741-65) en te Harich (1765 tot
enkele weken voor zijn dood). Zijn zoon was de wiskundige Henricus Aeneae
(hiervoor).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 437,
445.
Wumkes

[Albarda, Cornelis (1)]
ALBARDA (Cornelis) (1), geb. 28 Febr. 1683 te St. Anna Parochie, overl. 6 April
1742 te Leeuwarden, zoon van Jan (1) A. (die volgt) en N e e l t j e C o r n e l i s ,
promoveerde 23 Maart 1705 tot jur. utr. doctor aan de franeker hoogeschool, werd
in 1703 in plaats van zijn vader secretaris van het Bildt, huwde 15 Juli 1708 te St.
Anna Parochie met T i t i a B e u c k e r (geb. 28 Nov. 1684 te Leeuwarden, overl.
aldaar 12 Maart 1751), dochter van Mr. J o h a n n e s B. en W e n d e l i n a
H i x e n i u s . Jan (2) A. is hun zoon.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 1.
Wumkes

[Albarda, Cornelis (2)]
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ALBARDA (Cornelis) (2), geb. 4 Aug. 1796 te Harlingen, overl. 25 Febr. 1866 te
Leeuwarden, zoon van Dr. Johannes (1) A. (die volgt) en M i n t j e v a n d e r
M e u l e n , was van 1816-26 griffier en daarna vrederechter van het kanton
Hindeloopen. In 1826 werd hij lid van den stedelijken raad der stad Workum en
auditeur bij de dienstdoende schutterij aldaar tot 1835. Daarna bekleedde hij het
ambt van vrederechter van het kanton Leeuwarden 1 en 2; in Oct. 1838 aanvaardde
hij de functie van kantonrechter te Leeuwarden, was lid van den stedelijken raad
en lid van het klassikaal bestuur te Leeuwarden. Van Juni 1841-45 was hij lid van
de Prov. staten van Friesland. Hij stelde samen een Geslachtregister van de fam.
Albarda (1652-1852) (Leeuw. z.j.) en Algemeene Lijst op de verordeningen, besluiten,
reglementen enz. betreffende de regeling en het bestuur van de huishouding der
gemeente Leeuwarden (Leeuw. 1858). Hij was gehuwd met H e y e W i g g e r t s ,
geb. 23
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Jan. 1802 te Hindeloopen, overl. 20 Apr. 1825 te Workum, dochter van A u k e W.
en J a c o b a v a n B a r n e v e l d . Zij overleed eenige uren na de geboorte van
haar zoon Johannes (2) Albarda (zie aldaar).
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 5; R. V i s s c h e r , Catalogus der
Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden ('s Gravenh. 1932), 41, 89, 190.
Wumkes

[Albarda, Cornelis (3)]
ALBARDA (Cornelis) (3), geb. 8 Maart 1803 te Ferwerd, overl. te Leeuwarden 8
Febr. 1848, zoon van Mr. Willem (1) A. (die volgt) en J a n k e L o o x m a , liet zich
24 Sept. 1820 inschrijven als jur. student aan de groninger hoogeschool, waar hij
26 Febr. 1825 promoveerde tot jur. utr. dr. op een proefschrift De privilegio venditoris
rei immobilis secundum principia juris hodierni, werd advocaat ten hove van
Friesland, later procureur bij de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, nog later
lid van deze rechtbank. Hij ligt begraven op het Nieuwe kerkhof te Leeuwarden.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 7.
Wumkes

[Albarda, Hendrik Johannes]
ALBARDA (Hendrik Johannes), geb. 4 Juli 1822 te Harlingen, overl. 22 Febr. 1881
te Sneek, zoon van Jan (3) A. (die volgt) en A n n a W e s t r a , liet zich 24 Jan. 1842
inschrijven als jur. stud. aan de hoogeschool te Groningen, 18 Mei 1843 te Leiden,
promoveerde te Groningen 21 Sept. 1850 tot jur. utr. dr. op stellingen, werd advocaat
bij het provinciaal gerechtshof van Friesland, later griffler bij de arrond. rechtbank
te Sneek, en is in 1877 op wachtgeld gesteld. Hij ligt te Sneek op de algem.
begraafplaats begraven.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 8.
Wumkes

[Albarda, Henricus Julius]
ALBARDA (Henricus Julius), J a n s z ., geb. 29 Febr. 1752 te Ferwerd, overl. 13
Jan. 1824 te Leeuwarden, zoon van Mr. Jan (2) A. (die volgt) en P e t r o n e l l a
B e u c k e r , was secretaris en boelgoedsontvanger van de grietenij Ferwerderadeel
en lid der Prov. staten van Friesland. Op 12 Oct. 1777 trad hij te Oosterlittens in het
huwelijk met T r i j n t j e H o i t i n g a W i a r d a , aldaar geb. 15 Mei 1755 en overl.
te Leeuwarden 26 Sept. 1820, dochter van A b e l H o i t i n g a W., secretaris van
de grietenij Baarderadeel, en A n t j e H o i t i n g a .
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 3.
Wumkes

[Albarda, Horatius (1)]
ALBARDA (Horatius) (1), geb. 15 Oct. 1766 te Ferwerd, overl. 27 Dec. 1829 te
Workum, zoon van Mr. Jan (2) A. (die volgt) en D i e u w k e d e S c h i f f a e r t , was
notaris in het kanton Hindeloopen te Workum, van 1787-1802 notaris en procureur
bij het Nedergerecht van Wonseradeel te Makkum, tot 1812 secretaris en
boelgoeds-ontvanger te Staveren. Hij huwde te Makkum 3 April 1796 met T j e e r d j e
v a n S l o t e r d i j c k (geb. 27 Mei 1773 te Makkum, overl. te Leeuwarden 1 Nov.
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1854), dochter van S y m o n v. S. en van M a g d a l e n a C a n t e r V i s s c h e r te
Makkum. Hun zoon is Jan (4) A.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 4.
Wumkes

[Albarda, Horatius (2)]
ALBARDA (Horatius) (2), geb. 20 Juli 1828 te Leeuwarden, aldaar overl. 29 Febr.
1904, zoon van Jan (4) A. (die volgt) en D o e t j e S p o e l s t r a , liet zich 21 Aug.
1848 inschrijven als jur. stud. aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 21 Dec.
1853 op stellingen tot jur. utr. dr. promoveerde. Hij werd advocaat, later notaris te
Leeuwarden. Hem werd einde 1902 eervol ontslag verleend als notaris. Hij huwde
11 Aug. 1855 met T r i n a B o u w i n a H o m a n (geb. 26
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Juli 1830 te Groningen, overl. 18 Aug. 1890 te Schlangenbad), dochter van
J o h a n n e s H. en H e i l t j e Z e p e r .
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 12; W u m k e s , Stads- en Dorpskroniek
van Friesland (Leeuw. 1934) II, 286, 543.
Wumkes

[Albarda, Jan (1)]
ALBARDA (Jan) (1), geb. 12 April 1658, overl. 12 Aug. 1712 te St. Anna Parochie,
was 21 Mei 1674 clercq bij den commissaris en secretaris van de grietenij 't Bildt,
10 Maart 1677 notaris, 17 Oct. 1677 procureur fiscaal bij het nedergerecht, 12 Maart
1688 secretaris van deze grietenij, 8 Aug. 1698 monster-commissaris van Friesland,
15 Aug. 1682 diaken en 5 Aug. 1700 ouderling. Hij huwde ongeveer 1678 te St.
Anna Parochie met N e e l t j e C o r n e l i s (geb. 28 Nov. 1652 te St. Anna P. en
aldaar overl. 5 Maart 1721). Corn. (1) A. is hun zoon. Zij zijn de stamouders geworden
van het geslacht, dat genealogisch is beschreven in het Geslachtregister, dat in
1851 door Corn. (2) Albarda werd opgemaakt.
Wumkes

[Albarda, Jan (2)]
ALBARDA (Jan) (2), geb. 30 Dec. 1712 te St. Anna Parochie, overl. 9 Jan. 1789
te Ferwerd, zoon van Mr. Cornelis (1) A. en T i t i a B e u c k e r , liet zich 19 Sept.
1729 inschrijven als jur. student aan de franeker hoogeschool, waar hij 3 Juli 1734
promoveerde. Hij werd advocaat bij den hove van Friesland, in 1742 secretaris van
Ferwerderadeel, was eerst gehuwd (9 Dec. 1742) met zijn nicht P e t r o n e l l a
B e u c k e r (geb. 20 Jan. 1713 te Franeker, overl. 21 Febr. 1757 te St. Anna
Parochie), dochter van Mr. H e n r i c u s B e u c k e r en J e l t j e B a c k e r , daarna
16 Maart 1760 met D i e u w k e d e S c h i f f a e r t (geb. 6 Jan. 1725 te Ferwerd,
overl. te Harlingen 2 Maart 1812), dochter van Ds. J o h . d e S c h i f f a e r t en
C a t h a r i n a V i t r i n g a . Een zoon uit het eerste huwelijk is Henricus Julius A.,
uit het tweede huwelijk Johannes (1), Willem (1) en Horatius (1) A.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 2.
Wumkes

[Albarda, Jan (3)]
ALBARDA (Jan) (3), geb. 12 Juni 1791 te Harlingen, overl. 2 Oct. 1859 te
Leeuwarden, zoon van Dr. Johannes (1) A. (die volgt) en M i n t j e v a n d e r
M e u l e n , trok van Juni tot Dec. 1813 uit als garde d'honneur, werd in December
1813 benoemd tot ontvanger van de registratie te Bolsward, daarna te Harlingen
en eindelijk te Leeuwarden. Van 1821 tot 1835 was hij secretaris van de vijf deelen
Zeedijken binnen- en buitendijks te Harlingen, van Oct. 1829 tot 1832 lid van den
stedelijken raad aldaar en van 1826 tot 1832 interimair controleur van het kadaster
in Friesland. Sedert 1 Jan. 1851 oud-ontvanger van de registratie. Hij huwde 4 Mei
1818 te Harlingen met A n n a W e s t r a (geb. 27 Mrt. 1789 te Harlingen, overl. 27
Jan. 1863 te Leeuwarden), dochter van Mr. H e n d r i k W. en H i l t j e S c h a a f f .
Hun zoons zijn Hendrik Johannes A. en Johannes (3) A.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 5.
Wumkes
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[Albarda, Jan (4)]
ALBARDA (Jan) (4), geb. 23 Jan. 1797 te Makkum, overl. 24 Dec. 1858 te
Leeuwarden, zoon van Horatius (1) A. (die volgt) en T j e e r d t j e v a n
S l o t e r d i j c k , was notaris te Huizum, sedert 1826 te Leeuwarden, huwde 14 Sept.
1820 met D o e t j e S p o e l s t r a (geb. 15 Juli 1797, overl. 12 Mei 1875 te
Leeuwarden), dochter van C o r n . S. en J e l t j e S c h a a p te Leeuwarden. Hun
zoon is Horatius (2) A.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 7.
Wumkes

[Albarda, Jan Carel Coenraad]
ALBARDA (Jan Carel Coenraad), geb. 15 April 1832 te Leeuwarden, overl. 27 Febr.
1878 te Bata-
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via, zoon van Mr. Binse A. (dl. IV, kol. 21) en E l d i n e A.A. G e e r t s e m a , liet zich
9 Sept. 1850 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 26
Nov. 1859 tot jur. utr. dr. op stellingen promoveerde. Studeerde daarna voor het
groot-ambtenaarsexamen te Leiden, werd bij de tweede expeditie tegen Atjeh (1874)
auditeur militair, daarna lid van den Raad van Justitie te Batavia. De N.-I. regeering
belastte hem met een onderzoek naar Deli-toestanden. Bij zijn dood werden zijn
papieren en kostbaarheden door zijn inlandsche bedienden gestolen.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 11.
Wumkes

[Albarda, Johannes (1)]
ALBARDA (Johannes) (1), geb. 26 April 1761 te Ferwerd, overl. te Bolsward 4 April
1838, zoon van Mr. Jan (2) A. en D i e u w k e d e S c h i f f a e r t , was op de lat.
school te IJsselstein, promoveerde te Franeker 11 Juni 1785, was 1783-1812
secretaris der vijf deelen-zeedijken binnen- en buitendijks te Harlingen, van
1785-1800 med. doctor aldaar. Van 1800-02 had hij zitting in het wetgevend lichaam
der Bataafsche republiek, daarna in het departementaal bestuur van Friesland. Van
1803-12 was hij eerst drost van de stad Bolsward en de grietenij Wonseradeel en
bij opvolging baljuw van Wonseradeel en Hennaarderadeel, laatst vrederechter van
het kanton en lid van den stedelijken raad der stad Bolsward. Hij huwde 7 Sept.
1783 met M i n t j e v a n d e r M e u l e n (geb. 21 April 1762 te Harlingen, overl. te
Bolsward 29 Mei 1822), dochter van B a r e n d v.d. M., burgemeester van Harlingen,
en G e r l o f k e W i a r d a . Jan (3) A. en Corn. (2) A. zijn hun zoons.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 3 en 4.
Wumkes

[Albarda, Johannes (2)]
ALBARDA (Johannes) (2), geb. 20 April 1825 te Workum, overl. te Franeker 28
Juli 1862, zoon van Cornelis (2) A. en H e y e W i g g e r t s , promoveerde 29 Juni
1850 op stellingen tot jur. utr. dr. aan de universiteit te Groningen, werd advocaat
bij het Provinciaal gerechtshof van Friesland te Leeuwarden en later burgemeester
van Franeker. Hij huwde 4 Juni 1851 met A l e g o n d a W i l l e m i n a J o h a n n a
M a r t i n (geb. 17 Jan. 1829 te Leeuw. en overl. 18 Oct. 1859 op den huize
Oostenburg te St. Anna Parochie), dochter van Mr. P i e t e r F r a n ç o i s M. en
Luutske Reneman.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 9 en 10.
Wumkes

[Albarda, Johannes (3)]
ALBARDA (Johannes) (3), geb. 27 Nov. 1826 te Harlingen, overl. 8 Sept. 1890 te
Haarlem, zoon van Jan (3) A. en A n n a W e s t r a . Hij werd in 1849 surnumerair
bij de posterijen te Leeuwarden, in 1852 commies en 1869 directeur bij de posterijen
te Gorinchem. Daarna was hij in dezelfde betrekking werkzaam te Dordrecht en te
Haarlem. Hij huwde 9 Mei 1857 met E l e o n o r a A l a g o n d a H o u d i n a
L o h m a n , geb. te Groningen 18 Sept. 1835, overl. ald. 28 Aug. 1859, en hertrouwde
8 April 1862 met C l a u d i n e S c a t i n e T r e s l i n g (geb. 22 Juni 1838 te Scharmer,
overl. 20 Oct. 1919 te Dordrecht), dochter van Mr. J o a n D i d e r i k T., notaris te
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Scharmer, en A n n a S o p h i a W i c h e r s , woonachtig op den huize Veenlust
aldaar.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 9.
Wumkes

[Albarda, Johan Herman]
ALBARDA (Johan Herman), geb. 24 Juni 1826 te Leeuwarden, aldaar overl. 6 Juli
1898, zoon van Mr. Binse Albarda (zie dl. IV, kol. 21) en E l d i n e A.A.
G e e r t s e m a , liet zich 14 Sept. 1842 inschrijven als jur. stud. aan de hoogeschool
te Groningen, waar hij 26 Juni 1847 tot
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jur. utr. dr. op stellingen promoveerde, werd advocaat bij het Prov. gerechtshof van
Friesland, later substituut-officier bij de rechtbank te Leeuwarden, lid van de
Gedeputeerde staten van Friesland tot 1887. Hij was een bekwaam ornitholoog en
publiceerde op dit gebied: Naamlijst der in de provincie Friesland in wilden staat
waargenomen vogels (1865); Hetzelfde, verm. dr. 1884; Aves Neerlandicae, Naamlijst
van Nederl. vogels (Leeuw. 1897); De Grasrups in Landbouw-Courant no. 21, 1865.
Hij huwde 12 Jan. 1854 te Leeuwarden met E l i s a b e t h C a t h a r i n a W i c h e r s
W i e r d s m a (geb. 5 Oct. 1819 aldaar en overl. 1 Juni 1895), dochter van Mr.
P i e t e r W i e r d s m a , president van het Prov. gerechtshof te Leeuwarden, en
Johanna Wichers.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 11; R. V i s s c h e r , Catalogus der
Stedel. Bibliotheek van Leeuwarden ('s Gravenh. 1932), 103.
Wumkes

[Albarda, Willem (1)]
ALBARDA (Willem) (1), geb. 5 Juli 1764 te Ferwerd, overl. te Leeuwarden 16 Aug.
1847, zoon van Jan (2) Albarda en D i e u w k e d e S c h i f f a e r t , promoveerde
tegelijk met zijn broeder Johannes (1) tot jur. utr. dr. aan de franeker hoogeschool,
werd advocaat ten hove van Friesland, secretaris van Ferwerderadeel, ontvanger
der beschreven middelen, vervolgens vrederechter van het kanton Hallum,
gecommitteerde ten Landsdage, daarna lid van den stedelijken raad der stad
Leeuwarden en lid der Staten van Friesland. Hij huwde 3 April 1791 met J a n k e
L o o x m a (geb. 24 Aug. 1767 te Marrum, overl. 30 Juni 1850 te Leeuwarden),
dochter van B i n s e A g e s L., overste keurmeester van goud- en zilverwerken in
Friesland, en van M a a i k e R i n k h o u t te Marrum. Hun zoon is Corn. (3) A.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 4.
Wumkes

[Albarda, Willem (2)]
ALBARDA (Willem) (2), geb. 6 Juli 1821 te Leeuwarden, overl. 7 Febr. 1899 te
Cannstadt in Wurtemberg, zoon van Mr. Binse A. (dl. IV. kol. 21) en E l d i n e A.A.
G e e r t s e m a , liet zich 14 Mei 1839 inschrijven als jur. stud. aan de hoogeschool
te Groningen, waar hij 24 Juni 1846 op stellingen promoveerde tot jur. utr. dr. Hij
werd substituut griffier bij de arrondissementrechtbank te Leeuwarden, daarna subst.
officier en officier van justitie te Groningen. Woonde daarna op Maria State bij de
Duivelsbrug te Ginneken. Hij was een goed enthomoloog en schilderde als liefhebber.
Op 26 Juli 1859 trad hij te Leeuwarden in het huwelijk met M a r g a r e t h a
H e n r i ë t t e C o x (geb. 21 Aug. 1826 te Beek, overl. 8 Aug. 1891 te Ginneken),
dochter van J o h a n H e n d r i k B e r n a r d C. te Beek (L.) en van M a r g a r e t h a
Diecker.
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, 10.
Wumkes

[Alberda, Reint]
ALBERDA (Reint) werd omstreeks 1541 geboren als zoon van E g b e r t A l b e r d a
en P i e t e r k e C o e n d e r s . Na zich met vrucht op de studie der klassieke talen
en der rechtsgeleerdheid te hebben toegelegd - hij wordt een zeer geleerd man
genoemd - was hij in 1564 en 1565 burgemeester der stad Groningen, vervolgens
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kreeg hij zitting in de Hoofdmannenkamer, het hoogste rechts- en regeeringscollege
in Stad en Lande. Als magistraat begunstigde hij krachtig de uitbreiding der
Hervorming, zulks in nauwe samenwerking met leden van het geslacht Coenders
van Helpen, aan welke familie hij zoowel door zijn moeder als door zijn echtgenoote,
Willempje Coen-
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d e r s , verwant was. Het krachtig optreden van de centrale regeering tegen de
Hervormden na den beeldenstorm noodzaakte hem in 1567 de wijk te nemen naar
Steinfurt. Toen echter in het laatst van 1576 de graaf van Rennenberg, als
stadhouder aangesteld door de Algemeene Staten, zijn intocht in Groningen deed,
keerde tegelijk Reint Alberda met verschillende andere calvinistische uitgewekenen
in de stad terug. Reeds het volgende jaar opnieuw burgemeester, werkte hij er toe
mede, dat een aantal ommelander afgevaardigden, die een eigen, van de stad
onafhankelijk bestuur hadden ingesteld, door de stadsregeering werd
gevangengenomen en pas na ongeveer een jaar weer vrij gelaten. Ook in 1578
fungeerde hij als burgemeester, evenals in 1580; op den derden Maart van
laatstgenoemd jaar werd hij echter bij het zgn. verraad van Rennenberg
gevangengenomen, terwijl al zijn goederen werden geconfiskeerd. Twee jaar later
gelukte het hem te ontvluchten naar Oost-Friesland, waar hij tal van andere
groningsche Calvinisten, o.a. zijn schoonvader en zijn zwager Frederik Coenders,
aantrof. Een voorstel, hem in 1587 door den hertog van Parma gedaan, volgens
hetwelk hij al zijn goederen terug zou krijgen, mits hij zich aan den spaanschen kant
schaarde, wees hij van de hand. Hij overleed te Leer den 14. Februari 1589,
nalatende zes kinderen, met wier opvoeding zijn zwager, Frederik Coenders, zich
belastte; zijn echtgenoote was reeds in 1583 te Norden gestorven.
Het portret, dat zich op het stadhuis te Groningen bevindt en dat een copie is van
een op het huis Ekenstein bij Appingedam aanwezig origineel, stelt niet Reint
Alberda, maar Paulus van Beresteyn voor.
Zie: Kroniek van A b e l E p p e n s t h o E q u a r t , ed. F e i t h en B r u g m a n s ;
Reisjournaal van Jr. Frederik Coenders van Helpen, medegedeeld door H.O. F e i t h
en J.A. F e i t h in dl. XIV van de Bijdragen en mededeelingen van het Historisch
Genootschap te Utrecht; Lijkrede voor Jr. Frederik Coenders van Helpen door J o h .
H u n i n g a (Gron. 1618); verder verschillende, niet speciaal aan R.A. gewijde
artikelen in de Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van
de Provincie Groningen, uitgegeven door A c k e r S t r a t i n g h , F e i t h en B o e l e s
en in den Groningschen Volksalmanak (Nieuwe Serie).
Werkman

[Alberda van Ekenstein, jhr. Mr. Onno Reint]
ALBERDA VAN EKENSTEIN (jhr. Mr. Onno Reint), geb. te Leeuwarden, 17 Maart
1813, overl. te Groningen 22 Sept. 1887, zoon van Willem A.v.E. (die volgt) en
C a t h a r i n a d e W e n d t , liet zich 9 Juli 1831 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 30 April 1836 promoveerde tot mr. in de rechten
op een proefschrift Ad locum codicis poenalis de dementia et vi majori. Hij trad in
het huwelijk 9 Sept. 1836 op den huize Veenhuizen te Noordbroek met C l a r a
C o r n e l i a G o c k i n g a , geb. te Groningen 14 Mei 1811, aldaar overl. 4 Febr.
1888. Hij was griffier der Staten van Groningen.
Zie: Nederland's Adelboek (1919), 20.
Wumkes

[Alberda van Ekenstein, jhr. Mr. Willem]
ALBERDA VAN EKENSTEIN (jhr. Mr. Willem), geb. huize Ekenstein onder
Tjamsmeer 3 Mei 1792, aldaar overl. 28 Maart 1869, zoon van jhr. Mr. O n n o
R e i n t A.v.E. en M a r i a A l b e r t i n a v a n B e r c h u y s , liet zich 11 April 1809
inschrijven, als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 21 Maart 1812
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promoveerde tot mr. in de rechten op een proefschrift De favore nondum natorum
in jure. Hij trad 20 Mei 1812 te Leeuwarden in het huwelijk met C a t h a r i n a d e
W e n d t (aldaar geb. 18 Nov. 1792, overl. te Groningen 2 Maart 1837). Hij was
controleur bij

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

15
de belastingen, kamerheer in buitengewonen dienst en lid der Provinciale staten in
Groningen. Zijn zoon Onno Reint gaat hiervoor.
Zie: Nederland's Adelboek (1903), 4.
Wumkes

[Aldrichs, Lucius]
ALDRICHS (Lucius), geb. te Harlingen 8 Mei 1676, ald. overl. 5 Febr. 1718, zoon
van Enno Lucius A., rector der latijnsche school, liet zich 3 Sept. 1694 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij 3 Dec. 1698 een dissertatie
De conflagratione mundi hujus sublunaris, eventura novissimo tempore (Franeq.
1698) verdedigde. Hij was als candidaat werkzaam in 1702 te Hatzum (O. Fr.) en
werd van daar beroepen naar zijn vaderstad in 1717, waar hij reeds het volgend
jaar stierf.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 190.
Wumkes

[Alenson, Hans]
ALENSON (Hans), geb. te Honschoten in Vlaanderen 1567, overl. te Haarlem 1644,
doopsgezind leeraar. Hij was een zoon van A r e n t A l e n s o n , overl. voor 1591,
in welk jaar zijn moeder nog te Honschoten woonachtig was. Naar de Noordelijke
Nederlanden om den geloove uitgeweken, woonde hij omstr. 1585 te Leiden, waar
hij - zooals hij zelf mededeelt - veel aan huis kwam bij Christiaen Rijcaen, die in
1588 te Honschoten werd verbrand. Alenson verhaalt in 1590 te Honschoten te zijn
geweest ‘op welcke plaetse (wt liefde van hem, d.i. van Rijcaen) ick mijnen voet
geset hebbe, naementlijck, op den steen daer de pael gestaen hadde daer hij aen
verbrant was’. Kort daarna vinden wij hem te Amsterdam, waar hij als
kruideniersknecht ‘oudt omtrent 24 jaer wonende opt Water (thans Damrak) in de
Gulden Kater geassisteert met Cornelis Pietersz. sijn meester’ op 17 Aug. 1591
ondertr. met G r i e t j e J e r o e n s d r ., een 21- jarige jongedochter. De geboden
gingen mede te Leiden, waaruit blijkt dat hij daar kort te voren nog had gewoond.
Een zoon E g b e r t werd hem omstr. 1598 te Leeuwarden geboren, zoodat hij ook
daar gewoond moet hebben, hoewel zulks uit de archieven dier stad niet blijkt.
Volgens zijn vijand Jan Theunisz. (dl. IX, kol. 1117) behoorde hij eerst tot de
Vlaamsche Gem. der Doopsgezinden, werd daaruit verbannen en voegde zich
daarna bij de Waterlanders. Zijn armelijke financieele omstandigheden blijken uit
het in 1606 beginnende Kasboek der Amsterdamsche Waterlandsche Gemeente
(Doopsgezind Archief te Amsterdam): op 27 Oct. 1607 ontving Hans Alenson ten
huize van Laurens Cornelisz. Schouten te Amsterdam ƒ 30 ter leen, op 8 Dec. d.a.v.
ƒ 90, op 22 Dec. d.a.v. met Albert van Delft ƒ 25 voor reisgeld, op 23 Febr. 1608 ƒ
19, ‘om te reysen naer Vrieslant’, op 9 Aug. 1618 ƒ 4.10, op 6 Juli 1620 ƒ 36, op 8
Juli 1621 ontving Hans Alenson ‘tot Delff’ ƒ 39, op 7 Aug. 1622 vijf pistoletten (ƒ 41).
Wij weten dan dat hij te Delft woonde, waar hij leeraar was bij de Gemeente. In 1623
hoopte hij beter als wever te Haarlem zijn brood te kunnen verdienen: op 26 Oct.
1623 leende de gemeente te Amsterdam hem ƒ 250 ‘tot sijn getouwen te copen daer
hij tot Haerlem sijn broodwinning mede hoopt te crijgen’. Telkens moest Amsterdam
echter nog bijspringen: op 9 Mei 1624 krijgt hij ƒ 34, op 6 Febr. 1625 ƒ 25, op 27 April
1628 ƒ 30 enz. Ook te Haarlem was hij voorganger bij de gemeente; als zoodanig
behoorde hij tot de onderteekenaars van de 13 vredesartikelen (8 Sept. 1626),
waarbij een eind kwam aan het twistgeding met Nittert Obbesz. (dl. VIII, kol. 1231).
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Ook hij had onder de woede van Nittert's partijganger Jan Theunisz. te lijden, die
tegen hem in het licht gaf Vijf vraghen van Jan Theunisz aan Hans Alentsz, bisschop
onder de Koomen- Jannen of Hanssijten (1628), waarvan echter geen exemplaar
bewaard is gebleven. Op 14 Juli 1628 predikte Alenson te
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Medemblik; twee Hervormden, die onder zijn gehoor waren, Jacob Theunisz. Nels
en Jan Cornelis Hauwart, beschuldigden hem toen van onrechtzinnigheid ten aanzien
van het leerstuk der bijzondere genade. De twist liep ten slotte zoo hoog, dat Alenson
- na een tijdlang in hechtenis te hebben gezeten - de stad moest verlaten en er niet
meer mocht terugkeeren, op verbeurte van 17 pond. Op 22 Sept. 1636 wordt hij te
Haarlem vermeld tegelijk met Frederik Frederiksz. en Gerrit Jansz. van Santen als
dienaren van het woord bij de Vereenigde Vriesche, Hoogduitsche en Vlaamsche
Gemeente (protocol notaris Jac. Pietersz. Schout te Haarlem nr. 149, 43). Hij
hertrouwde aldaar 3 Juni 1632 met T h e u n i s g e J a c o b s d r ., een weduwe uit
Utrecht; in de huwelijksacte wordt als zijn plaats van herkomst Ronsbrugge in
Vlaanderen genoemd.
Hij schreef Tegen- Bericht op de voor-reden vant Groote Martelaer Boeck der
Doops-Ghesinde ghedruckt tot Hoorn 1626. Dienende tot verdediging der genen
die inde selfde voor-reden t' onrecht beschuldicht sijn (Haerlem 1630), waarin hij
o.a. de uitgevers van het Martelaarsboek van 1626 (Pieter Jansz. Twisck) verwijt
gedeelten uit de uitgaaf van 1615 opzettelijk te hebben weggelaten en zich in het
bijzonder tegen de Vlamingen richt. Overigens bevat het werkje tal van historische
bijzonderheden, van elders onbekend, over martelaars en over Menno, zoodat het
van groot belang is voor de geschiedenis der Mennisten. Het is opnieuw uitgegeven
door prof. S.A. C r a m e r in de Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII (1910),
139 e.v.
Het laatst komt Alenson nog voor in het testament van zijn dochter M a r i t g e
J a n s en den lintwerker Y s a a c q M a t h y s s , echtelieden, dd. 19 April 1644
(notaris Jacob van Bosvelt te Haarlem nr. 149, 170). Daarin wordt o.a. een legaat
besproken aan de Waterlandsche Gemeente te Haarlem ‘daer althans leraer van
es Gerrit Janssz.’ (Alenson was dus toenmaals geen voorganger meer), verder
worden er in genoemd ‘J a n A r e n t s z A l a n s o n ’, de vader van Maritge, haar
broeder E g b e r t J a n s z . A l a n s o n en de kinderen van haar overleden broeder
J e r o n i m u s A r e n t s (?) A l a n s o n . Te Amsterdam werd op 17 Mei 1645
doopsgezind gedoopt L i j s b e t g e A l e n s o n , ‘dochter van Egbert Alenson, die
een sone is van Hans Alenson sal.’ Op dien datum was Alenson dus reeds overleden.
Zijn weduwe maakt haar testament op 7 April 1650 ten overstaan van notaris Nic.
v. Bosvelt te Haarlem (nr. 196, 71).
Hans Alenson had een zoon J a n , wien het niet voor den wind ging. Volgens het
Kasboek der Waterlandsche Gemeente te Amsterdam werd ‘Jan Jansz. Hans
Alensons soon’ ‘in sijn sieckte’ en ‘in sijn noot’ op 27 Sept. 1627 ƒ 9 verstrekt, op 20
Apr. 1628 ƒ 50. Op 4 Oct. 1629 werd betaald ‘tot begraeffnis van Jan Jansz Hans
Alensons soon’ ƒ 9, terwijl 5 Nov. 1629 werd gegeven ‘aen de bewaerster van Jan
Jansz. Hans Alensons wedu voor 4 weken bediening’ ƒ 16. Een andere zoon
E g b e r t , woonachtig te Delft, ondertrouwt 27 Juli 1624, oud 25 jaar, te Amsterdam
met J o s i j n t i e C l a e s , een 22-jarige jongedochter uit Gent (het doopsgezind
lidmatenboek te Amsterdam noemt hem Jan Jansen Allensons soon, getrouwd 11
Aug. 1624). Als Egbert Alenson en Trijntge Claesdr. testeeren zij voor notaris J. van
Loosdrecht op 23 Maart 1649 te Amsterdam (not. prot. Amsterdam 1971, 226). Zij
hebben dan twee kinderen: L i j s b e t h en J a n . De laatste was omstr. 1627 te Delft
geboren, werd 13 Dec. 1648 te Amsterdam
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doopsgezind gedoopt (wonende tot Cornelis de Flines int Fortuin in de
Warmoesstraet) en trouwt, woonachtig te Haarlem op 15 Mei 1649 aldaar, met
A n n e k e J a n s d r . v a n d e G a v e r , uit Haarlem. In 1656 was Levijntie Alenson
winkelmeid bij Willem Davitsz. Barnaert (Wapenheraut 1917, 457).
Alenson's portret werd gegraveerd door Cr. de Pas, door A. van Buysen (naar C.
de Pas) en J.C. Philips. Men vindt het o.a. gereproduc. bij S c h i j n -M a a t s c h o e n
(met onderschrift van Adr. Spinniker) en in het Jaarboek Amstelodamum (1934),
83. Vroeger meende men ten onrechte dat Rembrandt zijn portret heeft geschilderd;
dit is het portret van Jan Elison, zie genoemd Jaarboek, 81 e.v.
Zie: Lidmatenregister en Kasboek der Waterlandsche Gemeente (Doopsgezind
Archief Amsterdam); Huw. int. reg. Amsterdam en Haarlem (Gem. Arch. ald.); J a n
T h e u n i s z ., Der Hanssijtsche Gheest-drijveren Historie (1627), 23; S. B l a u p o t
t e n C a t e , Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Utrecht en Gelderland I
(1847), 210; J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Inventaris Doopsgezind Archief II b no.
262-269; S c h i j n -M a a t s c h o e n , Gesch. der Mennoniten III, 129 e.v.; Fr. M u l l e r ,
Beschrijvende catalogus van portretten (1853), nr. 76-78; Doopsgezinde Bijdragen
1864, 56, 63, 68; 1865, 19; 1870, 72, 78; 1899, 90, 137, 159; 1906, 140, 142, 145;
1907, 52; Jaarboek Amstelodamum 1928, 99; 1934, 82, 84.
Wijnman

[Alingh, Willem Rudolf]
ALINGH (Willem Rudolf), geb. te Borger 1837, overl. te Assen 15 Mei 1886,
promoveerde te Groningen 23 Sept. 1857 op stellingen, was rechter te Winschoten
en Amersfoort, en werd 1877 benoemd tot vice-president aan de arr. rechtbank te
Assen.
Zie: Prov. Gron. Cour. (19 Mei 1886).
Wumkes

[Alring, Berend]
ALRING (Berend), geb. omstreeks 1755 te Leer, overl. 3 Jan. 1824 te Sneek, zoon
van H a r m e n A. en G r i e t j e W a i m a , wijnhandelaar, doopsgezind, gehuwd met
H i n k e B a k k e r , was van 1814-22 burgemeester van Sneek, en van 1814-23 lid
der Staten van Friesland. Van hem is in de Provinciale bibliotheek te Leeuwarden
een handschrift, getiteld: Nieuwe en opsigtelijk voetmaat en coupletten juiste vertaling
van C.F. Gellerts Geestelijke Oden en Liederen.
Wumkes

[Amman, Johann Conrad]
AMMAN (Johann Conrad), geb. te Schaffhausen 16 Febr. 1669, overl. te Warmond
Nov. 1724, de eerste hier te lande die zich toelegde op het doofstommenonderwijs.
Hij was de oudste zoon van J o h a n n A m m a n , president van het gerechtshof te
Schaffhausen (zooals blijkt uit na te noemen dissertatie) en studeerde te Bazel in
de medicijnen. Hij promoveerde 9 Dec. 1687 aldaar op een proefschrift Disputatio
inauguralis sistens aegrum pleuropneumonia laborantem (Basileae 1687),
opgedragen aan zijn vader, alsmede aan zijn neef J o h a n n A m m a n , med. doctor.
Kort na zijn promotie vestigde hij zich hier te lande, vermoedelijk te Haarlem, waar
hij zich toelegde op het onderwijs aan doofstommen (waarmede hij trouwens reeds
te Schaffhausen begonnen was), volgens een door hem gevonden methode. Hij
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maakte kennis met Franc. Merc. van Helmont (dl. VIII, kol. 742), die zich voor
dergelijk onderwijs ook interesseerde en van wien hij vertaalde Observationes circa
hominem ejusque morbos per P a u l . B u c h i u m , in Lat. sermonem translatae
(Amstel. 1692). Nog in hetzelfde jaar verscheen zijn bekend Surdus loquens seu
methodus, qua, qui surdus natus est, loqui

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

18

discere possit (Amstelaedami 1692), vert. in het Hollandsch onder den titel Surdus
loquens, dat is wis-konstige beschrijvinge op wat wijsse doofgeborene sal konnen
leeren spreken (Haerlem 1692). De vertaling is opgedragen aan Pieter Koolaart,
een rijk koopman te Haarlem, wiens doofstom dochtertje, Hester, Amman's eerste
leerlinge was; de voorrede is gedagteekend te Haarlem, 1 Sept. 1691. Hoe
ingenomen de familie Koolaart met het onderwijs van Amman was, blijkt het best
uit een gedicht van Hester's stiefmoeder Elisabeth Hoofman op Amman's 25ste
verjaardag, 16 Febr. 1694, zie De nagelaten gedichten van E l i s a b e t h K o o l a a r t ,
geboren H o o f m a n (Haarl. 1773), 79. Wonende op de Keizersgracht te Amsterdam
teekende Amman vervolgens 5 Maart 1694 aldaar ten huwelijk in met M a r i a
B i r r i u s , oud 22 jaar, woonachtig in de Hartenstraat. Na op 28 April d.a.v. poorter
in zijn woonplaats te zijn geworden, vestigde hij zich nog in hetzelfde jaar als
geneesheer te Haarlem. Onzeker is hoe lang hij in laatstgenoemde stad woonachtig
bleef. Zijn werk over het onderricht aan doofstommen publiceerde hij voor de tweede
maal in vermeerderde uitgaaf o.d.t. Dissertatio de loquela (Amstelaedami 1700,
1702, 1708, herdr. als Surdus loquens sive dissertatio de loquela, Lugd. Bat. 1727,
id. 1740). Voor dien had hij nog een nieuwe uitgaaf bezorgd van de hollandsche
vertaling, voorafgegaan door een vertaling van Helmonts in 1667 te Sulzbach
verschenen Alphabeti vere naturalis hebraïci (vermoedelijk van de hand van Amman)
o.d.t. Een zeer korte afbeelding van het.... Hebreuwse ABC. Als mede een
verhandeling om de doof geboorene te leeren spreken door J o h . C o n r . A m m a n
(Amst. 1697). Op 3 Febr. 1711 werd Amman in het register der medici te Amsterdam
ingeschreven (hij gaf toen op 24 Jan. 1688 te Bazel gepromoveerd te zijn). Een
beroep van zijn geboortestad Schaffhausen om er een professoraat te aanvaarden
sloeg hij af (1714). Verhuisd naar Warmond (zijn vertaling van Hubner is gedateerd
Warmond 7 Aug. 1715) kocht hij daar een klein landgoed, de hofstede Oostergeest,
waar hij op het teelland een kruidtuin aanlegde. Ook moet hij een uitgebreide
bibliotheek en vele manuscripten over zijn werk hebben gehad, doch men weet niet
waar deze gebleven zijn. Hij overleed kort na zijn terugkeer van een met botanisch
doel ondernomen reis door zijn vaderland. Hij stond in verbinding met vele groote
geleerden van zijn tijd, zooals Boerhaave en Poiret.
Op 15 Mei 1726 vertrok zijn weduwe met attestatie naar Amsterdam. Op
dienzelfden dag verkocht zij voor ƒ 2600 de hofstede Oostergeest ‘staande en
gelegen omtrent de Katholieke kerk te Warmond’ aan Cornelis Schrijver, koopman
te Amsterdam.
Amman bezorgde nog een uitgaaf van C a e l i u s A u r e l i a n u s , De morbis
acutis et chronicis libri VIII (Amstelaedami 1709, herdr. 1722, 1755, Venetiae 1757),
met zijn eigen aanteekeningen en die van T.J. van Amsteloveen en vertaalde van
P l a t o , De verdeediging van Socrates (Amst. 1709, opgedragen aan zijn vriend
Mr. Nic. Muys van Holy (dl. III, kol. 893), ‘die - volgens de voorrede - bij vonnis van
een vermaarde Recht-bank op een plaats zit, daar men niet dan deugnieten behoort
te brengen’) en Het vervolg van Socrates verdediging genaemd... Crito en Phaedo
(Amst. 1709, het tweede stuk met afz. titel Phaedo of samenspraak van de
onsterfelijkheid der ziele), verder van J o a n n . H u b n e r , Twee maal twee en vyftig
uytgeleezene
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bybelsche historien. Uit het Hoogd. (Amst. 1715, herdr. 1735, 1766, 1790).
Amman's belangrijk werk over het doofstommenonderricht is in het Fransch,
Duitsch en Engelsch vertaald: The talking deaf man. Done into English by D [ a n ] .
F [ o o t ] (London 1694), Redende Taube oder Abhandlung von der Sprache. Übers.
von G [ e o r g ] V [ e n z k y ] (Prentzlau usw. 1747, hiervan verscheen een nieuwe
uitgaaf Dissertatio de loquela. Mit d. Deutschen Übers. von G. V [ e n z k y ] . Neudr.
bes. von W i l h . V i ë t o r , Berlin 1917-18), Dissertation sur la parole, vert. door
B e a u v i s d e P r é a u in C l . F r . D e s c h a m p , Cours élémentaire d'éducation
(1771), Abhandlung von der Sprache und wie Taubstumme darin zu unterrichten
sind. Aus dem Lat. übers. von L. G r a s s h o f f (Berlin 1828) en A dissertation on
speech [transl. by C h . B a k e r ] (London 1873).
Het werk is verdeeld in drieën. In het eerste hoofdstuk beschrijft Amman wat stem
of geluid in het algemeen is, in het tweede wat de letters zijn en hoe ze gevormd
worden en in het derde hoe men dooven kan leeren spreken. Amman's theorieën
betreffende de letter- en klankvorming zijn voor zijn tijd voortreffelijk en terecht noemt
prof. F.C. D o n d e r s in zijn Physiologie van de spraakklanken in het bijzonder van
die der Ned. taal (1865) Amman zijn voorganger op dit gebied. Niet minder
voortreffelijk is Amman's methode van onderwijs aan doofstommen, een methode
die hij samenstelde vóór hij kennis nam van hetgeen anderen voor hem op dit gebied
hadden gepresteerd. Bij zijn onderwijs maakte hij o.a. gebruik van spiegels. Zijn
leerwijze bleef echter hier te lande vrijwel onopgemerkt. Zeer veel invloed had hij
echter op Sam. Heinicke, den stichter van de zg. duitsche school en zoo kon het
gebeuren dat Amman's methode, onder den naam van methode der duitsche school,
in 1847 te Rotterdam zijn eerste intrede deed! ‘In vele opzichten wijkt ons moderne
doofstommenonderwijs weinig af van datgene wat deze groote voorganger in lang
vervlogen tijden wist te vinden’ (Sluyzer).
Amman liet een viertal kinderen na, nl. D o r o t h e a (in 1726 reeds lidmaat der
Geref. Gemeente), E l i a s , J o h a n en A l e i d a .
Zijn portret door Friedr. Wettstein bevindt zich in den Kunstverein te Schaffhausen
(gerepr. bij L e n d e r i n k , Blind en doofstom tegelijk). Naar dit schilderij is van
Amman een reliëfbeeld gemaakt door den amsterdamschen beeldhouwer Fortuin,
geplaatst in de inrichting voor doofstommen aan de Ammanstraat te Rotterdam.
Een geschilderd portret door N. Maes in coll. Fehmers te Rotterdam; schilderijen
van onbekende kunstenaars kwamen voor in verk. coll. Ph. v.d. Schley, Amst. 22
Dec. 1817, en verk. coll. Abr. de Vries, Amst. 16 Maart 1864.
Zie: C.G. J ö c h e r , Gelehrten Lexikon, Fortsetzung I (1784), 740, 741; H.O.
F e i t h en B.H. L u l o f s , Redevoering en dichtregelen uitgesproken ter gelegenheid
van het 25-jarig feest van het Dep. Groningen der Mij. tot Nut van 't Algemeen (Gron.
1819), Aanteekeningen, 99 e.v.; Systematische gerangschikte lijst der werken en
geschriften over de doofstommen (Gron. 1824); Liste litéraire pholocope (1842);
Navorscher III (1853), 157, CXXXIII; W a l t h e r , Geschichte des
Taubstummenbildungswesen (Bielefeld 1882); 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 Zuidnederlandsche
letterkunde, 2e dr., 16; P a u l S c h u m a n n , Die Entwicklung des Taub-
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stummenwesens in Holland in Blätter für Taubstummenbildung 37e j. (1924) ter
gelegenheid van de 200-jarige herdenking van den sterfdag van Amman; E u g .
S u t e r m e i s t e r , Quellenbuch zur Geschichte des schweizerischen
Taubstummenwesens (Bern 1929), 608; H u i s m a n , Lezing over Amman op de
22e alg. verg. van Effata 30 Juni 1910 (Heusden bij A. Gezelle-Meerburg); Catalogus
van d. Bibl. der Ned. Mij tot bevordering der geneeskunst (1930), 146, 159, 186,
274, 424; British Museum. General Catalogue of printed books IV (1932), 149;
Gesamtkatalog der preuss. Bibliotheken IV (1933), 21, 22; M. S l u y z e r , Dr. Johann
Conrad Amman (1935); Maandblad Amstelodamum 1935, 72.
Wijnman

[Andel, Mr. Helenus Marius van]
ANDEL (Mr. Helenus Marius v a n ), geb. te Brielle 12 Juli 1833, overl. te 's
Gravenhage 15 Jan. 1884, rechtsgeleerde. Hij studeerde te Leiden (ingeschreven
6 Sept. 1852), was in 1855 praeses van de juridische faculteit en promoveerde
aldaar in 1857 op een proefschrift getiteld De onteigening ten algemeenen nutte
volgens de Wet van 28 Augustus 1851. Na zijn promotie vestigde hij zich als
advocaat te 's Gravenhage. Met ingang van 1 Jan. 1860 werd hij als secretaris
toegevoegd aan Mr. L. Metman, die benoemd was tot 's Konings Commissaris,
speciaal belast met alles, wat betrekking had tot de invoering eener nieuwe wetgeving
in de west-indische koloniën. In West-Indië werd hij na den dood van Mr. Metman
(5 Oct. 1860) secretaris van de commissie die de taak van den overledene had
overgenomen. Na zijn eervol ontslag uit genoemde betrekking (1863), hervatte hij
de praktijk te 's Gravenhage; hij behandelde voornamelijk west-indische zaken voor
den Hoogen Raad. Ook de regeering diende hij dikwijls van advies op het stuk van
west-indische wetgeving. In 1869 stond hij op de voordracht voor een hoogleeraar
in het romeinsch en hedendaagsch recht aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam,
terwijl hij later verschillende malen op de aanbevelingslijst stond voor lid van ons
hoogste rechtscollege. Van 1878 tot 1881 was hij lid der Staatscommissie, belast
met het afnemen van het notarieele examen. In de bekende zaak tegen L. Pincoffs
was hij diens toegevoegde raadsman.
In Themis schreef hij nog Nietig-verklaring van dagvaarding en ontslag van
rechtsvervolging (1859) en Over het halen van aarde tot het aanleggen, herstellen
en onderhouden van dijken (1864).
Van zijn portret bestaat een prent door J.H. Hoffmeister.
Zie: Weekblad van het recht, 4976, 4977; A.M.M. M o n t i j n , Het Bureau van
Consultatie bij den Hoogen Raad der Nederlanden (1934), 374, 375, met portret.
Wijnman

[Andel, Jan van]
ANDEL (Jan v a n ), geb. 11 Oct. 1839 te 's Hertogenbosch, overl. te Gorkum 29
Juni 1910. Hij bezocht het gymnasium te Tiel, waar de rector Dr. Tydeman hem
onderwees in de klassieke talen, bekwaamde zich verder aan de Theol. school te
Kampen, waar hij vriendschap sloot met Simon Evenhuis en Pieter Ariëns Lanting,
veel duitsche theologie studeerde, zijn medestudenten verbaasde door zijn groot
talent van improviseeren en een groot bewonderaar was van Adolphe Monod's
preeken. In 1861 trouwde hij met A n n a H e n r i e t t e B r u m m e l k a m p , die hem
in 1875 door den dood ontviel. Later hertrouwde hij met J. v.d. W e t e r i n g . Hij werd
op zijn 22ste jaar chr. geref. predikant te Zutphen (1861), daarna reizend leeraar in
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N.-Holland (1873), vervolgens diende hij de gemeente Heusden (1877), Leeuwarden
(1879-93) en Gorkum, waar hij in
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1907 eervol emeritaat verkreeg. Hij was een zeer gezocht prediker, vooral in de
friesche jaren. Hoewel kenner en beminnaar van de mineralogie en volkenkunde,
richtte zich zijn arbeid voor de pers uitsluitend op de theologie. Van zijn hand
verschenen: Het koningschap des menschen. Eene lezing (Kampen 1873); De
bestemming der vrouw (1875); De morgenstond van Jezus' leven (Heusden 1878);
Jezus laatst vaarwel (Heusden 1879); Keerpunten in Jezus' geschiedenis. Voordracht
(Leeuw. 1880); De kleine Profeten voor de huiselijke godsdienstoefening bewerkt
(Leeuw. 1881); Van Adam tot Abraham (Heusden 1882); Jezus' leer (Heusden
1883); De Mozaïsche wet (Heusden 1883) Kort Begrip van den raad Gods, ons in
de Schriften geopenbaard. In vragen en antwoorden (Leeuw. 1884); Paulus'
Evangelie (Kampen 1885); Herinnering aan onze dooden (Leeuw. 1885); Handleiding
bij de beoefening der gewijde geschiedenis, 2 dln. (Leeuw. 1886-88); Kort Begrip
der Chrislijke belijdenis. Houd wat gij hebt. Toespraak gehouden te Assen, ter
opening van de Synode der Chr. Geref. kerk op 13 Aug. (Winterswijk 1888); Uit de
Schriften (Kampen 1892); Vermaning en vertroosting (Leeuw. 1893); Vragen en
antwoorden over de Bijb. Geschiedenis (Leiden 1894); Paulus' brief aan de Efeziërs
voor de gemeente bewerkt (Leiden 1894); Zaadkorrels (Leeuw. 1896); Kerkelijke
samensmelting (Leeuw. 1899); Johannes' Evangelie aan de gemeente toegelicht
(Leiden 1900); De gemeenschap der heiligen (Kampen 1902); Het Evangelie naar
de beschrijving van Lukas aan de gemeente toegelicht (Leiden 1902); Paulus' tweede
brief aan de Corinthiërs, aan de gemeente uitgelegd (Leiden 1903); Paulus' brief
aan de Romeinen, met de gemeente gelezen (Kampen 1904); Paulus' beide brieven
aan Timotheüs toegelicht (Leiden 1904); De Brief aan de Hebreeën, aan de
gemeente toegelicht (Kampen 1906); Pastorale brieven (Kampen 1907); Paulus'
brief aan de Colossensen aan de gemeente verklaard (Kampen 1907); Bloemlezing
uit ‘De Avondster’ (Kampen 1908). Na zijn overlijden werden nog uitgegeven:
Vademecum Pastorale (Kampen 1910) en Uit de Heilsfontein (Kampen 1914). Deze
geschriften kenmerken zich door een schoonen vorm. Menig fragment zou een
bloemlezing van religieus proza niet ontsieren. Vele jaren was de auteur medewerker
van het weekblad De Bazuin, en behoorde hij tot de redactie van de maandschriften
Evangelische Getuigenissen (1862), De Zendeling (1869), De Avondster (1876),
De Vrije Kerk (1883). De chiliastische denkbeelden, waaraan hij niet vreemd was
en de milde evangelische gezindheid, die zijn geschriften ademen, brachten hem
meer dan eens in moeilijkheden met de meer steile Calvinisten, maar werden ten
slotte getolereerd om zijn hoogstaande persoonlijkheid. Een tijdgenoot oordeelt
aldus over hem: ‘Hij is een der leiders geweest van het gereformeerde leven in de
tweede helft der vorige eeuw; een van die eigenaardig getypeerde persoonlijkheden
uit de tweede generatie van de mannen der Scheiding, die vooral door eigen vorming
den rijkdom van geest wisten te ontplooien, en wier oorspronkelijkheid niet teloor
gegaan was door een opleiding, uniform voor allen. Zoowel in zijn prediking als in
zijn geschriften wist hij de vrucht van zijn diepgaand Schriftonderzoek mee te deelen
in litterair-artistieken vorm.’ Hij was voorzitter der vereenigde synode te Amsterdam,
die 17 Juni 1892 de Chr. Geref. Kerk en de Geref. Kerken in één kerkverband
samenbracht.
Zijn portret in Christelijke Encyclopaedie voor het Nederl. volk (Kampen 1925) I,
112.
Zie: A. B r u m m e l k a m p , In Memoriam in Handboek ten dienste van de Geref.
Kerken in
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Nederland (Goes 1911), 329-333 (ook met portret); C. L i n d e b o o m , Korte
Levensschets in J. v a n A n d e l , Het Evangelie naar de beschrijving van Lukas
aan de gemeente toegelicht, 2e dr. (Kampen 1932); J.C. R u l l m a n n , De
Afscheiding in de Ned. Herv. Kerk der 19e eeuw (Amst. 1922), 292.
Wumkes

[Andeles, Jouke]
ANDELES (Jouke), goudsmid, gedoopt te Leeuwarden 31 Oct. 1727, aldaar overl.
6 Sept. 1806, zoon van A n d e l e A n d e l e s en T r i j n t j e J o u k e s S e l s m a ,
trad in 1750 toe tot het goudsmidsgilde te Leeuwarden, was aldaar van 1762-95 lid
van de vroedschap en van 1764-67 schepen. Op 24 Febr. 1754 huwde hij
R e b e k k a B a l c k , die hem geen kinderen naliet.
Zie: E. V o e t Jr. e n R. V i s s c h e r , Merken van Friesche Goud- en Zilversmeden
(den Haag 1932), 66, 169; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland 1700-1800
(Leeuwarden 1930) I, 152.
Wumkes

[Andreae, Arnoldus Johannes]
ANDREAE (Arnoldus Johannes), geb. te Lutjewoude 23 Mei 1783, overl. te
Leeuwarden 7 Nov. 1853, zoon van Ds. J o h a n n e s P e t r u s A. en J o h a n n a
D i b b e t z , liet zich 19 Sept. 1803 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 15 Aug. 1807 promoveerde in de rechten op een proefschrift
De autocheiria. Hij was tot Juli 1850 directeur der registratie en domeinen in de
prov. Friesland en trad Oct. 1809 in het huwelijk met M a r i a W i t t e v e e n (geb.
te Metslawier 21 Maart 1785, overl. te Leeuwarden 30 Juli 1825), daarna 18 Mei
1828 met D i e u k e A l b a r d a (geb. te Harlingen 28 Nov. 1792, overl. te
Leeuwarden 12 Jan. 1854).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 10.
Wumkes

[Andreae, Daniël Hermannus]
ANDREAE (Daniël Hermannus), geb. in 1697 op het eiland Onrust (N.O.I.), waar
zijn vader G a j u s A. predikant was, die spoedig daarop naar het vaderland
teruggekeerd, zich metterwoon te Franeker vestigde, waar zijn zoon zich 2 Juni
1714 als student aan de hoogeschool liet inschrijven. Deze werd 11 Mei 1721
predikant te Blija en Hoogebeintum, waar hij tot zijn dood 17 Juli 1771 werkzaam
was. Van hem is bekend een latijnsch vers op de inauguratie van prof. Campegius
Vitringa te Franeker in een bundel C a r m i n a v o t i v a (Fran. 1716). Hij was 7 Juni
1733 gehuwd met T a e t s k e M a r g a r e t h a B e u c k e r (geb. 21 Mei 1710, overl.
22 Dec. 1772), die naast hem te Blija ligt begraven.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 534;
Stamboek van den Frieschen adel (Leeuw. 1846) II, 220; W.B.S. B o e l e s ,
Frieslands hoogeschool en Athenaeum (Leeuw. 1879) II, 386.
Wumkes

[Anhaltin, Christiaan Martini]
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ANHALTIN (Christiaan Martini), geb. 1603, vermoedelijk overl. te Emden nà 1676,
wis- en zeevaartkundige. Het jaar van zijn geboorte is af te leiden uit het bijschrift
‘aetat. LVI’ van zijn portret, te vinden in zijn in 1659 verschenen werk Slot en sleutel
van de groote zee-vaert; bovendien zegt hij op blz. 35 van de in 1663 verschenen
Half slapende aenspraecke, ‘Ick ben nae by de 60 jaeren oudt’. Het eerstgenoemde
werk dediceert hij aan den magistraat van Emden; in die dedicatie vertelt hij dat
hem in 1633/34 (abusievelijk staat er 1553 en 1554) vanwege dezen magistraat
veel goeds is geschied: ‘want doen was ick soldaet, en gelijck een arm verdoolt
schaep, ben ick van U.... seer mildelijck ontfangen, onder stadts-guarnisoen op en
aengenomen, niet langh daernae...., van een eerwaerdich consistorium een
schooldoenst gegeven, my een tijdt langh gespijst en gekleedt, my.... gelegenheyt....
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gegeven om te.... oeffenen in de schrijf- en cijffer-konst, Italiaens boeckhouden,
geometrie, fortification, navigation, astronomie, architect, perspectijf, artelerye en
roykonst enz.’ In het voorbericht deelt hij mede, ‘omtrent by de 25 jaren’ onderwijs
te hebben gegeven, zoodat hij c. 1635 schoolmeester moet zijn geworden. Hij noemt
zich tegenover den emder magistraat een vreemdeling, waaruit blijkt dat hij niet te
Emden is geboren. De stadsrekeningen van Emden bevatten 18 Jan. 1640 een post
van ƒ 12 ‘vor einige Calendarien an Christianum Martin Schulmeister’; wellicht was
Anhaltin ook de auteur dezer calendariën. Op 2 Juli 1641 ontving ‘Meister Christian’
ƒ 8 voor een ‘deducerdes Büchlein wegen Dusternissen (zon- en
maansverduisteringen) so darin angetoget’. Febr. 1643 huwde hij te Emden
M a g d a l e n e G e e r d e s , een dochter van G e r d J a c o b s . In 1651 verhuisde
hij naar Amsterdam: in de Half slapende aenspraecke vertelt hij ‘ontrent 48. jaer
daer van daen (d.i. van Emden) geweest te zijn’. Hij opende aldaar een school op
de Zeedijk; zoo staat in het zoojuist geciteerde boekje: ‘dat ick school-houde in alle
oprechte onderwijsinge en leerlinge, cijfferen, Italiaens en scheeps boeckhouden,
geometrie, lantmeten, hooghten, diepten, verscheyden fortification, soo wel door
theorie met linien, als oock door praxi in 't velt af te steecken, roeykonst, architectur,
artelerye of bosschietereye, navigation ofte konst der stuerluyden ende astronomie
etc.... Christianus Martini Anhaltin. Tot Amsterdam. Op de Zeedijck daer de
Konstschoole uythanght en de Stuerman op de stock staet. Oock houd' ick
jonghmans en scholiere in de kost’. Vermoedelijk werd hij poorter te Amsterdam,
doch de inschrijving werd niet gevonden omdat het betreffende poorterboek van
1652-55 een hiaat vertoont. Omstreeks 1665 keerde hij wederom naar Emden terug.
Op 27 April 1666 kocht hij aldaar voor ƒ 1900 een aanzienlijk huis aan de Grosse
Faldernstrasse (waar een wijnvat uithing). Het burgerrecht verkreeg hij te Emden
kosteloos 15 Febr. 1671. Op 17 Juni 1676 was hij nog getuige bij de
huwelijksinteekening van zijn zoon Christoffer. Kort daarna is hij gestorven.
Hij schreef: Gulden schale van der grooten zeevaert waer op geleerdt wort breete,
langte, cours en verheyt te passen enz. (Amst. 1658); Slot en sleutel van de
navigation ofte groote zeevaert (Amst. 1659, bevat zijn portret op 56-jarigen leeftijd,
zijn zinspreuk ‘Godt is mijn heil’, benevens zijn handteekening); Oprechte en
waerachte ruytkaert van de groote zeevaert. Met der selver genoeghsame onderwjis
(sic) en gebruyck tot de geheele navigation ofte groote zeevaert (Amst. 1659);
Oprecht, grondich en rechtsinnigh school-boeck van de wijnroyereyen.... tegens dat
verbrodde, valsch en niets doogende.... schoolboeck van wijnroeyeryen onlanghs
uytgegeven door Cornelis van Leeuwen. Met een antwoordt op zijnen Bril voor de
Amsterdamsche belacchelijcke geometristen (Amstelr. 1663, het bijvoegsel m. afz.
titel Half slapende aenspraecke, over de bril voor de Amsterdamsche bril-lachende
geometrist) en Konstryck handboeckjen. Van laatstgenoemd werkje is tot dusverre
geen exemplaar teruggevonden. In zijn boeken schrijft Anhaltin dikwijls over door
hem nieuw gedane vindingen, doch dat is weinig meer dan reclame.
Anhaltin had drie zoons, die hun jeugd te Amsterdam hebben doorgebracht en
verschillende schoolboeken in het Hollandsch hebben geschreven, zoodat zij hier
genoemd dienen te worden: 1e C h r i s t i a n M a r t i n i A n h a l t i n junior, teekende
19 Oct. 1667 te Emden aan met H e n -
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d r i c k j e n v a n R u i l l , werd 15 Maart 1671 aldaar burger, komt 1679 als ‘Ingenieur
der Stadt Emden’ voor, was echter ook schoolmeester en dreef tevens in het huis
zijns vaders een lakenhandel, waardoor hij veel schulden kreeg (hij verpandde in
verband hiermede een obligatie op de Weeskamer te Amsterdam uit. 1649). Hij
schreef Arithmetica ofte Rekenkonst (uitg. 1676 bij Lucas H. Blanck te Bremen).
Zijn vrouw was in 1701 weduwe en leefde toen met een eveneens ‘ingenieur’
genoemden zoon M a r t i n A n h a l t i n . 2e C h r i s t o f f e r M a r t i n i A n h a l t i n .
Deze ontving in 1675 van den emder magistraat ƒ 6 voor geschonken almanakken,
teekende 17 Juni 1676 aan met B e r e n d j e v a n L e n n e p . Hij schreef Nieuwe
ghepractiseerde artellery-boeckje (Amst. bij Jac. Romijn z.j.) en Astronomische
Beschreibung des jüngst erschienenen Cometen. Auffgesetzt von C h r i s t o p h o r o
M a r t i n o A n h a l t y n (z. pl. 1682, Hamburg 1682); van zijn calligrafische proeven
bezit de Groote Kerk te Emden een blad perkament met voorstellingen en
bijbelspreuken. 3e G i j s b e r t M a r t i n i A n h a l t i n . Deze huwde einde 1678 met
H e e p k e , dochter van den drukker Henrich Esterwegen. Hij was duitsch meester
aan de latijnsche school te Leer en mede-onderteekenaar van de ‘Leerer
Schulordnung’ van 1684. Kort daarna schoolmeester geworden te Emden, werd hij
tegen hooger salaris naar Leer teruggeroepen; hij verkreeg toen van den emder
magistraat naast zijn schoolmeestersambt de betrekking van stadsingenieur op een
salaris van ƒ 60. Hij overleed vóór 12 Mrt. 1703 en schreef Fundamentale
onderwijsinge in de geometrie ofte lantmeten (Emden 1692); Examen der stierluyden
(4 blz.); Klein onderwijs in de arithmetiaca (Emden 1693, nog in 1831 verscheen
daarvan een 18e opIage; de schrijver noemt zich op het titelblad ‘Ingenieur en
gezworen landmeter, liefhebber en onderwijser der mathematische wetenschappen);
Oprechte Emder Almanak (1693); Practica astrologica (1693); Tijdwijzer. Van hem
bewaart de Groote Kerk te Emden een calligrafische teekening, met bijbelspreuken
enz. in het Hebreeuwsch, Latijn, Hollandsch en Italiaansch, opgedragen aan zijn
neef Valentijn Constans.
In het kerkeraadsprotocol der Geref. Gemeente te Emden is 12 Mrt. 1674 sprake
van Chr. Anhaltin die in zijn Knijptange van plan is een zekere Jacob Freese te lijf
te gaan, terwijl 6 Sept. 1675 gemeld wordt over ‘smaedelijcke uytdruckselen’ in den
Almanak van den jongsten Anhaltin tegenover zijn broeder.
Het is niet onwaarschijnlijk dat Christiaan Martini Anhaltin verwant was aan
C h r i s t i a n F r e d e r i c i A n h a l t i n , in 1670 te Emden overleden als rector van
de latijnsche school, zoon van J o a n n e s F r e d e r i c u s uit Coswig (Anhalt),
holprediker van hertog Bernhard van Weimar en in 1626 op 55-jarigen leeftijd te
Bernburg gestorven. De emder rector droeg in 1656 zijn Analysis logica et rhetorica
libri quarti Aeneidos Virgilii op aan hertog Christiaan II van Anhalt-Bernburg.
Vermoedelijk bestaat er een bepaald verband tusschen de voorkeur voor den
voornaam Christiaan in de familie Anhaltin en het vorstenhuis van Anhalt.
Zijn portret bestaat als prent door S. van Persijn (?).
Zie: D. B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en
natuurkundige wetenschappen in de Nederlanden II (1887), 62 e.v., 149 e.v.; d e z .,
Bibliographie néerlandaise sur les sciences mathématiques (1883), 10; F r e d . M u l -
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l e r , Beschrijvende catalogus van 5000 portretten (1853) i.v.; Gesammtkatalog der
Preuss. Bibliotheken IV (1933), 855; mededeelingen van prof. Dr. F. R i t t e r te
Emden.
Wijnman

[Ankum, C.H. van]
ANKUM (C.H. v a n ), geb. 16 Oct. 1814 te Dalfsen, overl. te Groningen 19 Oct.
1888, stond reeds op 14-jarigen leeftijd in een apotheek te Steenwijk, volgde de
lessen van prof. Stratingh en van Hall te Groningen, om 19 Dec. 1835 het examen
voor apotheker met gunstig gevolg af te leggen. Het laboratorium der academie en
van zijn apotheek, de vergaderingen van het vroegere apothekersgezelschap en
van het natuurkundig genootschap van het departement Groningen der Ned.
maatsch. t. bevord. der pharmacie waren voortaan getuige van zijn wetenschappelijk
streven, dat zoowel in binnenlandsche als buitenlandsche tijdschriften openbaar
werd. De holl. maatschappij van wetenschappen benoemde hem tot haar lid, nadat
zij hem in 1852 den gouden eerepenning had toegekend voor een prijsantwoord.
De regeering gaf hem zitting in allerlei examencommissies en in de commissie voor
het ontwerpen der Pharmacopaea Neerlandica. Hij nam de benoeming aan tot lid
van den geneesk. raad, maar sloeg een leerstoel voor de pharmacie af. Op 19 Dec.
1885 vierde hij zijn gouden jubileum als apotheker. Van hem verscheen: Scheikundig
onderzoek van Nederl. wateren (Haarlem 1854).
Zie: Prov. Gron. Courant, 24 Dec. 1885; J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek
van Groningen (Bolsward 1935), 433, 454.
Wumkes

[Are, Dirk van]
ARE (Dirk v a n ), bisschop Dirk II van Utrecht, 1198-1212. Voor zijn verkiezing was
hij proost van Maastricht en stond in dienst van k. Hendrik VI in Z. Italië, waar hij op
het oogenblik van zijn keuze verbleef. Gelijk de andere nederlandsche vorsten ging
hij spoedig tot de welfische partij van k. Otto IV over, dien hij tot aan 1206 trouw
bleef. Hij geraakte daardoor in 1201 en 1202 in moeilijkheden met Otto I v. Gelre,
Dirk VII v. Holland en diens broer Willem, den bestuurder v. Friesland die alle drie
reeds tot den staufischen koning waren overgegaan. Maar de bisschop had een
machtigen bondgenoot in Hendrik I van Brabant, zoodat de vredesbepalingen van
1202 gunstig voor het Sticht waren. In den successie-strijd over Holland na den
dood van Dirk VII steunde bisschop Dirk Lodewijk van Loon tegenover Willem I. Hij
ontweek echter een openlijken veldslag. In 1206 volgde hij het voorbeeld van de
andere nederl. vorsten en erkende Philips als koning en na diens dood wederom
Otto IV. Van zijn kerkelijk bestuur is niets bekend. Hij stierf 5 Nov. 1212 te Deventer.
Zie: R. P o s t , Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen (Utrecht
1933), 62; O. O p p e r m a n n , Untersuchungen zur nordniederändischen Geschichte
des 10. bis 13. Jahrhunderts II (Utr. 1921), 40; R. P o s t , Geschiedenis van
Nederland I (Amst. 1935), 202.
Post

[Asser, Mr. Lodewijk of Louis]
ASSER (Mr. Lodewijk of Louis), geb. te Amsterdam 13 Mei 1802, overl. te 's
Gravenhage 30 Dec. 1850. Hij was een zoon van Carel Asser (1) (zie dl. III, kol.
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42), studeerde van 1818-21 aan het amsterdamsche Athenaeum, liet zich 8 Mei
1820 te Leiden inschrijven en promoveerde aldaar 21 April 1823 tot doctor in de
beide rechten op proefschrift Specimen juridicum inaugurale de matrimonio,
secundum novum codicem belgicum. Hij was de eerste, die een onderwerp uit het
nieuwe nederlandsche recht ter behandeling koos voor zijn academisch proefschrift.
Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat te 's Gravenhage. Van 1834 tot 1838
was hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank van eersten aanleg te 's Gravenhage
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en van laatstgenoemd jaar tot zijn overlijden rechter daarin. In 1846 werd hij kiezer
voor den Raad van 's Gravenhage en op 18 Sept. 1850 werd hij lid van de Provinciale
staten van Zuid-Holland. Aan zijn graf hield Mr. M.J. van Gigch (zie dl. IX, kol. 288)
een lofrede op hem. Zijn zoon was Carel Asser (2) (zie dl. III, kol. 44).
Met medewerking van zijn neef Mr. C.D. Asser gaf hij uit het door zijn vader
nagelaten werk Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, vergeleken met het Wetboek
Napoleon ('s Gravenhage en Amst., 2 drukken). Hij schreef nog anoniem Het
stemregt van de Gouverneurs der provinciën als voorzitters van de Prov. en
Gedeputeerde Staten verdedigd door een lid van de regterlijke magt ('s Grav. 1841),
verder artikelen op juridisch gebied in het Regtsgeleerd Bijblad (1839, 44), in de
Ned. Jaarboeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving (1830, 43) en in Themis
(1839). Zijn brochure Over de toekomstige regeling van het Justitiewezen in
Nederland ('s Grav. 1849) werd nog gedeeltelijk overgenomen in Weekblad, 3464
(17 Juni 1872).
Zie: Weekblad van het recht no. 1187, 1188, 1233, 3311; E. d e S a i n t -M a u r i c e
C a b a n y , Notice nécrologique sur Louis Asser (Paris 1853); R.M.M. M o n t i j n ,
Het Bureau van Consultatie bij den Hoogen Raad der Nederlanden (1934), 328.
Wijnman

[Atsma, Meinardus]
ATSMA (Meinardus), geb. te Leeuwarden 28 April 1705, overl. 16 Aug. 1783 te
Deersum, zoon van O e n i a s A., chirurgijn, genoot het leen te Marssum, liet zich
10 Sept. 1723 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij 10
April 1726 een Dissertatio de gloriosae Mosis faciei sensu mystico (Franeq. 1726)
verdedigde. Als candidaat werd hij 15 April 1731 te Deersum bevestigd, waar hij tot
zijn dood werkzaam was.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 344.
Wumkes

[Attama, Goffa]
ATTAMA (Goffa), afkomstig uit Abbega, waar hij in 1487 pastoor was. Het jaar 1508
scheen zijn sterfjaar te worden. Hij bekleedde toen de waardigheid van persona der
parochiekerk te Oosterend, gewijd aan St. Maarten. Hij teekende op 9 Juli 1508 (St.
Geertruidsdag) zijn testament, waarbij onder meerdere beschikkingen het Sint
Geertruidsleen werd ingesteld. Sint Geertruid, patrones der parochiekerk te Abbega,
werd eigenaresse van landerijen, die jaarlijks opbrachten 60 hoornsche guldens.
Deze landen zouden uitmaken de bezittingen van een leen, ‘Sint Geertruit de heilige
Jonckfrouwe tot haire sissen’. In de kerk te Abbega zou het altaar van het leen
verrijzen ‘ende op dit leen’, zoo bepaalde het testament, ‘schil al tida op wessa een
van sijn bloet da sibste, en isser nimmen van sijn bloet der Prester is ofte Prester
wil wirde, soo schillet Goffa sibsta twe frunden mei eeck de persona ende voogden
in Abbege altijda een tiesa op dit leen in 't eeuwich, ende Prester schildich wessa
alle wijcken tria missen toe lessen voor H. Goffa Ziel, ende eens in da wijcke een
Vigilia van nioegen lectien, met de laudes Domini een ende elcker Jeers een vigilia
als voorgeschr. op sijn Jeerstont enda missa dwaen in dat eeuwich.’ De opbrengst
der leengoederen diende alzoo voor onderhoud van den leenspriester, wiens taak
uitsluitend bestond in het lezen van de opgedragen zielmissen. Krachtens het
testament kon men uit de inkomsten van het leen worden opgeleid tot priester. Als
testament-executeur werd aangewezen D o u w e P i b e z te Dronrijp, een neef van
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den stichter, naar wien het in 1511 gestichte en nog bestaande Douwe Pijbesleen
genoemd wordt. Toen bij resolutie van 31 Maart 1580 de overheid de uitoefening
van de r.-kath.j godsdienst verbood, werd de bestemming van het leen in
overeenstemming met

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

27
den nieuwen toestand herzien. Het werd een theologisch studieleen, wat het bleef
tot 1869. Daarna werd het een wetenschappelijk studieleen.
Zie: H. B o l t , Geschiedenis van het Sint-Geertruidsleen te Abbega (1588-1933).
Met stamlijst (Sneek 1933).
Wumkes

[Auffmorth, Johan Willem]
AUFFMORTH (Johan Willem), geb. te Goor 4 Januari 1786, overl. te Utrecht 26
Juni 1837, zoon van Mr. J o a n B e r n a r d A u f f m o r t h , burgemeester van Goor,
lid der Nationale Vergadering 1796, drost van Haaksbergen en Diepenheim, en van
R e b e c c a G e s i n a t e n Z i j t h o f f . Hij werd 14 Juni 1798 kadet bij de 3e halve
brigade infanterie, 8 Juni 1803 2e luitenant hierbij, 1 September 1809 1e luitenant
bij het 9e regiment infanterie van linie, 3 November 1809 1e
luitenant-adjudant-majoor; bij de organisatie in franschen dienst werd dit regiment
125e regt. infanterie van linie; 3 Mei 1811 kapitein-adjudant-majoor, 28 Juli 1814
kapitein bij het 1e bat. infanterie van linie in nederlandschen dienst, 19 September
1817 overgeplaatst bij het bat. infanterie no. 7, 1 Januari 1819 overgeplaatst bij de
6e afdeeling infanterie, 20 December 1826 majoor bij de 17e afd. infanterie, 30
December 1830 bij de 5e afdeeling, 14 September 1831 luitenant-kolonel, 22 Juni
1835 overgeplaatst en benoemd tot commandant van het depot der 9e afd. infanterie;
ridder 4e classe der Militaire Willemsorde 31 Augustus 1831 (Staatsblad no. 210.
3 September 1831). Zijn slaat van dienst vermeldt: 1805 geëmbarkeerd te Texel,
1806 en 1807 in Pruissen, 1808 en 1809 in Noord Holland, 1811 op het eiland Wuist,
1812 in Rusland, 1813 in Pruissen, in de vesting Stettin geblokkeerd geweest, daarbij
drie uitvallen gemaakt, gecapituleerd en krijgsgevangen gemaakt 5 December 1813,
1830 bij het mobiele leger tijdens den opstand in Belgiê, 1831 bij den Tiendaagschen
veldtocht en verder tot 1834 bij het mobiele leger. Hij huwde te Huissen 18 December
1817 S o p h i a A l b e r d i n a W i l h e l m i n a V e e r e n , geb. te Zutphen 11 Jan.
1798, overl. te Arnhem 2 Dec. ber 1856, dochter van Johan Frederik Wilhelm Veeren
(zie aldaar) en M a r i a P e t r o n e l l a R a m d o h r .
Veeren

[Avercamp, Everhardus]
AVERCAMP (Everhardus), geb. omstreeks 1595 te Kampen als zoon van den
stadsapotheker Mr. B e r e n t A. en van B e a t r i x P e t e r s . Hij was een broeder
van den kamper schilder H e n d r i k A. bijgenaamd de Stomme. Na zijn
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eerste opleiding te hebben ontvangen aan de lat. school werd hij 11 Juni 1616 als
student in de medicijnen te Groningen ingeschreven. In de volgende studiejaren
legde hij een merkwaardig album amicorum aan, dat ook in het buitenland, waar hij
studeerde en promoveerde (Orleans, Saumur, Angers, Parijs) van belangrijke
inschriften werd voorzien. In 1623 was hij weer in het vaderland terug, huwde 8 Mei
1629 te Meppel met E l s e k e n J a n s e n uit Kampen. In 1637 komt hij voor in het
meppeler lidmatenboek der Herv. gemeente. In 1640 woonde hij weer te Kampen
op den Vloeddijk, tusschen de Morrensteeg en de Broederstraat, in een huis met
vier schoorsteenen en was daar van 1640-44 stadsdokter. In 1644 komt hij weer in
het meppeler lidmatenboek voor en uit een aanteekening in het apothekersboek
van zijn zwager Jacob Milius, apotheker te Kampen, mag men opmaken dat hij in
1666 overleden is, terwijl zijn vrouw toen nog leefde.
Zie: J. N a n n i n g a U i t t e r d i j k , Het album amicorum van dr. E. Averkamp
(1619) in Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel (1880) VI, 219-264.
Wumkes

[Awlsum, Bonno]
AWLSUM (Bonno), geb. 1526, overl. 1560, jonker en hoveling te Uithuizen, die in
1548 des Zondags na Pontiaan in het huwelijk trad met A b e l e C o e n d e r s , wier
bruiloftskostuum beschreven wordt in het Nobiliarium van Coenders, uitgegeven
door H.O. Feith ('s Gravenhage 1886), 79. Dit groninger adelsboek vermeldt verder
nog, dat zij in hun 12-jarig huwelijk vier kinderen hadden. Het echtpaar ligt begraven
in de Herv. Kerk te Uithuizen, en in de zerk is een fraai bewerkt bronzen schild gevat
met latijnsch opschrift, dat vertaald luidt: de echtgenoote en de nagelaten kinderen
(hebben dezen steen gewijd) aan Bonno Awslum, hij stierf in het jaar 1560, 19 Juni,
in den leeftijd van 34 jaren. Er is een overlevering, dat de doode, die in dit graf rust,
een spaansch ridder is geweest. J.A. Feith vermoedt, dat jhr. B.A. in zijn
jongelingsjaren vóór zijn huwelijk, evenals zoovele jonge nederlandsche edelen,
deel heeft uitgemaakt van den hofstoet van Karel V en zoo in Spanje is geweest.
Zie: De grafsteen van Bonno Awlsum in de kerk te Uithuizen in Gron. Volksalmanak
(Gron. 1890), 50-56; J.A. F e i t h , C.H. v. R h i j n , J. V i n h u i z e n en G.A.
W u m k e s , Grafschriften in Stad en Lande (Gron. 1910), 353.
Wumkes
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B.
[Baar, Cornelius de]
BAAR (Cornelius d e ) liet zich 1 Oct. 1716 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen en 7 Nov. 1719 aan die te Franeker. Hij was predikant
te Sebaldeburen (1734-37) en daarna te Rottum (Gr.) waar hij in 1774 overleed.
Van hem is een latijnsch vers in de dissertatie van Broërius Brouwer uit Leeuwarden
Qua inquiritur quodnam proprie sit subjectum quaesiti illius, quod disputat Paulus
Apostolus in epistolis ad Romanos et Galatas datis? idemne illud sit? an diversum?
et quale? (Franeq. 1722). Zijn zoon T i b e r i u s d e B. was predikant te Witmarsum
(1764-70).
Zie: T.A. R o m e i n , Lijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 321.
Wumkes

[Backers, Hendrik]
BACKERS (Hendrik), of B a k k e r s , geb. 17 Febr. 1734 te Rotterdam, overl. 14
Nov. 1800 te Rotterdam in zijn woning aan de Schie, zoon van
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J o a n n e s B a c k e r s en M a g t h i l d a v a n d e r B e c k , volle neef van M.H.
Witbols (dl. IX, kol. 1283), bloedverwant van de familie O s y , bierbrouwer, gegoed
en milddadig lid der roomschkatholieke statie aan de Leeuwenstraat, als ‘bejaarde
jonkman’ overleden, vermaakte bij testament een derde van zijn nalatenschap aan
J. Harmans, W. Geerling en F.H. Gram met opdracht, van dit bedrag, ongeveer 28
duizend gulden, te stichten een armenschool of diaconieschool voor
roomsch-katholieke jongens en meisjes. Deze school werd in 1804 geopend in een
voor ƒ 300 per jaar van F. Vonk Mzn. gehuurd huis aan den Schiedamschen dijk en
reeds in Mei 1805 overgebracht naar een voor ƒ 2600 aangekocht huis in de
Leeuwenlaan. Het voortbestaan der school werd door Napoleons tiërceering ernstig
bedreigd en het
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onderwijs zelfs tijdelijk gestaakt. Een nieuw bestuur vormde in 1820 een vaste kern
contribuanten en verzekerde daarmee de toekomst. De school, in 1843 overgebracht
naar een voor ƒ 10600 gekocht huis aan de Delftschevaart, is sinds 1899 gevestigd
in de Schooterboschstraat en heeft sinds 1923 een filiaalstichting in de
Hendrik-Backersschool aan de Veurstraat.
Zie: Korte geschiedenis van een honderdjarige door Ino (Niet in den handel.
Rotterdam 1903). Verder naar gegevens in het archief der stichting.
Rogier

[Bacot, Daniël Sjaffers]
BACOT (Daniël Sjaffers), geb. te Koudekerke in 1716, overl. te Hontenisse 14 Jan.
1780, zoon van Ds. G e r h a r d B., liet zich 8 Sept. 1733 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Franeker, werd als candidaat bevestigd tot predikant te
Oppenhuizen en Uitwellingerga op 28 Nov. 1737. Verroepen naar Doornik, werd hij
predikant bij der Staten krijgsbezetting aldaar, en gedimitteerd 2 Aug. 1740. Deze
stad in 1745 door de Franschen ingenomen zijnde, is hij van daar verdreven, doch
datzelfde jaar in dienst getreden bij de gemeente Aduard nabij Groningen, waar hij
werkzaam was van 1745-49. Verder heeft hij de gemeente Hontenisse gediend van
1749 tot zijn dood. Hij huwde 30 Mei 1739. Zijn zoon was Gerrit Jac. George B. (dl.
III, kol. 51). Een nederlandsch vers van hem vindt men achter de Dissertatio phil.
de ritibus in Jurando a veteribus, Hebraeis maxime et Graecis, observatis, pars II,
(Fran. 1735), op 19 Jan. 1735 verdedigd door Ludovicus Casparus Valckenaer.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 367.
Wumkes

[Baerdt, Dirck Hobbes van (1)]
BAERDT (Dirck Hobbes v a n ) (1), zoon van Hobbe Sjoerds B. (die volgt) en
L y s b e t h D e l p h i , woonde te Leeuwarden in 1592, grietman van Haskerland
1601-15, Gedeputeerde Staat 1601, Gedeputeerde ter Staten-Generaal 1607, overl.
14 Juli 1615. Gehuwd met M a r i j C l a n t , dochter van E g b e r t C l a n t en A t k e
v a n D o u m a , overl. 10 Febr. 1613. Uit dit huwelijk zijn geboren vier kinderen,
waaronder Hobbe Dircks v.B. (die volgt).
Zie: A.L. H e e r m a v a n V o s s en D.D. O s i n g a , Genealogie van het gestacht
Baerdt of Baerda in Maandblad van het Geneal. Heraldisch Genootschap ‘De Nederl.
Leeuw’ (1930), 85.
Wumkes

[Baerdt, Dirck Hobbes [van] (2)]
BAERDT (Dirck Hobbes [v a n ]) (2), geb. 20 Juli 1619, overl. 1673, zoon van Hobbe
Dircks (die volgt) en A p o l l o n i a v a n V i e r s s e n , phil. stud. te Franeker 22
Maart 1637, luitenant 1638, grietman van Ooststellingwerf 1639, van Weststellingwerf
1639-73; Gedeputeerde Staat 1641, 1656, 1671; curator der franeker Akademie
(1655-73). Hij was gehuwd met W y p c k v a n B o o t s m a te Sonnega, 6 Sept.
1646 (dochter van A b b e v. B o o t s m a en H y l c k j e H e r b r a n d a ), overl. 1681
of 1682. Uit dit huwelijk is een dochter geboren, die nog geen 2 jaar oud overleed
en in den grafkelder te Wolvega ligt begraven.
Zie: A.L. H e e r m a v. V o s s e n D.D. O s i n g a , Genealogie v.h. geslacht Baerdt
in Maandbl. ‘De Nederl. Leeuw’ (1930), 88.
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Wumkes

[Baerdt, Egbert Hobbes van]
BAERDT (Egbert Hobbes v a n ), geb. 6 Oct. 1627, overl. 1673, zoon van Hobbe
Dircks v.B. (die volgt) en Apollonia van Vierssen, jur. stud. te Franeker 21 Oct. 1646,
grietman van Haskerland 1650-69, Gedeputeerde Staat 1655, 1668, Gedeputeerde
ter Generale staten 1661, huwt 22 Mei 1653 A u r e l i a v a n H i l l a m a (doch-
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ter van F r e d e r i k v a n H i l l a m a en F o c k j e v a n S m i n i a ), geb. 21 Nov.
1636, overl. 10 Nov. 1707, die hertrouwde met Ds. C o r n . T e n n i n c k , predikant
te Joure (1668-77) en 16 Aug. 1677 overleed.
Zie: A.L. H e e r m a v a n V o s s e n D.D. O s i n g a , Genealogie v.h. geslacht
Baerdt in Maanbl. ‘De Nederl. Leeuw’ (1930), 88.
Wumkes

[Baerdt, Hobbe Dircks van]
BAERDT (Hobbe Dircks v a n ), geb. 19 Mei 1591, stud. Franeker 21 Aug. 1610,
grietman van Haskerland 1615-50, volmacht ten Landsdage, gecommitt. ter
admiraliteit van Dokkum 1620, Gedep. Staat 1638, 1653; Gedeput. ter St.-Gener.
1650, curator der franeker academie 1652-55; overl. 11 Mei 1655. Zijn ouders waren
Dirck Hobbes v.B. (1), die voorgaat, en M a r i j C l a n t .
Hij huwt 1e te Leeuwarden 17 Maart 1617 A p o l l o n i a v a n V i e r s s e n , dochter
van W i l l e m v. V. en T i t i a G o d e f r i d i , overl. 22 Juni 1630; 2e te Joure 15 Mei
1642 T i n t i e v a n B o o t s m a , dochter van H e s s e l v. B o o t s m a en T i n t i e
v a n I d z a e r d a , overl. te Joure Oct. 1652.
Uit het eerste huwelijk zijn 7 kinderen geboren, waarvan 4 jong stierven. Het
geslacht werd voortgezet door den oudsten zoon Dirck Hobbes (2) v.B. en Egbert
Hobbes v.B. (die beiden voorgaan), en door A n n a M a r i a v. B a e r d t , geb. te
Leeuwarden 11 Febr. 1630, ald. overl. 17 Jan. 1651, gehuwd te Deinum 22 Mei
1653 met J e t z e v a n S m i n i a , uit welk huwelijk H o b b e B a e r d t v. S m i n i a
(geb. 22 Aug. 1655, overl. 21 Oct. 1721) sproot.
De adellijke Baerdts stierven uit in 1673 met Dirck Hobbes (2), doch de naam
Baerdt leeft sindsdien voort bij de afstammelingen van diens zuster Anna Maria (zie
boven), zijnde haar zoon Hobbe Baerdt v. Sminia en zijn gelijknamige
afstammelingen, in den doopnaam H o b b e B a e r d t en sinds 1877 in den
familienaam van B a e r d t v a n S m i n i a . Het geslacht Baerdt heeft door zijn
uitgebreidheid en veelzijdigheid een niet onbelangrijke rol gespeeld in vrijwel alle
rangen en standen der friesche maatschappij, terwijl het ook thans nog niet is
uitgestorven. Het heeft opgeleverd: aanzienlijke grondbezitters, magistraatspersonen,
geleerden, grietmannen en beroemde gildebroeders, naast eenvoudige
handwerkslieden en landarbeiders.
Zie: A.L. H e e r m a v a n V o s s en D.D. O s i n g a , Genealogie van het geslacht
Baerdt in Maandblad van het Genealogisch Heraldisch Genootschap ‘De Nederl.
Leeuw’ (1930), 87.
Wumkes

[Baerdt, Hobbe Sjoerds van]
BAERDT (Hobbe Sjoerds [v a n ]), Mr. in de rechten, wordt burger te Franeker 1558,
is gezworen gemeensman aldaar, 1569, 1579, secretaris van Franekeradeel 1569-72,
secretaris van Harlingen 1580, 1583, griffier van den Hove van Friesland 1585-91;
overl. te Marssum 9 Juni 1591 en aldaar begraven. Hij huwt 1e H i n t k e H i n n e d r .
te Franeker (1562-63), 2e L y s b e t h D e l p h i , dochter van den secretaris van
Franeker, D i r c k G e r r i t s van Delft, 3e I d a S w i j n s , dochter van J e l t e
A n d r i e s z S w i j n s . Uit het tweede huwelijk is gesproten het bekende
grietmansgeslacht der Baerdts, dat zich met vele adellijke families heeft
vermaagschapt en men vermeld vindt in het Stamboek van den Frieschen Adel van
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M. d e H a a n H e t t e m a (dl. II, kol. 61, aant. 20 bij Douma). Dirck Hobbes v.B.
(1), zie boven, is zijn zoon.
Zie: A.L. H e e r m a v a n V o s s e n D.D. O s i n g a , Genealogie van het geslacht
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Baerdt of Baarda in Maandblad van het Genelogisch-Heraldisch Genootschap ‘De
Nederl Leeuw’ 1930), 83.
Wumkes

[Baers, Ygo de]
BAERS (Ygo d e ), geb. te Harlingen omstreeks 1674, overl. Juli 1709, liet zich 1
Sept. 1693 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, studeerde
aldaar theologie en letteren, werd conrector van de latijnsche school te Harlingen,
en in 1707 predikant te St. Jacobi Parochie, waar hij nog geen twee jaar werkzaam
was. Men vindt van hem een hebreeuwsch vers achter de Dissertatio
historico-philologica qua disputatur Josephi de Christo, ejusque miraculis, morte et
resurrectione testimonium, quod Antiq. lib. XVIII. 4. occurrit, pro supposititio
habendum non esse, verdedigd door Sibrandus Jusum à Wyarda, Leovardius
(Franeq. 1696).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 225.
Wumkes

[Baert, Mr. Adriaen]
BAERT (Mr. Adriaen) werd 28 April 1646 te Alkmaar geboren als derde zoon van
J a c o b B a e r t , raad en burgemeester te Alkmaar en C a t h a r i n a K e s s e l . Hij
overleed te Delft 30 Mei 1698.
Den 21. Sept. 1665 werd hij te Leiden als jur. stud. ingeschreven en promoveerde
aldaar 13 Juli 1668 op een Disputatio de testamentis ordinandis (22 Theses).
17 Juli 1668 werd hij beëedigd als advocaat voor den Hove van Holland en
vestigde zich omstreeks 1673 in die qualiteit in zijn geboortestad, alwaar hij van
1674-1680 het schepenambt waarnam en in 1680 weesmeester was. Den 15.
Augustus 1682 werd hij tot pensionaris van Alkmaar aangesteld en verscheen
geregeld ter Dagvaart. Wegens zijn bekwaamheden werd hij meermalen in
commissies gekozen. Zoo werd hij door de Staten van Holland in hun vergadering
van 16 Febr. 1684 gecommitteerd met de heeren Franco van der Goes en Simon
van Beaumont om naar aanleiding van den twist tusschen den Stadhouder en de
stad Amsterdam over den onderschepten brief van den Graaf d'Avaux, te Amsterdam
de papieren der stad en te 's Gravenhage die van den pensionaris Mr. Jacob Hop
met hun eigen zegels te verzegelen en onder bewaring te stellen van den
amsterdamschen burgemeester Mr. Joan Huydecoper van Maarseveen. In 1685
maakte hij deel uit van een commissie door de Staten van Holland benoemd om
een onderzoek naar de misbruiken bij de admiraliteit op de Maze in te stellen.
Het zal dan ook niet bevreemden, dat deze kundige man na den dood van den
Raadpensionaris Caspar Fagel en het plotseling overlijden van diens voorloopigen
plaatsvervanger Michiel ter Hoor met Heinsius en Burgersdijk in 1689 op de
voordracht tot Raadspensionaris geplaatst. werd. Heinsius verkozen zijnde, volgde
Adriaen Baert dezen 1691 als pensionaris van Delft op.
Naar men wil, is hij de auteur van de drie eerste hoofdstukken in de Beschrijving
van Delft, 1729, bij Renier Boitet uitgegeven.
Hij huwde te 's Gravenhage 27 April 1670 B a r t h a v a n W o u w , dochter van
J a n , schepen te 's Gravenhage, en hertrouwde te Delft 24 Jan. 1696 M a r g a r e t h a
v a n H o o g e n h o u c k , dochter van P i e t e r , raad en burgemeester van Delft.
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Zijn drie kinderen waren: C o r n e l i a , ongehuwd overleden te Delft 8 Maart 1693;
H e n r i c a , 25 April 1703 gehuwd met Mr. W i l l e m v a n Z w i c k e n , secretaris
der weeskamer te Leiden, en Mr. Jacob Baert hiervoren genoemd (dl. II, kol. 74).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

32
Zijn portret door Bernard Vaillant is in het museum de Lakenhal te Leiden.
Zie: Négociations de M. le Comte d'Avaux II, 98; W a g e n a a r , Vad. historie XV,
185; S c h e l t e m a , Staatk. Nederland II, 534; Res. Staten v. Holland 1684-87;
B r u i n v i s , Reg. v. Alkmaar; Beschrijving van Delft.
Baert

[Bakker, Daan]
BAKKER (Daan), geb. 3 Febr. 1821 te Hoek in het land van Axel, overl. 1885, eerst
landbouwer te 's Gravenpolder, werd 18 Oct. 1865 aldaar door de ouderlingen eener
z.g. Ledeboeriaansche gemeente in het predikambt bevestigd, om van toen af als
reizend gereformeerd leeraar werkzaam te zijn. De volksmond noemde de
oud-gereformeerde gemeenten, die hem erkenden, als ‘Bakkeriaansche’, naast de
‘van Dykianen’ die hem als een dissenter verwierpen. Hij beschreef zijn leven in:
Gods groote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al Zijn geboden ('s
Gravenh. 1873), 2e druk.
Zie: A.M. W e s s e l s , Een merkwaardig vijftal (Goes 1929).
Wumkes

[Bakker, Simon]
BAKKER (Simon), geb. te Bolsward Oct. 1747, aldaar overl. 26 Sept. 1837, liet zich
14 Sept. 1764 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, was predikant
te Lollum (1771-94) en te Kimswerd (1794-1814). Zijn emeritaat ging in 4 Dec. 1814.
Van hem is een nederlandsch gedicht Ter inhuldiging van prof. Joh. Henr. Verschuur,
als Z H Ed. tot hoogleeraar in de Oostersche talen aan Frieslands hoogeschool
werd ingewijd (Franeq. 1767).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 199,
295.
Wumkes

[Baljon, Johannes Marinus Simon]
BALJON (Johannes Marinus Simon), geb. te Rotterdam 5 Juli 1861, overl. te Utrecht
16 Mei 1908. Hij studeerde aan het christelijk gymnasium te Zetten en aan de
rijksuniversiteit te Utrecht. Hij werd doctor in de godgeleerdheid op het proefschrift:
De tekst der brieven van Paulus aan de Romeinen, Corinthiërs en Galaten als
voorwerp van de conjecturaalcritiek beschouwd (1884). Hij is 1884 gehuwd met J.E.
H a r t d e R u y t e r en werd hervormd predikant te Nederhemert 3 Aug. 1884, te
Almelo in 1888, en hoogleeraar te Utrecht 9 Oct. 1895. Hij onderwees de
encyclopedie der godgeleerdheid, de oud-christelijke letterkunde en de exegese
van het Nieuwe Testament. Zijn inaugureele rede was: De oudchristelijke letterkunde
(Utr. 1895). Daubanton zeide: ‘De encyclopedie is een filosofisch vak. Baljon was
niet filosofisch aangelegd. Zoo kon hij vollen vrede hebben met wat de wet van 1876
maakte van de facultas theologica.... Principiëel verschilde ik in dit alles van hem’...;
zijn werk was ‘wel uitmuntend om studenten tot de studie van de theologie, zooals
zij thans aan onze rijksuniversiteiten gedreven word., in te leiden’; hij kon niet dulden
dat ‘de exegese de dogmatiek naar de oogen ziet’.
In 1904-05 was hij rector-magnificus. Als zoodanig herdacht hem W.H. J u l i u s
in Sept. 1908: ‘In 1905 stond Baljon op deze plaats en sprak: Het vrije, zelfstandige
onderzoek van den denkenden geest op het gebied van het hooger onderwijs is

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

een goed dat met groote inspanning is verkregen en dat wij nooit meer prijs geven....;
de wetenschappelijke onderzoeker ziet niemand naar de oogen’.
Van Veldhuizen herdacht hem als medewerker aan de Theologische studiën,
waarin bijna al zijn tijdschriftartikelen zijn opgenomen, en wel sedert 1889.
Hij schreef zijn commentaren op bijna al de
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boeken van het Nieuwe Testament (sedert 1885). Hij ‘beschaamde de ijdelheid van
wie meenen tot den geest der Schrif te kunnen doordringen met veronachtzaming
van de letter’ (van Veldhuizen).
Voorts verscheen o.a. van hem:
De inrichting van de encyclopedie der christelijke theologie.... (Leid. 1889); Inteiding
op de boeken des Nieuwen Verbonds (Utr. 1893); Griekschtheologisch woordenboek,
hoofdzakelijk van de oudchristelijke letterkunde (Utr. 1895-99), herdrukt als:
Grieksch-theologisch woordenboek op het Nieuwe Testament (Utr. 1908) [vergelijk
in dezen herdruk de voorrede van den schrijver]; Encyclopedie der christelijke
theologie (Utr. 1900); Het leven van Jezus.... (Haarl. 1896); Novum Testamentum
Graecum recognavit.... (Gron. 1898); Geschiedenis van de boeken des Nieuwen
Verbonds, twee deelen (dl. I verscheen te Groningen in 1901; dl. II zou na zijn dood
verschijnen, doch vinden wij niet vermeld).
Zie: F.E. D a u b a n t o n in Utrechtsche studentenalmanak (1909), 391-404; A.
v a n V e l d h u i z e n in Theologische Studiën XXVI (1908), 353-358; W.H. J u l i u s
in Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht (1908-09), 36, 38; Ons Tijdschrift (1908),
179; L.D. P e t i t Repertorium van tijdschriftartikelen II (Leid. 1913), kol. 556;
B r i n k m a n ' s Catalogus van boeken enz. 1901-10, 54.
Knipscheer

[Bangma, Obbe Sikkes]
BANGMA (Obbe Sikkes), wis- en zeevaartkundige, is geb. 30 Mei 1768 te Pingjum
in Wonseradeel (Fr.) en gehuwd, doch kinderloos overl. 23 Nov. 1829 te Amsterdam.
Hij was 1787-1805 onderwijzer aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam
en 1814-1817 eerste secretaris, tevens redacteur der tijdschriften van het Wiskundig
Genootschap aldaar. Hij assisteerde prof. J.H. van Swinden bij diens berekeningen
voor de Holl. Sociëteit van Levensverz. en volgde dezen op als wiskundig adviseur
van die instelling. Een aantal verhandelingen en leerboeken over wis- en
zeevaartkunde zag van zijn hand het licht.
Zie: M. v a n H a a f t e n , Het Wiskundig Genootschap (Gron. 1923), 155; J.C.M.
W a r n s i n c k , De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst (Amst.
1935), 347; J.W. d e R o e v e r , Obbe Sikkes Bangma, wiskundige der Holl. Sociëteit
in De Levensverzekering (1936), 73-81.
van Haaften

[Baudet, Pierre Joseph Henri]
BAUDET (Pierre Joseph Henri), zoon van F.H.F. B a u d e t en S.M. K a n n e g i e t e r ,
geb. te Zwolle 4 April 1824, overl. 16 Mei 1878. Hij bezocht eerst de dorpsschool
te 's Graveland, daarna aldaar de kostschool van zijn vader. Op 12-jarigen leeftijd
studeerde hij voor apotheker, vervolgens voor onderwijzer, waarvoor hij in 1840 het
eerste examen aflegde. Hij was als secondant te Utrecht werkzaam. Tusschen 1842
en 1845 verkreeg hij de verschillende rangen en de acten voor Engelsch, Duitsch,
meetkunde en algebra, bestuurde een fransche school te Alblasserdam en vestigde
zich in 1847 als privaat-docent te Utrecht. Hier werd hij in 1851 verbonden aan de
Technische school, waarvan hij in 1861 tot directeur werd benoemd. In 1866 werd
hij als leeraar in de wiskunde en cosmografie aan de Rijks Hoogere Burgerschool
geplaatst.
Hij schreef: Regtlijnig teekenen. Gronden der axonometrie (Utrecht 1864. Met 4
gelith. uitsl. pltn.); Leven en werken van Willem Jansz. Blaeu (Utrecht 1871, m.
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naschrift 1872. Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Prov. Utr. Genootschap
voor kunsten en wetenschappen); Notice sur la part prise par Willem Jansz. Blaeu
(1571-
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1638) dans la détermination des longitudes terrestres (Utrecht 1875); Notice sur les
cartes en bosse du XVIe siècle (Utrecht 1875); Beschrijving van de Azorische
eilanden en geschiedenis van hunne volksplanting, uit Belgisch oogpunt beschouwd
(Antw. 1880. Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Aardrijksk. genootschap
te Antwerpen).
Zie: C.M. K a n , P.J.H. Baudet in Tijdschrift Aardrijkskundig genoolschap IV, 30.
Hoogeveen

[Baumhauer, Marie Matthieu von]
BAUMHAUER (Marie Matthieu v o n ), statisticus, is geb. 6 April 1816 te Brugge als
zoon van Willem Theodoor v.B. (zie dl. I) en A p o l l o n i a J o h a n n a C r o e s e .
Na 1858-1872 gehuwd te zijn geweest met mej. P. E c k s t e i n , welke te Dresden
overleed, stierf hij kinderloos te Delft 6 Febr. 1878. Hij studeerde in de letteren en
rechten te Utrecht, waar hij in 1843 promoveerde op een proefschrift De Morte
volunlaria. Hij vestigde zich aldaar als advocaat, maar werd in 1848 chef van het
bureau voor statistiek aan het Dep. van Binnenl. Zaken. Het was onder zijn leiding,
dat de uitkomsten van de derde (1849), de vierde (1859) en de vijfde (1869)
periodieke volkstelling werden uitgegeven. Hij was in ons land de eerste, die uit de
uitkomsten der volkstellingen sterftetafels heeft afgeleid. Zijn eerste stel tafels heeft
betrekking op het tijdvak 1840-1851 en verscheen in een van rijkswege in 1856
uitgegeven werk, getiteld: Bevolkingtafelen, etc. Het tweede stel werd in 1867 in
het van rijkswege uitgegeven Statistisch Jaarboek bij wijze van artikel opgenomen
onder den titel: Tienjarige (1850-59) levens- en sterftewet voor het Koninkrijk der
Nederlanden. Hij schreef verder een aantal tijdschriftartikelen en vertegenwoordigde
ons land op de Internationale Congressen voor Statistiek in de jaren 1853-1875.
Zie: Bouwstoffen voor de gesch. v.d. levensverz. en lijfr. in Ned. (Amst. 1897)
(met portr.), 213-223; M. v a n H a a f t e n , De sterftetafels, afgeleid uit de
volkstellingen in Nederland in Het Verzek. Archief (1923), 133-136; d e z ., De achtste
(1910-1920) en de negende (1921-1930) Geheele Bevolkingstafel in Het Verzek.
Archief (1935), (14)-(18).
van Haaften

[Baunach, Carl Friederich]
BAUNACH (Carl Friederich), geb. te Leeuwarden 1779, overl. te Wolvega 13 Juli
1809, was ontvanger der belastingen en schreef Michiel de Vries, eene Hollandsche
zeemansgeschiedenis in brieven (Haarlem 1806); Geschiedenis van jufvrouw Betje
Huizing (Haarlem 1808), 2 dln.
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden (Leeuw.
1932), 150.
Wumkes

[Bavinck, Jan]
BAVINCK (Jan), geb. te Bentheim 5 Febr. 1826, overl. 28 Nov. 1909,
timmermanszoon, ontving zijn theologische vorming aan de kleine opleidingsschool
te Ruinerwold, aan wier hoofd Ds. W.A. Kok stond. Een jaar daarna verhuisde deze
met de school naar Hoogeveen. Na drie jaar keerde hij naar Bentheim als candidaat
terug, waar hij in 1848 als rondreizend prediker aan de Neder-Graafschap werd
verbonden. Hij trad in 1850 in het huwelijk met G e s i n a M a g d a l e n a H o l l a n d ,
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als leeraar der Geref. Gemeente te Velsen. Vervolgens bediende hij de gemeenten
Hoogeveen (1853-57), Bunschoten (1857-62), Almkerk (1862-73), Kampen
(1873-1903). Hij was jarenlang curator der Theologische school.
Van hem verscheen: Afscheidswoord aan de gemeente van Almkerk en
Emmikhoven, en intréerede te Kampen (Kampen 1873); Stemmen des
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heils. Zestal leerredenen (2e dr. Gorinchem 1869). Onder zijn mederedactie stond
het maandschrift De Getuigenis (Kampen 1869-70). Bij zijn 50-jarigen dienst
verscheen de gedachtenisrede Davids bede in den ouderdom (Kampen 1898). Zijn
zoon was Dr. H e r m a n B. (geb. 13 Dec. 1854, overl. 29 Juli 1921), hoogleeraar
te Kampen en Amsterdam.
Zijn portret in Christel. Encyclopaedie (Kampen) I, 56.
Zie: Handboek ten dienste der Geref. Kerken in Nederland (Goes 1910).
Wumkes

[Beaujon, Anthony]
BEAUJON (Anthony), geb. te 's Gravenhage 28 Juni 1853, overl. te Heidelberg 12
Dec. 1890, econoom en statisticus. Op 15 Sept. 1869 werd hij als student te Leiden
ingeschreven; in 1875 promoveerde hij aldaar op stellingen tot doctor in de rechten.
Na zijn promotie werd hij adjunctcommies bij de afd. Rechten en Accijnzen aan het
Departement van Financiën, reeds spoedig, tot commies bevorderd, overgeplaatst
naar de afd. Generaal-Secretariaat en in 1879 toegevoegd aan de afd. Domeinen.
In dezen tijd schreef hij hoofdartikelen en causerieën in het Rotterdamsch
Nieuwsblad; tevens trad hij op als correspondent van het belgisch blad L' Echo du
parlement. In 1881 werd hij benoemd tot secretaris van de Staatscommissie tot het
ontwerpen eener regeling van het pensioenwezen van burgerlijke ambtenaren. In
1883 schreef hij, in antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door het Comité ter
voorbereiding der International Fisheries Exhibition, onder den titel van History of
the Dutch Seafisheries (London 1884, vert. o.d.t. Overzicht der geschiedenis van
de Ned. zeevisscherijen, Leiden 1885) een verhandeling, die met goud bekroond
werd. In 1884 werd hij aangesteld tot buitengewoon hoogleeraar in de statistiek aan
het Athenaeum te Amsterdam; tegelijkertijd werd hij benoemd tot directeur van het
Statistisch Bureau aldaar. Na het aftreden van Pierson volgde in 1885 Beaujon's
benoeming tot gewoon hoogleeraar in de staathuishoudkunde en de statistiek te
Amsterdam. In verband met zijn bovengenoemd zeer belangrijk werk over de
geschiedenis van de nederlandsche zeevisscherij werd hij in 1889 als opvolger van
Dr. A.A.W. Hubrecht benoemd in het College voor de zeevisscherijen. In 1890 echter
dwong reeds de kwaal, die weldra een eind aan zijn leven zou maken, hem zijn
colleges te staken. Hij begaf zich naar het buitenland, eerst naar Marienbad, daarna
naar Heidelberg, waar hij, gedeeltelijk reeds verlamd, werd opgenomen in de kliniek
van prof. Erb, doch er spoedig aan zijn lijden bezweek.
De geschriften van Beaujon liggen op economisch, maar vooral op statistisch
gebied. Hij schreef Sociale wiskunde (Inaug. rede. Amst. 1884); Handel en
handelspolitiek (Amst. 1888, 2e dr. met inl. van C.A. V e r r i j n S t u a r t , Haarlem
1927, resultaat van colleges, een theoretische verhandeling, polemisch gericht tegen
de protectie), verder vele artikelen in de Economist (van welks redactie hij sinds
1888 lid was), de Revue d'économie politique, bovenal in de Bijdragen van het
Statistisch Bureau. Als redacteur dezer Bijdragen heeft hij daarin het grootste deel
van zijn statistisch werk uitgegeven. Maar ook de Jaarcijfers heeft hij gereorganiseerd
en verbeterd en daardoor aan bruikbaarheid aanmerkelijk doen winnen. IJverig
heeft hij gearbeid aan het Instituut en het gemaakt tot een belangrijk hulpmiddel bij
het academisch onderwijs; hij bleef het echter beschouwen als een gebrekkige
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instelling en met kracht heeft hij aangedrongen op de oprichting van een centraal
rijksbureau voor de statistiek, waardoor alle statistische arbeid van één middelpunt
uit geleid en gecontroleerd zou kunnen worden en dat zijn bemoeiingen zou kunnen
uitstrekken tot tal van terreinen die nu braak bleven liggen. Uitgerust met een groot
gemak in het hanteeren van vreemde talen was hij de aangewezen afgevaardigde
op statistische en demografische congressen. Hij nam een werkzaam deel aan de
oprichting van het Institut International de Statistique, dat in het voorjaar van 1887
zijn eerste zitting te Rome hield, waarbij intusschen Beaujon, door ziekte verhinderd,
niet aanwezig kon zijn. In het Bulletin van dit Instituut verscheen een artikel van zijn
hand. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Société de Statistique te
Parijs gaf hij een verhandeling uit getiteld La statistique officielle aux Pays-Bas
(Nancy 1886). Een artikel van zijn hand in de Revue de Belgique (1883) getiteld
L'état et l'alcool à propos d'une loi récente en Hollande gaf aanleiding tot een
polemiek in de nos. 22, 25 en 26 van De Volksvriend, alg. weekblad uitg. door de
Ned. ver. tot afschaffing van sterken drank (1883).
Aan de richting en de methode van dezen econoom en statisticus en aan het
standpunt dat hij innam ten opzichte van de scholen, die vooral in Duitschland elkaar
zoo fel bestreden, wijdt V e r r i j n S t u a r t eenige beschouwingen. Beaujon was
een theoreticus, die zijn deducties toetste aan de feiten en die, omgekeerd, door
het scherpzinnig groepeeren en hanteeren van het feitenmateriaal kwam tot
merkwaardige algemeene conclusies. Onvermoeid strijder voor de liberale gedachte,
toen andere nieuwere richtingen zich met kracht een weg begonnen te banen,
‘stootte hij zich aan velen, en stootten velen zich aan hem’, zooals P i e r s o n
opmerkt; ‘het zou een stroeve wereld zijn, die uit louter zulke mannen bestond, maar
een wereld zonder merg of pit waarin zij ontbraken’. Als docent viel hij blijkbaar zeer
in den smaak; de zaal, waarin hij te Amsterdam zijn colleges gaf, was te klein om
de toehoorders te bevatten.
Beaujon schreef ten slotte nog een biografie van Henry Fawcett in Mannen en
vrouwen van beteekenis, 17e bundel (1886), no. 8.
Zie: C.A. V e r r i j n S t u a r t , Prof. Mr. Beaujon in Bijdragen van het Statistisch
Bureau (1891), 1; N.G. P i e r s o n , A. Beaujon in de Economist (1891), 1; Een halve
eeuw II, 47; J.S. T h e i s s e n in Gedenkboek van de Universiteit van Amsterdam
(1932), Aanhangsel, 10.
Wijnman

[Beeckman, Dirk]
BEECKMAN (Dirk), geb. te 's Hertogenbosch 29 Dec. 1832, overl. te Breda 21
Maart 1901, zoon van den luitenant-kolonel der artillerie en militiecommissaris in
Gelderland M a r t i n u s H e n r i c u s B. en A d r i a n a R o l i n o F e u i l l e t a u d e
B r u y n , liet zich 1 Sept. 1851 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden,
werd predikant te Noordwijkerhout in 1858, was verder werkzaam te Joure (1860-67),
Sassenheim (1867-73), Voorschoten (1873-79) en Breda 1879 tot 98, toen hem
eervol emeritaat werd verstrekt. Hij was gehuwd te Voorburg 3 Dec. 1857 met
P e t r o n e l l a C o r n e l i a V e e n e k a (geb. aldaar 17 Dec. 1838), uit welk huwelijk
twee dochters zijn geboren, die achtereen volgens huwden met den
infanterie-kapitein J a n I n n e R i n k e s . Van hem verscheen: De laatste vermaning
van den scheidenden leeraar. Afscheidsrede gehouden te Joure op 28 April 1867
(Joure 1867); De eerste
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loespraak in de nieuwe Kagerkerk op 15 Maart 1874 (Leiden 1874).
Zie: Nederland's Patriciaal (1918), 14.
Wumkes

[Beere, Arent Julianus Carel de]
BEERE (Arent Julianus Carel d e ), friesch grietman, was vaandrig in het regiment
van den generaal-majoor graal van Bentinck, huwde 13 Juni 1773 te Koudum met
N i c a s i a d e J o n g e R e d i v i v a v a n d e r H a e r , dochter van J a n W i l l e m
v.d. H., zeer tegen den zin van haar familie, o.a. om zijn radicale staatkundige
gevoelens. In 1779 werd hij grietman van Hemelumer - Oldephaert en Noordwolde,
daarna dijkgraal, vervolgens afgevaardigde ter Staten-Generaal. Hij behoorde tot
de patriotsche statenleden en was een der hoofdleiders der franeker troebelen. Zell
voerde hij het bevel over de hulptroepen, die in 1787 opkwamen om de
separatistische Staten te beschermen, trok er mede naar Stiens, de verzamelplaats
der vrijcorpsen, waar hij omtrent drie dagen post hield. Hij werd deswege voor het
Hof ontboden, maar maakte zich tijdig uit de voeten naar het buitenland. Zijn
goederen werden verbeurd verklaard en verkocht. Na de omwenteling van 1795
teruggekeerd, heeft hij nog een groote rol gespeeld en daar hij tot de zgn.
foederalisten behoorde, werd hij bij de omwenteling van 12 Juni 1798 gevangen
genomen. Sedert onthield hij zich van staatkundige bemoeiingen. Hij leefde nog
omstreeks 1817-18 en had geen kinderen.
Zie: Vaderl. Hist. ten vervolge op Wagenaar, XIII, 190; XIV, 189; XIX, 45, 59, 149;
XXII, 40, XXV, 413; XXXVIII, 156, 255; XXXIX, 92, 112, 269; XL, 25; Stamboek van
den Fr. adel (Leeuw. 1846) II, 87; H. B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe Naamlijst
van grietmannen (Leeuw. 1837), 312; H.T. C o l e n b r a n d e r , De Patriottentijd (den
Haag 1898) II, 249; III, 279; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw.
1930) I, 348, 353, 359, 368.
Wumkes

[Beets, Dorothea Petronella]
BEETS (Dorothea Petronella), geb. te Haarlem 13 April 1812, overl. ald. 1864. Zij
was de oudste dochter van den volgende en huwde op 23-jarigen leeltijd met den
haarlemschen uitgever P i e t e r F r a n ç o i s B o h n . Zij was de Serena uit de
verzen van haar broeder Nicolaas, die haar bezongen heeft en haar zijn groot
dichtstuk José opdroeg. A.C. Kruseman heeft haar geschetst als middelpunt van
den huiselijken kring. Zij schreef anoniem Onze buurt, door een ongenoemde
(Haarlem 1861, 3e dr. ald. 1883), waarin zij een schets geelt van de omgeving,
waarin ook Nicolaas Beets is opgegroeid.
Zie: G. v a n R i j n , Nic. Beets I (1910), 13, 14; P.D. C h a n t e p i e d e l a
S a u s s a y e , Het leven van Nic. Beets (1904), 2.
Wijnman

[Beets, Martinus Nicolaas]
BEETS (Martinus Nicolaas), geb. te Haarlem 19 April 1780, overl. ald. 5 Aug. 1869,
pharmaceut. Hij was een zoon van N i c o l a a s B e e t s en D o r o t h e a
P e t r o n e l l a F i e r s . Na de latijnsche school te Haarlem doorloopen te hebben,
volgde hij een pharmaceutische opleiding bij den apotheker Krieger te Nijmegen en
de firma Alma te Amsterdam. In 1803 werd hij door het haarlemsch Collegium
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Medicum tot apotheker bevorderd. Hij vestigde zich als zoodanig in zijn geboortestad,
waar hij 20 Juli 1806 in het huwelijk trad met M a r i a E l i s a b e t h d e W a a l
M a l e l i j t , dochter van A d r i a a n d e W a a l M a l e l i j t , die zich als ijverig patriot
te Haarlem bekendheid had verworven. Toen in 1806 ook te Haarlem het Collegium
Medicum door een Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toeverzigt werd
vervangen, benoemde men Beets
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tot haar medelid en dit ambt heeft hij tot de opheffing dezer commissie in 1865
bekleed. Ook vervulde hij gedurende 40 jaar de betrekking van lid en secretaris van
de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toeverzigt, na de
invoering van de geneeskundige wetten van 1818 te Haarlem gevestigd. Hij was
belast met het onder toezicht van eerstgenoemde commissie staande
chemisch-pharmaceutisch onderwijs aan apothekersleerlingen (sinds 1808), terwijl
hij sinds de oprichting in 1824 van de Genees-, heel-, verlos- en artsenijmengkundige
school te Haarlem aan deze school verbonden was als lector in de kruidkunde, het
overzicht van de natuurlijke historie, de artsenijmengkunde en de scheikunde.
Aan Beets werd voor zijn practisch onderwijs aan deze klinische school den reeds
jaren te Haarlem bestaanden Hortus medicus ter beschikking gesteld, alsmede een
laboratorium, dat evenwel voor het onderwijs onvoldoende was. Bij de oprichting
der school was Beets door de overige lectoren al dadelijk als permanente secretaris
en thesaurier gekozen. Als lector verkreeg hij in 1855 eervol ontslag, nadat hij reeds
in 1850 zijn apotheek aan kant had gedaan.
Beets was tusschen 1804 en 1836 tot vijfmaal toe directeur van de in 1802
opgerichte Huishoudelijke Maatschappij, later de Maatschappij voor Nijverheid
genoemd. In 1827 werd hij lid van het Bataalsch Genootschap der
proelondervindelijke wijsbegeerte, in 1828 correspondeerend lid van The
medico-botanical Society te Londen.
Hij heeft verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven in de Algemeene
Konst- en Letterbode, o.a. Onderzoek naar de samenstelling, de werking en bereiding
van de oeconomische lichtontstekers (1808, betreffende de voorloopers van onze
lucifers, de zg. briquets oxygénés); Over de bereiding van de chlorure de chaux et
d'oxide de sodium (1826); Een eenvoudige geneeskundige verwarmingstoestel door
verbranding van wijngeest (1832). Verder is van zijn hand: Grondbeginselen der
artsenijmengkundige scheikunde, toegepast op de Pharmacopoea Batava (Haarlem
1812); Volksscheikunde of onderwijzingen en raadgevingen tot nuttig gebruik
(Amsterdam 1815), zijnde het antwoord op een door de Mij. tot Nut van 't Algemeen
uitgeschreven prijsvraag, waarvoor Beets met den gouden eereprijs en een premie
van 25 gouden ducaten werd bekroond; Over de vervalsching der meekrappen
(1822), een bekroond antwoord van een prijsvraag, uitgeschreven door genoemde
Huishoudelijke Mij.; Woordenboek van droogerijen (1e dl. Amsterdam 1825, later
voortgezet door B. M e y l i n k , Amst. 1842-49, herdr. 1856); Handboekje bij het
aanschouwelijk onderwijs, omtrent voortbrengselen van natuur en kunst, in de
bewaarscholen (Haarlem 1859), zonder vermelding van zijn naam.
Zijn vrouw overleed te Haarlem 8 April 1855. Uit zijn huwelijk werden zeven
kinderen geboren, het eerste kind was Dorothea Petronella, die voorgaat; het tweede
was de bekende schrijver Nicolaas Beets (zie dl. III, kol. 82).
Zie: W. Stoeder, Marinus Nicolaas Beets. Een nuttig en welbesteed leven
(Amsterdam 1889); P.D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Het leven van Nicolaas
Beets (1904), 2; G. v a n R i j n , Nic. Beets 1 (1910), 11 e.v.; Bibliotheca medica
neerlandica (1930), 43, 361, 363, 375.
Wijnman

[Beieren, Hendrik van]
BEIEREN (Hendrik v a n ), elect van Utrecht 1524-29, overl. 11 Juli 1552. Zoon van
paltsgraal P h i l i p s v a n B e i e r e n , werd hij 6 Mei 1524 tot bisschop van Utrecht
gekozen, als een neutrale persoonlijkheid tegenover den bourg. en gelder-
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schen candidaat. Hij sloot Dec. 1524 een verdrag met Karel v. Gelre, waarbij deze
voor een som gelds afzag van zijn aanspraken op het Oversticht. Het opbrengen
van dit geld veroorzaakte in 1525 een gildenoproer in Utrecht, welke echter in 1526
een reactie uitlokte ook tegen den elect, zoodat deze de heerschappij over de stad
en feitelijk over het geheele Nedersticht verloor. Een mislukte aanval op Utrecht
(Aug. 1527) bracht de stedelingen er toe bezetting van Karel v. Gelre in de stad op
te nemen. Deze begon kort er op ook het Oversticht opnieuw te veroveren. Aldus
was Hendrik gedwongen hulp te vragen van de regeering in Brussel, hetgeen 27
Nov. 1527 bij verdrag van Schoonhoven werd beloofd, echter slechts op onderpand
van het geheele temporaliteit van het Sticht. In Jan. 1528 erkenden de machthebbers
van het Oversticht Karel V als landsheer. Nu begonnen de troepen van dezen het
Sticht op de Gelderschen te veroveren, terwijl de elect zelf Utrecht herwon. 3 Oct.
1528 kwam de vrede tot stand te Gorcum, waardoor Hendrik het tijdelijke bewind
van het Sticht aan Karel V afstond onder voorbehoud van de goedkeuring van den
Paus, welke in 1529 werd verkregen. Hendrik verloor ook zijn rechten op het
geestelijke beheer van het bisdom en werd in 1533 tot bisschop van Freising
benoemd, waar hij tot aan zijn dood werkte.
Zie: R.R. P o s t , Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen (Utrecht
1933), 190; J.S. T h e i s s e n , De regeering van Karel V in de Noordelijke
Nederlanden (Amsterdam 1912), 68 vlg.
Post

[Beieren, Willem van]
BEIEREN (Willem v a n ), kartuizer, overl. te Brugge 23 April 1455. Hij was een
natuurlijke zoon van graaf Willem VI. Na eerst gehuwd te zijn geweest, trad hij als
‘clericus redditus’ in het kartuizerklooster Genadendal te Brugge, waar hij
achtereenvolgens als zoodanig is geprofest en priester is geworden.
Zie: L. l e V a s s e u r , Ephemerides Ordinis Cartusiensis I (Monstrolii 1890), 201;
Chartae Capituli generalis ordinis Cartusiensis (hs. Farneta, Italië), 1456.
Scholtens

[Beilanus, Henricus]
BEILANUS (Henricus), geb. in 1582 te Beilen, overl. te Franeker 25 Sept. 1635,
was 1602-05 predikant te Blokzijl, daarna tot zijn dood te Franeker. Van hem vindt
men een latijnsch inschrift in het album amicorum van den conrector Marcus
Gualtherus te Kampen (10 Febr. 1605).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 229;
J. N a n n i n g a U i t t e r d i j k , Het album amicorum van Marcus Gualtherus
(1593-1649) in Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel (Zwolle 1876) I, 11;
C o n r . V o r s t i u s , Tractatus de Deo, 19.
Wumkes

[Beka, Johannes de]
BEKA (Johannes d e ), schrijver van de bekendste hollandsch-utrechtsche gravenen bisschoppenkroniek, die onder den minder juisten titel van Chronicon episcoporum
trajectensium te boek staat. Omtrent B.'s afkomst en leven is met zekerheid niets
bekend. Volgens een vrij late traditie was hij utrechtsch kanunnik, maar de 17e
eeuwsche drukker van de Buchelius-uitgave, waarop deze traditie berust, wist niet
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bij welke der vijf kapittel-kerken. Wel meende hij te weten, dat de B. uit het
adelsgeslacht der van Stoutenburchen gesproten was, zonder daarvoor echter eenig
bewijs aan te voeren. B. zelf noemt zich in zijn opdrachtsbrief clericus. Philips van
Leiden, zijn jongere tijdgenoot, noemt hem presbyter, hetgeen hij dan na het schrijven
van die opdracht geworden zou moeten zijn. Er bestaan omtrent zijn afkomst drie
gissingen: 1e dat hij dezelfde zou zijn als Johannes de Beke, die in
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1357 te Parijs studeerde; doch onze B. zal in dat jaar wel reeds een man op leeftijd
geweest zijn, immers de opdracht van zijn werk moet op omstr. 1350 geplaatst
worden en volgens zijn eigen getuigenis heeft hij er 7 jaar aan gewerkt; 2e dat hij
dezelfde zou zijn als Johannes de Beeke, gezworen broeder van de
Illustre-Lieve-Vrouwe-Broederschap te 's Hertogenbosch (overl. 1394); niet de tijd,
maar de inhoud van zijn werk verzet zich tegen deze veronderstelling, ook al was
Foppens de meening toegedaan, dat de kroniekschrijver een Bosschenaar was;
immers het werk bepaalt zich uitsluitend tot Holland en het Sticht. De 3e, meest
aannemelijke, gissing is nog die van S. Muller Fzn. en H.P. Coster, die onzen B.
voor denzelfden houden als de Joh. de Beke, die een Hollander was, canonicus
ordinis Premonstratensis, in 1316 rector van de kerk te Nyendamme en kort voor
1326 van die van Pijnacker. Daarvoor pleit het feit, dat zijn werk vooral op holl.
bronnen berust, alsmede het getuigenis van Philips van Leiden. Coster stelt ook op
grond van hetzelfde holl.-utr. standpunt de anonyme Bella Campestria op naam van
onzen B. Neemt men evenwel aan, dat een vervolg op de groote kroniek tot 1364
van B. zelf afkomstig is, waarop de stijl inderdaad schijnt te wijzen, dan komt daarmee
ook deze laatste gissing op eenigszins losse schroeven te staan, tenzij men
aanneemt, dat de auteur heel oud geworden is.
B.'s kroniek is, ofschoon zij weinig bevat, dat wij ook niet van elders wisten,
historiografisch gesproken, toch het belangrijkste product der 14e eeuwsche
noord-nederlandsche geschiedschrijving, omdat zij de voorbije traditie heeft
samengevat in een leesbaren, humanistisch aandoenden vorm, die haar tot grondslag
voor de volgende gemaakt heeft. Reeds in zijn tijd was het werk, dat van de oudste
tijden tot 1346, in jongere hss. soms tot 1364, vaker tot 1393 en één keer zelfs tot
1456 loopt, beroemd. Alleen van den latijnschen B. en zijn vervolgen bestaan nog
21 hss., waarbij dan nog voor de drie dietsche vertalingen een zelfde aantal komt,
terwijl er bovendien nog een 5-tal hss. bestaan van de drie fransche vertalingen der
kroniek.
Uitgaven: 1e ed. door B. F u r m e r i u s , (Fran. 1612); 2e ed. door A r n .
B u c h e l i u s (Utr. 1643). Een moderne uitgaaf voor de serie van het Hist. Gen. is
bij prof. I.H. G o s s e s in bewerking.
Zie: H.P. C o s t e r , De kroniek van Johannes de Beka, haar bronnen en haar
eerste redactie (diss. Utrecht 1914); d e z . in Nijh. Bijdr., Ve R. IV (1917), 226; I.H.
G o s s e s , besp. van Costers diss. in Nederl. Archievenblad (1914/5), 129; J.
R o m e i n , Gesch. van de N.- Nederl. Geschiedschrijving in de Middeleeuwen
(Haarlem 1932), no. 30.
Romein

[Bekius, François]
BEKIUS (François), geb. te Leeuwarden omstr. 1730, overl. na 1784, kleinzoon van
Ds. B e n j a m i n B. te Britsum, liet zich 1 Juli 1746 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, was predikant te Ilpendam (1752-77) en te Augustinusga
(1777-84). Hij is bij klassikale sententie van 6 Dec. 1784 uit zijn ambt ontzet. Men
vindt van hem een nederlandsch vers in den bundel Pieriae Frondes, laeti
monumenta triumphi, honoribus Emonis Lucii Vriemoet, quum tertium dignitate
rectoris magnifici condecoraretur (Fran. 1748).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuwarden 1886),
514.
Wumkes
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[Benthem, Arnoldus]
BENTHEM (Arnoldus), geb. te Oldeholtpade 29 Mei 1744, overl. 4 Juni 1813, zoon
van Ds. G e r -
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h a r d u s B., liet zich 11 Sept. 1762 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, werd als candidaat bevestigd 27 Oct. 1771 te Schingen en Slappeterp,
aan welke gemeente hij tot aan zijn dood verbonden bleef. Men vindt van hem een
nederlandsch gedicht achter de Dissertatio juridica de fictionibus in jure Romano
occurrentibus, die 1 Dec. 1775 te Franeker, onder leiding van prof. P. Conradi,
verdedigd werd door Ulricus Janus Huber.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 251.
Wumkes

[Benthem, Joachimus]
BENTHEM(Joachimus), geb. te Jukwerd (Gr.), overl. in 1737, een zoon van Ds.
J o h . B., liet zich 10 Sept. 1716 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Franeker, waar hij een latijnsch vers schreef in den bundel Academia Franequerana
lugens in obitum D. Joh. van der Waeyen (Fran. 1717). Hij is van 1720-37 als
predikant werkzaam geweest in de gemeente Morra en Lioessens.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 561;
W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en Athenaeum (Leeuw. 1878), II, 366;
S. C u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek
(Leeuw. 1916), 192, 201, 202.
Wumkes

[Berendtzen, Henricus]
BERENDTZEN (Henricus), geb. te Didam en 27 Dec. 1719 aldaar gedoopt, overl.
9 April 1797 te Maarsen, zoon van E v e r t B e r e n d t z e n en H e n r i c a C l u y t e ,
werd vermoedelijk aan de hoogeschool van Douai voor het priesterschap opgeleid,
werd in 1742 tot priester gewijd, werkte vervolgens korten tijd als kapelaan in het
Geldersche, was 1743-46 kapelaan van den aartspriester Ram van Schalkwijk te
Utrecht, 1746-62 pastoor te Muiden, 1762-66 pastoor te Bunnik, 1766-68 pastoor
der statie aan de Witte- Vrouwenpoort te Utrecht, als hoedanig hij door
Burgemeesteren 21 April 1766 werd geadmitteerd, en eindelijk van 24 Mei 1768 tot
zijn dood pastoor van Maarsen. Van 1766 tot zijn dood was hij bovendien
aartspriester van het district Utrecht. Hij genoot het vertrouwen en de bijzondere
achting van de achtereenvolgende vice-superiores der hollandsche zending en
wordt met nadruk geprezen in de missieverslagen van J.C. Molinari (1758) en Th.
M. Ghilini (1775), in het laatste ook als schrijver. Hij genoot in zijn tijd naam als
apologeet en verdedigde volgens het laatstgenoemde verslag in zijn geschriften
vooral de rechten van den H. Stoel, die toen zeer vaak werden ontkend of betwijfeld.
Zie: Arch. aartsbisd. Utr. XXXII, 163 vv.
Rogier

[Beresteyn, Mr. Christiaan van]
BERESTEYN (Mr. Christiaan v a n ), geboren te 's Hertogenbosch 19 April 1744,
als zoon van Mr. C h r i s t i a a n P a u l u s v.B., heer van Maurick, en C a t h a r i n a
W i l h e l m i n a B r u h l , overleed te 's Gravenhage 13 Juli 1800. Hij werd 40-Raad
te Delft 1773, was havenmeester 1781, schepen 1786 en hoofdschout 1786 aldaar,
lid der Commissie tot de zaken der O.I.C. en werd onder het nieuwe bewind in 1796
Thesaurier Generaal. Bij zijn overlijden bewoonde hij het huis ‘Dordrecht’ op den
Vijverberg Hij was tweemaal gehuwd: 1e te Haarlem 27 Oct. 1773 met W i l h e l m i n a
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C h r i s t i n a C l e m e n t i a d u T o u r en 2e te 's Gravenhage 4 Febr. 1776 met
Anna van Kuffeler.
De schilder A.C. Hauck heeft zijn portret gemaakt.
van Beresteyn

[Beresteyn, Cornelis van]
BERESTEYN (Cornelis v a n ), geboren te Amsterdam 14 Juli 1517, als zoon van
den amsterdamschen schepen G i j s b e r t J a n s z . v.B.
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en C a e c i l i a d e V r i e s , overleed te Haarlem 1 Juni 1595. Als jongmensch ging
hij met zijn broeder J a n naar Spanje, alwaar hij als hofmeester bij den marquis
d'Altorgos zijn verdere opvoeding genoot. Naar het vaderland teruggekeerd, vestigde
hij zich te Haarlem, waar hij met Dirk Volkertszoon Coornhert zeer bevriend geraakte,
en die op hem een gedicht vervaardigde. Hij huwde aldaar 5 April 1542 met
C a t h a r i n a v a n O u t s c h o o t e n en woonde meer dan 50 jaren bij de Craen
op het Spaarne (bij de Damstraat).
Hij was schepen (1555), weesmeester (1557) en gecomm. raad (1572) te Haarlem.
Uit het Spaansch vertaalde hij: 't Guldenboek van 't leven ende Seyndbrieven van
Marcus Aurelius, dat in 1565 bij Tavenier te Antwerpen uitkwam en dat nog
zevenmaal herdrukt werd. Vervolgens gaf hij te Delft bij Aelbert Hendriks in 1583
een vertaling uit het Spaansch uit van de Vrundtliche Gemeene Sendtbrieven van
Don Anthonio de Guevara, dat eveneens eenige keeren werd herdrukt.
Hij bleef het R.-Katholieke geloof aanhangen en gaf daarvan uiting door
onderteekening in 1581 van het bekende adres, door Coornhert opgesteld, van een
aantal vooraanstaande Haarlemmers. Zijn zoons Paulus en Pieter volgen.
Cornelis Cornelisz. heeft zijn portret geschilderd.
Zie: G. K a l f f , Geschiedenis d. Ned. Lett. III, 314; A m p s i n g , 105, 288, 514.
van Beresteyn

[Beresteyn, Nicolaas of Claes van]
BERESTEYN (Nicolaas of Claes v a n ) was het jongste der 6 kinderen van Mr.
P a u l u s v. B e r e s t e y n , advocaat te Haarlem, en van diens derde (r.k.)
echtgenoote C a t h a r i n a v a n d e r E e m . Te Haarlem in 1629 geboren, overleed
hij ald. 4 Mrt. 1684 en werd in de St. Bavokerk begraven den 10. Mrt. d.a.v. Hij werd
5 Jan. 1644 leerling van Salomon de Bray en ontwikkelde zich als landschapschilder,
etser en teekenaar in den trant van Cornelis Vroom en Adriaen Verboom. Hij was
ongehuwd en woonde te Haarlem in het ouderlijk huis in de Zijlstraat. Bij zijn
testament voor notaris Gellinckhuizen van 18 Juni 1677 stichtte hij een hofje voor
12 r.k. oude vrouwen, dat in de Heerenstraat werd gebouwd met het achterfront
aan de Molenstraat. Hier werden de portretten zijner ouders en het familieportret
van Fr. Hals, die thans in het Louvre te Parijs hangen, alsmede het portret zijner
zuster E m e r e n t i a , echtgenoote van den advocaat E g b e r t u s R e n t i n g h ,
bewaard, totdat Regenten in 1884 besloten deze te verkoopen. Van de opbrengst
werd op de oude plaats na afbraak van het 17e-eeuwsche gebouw een nieuw hofje
gebouwd. Zijn zwager Pieter Verbeeck schilderde zijn portret, dat op de
tentoonstelling van het Kon. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde 1933 te bezichtigen
was. Van zijn etsen en teekeningen treft men er verschillende aan op het
Rijksprentenkabinet en in andere verzamelingen. Gesigneerde teekeningen zijn
uiterst zeldzaam.
Zie: v a n d e r W i l l i g e n , Les artistes de Harlem, 80; Oud- Holland XVIII, 133;
v a n d e r K e l l e n , Peintre-graveur, 125 v., alwaar een zijner etsen is
gereproduceerd; T h i e m e - B e c k e r , Künstler-lexikon III, 382.
van Beresteyn

[Beresteyn, Paulus van]
BERESTEYN (Paulus v a n ), Heer van Overschie, geboren te Haarlem 8 Mei 1548
als zoon van Cornelis (zie boven) en C a t h a r i n a v. O u t s c h o o t e n , overl. te
Delft 23 Nov. 1625. Hij vestigde zich te Delft, alwaar hij met V o l c k e r a C l a e s d r .

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

K n o b b e r t , dochter van Claes Adriaensz., brouwer in den Ham, en Maria Duyst,
den 29. Jan. 1574 in het huwelijk trad.
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In 1596 werd hij veertigraad, was schepen (1597), burgemeester (1601),
weesmeester (1609) en thesaurier (1615) aldaar, gedeputeerde in de Staten van
Holland (1602) en in de Staten-Generaal. Hij was een zeer vermogend koopman
te Delft.
Zijn portret door J. Delff 1592 bevindt zich in het Rijksmuseum. Hij komt eveneens
voor op het door Delff in 1592 geschilderde schuttersstuk op het stadhuis aanwezig.
Door Mierevelt is hij in 1612 en 1620 geschilderd. In het koor der N. kerk te Delft is
voor hem en zijn vrouw een grafmonument opgericht. Ter gelegenheid hunner
gouden bruiloft werd door de Grebber een portretpenning vervaardigd.
van Beresteyn

[Beresteyn, Pieter van]
BERESTEYN (Pieter v a n ) werd geb. te Haarlem 3 Mei 1550 als zoon van Cornelis
(zie boven) en C a t h a r i n a v. O u t s c h o o t e n . Bij het uitbreken van den 80-j.
oorlog nam hij met zijn broeder Paulus vrijwillig te paard dienst om het vaderland
te verdedigen. In 1581 ontvangt hij zijn aanstelling als kapitein. In het gevecht bij
Nieuwzijl tegen Verdugo werd hij gevangen genomen, doch later commandeerde
hij wederom een compagnie onder Diderik Sonoy. Daarna was hij commandeur van
Steenwijk. Hij nam deel aan het beleg van Ostende, doch werd in 1602 naar Breda
gedirigeerd, alwaar hij 27 Nov. 1602 overleed en begraven werd. 3 April 1585 huwde
hij met E l i s a b e t h v a n d e n G r u y t h u y s , dochter van den kampenschen
burgemeester H u g o v.d. G.
van Beresteyn

[Bergen, Jan van]
BERGEN (Jan v a n ), heer van Glimes (II volgens den een, III rekent de andere),
de oudste (?), meer waarschijnlijk de 3e (of, volgens weer anderen, de 4e?) zoon
van J a n (II?) ‘mette Lippen’ en M a r g . of M a r i a d e S a i n t S i m o n en dus
(oudere) broeder van Cornelis (1) (zie dl. IX, kol. 51), evenals deze geb. en gedoopt
te Wouw en wel op 15 Oct. 1452, waar dit ‘aanvallige’ ‘Godsgeschenk’ de eerste
jaren van een veelbewogen, lang leven doorbracht. Als ridder en heer v. Walhain
(sinds 1481 was hij door aankoop ook heer v. Borchvliet geworden) vinden we hem,
afgezien van zijn benoeming tot opper-jagermeester in Brabant in 1472 (1477 ?)
door Karel den Stoute (in het kamp van Falny) voor het eerst in het openbaar vermeld
in verband met een poging van zijn vader en hem om hun zoon en broeder
A n t h o n i (u) s, abt van St. Truiden, in de macht der Luikenaars geraakt, voor een
bepaalde som vrij te koopen, hetgeen, mede door toedoen van Maximiliaan, ook
gelukt schijnt te zijn (Taxandria 1924, 114-115, waar overigens in dit verband hun
namen niet genoemd worden, wel dat hij, Anth., in dien treurigen tijd van armoede,
ook van de genoemde abdij, door zijn familie, waarvan dan Jan genoemd wordt, en
ook later nog, onderhouden moest worden).
Hoe deze laatste vervolgens optreedt in den oorlog, gevolgd op de vrijlating van
Max., zagen wij reeds in het art. Cornelis, o.a. bij het beleg van Namen (Juli 1488),
van welks kasteel hij de hoede kreeg van Oct. van dat jaar tot Sept. 1489.
Hij was toen al in het bezit van het dorp en kasteel van Wouw, daar zijn vader
hem dit als huwelijksgoed bij acte van 12 Dec. 1487 had overgedragen. En toen
deze in 1494 stierf, volgde de beleening met Bergen op Zoom, waar hij, 17 Sept.
van dat jaar, werd ingehuldigd.
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Reeds was hij een aanzienlijk heer, trouwens al sinds 1481, jaar van zijn beleening
ook met Walhain en Melyn (dat later door afstand aan zijn jongeren broer Cornelis
kwam), toen hij onder Max. zijn intrede deed in de Vliesorde, aan welken
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vorst hij ook den titel dankte van ‘Premier chambellan’ van Philips, eersten kamerheer
des hertogen.
Behalve van de genoemde heerlijkheden had de dood van zijn vader, dien hij ook
als heer van Glimes opvolgde, hem in het bezit gesteld van de heerlijkheden 's
Gravenwezel. Schooten en Merxem, welke plaatsen hij, 21 Sept. 1495, verhief voor
het opperleenhof te Brussel. Dat hij tot de eersten onder de aanzienlijken behoorde,
volgt vanzelf al uit zijn bovenvermelde benoeming tot eersten kamerheer.
Als bezetter van dezen post van vertrouwen der vorsten, had hij daarbij een
voornaam aandeel in de leiding der financiën, waarvoor door verordening van Max.
(Brugge 26 Dec. 1487) een soort raad werd ingesteld, bestaande uit tal van groote
heeren, waaronder de heer v. Walhain het eerst genoemd wordt na Philips v. Kleef
en de heer van Beveren (dl. VIII, kol. 208), als allereersten aangeduid na ‘noz
cousins’. En gelijk hij bij de financiën een rol van beteekenis speelde, ook in den
aanvang van de regeering van Philips, zoo komt ook zijn naam voor bij een ontwerp
voor een krijgsraad, evenals die van den heer van Zevenbergen (1514).
De gunst van zijn vorst viel hem ten deel na den vrede van Senlis, toen hij een
plaats kreeg in het gezantschap, dat Marg. uit Frankrijk (Vendeuil) in de Ned. moest
terugleiden, gevolgd door zijn afvaardiging naar Max. in Duitschland. En als in 1495
Philips de Schoone zijn ‘Blijde Inkompste’ houdt te Brussel (22 Juli), is ook heer Jan
in volle uitrusting tegenwoordig.
Doch de meeste glans straalde van hem uit, als hij opvoeder (gouverneur) en
eerste kamerling of hofmeester (?) van den jongen Philips wordt, als hoedanig hij,
gedurende de gevangenschap van Max. in Brugge (1488), een bevel van den Paus
aan den Groot Baljuw van Henegouwen in naam van den Raad teekent. Tot 1502,
toen hij in ongenade viel, heeft hij dat ambt bekleed, hij, dien Max. ook tot den
gewichtigen post benoemd had van gouv. en souverein baljuw van Namen, volgens
sommigen trouwens al in 1493 (Dumont, III, 2, 209).
Doordat hij dan ook in blakende gunst stond, aanvankelijk mede van Philips, van
wiens zoon Karel hij na diens geboorte in 1500 als tweede doopvader optrad met
een degen als geschenk, geschiedde het, dat hij vooraan stond in het gevolg, dat
de eer had dien vorst te begeleiden op de reis naar Spanje (1501). Van zijn broeders
bleef Cornelis (zie art.) in den Raad van Engelbert v. Nassau in de Ned. en bij de
kinderen van Philips achter, maar vergezelde ook Hendrik, bisschop van Kamerijk,
kanselier van de Vliesorde, den vorst en ook Cornelis' oudste zoon Max. (zie art.)
en mede een bastaard, Jan v. Bergen. Met het oog op die reis werden bij verordening
van 1 Nov. 1501 verschillende personen voor tal van bedieningen aangewezen, al
hebben zij die niet alle vervuld; zooals voor ‘grant et premier chambellan’ o.a. de
graaf v. Nassau en v. Bergen (dl. VII, kol. 971). Maar zijn broeder en neef hebben
ook gedeeld in de ongenade, die heer Jan blijkt getroffen te hebben, toen het hof
zich in Toledo ophield (23 Juli 1502), naar den beschrijver van de ‘Eerste Reis’ als
een gevolg van een twistgesprek tusschen den heer v. Bergen, Philips' ‘ancien
gouverneur’ en den aartsbisschop van Besançon, diens ‘ancien précepteur’. Die
ongenade had terugzending, ook van anderen, ten gevolge, en de beteekenis van
dien harden maatregel was, dat de vorstengunst jegens v. Busleyden die van de v.
Bergens overstraalde, m.a.w. dat voor het oogenblik de fransch-gezinde politiek (dl.
VII, kol. 959), door eerstgenoemde als door Chièvres voorgestaan, aan het langste
einde trok; de heeren
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v. Bergen toch golden als de grootste voorstanders van een meer engelsche
staatkunde aan het brusselsche hof. Busleyden verving dan ook Hendrik v.B. als
chef van den geheimen raad. Heer Jan v.B. werden de ambten van gouv. van
Namen, ‘Grand Véneur’ van Brabant en Kastelein van Vilvoorden ontnomen; de
beide eerste ambten kwamen aan Chièvres, het laatste aan Nassau en weer een
Croy volgde als bisschop van Kamerijk Hendrik v.B. op, die nog in 1502 gestorve
nis, waar Busleyden - hun tegenstander - reeds een maand na het conflict (27 Aug.
1502) te Toledo den dood gevonden had. Wat Jan v.B. betreft, in 1505 kocht hij, bij
pandrecht, de heerlijkheid van Calmpthout en Esschen.
Maar ook in de politiek gaat hij weer een rol spelen, eigenlijk sinds den herfst van
genoemd jaar, wanneer Philips zijn onvoorwaardelijk vertrouwen op Lod. XII begint
te verliezen, wat aan Vincenzo Quirini blijkens een bericht van 29 Nov. 1505 ook
niet ontgaan was (Archif f. österr. Gesch. Bd. 66 (1885), 177). En blijkbaardoelt
kardinaal d'Amboise op hem als leider van de oorlogspartij in den Raad (16 Aug.
1506, v.d. B e r g h , Corr. 1, 68).
Na Philips' vroegtijdigen dood, waarna hij Max. zijn diensten aanbiedt voor het
regentschap - ondanks de vroeger ondervonden bruuske behandeling - en hem
aanbeveelt aansluiting te zoeken bij Engeland en zoo mogelijk ook bij Spanje,
hadden langdurige beraadslagingen plaats in de Statenvergadering, waarvan het
resultaat was het besluit om aan Max. de voogdij over zijn kinderen en het
regentschap der Nederlanden aan te bieden. Tot hen, die daartoe naar den Keizer
gezonden werden, behoorde ook Jan v. Bergen.
Men weet het: Max. heeft zijn dochter Margaretha aangewezen en gezonden om
voor hem die voogdij waar te nemen.
En Jan v.B. moest haar dadelijk (uit Savoye) gaan halen. En in het voorjaar 1507
verscheen zij in de Ned., waar zij in Brussel haar Raad installeerde tot welks leden
alweer de aanzienlijkste heeren des lands behoorden, ook heer Jan v.B. (gelijk zijn
broeder Corn., zie art.). Het meest betoonde hij diensten in de zaken met Engeland;
ook de landvoogdes toch was vooral engelsch georiënteerd. Het gold besprekingen
naar aanleiding van de verdragen, door Philips den Schoone nog gesloten na diens
noodlanding in Engeland.
Zoo voor die verdragen, die zoowel den handel (Malus Intercursus en zijn wijziging
onder Marg.), een staatk. verbond (hulp tegen Gelre!), als huwelijksverbonden
betroffen (van Karel ‘v. Luxemburg’ met Maria v. Engeland en een oogenblik ook
nog van de Regentes zelve met den engelschen Koning; zie de art. Philips de
Schoone en Marg. v. Oostenrijk). In de laatste maanden van 1507 hadden de
voornaamste onderhandelingen te Calais plaats, waarbij Jacob v. Luxemburg, heer
v. Fiennes, en de heer v. Bergen, leiders der eng. partij, de regeering van Marg.
vertegenwoordigden. Maar door het dralen van Max. moest het nog tot 17 Dec.
1508 duren vóórdat J.v.B. in Londen, bij wijze van procuratie, de verloving van Prins
Karel met Maria v. Engeland kon voltrekken (bij meerderen beschreven, o.a., behalve
in de Gesch. v. Merxem (dl. I, kol. 280-281) en bij H e n n e (dl. I, kol. 211-212); ook
bij W. B u s c h , König Heinrich VII Stuttgart 1892), 234; vgl. nog l e G l a y , Corr. I,
93); trouwens ook de Engelschen van wie, op verschillende tijdsgewrichten, Thomas
Wolsey, toen kapelaan, de latere groote raadsman van den volgenden koning, en
St. John, commandeur van Rhodus, op den voorgrond traden, aarzelden vooral
waar het betrof de te verleenen hulp, maar ook in
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zake den bruidschat (K o o p e r b e r g , 263, 266, 269 vlg., 275, 278). Zoo genoot
heer Jan v.B. het vertrouwen van den Keizer (veelvuldige zendingen van v.B. naar
hem, vooral in 1510, herhaaldelijk bij l e G l a y , zie een eigenaardige opdracht
aldaar dl. I, kol. 353, maarvgl. ook dl. II, kol. 109), zoowel als van diens dochter,
ook al slaagde hij er niet in den inval van Robert v.d. Marck en de Franschen aan
de Maasoevers in het Namensche tegen te houden. Sterk kwam het eerstbedoelde
vertrouwen ook hierbij uit, dat de eerste den laatste opdroeg het verdrag van
Schoonhoven (welke wapenstilstand te Rouaan bekrachtigd werd voor 6 weken
door Lod. XII, zie: Neg. dipl., dl. I, kol. 218) niet goed te keuren vóórdat het nader
onderzocht was door v. Bergen, Roggendorff en Meulenburg; en het laatste doordat
Marg. hem koos als een harer begeleiders naar Kamerijk, maar ze heeft het niet bij
haar vader kunnen doorzetten, dat v. Bergen als opvoeder van aartshertog Karel
benoemd werd in plaats van den meer franschgezinden Chièvres, onder den indruk
van de in genoemde stad met de bekende ligue bekroonde onderhandelingen. v.
Bergen werd schadeloosgesteld met den titel van Eerste Kamecheer des Keizers
en niet minder door hem te herstellen in het hem, 1502, ontnomen gouvernement
van Namen (met wat daarbij behoorde, waarover H e n n e , I, 218-219; van hem in
die kwaliteit is op het Rijksarchief te Brussel een Dagboek bewaard, dat als ‘Comptes
de Jean de Berghues’ menigen geschiedvorscher van dat tijdvak welbekend is). En
hiervoor moest weer Chièvres schadeloos gesteld worden, die het te voren bekleed
had. Maar als de Keizer kort daarop de daarvoor noodige, reeds ingewilligde, som
herroept, hoopt hij daarmee stof op voor persoonlijk conflict tusschen de beide
partijhoofden. Echter tot een ander persoonlijk conflict gaf weer de begunstiging
van v.B. door de landvoogdes aanleiding.
Immers ook Hendrik van Nassau maakte aanspraak op de eerste plaats in het
commissariaat voor de benoeming der magistraten in Zeeland. Voor het loopend
jaar zou Nassau den voorrang behouden; overigens werd het recht van v.B. erkend.
Aldus de oplossing van Brussel, 7 Aug. 1509!
De eerstvolgende jaren waren jaren van wankelende politiek van Max. en andere
leden van het Verbond van Kamerijk, eig. van het begin af of spoedig daarna weinig
eensgezind. Eerst houdt de Keizer het nog met de Franschen, dan krijgen we
geleidelijk de afscheiding, uitloopende op de Heilige Ligue. Marg. was veelal de
bemiddelaarster dier politiek en de heer v.B. dikwijls haar onderhandelaar bij den
Keizer, ook wel tusschen beiden ontboden door den Keizer (begin 1511), in dezen
tijd meermalen verschillend van meening, behalve in het conflict met Gelre, waarbij
ook Jan v.B. betrokken was (U l m a n n , II, 427 Anm. 2). Immers nam hij deel, Juni
1511, aan de actie bij Yselstein, dat ontzet werd (v.d. B e r g h , Corr. dl. I, kol.
293-295), zoowel als aan het (vergeefsche) beleg van Venlo, waar hij zijn zoon met
een ander corps Namureezen versterkte, in 1512 aan de hem opgedragen bewaking
van het gebied om Eindhoven (v.d. B e r g h , II, 50). Ook Engelschen hadden
deelgenomen aan den strijd om Venlo, hetgeen Max. weer vriendelijker tegenover
hun Koning stemde en mede den weg hielp banen voor een nieuw samengaan, ook
met Spanje, tegen Frankrijk. De Ned. zouden buiten het terrein van den nieuwen
strijd met Lod. XII gelaten worden, had Marg. behendig weten te bewerken (zie dl.
VIII, kol. 1119). De verdragen
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werden te Mechelen 5 April 1513 geteekend o.a. ook door Jan v.B. als een harer
commissarissen. In den nu volgenden oorlog, waarin Ferd. v. Arragon zoo'n
bedriegelijke rol speelde, beide partijen misleidend, was v.B. zoo iets als
‘verbindingsofficier’ tusschen Max. en Hendrik VIII (vgl. ook l e G l a y , Corr. dl. II,
kol. 80), ook om diens duitsche landsknechten aan te voeren, en hij heeft zich van
die taak gekweten op een wijze, die hem de genegenheid van laatstgenoemde
bezorgde, versterkt nog na den slag van Guinegate en de inneming van Therouaan,
toen hij, daarvan gebruik makende, de vriendschap tusschen beide vorsten, weer
ernstig bedreigd, wist te herstellen. En over zoo'n bemiddelaar toonde zich Hendrik
VIII in een schrijven aan de landvoogdes zeer voldaan (over de zending bij den eng.
koning Neg. Dipl., dl. I, kol. 549-550). Maar, gelijk we reeds zagen, bemiddelende
onderhandelingen moest v.B. in deze periode ook veel voeren tusschen Marg. en
haar vader, die toen nogal eens van elkaar afwijkende meeningen hadden, ook in
zake den toen 13-jarigen Karel, zijn verblijf en toekomst, ook op het punt van zijn
huwelijk met Maria v. Engeland, vastgesteld op het voorjaar 1514.
In dit jaar loopt diens minderjarigheid reeds ten einde en 6 Jan. 1515 werd hij
meerderjarig verklaard. Chièvres had daarin, met den voor geld zoo toegankelijken
Keizer, sterk de hand gehad. Van hem is v. Bergen nog steeds een verbitterd
tegenstander. Uit hun correspondentie blijkt hoe ernstig - schoon tevergeefs - Max.
of Marg. getracht hadden een verzoening te bewerken, trouwens reeds in 1507
(toen ook twist met den heer de Ville en wel over de jacht van Brabant), maar vooral
in 1511 en later. Trouwens Chièvres vond niet alleen Jan v.B. tegenover zich, maar
ook door diens neef Max. en meerdere aanzienlijke heeren, die zich zelfs vereenigen
om hem tegen te werken, meest invloedrijk in de Noordel. Ned., en, meer dan
Chièvres gewenscht achtte, op Engeland georiënteerd, afhankelijk immers ook van
den handel met dit land.
Doch als eerste kamerheer bleef de leidende rol aan Chièvres en aan Sauvage,
als kanselier, beiden ook lid van den nieuw ingestelden Raad, waarin intusschen
ook tegenstanders optraden als Jan v.B. En die daarin bleef tot zijn dood!
En dat alle gekonkel en intrigues ten spijt. Zoo was er, na den dood van Ferd. v.
Arragon (1516) sprake van, dat diens gelijknamige kleinzoon in de Ned. de regeering
zou voeren onder leiding van Marg. en v. Bergen. Inderdaad landde genoemde
prins te Vlissingen, 18 Mei 1518, en werd overal met veel eerbewijs ontvangen. De
goede stemming werd echter verbroken doordat de heer v. Bergen zich beklaagde
- niet zonder grond - dat hij bij zijn vorst verdacht was gemaakt als zou hij diens
belangen bij den Keizer en de Aartshertogin benadeeld hebben, inzonderheid door
hen op te hitsen tot oorlog tegen den hertog van Gelre en zelfs, door heimelijke
praktijken, de toestemming van den ‘aide’ van Brabant verhinderd hebben. En
volgens een rapport van Ferry de Croy, heer van Roeulx, zou Karel zijn broeder
ernstig aanbevolen hebben zich wantrouwend te betoonen tegen den heer v. Bergen
en de zijnen en zich er voor te hoeden diens raadgevingen op te volgen.
Die verdachtmakingen bij den Koning schreef hij aan zijn vijanden toe.
Met deze bezwaren trad v. Bergen, door tal van bloedverwanten vergezeld, op
voor de vergadering van de Vliesorde, met de te Gent aanwezige leden van den
Raad, aldaar op zijn verzoek bijeengeroepen bij de gelegenheid van Ferdinands
bezoek

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

48
aan die stad. Ook Marg. was tegenwoordig (30 Juni 1518). Het directe resultaat
was een raad aan v.B. om zijn vertoogen te richten tot den Souverein, die niet zoo
onvoordeelig over hem heette gesproken te hebben als hij geloofde; de landvoogdes
en Ferdinand, zouden, ieder van hun kant, hem in een brief steunen.
v.B. nam aan en zijn vertoog ging naar Spanje. Eenigen tijd later kwam bij de
eerste een antwoord van den vorst.
Dit scheen de landvoogdes te bevredigen, die ook haar machtsbevoegdheden
weldra uitgebreid zag en Jan v.B. bleef een grooten invloed aan het Hof uitoefenen.
En die invloed kwam weldra sterk uit in zijn twist met Philibert Naturel, die toch in
hooge mate het vertrouwen des Konings genoot en niet alleen lid was van den
Raad, maar ook kanselier der Vliesorde.
v. Bergen beschuldigde hem van geheime betrekkingen met Frankrijk en verzette
zich, met Marg., zelfs tegen den Koning in, tegen den terugkeer in de orde van den
kanselier, toen deze, zijn functies als zoodanig neergelegd hebbende om den
bisschopszetel van Autun te bezetten, weer in de Orde wilde opgenomen worden.
Doch toen koning Karel hem de hand boven het hoofd hield, bleef Preudhomme of
Naturel zoowel lid van den Geheimen Raad als kanselier van de Orde.
Ook een volledige overeenstemming tusschen Bergen en Chièvres wilde maar
niet vlotten, allen bemoeiingen van Max. en Marg. ten spijt, en waartoe het initiatief
van Chièvres was uitgegaan, die toch ook in zijn tegemoetkoming tot Frankrijk niet
zoo ver wilde gaan als Philips van Kleef. Maar de Engelschen slaan, al van het
begin 1516 af, met bezorgdheid gade al wat op eenige toenadering tusschen beide
heeren lijkt. Wat overdreven, waar ook de wensch van Chièvres een nicht te zien
huwen met den zoon van den heer v. Bergen niet in vervulling ging, al betoonde
nog in 1518 de eng. gezant zich daarvan een voorstander om zoodoende Chièvres
geheel te winnen. Zoo bleef v.B. ook gedurende den verderen tijd van Marg.'s
gouvernement machtig, al laat hij, ouder wordend, meer en meer het veld over aan
het jongere geslacht, hierin vooral vertegenwoordigd door zijn gelijknamigen zoon
Jan, heer van Walhain, sinds 1533 markgraaf v. Bergen, en zijn neef Max., heer
van Zevenbergen (die volgt).
Febr. 1519 werd de heer van Bergen door Karel naar Engeland gezonden ‘pour
une grosse matière’, hetgeen later blijken zou een overeenkomst te zijn om Hendrik
VIII weer van Frans I àf en naar Karel toe te trekken.
Deze laatste vorst werd intusschen werkelijk Karel V, doordat hij in 1519 als keizer
van Duitschland zijn het vorige jaar overleden grootvader Max. opvolgde. Eerst Oct.
1520 had de kroning te Aken plaats, waarheen hem zijn tante en een menigte groote
heeren begeleidde o.w. ook de heeren v. Bergen en v. Zevenbergen.
Na de plechtige feesten wachtte de landvoogdes en de heeren, in de provinciën
teruggekeerd, daar nieuwe bezorgdheid in verband met de min of meer geheime
bedoelingen van het fransche hof. Daartegen rustte men zich toe, ook door een
verbond met Engeland, gesloten Aug. 1521; het daartoe strekkende verdrag was
mede geteekend door v. Bergen, die zich met den keizer te Brugge bevond. En het
jaar daarop begon de krijg. Maar het bleek heel moeilijk de noodige geldmiddelen
te vinden, waar de schatkist, ook om de kroningsfeesten nog zoo kort te voren
duchtig aangesproken, weldra berooid bleek. Jan v.B. was een dergenen, die zich,
met name in Brabant, veel moeite
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gaven om de gelden te doen opbrengen, aanvankelijk in Leuven zonder resultaat.
Later was hij bij de Staten van dat gewest, na heel wat betoog, gelukkiger doordat
hij de geestelijkheid wist te overreden.
Kort daarop kreeg hij het wederom te kwaad met Naturelli, maar thans ook met
Marg., die met de jaren minder tegenspraak kon dulden van de heeren, welke zich
trouwens evenzeer over haar beklaagden als zij ontevreden was over hen.
Met name waren de heeren v. Bergen en v. Ravenstein misnoegd en zij gaven
aan die stemming uiting te Mechelen en wel andermaal in een bijeengeroepen
vergadering van de Vliesorde en den Geheimen Raad.
Bij beiden betrof het een machtskwestie, bij v.B. om de heerlijkheid van Beveren,
die door den procureur-generaal van den Raad van Vlaanderen was aangeslagen.
En zoo heftig was hun optreden, dat ten slotte, ook in het zuiver formeele, de vorstin
zoete broodjes moest bakken, te meer waar de Orde het grootendeels eens was
met v.B., haar oudste lid. De Aartshertogin, die toe had moeten geven in de kwestie
van uitsluiting van de heeren, o.w. ook van Bergen, van den Raad, waarover zij zich
in 1523 beklaagd hadden (P i r e n n e , III, 93, op grond van Bull. de la Comm. roy,
d'hist. 2me Sériet. V (1853) p. 54) werd er niet populairder op, beschuldigd ook van
intieme verhouding met den graaf van Hoogstraten. En de ontevredenheid in de
gewesten was toch al gevaarlijk door de geldelijke offers, die de oorlog vergde.
Philippe Lenoir, ‘maitre des requétes’ en Jan v.B. onderhandelden, niet zonder
resultaat, met de Staten van Namen.
En later opnieuw (6 Aug. 1526). Dat stak gunstig af tegenover de gewesten of
steden, die geheel weigerachtig bleven op te brengen en gold als vaderlandslievend.
Evenzoo als hij in 1528 met enkele andere hooge heeren voor de landvoogdes borg
blijft voor 40000 pond grooten, door deze geleend te Antwerpen. Naar Kamerijk
vergezelde hij haar het volgend jaar, waar zij voornamelijk den bekenden
Damesvrede tot stand bracht gelijk hij, ten zelven dage (5 Aug. dag der publicatie)
het oude vriendschaps- en verbondsverdrag, tevens handelsverdrag met Engeland
herstelde. Toevalligerwijze voor beiden ook ieders laatste belangrijke daad op het
gebied der groote politiek!
Voor zijn heerlijkheden heeft hij, voor en na, ook groote belangstelling aan den
dag gelegd - men zie slechts de beneden te noemen Gesch. v. Merxem etc. - maar
haar historie ligt vanzelfsprekend buiten het bestek van dit art. Trouwens ook hier
was het in hoofdzaak thans gedaan! Zijn meesteres, die hij zoovele jaren, niet zonder
bezwaren, maar trouw heeft gediend en wier, vrij onverwachte, dood (zie art. Marg.)
op 1 Dec. 1530 hem, haar ouden dienaar wel diep getroffen moet hebben en door
wie hij onder haar exécuteurs-testamentair was aangewezen, haar is hij spoedig in
het graf gevolgd.
Te Brussel is hij overleden, 20 Jan. 1532. Met groote staatsie werd hij in het
voorvaderlijk graf te Bergen op Zoom in de kerk voor het hoofdaltaar bijgezet.
Bij zijn echtgenoote A d r i a n a v. B r i m e u (overl. 1 Juni 1500), die hij in 1487
gehuwd had, dochter van Guy, heer van Humbercourt (door de Gentenaren
onthoofd), Vliesridder, raadsheer van Karel den Stoute en zijn luit. gen. in het
Luiksche, en van Antoinette de Rambures, had heer Jan, die overigens een aantal
natuurlijke kinderen naliet (waarvan 7 met name bekend), behalve 3 zoons nog
enkele dochters n.l.:
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A n n a , geb. 16 Sept. 1492, gest. 15 Juli 1541, geh. 18 Juni 1509 met A d o l f v.
B o u r g o n d i ë , heer van Veere (overl. 7 Dec. 1540); A d r i a n a (ook wel vóór
Anna genoemd), geb. 9 Maart 1495 en in Aug. 1514 gehuwd met P h i l i p s v.
N a s s a u , graaf van Wiesbaden. In Oud Bergen voegt J u t e n daar nog aan toe,
met de volgende data: M a r g a r e t h a , 16 Febr. 1497 en J o h a n n a , 29 Aug. 1496.
De 3 zoons van Jan v. Bergen en Adriana van Brimeu waren:
1. J a n , heer van Walhain, geb. 15 Aug. 1489, overl. 1513 aan een ernstige
wonde, na gestudeerd te hebben te Leuven onder toezicht van Adriaan van Utrecht,
den lateren paus. Hij liet bij zijn vrouw A n n a , dr. van Philips v. Bourgondië (dl. VIII,
kol. 209, daar ook Charlotte genoemd) met wie hij gehuwd was in 1511 (huwelijksche
voorwaarden al van 3 Nov. 1496) geen kinderen na.
2. Philips (volgens sommigen jonger dan de volgende Antonius), geb. 25 Mei
1498. Hij vergezelde (H e n n e , II, 207) koning Karel 1517 naar Spanje (de beschrijver
van die reis noemt geen namen van edelen, behalve dan van die, welke tot
Vliesridders benoemd waren), maar de meening van den geschiedschrijver van
Merxem, dat hij Philips den Schoone op diens 2de reis naar Spanje zou begeleid
hebben, berust waarschijnlijk op verwarring met Cornelis v.B. Hij overleed Oct. 1525,
maar vermoedelijk ook niet in Spanje (gelijk wel beweerd is).
3. A n t o n i u s , geb. en gedoopt 13 Mei 1500 te Wouw, overl. 26 Juni 1541,
evenaarde zijn vader in verdiensten jegens vorst en land, was heer van Walhain,
maar na diens dood ook van Bergen op Zoom (als zoodanig daar ingehuldigd op
den dag van S. Baptistus 1532), van Schooten, Merxem en 's Gravenwezel (de
laatste 2 heerlijkheden verheven op 3 Aug. 1532), nam deel aan den strijd om
IJselstein (Mei 1511), belegerde in hetzelfde jaar mede Venlo met de 500 Namenaars
van zijn vader, maakte zich eveneens met zijn rijkdom verdienstelijk voorhet land
(schuldbekentenis van Hendrik v. Nassau van 10 Maart 1512), onderscheidde zich
in het volgend jaar bij Guinegate, evenals bij de verdediging van Quesnoy.
Nam deel aan den rouw na den dood van Marg. in 1530, in welk jaar hij het ambt
van kastelein van Vilvoorden kreeg, door zijn vader reeds sinds 1508 opnieuw
bekleed (B u t k e n s , Trophées de Brabant. Suppl. I, kol. 28). Daarna diende hij ook
haar opvolgster Maria, die hem bij een oproer te Brussel gebruikte om de rebellen
te sussen, schoon te vergeefs, totdat hij, toen zij het wilden opgeven, in de commissie
der landvoogdes trad om hun voorstellen te onderzoeken (Dec. 1532).
Hoe hij ook in de gunst des Keizers stond, blijkt nog uit verschillende andere
feiten:
1) hij werd lid van den Geheimen Raad (als hoedanig zijn tractement verhoogd
werd tot 500 pond 18 Febr. 1526, volgens H e n n e , III, 244); 2) werd hij, bij het
kapittel gehouden in 1531, in het 10 jaar vroeger veroverde Doornik, benoemd tot
Vliesridder; 3) de Keizer verpandt hem stad en land van Tholen voor de aanzienlijke
voorschotten, hem in 1532 door den rijken heer Anthonis gedaan; 4) de Keizer
benoemt hem, 1 Aug. van dat jaar, tot gouverneur en kap. generaal van het
hertogdom Luxemburg; 5) kort daarop, in April 1533, verhief de Keizer de heerlijkheid
van Walhain met de omliggende heerlijkheden van Glimes, Waver, Opprebais en
Hévillers, die alle heer Anthonis toebehoorden, te diens gunste tot graafschap,
gevolgd 6) in Mei door de verheffing van Bergen op Zoom tot markgraafschap of
markie-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

51
zaat (ook P i r e n n e , III, 188); 7) droeg Karel V den markgraaf van B.o.Z., heer van
Merxem en Schooten in 1535, toen de Keizer zijn tocht tegen Tunis ging
ondernemen, tijdens zijn afwezigheid de bewaring der Ned. gewesten op. Heer
Anthonis was 12 Maart 1521 gehuwd met J a q u e l i n e of J a c o b a d e C r o y ,
uit welk huwelijk geboren werden, behalve 3 dochters M a r i a , A n n a , getrouwd
met R o b e r t , graaf v.d. Marck en Arenberg en, weinige maanden na diens dood,
met H e n d r i k v. M o n t f o o r t , heer van Abbenbroek (vgl. Gen. en Her. Bl. VIII,
422 en IX, 126), en M e n e i a , echtgenoote van J a n v. M e r o d e , heer van
Petershem (ook in andere volgorde genoemd) en overl. resp. Sept.1528, 15 Juni
1563 en Sept. 1561, de volgende 3 zoons: J a n (Jan ‘IV’ v. Glimes, geb. op het
kasteel van Borchvliet, 6 Febr. 1528 als markgraaf van Bergen op Zoom, opvolger
van Anthonis, de bekende figuur uit den tijd van het ‘Voorspel’, omgekomen op zijn
reis naar Spanje aldaar 21 Mei 1567; R o b e r t , te Bergen op Zoom, overl. 27 Jan.
1565, die den geestelijken stand volgde en door den Keizer sinds 1547 (P i r e n n e ,
III, 162) als coadjutor van den bisschop van Luik (in 1557 bisschop, P i r e n n e , III,
188), en ten slotte L o d e w i j k , te Brussel geb. en in de St. Gudele gedoopt (5 Aug.
1535), heer van Merxem en 's Gravenwezel en graaf van Walhain, overl. 20 Nov.
1562.
Zie de lit. onder art. Cornelis en in dit art. Vooral, behalve de meer alg. werken
en publicaties als bedoeld VII, 973 vlg. (Philips de Schoone) en VIII, 1124 (Marg.
v. Oost.) en waaronder ook de bekende brieven- en bronnenuitgaven van G a c h a r d
(vooral in de Coll. des Voyages des Souverains des Pays-Bas, in de Bull. de la
Comm. roy. de l'hist. de Brux. e.a.), l e G l a y , v.d. B e r g h , C h m e l ,
B e r g e n r o t h , B r e w e r etc., met de daar tevens vermelde werken van H e n n e
en W o u t e r s , R e i f f e n b e r g en K e r v i j n d e L e t t e n h o v e , N i j h o f f ,
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 , de betr. art. in Taxandria, Tijdschr. v.
Noordbrab. Gesch. en Volkskunde, met name in jg. 2 (1895), 3 (1896), 4 (1897),
31 (1924).
Verder, behalve v. L e e u w e n , Bat. Ill. I, 1095 vlg. en B u t k e n s , Trophées....
de Brabant (la Haye 1726); G. S c h a n z , Englische Handelspolitik gegen Ende des
Miltelallers (Leipzig 1881); L. D u n c k e r , Fürst Rudolf der Tapfere von Anhalt und
der Krieg gegen Herzog Karl v. Geldern (1507-08) (Dessau z.j.); E. G o s s a r t ,
Notes pour servir à l'hist. du règne de Charles V (Brux. 1897) o.a. 20, 30; d e z .,
Charles V. roi d'Espagne (Brux. 1910); G.C.A. J u t e n , Beschr. v. Bergen op Zoom
en Omstreken (uitg. Prov. Gen. v.K. en W. van Noordbrabant z.j.); P.J.
G o e t s c h a l c k x , Gesch. v. Schooten, Merxem en St. Job in 't Goor (gedrukt te
Eekeren-Donk, 1919) I, 265 vlg.
Kooperberg

[Bergen, Maximiliaan van]
BERGEN (Maximiliaan v a n ), oudste zoon van Cornelis (zie art. Cornelis (1) dl. IX,
kol. 51) en M a r g . of M a r i a M a g d a l e n a v. S t r y e n , vrouwe van Zevenbergen,
overl. 1544, was de erfgenaam van de meeste goederen zijns vaders, ook heer van
Schijndel en Middelrode, behalve dat hij heer was van Zevenbergen, Noordeloos
en Heemskerk in Holland ‘na dode sijns moeders’. Beleend 22 Dec. 1509, dus
volgens J u t e n (Taxandria 1898, 136) het sterfjaar van diens vader Cornelis (zie
echter aldaar), met Heeswijk en Dinther, moest hij beide dorpen bij de strooptochten
der Gelderschen in vlammen zien opgaan, benevens Middelrode, Schijndel e.a.
bezittingen
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26 Jan. 1513, doch slaagde er in het kasteel Sleeswijk bij hun inval te behouden.
Zoo was hij een der veldoversten van Rudolf v. Anhalt in den gelderschen oorlog,
waarin hij een werkzaam aandeel nam, gelijk Jan v. Bergen (zie art.) en diens zoon.
Zoo was hij dus al lang bekomen van de ongenade, die zijn geslacht, en ook hem
in 1502 in Spanje getroffen had, waarheen hij Philips den Schoone gevolgd was,
tot wiens huis of hotel hij behoorde en onder wiens officieren, en wel als een der
‘chambellans’ hij ook in 1506 genoemd wordt. En ook zijn gelukszon ging stijgen.
In 1514 treffen we zijn naam aan bij den in het vorige art. bedoelden ‘Conseil de
guerre’. En het jaar daarop noemt Spinelly ook hem onder degenen, die zich
verbonden om Chièvres tegen te werken (zie art. Jan v.B.).
En evenals Jan v.B., heer van Walhain, treedt Max. hoe langer hoe meer op den
voorgrond naarmate de ouder wordende Jan v.B. (zie aldaar) het terrein aan het
jongere geslacht overlaat. De onderscheiding van het lidmaatschap der Vliesorde
ontgaat hem dan ook niet, wier kapittel van 1516, door Karel te Brussel gehouden,
ook den heer van Zevenbergen opneemt. D u R i e u , de Intrede en Huldiging van
Karel V tot graaf v. Holland binnen Dordrecht, 3 Juni 1515 (Leiden 1855) noemt het
niet zeker of heer Max., kamerheer van dien vorst, in dat jaar tegen de Friezen
gestreden heeft, dan wel Jan v. Bergen.
Vooral echter als diplomaat heeft hij zijn sporen verdiend, en wel in de bevordering
van de zaak der keizersverkiezing in Duitschland (waarheen hij nog door Max. in
1518 ontboden zou zijn), zoowel bij den Rijksdag met Hendrik v. Nassau, als
zelfstandig, terwijl hij hiervoor bij de Zwitsers ageerde met een bekwaamheid,
waarvoor hij de hulde van het vorstenhuis verdiende en waarschijnlijk ook den titel
van Raad, want aldus komt hij bij de kroning voor.
Daarna hooren wij minder van hem. De rijke en machtige heer van Zevenbergen
schijnt zich al vroeg in het particuliere leven teruggetrokken te hebben, waaraan de
dood eerst in 1544 een einde maakte. Kinderloos was zijn echt gebleven met A n n a
v.d. G r a c h t , burggravinne v. Veurne, vrouwe van Leeuwerghem en van Stavele,
dochter van Frans v.d. Gracht en A d r i a n a v. S t a v e l e . Zij wordt opgegeven als
hertrouwd met Antoine de Croy (Ned. Leeuw 1924, 281, die echter ook 1522 als
Max' sterfjaar opgeeft, doch dit zeker ten onrechte), maar heet dezen slechts eenige
maanden overleefd te hebben, immers gestorven te zijn in 1545.
De goederen van Maximiliaan gingen over aan zijn broeder Cornelis, die toen
bisschop van Luik was (art. Cornelis (2) dl. IX, kol. 54).
Lit.: zie onder Jan en Cornelis v. Bergen. Hierbij ook Liste analylique des pièces
relatives à l' élection de Charles V à l' Empire in G a c h a r d , Rapport concernant
l'histoire de la Belgique.
Kooperberg

[Bergh, Simon van den]
BERGH (Simon v a n d e n ), geb. te Geffen 26 Oct. 1820, overl. te Rotterdam 6
April 1907, zoon van Z a d o k v.d. B. en E l i s a b e t h v a n d e r W i e l e n .
In 1858 vestigde hij zich in Oss als boterhandelaar en begon in 1874 met de
margarine-fabrikatie, die geweldig opnam.
In 1890 verplaatste hij zijn fabrieken naar Rotterdam, waar zij de hoofdzetel zijn
geworden van. het in 1929 opgerichte trust-concern ‘Margarine-Uni N.V.’, door
toetreden der Sunlight Mij. spoedig omgezet in ‘Uni-Lever N.V.’

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

53
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h v a n d e r W i e l e n , geb. te Oss 17 Juni 1821,
overl. te Rotterdam 9 April 1907, dochter van A b r a h a m en A l l e g o n d a v a n
Osten.
Zijn geschilderd portret hangt in het Gem. museum te Oss.
Zie: J. C u n e n , Gesch. van Oss, 91 e.v.
Cunen

[Bergsma, Adriaan]
BERGSMA (Adriaan), geb. te Dokkum 9 Aug. 1702, overl. te 's Gravenhage 25 Juli
1780, zoon van den notaris en grootgrondbezitter P i e t e r A r r i e n s B e r g s m a
en T r i j n t j e W e n t , liet zich tegelijk met zijn broeder E i s o (geb. te Dokkum 3
Maart 1700, overl. aldaar 6 Juni 1766, die predikant werd te Ee en zijn
geboorteplaats), als student inschrijven aan de franeker hoogeschool (1717), waar
hij in 1723 bevorderd. werd tot utr. jur. dr. op een Dissertatio de origine, progressu
et praecipua testamentorum solennitate apud Romanos usitata. Hij werd advocaat
voor den Hove van Friesland, raad en advocaat-fiscaal van Oost-Indië 3 Aug. 1734
en 23 Oct. 1739 admiraal van de retourvloot. Hem werd in 1740 wegens bewezen
diensten door de Oost-Indische Compagnie een gouden gedenkpenning vereerd.
Hij was daarna burgemeester van Sneek (1770), lid der Gedeputeerde staten van
Friesland en voorzitter der Staten-Generaal. Hij huwde Jan. 1737 te Batavia met
M a r g a r e t h a v a n B e r e n d r e g t (geb. aldaar 5 Mei 1707, overl. aldaar 30
Dec. 1737), daarna te's Gravenhage 14 Nov. 1741 met C a t h a r i n a R e g i n a
v a n B y n k e r s h o e k , (gedoopt aldaar 22 April 1718, aldaar begraven 6 Nov.
1761).
Zie: Nederland's Patriciaat (1927), 2; Systematische Catalogus der Prov.
Bibliotheek van Friesland (Leeuw. 1875) III, 1107; mijn Stads- en Dorpskroniek van
Friesland (Leeuw. 1930) I, 257.
Wumkes

[Bergsma, Cornelis]
BERGSMA (Cornelis), geb. 11 April 1799 te Leeuwarden, overl. te Idaard op
Friesemastate op 23 Juli 1881, zoon van Mr. J o h a n n e s C a s p a r u s B. en
J e t s k e W i s k i a v a n S c h e l t i n g a , liet zich 17 Mei 1817 inschrijven als student
aan het Athenaeum te Franeker en promoveerde tot jur. utr. dr. aan de leidsche
hoogeschool in 1823 op een Dissertatio de matrimonio cjusque solvendi ratione per
divortium, ex jure hodierna. Hij werd vrederechter te Rauwerd, grietman, later
burgemeester van Idaarderadeel 1845-81, lid der Provinciale staten van Friesland
1853-81, opperhoutvester van Friesland. Hij trad 26 Juli 1823 te Utrecht in het
huwelijk met H e l e n a v a n E n s c h u t (geb. 19 Aug. 1804, overl. te Idaard 21
April 1864, dochter van prof. Mr. C o r n e l i s A d r i a a n v.E. en M a r i a A g n e t a
d'A c h a r d ).
Zie: Nederland's Patriciaat (1927), 21; Systematische Catal. der Prov. Bibliotheek
van Friesland (Leeuw. 1875) III, 1163; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland
(Leeuw. 1934) II, 356.
Wumkes

[Bergsma, Ennius Harmen]
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BERGSMA (Ennius Harmen). geb. te Dokkum 30 Maart 1755, overl. te 's Gravenhage
22 Oct. 1828, liet zich 12 Jan. 1775 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Franeker, waar hij in 1779 promoveerde op een proefschrift De antiqua et hodierna
Frisiorum regiminis forma, werd advocaat voor den Hove van Friesland (1779),
ammunitiemeester-generaal dezer provincie (1780-95), pensionaris van Leeuwarden
(1781-95) en raadsheer in den Hove (1804). Nadat hij in 1811 raad was geworden
in het keizerlijk gerechtshof te 's Gravenhage werd hij in 1813 commissaris-generaal
tot organisatie van het departement van Friesland
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en overleed als president van het Hooggerechtshof in den Haag. Hij was gehuwd
8 Dec. 1782 met B a r t h i n a B o u w i n a S c h u l t z (geb 31 Jan. 1755 te Franeker,
overl. 11 Dec. 1829) dochter van Mr. G i l i a m S c h u l t z en T i t i a T e r p s t r a .
Tegen hem verscheen: De eer van de vergadering der H.H. Deputaten van de
Franeker synode, verdedigd door G.T. de Cock en T. Joha, predikanten te Beetgum
en Reitsum teegen de beschuldigingen in de Deductie van Mr. E.H.B. op den landdag
van 1793 (Leeuw. 1793), welk vlugschrift hij beantwoordde in een Brief aan Ds.G.T.
de Cock en T. Joha, waarop van een anonymus volgde: De eer der Friesche
geestelijkheid gehandhaafd.
Zie: Nederl. Patriciaat (1927), 5; R. V i s s c h e r , Catalogus der stedelijke
bibliotheek van Leeuwarden ('s Gravenh. 1932), 34; mijn Stadsen Dorpskroniek van
Friesland (Leeuw. 1930) I, 350, 375, 376, 378. (Leeuw. 1934) II, 64, 482.
Wumkes

[Bergsma, Johannes Casparus (1)]
BERGSMA (Johannes Casparus) (1), geb. 16 Oct. 1746 te Dokkum, overl. op zijn
buitenverblijf te Metslawier 27 Juni 1793, zoon van den secretaris en gedeputeerde
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 , was in 1765 jur. cand. aan de franeker
hoogeschool, waar hij bevorderd werd tot jur. utr. dr. In 1768 werd hij benoemd tot
gecommitteerde raad ter admiraliteit van Amsterdam wegens Friesland, in 1783 tot
secretaris van Dantumadeel, in 1785 grietman van Franekeradeel, in welke
hoedanigheid hij zitting verkreeg in de vergadering van het mindergetal van Oostergo.
Tevens was hij voorzitter der Staten van Friesland, dijkgraaf en ontvanger-generaal
van Oost-Dongeradeel en volmacht ten landsdage. Bij zijn benoeming tot grietman
verscheen bij H. Post te Leeuwarden een Gelukwensch aan de eigenerfde
ingezetenen van Franekeradeel in overheerlijke trochaïsche versen. Op 19 Sept.
1787 stond in de Leeuwarder Courant tegen hem en Martinus Scheltema een
dreigbrief van Coert Lambertus van Beyma c.s., dat hij hun bezittingen zou
verwoesten en Friesland onder water zetten, als er meer krijgsvolk in de provincie
werd gehaald, ‘al waren het ook de eerlooze Plettenbergers’. Op 13 Dec. 1788
kwam in het licht bij J. v.d. Haak te Leeuwarden een Deductie van freule Elisabeth
Anna van Aylva tegen hem en twee jonkheeren Harinxma thoe Slooten in zake de
geschillen over het grietmansambt van West-Dongeradeel. Hij was ongehuwd, maar
had twee natuurlijke kinderen, die hij bij testament erkende, nl. J o h a n n a B.,
gehuwd met Mr. J e a n l e M a i r e , ontvanger en later rechter van instructie te
Leeuwarden, en J o h a n n e s C a s p a r B., notaris aldaar (geb. 7 Aug. 1780, overl.
9 Juli 1820, gehuwd met S y t s k e G e s i n a B e r g s m a ).
Zie: Nederl. Patriciaat (1927), 26 (met portret en rouwbord); mijn Stads- en
Dorpskroniek van Friesland (1930) I, 341, 350, 358, 376.
Wumkes

[Bergsma, Johannes Casparus (2)]
BERGSMA (Johannes Casparus) (2), geb. te Idaard 21 Nov. 1828, overl. te
Leeuwarden 16 Nov. 1894, zoon van P e t r u s A d r i a n u s B. en A n t j e H e p k e s
G e l t e m a , liet zich 23 Aug. 1847 inschrijven als jur. student te Groningen, waar
hij 24 Jan. 1853 op stellingen promoveerde tot Mr. in de rechten. In 1855 was hij
advocaat en procureur te Groningen, daarna te Heerenveen, waar hij in 1862 tot
rechter werd benoemd. Vervolgens was hij rechter te Leeuwarden (1864) en
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raadsheer aan het gerechtshof aldaar (1876-94). Hij huwde 15 April 1858 te
Groningen met A g a t h a M a r i a S c h n e i t h e r , geb. aldaar
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28 Mei 1826, overl. te's Gravenhage 23 Jan. 1901.
Zie: Nederland's Patriciaat (1927), 23.
Wumkes

[Bergsma, Mr. Dr. Johannes Justinus]
BERGSMA (Mr. Dr. Johannes Justinus), geb. te Utrecht 3 Juni 1833, overl. te's
Gravenhage 5 Sept. 1909. Hij was een zoon van prof. Dr. Cornelis Adriaan Bergsma
(zie dl. IV, kol. 121) en J o h a n n a T h e o d o r a v a n S c h e r m b e e k . Hij
studeerde te Utrecht, waar hij 2 Sept. 1850 werd ingeschreven, en promoveerde
aldaar 14 Juli 1854 op stellingen tot doctor in de beide rechten, op 19 Dec. 1857
tot doctor in de theologie op proefschrift Specimen historico-theologicum de
commissariis politicis sive delegatis summi imperii ad synodos ecclesiae reformatae
in nostra patria. In 1859 werd hij adjunct-commies, in 1861 commies aan het
toenmalige Departement van Hervormde Eeredienst. In 1863 beroepen tot predikant
te Engwierum, wees hij dit beroep af en vestigde zich in hetzelfde jaar als advocaat
te 's Gravenhage. In strafzaken onderscheidde hij zich in 1869 door de verdediging
voor het Provinciaal Geregtshof in Zuid-Holland, van Jacob de Vletter, onderwijzer
te Rotterdam, beschuldigd van het verwekken van oproer, hetwelk eenigermate
samenhing met verandering van inzichten op het gebied van openbaar onderwijs.
Na dien tijd dateeren zijn bemoeiingen met het onderwijs als schoolopziener te 's
Gravenhage. Hij schreef Pleitrede in zake het Openbaar Ministerie tegen Jacob de
Vletter (1869).
Te Ubbergen huwde hij 31 Aug. 1871 met S a r a G e r a r d a R i p p i n g , uit welk
huwelijk zes kinderen werden geboren, w.o. Mr. J o h a n n e s J u s t i n u s
B e r g s m a (1879-1920), advocaat en procureur te's Gravenhage.
Zijn portret, geschilderd door zijn schoonzoon Mr. J o h . W i l h . E r n . v a n d e r
M i n n e , bevindt zich ten huize van zijn zoon Mr. J o h a n G e o r g e B e r g s m a t e 's
Gravenhage (gerepr. bij M o n t i j n , een ander in Ned. Patriciaat).
Zie: A.M.M. M o n t i j n , Het Bureau van Consultatie bij den Hoogen Raad der
Nederlanden (1934), 389; Ned. Patriciaat XVII (1927), 9, 10.
Wijnman

[Bergsma, Willem Bernardus]
BERGSMA (Willem Bernardus), geb. 26 Febr. 1760 te Dokkum, overl. te Oudeschoot
26 Oct. 1820, zoon van Ds. E i s o B e r g s m a en S y t s k e v a n T h u y n e n , liet
zich 15 Sept. 1778 inschrijven als student te Franeker, waar hij in 1783 tot jur. utr.
dr. promoveerde. Hij werd landsadvocaat en fiscaal-generaal van Friesland
(1787-92), maar wegens politieke gevoelens ontslagen. In 1809 is hij notaris te
Leeuwarden en ontvanger der convoyen en licenten aldaar. Op 9 Aug. 1794
verschijnt van hem het vlugschrift: Eenige gedagten waarom een erfgenaam uit het
bloed meerder begunstigd wordt dan een erfgenaam uit een testament.
Hij was eerst gehuwd 22 Oct. 1783 te Franeker met L u c i a S c h e l t e m a (aldaar
geb. 3 Jan. 1760, overl. te Leeuwarden 23 Juni 1794), daarna met haar zuster
S j o u k j e (geb. 11 Aug. 1757, overl. 26 April 1813).
Zie: Nederland's Patriciaat (1927), 6-7; mijn Stads- en Dorpskroniek (Leeuw.
1930) I, 380.
Wumkes
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[Bernhardi, Jean Louis]
BERNHARDI (Jean Louis), geb. 13 Sept. 1811, overl. 4 Mei 1873, was de tolk der
z.g.n. utrechtsche factie, een kring van Kohlbrugge-vrienden, die in de dagen van
het Réveil vooral te Utrecht onder begunstiging van den rijken en energieken bankier
Kol in staatkundig opzicht een contrarevolutionaire en fel anti-papistische houding
aannamen. Hij redigeerde de periodiek: Zamenspraken van Keesbuur, die in
bepaalde kringen veel invloed hadden en waartegen Mr. Groen van Prin-
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sterer meermalen ernstig waarschuwde. Nog verscheen van hem: De heerschappij
der zonde en der genade (Utr. 1846, 2e dr. 1862); Raadgeving om de toenemende
armoede in ons vaderland tegen te gaan, en te herstellen wat reeds door
werkeloosheid verarmd is (Utr. 1852); De parel van groote waarde of de leer der
heiligmaking gevonden in de H. Schrift (Utr. 1863); Betrachting over het 5de kapittel
van Paulus brief aan de Romeinen (Utr. 1869); Ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Ernstige beschouwing van Dr. Schaepman's rede te Utrecht op het Piusfeest
(Utr. 1871). Deze brochure werd beantwoord door Veritas in Open brief aan den hr.
B. (Utr. 1871); De Zeeuwsche vrijbuiter by het beleg van Leiden (Gouda 1874);
Betrachting over Joh. XIV:6 uitgesproken te St. Jansga op 10 Oct. 1869 (Gouda
1874); Eenvoudige dichtregelen uit zijne nagelaten werken (Gouda 1879).
Wumkes

[Bernold]
BERNOLD, in strijd met de oorkonden gewoonlijk op voorgang van Beka en Heda,
B e r n u l p h u s genoemd, bisschop van Utrecht 1027-54. Omtrent zijn afkomst, zijn
leven vóór zijn optreden als bisschop en zijn persoonlijkheid is niets bekend. Beka
verhaalt, dat hij door keizer Koenraad II van eenvoudig pastoor te Oosterbeek
bevorderd werd tot bisschop. De Keizer, in verband met de bisschopskeus met zijn
gemalin Grisela op reis naar Utrecht, liet deze in zwangeren staat te Oosterbeek
achter; het bericht van haar gelukkige verlossing werd hem te Utrecht overgebracht
door den dorpspastoor, dien Koenraad daarop ter belooning bisschop maakte. Dit
verhaal met zijn anachronistische onderschatting van den afstand tusschen een
elfde-eeuwschen bisschop en een toenmaligen dorpspastoor is op internen grond
reeds verdacht te noemen en moet verworpen worden op gewichtige externe
gronden, o.a. een absoluut alibi van keizer Koenraad II in het tijdvak tusschen den
dood van bisschop Adelbold (27 Nov. 1026) en de eerste vermelding van Bernold
als bisschop van Utrecht (Sept. 1027). In het kader der politiek van Koenraad II,
voor een deel steunend op de keizerlijke gezindheid der geestelijke vorsten, pasten
overigens wel zijn talrijke benoemingen van homines novi, waarschijnlijk uit de
kringen van ministeriales, hofgeestelijken of kanselarij-ambtenaren gerecruteerd.
Op goeden grond is Bernold's benoeming bij deze groep ingedeeld, zonder dat er
echter eenig bewijs voor is. In elk geval is Bernold als kerkvorst de trouwe satelliet
van den keizer geweest, daardoor tegenvoeter van de meeste naburige
leeken-vazallen, speciaal van den graaf van Holland, met wien hij bij voortduring
op voet van oorlog stond. Wat wij van Bernold weten, is het volgende. In Sept. 1027
was hij aanwezig op de synode van Frankfort. In Februari 1028 maakte hij met den
abt van de Benedictijnerabdij Hohorst zijn opwachting bij den toen te Utrecht
vertoevenden Keizer, dien hij verzocht de abdij in haar bezittingen te bevestigen,
wat geschiedde. Elf jaren, later 3 Juni (eersten Pinksterdag) 1039, woonde keizer
Koenraad de pontificale H. Mis in de Sint Maarten bij; den volgenden dag ernstig
ziek geworden, werd hij door Bernold bediend. Spoedig daarna overleed de keizer.
Met Koenraad's zoon, Hendrik III, had Bernold velerlei aanrakingen. Door
schenkingen van dezen Keizer werd het wereldlijk gebied van den bisschop
aanmerkelijk vergroot, o.a. met het graafschap Agridiogen of Umbalahe, d.i.
waarschijnlijk Vollenhove, met Zuid-Neder-Maasland, met een graafschap in Overijsel
e.a. Deze schenkingen houden wel verband (soms aanwijsbaar) met politieken of
militairen steun, door Bernold verleend. Vermoedelijk nam deze deel aan den
veldtocht van
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den Keizer tegen koning Ovo van Hongarije (1042) en aan de keizerlijke expeditie
van 1046 tegen den graaf van Holland. Met de bisschoppen van Luik en Metz
ondernam Bernold in 1049, in verstandhouding met den Keizer, den krijgstocht
tegen Dirk IV, die bij Dordrecht in een hinderlaag gelokt en omgebracht werd.
Over zijn werkzaamheid als geestelijk opperherder is nog minder bekend. Men
kan alleen uit de voorhanden gegevens afleiden, dat hij ook in dezen nauwe
verstandhouding hield met den kerkelijk-gezinden keizer Hendrik III en, evenals
deze, de Cluniacenser beweging tot kloosterhervorming en de geleidelijke inperking
der leekenvoogdij over kerken en priesters bevorderde. Zoo wordt Bernold's
tegenwoordigheid gemeld bij de in 1040 voltrokken consecratie der kloosterkerk
van Stavelot, het klooster van den heiligen Poppo (overl. 1048), groot bevorderaar
van kloosterhervorming en zuivering van den clerus. Ook was Bernold in 1049 met
de meeste duitsche bisschoppen aanwezig op de groote synode te Mainz, waarop
ook Paus en Keizer verschenen en o.a. scherpe bepalingen werden gemaakt tegen
simonie, celibaatsschennis en leekenbezit der kerken. Ook Bernold's verstandhouding
met de S. Paulus-abdij, onder en door hem van Hohorst naar Utrecht verplaatst, is
een aanwijzing voor den geest, die hem bezielde. De traditie heeft hem tot den
grooten kerkenbouwer gestempeld (vandaar dat een in 1869 te Utrecht gesticht
katholiek genootschap ter bevordering der kerkelijke kunst zich naar hem
S.-Bernulphusgilde noemt), maar historisch staat daarvan niets vast, al is het zeer
wel mogelijk, dat hij de bouwheer was van drie utrechtsche kapittelkerken (S. Pieter,
S. Jan en S. Paulus) en de S. Lebuinuskerk te Deventer.
Waarop Bernold's faam als heilige berust, is niet te zeggen. Hij behoort tot de
niet-gecanoniseerden, wier vereering plaatselijk is toegelaten op grond van een
oude traditie. Wanneer die vereering begonnen kan zijn, valt niet te bepalen. Het
eerste bericht daaromtrent uit de 14de eeuw is verdacht. Vóór de 16de eeuw komt
hij in liturgische bronnen niet voor. Via 16de-eeuwsche martyrologia e.a. liturgische
bronnen is zijn naam in de propria van missaal en brevier van het huidige
aartsbisdom gekomen. Het schijnt, dat hij in de 16de eeuw bij voorkeur bij ziekten
werd aangeroepen en dat men wonderbaarlijke genezingen aan zijn voorspraak
toeschreef.
De Acta Sanctorum der Bollandisten plaatsen zijn feest op 19 Juli.
Volgens Heda werd Bernold begraven op het S. Pieterskerkhof. Eerst eeuwen
later zou het lijk overgebracht zijn naar het koor der kerk. Zulk een translatie is een
stereotiep element in heiligenlegenden. Mocht deze als historisch aangenomen
kunnen worden, dan kan de vereering zoowel als aanleiding er toe als een gevolg
er van worden opgevat. In verband met een verbouwing van het koor der S.
Pieterskerk werd het graf in 1656 geopend. Men vond de resten van het lijk toen in
een sarcophaag van rooden zandsteen in gezelschap van een kelk, een pateen en
een ring (alle drie thans in het Rijksmuseum) benevens eenige resten van een
kromstaf en van kleeding. De overschotten van het lichaam en de kleeren zijn in
een kistje gedaan en weer in de roode sarcophaag gesloten. Van de ontdekking is
door den kapittelsecretaris Houwert een akte in duplo opgemaakt. Deze secretaris
had echter voor zichzelf enkele kleine deelen van het gebeente en de kleeding
behouden. Deze relikwieën heeft hij in een zilveren medaillon doen sluiten, dat in
zijn familie bewaard gebleven is
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en in 1930 in bruikleen aan het aartsbisschoppelijk museum te Utrecht werd
afgestaan. Daar berust ook een der in 1656 opgemaakte akten.
Zie: oudere berichten als: H.F. v a n H e u s s e n , Hist. Ep. Ultr. I, 12; Acta
Sanctorum (Bollandisten) Juli II; W. M o l l , Kerkgesch. I, 315 vv. en II 1e st., 57 vv.;
J.A.F. K r o n e n b u r g , Neerlands heiligen in de m.e. (Amst. z.j.) II, 83 vv. en H.J.A.
2

C o p p e n s , Alg. overz. der kerkgesch. v. Ned. (Utr. 1902), 138 vv. deze gaan alle
terug op Beka; zie J. d e B e k a .... e t W. H e d a , De episc. Ultr., uitg. A. Buchelius
(Utr. 1643), 40 vv. en 118 vv.; critische biographie: R.R. P o s t , De H. Bernulfus in
Het Gildeboek XIII (1930) 89 vv.; vgl.: S. M u l l e r F z n ., Oorkondenboek v.h. Sticht
Utr. tot 1301 I (Utr. 1925), 174-192.
Rogier

[Beukman, Henricus]
BEUKMAN (Henricus), geb. te Amsterdam, aldaar overl. 16 Jan. 1819. Hij werd
priester gewijd en was 7½ jaar kapelaan te Amsterdam in de Statie ‘de Pool’, bijna
een jaar van 1783-84 pastoor te Nibbixwoude, van 1784-91 de eerste pastoor van
Rijswijk na den inval van het Jansenisme; aldaar de stichter eener nieuwe kerk, die
den 7en Nov. 1784 werd ingezegend en waarbij pastoor G. Hegeman de feestrede
hield. Sinds 1791 stond hij als pastoor te Amsterdam in ‘de Pool’, waar hij blijk gaf
een financieele specialiteit te zijn. Bij de stichting van het seminarie Warmond
behoorde hij tot de raadgevers en medehelpers van den aartspriester ten Hulscher.
Hij was een man van talent, een vurige Patriot, van wiens hand meerdere geschriften
verschenen, De noodzakelijkheid eens openbaaren godsdienst en de nuttigheid der
kerken ter beoeffening deszelfs. Ter gelegenheid van de inweiding der nieuwe R.
Cath. kerk te Wormerveer den 22 Dec. 1794 (Amst., T. Crajenschot, 1796);
Allereerste godsdienstige onderwijzingen voor de catholyke jeugd opgesteld, H.B.R.P.
o

en Pastoor te Amsterdam 12 ; Kleine catechismus of eerste godsdienstige
onderwijzingen voor de catholyke jeugd; Catholyke catechismus of godsdienstige
o
onderwijzingen voor de catholyke jeugd, 8 ; Uitbreiding van den grooten catechismus
(Amst. 1798-1801), 5 st., 2 dln.; Voorstel van den Burger Henricus Beukman, R.C.
Priester in de Kerk de Pool, voor voortaan de kinderen in het aalmoezeniers weeshuis
in denzelfden godsdienst als dien hunner ouderen op te voeden enz, Gedaan op
den 4 April 1797 in de grond-vergadering Lett. R. En aldaar door alle de present
zijnde Leden unaniem goedgekeurd en zedert ter beoordeeling van de gansche
Burgery op den 6 Juny op alle de Grondvergaderingen voorgedraagen en in deselve
op nieuws goedgekeurd met eene meerderheid van 420 stemmen, alsmede een
Betoog van de Uitvoerelykheid deszelfs (Te Amsterdam bij P. van Buuren op het
Schaapenplijn in de 4 Evangelisten); Gronden waar op twaalf honderd vyf en dertig
stemgerechtigde burgers op Dingsdag den 15den Augustus 1797 in de stedelijke
Grondvergaderingen geweigerd hebben de bedenkelijkheden in omvraage te brengen
welke de Raad van Amsterdam heeft kunnen goedvinden der Burgery voor te
draagen tegen de, in voorige Grondvergaderingen door de meerderheid derselver
Burgery goedgekeurde, voorstellen, alsmede de Rechtmaatigheid van het Protest
door verscheide hunner ter dier tijd tegen de omvraag dier bedenkelykheden gedaan,
door Henricus Beukman (Te Amsterdam bij P. van Buuren op het Schaapenplein
in de 4 Evangelisten, 1797); Leerrede over Aggaeus I, 8, uitgesproken 5 Aug. 1804
ter gelegenheid van de vernieuwing des voorgevels aan de R.C. Kerk de Pool binnen
Amsterdam (Amsterdam 1804); Leerrede op het zilver jubelfeest van Joannes
Beukman, R.C. pastoor te Nieuw-
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koop en Noorden, verschenen den 18en September en gevierd den 10en October
o
1815 door Henricus Beukman (Amsterdam, A. Breeman en Comp. 8 , 34 blz.). Een
bijzondere vereering werd Beukman toegedragen door J.M. Schrant, die onder zijn
herderlijk bestuur vijf jaren kapelaan was aan ‘de Pool’. Schrant heeft daarvan
openlijk blijk gegeven in zijn opdracht der vertaling van Thomas van Kempen en in
zijn feestrede (op blz. 39), gehouden in 1816 bij gelegenheid van het zilveren
pastoorsjubilé van Henricus Beukman: De waardige herder geschetst naar aanleiding
van Col. IV, 12, 13, (Amsterdam B.J. Crajenschot, boekverkoper in de Kerkstraat,
o
het vierde huis van de Leydschestraat, no. 219, 1816, 57 blz. 8 .).
In de sacristij van de R.-K. Kerk te Rijswijk hangt een portret van Henricus
Beukman, hg. 152 cm., br. 95 cm., waarvan de schilder niet bekend is; in de pastorie
van de parochie S. Anna te Amsterdam hangt een portret, hg. 85 cm., br. 1.25,
waarop de beide broeders, Henricus en Joannes Beukman ten halven lijve, tegenover
elkander zittend, staan afgebeeld, met een geopenden catechismus in hun handen.
Zie: Bissch. Oud-Archief te Haarlem; R o g i e r , Schrant en de Katholieke herleving
in Hist. Tijdschrift, Serie Studies, no. 2.
van der Loos

[Beukman, Joannes]
BEUKMAN (Joannes), geb. te Amsterdam, overl. te Noorden 13 Aug. 1822, oud
58 jaar en bijna zes maanden. Hij deed zijn hoogere studiën voor het priesterschap
te Leuven, stond als kapelaan in 1790 te Haarlem in de Achterstraat en in 1792 te
Amsterdam in ‘de Pool’ en was van 1801-22 pastoor te Nieuwkoop en Noorden.
Zie: het voorgaand art. Henr. Beukman en voorts Bijdr. Haarlem XIV, 194; XXXIV,
304.
van der Loos

[Beylon, Dr. David]
BEYLON (Dr. David), geb. te Doornik, als zoon van den ‘luitenant militair’
N i c o d e m u s B e y l o n en diens echtgenoote J o h a n n e M a r i e G o u p i l , en
overl. te Batavia 23 Dec. 1781, broeder van Dr. G a s p a r u s B e y l o n ,
chirurgijn-majoor bij de Staten-troepen, en wel 1766 in het Regt. de Salve, 1780
Regt. Douglas, bij het Bataljon van Brakel, 1783 in het Regt. van Nyvenheim, en
gehuwd met S.C. B a u d . David B. kwam in 1768 met ‘de Zilvere Leeuw’ voor de
Kamer Rotterdam uit als chirurgijn der O.I. Compagnie. 14 Mei 1771 werd hij als
opperchirurgijn benoemd tot vijfde practicijn en tweede verbandmeester in 's Comp.
Binnen-Hospitaal, onder een nieuw 5-jarig verband; 25 Febr. 1772 werd hij ‘Stads
Chirurgijn’, en 25 Mei 1779 ‘Stadsapotheker’. 27 Aug. 1779 werd hem opgedragen
aan de 3e en ondermeesters les te geven in de medicijnen, en vooral in de chirurgie.
1 Juni 1780 werd hij benoemd tot ‘lid in 't eerwaarde Collegie van Weesmeesteren’
te Batavia. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde, bij afwezen, in 1780.
David B. trouwde tweemalen: 1e te Batavia 6 Oct. 1771 met J o h a n n a H e l e n a
D e k k e r , overl. te Batavia 15 Maart 1778, dochter van den opperchirurgijn
A n d r e a s J o h a n n e s D e k k e r endiensechtgenooteC a t h a r i n a J o h a n n a
S w a r t s e n b u r g ; zij testeeren gezamenlijk 12 Dec. 1772 t.o.v. notaris L. R o l f f ;
2e te Batavia 17 Oct. 1779 met A n n a E l i s a b e t h V e r m e e r , geb. te Oostburg
(Staats-Vlaanderen), dochter van Ds. T h e o d o r u s V e r m e e r en A n n a
E l i s a b e t h R o g . Zij testeeren gezamenlijk 12 Dec. 1780. Uit het eerste huwelijk
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medische wereldlitteratuur, die de knokkelkoorts beschreef, welke studie, getiteld
Korte aantekening wegens eene algemeene ziekte doorgaans genaamd de
knokkel-koorts, opgenomen werd in het Tweede deel der Verhandel. Batav.
Genootsch. v. Kunsten en Wetenschappen, gedrukt in d'E. Compagnies
Boekdrukkerij bij Egbert Heemen, 1780, waarvan in 1921 door v. R ö m e r bij den
Javaschen Boekhandel en Drukkerij een herdruk werd bezorgd, waarvoor de tekst
gebruikt werd van de uitgave, die in 1784 in Nederland bij Reinier Arrenberg te
Rotterdam en bij Johannes Allart te Amsterdam was verschenen.
Zie: v o n R ö m e r , Historische Schetsen (Batav. 1921), diens Toelichting bij den
herdruk van 1921; zijn Dr. David Beylon herdacht (Feuill. Geneesk. Tijdschr. v. N.
Indië, LXXII (1932), afl. 6; D. S c h o u t e , De Geneeskunde in den Dienst der
Oost-Indische Compagnie (Amst. 1929), waarin hij echter onjuist Bylon wordt
genoemd, daar hij zichzelf schreef, als hier gedaan wordt.
v. Römer

[Bicker, Dr. Andries]
BICKER (Dr. Andries), Heer van Engelenburg (1586-1652), lid van het befaamde
amsterdamsche regentengeslacht, dat te zamen met het met hem verzwagerde
geslacht de Graeff ongeveer een halve eeuw het bestuur over de stad Amsterdam
en daarmee over het gewest Holland en daarmee over de Republiek der Ver.
Nederlanden practisch in handen gehad heeft, toen deze op het hoogtepunt van
haar macht stond, nl. van omstr. 1627, toen de ster van Reinier Pauw begon te
tanen, tot aan de omwenteling van 1672.
Andries was de zoon van G e r r i t B i c k e r , P i e t e r s z . (1554-1604) en A l y d
A n d r i e s d r . B o e l e n s (1557-1630). Hij is gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam
14 Sept. 1586 en gestorven ald. 24 Juni 1652. Hij huwde 22 Febr. 1615 met T r i j n
J a n s d r . T e n g n a g e l (1595-1652), dochter van J a n H a r m e n s z .
T e n g n a g e l , wijnkooper, en van J a n n n e t g e B o e l e n s . Uit dit huwelijk zijn
vijf kinderen geboren, t.w. A l i d a , G e r a r d (gedoopt 4 Aug. 1622, overl. 18 Sept.
1666), J a n (ged. 24 Mei 1626, overl. 29 Dec. 1657), C o r n e l i a en E l i s a b e t h .
Reeds Andries' grootvader, P i e t e r B. (1522-1585), die in Amsterdam een
brouwerij bezat, was, als verdacht van ‘geuzerij’, waardoor hem in 1575 tijdelijk den
toegang tot de stad ontzegd werd, een man van eenig belang geweest. Diens zoon,
G e r r i t B., Andries' vader, had in den toen nog ongescheiden koopmans- en
regentenstand zelfs een aanzienlijke plaats bekleed. Deze behoorde in 1594 tot de
oprichters van de Compagnie van Verre en werd in 1602 een der bewindhebbers
van de toen opgerichte Oost-Indische Compagnie. Kort voor zijn dood maakte hij
deel uit van een consortium van 17 voorname kooplieden, dat zich den handel op
de Witte Zee ten doel stelde. Met recht heeft men daarom Gerrit B. een der stichters
van den nederlandschen wereldhandel genoemd. Tegelijk bekleedde hij politieke
functies in de koopmansrepubliek. Hij was raad van 1590 tot zijn dood in 1604, was
schepen en burgemeester en bekleedde bovendien nog verscheidene min of meer
belangrijke ambten in de stadsregeering.
Andries drukte zoowel in commercieel als in politiek opzicht de voetsporen zijns
vaders. Als handelaar op Rusland was hij deelgenoot, zoo niet het hoofd van het
‘oude en voorname huis van Bontemantel, handelende in moscovische pelterijen’,
en als zoodanig schijnt hij in 1640 zulke aanzienlijke voorschotten tot verkoop gedaan
te hebben, dat er in 1641 zoo goed als geen pelterijen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

61
ter jaarmarkt kwamen, waarin andere hollandsche kooplieden aanleiding vonden
zich met een request tot de Staten te wenden om aan deze monopoliseering van
den pelterijenhandel een eind te maken. Hij heeft eveneens in specerijen gehandeld,
want in 1639 kocht hij van de O.I.C. 5000 balen peper. Zijn broer J a c o b B. legde
zich speciaal op den ouden ‘Oosterschen’ handel toe (Oost-Zee), terwijl zijn andere
broer C o r n e l i s zaken deed op Amerika. De jongste der gebroeders Dr. J a n B.
stuurde zijn schepen naar de ‘Straet’ (Middellandsche Zee) en de Levant, zoodat
men den indruk krijgt, dat de vier broers volgens een bepaald plan de wereld onder
elkaar ‘verdeeld’ hebben.
Ofschoon Andries B. reeds in 1614 commissaris van de ‘kleine zaken’, in 1616
schepen, in 1617 comm. van huwelijksche zaken, en later nog comm. van de Bank
van Leening en van de Wisselbank, weesmeester en thesaurier-ordinaris geweest
is en reeds in 1622 als raad lid van de vroedschap van Amsterdam geworden was,
wordt hij in de regeering toch pas een man van beteekenis in 1627, wanneer hij
voor het eerst tot burgemeester gekozen wordt, als leider van de libertijnsche fractie
tegenover de tot nog toe door Reinier Pauw geleide calvinistische fractie.
Sindsdien is hij nog negenmaal burgemeester geweest (in 1629, 31, 33, 34, 36,
40, 41, 45, 49) en het spreekwoordelijk gezegde ‘eens burgemeester altijd
burgemeester’ is mede door zijn loopbaan in de wereld gekomen. Het hiaat in zijn
burgemeesterschap tusschen 1636 en 1640 zal wel samenhangen met het conflict
van B. en de stad Amsterdam met stadhouder Frederik Hendrik. De laatste, die
Antwerpen wilde veroveren o.a. om het markiezaat van deze stad weer in zijn familie
te brengen, zag zich daarin gedwarsboomd door Amsterdam, dat van een verovering
van Antwerpen opening van de Schelde en daarmee ondermijning van Amsterdams
monopolie-positie voorzag. Om den Prins tegen te werken liet de amsterdamsche
regeering den verboden handel in oorlogstuig op den vijand niet alleen oogluikend
toe, maar lieten B. en twee andere kooplieden-burgemeesters zelfs hier te lande
en elders schepen bouwen, die zij aan den Koning van Spanje verkochten. 's Prinsen
antwoord hierop bestond in een voorstel aan de Staten-Generaal om den handel
op Spanje en het verkoopen van schepen aan den vijand te verbieden (1638). In
1639 verscheen te Amsterdam een deputatie van de landsregeering met het doel
bij de vroedschap besluiten tegen de drie weerspannige burgemeesters uit te lokken
en daarmee de macht der ‘Bickersche Ligue’ te breken. Onder een formeel
voorwendsel kreeg de ‘bezending’ echter niet eens gehoor.
Niet alleen toen, ook in 1644 wist B. zijn politiek tegen den toch machtigen
stadhouder door te zetten. De tusschenkomst in den zweedschdeenschen oorlog
ten gunste van het eerste land, de vlootdemonstratie van Witte de With in de
Oostzee, was amsterdamsche, geen stadhouderlijke politiek. Nog grooter werd de
invloed van B. en de stad bij het naderen van het einde van den tachtigjarigen oorlog.
De handelsbelangen van Amsterdam dreven tot vrede en zij heeft dit onder leiding
van B. weten door te zetten. De positie der B. was toen machtiger dan die van eenig
burgemeestersgeslacht vóór of na hen. Behalve Andries was ook zijn broer Cornelis
in deze jaren herhaaldelijk burgemeester, en buiten hen zaten nog vijf leden der
familie in de regeering, terwijl een Jacob B., Andries' schoonzoon, opperbevelhebber
van het garnizoen en Gerard B., Andries'
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zoon, in 1649 drost van Muiden werd als opvolger van P.C. Hooft, terwijl Andries
zelf nog een verhoogde autoriteit ontleende, zoowel aan zijn lidmaatschap, via de
Staten van Holland, van de Staten-Generaal (1646-1648) als aan zijn
gezantschapsreizen naar Zweden, Polen en Brandenburg (1627-1628), Polen,
Zweden en Denemarken (1635) en in 1645 nog eens naar Zweden. Toen echter
was hun val ook nabij. Het bekende geschil in 1650 met stadhouder Willem II over
het afdanken van de troepen, leidde tot het conflict der stadhouderlijke regeering
met Amsterdam. Ofschoon de voorgenomen overrompeling van de stad, zoowel
door het verdwalen van de stadhouderlijke troepen op de heide bij Hilversum alsmede
door de energieke verdedigingsmaatregelen van burg. Cornelis B. totaal mislukte,
kon de Prins toch zijn eischen stellen voor de opheffing van het beleg, dat immers
den handel der stad, zoo het was doorgezet, ten zeerste geschaad zou hebben. De
Prins zag zijn voornaamsten eisch, het aftreden van Andries en Cornelis B.,
ingewilligd.
Lang heeft die uitsluiting echter niet geduurd. Na den plotselingen dood van Willem
II, 6 Nov. 1650, werden beiden 22 Nov. d.a.v. in triomf in hun ambten hersteld.
Andries werd nog tot raad der Admiraliteit van Amsterdam benoemd, wat hij ook
reeds 1637-39 geweest was, alsmede tot gedeputeerde in de Chambre Mi-partie.
Om gezondheidsredenen verzocht hij 11 Mei 1652 ontslag uit de laatste bediening
en stierf 24 Juni daarop.
Het wapen der Bickers was gevierendeeld: 1 en 4 in goud een roode dwarsbalk
(van den Anxter); 2 en 3 in zilver, drie dwarsliggende zwarte roerhelmen boven
elkander geplaatst (Helmer). Helmt.: een uitkomende gebaarde mansfiguur in
natuurlijke kleur, gekleed in een rooden tabbaard met wijde mouwen en voorzien
van gouden galons en tressen, gedekt met een hooge puntige muts met omgeslagen
rand, en met elk der opgegeven handen een gouden fakkel ophoudende, waarvan
het ondereinde op den helm rust. Andries, als eigenaar van de heerlijkheid
Engelenburg, heeft dit vermeerderd met een blauw hartschild, beladen met een
zilveren burcht, waaruit een opkomende zilveren engel met uitgespreide vleugels
(E l i a s , Vroedschap II, 1075).
Een portret van Andr. B., door B. v.d. Helst in 1642 geschilderd, bevindt zich in
het Rijksmuseum te Amsterdam; een andere schilderij door J. de Baen(?) in het
museum te Brussel. Een marmeren buste van hem is door Vondel bezongen (ed.
v. V l o t e n , II, 57). Prenten door J. Houbraken, naar teekening van H. Pothoven,
door J. van Vilsteren, Vinkeles en Bogerts.
Zie: E l i a s , Vroedschap van Amsterdam I (1903), 346-348; B o n t e m a n t e l ,
De regeeringe van Amsterdam (1653-1672) ed. K e r n k a m p (1897); L a s o n d e r ,
Het archief van de fam. B. in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, XXXVII
(1914) I, 312; d e B a l b i a n V e r s t e r , Burgemeesters van Amsterdam in de 17e
en 18e eeuw (1932), 19-24.
Romein

[Bicker, Cornelis]
BICKER (Cornelis), Heer van Swieten, jongere broeder van den voorgaande, gedoopt
in de Oude Kerk te Amsterdam 25 Oct. 1592, gestorven 15 Sept. 1654, koopman
en regent. Hij handelde o.a. onder de firma's C.B., Rombout Jacobsz. en Compie,
en C.B. en Jan de Marez en werd in 1622 bewindhebber der W.-Indische Compagnie.
Op 28-jarigen leeftijd kwam hij als commissaris voor Kleine Zaken in de regeering
(1620-22); 1623-24 comm. van de Bank van Leening; comm. van de Wisselbank

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1625-27, 1629, 1631-34; schepen werd hij voor het eerst in 1628 en daarna nog
her-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

63
haaldelijk; burgemeester was hij in 1646, 1650 en 1654; gecomm. raad in 1651-53.
Verder diende hij zijn stad nog als weesmeester, als comm. van de desolate
boedelkamer, als thesaurier-ordinaris, als kapitein der burgerij (1634) en zijn land
als (tijdelijk) gezant in Oost-Friesland. In 1650 was hij het, die de stad in staat van
tegenweer bracht met het oog op den aanslag van Willem II en te zamen met zijn
broer (z. Andries B.) deed hij in 1650 afstand van al zijn ambten, doch werd, evenals
deze, 22 Nov. van dat jaar, na den dood van Willem II, daarin weer hersteld. Hij
trouwde 22 Aug. 1617 A e r t g e W i t s e n (1599-1652), dochter van G e r r i t
J a c o b W. en G r i e t g e A p p e l m a n . Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren,
t.w. M a r g a r e t h a , A l i d a , E l i s a b e t h , M a r i a en Dr. G e r a r d B. v a n
S w i e t e n (1632-1716). In 1632 kocht hij het Huis en de Ridderhofstad Swieten bij
Leiden, waaraan hij zijn adellijken titel ontleende.
Corn. B. voerde als schepen eerst alleen in goud den rooden dwarsbalk. Na de
heerlijkheid Swieten gekocht te hebben vierendeelde hij zijn eigen wapen met dat
zijner heerlijkheid, zoodat 1 en 4 in goud een rooden dwarsbalk hadden (van den
Anxter); 2 en 3 in rood drie opstaande zilveren vedels, met de stelen omlaag,
geplaatst 2 en 1 (E l i a s , Vroedschap II, 1075).
Corn. B. komt voor als kapitein op een schutterstuk van J.v. Sandrart uit 1638,
dat zich in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt (zie Oud-Holland VI, 236, 238),
alsmede op een stuk door een onbekende terzelfder plaatse (legaat Bicker). Ook
heeft er van hem een marmeren buste bestaan, bezongen door Vondel (ed. v.
V l o t e n , II, 57). Een prent door J. Houbraken.
Zie: E l i a s , Vroedschap van Amsterdam I (1903), 175.
Romein

[Bicker, Wendela]
BICKER (Wendela), gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 30 Dec. 1635 (en
dus niet precies op dien datum geb., zooals J a p i k s e , Johan de Witt (1915), n. 1,
125 vermeldt), gestorven in den Haag 1 Juli 1668. Zij was de oudste dochter van
Dr. J a n B i c k e r (1591-1653), in 1653 burgemeester van Amsterdam, en van
A g n i e t d e G r a e f f (1603-56), met wie deze sinds 1625 gehuwd was, en bijgevolg
van vaderszijde een nicht van den vorige, alsmede, van moederszijde, een nicht
van C o r n e l i s d e G r a e f f , vrijheer van Zuid-Polsbroek, die tusschen 1643 en
1662 tienmaal burgemeester van Amsterdam is geweest, en derhalve geboortig uit
en vermaagschapt met de beroemdste regentengeslachten uit de 17e eeuw. Als
zoodanig viel ook in 1654 het oog van den in 1653 tot raadpensionaris gekozen Mr.
Johan de Witt op haar. Het aanteekenfeest, wat men toen het huwelijk noemde,
had plaats op 29 Jan. 1655, de huwelijksvoltrekking, de bruiloft, op 19 Febr. d.a.v.
Ten gevolge van de pas afgekondigde amsterdamsche weeldekeur (zie Oude Tijd
1874, 74 v.v., waarin ook een lijst der 71 gasten) werd de bruiloft betrekkelijk sober
gevierd.
Na het huwelijk vestigde het paar zich in den Haag, waar de acht kinderen werden
geboren, waarmee deze echt gezegend was: A n n a eerst (1656) en vervolgens
nog vijf dochters en twee zoons, die echter geen van allen een historische rol
gespeeld hebben. Wendela B. was noch mooi, noch bijzonder intelligent, noch
ontwikkeld. Zij zag zeer tegen haar man op, bestierde het ingewikkelde huishouden
van de aanzienlijken dier dagen naar behooren, maar schijnt de Witt toch niet meer
gegeven te hebben, dan wat hij naar de zede des tijds in een vrouw verlangde ‘een
lief-
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talligh ende medegaende humeur’, afgezien dan van het feit, dat zij bij het huwelijk
haar vaders erfdeel, zijnde een halve ton gouds en een jaar later, bij den dood van
haar moeder, nog eens een ton gouds inbracht.
Er bestaat een geschilderd portret van haar uit 1667 door H. Verelst, legaat Bicker,
Rijksmuseum te Amsterdam, alsmede nog een door een anonymus geschilderd
legaat Joh. Hoog, Gem. Museum in den Haag. Een schilderij door C. Netscher kwam
voor op de verkooping der collectie Jer. de Bosch te Amsterdam 1812; een door N.
Maes op een auctie aldaar 1 April 1890.
Zie: D. V e e g e n s , Hist. Studien II, 106; J o h a n E. E l i a s , Devroedschap van
Amsterdam, 1578-1795 (1903) I Tab. en 174; N. J a p i k s e , Johan de Witt (1915),
123-127.
Romein

[Bie, Alexander de]
BIE (Alexander d e ) of B i a e u s , geb. te Amsterdam omstr. 1620, overl. Dec. 1690,
wiskundige. Met B a r t . à W e s e l en A n d r e a s L a n s m a n verdedigde hij aan
de utrechtsche academie Encyclopaedia mathematica ad Academios Trajectinos
quam.... sub praesidio J a c . R a v e n s b e r g proponunt A l e x a n d e r d e B i e ,
B a r t h o l u s à W e s e l , A n d r e a s L a n s m a n Amstelo-Batavi (Ultrajecti 1642).
In tegenstelling met de beide anderen, liet de Bie zich niet in 1643 te Utrecht
inschrijven, zoodat men niet zeker weet of hij aldaar heeft gestudeerd; trouwens
eerst van 1643 af dateeren de geregelde inschrijvingen. Vermoedelijk heeft de Bie
echter wel een academische vorming gehad. Christiaan Huygens protegeerde hem;
in diens correspondentie komt voor een brief aan de Bie over een wiskundig
onderwerp dd. 30 Dec. 1652, ingesloten bij een brief aan Huygens' neef Dan. de
Vogelaar, waarin o.a. staat: ‘Indien mijn Heeren van Amsterdam soo een man
Professor maeckten, en lieten hem lessen doen in onsen tael gelijck oock te Leyden
geschiet, het soude aen geen studenten noch toehoorders gebreecken. Ick hoope
dat het daer noch toe komen sal.’ In 1653 opende de Bie een cursus aan het
Athenaeum te Amsterdam in wiskunde in het Hollandsch en Latijn: bij resolutie van
burgemeesters en oud-burgemeesters van 30 Jan. van genoemd jaar werd zijn
‘versouck om in de mathematycque in de Illustre Schole publycke lessen te mogen
doen sonder tractement of engagement.... toegestaen en’ werden ‘de Curatoren
derselver Illustre Schole geauthoriseert om over te leggen off alternatis vicibus de
selve lessen in Latijn off Duyts sullen gedaen worden’. In de Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam bevinden zich twee disputaties van studenten op sterrekundig gebied,
onder de Bie verdedigd, nl. van C h r . W i t t e w r o n g e l en A n t . H a s e l b r o e c k ,
resp. van 26 Nov. en 22 Dec. 1653, op het titelblad waarvan de Bie vermeld staat
als ‘in illustri Amsteldodamensium Gymnasio (Atheneo) matheseos extraordinarii’,
waaruit blijkt dat hij reeds in 1653 den titel van professor extraordinarius had
verkregen. Hij had veel succes met zijn onderwijs, zoodat hij bij besluit van
burgemeesteren van 30 Juli 1654 werd aangesteld tot professor tegen een vast
salaris van ƒ 750, welk salaris in 1659 met ƒ 250, in 1668 nogmaals met ƒ 200 werd
verhoogd. Hij gaf toen, ook in het Nederlandsch, lessen in de logica, philosophie,
sterre- en zeevaartkunde.
Behalve de beide reeds genoemde disputaties, bevinden zich in de U.B. te
Amsterdam nog de volgende op sterrekundig gebied onder de Bie verdedigd: van
A b r . B o d d e n s (1657), N i c . W i t s e n (1662), W i l h . à B r o e c k h u y s e n
(1659) en M o e s m a n n u s D o p (1666), bene-
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vens op philosophisch gebied een van O t t o V e r b e e k (1660).
Hoewel de Bie, behalve de disputatie uit 1643, nimmer een wiskundig werk
gepubliceerd schijnt te hebben, had hij als mathematicus een uitstekenden naam.
Zoo noemt C o r n . v a n L e e u w e n hem in zijn schotschrift Aenhangh genaemt
den bril (1663) in één adem met Franc. van Schoten e.a. Laatstgenoemde zelf
releveert in een brief aan Christ. Huygens dd. 3 Mei 1656 met instemming dat de
Bie een voorstander is van de Carthesiaansche theorieën. Huygens zond de Bie
o.a. een present-exemplaar van zijn De circuli magnitudine inventa met opdracht.
Vermoedelijk was de Bie de eenige onder de talrijke amsterdamsche wiskundigen
met academische opleiding; de anderen waren veelal slechts schoolmeesters, die
geen Latijn kenden.
De Bie stierf blijkbaar ongetrouwd; zijn huwelijksacte werd althans te Amsterdam
niet gevonden. Onbekend is of hij in familierelatie stond met den amsterdamschen
kunstschilder Cornelis de Bie. Een C o r n e l i u s d e B i e , oud 20 jaar, werd 10
Sept. 1667 als math. stud. te Leiden ingeschreven; een A l e x a n d e r d e B i e
eveneens als math. stud. te Leiden 31 Oct. 1672 (23 j. oud), te Utrecht 28 Aug.
1674, wederom te Leiden 1 Mrt. 1675 (24 j. oud). Beiden waren Amsterdammers.
Zie: D. B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en
natuurkundige wetenschappen in de Nederlanden II (1887); C h r i s t . H u y g e n s ,
Correspondance I (1888), 213, 215, 290, 410; II, 205, 209, 453; J.S. T h e i s s e n
in Gedenkboek van de Univ. van Amsterdam (1932), Aanhangsel, 14.
Wijnman

[Biesterveld, Petrus]
BIESTERVELD (Petrus), geb. te Amsterdam 14 Juni 1863, overl. aldaar 14 Dec.
1908. Hij was predikant van de Christelijk-gereformeerde gemeente te Sexbierum,
te Gorkum en te Rotterdam. Daarna was hij eerst hoogleeraar aan de theologische
school te Kampen, vervolgens aan de Vrije universiteit te Amsterdam. ‘De laatste
nam een breeder positie in en wilde aan de christelijke belijdenis invloed verschaffen
op alle menschelijke kennis en wetenschap’ (Bavinck). Te Kampen waren hem ‘de
ambtelijke vakken toebetrouwd’; te Amsterdam bovendien het onderwijs in de vakken
van het Nieuwe Testament. De laatste waren ‘in zekeren zin voor hem nieuwe
wetenschappen; in korten tijd werkte hij er zich in; met haar problemen was hij
spoedig vertrouwd; zijn leerlingen genoten van zijn tegelijk degelijke en stichtelijke
studie der Heilige Schrift; hij stond hoog boven den twist van de kleine partijen en
zocht naar eenheid en harmonie’ (Bavinck). Snoeck Henkemans heeft hem herdacht
als ‘den mede-lijdenden mensch’, als voorzitter van de gereformeerde
ziekenverpleging te Amsterdam en van het sanatorium ‘Sonnevanck’, als redacteur
van het Diaconaal correspondentieblad en als schrijver van het ‘standaardwerk’:
Het diaconaat, handboek ten dienste der diaconieën (Kampen 1908; 3de druk 1923),
waarvan de aankondiging hem op zijn ziekbed bereikte. Zijn leuze was: ‘De
allereerste taak van de barmhartigheid is: ieder in staat te stellen zijn roeping voor
God te volbrengen,.... opdat de persoonlijkheid des armen tot haar recht kome’. Van
hem verscheen: Afschcidsrede van de Christelijk-gereformeerde gemeente te
Gorinchem, 15 Juni 1890 (Gor. 1890); zijn rectorale rede op 20 Oct. 1905: De jongste
methode voor de verklaring van het Nieuwe Testament. Voorts noemen wij: De
Heilige Schrift als Godsopenbaring.... (Rott. 1891); Andreas Hyperius als homileet,
rede op
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6 Dec. 1895 (Kampen 1895); Het hooge belang der ambtelijke vakken, rede op 27
Sept. 1894 (Kampen 1894); Zelfzucht en zelfverloochening, rede op 14 Mei 1896
(Kampen 1896) (niet in den handel); Calvijn als bedienaar des Woords (Kampen
1897); Het huisbezoek (Kampen 1900; herdrukt 1908); De jongste methode voor
de verklaring van het Nieuwe Testament, rede op 20 Oct. 1905 (Kampen 1905);
Het object der ambtelijke vakken, rede op 18 Dec. 1902 (Wagen. 1902); Schets van
de symboliek (Kampen 1901); Van Bethanië naar Golgotha (Utr. 1907); Van Golgotha
naar Jeruzalem (Kampen 1908-10). Met H.H. K u y p e r bewerkte hij: Kerkelijk
handboekje.... voor de regeering der kerken (Kampen 1905); met J. v a n
L o n k h u y z e n en R.J.W. R u d o l p h : Het diaconaat (zie boven).
Zie: J.R. S n o e c k H e n k e m a n s in Tijdschrift voor armenzorg en
kinderbescherming X (12 Jan. 1909), 1; H. B a v i n c k in Almanak van het
Studentencorps aan de Vrije Universiteit (1909), 43-46; L.D. P e t i t , Repertorium....
van tijdschriftartikelen II (Leiden 1913), kol. 567; B r i n k m a n 's Catalogus van
boeken enz. (1901-10), 109 v.
Knipscheer

[Bilderbeeck, Hendrick Cornelisz.]
BILDERBEECK (Hendrick Cornelisz.), steenhouwer te Leiden, neemt op 16 Maart
1633 met Pieter Pietersz. Deneijn aan ‘het hardsteenwerck nodich tottet voltrecken
vande twee Gallerien ende Pavillons van Syne Hoochts huyse Ter Nieuburch [te
Rijswijk], waervan t' eerste t' Alreheiligen 1633 ende het tweede t' Alreheiligen 1634
tyde deser onder dack moste wesen’, voor de som van 44200 £. Hij was in 1623
getuige bij den doop van het eerste kind van Pieter Hendricksz. B., hierna vermeld.
Zie: Thesauriersreken. 1634, Nass. Domeinen no. 782, Alg. Rijksarchief ('s
Gravenhage).
Vermeulen

[Bilderbeeck, Pieter Hendricksz.]
BILDERBEECK (Pieter Hendricksz.), landmeter, ingenieur en architect te Leiden.
Huwde aldaar 19 April 1622 in de Hooglandsche kerk met J a n n e t g e n
A d r i a e n s d r . van Polanen, jongedr. van Leyden, bij wie hij de volgende vijf
kinderen had: A e r i j e n (gedoopt 15 Oct. 1623), A d r i a e n (ged. 12 Nov. 1624),
B e l y t g i e n (ged. 17 Januari 1627), C o r n e l i s (ged. 2 Nov. 1628), R u s g e (ged.
2 April 1631). Sinds 1629 was hij als krijgsbouwmeester werkzaam aan de
versterkingen van 's Hertogenbosch. In 1632 assisteerde hij, met Gerrit van
Druyvestein, fabriekmeester van den Haag, bij een aanbesteding van werken aan
het huis Ter Nieuburch te Rijswijk. In 1634 wordt hij eerst betaald met 12 ponden
voor het uitrekenen van bestekken voor ditzelfde slot van Frederik Hendrik, en
vervolgens met 326 pond 10 sch. ‘over vacatien ende reiskosten synde tot drie
verscheiden reisen door last vande Heeren vanden Raedt ontboden ende expres
van 's Hertogenbosch inden Hage gecomen om te besoigneeren op het besteck
ende werck by Simon Catshuisen noopende d’opbouwinge vant groote middelpavillon
van Synne Hoocheits huis Ter Nieub. aengenomen ende gemaeckt.’
Zie: Gemeentearchief Leiden; Thes. reken. 1632-34, Nass. Domeinen nos.
780-782, Alg. Rijksarchief; F. V e r m e u l e n , Handboek Gesch. Nederl. bouwkunst
II, 438; III, 105 en 161.
Vermeulen
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[Binckes, Simon]
BINCKES (Simon) of B i n k e s , geb. te Stavoren 1731, overl. 26 Sept. 1786,
rechtsgeleerde. Hij was een zoon van B i n c k e B i n c k e s , secretaris van Stavoren,
en T a a d B r o u w e r , liet zich in 1749 als student te Franeker inschrijven en werd
28 Juni 1753 tot doctor juris bevorderd,
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zonder dat hij daarvoor een proefschrift behoefde te schrijven, of een disputatie te
verdedigen, hetgeen in dien tijd wel meer voorkwam. Al spoedig werd hij secretaris
van Stavoren; in die betrekking maakte hij zich verdienstelijk door het verzamelen
van oorkonden op Stavoren betrekkelijk, van welke G.F. v a n 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 in zijn Groot placaat en charterboek van Vriesland (Leeuw.
1768 e.v.) blijkens de voorrede van dit werk een dankbaar gebruik heeft gemaakt.
Deze schrijver prijst de ‘bekende weetzugt’ van Binckes. Laatstgenoemde had zich
intusschen (nà 1757) als advocaat laten inschrijven bij den Hove van Friesland en
zich den naam verworven van een scherpzinnig jurist. Hij werd lid van de vroedschap
van Stavoren, daarna lid der Staten van Friesland, in 1768 vanwege de Kamer der
Steden lid van het Mindergetal, in 1771 raadsheer in het Provinciaal Hof, in 1783
secretaris van 's Lands Rekenkamer, in 1786 afgevaardigde van Friesland tot
regeling der quota door iedere provincie op te brengen (zie Vervolg op W a g e n a a r ,
Vaderl. Hist. XI, 158).
Hij bewerkte: Beginselen der regtkunde in Friesland en elders gebruikelijk, door
U l r . H u b e r , en nu overgebragt op het nieuwere statutaire regt van denzelven
lande en de verdere placaten daar toe betrekkelijk, mitsgaders met aant.
opgehelderd, 2 dln. (Leeuw. 1774, 75), waarin o.a. het belangrijke hoofdstuk over
het armenrecht geheel van de hand van Binckes is. Verder schreef hij: Verklaaringe
van de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Friesland,
anders genaamd 's Lands Ordonnantie, 4 dln. (Leeuw. 1785-86).
Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a M a r i a V e n e m a , overl. in 1820, een
dochter van den predikant H e r m a n V e n e m a , die bij haar dood slechts een
dochter naliet.
Zie: G a b . d e W a l , Oratio de claris Frisiae jureconsultis (Leovardiae 1825),
305 e.v.
Wijnman

[Bisdom, Carel Jan Jacob Wijckerheld]
BISDOM (Carel Jan Jacob W i j c k e r h e l d ), geb. te Groningen 6 Juni 1836, overl.
in den Haag 3 Juni 1900, zoon van Mr. Dirk Rudolf (die volgt) en A d r i e n n e
F r é d e r i q u e J e a n n e t t e barones v a n I m h o f f , liet zich 22 Juli 1853
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 27 Jan. 1859 op
stellingen in de rechten promoveerde. Hij was commies aan de prov. griffie te
Groningen (1866), substituut griffier aan het Hof van Groningen (1866), evenzoo
aan het Hof van Z.-Holland (1872), griffier aan het prov. gerechtshof in den Haag
(1875), griffier van den Hoogen Raad (1891). Hij huwde te Groningen 6 Juni 1860
met A n n a A l e i d a v a n R o y e n (geb. te Zwolle 18 Dec. 1839, overl. aldaar 30
Apr. 1861), en hertrouwde (8 Nov. 1867) met jvr. M a r i a J o s i a v a n I d d e k i n g e
(geb. te Groningen 30 Juni 1843).
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 45.
Wumkes

[Bisdom, Dirk Rudolf Wijckerheld]
BISDOM (Dirk Rudolf W i j c k e r h e l d ), geb. 11 Jan. 1809 te Leiden, overl. te
Groningen 30 Mei 1889, zoon van Mr. C a r e l J a n J a c o b W.B. en jvr. J o h a n n a
L e w e t o t A d u a r d , liet zich 9 Mei 1830 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 8 Dec. 1832 in de rechten promoveerde op een
proefschrift De legitimatione ejusque effectibus. Hij was kantonrechter te Groningen
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en lid der Provinciale staten. Op 15 Nov. 1833 huwde hij met A d r i e n n e
F r é d e r i q u e J e a n n e t t e barones v a n I m h o f f (geb. te Gron. 14 Aug. 1805,
ald. overl. 1 Oct. 1880). Hun zoons waren Carel Jan Jacob
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en Gustaaf Wiilem, zie vorig en volgend art.
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 44, 45.
Wumkes

[Bisdom, Gustaaf Willem Wijckerheld]
BISDOM (Gustaaf Willem W i j c k e r h e l d ), geb. te Groningen 2 Dec. 1844, ald.
overl. Juni 1900, zoon van Mr. Dirk Rudolf (die voorgaat) en A d r i e n n e
F r é d e r i q u e J e a n n e t t e barones v a n I m h o f f , liet zich 9 Sept. 1863
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 30 April 1869 op
stellingen in de rechten promoveerde. Op 23 Mei 1872 huwde hij in den Haag met
A n n a H e r m a n n a H u g u e n i n (geb. te Sneek 4 Jan. 1849). Hij was advocaat
en procureur te Groningen.
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 46.
Wumkes

[Blaeu, Cornelis]
BLAEU (Cornelis), geb. omstreeks 1610, sterfjaar onbekend, zoon van Willem
Jansz. Blaeu (die volgt) en van M a r i t g e n C o r n e l i s d r . van Uitgeest, was met
zijn broeder Dr. Joan B. (1) deelgenoot in huns vaders drukkerij en woonde 1640
in zijns vaders huis op de Bloemgracht te Amsterdam. Den 8. Nov. 1639 trouwde
hij te Rotterdam (voor schepenen) met E l i s a b e t h v a n H o o r n (geb. 1617,
gest. 1640). Verschillende atlaskaarten dragen het adres: ‘Bij Johannes en Cornelis
Blaeu’, terwijl het werk van B a r l a e u s , Marie de Medicis entrant en Amsterdam,
ou histoire de la Réception etc. in 1638 werd uitgegeven te Amsterdam bij gebrs.
Blaeu (de nederl. uitgave: Blyde intocht van Maria de Medicis t' Amsterdam werd
uitgegeven door J. & C. Blaeu).
Keuning

[Blaeu, Dr. Joan (1)]
BLAEU (Dr. Joan) (1), uitgever en cartograaf, geb. te Amsterdam 23 Sept. 1596,
gest. aldaar 28 Dec. 1673, zoon van Willem Jansz. B. (die volgt) en van M a r i t g e n
C o r n e l i s d r . Hij was met zijn broeder Cornelis reeds bij het leven zijns vaders
deelgenoot in diens boekhandel en drukkerij, die na den dood van Willem Jansz.
en van Cornelis geheel op hem overgingen. Deze, die ook in de rechtsgeleerdheid
geoefend was (hij studeerde te Leiden), verwierf zich een beroemden naam door
zijn prachtige drukken, welke uitmuntten door fraaie bewerking en zorgvuldige
correctie. Zóó algemeen was zijn roem verbreid, dat Gustaaf Adolf, koning van
Zweden, hem tot zijn drukker aanstelde. Zijn drukkerij, eerst gevestigd op de
Bloemgracht, werd in 1667 verplaatst naar de Gravenstraat achter de Nieuwe Kerk,
in het gebouw van de vroegere latijnsche school, en bevatte negen drukpersen de negen Musen genaamd. Den 23. Febr. 1672 ging zij in vlammen op. Hoewel een
groot gedeelte van den voorraad boeken en kaarten in het huis op de Bloemgracht
en in het winkelhuis op 't Water geborgen waren en dus behouden bleven, was de
schade door dezen brand aan Blaeu veroorzaakt zeer groot en wordt door
tijdgenooten op ƒ 355.000 geschat.
Als uitgever zette hij het werk zijns vaders voort, terwijl ook de Oostindische
Compagnie hem als opvolger zijns vaders aanstelde als haar cartograaf.
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In de eerste plaats breidde hij den Nieuwen Atlas zijns vaders uit tot een elf- en
twaalfdeelig reuzenwerk. In 1640 verscheen het reeds door zijn vader aangekondigde
derde deel, meer in 't bijzonder Italië in 58 kaarten afbeeldende, vooral steunende
op de kaarten van Magini. Het vierde deel verscheen in 1645 en vormt een prachtigen
atlas van 58 kaarten van de engelsche graafschappen en van die van Wales,
voornamelijk bewerkt naar de kaarten van John Speed, terwijl de tekst ontleend is
aan Camden's Britannia. Omtrent het ontstaan van het in 1654 verschenen vijfde
deel, omvattende
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Schotland en Ierland, zegt ‘Joan Blaeu aan den Leser’: ‘Timotheus Pont, in Schotland
geboren, heeft dat gantsche Rijck, wijdt en breedt deurgereyst, alles met opmerckinge
besien, en in eenige Landkaerten, doch ruw genoegh, dewijl alle saken in 't begin
onvolkomen sijn, ontworpen. Joannes Scot, Heere te Scotis-Tarvet, en noch onlangs
Directeur van de Cancelrye van Schotlandt, heeft dese en andere, die in vele handen
als verstrooyt waren, met wonderlijcke vlijt versamelt, gelijck een kostelijcke schat
voor schipbreuck bewaert, en mij die, maer seer gebroken en wangestaltigh,
toegesonden: ick heb de selve in orde gebracht, en somtijts een enckele, verwart
en wanvoegelijck gestelt, in verscheydene deelen en yder Graefschap besonder,
onderscheyden. Daerna hebben Robert en Jacob Gordon de laetste hand, gelijck
men seght, aen dit werck geset; en, behalve de verbeteringen in de kaerten van
Timotheus Pont, eenige van de hare, nevens sommige Beschrijvingen, soo van
haer selve als van andere, daer bygevoeght. Seker Orcader, die ick eertijts op myn
Druckery om de feylen der Letter-setter te verbeteren gebruyckte, heb ick de Orcades
en de Schet- of Hethlandische Eylanden doen beschrijven: d'overige sijn uyt
Buchananus en Cambdenus genomen; doch die van de laetste Schrijver, als een
Engelsman sijnde, en, volgens syn eygen seggen, in de Schotse schriften soo niet
ervaren, sijn door den bovengemelten Heere van Scotis-Tarvet in vele plaetsen
merckelijck verbetert.’ - Het zesde deel, verschenen in 1655, is de Novus Atlas
Sinensis a Martino Martini Soc. Jesu descriptus, de meest complete beschrijving
van China, welke wij uit dien tijd bezitten. Voor zijn kaarten heeft hij gebruik gemaakt
van den grooten chineeschen atlas: Kwang-yu-too, samengesteld door Choo Sze
Pun, die in 1311 en 1312 reizen uitvoerde om de toen bestaande kaarten te
corrigeeren. Er bestaan drie gedrukte edities van (van 1561, 1595 en 1615).
Gedurende tien jaren hield Martini zich in China als missionaris op (van 1643-50
en van 1658-61). Wel heeft hij ons geen beschrijving van zijn reizen nagelaten,
maar uit de Novus Atlas Sinensis kunnen wij besluiten, dat hij de meeste provinciën
van China zelf bereisd heeft.
Een verdere uitbreiding onderging de atlas van Blaeu pas, toen hij als elfdeelige
reuzenatlas in 1662 het licht zag onder den titel: Atlas maior, sive Cosmographia
Blaviana, qua Solvm, Salvm, Coelvm, accvratissime describvntvr. De elf deelen
omvatten: vol. I: Orbis terrarum (1), Arctica (8), Europa (1), Norvegia (7), Dania (35
kaarten); vol. II Suecia (10), Russia (8), Polonia (10), Regiones Orientales (5),
Graecia (6); vol. III: Germania (95); Vol. IV: Belgica regia (35), Belgica Foederata
(28); Vol. V: Anglia (59); Vol. VI: Scotia (49), Hibernia (6); Vol. VII: Gallia (63, met
Helvetia); Vol. VIII: Italia (64); Vol. IX: Hispania (28), Africa (13); Vol. X: Asia (28);
Vol. XI: America (23); totaal 589 kaarten. De volgende tabel geeft een overzicht van
de ontwikkelingsgeschiedenis van Blaeu's atlas; hierbij is de indeeling van de
latijnsche editie van 1662 gevolgd. Naast deze latijnsche uitgave (1662-65) bestaat
een nederlandsche uitgave in 9 deelen (1664-65) onder den titel: J. Blaeus Grooten
Atlas oft Werelt-Beschryving, in welcke 't Aerdryck, de Zee, en Hemel, wordt vertoont
en beschreven; een fransche uitgave in 12 deelen (1667): Le grand Atlas, ov
Cosmographie Blaviane.... en een spaansche uitgave (1659-72): Nuevo Atlas ó
teatro del mundo in 10 deelen.
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Vóór
1629
Wered
lkaart 1

Coll.
1629
-

App.
1630
1

App.
1631
1

Hgd.
1634
1

Ned.
1635
1

Ned. 3 Ned. 4 Ned. 6 Lat. 11
vol.
vol.
vol.
vol.
1
1
1
1

Arctica -

1

1

1

1

1

2

2

2

8

Europa 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Norvegia -

-

-

-

-

-

1

1

1

7

Dania -

-

-

-

-

-

2

2

2

35

Suecia -

-

-

-

1

1

4

4

4

9

Russia 1

1

-

-

1

1

3

3

3

8

Polonia 2

1

1

3

4

5

5

5

5

8

Reg. Orient

-

-

-

4

4

4

4

4

5

Graecia -

-

-

-

-

-

4

4

4

6

Germana
i 3

19

25

26

52

56

63

63

62

96

Belgica 1
Regia

-

1

5

8

17

18

17

18

35

Belgica 1
Foed

4

6

12

7

14

16

15

16

28

Anglia -

-

1

1

2

2

2

58

58

59

Scotia -

-

-

-

1

1

1

1

49

49

Hibernia -

-

-

-

1

1

1

1

6

6

Gallia 1

2

2

29

34

53

53

53

53

63

Italia

1

2

5

7

12

13

58

58

58

64

Hispania 1

-

1

1

11

12

12

14

13

28

Africa 1

-

1

1

1

1

5

5

5

13

Asia

2

3

3

4

10

11

11

28

28

10

11

11

12

14

14

15

15

23

1

America 1

Uit dit overzicht volgt, dat de uitbreiding, welke Blaeu's Atlas na haar zesdeelige
uitgave heeft ondergaan, vooral betrekking heeft op: Arctica, Norvegia, Dania,
Suecia, Russia, Polonia, Germania, Belgica Regia et Foederata, Gallia, Italia,
Hispania, Africa en America. Onder de groep Arctica worden gerangschikt: Jan
Mayen, Spitsbergen, Nova-Zembla, Straat Nassau, Staten eiland en Mauritius; zij
houden dus nauw verband met de nederlandsche ontdekkingsreizen in deze streken.
Aan Noorwegen zijn verschillende kaarten van bisdommen en diocesen toegevoegd.
Denemarken is verrijkt met verschillende speciale kaarten van Zuid- en
Noord-Jutland, van de verschillende hoofdeilanden en van Skonen; terwijl de
afbeeldingen van Hveen en de zich daarop eens bevindende observatoria van Tycho
Brahe herinneren aan het verblijf van Willem Jansz. Blaeu bij dezen sterrekundige.
Een groot aantal overzichts- en detailkaarten van Sleeswijk en van Holstein (bij
Germania) vormen een prachtigen specialen atlas van 31 kaarten van deze beide
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hertogdommen. Christiaan IV van Denemarken en Frederik IV van Sleeswijk en
Holstein lieten deze beide landschappen in het midden van de 17e eeuw door den
koninkl. mathematicus Johannes Mejer nauwkeurig opmeten en in kaart brengen
en door Mathias en Claus Petersen Goldtschmid in koper steken, zoodat Hauber
nog in 1724 kon zeggen: ‘Es ist kein Land von wel-
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chem wir so accurate und speciale Land-charten hätten, als die Herzogthümer
Holstein und Schleswig’. Caspar Danckwerth vervaardigde hierbij een uitvoerige
beschrijving, welk groot werk in 1652 voor het eerst het licht zag. De cartografie van
Zweden onderging een belangrijke verbetering, toen Gustaaf Adolf aan zijn
opperbouwmeester Andreas Buraeus de opdracht verstrekte een overzichtskaart
en verschillende speciale kaarten te vervaardigen, welke B. in zijn Atlas heeft
opgenomen. Aan Rusland werden toegevoegd een afbeelding van Moskou en van
het Kremlin en kaarten van de Wolga en de Dwina, terwijl onder Polonia een groote
kaart van de Dnjepr in 4 bladen wordt gebracht, alsmede een van de Weichsel.
Behalve de holsteinsche kaarten merken wij bij Germania op de vele speciale
kaarten van de verschillende silezische hertogdommen (meerendeels van Ionas
Scultetus), van de verschillende brandenburgsche marken (opgenomen door Olaf
Hansson Svart of Olaus Johannis Gothus, ingenieur-officier van Gustaaf Adolf), van
Ditmarsen (van Joh. Mejer), e.a. Bij Belgica Regia is het vooral Vlaanderen, waarvan
verschillende bijzondere kaarten worden gegeven, terwijl bij Belgica Foederata de
nieuwe droogmakerijen (als Zijpe, Beemster, Schermer, Buyckslooter meer, Koegras)
en de zeeuwsche eilanden worden afgebeeld. Aan Gallia worden verschillend
speciale kaarten toegevoegd van landstreken langs de Seine, in het Z.-W. en in het
Oosten. Bij Spanje vallen een 7-tal afbeeldingen op van het klooster S. Lorencio in
Escuriali, alsmede kaarten van enkele bisdommen.
Africa werd verrijkt met kaarten van Barbaria, Egypte, Nigritia, Congo en Angola
en van verschillende eilandengroepen (Malta, Canarische eil., Kaapverdische eil.
en Madagascar). In Amerika vinden we het aantal kaarten van Zuid-Amerika
toegenomen, waar vooral Brazilië gedurende het gouvernement van Johan Maurits
door diens cartograaf Georg Marggraf beter in kaart was gebracht.
Van de afzonderlijk uitgegeven kaarten van groot formaat moet in de eerste plaats
worden genoemd zijn ter gelegenheid van den vrede van Munster uitgegeven
wereldkaart Nova totius terrarum orbis tabula, gereproduceerd in F.C. W i e d e r ' s
Monumenta Cartographica, vol. III. Verder bevat de Atlas van Johan Maurits (van
reusachtige afmetingen; in de Staatsbibl. te Berlijn) verschillende kaarten van Joan
Blaeu: 1647 Brasilia (kaart XXXV); Anglia, Scotia, Hibernia (XXIV), 1648 Belgium
(X), 1658 China (XXXI); 1659 Europa (IV), Germania (V), Italia (XXII), Asia (XXVI),
Asia merid. (XXVII), Africa (XXXII), America sept. (XXXIII), America merid. (XXXIII);
alsmede ongedateerde: wereldkaart in 2 halfronden (III), Brandenburg (VI), Pruisen
(VII), Suecia et Dania (IX), Gallia (XXI), Hispania (XXIII), Terra Sancta (XXIX).
Veel minder zorg dan aan zijn grooten atlas besteedde B. aan de zeeatlassen.
De uitgave van het Licht der Zeevaert en van den Seespiegel ondergingen slechts
geringe veranderingen. Tot de uitgave van een al de kusten en zeeën der wereld
omvattenden zee-atlas komt het bij hem niet. Geen wonder, dat naast de verouderde
zee-atlassen van Blaeu dan ook talrijke nieuwe verschijnen.
Als cartograaf van onze beide groote handelscompagnieën zal de werkzaamheid
van B. belangrijk genoeg zijn geweest, maar de resultaten ervan bleven geheim,
zoodat noch in den Grooten Atlas, noch in de zee-atlassen veel daarvan uitlekt. In
1645 droegen Bewindhebbers van de O.I.C. aan Blaeu op, voor prins Crain
Patengaloe, den Rijks-
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bestuurder van Macassar, een reusachtige aardglobe te maken met een middellijn
van 1,3 M. (dus een omtrek van meer dan 4 M.), welke in 1650 naar Indië kon
worden verzonden. Het was de grootste globe, welke ooit nog was vervaardigd.
In de voorrede van zijn Grooten Atlas in zes deelen geeft B. ons een programma
van zijn voorgenomen publicaties en daarbij noemt hij stedeboeken van alle landen
der wereld. Zoover is het echter niet gekomen. De Nederlanden zijn compleet
afgewerkt, zoo ook Brazilië, Savoye en Italië. In 1648 werd hem octrooi verleend
voor ‘seecker Werk in twee Deelen’, Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae.
Het verschijnt in 1649; het eerste deel is gewijd aan Belgica regia, het tweede aan
Belgicae liberae ac foederatae. In hetzelfde jaar verscheen ook de nederlandsche
uitgave onder den titel: Tooneel der steden van de Vereenigde Nederlanden en van
's Konings Nederlanden met 270 plattegronden en gezichten. Dit beroemde ‘Tooneel
der steden’ is het resultaat van een tweede groote onderneming van B.; al de
plattegronden zijn gegraveerd naar authentieke gegevens, zoodat dit boek het beste
werk is, dat men kan raadplegen voor de situatie der hollandsche steden gedurende
dit tijdperk. Verschillende plattegronden en kaarten stellen belegeringen voor
gedurende den oorlog met Spanje. Onder de 129 plans en gezichten van de N.
Nederlanden bevinden zich ook gezichten op het Binnen- en Buitenhof in den Haag,
de Zeilwagen van Prins Maurits, de slag bij Nieuwpoort, belegeringen van Maastricht,
Sluis, Hulst, Schenkenschans, Wesel enz. Onder de 141 van de Z. Nederlanden
merkt men ook op: Brussel en het Hof van Brabant, het stadhuis te Brussel, het huis
van de duitsche Hanze enz.
Reeds in 1662 deelt B. aan ‘Burgemeesteren ende Regeerder der stadt
Amstelredamme mee, hoe dat hij supplient gheresolveert is uyt zijn winkelneringe
te scheyden’. Bij zijn dood, (28 Dec. 1673) worden boekdrukkerij en uitgeverszaak
door zijn zoons voortgezet onder de firma Willem, Pieter en Joan Blaeu, die tot 1685
voorkomt. Willem en Pieter schijnen zich met de zaak niet veel te hebben bemoeid
en de oppcrdirectie te hebben overgelaten aan hun broeder Mr. Joan Blaeu (2) (zie
hierna).
Aan het openbare leven nam B. levendig deel: van 1651 af was hij raad (en
schepen) van Amsterdam, tot hij 10 Sept. 1672 door den stadhouder Willem III werd
geremoveerd; in 1650 treffen wij hem aan als kapitein van de burgerij, in 1651 als
overman van de Handboogdoelen, in 1655 als commissaris van de Fortificatie en
in 1659 van de Ammunitie-huizen.
Dr. Joan Blaeu trouwde in 1634 te Gouda met G e e r t r u i d V e r m e u l e n ,
geboren te Gouda en gestorven te Amsterdam, begin Dec. 1676. Uit hun huwelijk
sproten vier kinderen: Mr. W i l l e m , geb. 1635, gest. 1685 (kinderen: W i l l e m en
G e e r t r u y d ); Mr. P i e t e r , geb. 1637, gest. 1706, kinderloos; M a r i a
E l i s a b e t h , geb. 1643, gest. 1666; L o u i s a , geb. 1649; Mr. Joan Blaeu (2), welke
volgt.
Geschilderde portretten door N. Maes in de coll. Aremberg te Brussel, door B.
v.d. Helst op een doelenstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam, door J. de Bray in
coll. Mevr. Blauw geb. Berg te 's Gravenhage, en door denzelfden schilder op een
verkooping te Amsterdam 16 Nov. 1841. Een prent van zijn portret door E. de Loose.
Literatuur: F.C. W i e d e r , Monumenta Cartographica, vol. III ('s Grav. 1929); J.
K e u n i n g , Een reusachtige aardglobe van Joan Blaeu uit het
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midden der zeventiende eeuw in Tijdschr. aardr. gen. (1935), 525-538) en de
verschillende uitgaven van Blaeu zelf.
Keuning

[Blaeu, Mr. Joan (2)]
BLAEU (Mr. Joan) (2), geb. 14 Aug. 1650, gest. 13 Aug. 1712, zoon van Dr. Joan
(1) (zie hiervoor) en G e e r t r u i d V e r m e u l e n . Hij nam na den dood zijns vaders
de directie op zich van de beroemde uitgevers- en drukkerszaak, die tot 1685 onder
de firma Willem, Pieter en Joan Blaeu werd gedreven, en daarna enkel onder zijn
naam. Tot Mei 1695 woonde hij op de Bloemgracht naast de drukkerij, en daarna
op de Heerengracht.
De vervaardiging van kaarten voor de O.-I. Compagnie werd na den dood van
Dr. Joan aanvankelijk voortgezet door de firma Willem, Pieter en Joan B., zooals
blijkt op een kaart bij het Ministerie van Marine aanwezig, getiteld: Pascaerte van
alle de zeecusten van Europa, nieulijck beschreven door Willem, Pieter en Joan
Blaeu (Amsterdam 1677), hoewel daarnaast (Naber no. 147) reeds uit 1674
dagteekent: Kaart van de Indische zee van de Kaap de Goede Hoop tot het eiland
Java om de Noord en een gedeelte van Nieuw- Holland om de Oost (1674 bij Joan
Jansz. Blaeu). Joan Jansz. B. vervult deze functie tot 1694, of misschien tot 1705,
in welk jaar hij werd opgevolgd door Isaac de Graaff. Naber 158, kaart van een
gedeelte van den Indischen archipel tusschen Sumatra en de westkust van Celebes,
een gedeelte van Borneo enz., is gemerkt ‘t' Amsterdam bij Joan Blaeu 1694’, terwijl
Leupe no. 288 een kaart van de Chineesche Zee geeft van Joan Blaeu 1687. In
1688 vragen Mr. Joan Blaeu en Compie. ‘octrooi aan voor een nieuwe kaert van
Morea, dier gelijcke tot nogh toe niet was gemaeckt geweest, en noch eenige andere
kaerten’. Verschillende uitgaven staan ook ten name van Pieter en Joan Blaeu,
zooals: F r a n s v a n S c h o o t e n J r .'s Principia Matheseos Universalis, 2e deel,
herdruk 1683; G.J. V o s s i u s ' Tractatus Philologicus de Rhetorica, de Poetica, de
Artium et scientium Natura ac constitutione (Amstelodami, P. & J. Blaeu 1687); N i c .
W i t s e n 's Architectura Navalis (1690) en J o h a n n e s C l a u b e r g i u s ' Opera
omnia Philosophica (Amst., P. & J. Blaeu 1691). Weer andere uitgaven dragen
alleen den naam van Joan Blaeu als uitgever, zooals de gezamenlijke theologische
werken van H u g o d e G r o o t , Opera omnia theologica (Amst., Joan Blaeu 1679)
in 4 deelen.
Uit de brieven van Joan Blaeu aan Joan Gabriel Sparvenfeldt (1655-1727), den
geleerden Zweed, reiziger en cartograaf, zien wij, hoe B. aanbiedt diens werken uit
te geven en een contract met hem afsluit voor het vervaardigen van kaarten van
Siberië en een deel van Rusland.
Meer en meer doet B. echter de zaken van de hand: aan Mozes Pitt verkoopt hij
verschillende zijner koperplaten, terwijl in 1689, 1695 en 1696 verschillende
verkoopingen plaats hebben voor de erfgenamen van wijlen Dr. Joan Blaeu. In 1695
worden zelfs 9 drukpersen verkocht. 3 Dec. 1708 wordt de privilegie-aanvraag van
Christiaan Vermey voor den Grooten Atlas en het Stedeboek van J. Blaeuw aan
dezen geweigerd, ‘alsoo hem genoegsaam kennelijck is, dat de plaaten ende boeken
neevens het regt, om deselve te drucken door de crfgenaamen van wijle de Heer
Blaeuw aan verscheijde boeckvercooper hier te lande zijn verkoft’. Zoo blijkt uit de
Opr. Haarl. Courant van 1678 no. 19 ‘dat de globes enz. van wijlen Joan Blaeuw
tegenwoordig te bekomen zijn bij Albertus Magnus te Amsterdam’ en uit dezelfde
courant van 13 Nov. 1685 dat ‘de Atlassen in 't Latijn, in 't Frans, Hoogh- en
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bij denzelfden boekverkooper op den Nieuwendijk.
Elias vermeldt van B. slechts één dochter, G e e r t r u i d B l a e u , uit zijn tweede
huwelijk met E l i s a b e t h T h i j e van den Haag. Bovendien vermeldt hij hem als
Raad van Amsterdam van 1695-1712, als schepen in 1690 en als Bewindhebber
van de O.-Ind. Comp. in 1705.
Zie: P.A. L e u p e , Inventaris der verzameling van kaarten berustende in het
Rijks-Archief, Eerste Gedeelte, verschenen in 1867; S.P. l' H o n o r é N a b c r ,
Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Algemeen Rijks-Archief, Eerste
Supplement ('s Gravenhage 1914); J o h a n E. E l i a s , De vroedschap van
Amsterdam 1578-1795 (Haarlem 1905), II, 648; G.W. K e r n k a m p , Verslag over
Skandinavische Archivalia, 7-10.
Keuning

[Blaeu, Willem Jansz.]
BLAEU (Willem Jansz.), alias Willem Jansz., Guilielmus Janssonius (Caesius) (hij
schrijft zijn naam ook: Blau, Blaau, Blaauw), uitgever en cartograaf, geb. in 1571 te
Uitgeest nabij Alkmaar of wel te Alkmaar, gest. te Amsterdam, 21 Oct. 1638, zoon
van J a n W i l l e m s z . B l a e u , haringkooper, uit een wieringsch geslacht, en
S t i j n t j e N.N. Hij was een volle neef van de vrouw van C o r n e l i s P i e t e r s z .
H o o f t , bij wien hij eenige jaren diende om den haringhandel te leeren. Hij had
hiervoor geen aanleg, wel voor de studie der wiskunde. In 1594 ging hij naar
Denemarken als assistent van den beroemden astronoom Tycho Brahe op het
eilandje Hveen in de Sont, waar hij gelegenheid had zich te oefenen in de wis- en
sterrekunde, en in het maken van instrumenten en globes. In 1596 kwam hij in
Amsterdam terug, waar hij zich als globe- en kaartenmaker vestigde en in 1599 een
erf kocht ‘op de Lastage aen de Waelcant’, denkelijk om er een drukkerij te bouwen.
Wegens uitbreiding van zijn drukkerszaak verplaatste hij deze eerst naar ‘het Water
in den vergulden Sonnewyser’ en ten slotte, in 1637, naar de Bloemgracht ‘naest
de Cleerbesem’, welke laatste inrichting, met veel kosten in gereedheid gebracht,
door tijdgenooten als een der schoonste drukkerijen in Europa geroemd wordt.
Zijn liefde voor de sterrekunde blijkt uit zijn waarneming van de maaneclips van
21 Febr. 1598 en van een nieuwe stervan de derde grootte in den hals van de
Zwaan, thans aangeduid als P Cygni (nu van de zesde grootte). In 1634 gaf hij een
tellurium uit.
Als globemaker zien wij hem ook reeds in 1599 werkzaam: uit dat jaar dateert de
oudste door hem vervaardigde aardglobe (nog in 1620 wordt hij in een notarieele
acte aangeduid als ‘Willem Jansz., globusmaecker’). Men kent thans 5 globe-typen
van hem van verschillend formaat: 1. aardglobe 1599 en hemelglobe 1603, diameter
34 cm.; 2. aarden hemelglobe 1602, diam. 23 cm.; 3. id. 1606, diam. 13,5 cm.; 4.
id. van 1616, diam. 10 cm.; 5. id. van 1617, diam. 67 cm. Met deze laatste schiep
Blaeu de grootste tot dien tijd gemaakte kopergravure-globes. Deze geweldige
afmetingen stelden Blaeu in staat talrijke nieuwe geografische ontdekkingen,
legenda's en inschriften aan te brengen en de sterrenbeelden der hemelglobes
schooner en kunstzinniger af te beelden. Sedert dien tijd was B. voortdurend bedacht
op verbetering van dit laatste globe-type. B. wist zoo de iets oudere globes van v.
Langren en van Hondius geheel te verdringen. In 1634 gaf hij zijn Tweevoudig
onderwijs van de Hemelsche en Aerdsche globen, het een na de meyning van
Ptolemeus.... het ander na.... Copernicus uit, dat niet alleen in het Nederlandsch,
maar ook in het Latijn en in het Fransch talrijke drukken beleefde.
Blaeu's astronomische en geometrische kennis
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komt ook uit in een door hem ondernomen graadmeting (vóór 1629, blijkens een
brief van J. Golius aan Const. Huygens van 22 Juli 1629). Of B. zijn meting vóór of
na Snellius uitvoerde is onbekend. De resultaten er van zijn nimmer gepubliceerd,
't zij omdat hij ze niet vertrouwde, 't zij dat hij ze geheim wenschte te houden, ten
einde er van te kunnen proflteeren bij de cartografie. G.J. Vossius deelde in 1660
mede, dat B. den afstand van den Maasmond tot Texel langs het strand in
rijnlandsche roeden heeft gemeten. Van de uiteinden van deze lijn bepaalde hij de
poolshoogte met een zenitsector van 14 voet (= 439 cm.) straal en een boog van
o

12 (1 min. = 1,28 mm.). De uitkomst van de lengte van één graad moet prachtig
zijn geweest. Picard, die in Aug. 1671 zijn zoon Joan Blaeu bezocht, deelt mede,
dat zij van de zijne nog geen 5 roeden verschilde.
In 1605 gaf B. een groote wereldkaart uit (in twee halfronden, stereogr. projectie),
bestaande uit 18 bladen. Het eenig bekende ex. van deze rijk versierde kaart bezit
het Hispanic Museum te New York. E.L. Stevenson gaf haar in facsimile-druk uit
met een begeleidenden tekst. Ook van de vier werelddeelen Europa, Azië, Afrika
en Amerika gaf hij eveneens wandkaarten uit, waarvan ons echter slechts de uitgaven
van 1624 van Henricus Hondius bekend zijn.
Behalve deze wandkaarten gaf B. van 1604 af verschillende landkaarten in
atlasformaat uit: 1604 de XVII Nederlanden en Holland; 1605 Spanje; 1606
wereldkaart in Mercatorsprojectie en Italië; 1607 Frankrijk en de Beemster; 1608
de XVII Nederlanden en Holland; 1610 Gulik, Kleef en Berg van H. Gerrits; 1612
de Beemster van L.J. Sinck; 1613 Lithauen van H. Gerrits; 1614 Rusland van denz.;
1617 (?) Bohemen, Duitschland en de vier werelddeelen afzonderlijk.
Of B. met de uitgave van deze afzonderlijke kaarten reeds de voorbereidselen
trof voor een latere atlas-uitgave is niet bekend; wel zijn verschillende er van in zijn
Atlas terug te vinden. In 1630 gaf hij een Appendix uit bij de atlassen van Ortelius
en Mercator - Hondius. Behalve verschillende van de vroeger door hem afzonderlijk
uitgegeven kaarten vormt de kaartenverzameling van Jodocus Hondius van 1629,
waarvan B. door aankoop eigenaar werd, er den grondslag van. De Appendix
ondergaat in 1631 een uitbreiding. Door de uitgave van deze Appendices worden
B.'s groote concurrenten Hendrik Hondius en Johannes Janssonius eveneens
aangespoord tot de uitgave van een Appendix bij hun (Mercator-)atlas, welks kaarten
in 1633 in de fransche editie van hun Atlas worden opgenomen, waardoor deze
tweedeelige uitgave niet minder dan 238 kaarten bevatte.
Tegen dezen zoo gunstig bekend staanden atlas bindt B. in 1634 met de uitgave
van zijn Tooneel des Aerdriicx den concurrentie-strijd aan. Uit de brieven van B.
aan Schickardt en uit zijn aankondigingen in de catalogie van de Frankfurter en
Leipziger Messen en uit de Nieuwstijdingen van J.v. Hilten zien wij, dat B. voor het
eerst in 1634 een kaartenverzameling uitgaf, welke hij den naam van Atlas waardig
keurde. Sedert enkele jaren is een duitsche editie van dezen ééndeeligen atlas van
Blaeu bekend, bevattende 161 kaarten, waarvan 7 in onvoltooiden staat, terwijl 4
kaarten afdrukken geven van koperplaten, feitelijk niet bestemd voor den atlas (van
de in de Nieuwstijdingen van 11 Febr. 1634 aangekondigde nederduitsche, fransche
en latijnsche uitgaven zijn geen exx. bekend). In het voorwoord er van belooft Blaeu
uitbreiding ervan met een tweede deel.
Den 8. Sept. 1635 kondigt B. in de genoemde
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Nienwstijdingen aan: ‘t' Amsterdam bij Willem ende Johannes Blaeu zijn ghedruckt
ende worden uijtghegheven, het eerste ende tweede Deel van het Tonneel des
Aerderijcx, ofte nieuwe Atlas, in fol. superregali, in vier verscheijde Talen, te weten,
Latijn, Franchoijs, Nederduijtsch ende Hooghduijtsch. Het derde ende vierde Deel
in die voorsz. Talen, al te samen besondere ende geheel nieuwe stucken ende
Beschrijvingen, zullen met Goddelijcke hulpe toecomende jaer in 't licht komen’.
Exx. in deze talen zijn bekend; ze bevatten in beide deelen resp. 110 en 112 kaarten.
Vooral Duitschland, de Nederlanden en Frankrijk zijn er met een aantal detail-kaarten
goed in vertegenwoordigd (resp. 56, 31 en 53); van andere landen, zooals de
skandinavische, Rusland, Groot-Britannië en Ierland treffen we slechts
overzichtskaarten aan. Uitbreiding van den atlas met een derde en vierde deel had
gedurende het leven van B. niet meer plaats; dit bleef voor zijn zoons weggelegd.
Naast de uitgave van landkaarten wijdde B. zich tevens aan de zeekaarten. In
1608 verscheen zijn Licht der Zee-vaert in 2 dln. (herdr. 1617, 1620, 1627, 1629,
1634), waaraan in 1618 een derde deel werd toegevoegd en waarvan in 1619 een
fransche vertaling (Flambeau de la navigation, herdr. 1619, 1625) en in 1612 een
engelsche (Light of navigation, herdr. 1620, 1622) verscheen. In zijn woord ‘Tot den
Goetwilligen Leser’ roemt Blaeu den ‘grooten ende profijttelijcken dienst alle
Zeevarende Luyden gedaen met de Zeecaert-Boecken, die voor desen (soo van
Lucas Jansz. Waghenaer, Albert Haeyen, Willem Barentsz. ende andere meer) van
de Zee vaert ghemaeckt zijn, daerinne met sonderlinghen vlijt hebben beschreven
de ghelegentheyt der Stroomen, Havenen ende gaten der Zee van verscheyden
Landen’. ‘Nu is oock elck Zeevarendt Man’, voegt B. er ter rechtvaardiging van de
uitgave van zijn zee-atlas aan toe, ‘wel bewust, hoe seer sommighe gaten der Zee
mettertijdt verloopen en veranderen, besonder op dese Landen van Hollandt,
Zeelandt ende Vrieslandt: de welcke oock het meestendeel soo seer verandert zijn,
sedert bij de voorsz. Autheuren laetst zijn beschreven, dat eenighe geen
ghelijckenisse daer van behouden en hebben, andere bijnae verdorven ende
sommighe gantsch te niet ende verstopt zijn: Want het Noordergat, dat van
Waghenaer ende Albert Haeyen werdt beschreven het beste gat van 't Vlie te wesen,
is nu ter tijdt heel anders uytstreckende, ende daer beneffens soo verloopen, dat
het niet dan van cleyne schepen can ghebruyckt worden. De Noorder Elve, die van
haer beschreven werdt een diep ende schoon gat te wesen, is oock geheel tot niet:
Maer in plaetse van dien is de Suyder Elve met een schoone diepte weder
doorgebroken. Item de plaetse daer noch binnen weynich Jaren den Thoren op
Huysduynen heeft gestaen, die leyt nu soo verre in Zee, dat gheladen schepen daer
over henen het Tessel uyt en in zeylen, etc. Daer over soodanighe beschrijvingen
nu ter tijdt niet alleeen (sic!) onbequaem en zijn, maer seer schadelijck, soo men
hem daer nae soude willen reguleeren.
Dit aenghemerckt, soo hebben wij (om nae ons vermoghen den Zeevaerders
bequamen dienst te doen) de Boecken van de voorsz. Autheuren bij der handt
genomen om die (behalven t'ghene wy daer nieulijck by te voeghen hadden) te
suyveren ende te verbeteren van alle verloopen, soo veel ons moghelijck is geweest.’
B. laat aan de kaarten voorafgaan een ‘Corte ende clare Inleydinghe tot het
verstant van de hemelsche Sphaera, in soo veele, als tot de conste
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der Zeevaert van noode is’ (52 pag.), verduidelijkt met afbeeldingen van de bij de
zeevaart in gebruik zijnde instrumenten. Als basis voor zijn kaarten diende B. het
Thresoor der Zeevaert van L.J. Waghenaer (1e druk 1592). Vele zijner kaarten zijn
geheel of bijna geheel aan W. ontleend, andere zijn geheel gewijzigd of nieuw
toegevoegd. De titel geeft een geheel valsche voorstelling van den omvang van
dezen zee-atlas: Het Licht der Zee-vaert daerinne claerlijck beschreven ende
afghebeeldet werdë, alle de Custen ende Havenen, vande Westersche, Noordsche,
Oostersche ende Middellandsche Zee'n. Oock van vele Landen, Eylanden ende
plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost ende West-Indien, want van Guinea, Brazilië,
Oost- en West-Indië bevat het werk geen enkele kaart, terwijl de Middellandsche
Zee pas wordt weergegeven in het in 1618 er aan toegevoegde Tderde Deel van 't
Licht der Zee-vaert. De uitgave van 1608 is verdeeld in twee boeken: in het eerste
zijn beschreven en afgebeeld ‘alle de custen ende Havenen vande westersche Zee:
namentlijck van Hollandt, Zeelandt, Vlaenderen, Vranckrijck, Spangien ende
Barbarien tot aende Cap de Geer. Item vande Eylanden van Canarien, Madera,
ende de Vlaemsche Eylanden. Mitsgaders de voornaemste Custen, van Yerlandt
ende Enghelandt’ (19 kaarten). Het tweede boek beeldt af en beschrijft ‘alle Custen,
Havenen ende Eylanden van de Noordsche ende Oostersche Zeen: als van
Vrieslandt, Jutlandt, Denemarken, Pomeren, Pruyssen, Lijfflandt, Sweeden,
Noorweghen, Laplandt ende Moscovien. Item de Noord ende Oost-custen van
Schotlandt ende Enghelandt, met de Eylanden daer om ende aen ghelegen’ (22
kaarten). 'Tderde deel van 't Licht der Zee-vaert, inhoudende De Beschryvinghe der
Zeecusten van de Middelandtsche Zee. By een vergadert ende in 't licht gebracht
door Willem Janssen bevat 30 zeekaarten en bovendien een belangrijken tekst:
‘Van het Ghebruyck deses Boecks’, waarin hij spreekt over italiaansche en
hollandsche kompassen, over de afwijking van de naald, het vinden van de
geografische breedte, enz.
Een tweede zee-atlas, omvattende hetzelfde gebied als het Licht der Zee-vaert,
is de in 1623 uitgegeven Seespiegel. Het eerste deel daarvan geeft ‘Een korte
Onderwijsinghe in de Konst der Zeevaert’; het tweede beschrijft de ‘Seekusten van
de Oostersche ende Noordsche Schipvaert’ (56 kaarten); het derde deel de
‘Seekusten van de Westersche Schipvaert’ (52 kaarten), alles ‘wt ondervindinghen
van veel ervaren Zeevaerders vergadert.’ Niet alleen is het aantal kaarten in den
Seespiegel, door de grootere schaal, sterk vermeerderd, de meeste zijn ook geheel
herzien en aangevuld. In 1638 wordt er een vierde deel aan toegevoegd, ‘inhoudende
eene beschryvinge der See-havenen, Reeden, en Kusten van de Middelandsche
Schipvaert’, waarin men al de kaarten en profielen van deel 3 van het Licht der
Zee-vaert, afgedrukt van dezelfde koperplaten, terugvindt. - De Seespiegel verscheen
in 1623, 1624, 1627, 1631, 1638 (met een vierde deel), 1640, 1643 (met 4e deel),
1650, 1652, 1655, 1658; engelsche vertaling (Sea-mirrour) 1625, 1635; (Sea-beacon)
1643, 1653.
Naast deze zee-atlassen gaf B. verschillende afzonderlijke ‘paskaarten’ uit: 1.
Paskaart van Guinea, Brasilien ende Westindien, ongedateerd, doch volgens Wieder
van 1617 (hierop voegt Willem Jansz. voor 't eerst den naam Blaeu aan zijn naam
toe); 2. Paskaarte van de Westersche Zee, vertonende de custen van Nederlandt,
Vranckryck, Engelandt, Spangien ende Barbarien, mitsgaders d' Eylanden van
Canarien, Açores, Cabo Verde
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en Terra Neuva (ongedateerd, niet vóór 1617); 3. West Indische Paskaert....
vertonende (behalve Europaes zuydelijckste) alle de Zee-kusten van Africa en
America, begrepen in 't Octroy.... verleent aen de generale West- Indische
Compagnie. Mitsgaders die van Peru en Chili inde groote Zuyd-Zee (1e druk van
1617, 2e van 1621?), waarbij hij in 1630 een Onderrichtinge ende 't Ghebruyck van
de West- Indische Pas-kaert met de vergrootende graden der breete uitgaf (slechts
een ex. van den druk van 1639 is bekend); 4. Pascaert vande Oost- Zee.... 1622.
Ten dienste van de zeevaart gaf B. verder nog uit: 1. Nieuw graetbouck, nae den
ouden styl vuyt de aldercorrecste observatien van den vermaerden astronomo Tycho
Brahe, gecalculeert ende gestelt op ten meridiaen deser Nederlanden. 't Octrooi is
van 1605; echter is geen ex. bekend; 2. In deze pascaerte hebdij alle de Zeecusten
van geheel Europa, seer perfectlijck afget(eeck)ent door Cornelis doedsz. van Edam
op hare rechte streckingen ende ware hoochten, vytgenomen alleenlijck de
Middelantsche Zee.... Ghedruckt 't Amsterdam bij Willem Janssoon op 't Water inde
Sonnewyser (van dezen eersten druk is geen ex. bekend, wel van een lateren staat);
3. Tafelen van de declinatie der Sonne, ende der voornaemste vaste sterren,
Mitsgaders van 't verscheyden gebruick der Noordsterre Nieulycx, allen
Zeevaerenden ten dienst, ghecalculeert door Willem Jansz. Blauw (1625).
B.'s roem als cartograaf was oorzaak, dat hij 3 Januari 1633 tot kaartenmaker
van de Oost-Indische Compagnie werd aangesteld, opvolger van Hessel Gerrits,
welke functie hij tot zijn dood vervulde en waarin zijn zoon Joan hem opvolgde. Met
behulp van de journalen en schetskaarten der schippers vervaardigde hij kaarten
van haar kwartieren. Mogelijk zijn er onder de anonieme kaarten in de archieven
van de Compagnie nog enkele kaarten van Blaeu's hand.
Naast zijn activiteit als cartograaf en uitgever van kaarten en atlassen, moet ook
Blaeu's overige uitgeverswerkzaamheid worden vermeld. Zoo gaf hij b.v. werken
uit van Jan v.d. Velde (1605), Corn. Doedsz. (1606), Guicciardini (1612), J. Sems
(1612), S.H. Cardinael (1617), Sems en Dou (1616?), Nic. Hulerius (1617), W.Cz.
Schouten (1618), J.P. Dou (1620), W. Snellius (1622), J.P. Dou (1626), Sam.
Morolois (1626), Fr.v. Schooten (1627), A. Girard (1629), Adr. Metius (1631), Phil.
Lansbergen (1631), A. Metius (1633), M. Vossius (1635), P.C. Hooft en Roemer
Visscher.
Uit zijn huwelijk met M a r i t g e n C o r n e l i s d r . van Uitgeest (gest. 1637) werden
7 kinderen geboren (J o a n , L u c i e , J a c o b , C h r i s t i n a , C o r n e l i s ,
C a t h a r i n a en W i l l e m ), van welke Joan (1) en Cornelis hiervoor zijn behandeld.
Van zijn portret bestaat een prent door J. Falck.
Zie: P.J.H. B a u d e t , Leven en Werken van Willem Jansz. Blaeu(1871); d e z .,
Notice sur la part prise par W.J. Blaeu dans la détermination des longitudes terrestres
(1875); Ch.M. D o z y , W.J. Blaeu in Tijdschr. aardr. gen. (1887); F.C. W i e d e r ,
Monumenta Carthographica III (1929); E.L. S t e v e n s o n , Willem Jansz. Blaeu
1571-1638. A sketch of his life and work, with an especial reference to his large
world map of 1605 (New York 1914); d e z ., Terrestrial and celestial globes; J.
K e u n i n g , Blaeus Appendix in Tijdschr. aardr. gen. (1931), 420-437), alsmede de
verschillende uitgaven van Blaeu zelf.
Keuning

[Bleiswijk, Mr. Pieter van]
BLEISWIJK (Mr. Pieter v a n ), geb. te Delft 1724, gest. 1790, lid van een bekend
delftsch
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patricisch geslacht, waartoe o.a. ook D i r k E v e r t s z van B. behoorde (1639-81),
schepen en burgemeester (1675) in zijn geboortestad en raad ter admiraliteit van
Zeeland, die bekend gebleven is door zijn Beschrijvinge der stad Delft (en Delfland),
alsmede D i e d e r i k van B. (1711-63) die zich door zijn huwelijk met een gorkumsche
burgemeestersdochter een plaats in de magistratuur dier stad verwierf en Memoriën
heeft nagelaten (ed. T h . J o r i s s e n in Werken Historisch Genootschap 1887).
Onze Pieter, zoon van A b r a h a m v. B l ., burgemeester van Delft en M a r i a
G r i b i u s , studeerde te Leiden in de rechten en in de wis- en natuurkunde, waar
zijn eigenlijke neiging naar uitging, zooals ook blijkt uit zijn dissertatie De Aggeribus
(Over de dijken), waarop hij in 1744 promoveerde. In 1752 werd hij tweede, daarna
eerste pensionaris van Delft. Hij sloot zich bij de Oranje-partij aan en stond in de
gunst van den hertog van Brunswijk. Als zoodanig werd hij in 1766 de voornaamste
ontwerper van de beruchte Acte van Consulentschap (zie art. Brunswijk-Wolffenbüttel
in dit deel), waarbij hij den Prins nog meer aan den hertog had willen binden dan in
het definitieve stuk gebeurd is.
Toen 5 Nov. 1772 raadpensionaris Pieter Steyn overleed, lag het dan ook voor
de hand, dat Willem V uit het hem voorgestelde drietal (behalve van B. nog van
Berckel, pensionaris van Amsterdam en Daniel Ras, raad van Alkmaar en
afgevaardigde dier stad in de Staten van Holland) den delftschen pensionaris koos.
Van B. stelde drie voorwaarden, 1e dat hij vrij zou zijn om te bedanken, wanneer
hij wilde, 2e dat hij zijn eed op zijn instructie zou mogen afleggen op dezelfde wijze
als zijn voorgangers en 3e dat hij het curatorschap van de leidsche universiteit,
waartoe hij in 1759 benoemd was, zou mogen behouden. Bij een resolutie van 27
Nov. 1772 benoemden de Staten van Holland hem tot raadpensionaris en op 1 Dec.
d.a.v. volgens het gebruik eveneens tot pensionaris der ridderschap (Nieuwe Nederl.
Jaerboeken, 1772, II). In 1774 werd hij bovendien benoemd tot grootzegelbewaarder,
stadhouder en registermeester der Leenen van Holland en W. Friesland.
Aan de door den hertog van Brunswijk, die toen in feite de staatszaken leidde, in
hem gestelde verwachtingen heeft hij niet beantwoord. Hij volgt, hij leidt niet.
Karakterloos, eerzuchtig en geletterd, toont hij meer belangstelling voor de
verschillende letterkundige en geleerde genootschappen, waarvan hij lid of directeur
was, dan in de zaken van staat. Als het verzet tegen Willem V, Brunswijk en de
Oranje-partij in het algemeen toeneemt, zwenkt van B. mee. In 1780 wordt hij op
zijn manier ‘patriot’, en dat hij in 1782 nog weer herbenoemd is, dankte hij uitsluitend
aan het ontbreken van een geschikten of bereidvaardigen tegencandidaat. Na den
val van den hertog in 1784 komt hij geheel onder invloed van de Gijselaar en van
Berckel, de leiders der patriottenpartij. Toen de Pruisen in het land kwamen, heeft
hij willen vluchten, maar de Staten van Holland, vreezende, dat hij met de zegels
de wijk zou nemen naar Amsterdam, hebben hem de vlucht belet. Na de restauratie
in 1787 neemt hij opnieuw zijn draai en presideert hij de Statenvergadering, die
Willem V in al zijn waardigheden herstelde, zoo goed als hij de vergaderingen
gepresideerd had, waarin die waardigheden waren beknot. Het helpt hem echter
niet, vooral de wraakzuchtige prinses heeft bewerkt dat hij, toen in Nov. 1787 zijn
derde vijfjarige ambtstermijn juist afliep, niet is herbenoemd. Hij legt 9 Nov. het ‘lastig
en drukkend pak’ neer, tot het einde toe vast in zijn
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onvastheid, want hij neemt afscheid met een rede, waarin hij den lof zong van de
nieuwe toestanden en van den Prins, bestemd om ‘het aanminnig gebied te voeren
over de harten van eene vrije Natie’ (B l o k , Gesch. van het Nederl. Volk. 2e dr.
(1914), III, 632). Hij blijft curator van de leidsche hoogeschool tot aan zijn dood, 29
Oct. 1790, bij zijn echtgenoote, G e e r t r u i d a A n t h o n i a , geen kinderen
achterlatende.
Er bestaat een afbeelding van v. B. uit 1789 door R. Vinkeles, alsmede een door
J.E. Liotard. Van de eerste is een reproductie te vinden in de geïllustreerde edities
van W a g e n a a r s Vaderlandsche Historie. Voorts prenten door W. van Senus
naar J.E. Liotard, Bogert en Vinkeles, A. Schouman, A. Hulk, en een teekening van
A. Schouman.
Zie: C o l e n b r a n d e r , De Patriottentijd 3 dln. (1897-99) en de oudere lit.
Romein

[Blesdijk, Nicolaas Meynderts van]
BLESDIJK (Nicolaas Meynderts v a n ), of B l e s d i k i u s , geb. te Blesdijke (?) in
Weststellingwerf (Fr.) in 1520 of 1521, in 1539 Davidjorist geworden (zie dl. VII, kol.
684-687). Hij was een zóó geliefde leerling van David Joris, dat hij diens schoonzoon
werd. Maar ‘God heeft zich, zijner ontfermd, hem van de afschuwelijke dwaling tot
den waren heilsweg teruggeroepen en hem nog willen gebruiken, waar hij in ontrouw
en onwetendheid de gemeente verwoestte, tot haren opbouw. Immers in den
Keur-Pfalz is hij na zijn bekeering als evangeliedienaar werkzaam geweest’ (Revius).
Daar heeft hij de geschiedenis van David Joris beschreven, naar uit den tekst blijkt
ten openlijken nutte bestemd. Toch kon hij niet tot de uitgave besluiten, waarschijnlijk
omdat de eerbied voor zijn schoonvader, hoewel hij diens ‘deliria’ verfoeide, hem
daarvan terughield. Dank zij den ijver van eenige ambtgenooten, wien hij het geschrift
voor korten tijd ten gebruike had gegeven, zijn ijlings de losse bladen door veler
handen afgeschreven. Eén exemplaar was in handen gekomen van Ubbo Emmius
(zie dl. VII, kol. 408-410), die alleen door den dood (1625) werd verhinderd het uit
te geven. Revius heeft daarna de uitgave bezorgd. Historia vitae, doctrinae ac rerum
gestarum Davidis Georgii Heresiarchae. Conscripta ab ipsius genero Nicolao
Blesdikio. Nunc primum prodit in lucem ex Musaeo Jacobi Revii.... (Daventriae
1642). Revius wijdde dezen arbeid aan J o h a n n e s à W e v e l i c h o v e n , secretaris
van curatoren der leidsche hoogeschool. Dit geschrift is blijkbaar een gedeelte van
een grooter werk van Blesdijk, waarin hij de geheele geschiedenis der anabaptisten
had samengevat. Blesdijk is meermalen ook met Menno Simons (zie dl. IV, kol.
969-972) in aanraking geweest, zooals ook blijkt uit andere geschriften van hem
bekend: Christelijcke verantwoordinghe ende billijcke nederlegginge des valschen
onghegrondeden oordeels, lasterens ende scheldens: by Menno Symons in eenen
sendtbrief wtgegeven.... Wtgegaen in 't Jaer 1546, (z. pl. 1607); Weder-antwoort
op zekeren brief bij Gellium [Faber] onderteeckent, waer in hij sijne meyninge unde
oordeel stelt op eenich tractaet geintituleert. Een christlijcke verantwoordinghe etc.
Geschr. in 1545. Wtgegaen in 1546 (z. pl. 1607); Eenvuldighe unde christlijcke
berichtinghe op vijf vraghen by eenighe van Men.[no] Sym.[ons] gesintheyt
voorghestelt. Wtgegaen in 1547 (z. pl. 1607); Hooftsomma unde gront van 't gene
wy wt die leere D.[avid] J.[oris] hebben connen verstaen. Wtgegaen in 1547 (z. pl.
1607); Billijcke verantwoordinge ende eenvoldighe wederlegghinghe op eenen
scheltlasterighen brief door H i e r . W i l h e l m i .... teghens die heylsame leere D.[avid]
J.[oris] aen
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weylandt joncker Karel van Gelder geschreven.... in 1544. Waer van copie is
by-gevoecht. Wtgegaen in 1547 (z. pl. 1610); Die gantsche leeringhe van David
Joriszoen int corte begrepen, tot nut van den onpartydighen (Stade 1582).
Zie: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII (1910), 104, 281v.; Catalogus v.d.
bibl. der Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam (1919), 76; L. K n a p p e r t , Het ontstaan
en de vestiging van het protestantisme in de Ned. (Utr. 1924), 207, aant. 2, 228;
Ned. Archief voor Kerkgesch. XI (1914), 164v.; E.J.W. P o s t h u m u s M e y j e s ,
Jacobus Revius, zijn leven en werken (Amst. 1895), 95, 217-219; K. V o s , Menno
Simons.... (Leid. 1914), 9, 66, 79, 88-90, 96, 102v., 129, 169, 203, 215, 279v., 308,
328; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der Ned. 4e dr. (Utr.
1933), 101.
Knipscheer

[Bloemaert, Augustyn Alsten]
BLOEMAERT (Augustyn Alsten) of B l o m m e r t , r.-k. priester, pastoor en kanunnik
te Haarlem, geb. 1585, overl. 4 Nov. 1659 te Haarlem. Zijn ouders waren Thomas
B. en Christina van Geest; hij studeerde grammatica en humanoria te Utrecht bij
Jacob van Kleef. en daarna onder rector Cornelius Schonaeus te Haarlem; ging
vervolgens naar Douai en werd daar na de studie der philosophie, tot artium magister
bevorderd. Hij treedt 18 Oct. 1604 in de Orde der Jezuïeten te Douai onder den
vice-provinciaal pater Bernardus Oliveirius en komt dan in het opleidingshuis te
Doornik. Priester gewijd in 1611, werkte hij in 1614-15 in het college te Kortrijk en
werd in 1616 te Nijmegen de stichter van een vaste Jezuïetenstatie, nadat dit reeds
herhaaldelijk te vergeefs daar was beproefd. Bij zijn komst aldaar stelden twaalf
families hun huizen ter beschikking voor het lezen der H. Missen, zoodat telkens bij
afwisseling aan de Katholieken tot het bijwonen gelegenheid kon worden gegeven.
Bloemaert sticht dan een vereeniging met de plicht tot het trouw onderhouden van
Gods geboden en die der Katholieke kerk; hij; bestreed het bezit van gevaarlijke
boeken o.a. van Erasmus, en zorgde voor katholieke lectuur. Bl. was een energiek
en zelfstandig man, maar wordt in de Acta der Jezuïeten genoemd: ‘vir durae cervicis
et factiosus’, een man met een stijf hoofd en opstandig. Toen in 1618 bij een
pestziekte veel van zijn krachten was gevorderd, oordeelde zijn overheid het noodig
hem pater Engebert d’Hollander tot medehelper te zenden. Spoedig kreeg Bl. met
dezen ernstig meeningsverschil, waardoor de nijmeegsche Katholieken in twee
partijen verdeeld werden. Daarop werd Bl. in 1619 overgeplaatst naar Haarlem,
waar hij nog in verbinding bleef met de nijmeegsche geloovigen, wat zijn opvolger
zeer bemoeilijkte. Te Haarlem werden velen getrokken naar zijn schuilkerkje aan
het Spaarne; maar vergeefs verzocht hij weer te Nijmegen te worden aangesteld,
waardoor hij erg verbitterd werd. Toch bezocht hij Nijmegen en schreef van daar
naar Rome om uit de Orde te worden ontslagen, waar de generaal pater Mutius
Vitelleschi hem alleen ontslag wilde geven, indien hij naar een strenge orde wilde
overgaan. Hierop verzocht Bl. naar Maastricht te worden verplaatst, wat hem werd
toegestaan; maar een groot aantal haarlemsche Katholieken verzocht nu hem te
behouden.Te Maastricht werd hij in 1621 belast met de leiding der studiën in het
Jezuïetencollege en met de prediking in S. Servaas. Maar ook hier gevoelde de
wispelturige man zich niet op zijn plaats en vluchtte na eenige maanden naar het
klooster der Dominicanen te Maastricht, zich verontschuldigend met het voorschrift,
dat hij in een strengere orde moest intreden. Dit werd
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echter door zijn overheid niet goed gevonden en hem voorgeschreven weder bij de
Jezuïeten terug te keeren. Dit vernemende vluchtte Bloemaert naar Calcar en schreef
aldaar boekjes met leugenachtige berichten tegen de Jezuïeten en hun regels,
meenende daar ongestraft te blijven. Hierdoor werden velen van de Orde afgekeerd
en werd groote opspraak veroorzaakt. Eindelijk zag Bl. zijn fouten in en reisde naar
Rome, waar hij op wettige wijze uit de Orde werd ontslagen, na een rouwmoedige
schuldbekentenis. Op 31 Jan. kwam Bl. te Haarlem terug en kreeg na eenigen tijd
verlof van de Staten van Holland om als wereldsch priester en ontslagen Jezuïet
werkzaam te zijn, nadat eerst bezwaren waren gemaakt op grond van het Placaet
tegen de Jezuïeten. In 1636 stichtte Bl. de Statie van S. Anna in de Koksteeg. Een
andere stichting van dezen pastoor, genaamd ‘Het geestelijk kantoor’, heeft tot doel
een wekelijksche uitdeeling van brood, brandstof en geld aan behoeftige katholieke
vrouwen, dat nu onder toezicht van Burgemeester en Wethouders van Haarlem
door een bestuurder wordt beheerd, in het 17de eeuwsche huisje in de Lange
Veerstraat no. 19, genaamd het Broodhuis. Bl. was bevriend met Vondel, die halve
een grafschrift, nog twee andere gedichten op hem maakte en tijdens diens laatste
ziekte aan Bl. opdroeg zijn gedicht Onderwijs van het geloofshoofdpunt der II.
Drijeenigheit. Bl. had met zijn vriend Joan Albert Ban, rector van het haarlemsche
Begijnhof, ook omgang met Descartes, vooral de muzick bracht hen samen. In 1650
heeft Bl., die een welsprekend prediker was, zijn preeken uitgegeven onder den
titel: Christelijke Aenwijzinge op 't Evangelie der Zondagen ende Feestdagen des
loopenden Jaers. (Amsterdam, Paulus Matthijsz.), met een Voorreden en
mededeelingen over zijn leven. Het telt 1052 bladzijden folio.
Zijn portret is gegraveerd door J. Suyderhoeff naar het door J. Verspronck
geschilderde, dat berust bij den bestuurder van het ‘Kantoor’.
Zie: Bijdragen Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, versch. dln. en dl. XVIII,
87, dl. LII, 1, dl. LIII; S t e r c k , Oorkonden over Vondel en zijn kring (Bussum 1918).
Sterck

[Bock, Théophile de]
Bock (Théophile d e ) schilder, geb. 14 Januari 1851 te 's Gravenhage, overl. te
Haarlem den 12en November 1904. Zijn eerste poging om in het maatschappelijk
leven te slagen, als ambtenaar bij de Holl. Spoorwegmaatschappij, is spoedig mislukt,
daar hij er na korten tijd ontslagen werd, omdat hij te veel aandacht besteedde aan
zijn liefhebberij: het schilderen. Deze liefhebberij wordt zijn levenswerk. Zijn
leermeesters waren J.W. van Borselen en J.H. Weissenbruch. Van den laatste
vooral heeft hij veel geleerd. Een groot succes voor hem was, dat op een
tentoonstelling zijn schilderij gekocht werd door Jacob Maris, aan wien hij later een
boek zou wijden. De moderne fransche kunst wekt in hevige mate zijn belangstelling
op, zoodat hij naar Barbizon vertrekt. Het zijn vooral Corot en Rousseau, die indruk
op hem maakten. In het bosch van Fontainebleau heeft hij hard gewerkt. Als hij
weer in Holland komt, vestigt hij zich in den Haag, waar hij veel in de duinen schildert.
Dikwijls vlucht hij weg om heelemaal buiten te zijn en dan trekt hij naar Gelderland,
waar hij zwerft door de bosschen en over de hei. Zijn voorkeur gaat naar de bosschen
uit, al heeft hij ook gezichten op het water geschilderd, waarin vooral de invloed van
Jacob Maris voelbaar is. Die liefde voor het bosch brengt hem er toe zich in 1895
te Renkum te vestigen. In 1902 keert hij weer naar de duinen terug, doch
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hij gaat nu in Haarlem wonen. Reeds 2 jaar later is hij daar overleden. Hij was
bekend om zijn landschappen, terwijl hij ook geëtst en gelithografeerd heeft.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler
(1910) IV, 159; G.H. M a r i u s , De Hollandsche schilderkunst in de 19e eeuw (1920);
H. v a n H a l l , Rep. voor de gesch. der ned. schilder- en graveerkunst (1935) II,
303.
van Guldener

[Boelens, Christiaan Hendrik Sophias van]
BOELENS (Christiaan Hendrik Sophias v a n ), geb. 8 Jan. 1803 te Leeuwarden,
zoon van Mr. A m b r o z i u s A y z o v.B. en S u s a n n a C o r n e l i a T r o t z , liet
zich 20 Juni 1822 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 20 Febr. 1828 tot jur. utr. dr. werd bevorderd op een proefschrift De Lege Laetoria
et constitutione divi Marci de cura minorum. Hij werd raadsheer in het hof van
Overijssel en huwde te Zwolle 27 Dec. 1833 met J o h a n n a F r a n c i n a R a m a e r
(aldaar geb. 10 Febr. 1801, overl. te Velp 29 Maart 1885).
Zie: Nederland's Patriciaat(1921), 62;Catalogus der Prov. Bibl. van Friesland
(Leeuw. 1875) III, 1063.
Wumkes

[Boelens, Jan Hendrik van]
BOELENS (Jan Hendrik v a n ), geb. 16 Mei 1792 te Lesumbruch, overl. te
Leeuwarden 14 Dec. 1865, zoon van Mr. A y z o o v.B. en E l i z a P r a t j e , liet zich
25 Mei 1811 inschrijven als jur. cand. aan de franeker hoogeschool, waar hij nog
in datzelfde jaar bevorderd werd tot utr. jur. dr. op een proefschrift Quaestiones jur.
inaug. praesertim ex loco codicis Napoleontei de titulis. Hij was van 1840-51
burgemeester van Leeuwarden, ook had hij zitting in de Staten van Friesland en
bekleedde de betrekking van administrateur van 's Rijks schatkist. Ten jare 1848
werd hij door de medeleden in de vergadering der Prov. staten naar de dubbele
Tweede Kamer afgevaardigd, om aan de werkzaamheden der grondwetsherziening
deel te nemen. Hij was gehuwd te Leeuwarden met C h r i s t i n a M e d e n d o r p
(geb. aldaar 12 Apr. 1790, aldaar overleden 2 Febr. 1859).
Zie: Nederland's Patriciaat (1921), 60; Leeuw. Courant, 19 Dec. 1865; System.
Catal. der Prov. Bibliotheek van Friesland (Leeuw. 1875), 1164; mijn Stads- en
Dorpskroniek (Leeuw. 1930), 274, 324, 305.
Wumkes

[Boelens-den Otter, Claes Hillebrantsz.]
BOELENS-DEN OTTER (Claes Hillebrantsz.), geb. te Amsterdam 1496, overl.
aldaar 1540; S. Theologiae Licentiatus komt hij omstr. 1533 voor als parochus van
de S. Catharina- of Nieuwe Kerk te Amsterdam en ook als prior van het St.
Cecilia-convent der Franciscanessen, tot wier orde hij dus vermoedelijk behoorde.
Hij was ridder van Jerusalem, had dus blijkbaar een pelgrimage naar het H. Land
gedaan, en is als zoodanig afgebeeld op een portret geschilderd door Jan van
Scorel, waarop hij is voorgesteld, hebbende in zijn rechterhand eenige gouden en
zilveren gekruiste penningen, die hij aanwijst met den voorsten vinger van zijn
linkerhand, dus vermoedelijk munten van Jerusalem. Onder op de lijst staat zijn
spreuk: ‘Crux pellit omne crimen’. Dit portret, destijds berustende in het huis van
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den jongen heer van Purmerland, d.i. Frans Banning Cocq (van de Nachtwacht) is
nog niet teruggevonden (mededeeling in het bekende Album-de Graeff v. Polsbroeck,
in het Rijksmuseum).
Claes Boelens vergezelde de voorname amsterdamsche vrouwen op haar tocht
naar Karel V te Brussel, die haar houding gingen verdedigen, aangenomen bij het
bekend gewelddadig optreden in 1531 van de 300 vrouwen, die het fundament ver-
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woestten van een gebouw, dat de magistraat wilde stichten op den grond van de
H. Stedekapel, voor den wolhandel, waarvoor zij tot ƒ 50.- boete elk waren
veroordeeld. Onder haar was de zuster van Claes, Cathrijn Hillebrantsdr., gehuwd
met Frans van Campen.
Toen Karel V in 1540 de H. Stede bezocht, schreef Alardus een aan Claes Boelens
opgedragen Parasceve ad S.S. Synaxim (Voorbereiding tot de H. Communie). Deze
was toen reeds ziekelijk; op zijn verlangen heeft Alardus dit boekje geschreven, dat
ook een ‘Panegyris’ voor den keizer bevat. Alardus dichtte in 1540 zijn grafschrift,
dat hem noemt als ‘Censor’ (morum) en vermeldt dat hij de partijschappen
onderdrukte en de kloostertucht streng handhaafde. Hij gaf veel geld aan weezen,
verlaten meisjes en armen, en zorgde voor den luister der altaren. Hij werd begraven
in de Nieuwe Kerk in het Boelenskoor, waar een groote, fraaie zerk, waarop zijn
spreuk en zijn levensgroot beeld in priesterlijk ornaat is uitgehouwen, zijn graf dekte,
doch nu verplaatst is.
Op het altaar van deze kapel was een groot geschilderd familietafereel te zien,
waarbij ook het portret van Claes voorkwam. De befaamde amsterdamsche
hervormde scholarch Joannes Sartorius prijst Claes Boelens als zijn maecenas.
Zie:S t e r c k , Het Boelens of Otterskoor in de N. Kerk in Oud- Holland (1893);
d e z .,De H. Stede in de Geschiedenis v. Amsterdam (1928); d e z ., Onder
Amsterdamsche Humanisten in de XVIe eeuw (Amst. 1934).
Sterck

[Boer, Bokke Bokma de]
BOER (Bokke B o k m a d e ), geb. te Hantumhuizen 25 Mei 1813, overl. 1889, zoon
van P e t r u s V o o r h o e k d e B o e r en N e e l t j e B o k m a , liet zich 7 Sept.
1829 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 18 Juni
1834 in de geneeskunde promoveerde op een proefschrift De sarcogenesi et morbis
musculorum organicis. Hij werd geneesheer te Ternaard en was lid der Provinciale
staten van Friesland (1865-71).
Wumkes

[Boers, Frederik Hendrik]
BOERS (Frederik Hendrik), geb. te Padang 17 Aug. 1829, overl. te Soekaboemi 23
Sept. 1888, zoon van J o h a n n i s W i l h e l m u s B o e r s en A n n a E l i s a b e t h
J o s i n a M o o y a a r t ; trad in den Nederl. Ind. civielen dienst den 1. Sept. 1849
als klerk en havenmeester te Pontianak; werd 6 Mei 1851 ambtenaar t. beschikking
van den resident van Semarang en 19 Mei 1853 van den directeur der cultures; 21
Aug. 1854 controleur 3e kl. bij de landelijke inkomsten en cultures; 11 Aug. 1858
controleur 2e kl. Na een twee-jarig verlof wegens ziekte naar Europa, in dien rang
herplaatst te Palembang; 27 Sept. 1862 controleur 1e kl.; 27 Mei 1866
assistent-resident van Blitar; 21 Sept. 1862. ass.-res. van Blora. Na een herhaald
twee-jarig verlof wegens ziekte naar Europa, was hij achtereenvolgens ass.-res.
van Soekapoera kolot (3 Juli 1875), van Lambangan (25 Sept. 1876) en van Galoek
(Cheribon) 21 Febr. 1878. Den 22. Mrt. 1879 werd hij op pensioen gesteld. Naast
zijn werk in zijn verschillende ambten heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door in
1854 als controleur te Patjitan, dus als leek, een bepaalde wijze van retrovaccinatie
toe te passen van kindelijke pokken op een rund, en door verschillende generatiën
van rund op rund, die door het latere hoofd van het Parc-vaccinogène, C.D.
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S c h u c k i n g K o o l , werd overgenomen, en die, na jarenlange mislukkingen langs
andere wijzen van doen, in 1884 eindelijk tot succes voerde.
Zie: Stamboek Ned. Ind. Burgerl. Ambtenaren op Alg. Secretarie te Buitenzorg;
C.D. S c h u c k i n g K o o l , Eerste jaarversl. Parc-vaccino-
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gène in Gen. Tijdschr. N. Indië, XXXIII, (1893); v o n R ö m e r , Histor. Schetsen
(Batav. 1921).
v. Römer

[Bondt, Everhard Cornelis]
BONDT (Everhard Cornelis), geb. te Amsterdam 17 Sept. 1771, ongehuwd overl.
ald. 8 Mrt. 1850, rechtsgeleerde. Hij was een zoon van Mr. Nicolaas Bondt (1), die
volgt, liet zich als jur. stud. te Leiden inschrijven 23 Sept. 1793 en promoveerde
aldaar 17 Mei 1794 tot doctor juris op proefschrift De electionibus per suffragia
(Lugd. Bat. 1794). Uit deze dissertatie blijkt zijn voorliefde voor de wiskundige studie.
Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat in zijn geboortestad. Evenals zijn
vader en zijn oudere broeder Jan, die volgt, behoorend tot de gematigde Patriotten,
werd hij in Jan. 1795 gekozen tot secretaris van het Comité van financiën te
Amsterdam, opgericht na de revolutie. Toen dit Comité op 14 Juli 1795 aftrad,
weigerde hij een belooning van ƒ 1500 te aanvaarden en verklaarde hij zich bereid
het nieuwe comité te blijven dienen. Op 24 Febr. 1796 werd hij beloond met een
notarisplaats, die de municipaliteit besloot voor hem open te houden tot hij den
vereischten 25-jarigen leeftijd zou hebben bereikt. Dit geschiedde nog in hetzelfde
jaar. In 1826 nam hij ontslag als notaris en leefde verder ambteloos. Hij schreef nog
Over het olographisch testament van den Heer Jeremias Albertus Methorst,
overleden te Amersfoort den 26 Januarij 1814 (Amsterdam 1822, K n u t t e l no.
25142) en te zamen met C.R.S. Toelaer, doch anoniem, Bedenkingen over het
Hollandsche zegel-regt en het Fransche regt van registratie (Amsterdam 1815,
o

K n u t t e l n . 24150). Dit laatste werd bestreden in Tegenbedenkingen of vergelijking
van de registratie met het zegel ('s Gravenhage 1816, Knuttel no. 24290), waartegen
beide vorengenoemde schrijvers deden verschijnen Verdediging der bedenkingen
over het Hollandsche en Fransche regt van registratie (Amsterdam 1816, K n u t t e l
no. 24291), waarvan het voorbericht met hun naam is onderteekend.
Zie: M.C. v a n H a l l , Mr. Jan Bondt en diens vader herinnerd (1845); F.L.
Hartong, Reg. protocollen notarissen (1916), 29, 320; Jaarboek Amstelodamum XII
(1914, 15.
Wijnman

[Bondt, Jan]
BONDT (Jan), geb. te Amsterdam 2 Dec. 1766, overl. aldaar 8 Juli 1845,
rechtsgeleerde en financier. Hij was de oudste zoon van Nicolaas Bondt (1), die
volgt, doorliep de latijnsche school in zijn woonplaats en liet zich op 25 Dec. 1787
aan de leidsche academie als student inschrijven. Hij promoveerde aldaar 11 Oct.
1788 tot doctor in de rechtsgeleerdheid op proefschrift De periculo damni ex falso
in litteris cambialibus commisso (Lugd. Bat. 1788). Deze verhandeling, op het
wisselrecht betrekking hebbende, was voor dien tijd van wezenlijke beteekenis en
werd nog 39 jaar later door Mr. J.J. U y t w e r f S t e r l i n g vertaald (Bijdragen tot
regtsgeleerdheid en wetgeving, onder red. van C.A. d e n T e x en J. v a n H a l l ,
1827); de opvatting van Bondt in deze materie, neergelegd in verschillende
ontwerpen van wet, ondervond evenwel later bestrijding. Na zijn promotie vestigde
Bondt zich als advocaat te Amsterdam. Al spoedig overleed zijn vader, waardoor
zijn praktijk zich enorm uitbreidde. Als advocaat verwierf hij zich te Amsterdam een
uitstekenden naam. Hoewel een voorstander van de verandering van zaken in 1795

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

(hij behoorde evenals zijn vader tot de gematigde Patriotten) verhinderde zijn drukke
praktijk hem een aandeel in de staatszaken te nemen. Wel was hij in genoemd jaar
eenige maanden lid van het Comité van Rechtsoefening (Justitie) tegelijk met Mr.
N. Sinderam,
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den man van zijn nicht. Op zijn verzoek, evenals al zijn medeleden, in Aug. 1795
als lid van genoemd comité ontslagen, werd hij in Nov. van hetzelfde jaar benoemd
tot stadsadvocaat van Amsterdam. Als zoodanig echter werd hij op zijn aandringen
vervangen door Mr. J.L. Farjon. Het Uitvoerend bewind van de Bataafsche Republiek
droeg hem in 1796 op het ontwerpen van een Lijfstraffelijk wetboek en een Wetboek
van Rechtsvordering, terwijl men hem in 1798 met zes andere rechtsgeleerden
benoemde tot leden van een commissie tot het vervaardigen van een Burgerlijk
wetboek. Drukke bezigheden waren de reden van zijn weigering om zitting te nemen
in een commissie door koning Lodewijk Napoleon benoemd tot het ontwerpen van
een Algemeen wetboek van koophandel (1806). Sinds laatstgenoemd jaar trad hij
op als een der chefs van het handelshuis Determeyer Weslingh en Zn. In 1811
associeerde hij zich met Mr. Jacob Walraven en sedert dien legde hij zich vooral
toe op het geven van adviezen, terwijl hij zich in 1821 geheel uit de praktijk terugtrok.
Verschillende van zijn adviezen vindt men in de Verzameling van casus-positiën
(Amsterdam 1805).
Toen in 1815 de waarde van de nederlandsche nationale effecten schrikbarend
daalde, beraamde Bondt met behulp van Mr. M.C. van Hall een middel tot stuiting
van deze ramp. Het gevolg was een Kon. besl., naar hun denkbeelden ontworpen
(15 Apr. 1815), waar bij uit 's Konings bijzondere fondsen, een som van ƒ 500.000
beschikbaar werd gesteld ten einde die te plaatsen in beleening van fondsen ten
laste van het Rijk, naar den bepaalden lagen koers. Daardoor werd een verdere
daling der nationale schuld gestuit. Nog voor de wet van 14 Mei 1814, waarbij een
nieuw Grootboek der Nationale schuld werd ingesteld, werd Bondt (bij Kon. besl.
van 23 Febr. 1814) benoemd tot mede-directeur van het Grootboek.
In hetzelfde jaar 1814 heeft Bondt zich verdienstelijk gemaakt bij de oprichting
van de Nederlandsche Bank. Dat hij hierin ‘de voornaamste hand’ zou hebben
gehad, zooals Mr. M.C. v a n H a l l wil, is echter onjuist. In den winter van 1813-14
had hij reeds bij den toenmaligen commissaris-generaal van financiën de oprichting
van een beleenbank bepleit; de memorie (te vinden bij A.M. d e J o n g , documenten
no. 2), waarin dit voorstel is vervat, is evenwel moeilijk van zeker dilettantisme vrij
te pleiten. Daarna werd hij geraadpleegd over een ingediend voorstel tot oprichting
van de Ned. Bank; de door hem voorgestelde wijzigingen schijnen alle te zijn
goedgekeurd. Steeds stond hij het bankbestuur met zijn raad bij: bij Souverein besluit
van 15 April 1814 was hij tot advocaat-consulent, bij Kon. besl. van 28 Febr. 1839
tot consulent van de Ned. Bank benoemd. Voor lid van de directie, waartoe Willem
I hem in 1814 gaarne had benoemd, wilde hij niet in aanmerking komen.
Van 1792 tot 1807 was Bondt nog regent van het Werkhuis te Amsterdam, van
1793 tot 1836 consulent van directeuren van den oosterschen handel en reederijen,
na dien directeur van die instelling, terwijl hij in 1806 tot de mede-oprichters van de
Associatie-Cassa behoorde. Op 26 Aug. 1827 werd hij benoemd tot staatsraad in
buitengewonen dienst. Sinds 1828 was hij lid van de Mij. der Ned. letterkunde te
Leiden.
Hij huwde 17 Oct. 1790 met A n n a M a r i a D e t e r m e y e r W e s l i n g h (geb.
1769, overl. 30 Nov. 1807), uit een luthersche familie. Uit dit huwelijk werden een
achttal kinderen geboren, waarvan er drie jong stierven. De overigen waren:
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1 e N i c o l a a s , geb. 6 Maart 1795, deelgenoot van zijn vader in het
bovengenoemde handelshuis, overl. op een reis ter herstel van gezondheid te Parijs
op 18 Jan. 1825, nalatend uit zijn huwelijk met J a c o b a A d r i a n a S c h a r f f een
dochter A n n a M a r i a , gehuwd met Mr. A d r i a n u s T h e o d o r u s
M e t e l e r k a m p ; 2e J a n W i l l e m , geb. 30 Nov. 1796, als jur. stud. reeds 2 Aug.
1813 overleden; 3e A l i d a P a u l i n a , in 1815 getrouwd met Mr. Floris Adriaan
van Hall (zie dl. VII, kol. 517), overl. 21 Aug. 1845; 4e P e t r o n e l l a C l a s i n a , in
1822 gehuwd met den hoogleeraar Mr. Cornelis Anne den Tex (zie dl. IV, kol. 1302);
5. J o h a n n a J a k o b a , in 1843 gehuwd met G u i d o A l f r e d Freiherr v o n
Z i e g e s a r , overste in oostenrijkschen dienst. Om den naam Bondt, die tot uitsterven
gedoemd was, te bewaren, werd aan een der zoons van prof. den Tex, J a n
genaamd, den achternaam d e n T e x B o n d t gegeven; inmiddels is deze tak
echter reeds met de zoons van dezen in mannelijke lijn uitgestorven.
Mr. Jan Bondt werd door Cornelis Kruseman geschilderd. Een ander portret, door
A. de Lelie (thans bij mevr. H. den Tex Bondt-Biben) vindt men gereproduceerd bij
de Jong.
Zie: Vaderlandsche Historie ten vervolge op Wagenaar XXXV, 39, XL, 230;
Handelingen Mij. Ned. Letterkunde (1846); Algemeene Konsten Letterbode (1828)
II, 21; M.C. v a n H a l l , Mr. Jan Bondt en diens vader Mr. Nicolaas Bondt herinnerd
(1845), 16 e.v.; Jaarboek Amstelodamum XII (1914), 10, 28, 48, 53, 83; Ned.
Patriciaat VII (1916), 370; A.M. d e J o n g , Geschiedenis van de Ned. Bank I, 1
(1930), 37 e.v., I, 2, documenten no. 2, 11, 12.
Wijnman

[Bondt, Johannes]
BONDT (Johannes), geb. te Amsterdam 18 Nov., gedoopt ald. Westerkerk 21 Nov.
1700 (niet 1701) als J a n n u s B o n t , overl. te Voorburg 19 Nov. 1754. Hij was een
zoon van den kleermaker J a c o b u s B o n t , van Leiden afkomstig, die 29 Mei
1695, woonachtig in de Leliedwarsstraat te Amsterdam, huwde met H e n d r i k j e
G e r r i t s d r ., weduwe van R e y n i e r d e V o g e l . Hij liet zich 1 Aug. 1722 te
Leiden als theologisch student inschrijven (‘Joannes Bont’), werd als proponent 18
Nov. 1725 beroepen te Oosteren Westerblokker en werd aldaar 23 Juni 1726
bevestigd. In Aug. 1727 bedankte hij voor een beroep naar Landsmeer, maar nam
29 Sept. 1732 een beroep naar Voorburg aan. Aldaar werd hij 16 Nov. d.a.v.
bevestigd. In 1742 bedankte hij voor een beroep naar Enkhuizen. Op zijn 54sten
verjaardag overviel hem een beroerte, waaraan hij den volgenden dag bezweek.
Van zijn hand is de voorrede van het vertaalde werk van den londenschen predikant
J. W r i g h t , Verhandeling over de wedergeboorte (Rotterdam 1744).
Bondt is driemaal gehuwd geweest. Eerst (ondertr. te Amsterdam 3 Aug. 1730)
met G e e r t r u i d a M u l l e r i u s , van Amsterdam. Daarna huwde hij C o r n e l i a
J o h a n n a d e W i j s , die in 1735 overleed. Zijn derde vrouw overleefde hem. Zijn
zoon Nicolaas (1) volgt. Een andere zoon, J a c o b , liet zich te Harderwijk inschrijven
14 April 1755, nogmaals als jur. cand. 14 Juni 1756 en promoveerde aldaar op
proefschrift De nuptiis (Harderovici 1756). Een derde zoon, J o h a n n e s , werd geb.
te Voorburg 2 Dec. 1739, te Leiden ingeschreven 13 Sept. 1757, werd daarna
predikant te Wilsveen 1763, te Maasland 1769, te Hillegersberg 1774 (hij werd ald.
bevestigd door zijn zwager A.F. M a t h e u s , predikant te Wognum), te Oost-Zaandam
1779,
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overleed aldaar 12 Dec. 1779, huwde te Koudekerk 29 Mei 1764 met C a t h a r i n a
W i j n a n d a H o l t i u s . Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, nl. Nicolaas
(2), die volgt, J o h a n n e s N i c o l a a s (geb. 12 Maart 1769, ingeschreven te Leiden
16 Febr. 1781 en 3 Maart 1784, als jur. stud. ald. overl. 18 Maart 1786) en
C o r n e l i a J o h a n n a , later gehuwd met den amsterdamschen advocaat Mr.
Nicolaas Sinderam.
Zie: Hs.-B o r g e r in Univers. bibliotheek te Amsterdam; A r r e n b e r g 's Naamlijst;
Maandblad De Ned. Leeuw (1904), 233, 271, (1919), 118.
Wijnman

[Bondt, Nicolaas (1)]
BONDT (Nicolaas (1), geb. te Ooster-Blokker 5 Juli 1732, overl. te Amsterdam 20
Juni 1792, rechtsgeleerde. Hij was genoemd naar zijn voorvader Nicolaus Mulerius
(dl. II, kol. 952); zijn vader was Johannes Bondt, die voorgaat. In Dec. 1751 werd
hij te Utrecht als student ingeschreven. Bestemd voor de theologische studie,
verdedigde hij reeds spoedig een Dissertatio in Epistolam Jeremiae apocrypham
(Traj. ad Rh. 1752). Zijn ziekelijk gestel deed hem echter naar de rechten overgaan,
waarin hij promoveerde op een proefschrift getiteld De polygamia (Traj. ad Rh.
1756). Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat te 's Gravenhage, waar hij
zich veel bezighield met letterkundige studiën. Zijn anoniem verschenen pamflet
Schuite-praatje, of saamenspraak tusschen een boer, burger en advocaat: waarin
over de disgracie van den Heer de Back, de Loevesteinsche factie.... gehandeld
worden (Arnhem enz. 1758, K n u t t e l no. 18707) haalde hem een strafvervolging
op den hals, zoodat hij het raadzaam vond zijn domicilie naar Amsterdam te
verplaatsen. Aldaar werd hij in 1758 poorter. Al spoedig nam hij te Amsterdam de
plaats in van den bekenden Noordkerk (zie art. in dit dl.), die in 1761 afscheid van
de balie had genomen. Te Amsterdam was hij nog regent van het Werk- en Spinhuis
(sinds 1775, als zoodanig bracht hij den toenmaals wegens schulden in het Werkhuis
vertoevenden B e r n a r d u s B r u n i u s er toe een vertaling van de werken van
S t e r n e te vervaardigen, uitgeg. 1779) en kapitein der burgerij (1768-82); ook
fungeerde hij als schepen van de Watergraafsmeer. Verder was hij lid van het
bekende Vrijdags-gezelschap onder de zinspreuk ‘Concordia et libertate’.
Op 2 Juli 1787 kocht hij met den koopman Pieter van Winter voor ƒ 13.500 de
hofstede Eyndmeer ln de Watergraafsmeer.
Bondt stond bij den magistraat van Amsterdam in hoog aanzien; dikwijls werd
zijn advies ingewonnen. Zoo werd de Ordonnantie voor de Desolate Boedelkamer
van deze stad, door de Staten van Holland op 18 Juli 1777 bekrachtigd, gedeeltelijk
naar zijn voorlichting en raadgevingen ontworpen en vastgesteld. Ook schreef hij
Consideratiën over den lagen cours van 't bankgeld en de middelen tot deszelfs
herstelling (opgenomen in de Nieuwe Ned. Jaarboeken 1791, 285-319, inhoud herdr.
in Bronnen tot de gesch. der Wisselbank, uitg. door J.G. v a n D i l l e n (1925), 449
e.v.) de maatregelen daarin aangegeven zijn de Wisselbank van Amsterdam ten
goede gekomen. In het bijzonder had hij zich in de praktijk gespecialiseerd in het
handelsrecht (zee-, wissel- en verzekeringsrecht). Vele van zijn adviezen zijn
opgenomen in de Verzameling van casus-positiën (Amsterdam 1805), een
verzameling die er de sporen van draagt niet door ter zake deskundigen te zijn
uitgegeven.
Hij gaf verder nog in het licht: V i n c e n t i i C o n t a r i n i Variarum lectionum liber,
cum ver-
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borum Graecorum interpretatione, et rerum omnium indice (Traj. ad Rh. 1754);
Specimen juris publici Belgici, sive commentarius ad Unionis Ultrajectinae prooemium
et capita tria priora. Praemissa est historia dicti foederis (Traj. ad Rh. 1756), een
verhandeling over het nederlandsche staatsrecht, vert. door Mr. P i e t e r P a u l u s
in het 1e dl. zijner Verklaring der Unie van Utrecht, vooraf..... verklaring van 't Lat.
werk van N. Bondt (Utrecht 1775-79, 3 dln.); P e t r i B u r m a n n i Orationes antea
sparsim editae et editis auctae (Hag. Comit. 1759). Anoniem verscheen van zijn
hand De eer der regering van Amsteldam verdedigd tegen den laster van het
Engelsch Ministerie, en deszelfs Nederlandsche vrienden en begunstigers in eene
contra-memorie, ingerigt ter wederlegging van de regtsgeleerde memorie, aangaande
het gedrag der regering van Amsteldam (Amsterdam 1781, 2e dr. ald. 1781,
K n u t t e l , 19760). Ten slotte schreef hij artikelen in De philantrope of
menschenvriend (Amst., 1757-62) en De denker (Amst., 1764-75), waarvan hij een
der redacteuren was. Van zijn hand of van die van v a n d e r K e m p is Triga
opusculorum variorum (Ultraj. ad Rh. 1755).
Bondt was eerst (8 Nov. 1761) gehuwd met C o r n e l i a d e B r e e , geb. 1742,
overl. 1784, van doopsgezinde familie, daarna (ondertr. te Amsterdam 20 Oct. 1785)
met J o h a n n a S a r a N o e l , weduwe van J a n S i m o n s . Uit het eerste huwelijk
liet hij na (twee zoons en één dochter waren eerder overleden): 1e Jan, die voorgaat,
2e Everhard Cornelis, die eveneens voorgaat, 3e C o r n e l i a J o h a n n a , gehuwd
met J a c o b F o c k , geb. te Amsterdam 15 April 1750, overl. aldaar 21 Nov. 1835,
van 1814 tot 1828 directeur en van 1828 tot 1835 president van de Ned. Bank, zie
A.M. d e J o n g , Geschiedenis van de Ned. Bank 1, 1 (1930), 88, 171 e.v., 198, 4e
J o h a n n a M a r i a en 5e C l a s i n a P e t r o n e l l a , gehuwd met den
amsterdamschen koopman M a r t i j n C h r i s t i a a n S c h r ö d e r .
Zijn naamgenoot, de zoon van zijn broeder Johannes, volgt.
Het portret van Bondt werd gegraveerd door Reinier Vinckeles (gerepr. in de
Vaderlandsche Historie ten vervolge op W a g e n a a r , XXV, tegenover blz. 202).
Op hem maakte J e r . d e B o s c h een grafschrift.
Zie: P i e t e r N i e u w l a n d , Verslag wegens Mr. Nic. Bondt in de Nieuwe Alg.
Konst- en Letterbode VIII (1792), 202 e.v.; Vaderlandsche Historie ten vervolge op
W a g e n a a r , XXIV, 230-238; M.C. v a n H a l l , Mr. Jan Bondt en diens vader Mr.
Nicolaas Bondt herinnerd (1845), 3-16; J.A. J o c h e m s , Amsterdams oude
burgervendels (1888), 152; E l i a s , De vroedschap van Amsterdam (1905) II, 1040;
Bronnen tot de geschiedenis der Wisselbank, uitg. door J.G. v a n D i l l e n (1924)
I, 449, 497, 519, 561, 634.
Wijnman

[Bondt, Nicolaas (2)]
BONDT (Nicolaas) (2), geb. te Wilsveen 20 Maart 1765, ongehuwd overl, te
Amsterdam 17 Aug. 1796, botanicus. Hij was een zoon van Johannes Bondt, zie
het art. omtrent diens vader Johannes hierboven. Op zijn 8ste jaar kwam hij op de
Iatijnsche school te Delft; reeds vroeg toonde hij groote vaardigheid in het maken
van latijnsche gedichten. Na den dood van zijn vader trok zijn moeder met zijn
broeder en zuster naar Leiden; hier bezocht hij nog eenigen tijd de latijnsche school.
Aan de leidsche universiteit werd hij 5 Sept. 1780 ingeschreven als student in de
medicijnen; hij promoveerde er 25 April
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1788 op proefschrift De cortice Geoffraeae Surinamensis (Lugd. Bat. 1788), in het
Ned. overgezet als Verhandeling over de uitmuntende eigenschappen van den bast
der Surinaanische Geoffraea in de geneeskunde, vert. en verm. door H.A. B a k e
(Leiden 1790). In 1790 zond hij met zijn vriend A b r . v a n S t i p r i a a n (L u i s c i u s )
een antwoord in op een prijsvraag betreffende de physische en chemische
eigenschappen van verschillende soorten melk, uitgeschreven door de Société
Royale de Médicine de Paris, welk antwoord met goud werd bekroond en gedrukt
o.d.t. Traité pour déterminer, par l'examen comparé des propriétés physiques et
chymiques, la nature des laits de femme, de vache, de chêvre, d'anesse, de brebis
et de jument (Paris 1790). Het daarop volgende jaar werd hij lid van het natuur- en
scheikundig gezelschap ‘De Hollandsche scheikundigen’ van A. Paets van Troostwijk,
Pieter Nieuwland, A. Lauwerenberg en J.R. Deiman, opgericht met de bedoeling
‘om ons in deeze weetenschappen verder te oeffenen en door nieuwe ontdekkingen
der maatschappij nuttig te zijn’, van welk gezelschap Bondt al spoedig de ziel werd.
Hun roep werd zelfs buiten ons land bekend; hun onderzoekingen leidden hen o.a.
tot de bereiding van het dichlooraethyleen: C4H2Cl2, dat langen tijd als ‘de olie der
Hollandsche scheikundigen’ bekend was en waardoor het aethyleen den naam van
‘olievormend gas’ (olefine) verkreeg. In een drietal verhandelingen van het
gezelschap Recherches physico-chymiques (Amst. 1792-94) vindt men bijdragen,
waaraan Bondt zijn medewerking verleende: Mémoire sur la nature des sulfures
alcalins, ou foies de souffre; Mémoire sur la nature de l'oxyde gazeux d'azote,
nommé par M. Priestley, gaz nitreux dephlogistique; Expériences sur l'inflammation
du mélange de souffre et de métaux sans la présence de l'oxygène. Bij besluit van
Burgemeesteren en Oudraad van Amsterdam van 31 Oct. 1793 werd hij als opvolger
van Burman benoemd tot professor in de botanie aan het Athenaeum illustre aldaar;
op 24 Febr. 1794 hield hij zijn intreerede De utilitate illorum laborum, quos recentiores
in re botanica exercenda posuerunt, rite aestimanda (Amst. 1794). Slechts korten
tijd heeft hij het hoogleeraarschap bekleed; hij overleed binnen drie jaren, na kort
voor zijn dood voor een beroep naar Leiden te hebben bedankt. Voorstander van
de nieuwe orde van zaken, was hij in Jan. 1795 tot lid gekozen van het Comité van
Algemeen welzijn te Amsterdam.
Tal van kleine bijdragen van zijn hand vindt men nog in het Alg. en het Nieuw Alg.
Magazijn van wetenschap, kunst en smaak. Op hem maakte J e r . d e B o s c h een
lijkdicht, te vinden in diens Poëmata en in de Konst- en Letterbode.
Bondt vond zijn laatste rustplaats op het kerkhof te Diemen, omdat hij een
tegenstander was van het begraven in de kerk.
Zie: J.R. D e i m a n in de Nieuwe Alg. Konst- en Letterbode van 2 Sept. 1796, no.
140, blz. 75 e.v.; M.C. v a n H a l l , Mr. Jan Bondt en diens vader Mr. Nic. Bondt
herinnerd (1845), 14, 15; G.D. B o m H.G z n ., Het hooger onderwijs te Amsterdam
(1882), 127; Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitg. door P.C.
M o l h u y s e n , VI, 126; Jaarboek Amstelodamum XII (1914), 13; Bibliotheca medica
neerlandica (1930), 367, 504, 507; J.S. T h e i s s e n in het Aanhangsel, behoorende
tot het Gedenkboek van de Universiteit van Amsterdam, uitg. bij de herdenking van
haar 300-jarig bestaan (1932), 18, 19.
Wijnman
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[Boner, Evert]
BONER (Evert), geboortedatum onzeker, overl. 1638, zoon van A l b e r t B o n e r ,
lid der Staten-Generaal en J a y c k e D i r k s , liet zich 15 Dec. 1608 inschrijven als
student te Heidelberg, en 19 Nov. 1610 als advocaat ten Hove in Friesland. In 1611
werd hij door de Staten van Friesland aan de Staten-Generaal voorgedragen als
Commies-generaal der convooijen en licenten. Op 12 Apr. 1623 is hij aangesteld
als Raadsheer te Hove. Zijn vrouw was B e r n u c k e A s s e m a , die naast hem ligt
begraven in de Galileërkerk te Leeuwarden.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel, I, 368; II, 257; J. d e W a l , Nederlanders,
studenten te Heidelberg en Genève, H. 411; Charterboek van Friesland, dl. V, 184,
223, 273 vlg.; W i n s e m i u s , Chronycke van Vrieslandt, bl. 908; Naamrol der Raden
's Hofs van Friesland, b. 35, 38; Frisia Nobilis, pag. 94; J. S i c k e n g a , Het Hof van
Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 184, 185.
Wumkes

[Bonga, Jacob]
BONGA (Jacob), kunstschilder, gedoopt te Dokkum 9 Maart 1758, overl. te
Leeuwarden 22 Mei 1848, zoon van S y m o n J a c o b s B. en G r i e t j e J a n s
Z i j l s t r a , trad 23 Maart 1783 in het huweljk met M a r i k e W e n d e l a a r (gedoopt
te Dokkum 8 Aug. 1764, aldaar overl. 1 Maart 1805), oelende zich met A. v.d. Poort
en F.J. v.d. Elst in het schilderen onder leiding van zijn vader en vestigde zich later
in de friesche hoofdstad. Van hem zijn in de stedelijke kunstverzameling aldaar en
in het friesch museum verschillende landschappen en stadsgezichten.
Zie: W. E e k h o f f , De stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden (Leeuw.
1875), 132, 314; Nederland's Patriciaat (1927), 347.
Wumkes

[Bonga, Sjoerd]
BONGA (Sjoerd), geb. te Leeuwarden 1800, overl. te Marssum 1864, zoon van
J a c o b B. en M a r i k e W e n d e l a a r , was een bekwaam teekenaar, vooral van
oude gebouwen. Vele zijner afbeeldingen van vroegere friesche stinzen en
stadsgezichten bevinden zich in het friesch museum. Ook is er werk van hem in de
stedelijke kunstverzameling te Leeuwarden.
Zie: W. E e k h o f f , De stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden (Leeuw.
1875), 40, 91, 133, 171, 175, 318.
Wumkes

[Bongardt, Adrianus Jacobus]
BONGARDT (Adrianus Jacobus), geb. te Haarlem 24 Sept. 1779, overl. op huize
‘Zuijlenveld’ te Zuilen 19 Juni 1856, letterkundige, zoon van W i l l e m P h i i l i p
B o n g a r d t en van C h r i s t i n a d e H a r t . Hij verloor op tienjarigen leeftijd zijn
vader en twee jaar later hertrouwde zijn moeder met den emeritus predikant
A b r a h a m C o e n r a a d S w a v i n g . Door dezen en diens zwager, Mr.
J o h a n n e s E n s c h e d é , kwam hij met verschillende letterkundigen te Haarlem
in aanraking en werd een ijverig lid van het dichtlievend gezelschap ‘Democritus’
aldaar, waarvan o.a. de dichter Jan van Walré, Jan Kops, de bekende Adriaan
Loosjes Pz. en zijn stiefvader Swaving leden waren.
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Hij huwde te Haarlem 25 Februari 1806 zijn nicht J a c o b a C l a s i n a
A n t h o n i a V e r L o r e n , geb. te Maastricht 12 Apr. 1787, overl. te Aken 21 Juli
1842, dochter van J a c o b u s V e r L o r e n , predikant en professor aan het
Athenaeum te Maastricht, en S a r a M a r i a d e H a r t . Op lateren leeftijd werd
B. blind en woonde daarna in bij zijn eenige dochter S a r a J a c o b a M a r i a ,
1810-1880, gehuwd met Rudolph Hendrik Johan Veeren (zie aldaar).
Hij maakte en vertaalde verscheidene gedichten en schreef: Reize door
Duitschlands noordelijke helft en Frankrijks departementen in 1806, versche-
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nen te Amsterdam 1807, 2 deelen met platen 8 .
Zie: W.P.J. O v e r m e e r , Het dichtlievend Genootschap Democriet in Navorscher,
1904.
Veeren

[Borgesius, Egbertus Roelinus]
BORGESIUS (Egbertus Roelinus), geb. te Rolde, 22 Dec. 1834, overl. te
Appingedam 3 Oct. 1910, zoon van Ds. E l t j e J a c o b B. en E g b e r t a R o e l i n a
P e l i n c k , liet zich 10 Sept. 1852 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, was predikant te ter Wispel (1858-60) en te Norg, waar hij de brochure
schreef: De moderne theologie in haar beginsel en in hare waarde. Eene bijdrage
tot juistere waardering van den strijd onzer dagen (Assen 1861). Onder invloed van
het modernisme besloot hij zijn ambt neder te leggen en in de rechten te gaan
studeeren. Op 25 Juni 1874 vindt men hem opnieuw ingeschreven als student aan
de hoogeschool te Gr., waar hij 21 Dec. 1876 op stellingen promoveerde. Hij werd
nu kantonrechter te Appingedam, waar hij tot zijn dood werkzaam was. Op 24 Oct.
1861 trad hij te Middelstum in het huwelijk met A n t j e F o l m e r (overl. te Norg 24
Juni 1864).
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 63; G.A. R o m e i n , De Hervormde predikanten
van Drenthe (Gron. 1861), 84.
Wumkes

[Borgesius, Jacobus (1)]
BORGESIUS (Jacobus) (1), gedoopt te Groningen 27 Maart 1642, een zoon van
Ds. Joachim B. (die volgt) en G e e r t r u i d a H o u b i n g i u s , liet zich 17 Aug. 1660
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen. Hij volgde zijn vader op
als rector der latijnsche school aldaar, huwde E l i s a b e t h d e V r i e s e en
hertrouwde 27 Febr. 1681 met P e t e r t j e R u s t i n g a (overl. 25 Mei 1689). De
eerste schonk hem een zoon J a c o b u s B. (geb. te Groningen 26 Aug. 1687, overl.
5 April 1757), die 1714-57 predikant was te Bellingwolde en 10 Jan. 1717 huwde
met G e z i n a v a n H o o r n .
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 59.
Wumkes

[Borgesius, Jacobus (2)]
BORGESIUS (Jacobus) (2), geb. 4 Nov. 1721 te Bellingwolde, aldaar overl. 9 Jan.
1791, zoon van Ds. J a c o b u s B. en G e z i n a v a n H o o r n , liet zich 20 Sept.
1740 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen en was eerst
hulpprediker bij zijn vader in zijn geboorteplaats en daarna diens opvolger (1748-91).
Hij huwde C a t h a r i n a G o e m a n , en hertrouwde met G e e r t j e M u l d e r (geb.
te Bellingwolde en aldaar overl. 1821). Uit het eerste huwelijk had hij een zoon
H i n d e r i k G o e m a n B. (geb. te Bellingwolde 18 Dec. 1762, ald. overl. 24 Maart
1844), die zich 13 Sept. 1785 liet inschrijven als med. stud. aan de hoogeschool te
Groningen. Deze was in zijn geboorteplaats med. doctor, gehuwd met G e z i n a
B l o m en hertrouwde met F e n n a H a z e l h o f f (geb. 20 Jan. 1787 te Groningen,
overl. te Schildwolde 29 Aug. 1854).
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 59.
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[Borgesius, Jacobus (3)]
BORGESIUS (Jacobus) (3), geb. te Bellingwolde 3 Maart 1817, overl. te Schildwolde
6 April 1864, zoon van Dr. H i n d e r i k G o e m a n B., liet zich 22 Juni 1835
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 23 Juni 1840
promoveerde tot doctor in de geneeskunde op een proefschriit De asthmate thymico.
Hij vestigde zich als med. doctor te Schildwolde, waar hij 7 Juni 1843 in het huwelijk
trad met G r i e t j e E l i s a b e t h D i j k h u i z e n (geb. te Slochteren 17 Maart 1818,
overl. te Schildwolde 28 Maart 1862), bij wie hij een zoon had Mr. H e n d r i k
G o e m a n B. (geb. te Schildwolde 11 Jan. 1847, die 1897-1901 minister van binnenl.
zaken was).
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 59.
Wumkes
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[Borgesius, Joachim]
BORGESIUS (Joachim), geb. te Hamburg 23 Febr. 1585, overl. te Groningen na
1663, was eerst rector der latijnsche school te Appingedam, dan predikant te
Westerwytwerd (1617-20), eindelijk rector der lat. school te Groningen. Hij huwde
1616 met G e e r t r u i d a H o u b i n g i u s , dochter van Ds. H e n r i c u s H. en A n n a
C o u v r o i r s , bij wie hij als zoons had: Johannes (dl. IX, kol. 84), Joachim (dl. IX,
kol. 84), Jacobus (1), die voorgaat, en A n t o n i u s , geb. te Groningen 24 Nov. 1635,
overl. 1 Dec. 1691 te Bellingwolde, waar hij predikant was (1666-91), en vanwaar
de Munsterschen hem in 1672 tijdelijk gevankelijk wegvoerden. Deze Antonius was
te Finsterwolde gehuwd 12 Aug. 1667 met C o r n e l i a H i n d r i c k s .
Zie: Nederland's Patriciaat (1913 en 1915).
Wumkes

[Borgesius, Tyakko]
BORGESIUS (Tyakko), geb. te Oude Pekela 1 Juni 1816, aldaar overl. 13 April
1888, zoon van den ingenieur-landmeter G o e d h a r t B. en W e n d e l t j e n
A a p k e n s . Hij was burgemeester van zijn geboorteplaats, eerste voorzitter en
opzichter der Maatschappij van landbouw in de provincie Groningen en schreef:
Geschiedenis van de gemeente Oude en Nieuwe Pekela (Gron. 1877). Op 19 Jan.
1843 huwde hij te Oude Pekela met G e s i n a J o h a n n a Z u i d e r v e e n (geb.
ald. 15 Juli 1814, ald. overl. 1 Febr. 1879), bij wie hij 3 dochters had en één zoon,
den oeconoom G o e d h a r t J a c o b u s B. (geb. te Oude Pekela 20 Nov. 1857),
gehuwd met S w a a n t j e D i j k (geb. te Musselkanaal).
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 62.
Wumkes

[Borselen, Floris van]
BORSELEN (Floris v a n ), soms genoemd: F.v.B. ‘m e t t e r z u y l e n ’, heer van St.
Maartensdijk, geb. omstr. 1360, overl. 13 Febr. 1422, zoon van Vranc v.B., heer
van St. M., en van A l i e n o r a v a n Z u y l e n .
Hij belooft met andere holl. en zeeuwsche edelen trouw en hulpe tegen ieder aan
den graaf van Holland 19 Oct. 1391 (v. M i e r i s , III, 582), 27 Maart 1393 verkoopt
hertog Albrecht hem ‘alle ambacht, recht enz. gelegen tot Scharpenisse, zooals het
Florens van Borselen Heeren Raesen zoon plag te houden’. Ook 9 Maart 1397 het
veer tusschen Scherpenisse en St. Maartensdijk (Hollandsch Leenregister). Hertog
Albrecht bevestigt 24 Mrt. 1395 de rechte duwarie van Fl. aan zijn vrouw O e d e
van ƒ 800 's jaars, gevestigd op St. Maartensdijk, op Mallant en op den Hoorn in den
lande van Voorne; (dit wordt 27 Juli 1407 door hertog Willem v. Beyeren
geconfirmeerd; v a n M i e r i s , III, 625). 10 Oct. 1395 is hij getuige wanneer Albrecht
v. Beyeren aan 's Heer Arendskerke voorrechten verleent. Is hij in 1391 nog knape:
in 1396 is hij ridder en raad van den hertog. Zijn vrouw O e d e v a n B e r g e n ,
vrouwe van St. M., koopt 20 Mei 1397 de tienden in Malland en Poortvliet, eertijds
aan Brusteyn van Herwijnen toekomende, doch welke door hertog Albrecht in bezit
waren genomen (a.v. 657). 9 April 1399 geeft Albrecht hem het veer tusschen St.
M. en Scherpenisse terug, dat hij, niet indachtig de aanspraken van Floris daarop,
aan zijn knecht Plamer had geschonken; hier heet Fl. ‘onse getruwe Rait’. Na den
dood van zijn broeder, heer Dirck v. Borselen, koopt Floris diens vervallen goederen
en erfde toen ook Zuylen.
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28 April 1411 werd Fl. door den graaf verlijd met de heerlijkheid Schoot (tusschen
Nieuwkoop en Nieuwveen) hem aanbestorven van Dirk, heer v. Zuylen, zijn broeder
(v. M i e r i s , IV, 167). Hij, Floris, stichtte te St. M. een college van kanunniken.
Reeds van Albrecht had hij een jaargeld van 50
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pond zwarte tournoysen gekregen; 30 April 1411 bewilligde graaf Willem in de gifte
van die 50 pond aan de Regulieren van St. Maartenskapel in het land van St. M.,
gedaan. Die 50 ponden kwamen voort uit de jaarschote van Poortvliet (v. M i e r i s ,
IV, 167). Bij afstand van heer Lodewijk, bastaard van Holland, wordt hij 20 Juli 1411
door den graaf beleend met het ambacht dat heer Diederik v. Borselen van Zuylen
had achtergelaten, liggende in Walcheren en bij gebrek van zoons te vererven op
zijn dochter (a.v. 171). 25 Oct. 1413 verkoopt Fl.v.B. zeker land om een watergang
te graven in het waterschap Bijleveld (a.v. 259). Met andere edelen en steden belooft
hij 15 Aug. 1416 na den dood van Willem VI diens dochter Jacoba tot gravin te
ontvangen (a.v. 385) en belooft ook 24 Dec. 1416 aan den graaf om diens vrouw
Margriet v. Bourgondië in haar duwarie en lijftocht te sterken (a.v. 394). 3 Aug. 1417
noemt Vrouwe Jacoba hem ‘onzen getrouwen Raad’ wanneer zij aan Willem van
Hoorn de stad Woudrichem en het Land van Altena schenkt.
Floris ligt te St. Maartensdijk begraven; zijn grafmonument, thans uitermate
gehavend en vervallen, geeft echter op de zwartmarmeren sarcophaag nog goed
leesbare gegevens over het overlijden van hem en van zijn gade. Deze, O d a of
O e d e v a n B e r g e n , met wie hij waarsch. in 1395 huwde, overleed 26 Augustus
1420 en was de dochter van H e n d r i k , heer van Bergen op Zoom, en van B e a t r i x
v a n P o l a n e n . Behalve Vranck, die volgt, sproot hieruit een dochter, Vrouw
A l i e n o r a v a n B o r s e l e n , die in 1421 huwde met heer J a n v a n B u e r e n ;
weduwe geworden, hertrouwde zij met G i j s b r e c h t heer v a n N i j e n r o d e .
Gebeeldhouwd portret op het grafmonument in de kerk te St. Maartensdijk.
Zie: H.G.A. O b r e e n , in Mdbl. Ned. Leeuw XLV, 242 en volg., naar welke
belangrijke artikelen de hier volgende in hoofdzaak zijn bewerkt.
Regt

[Borselen, Henric van]
BORSELEN (Henric v a n ), heer van Vere, Sandenburch, Vlissingen, Westkapelle,
Domburg, Brouwershaven, enz., graaf van Grandpré, door tijdgenooten: m o n s i e u r
d e l a V e r e geheeten; geb. omstr. 1395, overl. op Sandenburch 15 Maart 1474,
zoon van W o l f e r t V v a n B o r s e l e n en van H a d e w i c h v a n B o r s e l e n
(v a n B r i g d a m m e ).
Hij was een der meest vooraanstaande edelen uit de 15e eeuw. Bij het overlijden
van zijn vader was hij nog zeer jong en stond lang onder voogdij (v. M i e r i s , IV,
190-193 en 263). Als ‘de joncheer van der Veer’ komt hij in 1423 onder de raden
van den hertog voor (v. M i e r i s , IV, 697).
In 1426 was hij bij den strijd van Brouwershaven en werd toen tot ridder geslagen:
in hetzelfde jaar was hij stadhouder (v. R i e m s d i j k , Tresorie, 308) en opperste
kapitein over Zeeland (v. M i e r i s , IV, 833). In 1428 toen negen raden en
rekenmeesters van Holland, Zeeland en Friesland werden aangesteld, was H.v.B.
een der ‘Negenen’ (v. R i e m s d i j k , a.v. 332). In 1433 raad van den hertog (v.
M i e r i s a.v. 932) en in 1436 rentmeester-generaal van Zeeland (v. M i e r i s a.v.
1088). Omstreeks dezen tijd rustte hij verscheidene koopvaardijschepen uit voor
den handel over zee; en 1438 was hij bevelhebber over de vloot in den oorlog tegen
de Hanze-steden; hij verdreef de vijandelijke schepen uit de zee en voerde bij die
gelegenheid den bezem in de masten. Waarschijnlijk om deze en dergelijke
gewichtige diensten, den lande bewezen, nam hertog Philips hem op den kapitteldag,
in Dec. 1445 te Gent gehouden, onder
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de ridders van het Gulden Vlies op. In 1446 was hij admiraal-generaal in franschen
dienst. In 1467 graaf van Grandpré bij koop van dit in Champagne gelegen
graafschap. In 1469 was hij een der dapperste aanvoerders onder den graaf van
Charolais, die het beleg voor de stad Dinant had geslagen en deze ook innam.
In 1470, admiraal van Zeeland zijnde, werd hij door hertog Karel den Stoute met
een wel-uitgeruste vloot in zee gezonden tegen Richard graaf van Warwick, die
tegen koning Eduard IV van Engeland in oorlog was. Hij slaagde zoo goed in deze
onderneming, dat Richard overal de wijk moest nemen en vrijwel geheel verslagen
werd. De koning van Engeland benoemde daarop Henric v. Borselen tot zijn raad
en kamerling en verleende aan diens stad Veere onderscheidene voorrechten
(R e i g e r s b e r c h , II, 206, 208, 215, 254).
Hij overleed op zijn kasteel Sandenburch en werd begraven in een rijke graftombe
vóór het Sacramentshuis in de Groote Kerk te Veere, in welke kerk hij een college
van kanunniken had gesticht. Zeven jaar eerder was daar zijn vrouw, J a n n e v a n
H a l e w i j n , begraven. Hij was met haar op Sandenburch 26 Dec. 1429 gehuwd;
zij overleed 18 Mrt. 1467 en was de dochter van O l i v i e r heer v. H e e m s r o d e
en van M a r g u é r i t e d e l a C l y t e . Bij deze vrouw had Henric v.B. twee kinderen:
W o l f e r t VI v.B. en M a r g a r e t a v.B., die 29 Aug. 1510 overleed als weduwe
van L o d e w i j k v a n B r u g g e , heer van Gruythuyse, graaf van Winchester,
ridder van het Gulden Vlies, stadhouder van Holland, overl. 1492. Bovendien had
hij nog 4 bastaarden: P a u w e l s v.B., stamvader der heeren van Latridaele en
Schellach, W o l f e r t , stamvader der heeren v. Spreeuwesteyn, en twee dochters.
Gebeeldhouwd portret op het grafmonument in de kerk te Veere.
Regt

[Borselen, Jan Willem van]
BORSELEN (Jan Willem v a n ), landschapschilder en etser, is geb. 20 Sept. 1825
te Gouda; hij stierf 24 Sept. 1892 in den Haag. Zijn vader was een kunstlievend
man. In 1855 was hij een leerling van A. Schelfhout; hij had den dierenschilder Tom
daar als collega. Van B. schilderde veel waterlandschappen met wuivend riet en
boven weiden hangende regenbuien, veel wilgen. Hij werkte veel in den Haag, de
Scheveningsche Boschjes, bij Gouda enz. Zijn aquarellen waren zeer gezocht. Hij
heeft ook eenige landschappen geëtst en gelithographeerd.
Zie: W. S t e e n h o f f in U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler (Leipzig 1910) IV, 377; A. P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis
der Hollandsche schilderkunst (Amst. 1923).
J.M. Blok

[Borselen, Philips van]
BORSELEN (Philips v a n ), heer van Borselen en Cortgene, geb. omstr. 1380, overl.
tusschen 10 Febr. en 15 Juli 1431, zoon van C l a e s v.B. heer van Cortgene en
van A n d e l e S t a e l i n n e .
Hij was 15, 16 Juli 1405 knape, toen hij door den graaf werd opgeroepen om met
10 man in den strijd om Hagestein en Everstein te dienen (v. M i e r i s , IV, 20 noemt
hem evenwel ‘heer’ Philips v. Cortgene). Evenzoo 22 Oct. 1405 (met 8 man) voor
hetzelfde doel (v. M i e r i s , IV, 28). In 1412 was hij ridder en wordt in 1413 als heer
van Cortgene vermeld dat hij bevestigde. In hetzelfde jaar rentmeester Bewester
Schelde, wat hij tot zijn dood is geweest. In 1417 werd hij beleend met de heerlijkheid
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gene tot hooge heerlijkheden werden verheven. In 1421 koos hij de zijde van hertog
Jan v. Beyeren tegen Jacoba; later geraakte hij ook in gunst bij Philips v. Bourgondië,
werd baljuw van Domburg en Westkapelle en slotvoogd van Loevestein. In 1430
werd hij aangesteld tot ‘een der regeerders en bewarers’ van het land (vermoedelijk
ruwaard). Kort daarop is hij overleden en wel kinderloos, daar Jacoba de heerlijkheid
Borselen bewesten Vijfzoden aan de gebroeders Boudijn en Floris v. Borselen in
leen overgeeft; deze was nl. aan de grafelijkheid vervallen. Cortgene ging over aan
de v. Borselen's van St. Maartensdijk, terwijl hun eigen goederen werden geërfd
door de dochter van Philips' zuster C a t h a r i n a , die met A l a r d heer van Poucques,
een vlaamsch edelman, was gehuwd.
In 1396 werd hij door zijn vader uitgehuwelijkt aan M a c h t e l d v a n
R a e p h o r s t . Zij stierf 7 Aug. 1434 en werd te Antwerpen op het koor der
Minderbroederskerk begraven.
Regt

[Borselen, Vranck van]
BORSELEN (Vranck v a n ), heer van St. Maartensdijk, Zuylen, Borselen en Cortgene,
graaf van Oostervant, geb. omstreeks 1395, overl. te Brielle 19 Nov. 1470, zoon
van Floris v.B. heer van St. Maartensdijk en Zuylen, die voorgaat, en van O e d e
van Bergen.
In 1425 door hertog Jan v. Brabant naast den heer v. Gaesbeeck tot ruwaard of
stadhouder van Holland aangesteld. In 1426 generaal en overste kapitein van
Zeeland zijnde, nam hij deel aan den scheepsstrijd bij Brouwershaven, waar hij
hertog Philips ontzette en zelf door een pijlschot werd verwond. Hij werd toen door
dezen tot ridder geslagen en in 1430 opnieuw tot stadhouder van Holland en Zeeland
aangesteld. Hij was een volmaakt ridder, van fraaie gestalte, aangenamen omgang
en van ongemeene dapperheid. Zijn geheim huwelijk met gravin Jacoba (Juli 1433),
zijn gevangenschap en zijn herstel in 's hertogen gunst zijn algemeen bekend evenals
zijn openlijk huwelijk (huw. voorw. 1 Maart 1434). Hij ontving zijn goederen terug,
maar het stadhouderschap ging in 1433 op Hugo de Lannoy over. Bij het huwelijk
stond Jacoba de heerlijkheid O. en W.Voorne met de steden Brielle en Goedereede,
benevens de heerlijkheden Borselen bewesten Vijlzoden aan Vranck af, welke gift
door hertog Philips v. Bourgondië 7 Juli 1435 werd bekrachtigd. In 1434 ontving hij
ook van Philips den titel van graaf van Oostervant. In 1436 opperhoutvester met
uitgebreide volmacht. Ook na den dood van Jacoba bleef hij in de gunst der
bourgondische hertogen; in 1445 werd hij te Gent opgenomen onder de ridders van
het Gulden Vlies. Ofschoon kabeljauwsgezind, betoonde hij zich zeer verdraagzaam
tegenover de Hoekschen. Door ieder geacht, overleed hij te Brielle 19 Nov. 1470.
Zijn lijk rust in de kerk van St. Maartensdijk, maar zijn hart werd in de Maerlantskerk
te Brielle begraven.
Vranck v.B. heeft bij gravin Jacoba geen kinderen verwekt, maar hij had een
bastaardzoon, F l o r i s v a n B o r s e l e n , heer van Cortgene. Vranck's goederen
gingen in hoofdzaak over op zijn zuster E l e o n o r a , gehuwd met J a n v a n
Bueren.
Geschilderde portretten door J. Mostaert in het museum te Antwerpen en door
onbekende schilders o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam, op het stadhuis te St.
Maartensdijk, in de musea te 's Hertogenbosch en Leeuwarden. Prenten door J.
Folkema naar T. Jelgersma en G.F. Eilbracht. Teekening in het Recueil d'Arras door
onbekend kunstenaar.
Regt

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

97

[Borselen, Wolfert I van]
BORSELEN (Wolfert I v a n ), heer van Veere en Sandenburch, geb. omstr. 1250,
overl. 1 Aug. 1299, zoon van Dominus H e n r i c u s d e B e r s a l i a dictus W i s s e ,
miles (in sommige geschriften heet de moeder: M a r i a v a n E g m o n d ).
In 1271 wordt hij voor het eerst vermeld (Oork.-boek II, 224) en 18 Sept. 1276
bezegelt hij het verdrag van Floris V met de kooplieden van Deventer, Kampen en
Zwolle om in Holland koophandel te drijven (v. M i e r i s , I, 384, 385). In
laatstgenoemd jaar ontving hij met zijn broeders van den graaf de goederen van
hun broeder Nicolaas, welke den graaf waren aanbestorven (t e W a t e r ,
Redevoering.... 1755). 16 Juni 1277 werd een verbond van onderlinge hulp tusschen
Floris v. Henegouwen en Wolfert, heer Henrics Wissen zoon van Borselen gesloten
(v. M i e r i s a.v. 391). 28 April 1280 was hij met graaf Floris van Vredelant, (a.v.
404) en 12 Nov. droeg hij met zijn vrouw S i b i l i e hun goed, gelegen onder Zandijk
op Walcheren, dat een kwaadleen was, aan Beatrix, gravin van Holland op om het
weer als onversterfelijk leen terug te ontvangen; deze oorkonde werd door Floris V
bekrachtigd (a.v. 418). In 1284 is hij ridder als getuige van Floris bij de schenking
van tolvrijheid aan Dordrecht (a.v. 435). Zijn invloed op den graaf was destijds nog
zeer groot (Oork. boek II, 503, 511, 514), maar in 1290 heeft de scheuring plaats
en kiest heer Wolfert met talrijke landgenooten de vlaamsche zijde. Den 30. Oct.
1290 komt wel een verzoening tot stand (a.v. 745, 746; v. M i e r i s , I, 510), maar
reeds spoedig ontstaat weer een verwijdering, daar Wolfert met zijn oudsten zoon
in Nov. 1291 leenman van Vlaanderen werd tegen een jaargeld van 100 parijsche
ponden (Bijdr. Hist. Gen. Utr. XLIII, 34). Als gevolg daarvan nam graaf Floris zijn
goederen in beslagen Wolfert sloot zich opnieuw bij Vlaanderen aan (Oork.-boek
II, no. 825, vgl. no. 734). Nog in Mei 1293 was hij balling en in vlaamschen dienst
(a.v. 846; v.d. B e r g h , Gedenkst. I, 57, 60), maar 1 Mei 1296 sluit hij met Rase en
Jan van Borselen, gebroeders, en Gillis v.d. Poel, ridders, een verbintenis met Floris
V, na uitlandig te zijn geweest (v. M i e r i s , I, 570, Oork. Boek 943, vgl. 934, 941,
942). Dat hij deel zou hebben gehad aan de samenzwering tegen het leven van
2

den hollandschen graaf (B l o k , Gesch. Ned. Volk I, 155) is geheel onbewezen. Er
zijn inderdaad meer gronden voor het tegendeel aan te voeren (M.S. P o l s , in Bijdr.
Vad. Gesch. en Oudh., 3e reeks, dl. 10, 1899).
Na den moord op den graaf verzocht de engelsche koning Eduard aan Wolfert
raad en steun voor den jongen graaf Jan, die 1 April 1297 verklaart W.v.B. in al
diens raad te zullen volgen (v. M i e r i s , I, 584). Van zijn invloed op graaf Jan maakte
hij ruim gebruik. Wel wist hij eigen bezit heel wat te vergrooten: hij deed zich
beleenen met Woerden, Beverwijk, Oudewater e.a., doch het blijkt niet dat dit
wederrechtelijk ten koste van anderen geschiedde (O b r e e n in Bijdr. a.v., 5e reeks,
II, 39, 40). Maar ook heeft hij dien invloed gebruikt om Holland uit den chaotischen
toestand te redden, waarin het graafschap na den dood van Floris V was geraakt.
Van alle zijden besprongen, door de Westfriezen, den utrechtschen bisschop en de
Vlamingen, wist Wolfert deze vijanden te bedwingen, de meesten tot een eervollen
vrede te noodzaken. Maar zijn macht en invloed, verbazend toegenomen, waren
anderen een doorn in het oog. Bij een volksbeweging gevangen genomen, werd hij
1 Aug. 1299 door de oproerige Delftenaars doodgeslagen.
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W.v.B. huwde tweemaal. Eerst omstr. 1280 met S i b i l i e , denkelijk een jonkvrouw
uit het geslacht v a n V o o r n e . Daarna in 1297 met C a t h a r i n a v a n D u r b u y ,
dochter van G e r a r d v a n L u x e m b u r g , heer van Durbuy, en van M e c h t e l d
v a n K l e e f . Zij was weduwe van A l b r e c h t , heer van Voorne, burggraaf van
Zeeland, en moeder van G e r a r d v a n V o o r n e , den bekenden schildknaap van
Floris V, fater echtgenoot van Wolferts dochter. Uit W.'s eerste huwelijk sproten 7
kinderen: 1. Wolfert II v.B., die volgt; 2. H e y l e w i j f , in 1297 gehuwd met Gerard
van Voorne, haar zoo juist genoemden stiefbroeder; 3. heer H e n d r i k W i s s e
v a n B o r s e l e n , ridder in 1303; 4. heer F l o r i s v.B., doorgaans heer Fl.v. d e r
V e r e geheeten, 1303, 1344; 5. V r a n c k , 1299, 1316; 6. heer C l a y s v.B.,
stamvader van den tak v.B.v. B r i g d a m m e ; 7. C i b i l i e , in 1328 gehuwd met
Jan van Culenburch.
Regt

[Borselen, Wolfert II van]
BORSELEN (Wolfert II v a n ), geb. 1280 of 81, overl. 1317, zoon van heer Wolfert
I v.B. en van diens eerste echtgenoote S i b i l i e (S i b i l l a v a n V o o r n e ?). Hij
volgde zijn vader op als heer van Veere en Sandenburch en werd d e O u d e
bijgenaamd in onderscheiding met zijn zoon, dien men d e n J o n g e noemde. Hij
had nauwelijks de regeering aanvaard of in Mei 1300 ontstond te Veere een heftig
oproer, dat naar men meent door de vrienden van den overleden heer van Veere
zou zijn verwekt. Of Wolfert II er de hand in had en zoo ja, welk aandeel hij in deze
zaken heeft genomen, is niet met zekerheid bekend, evenmin als van den strijd,
dien Guy van Henegouwen tegen de opstandelingen voerde en waarbij
laatstgenoemde het onderspit dolf.
Voor de eerste maal wordt Wolfert II in de oude landspapieren vermeld in 1303,
wanneer hij een gift aan de abdij Eekhout bij Brugge goedkeurt (Versl. Rijksarch.
1916, II, 159, no. 14). In hetzelfde jaar wordt hij in het testament van zijn broeder
Hendrik Wisse genoemd. In 1308 volgde voor hem en zijn broeders de verzoening
met den graaf van Holland (K l u i t , Hist. crit. II, 1024 en t e W a t e r , Zeeland, 27)
en in 1309 de uitspraak over den dood zijns vaders (v. M i e r i s , II, 83), hij is dan
ridder. 30 Mei 1316 maakt hij met zijn broeders F l o r e n s , V r a n c k en C l a e s
onder goedkeuring van den graaf een overeenkomst in zake het leengoed dat hun
vader aan Wolfert (als oudste zoon!) had nagelaten (v. M i e r i s , II, 173). Al spoedig
daarna is Wolfert overleden, waarschijnlijk vóór 6 April 1317.
Wolfert> II v.B. huwde omstr. 1312 met A l e y d , bastaardzuster van graaf Willem
III van Holland. Voor dit huwelijk verleende de Paus dispensatie (hoewel zij elkaar
in den 4en graad bestonden) en het vond plaats (volgens de pauselijke goedkeuring)
om een eind te maken aan de geschillen tusschen de families van Wolfert en van
Willem III. Na den dood van Wolfert hertrouwde A l e y d met O t t o heer v a n
B u r e n ; in 1327 werd zij genoemd ‘vrouwe van Zandenburgh en van Buren’, óók
in 1351 toen zij voor de 2e maal weduwe wordt geheeten en het huis te Beusichem
opdraagt ten behoeve van jkvr. Agniese van der Weyde Hendriksdr.
Uit het huwelijk van Wolfert en Aleida sproot slechts een kind: W o l f e r t III v.
B o r s e l e n , heer van Veere en Sandenburch. Deze, vroeger steeds verward met
zijn vader, komt, nog jong zijnde, in 1325 voor als 's graven neef. In 1336 was hij
knape aan het grafelijk hof, in 1337 ridder; in 1339 verkreeg hij voorrechten voor
Veere en in 1341 tolvrijheid.
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In 1346 stichtte hij een kerk in den Polder (heer Wolfaerts nieuwe polder, Insula),
waarover hij verschil kreeg met den abt van Middelburg, was nog in 1344 en 1345
aan het hof van graaf Willem IV, werd nog na diens dood gewikkeld in de twisten
tusschen Margaretha en haar zoon en overleed, niet bij Stavoren in 1345, maar in
1351 vóór einde Juni.
Bij zijn echtgenoote H a d e w i c h v a n d e r E m e won hij vier kinderen, o.a.
W o l f e r t IV v.B.
Regt

[Bos, Adrianus Lamberti]
BOS (Adrianus Lamberti), geb. te Leeuwarden, overl. te Koudum in 1680, liet zich
22 April 1650 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij in
1652 onder leiding van prof. Christiaan Schotanus disputeerde over een theologisch
thema, dat is opgenomen in Catecheseon sive elementorum theologicorum
disputationes XII (Franeq. 1652). Hij was van 1658-80 predikant te Koudum.
Wumkes

[Bosch, Dr. Willem]
BOSCH (Dr. Willem), geb. te Amsterdam 26 Apr. 1798, overl. te Arnhem 19 Mei
1874, zoon van A b r a h a m B o s c h en H e n d r i k a W a n s c h e r . Als heelmeester
varend op het particuliere schip ‘Willemina’ werd hij 17 Nov. 1818 benoemd tot
chirurgijn 3e kl. bij het Nederl.-Ind. leger; 24 Aug. 1821 chirurgijn 2e kl. Na
ommekomst van een 2-jarig verlof naar Europa, werd hij 31 Mei 1838
chirurgijn-majoor en 15 Febr. 1838 dirig. off. v. gez. 2e kl. Den 8. Jan. 1840 vertrok
hij met ziekteverlof naar Europa en werd 1 Oct. 1841 gepensionneerd. Hij werd 29
Dec. 1842 bevorderd tot den titul. rang van dirig. off. v. gez. 1e kl. Op den 22. Dec.
1844 werd hij wederom in actieven dienst hersteld en 12 Mei 1845 benoemd tot
chef over den Geneeskundigen Dienst in Nederl. Indië, welk ambt hij 17 Sept. van
dat jaar aanvaardde. Daarin bleef hij onafgebroken werkzaam tot hij 27 Jan. 1854,
wegens gezondheidsredenen repatrieerde en 15 Juni 1856 ten tweeden male
gepensionneerd werd. Bosch is tweemaal gehuwd geweest, en wel eerst met Dina
Christina Jonker, uit welk huwelijk drie kinderen geboren werden, en na haar
overlijden, in 1842, ten tweede male met M.E. Dorrepaal. Bosch heeft buitengewone
verdiensten gehad voor de ontwikkeling der geneeskunde in Nederl. Indië. Op zijn
voorstel werd in 1851 de Dokter-djawa-School opgericht, waarvan P. Bleeker (dl.
IV, kol. 162) de eerste directeur werd, welke school zich verder ontwikkelen en
ontplooien zou over de Stovia (School tot opleiding van Indische artsen) heen tot
de Geneeskundige Hoogeschool te Batavia in 1928. Van B. zijn o.a. bekend het
ook nu nog waardevolle werk: Over de Indische Sprouw (Aphthae orientales)
(Amsterdam 1837) en De dysenteria tropica, benevens een vlugtig onderzoek
aangaande de vraag: of de mensch de natuurkundige geschiktheid heeft, om zijn
geboortegrond te verlaten, en elk klimaat te gaan bewonen? door berekening der
sterfte in Oostindien wederlegd ('s Gravenhage 1844).
Bosch nam deel aan de volgende krijgsverrichtingen: expeditie van Palembang
1821, oorlog op Java 1827-29 en den oorlog op Sumatra's Westkust van 1831 tot
Juni 1835. Hij was o.a. versierd met de achtkantige bronzen medaille voor den
oorlog op Java van 1825-30.
Zie: Stamboek Offic. Ned. Ind. Leger (Depart. v. Oorlog, Bandoeng);. G.F. van
D o m m e l e n , Gesch. v.d. Milit. Geneesk. Dienst in Nederland met inbegrip van
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die zijner zeemagt en overzeesche bezitt. (Nijmegen 1837); v o n R ö m e r , Histor.
Schetsen (Batav. 1921).
v. Römer

[Bosch, Mr. Willem van den]
BOSCH (Mr. Willem v a n d e n ), overl. te 's Hertogenbosch 18 Nov. 1507, zoon
van J a n
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en W i l h e l m i n a v a n K e s s e l . Hij was schepen van 's Hertogenbosch in 1469,
1486, 1490, 1495, 1496, 1499, 1503 en 1507, deed den eed als secretaris 4 Maart
1496 in plaats van wijlen Lambert van Doorn. Toen hertog Philips in 1494 besloot
naast de schepenen twee burgemeesters te benoemen tot beter beheer der regeering
en stadsfinanciën, welke elk jaar zouden aftreden, zag hij zich als bekwaam
rechtsgeleerde met Mr. Pieter Pels in 1497 als zoodanig aangesteld en in 1498 met
gemelden collega herbenoemd. Na hun aftreden werd het ambt van burgemeester
weder opgeheven. Toen er in 1495 een geschil ontstond over de rechtspraak en
andere zaken tusschen de stad en de meyerij van den Bosch, maakte hij met de
raadsleden Gosewijn van den Heesacker, jhr. Mr. Jan van Vladeracken, heer van
Geffen, jhr. Jan Heym en vier burgers, vanwege de stad deel uit der commissie, die
niet de afgevaardigden der meyerij die geschillen tot een goed einde moesten
brengen. Hun overeenkomst werd 25 Aug. 1495 op schrift gesteld en 29 Aug. 1506
door hertog Philips van Brabant na een langdurig onderzoek goedgekeurd. Hij werd
met zijn echtgenoote E l s e b e n a B o l c k x bij het altaar van de H.H. Maria
Magdalena, Lazarus en Martha in de St. Janskerk begraven.
Zie: Taxandria VI (1899), 31-32; J. v a n O u d e n h o v e n , Beschrijvinge der
Meyerij van den Bosch (1670), 107-116.
Verzijl

[Boscoop, Cornelis]
BOSCOOP (Cornelis), B u s c h o p of B u s c o p , gest. begin Oct. 1573 te Amsterdam.
Korten tijd organist aan de Oude Kerk aldaar (van Juni 1573 af), opvolger van P e t e r
S w y b e r t s z ., Sweelinck's vader (zie onder Jan P. Sweelinck). Boscoop is
gedurende de paar maanden van zijn organistschap aan de O. Kerk wellicht ook
Sweelinck's leermeester geweest. In 1568 was hij te Delft. Verdienstelijk componist
van een 50-tal psalmen (4-stemmig) op Nederl. woorden (Souterliedekens), opnieuw
uitgegeven door de Ver. v. Nederl. Muziekgeschiedenis, uitg. XXII.
Zie: B. v.d. S i g t e n h o r s t M e y e r , Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale
muziek ('s Grav. 1934).
van den Sigtenhorst Meyer

[Bosschaert, Abraham]
BOSSCHAERT (Abraham), bloemschilder, werd geb. 1612/13 waarschijnlijk te
Middelburg en overl. in 1643 waarschijnlijk te Amsterdam. Hij was de zoon van den
bloemschilder Ambrosius B. den Oude en broeder van A m b r o s i u s B. II,
J o h a n n e s B., J o h a n n a en M a r i a B. Hij is 6 Jan. 1634 getuige bij het huwelijk
van zijn broeder Ambrosius te Utrecht. In 1637 woonde Abr. te Amsterdam: in
datzelfde jaar doet een lakenkoopman te Delft geld vorderen van hem (gewoond
hebbende te Utrecht, maar toen in Amsterdam). In datzelfde jaar werd te Utrecht
door notaris Zwaerdekroon op 1 Maart een acte opgemaakt betreffende Abr. B. Aan
hem wordt toegeschreven een bloemstuk in de coll. P. de Boer te Amsterdam.
Zie: litteratuur als onder Ambr. Bosschaert den Oude.
J.M. Blok

[Bosschaert, Ambrosius]
BOSSCHAERT (Ambrosius) d e O u d e , schilder van bloemstukken, is geb. omstr.
1565 te Antwerpen. Hij was de zoon van Ambrosius B., die met zijn vrouw en zijn
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zoon wegens zijn godsdienstige overtuiging uit Antwerpen naar Middelburg was
gevlucht. In 1588-89 wordt hij nog in de registers van het St. Lucasgilde te Antwerpen
genoemd. Nadat Ambr. de oude met zijn vader te Middelburg over het stadhuis in
de Noortstraat had gewoond, woonde hijzelf later achter de oude kerk te Middelburg
in het huis van een zekere mevr. Reygersberg en. Ambros. B., gehuwd
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met M a r i a v a n A s c h (v a n d e r A s t ) had drie zonen, A m b r o s i u s ,
J o h a n n e s en Abraham, die alle drie bloemschilders waren; en twee dochters
M a r i a en J o h a n n a (de laatste was in Heidelberg woonachtig en gehuwd met
W a l t e r K r u e g e r ), in dienst van den keurvorst van de Palts. In 1597 en met
onderbrekingen tot 1613 was Ambr. B. de Oude deken van het schildersgilde te
Middelburg, van 1616 tot 1618 schijnt hij in Utrecht gewoond te hebben, daarna in
Breda; hij is in 1621 te 's Gravenhage overleden, waar hij tijdelijk was ten huize van
jhr. Schuermans om eenige bloemstukken te leveren voor den bottelier van den
Prins. Behalve zijn drie zoons waren zeer zeker Roelant Savery, waarvan het bekend
is, dat hij in verbinding stond met de familie Bosschaert, en B. van der Ast onder
zijn invloed.
Op de bloemstukken van Ambr. B. den Oude is de bloemkelk het voornaamste,
de bladeren zijn schaarsch. De bloemen zijn meestal frontaal in de vaas gerangschikt,
welke dikwijls van goud of brons is met rijke contours; opvallend is de onlogische
verbinding tusschen vaas en bloemen. De vorm, de omtrek der bloemen is het
voornaamste, aan kleur en toon wordt minder de aandacht geschonken. Veldbloemen
komen veel voor. Een der belangrijkste schilderijen is dat in het Mauritshuis te 's
Gravenhage, zijn vroegste is dat te Weenen uit 1609. Verscheidene bloemstukken
van B. bevinden zich in Zweden. Zijn schilderijen vormen een groep van ca. 22
stuks, waarvan de jongste dateert van 1620.
Zie: A. B r e d i u s in U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexicon der
bildenden Künstler IV (Leipzig 1910), 400; De Helsche en de Fluweelen Brueghel
en hun invloed op de kunst in de Nederlanden naar aanleiding van de tentoonstelling
in den kunsthandel P. d e B o e r (Amst. 1934); A. v o n W u r z b a c h ,
Niederländisches Künstlerlexikon (Wien u. Leipzig) I, (1906), 153; III (1911), 34;
voor reproducties naar zijn werken en verdere gegevens raadplege men het materiaal
van het Rijksmuseum te Amsterdam (afd. Prentenkabinet) en de gegevens in het
Rijksbureau voor kunsthist. documentatie te 's Gravenhage.
J.M. Blok

[Bouman, Claes Barentsz.]
BOUMAN (Claes Barentsz.), geb. 1613 te Amsterdam, mr. metselaar aldaar, was
op 29 April 1671 voor bewindhebberen der O.-I. Compagnie werkzaam bij de
verplaatsing der scheepswerf van Rapenburg naar Kattenburg. Hij had drie zoons:
W i j l e m , C r e l i s en de hierna te vermelden Elias, die bij hun vader het
metselaarsambacht leerden.
Zijn portret komt voor op het in 1659 door T. van der Elst geschilderde stuk der
overlieden van het metselaarsgild in het (Gemeente-archief te Amsterdam.
Zie: A.M. V a z D i a s , Elias Bouman, de architect van de Portugeesche synagoge
in Maandblad Amstelodamum, Nov. 1934, 90.
Vermeulen

[Bouman, Elias]
BOUMAN (Elias), zoon van den vorige, geb. 1636 te Amsterdam, overl. Maart 1686
aldaar, was werkzaam als architect en aannemer. Hij werd op 23 Sept. 1659 als
poorter te Amsterdam ingeschreven en deed omstreeks 1660 zijn meesterproef
voor het metselaarsgilde. Op 4 Juli 1670 verzochten hunne drie Sondaegsche
geboden: ‘Elias Bouman van Amstd. out 34 jaer landmeeter en mr. metselaar,
geassisteert met Claes Bouman sijn vader op 't Nt eijlant en Anna Bartels van Amstd.
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out 25 jaer, ouders doot geassisteert met Annetje Swart haer peet, woont in de
Leydschestraat’. Den 17en April 1671
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werd de eerste steen gelegd van de door hem ontworpen en in 1676 voltooide
portugeesche synagoge te Amsterdam. Tevens was hij de bouwmeester van de
nog bestaande heerenhuizen Heerengracht 224 en Keizersgracht 226, die in 1671
voor den makelaar David v. Abraham Cardozo en den koopman Wolfert Flieck
werden gebouwd. Als landmeter teekende E.B. een plattegrond van de begraafplaats
der portug. gemeente te Ouderkerk a/d. Amstel. Op 12 April 1681 werd hij aangesteld
tot stads mr. metselaar van Amsterdam, op een jaarwedde van ƒ 800, met vrije
woning, welke jaarwedde in 1684 met ƒ 300 werd verhoogd. Slechts 50 jaar oud,
werd hij op 18 Maart 1686 in de Nieuwe kerk begraven. Aan dit spoedige sterven
is het wel toe te schrijven, dat zoo weinig werken van hem bekend zijn.
Blijkens het register van den 20sten penning was hij geen onvermogend man en
bezat hij o.a. ⅓ van een huis op den Binnenkant, ⅓, in drie huizen in de Groote
Oostenburgerstraat, ⅓ in twee huizen in de Oostenburgerdwarsstraat en ¼ in een
huis en erve te Hoorn. In de Amsterdamsche Dinsdaegsche Courant van 14 Mei
1686 wordt de verkooping aangekondigd van: ‘de nagelate boeken van Elias Bouman
in sijn leven Stads Bouwmeester, bestaande in veel mathematise, architecturae, en
veel curieuse instrumenten’, etc.
Zie: M.D. O z i n g a , De Protestantsche Kerkenbouw in Nederland (Amst. 1929),
159-160; A.M. V a z D i a s , Elias Bouman, de architect van de Portugeesche
synagoge in Maandblad Amstelodamum, Nov. 1934, 87-91; F.A.J. V e r m e u l e n ,
Handboek t/d. Geschiedenis der Ned. Bouwkunst III.
Vermeulen

[Bouman, Johan]
BOUMAN (Johan) d e O u d e , architect, geb. 1706 te Amsterdam, overl. 1776 te
Berlijn, ging in 1732 naar Potsdam, waar hij in 1737-41 het ‘Hollandsche kwartier’
bouwde, een complex woonhuizen van bak- en bergsteen. Naar aanwijzingen van
Frederik den Groote werd in 1747-55 onder zijn leiding de Dom (Hedwigskerk) te
Berlijn opgetrokken naar het voorbeeld van het Pantheon te Rome (koepel in 1886
door M. Hasak). In 1748-53 volgde het paleis van prins Heinrich (thans
universiteitsgebouw), vermoedelijk op grond van ontwerpen van Knobelsdorff.
Tevens had B. met Büring en Hildebrand de leiding bij den bouw van het door den
Koning met Knobelsdorff ontworpen slot Sanssouci te Potsdam (1745-57). In 1752
bouwde hij de Berlijnsche poort en in 1753 het raadhuis te Potsdam, dit laatste in
een nog kennelijk op Vingboons teruggaanden klassicistischen trant met korinthische
halve zuilen der groote orde, een zware attiek met vensters en ronden koepeltoren.
Zijn in 1737 geboren zoon G e o r g F r i e d r i c h volgt hem op als bouwmeester te
Berlijn en te Potsdam.
Zie: H.L. M a n g e r , Baugeschichte von Potsdam (Berlijn 1789); C. G u r l i t t ,
Geschichte des Barockstiles und des Rococo in Deutschland (Stuttgart 1889);
T h i e m e -B e c k e r , Künstlerlexikon IV (1910); P a u l K l o p f e r , Von Palladio bis
Schinkel (Esslingen a.N. 1911), 18, 103, 118; L o u i s R é a u , L'art du XVIIe et du
XVIIIe sècle en Allemagne in M i c h e l , Histoire de l'art VII (Parijs 1923), 276.
Vermeulen

[Bourboom, Rienk]
BOURBOOM (Rienk), geb. te Leeuwarden 5 Mrt. 1688, overl. te Oosterlittens 5
Dec. 1734, zoon van B e n n o B., liet zich 23 Oct. 1702 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Franeker, waar hij
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19 Dec. 1708 onder leiding van prof. Nic. Gürtler een theol. disputatie hield De Jesu
Christi gloria apud patrem in coelo et singulariter de ipsius titulis (Franeq. 1708). Hij
was predikant te Oudeschoot (1711-17), Drogeham (1717-25), Jorwerd (1725-33)
en Oosterlittens (1733-34). Hij ligt begraven in de Westerkerk te Leeuwarden.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 172,
287, 518, 576; Catalogus van het Friesch Genootschap, 261.
Wumkes

[Bourgondië, David van]
BOURGONDIË (David v a n ), bisschop van Utrecht 1455-96. Als zoon van Philips
den Goede en C o l e t t e d e B o s q u i e l genoot hij een uitstekende opvoeding
overeenkomstig de hooge positie van zijn vader. Hij was voor den geestelijken stand
bestemd en werd in 1451 benoemd tot bisschop van Terwaan. Na den dood van
Rudolf van Diepholt (Maart 1455) wilde Philips hem den stoel van Utrecht bezorgen.
De utrechtsche kiezers kozen echter eenstemmig Gijsbrecht v. Brederode en
stelden dezen nog vóór de pauselijke beslissing in het voorloopig bezit van het
diocees. Doch Philips wist in Oct. 1555 te Rome de provisie voor zijn zoon te
verkrijgen. De standen handhaafden niettemin Gijsbrecht, zoodat Philips het Sticht
moest veroveren. 3 Aug. 1456 nam hij Utrecht, Sept. d.o.v. Deventer. David trok 6
Aug. in volle wapenrusting Utrecht binnen en werd er geïnstalleerd. Zijn tegenstander,
Gijsbrecht van Brederode, behield de domproostdij en oefende te zamen met zijn
Hoeksche partij, waartoe voornamelijk Gijsbrechts broeder Reinoud van Vianen en
Jan, burggraaf van Montfoort behoorden, den meesten invloed in de stad uit. David
vestigde zich te Duurstede, op het slot, dat in 1459 na den dood van Jacob van
Gaesbeeck aan het Sticht was gekomen. Hij richtte het zeer smaakvol in, verzamelde
er kunstenaars en geleerden, bijzonder juristen, die hem bij het bestuur ten dienste
stonden, maar ook natuurkundigen als Antonius Pottayus, medici en godgeleerden
als Wessel Gansfort. Deze laatste, die over sommige punten van de kerkelijke leer
wat vrijere ideeën huldigde, genoot van bisschop David bijzondere bescherming.
Aan de hofkapel was een koor van 20 zangers verbonden, priesters en lagere
geestelijken, die onder leiding van Jacob Obrecht de kerkelijke hymnen zongen en
de bewondering van de hooge gasten opwekten. Ook trachtte bisschop David te
Utrecht omstreeks 1470 een hoogeschool op te richten, maar dit plan mislukte.
Al hield David van levensvreugde, hij verloor zijn plichten als vorst en bisschop
niet uit het oog. Als heer van het sticht reisde hij op geregelde tijden het land door,
hield zijn rechtszittingen (klaring) en controleerde zijn ambtenaren, maar liet het
misbruik van het verpanden van ambten bestaan. Spoedig voerde hij op eenige
plaatsen het schepengerecht in en nam meer juristen en van hem afhankelijke
personen in den bisschoppelijken raad op; met het nemen van ingrijpende
maatregelen wachtte hij echter tot 1470. In dat jaar toonde hij zich ook een moedig
utrechtsch landsheer, door tegenover Karel den Stoute de rechten van het Sticht
op Groningen te handhaven. In 1470 nam hij vervolgens Reinoud van Brederode,
vier van diens zonen en domproost Gijsbrecht gevangen en trachtte aan enkelen
dezer op de pijnbank bekentenissen te ontlokken. Tevens maakte hij den
utrechtschen schout tot landsheerlijk ambtenaar en herstelde zoo zijn gezag in de
bisschopsstad. Verder ontnam hij aan den burggraaf van Montfoort het geüsurpeerde
hooge gerecht en bracht verschillende ingrijpende verbeteringen
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in de utrechtsche rechtspraak aan: hij benoemde nl. een procureur-generaal met
uitgebreide bevoegdheden om de misdadigers op te sporen, richtte vervolgens in
1473 de Schive op, een rechtbank van hooger beroep, gevormd naar het model
van het Hof van Holland; ten slotte vereenvoudigde hij het leengerecht.
Na den dood van Karel den Stoute (5 Jan. 1477) vernietigden de Utrechtenaren
deze nuttige, maar gehate hervormingen. Na eenige onderhandelingen verklaarde
David 28 Juli 1477, dat hij voortaan weer bij de oude gewoonten van het Sticht zou
regeeren en den landbrief van Arnold van Hoorn zou handhaven. Alles werd dus
op vredelievende wijze geregeld, doch in Mei 1481 sloegen de Hoeksche en
Kabeljauwsche twisten van Holland naar Utrecht over. Deze stad, wegens een
kerkelijke kwestie van geringe beteekenis met den bisschop in conflict, nam de uit
Leiden verdreven Hoeken op. Toen zij onder invloed van Jan v. Montfoort weigerde
dezen aan Maximiliaan uit te leveren, begon de oorlog, waarbij David Maximiliaan
en de Hollanders steunde.
Op het einde van 1481 scheen David zijn zetel te zullen verliezen, toen de Staten
aan Engelbert van Kleef het wereldlijk gebied overdroegen. Maar door een coup
d'état kregen 's bisschops vrienden 21 April 1483 de hoofdstad in hun macht, waar
David met veel toejuichingen werd ontvangen. Maar de vredesillusies werden reeds
7 Mei verstoord. De tegenstanders van den Bourgondiër drongen heimelijk de stad
binnen, namen hem gevangen en zonden hem onder groote vernederingen naar
Amersfoort (9 Mei 1483). Toen verscheen Maximiliaan persoonlijk op het strijdtooneel
en veroverde de stad (7 Sept. 1483). Hij werd er als voogd erkend en de Hollanders
konden een der poorten bezetten. Eerst in 1490 werden zij tijdens den Jonkerfransen
oorlog verdreven, waardoor David in al zijn rechten werd hersteld. Maar hij was oud
en ziekelijk geworden. Vandaar deed het oostenrijksch-bourgondisch bewind het
voorstel om door het aanstellen van een coadjutor met recht van opvolging alle
moeilijkheden van de successie te voorkomen. Maar David weigerde tot aan zijn
dood 16 April 1496. Hij werd in de kerk van Wijk-bij-Duurstede begraven.
Zijn portret komt voor als teekening in het Recueil d'Arras.
Zie: Cronica de Trajecto et ejus episcopatu, uitg. A. M a t t h a e u s , Analecta
veteris Aevi V (1738); A r e n t t o e B o c o p , Kroniek, Uitg. door Hist. Gen. Codex
diplomaticus Neerl. Tweede serie, 5 (1860); B a s i n , Histoire des règnes de Charles
VII et de Louis XI III, uitgave La société de l'hist. de France, Paris 1855-57, door
Q u i c h e r a t ; ook door A. M a t t h a e u s , Analecta I, 501; Annales rerum in Hollandia
et dioecesi Ultajectina gestarum (1481-83) uitg. A. M a t t h a e u s , Analecta I, 379;
door N.B. T e n h a e f f , in de serie: Herdrukken van de maatschappij der
Nederlandsche letterkunde no. 2 (Utrecht 1929); S. M u l l e r F z ., Regesten van
het archief der bisschoppen van Utrecht (Utrecht 1929); A.M.C. v. W i j c k , Archief
voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis. 3 dln. 1850-53); R. P o s t , De
geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535 (Utrecht 1933), 164;
D. T h . E n k l a a r , Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde
van den IJsel gedurende de regeering van bisschop David van Bourgondië (1456-96)
en N.B. T e n h a e f f , Inleiding op de genoemde uitgave (Utrecht 1922); v. A s c h
v. W i j c k , Driej. Oorlog tusschen Maximiliaan v. Oostenrijk en de stad Utrecht in
Tijdschrift voor geschiedenis.... v. Utrecht V-
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VII (1838-41); N.B. T e n h a e f f , Het Stichtsche platteland in oorlogstijd 1481-83 in
Jaarboekje Nifterlake 1918, 4.
Post

[Bourgondië Philips van]
BOURGONDIË (Philips v a n , bisschop van Utrecht, 1517-24, geb. in 1464, overl.
7 April 1524. Hij was de zoon van Philips den Goede en M a r g a r e t h a P o s t ,
ontving uitstekend onderwijs, leerde o.a. behoorlijk Latijn, werd onder Maria van
Bourgondië aan het hof toegelaten en 6 April 1486 door Maximiliaan tot ridder
geslagen. Als militair maakte hij zich verdienstelijk bij Grevelingen en Kortrijk, doch
sloot zich in 1488 bij de opstandige Vlamingen aan, toen Maximiliaan de gegeven
belofte had gebroken. Na het herstel van den vrede begaf hij zich naar zijn broer
David, bisschop van Utrecht, die voorgaat. Bij diens dood verdedigde hij de
bourgondische belangen, maar kon den zetel niet voor zichzelf bemachtigen. Verrijkt
met de erfenis van David vestigde hij zich te Brussel, waar Philips de Schoone toen
regeerde. Deze benoemde hem in 1498 tot admiraal, weldra ook tot groot-kamerheer
en nam hem in de orde van het Gulden Vlies op. Ook verkreeg hij de heerlijkheden
Sommelsdijk, Blaton en Crubeke en erfde de bezittingen van Anna van Bourgondië,
weduwe van Adolf van Kleef. In 1501 vergezelde hij Philips den Schoone naar
Spanje, doch werd tijdens diens tweeden tocht aangesteld tot gouverneur van Gelre
om Karel van Gelre te bestrijden. Gedurende de volgende jaren leidde hij dezen
wisselvalligen en telkens door verdragen onderbroken strijd. Van beteekenis was
zijn diplomatieke zending naar Italië in 1511 of 1512, omdat hij de italiaansche
renaissance leerde kennen en hoogachten. Door italiaansche kunstenaars liet hij
zijn kasteel te Souburg inrichten. In 1516 werd hij echter door Karel V geroepen om
den utrechtschen zetel te bestijgen. Buiten de kapittels en de staten om, werd nl.
Frederik van Baden gedwongen ten gunste van Philips van het bisdom te
resigneeren. Ofschoon met moeite, wist Karel toch de staten te bewegen den
nieuwen landsheer te aanvaarden. Philips zou den erfvijand der Bourgondiërs, Karel
van Gelre, weer moeten bestrijden. Maar reeds in Souburg had hij naar rust verlangd,
en zette nu in het Sticht zijn leven als humanist in een gezellig kasteel te midden
van gelijkgezinde mannen en kunstenaars voort. Juist onder hem ging gedurende
eenigen tijd geheel het Oversticht tot Gelre over. Zwolle, ontevreden over 's bisschops
uitspraak in een geschil met Kampen over den IJseltol, erkende Karel v. Gelre als
heer (1421). Met list en geweld bemachtigde deze toen het overige gedeelte. Maar
begin 1524 verjoegen de Zwollenaars de geldersche bezetting, waarop ook de
andere steden zich weer aan den bisschop onderwierpen. Maar deze beweging
speelde zich bijna af buiten den kerkvorst om, die 7 April 1524 op het slot Duurstede
overleed en in de kerk van Wijk begraven werd.
Zijn portretten geschilderd door J. Gossaert van Mabuse in het Rijksmuseum te
Amsterdam en in het museum te Berlijn; een teekening in het Recueil d'Arras, 365;
een prent door een anoniem graveur.
Zie: G e r a r d u s N o v i o m a g u s , Vita Philippi a Burgundia (Straatsburg 1529),
ook bij A. M a t t h a e u s , Analecta veteris aevi I, 147; J. P r i n s e n , Collectanea
van Gerardus Geldenhauer Noviomagus (Werken H.G., Derde Serie 1901), 16, 223;
H e d a , uitgeg. door B u c h e l i u s ; A.M.C. v. A s c h v. W i j c k , Archief voor kerkelijke
en wereldlijke geschiedenis van Nederland II; J. P r i n s e n , Gerardus Geldenhauer
Noviomagus (den Haag 1898); R. P o s t , Geschiedenis der Utrechtsche
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bisschopsverkiezingen tot 1535 (Utrecht 1933), 182; H. v.d. L i n d e n in Biographie
nationale de Belgique (1903) 17, 250.
Post

[Bouts, Dirk]
BOUTS (Dirk), schilder, geb. tusschen 1400 en 1420 te Haarlem, overl. te Leuven
in Mei 1475.
De gegevens over zijn leven, en vooral over zijn eerste jaren, zijn uitermate
schaarsch, zoodat de meeningen over zijn geboortejaar nog steeds uiteenloopen.
Als geboorteplaats wordt Haarlem aangenomen. Karel van Mander vertelt, dat hij
een altaar heeft gezien, waarop stond: ‘1462 heeft Dirck die te Haarlem is gheboren,
mij te Leuven gemaeckt’. Uit Guicciardini's lijst van schildersnamen blijkt dat men
Bouts zeer waardeerde, want hij spreekt over hem als grandissimo artefice Dirick
da Lovano. In de 2e uitgave voegt Vasari hier de woorden d'Holanda aan toe. De
latere oorkonden uit Leuven noemen Bouts een vreemdeling. In 1476 wordt vermeld
dat hij geen geboren Leuvenaar is: nativi extra patriam.
Wie zijn eerste leermeester te Haarlem is geweest, weten wij niet. Haarlem telde
toen reeds belangrijke schilders onder zijn burgers. Doch daar het Zuiden toen meer
het beschavings- en kunstcentrum was, ging hlervan groote aantrekkingskracht uit
en het schijnt vooral Rogier van der Weyden geweest te zijn, die Bouts' aandacht
trok. Of hij een leerling van Rogier was, valt niet met eenige zekerheid uit te maken.
Wel bevat zijn werk allerlei elementen die aan Rogier doen denken.
De werken waarvan het auteurschap absoluut vaststaat, zijn het Avondmaal in
Leuven van 1464 en de beide schilderijen met episoden uit het leven van keizer
Otto III van 1475. Echter al veel vroeger vinden wij zijn naam in Leuven vermeld.
In 1447 is hij daar in het huwelijk getreden met C a t h a r i n a v a n d e r B r u g g e n ,
genaamd mettem gelde. Als zeer waarschijnlijk mag men uit dit huwelijk
concludeeren, dat Bouts toen reeds een behoorlijke plaats in het maatschappelijk
leven innam. Deze veronderstelling wordt gesteund door zijn tweede huwelijk in
1473 met E l i s a b e t h v a n V o s h e m , de weduwe van een burgemeester.
Uit zijn eerste huwelijk werden 4 kinderen geboren, 2 zoons en 2 dochters. De
beide dochters, C a t h e r i n a en G e r t r u d i s , verkiezen een contemplatief leven
en worden non in een klooster bij Eindhoven. Van zijn beide zonen D i e r i c k en
A e l b r e c h t heeft de laatste eenige bekendheid als schilder verworven.
Hoofdzakelijk bleven zij navolgers van hun vader.
Als vaststaande data zijn in de eerste plaats te vermelden het nog bewaard
gebleven contract van 25 Maart 1464, waarbij Bouts de opdracht krijgt voor het
Avondmaal in de sacramentskapel van de St. Pieterskerk te Leuven. In 1468 vindt
de laatste betaling voor het werk plaats. Vermoedelijk vinden wij hierop zijn
zelfportret. Is hij werkelijk in 1400 geboren, dan zou hij reeds 67 à 68 jaar moeten
zijn, wat niet plausibel lijkt. Evenmin geven de data van zijn huwelijken er aanleiding
toe, zijn geboorte zoo vroeg te stellen. Bovendien zou hij dan wel heel laat
bekendheid verworven hebben. Ook uit een technisch oogpunt schijnt het juister
een later geboortejaar aan te nemen. Of dit dan in 1420 te stellen is of vroeger, is
nog steeds een probleem. Over zijn laatste levensjaren zijn wij uitvoeriger ingelicht.
In 1468 wordt Dierick Bouts tot stadsschilder benoemd, wel een bewijs hoe hoog
men de kunst van den vreemdeling schatte. Den 20sten Mei van datzelfde jaar krijgt
hij van de stad een opdracht, voor een Laatste Oordeel en de Gerechtsscènes die
zich thans te Brussel bevinden. Van de laatste opdracht waren
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slechts 2 van de 4 schilderijen voltooid, toen hij in Mei 1475 overleed. Zijn testament,
dat nog bewaard is, dateert van 27 April 1475. Uit de bepalingen hier vermeld, blijkt
opnieuw dat hij tot de gegoede burgers behoorde. Doch naast deze stoffelijke
nalatenschap is vooral de geestelijke van belang. Hij streefde in zijn werk naar een
persoonlijke uiting, wat het sterkst in zijn portretten spreekt. Hij doet een ernstige
poging het individueel kenmerkende van zijn sujetten vast te leggen. Over Hugo
van der Goes, Memlinc, Gerard David en Quinten Metsijs heen, welke laatste
vermoedelijk zijn leerling is geweest, bereidt hij mede den weg tot de 17e eeuwsche
hollandsche schilderkunst.
Ten onrechte werd zijn kunst eeuwenlang voorbij gezien, tot zij omstr. 1860 weer
opnieuw de aandacht trok en sindsdien het middelpunt van vele onderzoekingen
vormt.
Zijn geschilderd zelfportret op het Laatste avondmaal in de St. Pieterskerk te
Leuven; geschilderd door een onbekende in de Minderbroederskerk te Leuven, in
1797 vernield; door een onbekende in de National Gallery te Londen. Prenten door
E. de Boulonois, Wierix, J. Ladmiral, A. Manzaisse en een ongenoemd graveur.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstler-Lexikon (1906 en 1911) I, 161-166
en III, 35-38; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler
(1910) IV, 473-476; M.J. F r i e d l ä n d e r , Die Altniederländische Malerei (1925) III;
H. v a n H a l l , Rep. voor de gesch. der Ned. Schilder- en graveerkunst (1935) II,
313, 314.
van Guldener

[Brakel, Johan van (1)]
BRAKEL (Johan v a n ) (1), v. B r a k e l l , B r a e k e l of B r a e c k e l , was de oudste
zoon van J o h a n , evenals Willem (zie art.) op zijn beurt weer een zoon van
R e i n o l d en J e n n e t t e E g g e r t . Johan (1) v.B. komt als ‘cnape’ voor in 1434,
toen op hem Oudelands Ambacht verheven werd, in 1442 door hem verkocht aan
Willem (Johan ?) Duyck, die mede in het bezit kwam van het deel van Develstein,
dat Johan v.B., den zoon van R e i n o u t , toekwam. Deze bezitting bleef in haar
geheel na het overlijden van Willem v.B., zoon van Willem (zie art.), terwijl de andere
bezittingen verdeeld werden onder de erfgenamen van Willem v.B. en Sueta van
Beveren, welke echter, behalve dan de vroeg gestorven Willem, nergens vermeld
gevonden werden.
Johan (1) trad in het huwelijk met G e e r t r u i d a v. D e e l e n en had bij haar
kinderen, die genoemd worden in zeker transport van 1460, tegelijk met hun vader.
Het waren Johan (2) (volg. art.) en Z w e d e r , gehuwd met T h e o d o r a v. D e l f t
en bij haar een zoon nalatend, O t t o , getrouwd met E l i s a b e t h v. H a e f t e n ,
die hem een zoon schonk, Willem v.B., mogelijk een der onderteekenaars van het
Verbond der Edelen, en in 1529 in den echt getreden met C a t h a r i n a v. N i s p e n
(zie bij art. Willem). Het heet van dezen tak, die zich in Utrecht gevestigd heeft, dat
er geen afstammelingen meer van over zijn.
Lit. zie beneden.
Kooperberg

[Brakel, Johan van (2)]
BRAKEL (Johan v a n ) (2), zoon van Johan (1) (zie voorg. art.) en G e e r t r u i d a
v. D e e l e n , was als oudste zijns vaders erfgenaam (zie echter beneden). De
huwelijksvoorwaarden van 1475 wijzen uit, dat hij toen gehuwd is met K a t h a r i n a
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v. L e e f d a e l , dochter van L o d e w i j k en E l i s a b e t h v. V l i e n b u r g , en later
hertrouwd met J o h a n P r o y s . Twee jaar later komt hij voor bij een magescheid
met zijn bovengenoemden broeder Zweder. Beiden worden vermeld
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(bij S l i c h t e n h o r s t , 267) onder degenen, die om hun onvermoeide diensten,
aan hertog Arnold v. Gelre bewezen, vrijgesteld werden van de tienjarige bede,
uitgeschreven na de verpanding door dezen van zijn hertogdom aan Karel den
Stoute. De zoons van Johan (2) en Katharina waren Kornelis (zie art.) en
L o d e w i j k , gehuwd met A n n a (Agnes?) v. I s e n d o o r n en (omstr. 1500)
hertrouwd met A n t o n e t t e v. W i j h e , die genoemd wordt in 1544, toen zij als
weduwe beleend werd met de helft van den Brakel, gelijk in het volgend jaar met
de andere helft en verder in 1547. Door haar huwelijk werd zij de stammoeder van
de v. Brakels te Rijswijk in de Neder-Betuwe. Haar zoon D i r k , wiens naam ook
voorkomt onder die der Verbonden Edelen, was gehuwd met A n n a V i j g h , dochter
van N i c o l a a s en A n n a v. G e l r e . Zoons uit eerstbedoeld huwelijk waren
F l o r i s , drost ter Lede onder Kesteren (en gehuwd met G e e r t r u i d B e n t i n k )
en D i r k (1599 in den echt getreden met een van Z u i l e n v. H a r d e n b e r g ),
welke laatste geldt als de stamvader der tegenwoordigen Heeren v. Brakel, wier
geslacht aanvankelijk in Holland, later vooral in Gelderland en Utrecht gevestigd
was. Hijzelf was edelman van naam in Gelderland; blijkens Reg. der overheden en
Leden v.d. Utr. Balye der Ridd., Duitsche Orde.... (Utrecht 1899, 216) komt in de
Commanderij van Hemert en Tiel als schepen te Tiel de naam van dezen Dirk voor
in 1595, gelijk van Lodewijk reeds in 1543 (zie art. Kornelis). Trouwens ook Dirks
vroegere naamgenoot was in het Geldersche al van aanzien, die in een stuk van
Catharina van Gelre van 1474 genoemd wordt als trouw aanhanger van hertog Adolf
(Geld. Maandw. II, 316). Blijkbaar weer een andere naamgenoot, zeer wel mogelijk
tevens de (dan utrechtsche) tijdgenoot, die gehuwd was met J o h a n n a v. H e m e r t
en wiens zoon E u s t a c h i u s v.B., overl. vóór 1507, echtgenoot werd van Henric(a)
v. Luttekenhuys, gest. 1528 (Gen. en Her. Bl. III, 33). Nog zij van Anna Vijgh, als
vrouw van Dirk v.B. een gelijknamige dochter vermeld. Als d'A b l a i n g v.G.,
Ridderschap v. Veluwe, 192 intusschen met deze P e t r o n e l l a zou bedoelen, zou
hij haar met een Petronella verwarren, die een anderen Dirk van B. als vader had,
nl. den jongsten zoon van Johan en Johanna van Meerten tot Ingen (zie art. Kornelis).
Lit. Zie beneden.
Kooperberg

[Brakel, Johan van (3)]
BRAKEL (Johan v a n ) (3), volgens Geld. Volksalm. 1899, 6, 2e zoon van C l a e s
v.B. en een onbekende vrouw. Hijzelf, gerichtsman van Neder-Betuwe, treedt in
1442 te Lienden op, zegelend nl. het verbond der landschap. Daar was hij geërfd
in Lienden 1456, in welk jaar hij voorkomt als zoodanig in een Lingebrief (van 13
Mei), opgenomen in het Gr. Geld. Plakaatb. II, App. 122-132 (vgl. ook N i j h o f f ,
Gedenkw. Geld. IV, Oork. 302., zie ook no. 307). Ongeveer dien tijd moet ook zijn
huwelijk gesloten zijn met een v. B e y n h e m . Aldus verbetert Ned. Leeuw 1920,
51-52 Nederland's Adelboek zoowel van 1906 als vooral van 1912 door (uit Geld.
Leenreg. Kwartieren van Nijm. 385) Fie v. Beynhem naar voren te brengen, welke
Fie of S o p h i e , dochter van J a n en huisvrouw van Johan v. Brakel (1440) de
Elsweert in de Marsch onder Lienden in leen hield. En latere beleeningen zouden
dan vaststellen, dat Johan v.B. en Sophie v. Beynhem de stamouders zijn van het
huidige geslacht (vgl. Nav. 1886, 713; zie echter boven). Zij moet in of kort vóór
1452 gestorven zijn, toen dit leen door (haar zoon) Johan v.B., Johans zoon, werd
ver-
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heven beheltlich sijnen vader die lijftucht ende sijner suster Adriana int susterhuys
tot Rienen (t.w. het Agnesklooster te Rhenen) 100 r.g. haar leven lanck.
Waar van den vader Johan het sterfjaar onbekend is, is moeilijk uit te maken, of
hij het is of de gelijknamige zoon, die als Jan v. Braeckel te Leede op de lijst der
Geldersche Ridderschap van omstreeks 1460 voorkomt (Kron. Hist. Gen. Utr. 1875,
383); mogelijk zijn beiden achtereenvolgens beschreven geweest.
Van onzen Johan v.B. tot Lienden en de Vrouwe van Beynhem nu stelt de Geld.
Volksalm. (1899), 6 als zoons voor Johan v.B. tot Lienden en Zweder, vermeld bij
de magescheid van 1477 (zie boven) en tevens als trouwe aanhangers van hertog
Arnold, Johan zou in 1433 (?) gerichtsman in Neder-Betuwe geweest zijn en borg
van O t t o v. W i j h e in 1490. En dan wordt sinds 1475 als zijn vrouw genoemd...
Katharina v. Leefdael (1) (vgl. boven), als weduwe in 1508 hertrouwd met Johan
(van) Proys. En dan volgt Lodewijk van B. tot L. (zie boven) uit de Ridderschap van
Nijmegen aangesteld ‘om geld te ontvangen’ (1540). Geplaatst op de ridderccdul
van Nijmegen was hij de echtgenoot eerst van Anna v. Isendoorn, daarna v. Antonia
v. Wijhe v. Echteld. Zie bovenstaand art. van Johan (2), waarmee, gelijk niet minder
met art. Johan (1), beide in de eerste plaats gebaseerd op Bat. Ill. en t e W a t e r ,
Verb.der Edelen en de daar genoemde bronnen, de punten van overeenstemming,
maar nog meer die van tegenstrijdigheid in het oog vallen. Deze uit den weg te
ruimen moge, binnen niet te langen tijd, dengene voorbehouden zijn, die mede en
vooral op grond van de bestaande ms. (zie Versl. omtrent 's Rijks Oude Archieven
XXVII, 1905, 175 vlg.) de broodnoodige, volledige genealogie van de v. Brakel(l)s
in al hun geldersche, hollandsche en utrechtsche vertakkingen (waarvan
verschillende met name in laatstgenoemde gewesten zijn uitgestorven) eens
nauwkeurig zal weten recht te zetten, wat tevens tal van bijkomende fouten, ook
samenhangend met bedoelde en boven gebleken misvattingen en soortgelijke uit
de wereld zou kunnen helpen.
Lit. Zie beneden.
Kooperberg

[Brakel, Kornelis van]
BRAKEL (Kornelis v a n ) op Kermestein te Lienden, geb. omstr. 1488, gelijk af te
leiden is uit een getuigenis van 1561 (Nav. 1896, 515-516, 541; aldaar 1897, 217
genoemd als richter van Karel v. Gelre), zoon van Johan (2) en K a t h a r i n a v.
L e e f d a e l , werd na overlijden van zijn vader 1502 beleend. Toen reeds waren of
werden hem 24 morgen lands te Ommeren opgedragen. Hij komt voor in 1520 (Nav.
1896, 514) en (29 Nov.) 1527, toen hij door hertog Karel werd vrijgesteld van alle
mogelijke schattingen, omdat hij met een geldelijke bijdrage Rhenen had helpen
bevestigen (Geld. Maandw. II, 206). Bij M a r g a r e t h a v. B o e c o o p won hij als
zoons: J o h a n en L o d e w i j k . De eerste (overl. 8 Juli 1580) was gehuwd (17 Juli
1550) met J o h a n n a v. M e e r t e n t o t I n g e n , dochter van D i r k en B e r t h a
v. E c k v. P a n t a l e o n , gelijk blijkt uit een transport van 1580 en een magescheid
van zijn vrouw (overl. 22 April 1600) met haar kinderen terzelfder tijd. Hij, die van
1555-1578 voorkomt in de Ridderschap van Nijmegen, behoorde tot de Verbonden
Edelen. Van zijn zoons L o d e w i j k , J o h a n (ongehuwd gebleven) en D i r k was
(volgens Nav. 1884, 63) de eerste in (eersten ?) echt verbonden met C a t h a r i n a
T e m p i e r (overl. 15 Juli 1600) te Nijmegen en in tweeden (?) echt met J o d o c a
R u y s c h (Nav., 1880, 62) en dan ten onrechte wel verward met den
bovengenoemden Lodewijk (2), den jongsten zoon van Johan
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en Katharina van Leefdael en dus (jongere) broeder van den Kornelis van dit art.
Diens jongsten zoon, den boven reeds genoemden Dirk, in 1575 schepen te Tiel,
in 1587 drost ter Lede als vermoedelijk opvolger van Dirk Lodewijks zoon (klopt dat
intusschen met de jaartallen? zie art. Johan 2) kennen we als echtgenoot van
P e t r o n e l l a V i j g h (Her. Bibl., 1879, 247; 1880, 64 en vgl. boven), dochter van
A d r i a a n en H a d e w i c h v. R o s s u m (ook volgens Geld. Volksalm. 1899, 6
was deze Dirk, drost ter Lede, op de riddercedul van Nijmegen 1576-96 en 1576 in
proces met Hendrik v. Ilsenburg, echtgenoot van Petronella Vijgh, daar echter
aangeduid als dochter van Claes en Anna v. Gelre, die boven (art. Johan 2) genoemd
werden als ouders van Anna Vijgh, trouwens ook met een Dirk v.B. getrouwd).
Over een dochter B e r t a , zie Nav. (1876), 415, maar weer geheel anders bij
d'A b l a i n g v.G.; de Bertha v.B. bij Gen. en Her. Bl. IV, 118 is daar de vrouw van
G e r r i t t o t V a l b u r g , richter van Wageningen, overl. 1585 (gelijk ook Her. Bibl.
N.R. I, 14 (zie echter weer d'A b l a i n g , Riddersch. v. Vel., 198, waar voorgesteld
als dochter van Sweder v.B. en Johanna v. Brienen). Hun dochter heette Elisabeth,
natuurlijk een andere dan de gelijknamige dochter van Dirk en Petr. Vijgh (vgl. ook
W e r n e r , Geld. Kasteelen I, 376), die gehuwd is met H u g o R u y s c h , Nav.
(1880), 618. Ook reeds 1876, 94, en welk lid van den liendenschen tak der van
Brakells te onderscheiden is van de tot dezelfde generatie behoorende Elisabeth
van den rijswijkschen tak, dochter van den bovengenoemden Lodewijk v.B. en
Antonette v. Wijhe en omstr. 1550 gehuwd met Johan Ruysch (Gen. en Her. Bl.
VIII, 223 en overl. 26 Juli 1560 volgens Nav. (1880), 618, die hem echter weer
getrouwd doet zijn met Elisabeth, dochter van Kornelis en Marg. v. Boecoop (zie
trouwens ook Gen. en Her. Bl. t.a.p.). Van laatstgenoemd echtpaar wordt nog een
dochter, G e e r t r u i d a , vermeld, ook al voorwerp van verwarring met een
gelijknamige, nl. Geertruida v.B., wier echtgenoot was de in 1498 overl. A r e n t v.d.
D u s s e n (Gen. en Her. Bl. VIII, 240). Eerstbedoelde Geertruida komt voor 1580,
toen zij met haar man D i r k V o n k land kocht te Oudewaard. Vermoedelijk zal zij
evenals haar broeders en zusters (zie boven) geboren zijn op den huize te
Kermestein, over welk oud-adellijk, doch al lang gesloopt kasteel, zie Geld. Volksalm.
(1880), 55, 56, waar tevens, gelijk ook 57, 82 over Kornelis v.B., voor wiens zoon(s)
daar weer verwezen wordt naar te W a t e r . Zie verder Nav. (1884), 57 met beroep
weer op Geld. Volksalm. (1879), 44, 45 voor zijn in 1430 gehuwde overgrootouders
Johan v.B. en Geertruida v. De(e)len.
Lit. Zie verder beneden.
Kooperberg

[Brakel, Willem van]
BRAKEL (Willem v a n ), overl. 1490, was evenals de oudere Johan (genoemd in
het art. Johan 1) ‘cnape’, Heer v. Oudelands Ambacht, 1442, 1443 schepen te
Dordrecht, en de jongere G o d s c h a l k , priester (1454) en 1455 vermeld als
ridder-broeder (niet als priester-broeder!) der Duitsche Orde, Balye v. Utrecht en
aldaar schepen in 1480, en evenals de in 1499 overleden R e i n o l d a , gehuwd met
Jacob v.d. Woude, een kind van R e i n o l d v.B., ook ‘cnape’ (vermeld in 1412) en
J e n n e t t e E g g e r t , dochter van W i l l e m E g g e r t , Rentmeester van Holland
en Eerste heer van Purmerend.
Willem v.B. (B a l e n , Beschr. v. Dordrecht noemt, dl. I, 417 in 1469 Mr. Willem
v.B. onder de ‘Raads-Heeren in den Hove’) huwde met S u e t a v. B e v e r e n , overl.
1494, vrouwe
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van Dortsmonde, bij wie hij slechts één zoon kreeg, eveneens W i l l e m , die, jong,
hetzij in 1500, hetzij in 1504 als student te Leuven gestorven is.
Nog een andere W i l l e m v.B. (van den utrechtschen tak blijkbaar) vermoedelijk
ook bedoeld Nav. (1905), 495, was gesproten uit het huwelijk van E u s t a c h i u s
v.B., overl. vóór 1507 en zoon van Dirk en Johanna v. Hemert (Gen. en Her. Bl. III,
33 en VIII, 405) en de in 1528 gest. H e n r i c (a) v. L u t t e k e n h u y s (zie boven,
het slot van art. Johan (2) bij Dirk en vgl. Gen. en Her. Bl. VIII, 405 en reeds III,
304). Aldaar VIII, 358 wordt B e l i a genoemd als dochter van Eustachius, heer van
Zuilichem en Odilia van Leyenburg.
Hij, Willem, wordt gezegd beleend te zijn, na den dood van zijn tante(?) van
Luttekenhuys, dochter van Braem van L., met Oud-Wulven, Heemstede en Weede,
en verder erfgenaam benoemd van een tante Agnes van Leeuwenberg, en wel van
het huis Nieuw-Amelisweerd, maar daarbij wordt deze Willem van B. genoemd zoon
van Steven (Her. en Gen. Bl. VIII, 71), maar dat blijkt later (bl. 73) Steeszoon te
moeten zijn; en dit dan weer te lezen voor Eustachius (74-75), zoodat deze lezing
aantoont dat wij bij deze beleeningskwestie(s) te doen hebben met den beneden
te noemen Willem, zoon van Eustachius en Margriet de Waal van Vronesteyn en
echtgenoot van Adriana v. Nyenrode, dus kleinzoon van dezen Willem, van wien
nog gezegd kan worden, dat hij omstr. 1531 lid was van de Ridderschap van Utrecht
en 21 April 1536 dood was. (De naam, Steven, zoo even vermeld, was de naam
van Steven van Rutenberg, van wien Agnes van Leeuwenberg in 1562 weduwe
was. Gen. en Her. Bl. VIII, 407.
Uit het huwelijk van Willem van B. en C a t h a r i n a (bij Balen M a r i a genoemd)
v. N i s p e n (dochter van Govert en Elisabeth van Cronenburch) sproten:
1. E u s t a c h i u s , heer van Heemstede (en van Killestein, zie Nav. (1905), 504
en Gen. en Her. Bl. III, 102) schout en burgemeester van Utrecht (1557, 1558, 1559),
schepen aldaar 1563, overl. omstr. 1570, eerst gehuwd met C a t h a r i n a
S c h o o f s , overl. 1592 (dochter van Wouter, heer van Loxum en Maria v. Vlerdinck),
daarna met de bovengenoemde M a r g r i e t d e W a e l v. V r o n e s t e y n (dochter
van Lutbert en Maria v. Raephorst) en vermeld op 1589, uit welk laatste huwelijk
meerdere kinderen, waarvan de oudste weer een Willem was (kinderloos overl.
1569, Gen. en Her. Bl. III, kol. 34-35). Gelijk wij zagen, was hij (sinds 1565) gehuwd
geweest met A d r i a n a v. N y e n r o d e , dochter van Engbert en Mabelia v.
Rodenburg (zie t.a.p. VIII, 198 en vgl. ook Ber. Hist. Gen. IV (1851), kol. 121 en 124
(stamboom geslacht Nyenrode);
2. W i l h e l m i n a , sinds 21 April 1536 gehuwd met J o h a n d e W a e l v.
M o e r s b e r g e n (of, naar Gen. en Her. Bl. VIII, 470 B a r t h o l o m e u s , maar
aldaar IX, 140-141, weer Jan of Johan). Doch wij houden Bartholomeus voor den
(2en?) zoon van dezen en Willemien v.B., die in 1544 weduwe was (B a l e n , 159).
d'A b l a i n g v.G., Ridderschap van Veluwe 268 vermeldt van dezen utrechtschen
burgemeester en medegenoemde Willemina v.B., ook een dochter, C o r n e l i a (zie
in het alg. voor de v. Brakels deze bron en de Ridderschap van Nijmegen van
denzelfden auteur);
3. E l i s a b e t h , gehuwd met R e y n o u t v. B u r m a n i a , ridder, drost v.
Coevorden;
4. J o h a n , gehuwd met eene v. B r e d e r o d e .
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Maar volgens t e W a t e r (IV, 237) was de Willem v.B., die (1529) huwde met
Katharina v. Nispen, zoon van den vroeger vermelden Otto v.B. (en Elisabeth v.
Haeften) op zijn beurt zoon van Zweder, evenals Johan, zoon van Johan v.B. en
Geertruida v. Deelen. Vgl. B a l e n , Beschr. v. Dordrecht 955, 1159 en zie boven
slot van art. Johan (1).
Litt.: in dit en de vorige art. v. Brakel meermalen vermeld. Voor Geld. Volksalm.,
Navorscher, Gen. en Her. Bl., zie de registers; nog: v. S p a e n , Inl. tot de Hist. v.
Geld. III, 210; J.J. d e G e e r t o t O u d e g e i n , Arch. der Ridderl. D. Orde, Balie
v. Utrecht (Utrecht 1871); d e z ., Reg. der overheden en Leden v.d. Utr. Balye der
Ridd. D. orde.... (Utrecht 1899).
Kooperberg

[Brandhof, Nicolaas van den]
BRANDHOF (Nicolaas v a n d e n ), geboren 8 Mei 1834 te Elst, gem. Rhenen, en
overleden te 's Gravenhage 2 Mrt. 1904, zoon van A r e n d en van A n n a S o p h i a
P a n n e k o e k . Op 26-jarigen leeftijd werd van den Brandhof ter beschikking gesteld
van den gouverneur van Suriname om in ambtelijke betrekking te worden benoemd.
Van de administratie van financiën kwam hij bij het binnenlandsch bestuur. Tusschen
1863 en 1882 stond hij als districtscommissaris aan het hoofd van verschillende
districten; ook was hij tijdelijk belast met de functiën van agent-generaal voor de
immigratie. Bij Kon. besluit van 14 Sept. 1882 werd hij benoemd tot gouverneur van
Curaçao, welk ambt hij 18 October daaraanvolgend aanvaardde. Zijn bestuur heeft
zich gekenmerkt door een tiental vette jaren in de curaçaosche geschiedenis, de
eenige in de 19de eeuw, waarin geen steun van het moederland noodig was. In
1885 werd de Hendrikschool geopend en ook het r.-k. onderwijs ging vooruit. De
kolonie werd in 1887 opgenomen in het fransche kabelnet; de beide oevers van de
hoofdstad (Willemstad en Otrabanda) werden door een schipbrug verbonden; over
het Waaigat kwam de van den Brandhof-brug te liggen, die tot 1928 in gebruik bleef.
In 1888 had de herdenking van de afschaffing der slavernij plaats. Met Venezuela
ontstonden acute moeilijkheden, die haar oplossing vonden in de uitzetting van de
rebellen Goda en P. Obregon Silva, welke laatste in een open brief aan den
gouverneur zich over zijn uitzetting beklaagde. In 1890 werd gouverneur van den
Brandhof eervol ontslagen.
Zie: familiebescheiden; A m e l u n x e n , De geschiedenis van Curaçao opnieuw
verteld.
de Gaay Fortman

[Branteghem, Willem van]
BRANTEGHEM (Willem v a n ), kartuizer, geb. einde 15de eeuw te Aalst. Hij was
de zoon van J a n v a n B., baljuw en ontvanger van Borsele, en werd monnik in
het kartuizerklooster te Gent. In de jaren 1529-30 heeft hij verblijf gehouden in de
chartreuse buiten Delft. Vandaar keerde hij terug naar het huis zijner professie.
Spoedig werd hij vervolgens als hospes gezonden naar de Kartuizers te Kiel bij
Antwerpen, alwaar hij zijn geschriften heeft uitgegeven. In 1525 verscheen van hem
bij G. Vorsterman te Antwerpen Pomarium mysticum en tegelijkertijd bij denzelfden
uitgever de fransche uitgave Vergier spirituel et mistique.
7 Juli 1536 gaf dezelfde drukker een nederlandsche uitgave in het licht: Een
gheestelijc boomgaert van dye oude ende nyeuwe vruchten der bruyt Christi met
sommighe figueren van dat beghinsel der werelt ende gheheel dat leven Christi met
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bedinghen by elcke figuere ghestelt. Item noch andere figueren van diverschen
sancten en sanctinnen bekent toegheschict geroepen gerechtverdicht ende eerlijck
ghemaect van Gode met ander materien een
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christen mensch aengaende met lofsegghingen bedingen ende ander goede
informatien daer toe dienende tot die heylige scriften getrocken.
In December 1537 kwam bij Matthaeus Crom te Antwerpen uit zijn Jesu Christi
vita, in 1539 gevolgd door een fransche uitgave La vie de nostre Seigneur Jesu
Christ. Deze uitgaven, versierd met houtsneden, zijn zeldzaam en gezocht.
Zie: Biographie Nat. de la Belgique, II i.v. Branteghem; W. N i j h o f f en M.E.
K r o n e n b e r g , Ned. Bibliographie van 1500-40 (den Haag 1923) 178-182; Bijdr.
Gesch. Bisd. Haarlem XLIX, 329-330.
Scholtens

[Bredenburg, Paulus]
BREDENBURG (Paulus), broeder van Johannes (2) Bredenburg (dl. IV, kol. 293v.).
Hij was een steunpilaar van de Collegianten, een zwager van Jan Dionyszoon
Verburg (zie in dit deel in voce), op wien hij een Lijkrede schreef in 1691. Voorts
schreef hij: Aanmerkingen op de ongegronde scheur-klaghten van L. Klinkhamer
en P. Smout (Rott. 1687) (zie dl. IX, kol. 524v.).
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 97, 122, 125-128,
130, 244v., 258; C.B. H y l k e m a , De Reformateurs, eerste stuk (Haarl. 1900), 93;
tweede stuk (Haarl. 1902), 273v., 276, 284v., 370; Catalogus.... van de bibliotheek
van de Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 164; H.C. R o g g e , Geschriften
betr. de Ned. Herv. Kerk... (Amst. 1864, 102).
Knipscheer

[Brederode, Dirk van (1)]
BREDERODE (Dirk v a n ) (1), bijgenaamd de Goede, overl. in December 1318. Hij
was de zoon van Willem (zie art.) en van H i l d e g o n d , dochter van H e n d r i k ,
h e e r v a n V o o r n e . Toen zijn vader omstreeks 1285 was gestorven, volgde hij
hem op als 11e heer van Brederode. In de lijst der heeren van B. wordt hij aangeduid
als Dirk IV. Hij is gehuwd met M a r i a , dochter van Hendrik, heer van P o l a n e n
en van der Lecke (dl. II, kol. 793). Uit dit huwelijk zijn voortgekomen 2 zonen en 1
dochter, te weten Willem (1), zie art., Dirk (2), die volgt, en J u t t a . Laatstgenoemde
trouwde met J a n P e r s i j n , heer van Waterland, en stierf in 1347.
Dirk van B. heeft zich bijzonder door beleid en tact onderscheiden. Onder graaf
Floris V heeft hij, gebruik makende van een watervloed in 1285, zonder veel
bloedvergieten de Friezen onderworpen. Daarna is hij in 1295 met Jan van Renesse
aan het hoofd van een krijgsmacht opgetrokken tegen de Vlamingen. Dirk van B.
brandschatte het Land van Cadzand. Na den moord op Floris V is hij naar Engeland
gereisd, ten einde Floris' zoon, graaf Jan, met diens gemalin naar Holland te
begeleiden. Dirk van B. is op een pelgrimsreis te Reims gestorven en aldaar in de
kloosterkerk der Dominicanen begraven. Maria van der Lecke was reeds in 1307
overleden.
Zie: A. M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta, ed. in octavo, II (Lugduni Bat. 1698),
318-322; B o c k e n b e r g , Historia et Genealogia Brederodiorum (Lugdunum Bat.
1587), 11-15; P. V o e t , Oorspronck, Voortganck ende Daeden der Doorl. Heeren
van Brederodc (Utrecht 1656), 50-54; J. W a g e n a a r , Vaderlandsche Historie III
(Amsterdam 1752), 43, 62, 109, 204.
Scholtens
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[Brederode, Dirk van (2)]
BREDERODE (Dirk v a n ) (2) (overl. begin 14e eeuw, tweede zoon van Dirk van B.
(die voorgaat) en van Maria, dochter van Hendrik van Polanen en van der Lecke
(dl. II, kol. 793). Hij is gehuwd met M a r i a v a n B u e r e n . Dit huwelijk is
waarschijnlijk kinderloos gebleven.
Zie: A. M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta, ed. in octavo, II (Lugd. Bat. 1698),
318-319;

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

114
B o c k e n b e r g , Historia Brederodiorum (Lugd. Bat. 1587), 16; P. V o e t , Oorspronck
der Heeren van Brederode (Utrecht 1656), 54.
Scholtens

[Brederode, Dirk van (3)]
BREDERODE (Dirk v a n ) (3), overl. in 1377. Hij was de zoon van Willem (1), zie
art., en van C a t h a r i n a v a n T e i l i n g e n . Toen zijn halfbroeder Hendrik (1),
zie art., in 1321 kinderloos was overleden, volgde hij hem op als 14e heer van
Brederode. In de lijst der heeren van Brederode wordt hij aangeduid als Dirk V. Hij
is gehuwd met B e a t r i x , dochter van W a l r a v e n , graaf van V a l k e n b u r g en
M o n t j o i e , en P h i l i p p a , gravin v a n G e l d e r . Uit dit huwelijk zijn geboren:
Reinout (1), zie art., Walraven (1), zie art., C a t h a r i n a , D i r k en W i l l e m . De
beide laatstgenoemden zijn kinderloos gestorven. Catharina van B. is gehuwd met
Jan, heer van Polanen en van der Lecke (dl. II, kol. 1112). Zij is 28 Juni 1372
gestorven.
Dirk van B. heeft met graaf Willem den Goede in 1328 gestreden tegen de
Vlamingen. Bij Mont-Cassel redde hij in een gevecht, te zamen met Jan van Arkel
en Philip van Wassenaer, het leven van zijn landsheer.
Krachtig heeft Dirk van B. ook aan de zijde der Hoekschen gestreden voor gravin
Margaretha. In den bloedigen scheepsstrijd voor de hollandsche kust (1351) viel hij
in handen van Willem van Beieren. Na den zoen tusschen moeder en zoon herkreeg
hij zijn vrijheid. Hij stierf in September 1377 en is begraven bij de Carmelieten te
Haarlem. Zijn echtgenoote was reeds in 1354 gestorven en lag begraven in de abdij
van Rijnsburg.
Zie: A. M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta, ed. in octavo (Lugd. Bat. 1698),
323-330; B o c k e n b e r g , Historia Brederodiorum (Lugd. Bat. 1587), 17-20; P.
V o e t , Oorspronck der Heeren van Brederode (Utrecht 1656), 55-60.
Scholtens

[Brederode, Frans van]
BREDERODE (Frans v a n ), evenals Walraven (4), zie art., zoon van Reinout (2),
zie aldaar, en J o l e n t e v. L a l a i n g , geb. 21 Maart 1466 (volgens sommigen 4
Febr. 1465), overl. te Dordrecht, 24 jaar oud, 11 Aug. 1490, heeft in zijn kort leven
veel van zich laten spreken. Nadat hij zich, 10 jaar lang, in allerlei ‘ridderlijke’
wetenschap te Leuven bekwaamd had, werd (3 April 1488) de 22-jarige student
door een commissie van 3 leden, waaronder zijn bastaardbroeder Walraven (3),
aangezocht om met hen mede via Antwerpen naar Zeeland te trekken, waar zij met
nog eenige hoeksche ballingen Sluis bereikten. Hierop kwamen er nog meerderen
opzetten uit Holland en uit Vlaanderen, welke laatsten ‘jonker’ Frans, die
waarschijnlijk in Oct. 1488 te Sluis aankwam, tot ‘oppersten kapitein’ uitriepen of
als stadhouder-generaal voor den onmondigen Philips v. Oostenrijk om hun land te
beschermen tegen de Hollanders en den Roomsch-Koning. Hij nam de waardigheid
niet zonder aarzeling aan, deed vervolgens, kaperbrieven uitreikend, een aantal
schepen, waaronder verschillende buitgemaakte, bemannen (over zijn bedoelingen
zie d e J o n g e , II, 75) en besloot tot den inval in Holland (Jonker Fransenoorlog),
waar hij, 20 Nov. 1488 's nachts bij de Maasmonden (het Jonker Fransen-gat) door
de Bornisse Schiedam voorbij, oostelijk van Delfshaven aankwam.
IJsgang dwong hem tot landen bij Schoonderloo. Niet veel tegenstand
ondervindend overvielen de Hoekschen daarop Rotterdam, welke stad hun in den

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

nacht van 20 Nov. bijna zonder slag of stoot in handen viel. Doordat de versterkingen
verwaarloosd waren, hadden ze weinig moeite om bij Bulgersteyn over de gracht
en over den muur te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

115
komen. Nadat men versterking van de bij Delfshaven achtergeblevenen (zie Walraven
3) ontboden had, werd orde op zaken gesteld. De stad werd beter in staat van
verdediging gebracht en al heel spoedig, mede ter versterking van de positie der
Hoekschen, begonnen allerlei strooptochten (zie ook de art. Joris en Walraven 3)
met wisselend succes en dikwijls grooten buit. Een der belangrijkste echecs, was
de mislukte aanslag op Schoonhoven, waarop de rotterdamsche Hoeken Delfshaven
en Schoonderloo verbrandden (over de schade, met name 18 Dec. te Delfshaven
aangericht vergelijk de klachten der Delvenaars, nog in 1494 bij F r u i n , Verspr.
Geschr. VI, 129-130). Niet zonder beteekenis was ook de inneming door Jan v.
Montfoort van het slot van Woerden (27 Dec. 1488), maar ongeveer te zelfder tijd
bracht Philips v. Kleef uit Sluis het bericht, dat Maximiliaan naar Holland in aantocht
was. Frans v.B. en zijn kapiteins zwoeren evenwel Rotterdam te verdedigen.
Intusschen namen zij het kasteel van IJselmonde met het dorp, geschikt gelegen
om alle schepen op Maas, IJsel en Lek te rooven. Ook met de Schiedammers werd
meer dan eens geschermutseld.
Terwijl wekte Maximiliaan de Staten, vergaderd te Leiden (18 Jan.) op zich aan
te sluiten tot den aanval op Rotterdam (ook een heirvaart tegen Montfoort lag in de
bedoeling), waartoe een aanzienlijk leger te Delft werd bijeengetrokken, meest
burgers der kabeljauwsche steden.
Hiermede kwam aan de kleinere gevechten nog geen einde, in een van welke
Frans' neef Joris (zie art.) gevangen genomen werd. Rotterdam werd intusschen
meer en meer ingesloten door de troepen van Maximiliaan onder Jan v. Egmond
en Maarten v. Polhain. Terwijl op Schiedam nog een aanslag beproefd werd, werd
Rotterdam ook van de landzijde nauw omsingeld. Dit verhinderde niet dat er, terwijl
pogingen om Brederode tot overgave te bewegen op zijn hardnekkigheid afstieten,
bij Schiedam en Overschie nog menige botsing plaats had. Zelfs den Haag en
Delfland werden door de Brederoodschen op brandschatting gesteld. Zelfs veel
verder, tot ver in Brabant, lieten de Hoeken zich nog gelden, waardoor Jonker Frans
een steeds overmoediger houding aannam, al accordeerden, uit gebrek, Woerden
en Bodegraven ook met den Enmonder. Deze wilde nu met één slag den tegenstand
van Rotterdam breken, doch zijn volk werd, na hevigen strijd, tot een overhaasten
aftocht op Schiedam genoopt.
Doch toen jonker Frans ten einde de noodige levensmiddelen op te halen een
scheepstocht langs de Lek ondernam, keerde zich aldaar bij Streefkerk in den
Alblasserwaard in den slag van 4 Juni 1489 de krijgskans tegen hem. En nog lang
daarna vernam men het zegegejuich der overwinnaars (Ber. Hist. Gen. VII, 1ste afl.
(1859) 81). Met moeite kon zijn medestander Naaldwijk de wijk nemen naar
Montfoort; velen werden gedood of gevankelijk naar Dordrecht gebracht, terwijl die
van Rotterdam ook de meeste hunner schepen verloren.
Bij onderhandelingen, volgens van Alkemade in Maart 1489 in Kapelle gehouden,
waren de eischen der Hoekschen anders nog heel hoog geweest (vgl. J. K o n i n g s ,
De nederlaag v. Frans v. Brederode en de Nieuwe werken der Mij v. Letterk. I stuk
2, 157; over die eischen nader Hist. Gen. Ber. t.a. p. 82). Nog erger, zoo mogelijk,
kwam de slag aan bij wederom een poging om lijftocht uit Woerden te betrekken.
Het was daar bij Moordrecht dat o.a. Jan v. Naaldwijk, die 10 Juni 1489 Walraven
(2) nog verzocht had om zending van koren en volk daarheen, in handen van zijn
vijand viel en zoo groot was in het algemeen het
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geleden verlies, dat Brederode de bezetting uit Overschie naar Rotterdam terugtrok.
Maar het einde van de rotterdamsche periode kwam nabij. Bij verdrag van Kapelle
van 22 Juni (of 25 Juni) gaf hij het op, mede bewogen door den aandrang op hem
door Naaldwijk uitgeoefend, die daartoe, tegen gering losgeld, in Dordrecht ontslagen
was, terwijl ook de klachten der hollandsche steden over den ruïneuzen,
binnenlandschen krijg haar uitwerking niet misten. Na de overgave van Rotterdam,
dat amnestie verkreeg, terwijl in of bij Holland alleen Woerden en Montfoort nog
Hoeksch bleven, trok de hollandsche stadhouder met 600 man intusschen (25 Juni
1489) de stad binnen, die zijn tegenstander den volgenden dag met iets meer dan
1000 volgelingen ontruimde, op weg naar Sluis, waar zijn macht weldra weer
aangroeide met vrij wat nieuwe aanhangers, waaronder bekende edelen waren.
Hij en de zijnen besloten eenige plaatsen in Zeeland te overweldigen, waartoe
zij 2 Juli 1490 uittrokken. In Frans' gezelschap bevonden zich Walraven (3), zijn
bastaardbroeder en drost van Hagesteyn, heeren W a l r a v e n en H e n d r i k , zijn
neven, beiden zoons van den domproost heer Gijsbrecht. Weldra moesten
Overflakkee en Duiveland, waarzij gelandwaren, het ontgelden, evenals het land
van Strijen tot Dordrecht toe, dat zich zeer bedreigd voelde, dan (19 Juli) met buit
beladen, ging men op Schouwen terug, echter niet zonder het hoofd voor
Goedereede gestooten te hebben.
Hierop riep Jan v. Egmond, die het aangevangen beleg van Woerden aan Albrecht
v. Saksen overliet, de trouwe zeeuwsche heeren op om zich met de hollandsche te
Dordrecht te vereenigen. Van hieruit stevende de egmondsche vloot op Schouwen
aan, waar zij, 2 dagen na aankomst, 23 Juli, bij het Brouwershavensche gat slaags
raakten met die der Hoekschen. Nadat een groot deel van deze laatste aan den
grond geloopen was en de strijd ten deele in een landgevecht veranderde, werden
daarbij Frans en zijn beide bastaardneven, W a l r a v e n en A n t h o n i s , ernstig
gekwetst, gevangen genomen, terwijl de op het water nog strijdende Jan v. Naaldwijk
ten slotte met Walraven (3), den drost van Hagesteyn, en een 400 man met de
overgebleven schepen ijlings de wijk namen uit het Brouwershavensche gat om via
Zierikzee, dat de Hoekschen doorliet en later daarvoor gestraft werd, 28 Juli onder
groote ellende en met vele gewonden Sluis weer te bereiken.
De gevangenen, evenals de aanzienlijke buit, werden intusschen door de
overwinnaars naar Dordrecht gebracht en velen zijn er (gelijk anderen te Leiden)
terechtgesteld, o.a. de neven van Frans, Walraven en Anthonis, ofschoon dit laatste
wel op misverstand van een aantal bronnen kan berusten, want vermoedelijk is de
Walraven, dien wij in 1507 ontmoeten in art. Walraven (4) en in 1513 in art. Reinout
(3) geen andere. Mogelijk is de hier bedoelde verward met Hendrik, ook een
bastaardzoon van Gijsbrecht (K o k e.a. noemen trouwens in dit verband alleen
deze Walraven en Hendrik). Jonker Frans zelf, die bewaard werd op Puttoxtoren,
zou dat lot ook wel niet ontgaan zijn, indien hij niet aan zijn wonden bezweken was
(10 of 11 Aug. 1490).
Jong vrijbuiter van hooge geboorte, die hij was, was het oordeel over het optreden
van den op zoo jeugdigen leeftijd gestorven Frans, wat betreft zijn optreden vooral
in verband met den ‘inloop’ van Holland, sterk uiteenloopend, reeds bij zijn
tijdgenooten al naar gelang van hun partijstandpunt en varieerend ook bij de
nakomelingen van ‘roervink der rebellen’ (Dr. Zas) tot den ‘edelmoedigen held’ bij
v. Alkemade, ja, nog een dezer
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dagen sprak W. v. R a v e s t e i j n (in een feuilleton in de N.R.C. van 23 Nov. 1933,
getiteld De aanslag op Rotterdam voor 445 jaar) van ‘de eenige feodale held’ (die
hier zoolang de baas heeft gespeeld).
Jonker Frans v. Brederode is ook te Dordrecht begraven, naar het heet, in de
Augustijner kerk.
Zie: H.W. R o t s h o u c k , Korte Beschr. der stat Rotterdam in J.H.W. U n g e r en
W. B e z e m e r , De oudste Kron. en Beschr. v. Rotterdam en Schieland (in Bronnen
over de gesch. v. Rotterdam (Rotterdam 1895) II, 519); anders echter v.d. Brandeler,
die vermeld feit in twijfel trekt, blijkbaar echter ten onrechte (v.d. B o s c h a.w. 153);
zie: v.d. B r a n d e l e r , Gesch. Bijdr. over het jaar 1490 (in Ber. Hist. Gen. VII 2de
S., 2e D., 1e stuk (1859) 79 vlg.; verder: M. V e r b r u g g e , Ridder Jan v. Naaldwijk
A 1488-1492 in De Fakkel 1843, 71 vlg.; nog: De Nederlaag van Jonker Frans v.
Brederode vermeld door Jan, graaf v. Egmond (in Bijdr. Vad. Gesch. N.R. II (1861),
269, 272); C. t e L i n t u m , Rotterdam in den loop der eeuwen (Rott. 1909) I, 99-108;
J.L. v. D a l e n , Inv. v.h. Archief der gemeente Dordrecht met Regestenlijst (Dordrecht
1909-1912); H.C.H. M o q u e t t e en J.M. D r o o g e n d i j k , Rotterdamsche
Straatnamen (Rott. 1928) XIII, 119-120.
Verder de lit. vermeld in dit art. en in die der eerstvolgende Brederodes, in het
bijzonder onder dat van Gijsbrecht.
Kooperberg

[Brederode, Gijsbrecht of Gijsbert van]
BREDERODE (Gijsbrecht of Gijsbert v a n ), geb. 1416, overl. 1475 of, waarschijnlijker
1479 (of 1478) (zie slot), was de 2de zoon van Walraven (2) en J o h a n n a v.
A m e i d e , later v. V i a n e n . 11 Maart 1435 werd hij kanunnik ten Dom door afstand
van Jacob v. Zyrck, 29 Nov. 1437 domproost te Utrecht. Voor de bediening van
deze waardigheid en die van proost van St. Servaas te Utrecht geeft J.G.C.
J o o s t i n g , De begrenzing der wereldl. en kerk. rechtspraak tegenover elkaar (in
Bronnen van de Gesch. der Kerk. rechtspraak in 't Bisdom Utrecht in de M.E. III ('s
Grav. 1910), 222) de periode op van Sept. 1438-60 c. April 1).
Als proost van St. Donaas te Brugge was hij tevens erfkanselier van Vlaanderen.
In 1443 wordt hij genoemd als een der zegelaars bij de uitspraak in een geschil over
de bedijking van den Lopikerwaard, waarvan Johan, burggraaf van Montfoort,
dijkgraaf was. Ook de volgende jaren stond hij in het Sticht in groot aanzien. Zoo
was de naam van Gijsbert ‘broeder te Bredenrode en Vyanen’, domproost en proost
van Oudmunster, als hoedanig al van het jaar 1438 een afgegoten zegel van hem
bestaat (gelijk van hem als domproost van de jaren 1443, 1446, 1456, 1462) (zie
de inv. van de archieven van Oud-Munster, St. Jan en de stad Utrecht en vermeld
Versl. 's Rijks Arch. 1906, 358), in 1447 meer dan eens genoemd bij de regeling
van geschillen van bisschop Rudolf en de stad Utrecht met ridder Willem van
Montfoort en, na diens dood, met zijn zoon Hendrik. Doch als lid van het doorluchtige
hoeksche geslacht, - als hoofd der Hoekschen in 1444 te Amsterdam aangenomen
volgens G o u t h o e v e n - was hij den Kabeljauwen en hun vrienden ook in het
Sticht minder aangenaam. Dit bleek. toen in 1455 bisschop Rudolf v. Diepholt
overleed.
Met bijna algemeene stemmen door de kapittels verkozen (17 April van dat jaar)
vond de elect Gijsbrecht weldra den hertog van Bourgondië tegenover zich en deze
had zich reeds, trouwens nog bij het leven van Rudolf v. Diepholt. de benoeming
tot bisschop van zijn bastaardzoon David (kol. 103)
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voorgenomen. Ook in het art. Reinout (2) wordt verhaald, hoe het Gijsbrecht vergaan
is, die moest toezien, dat Amersfoort en Renen al heel gauw hem af-, en den met
gewapenden reeds vooruit getrokken David toevielen en die daarbij ook al te stellen
had met de onrustige gilden in zijn hoofdstad. Dit alles ondanks den aanhang, dien
Brederode had, van wien velen niet hadden kunnen veronderstellen, dat de keuze
den hertog onaangenaam kon zijn als van iemand, die als raadsman veel aan diens
hof vertoefde, die den Bourgondiër, evenals zijn broeder Reinout goede diensten
bewezen had in diens strijd tegen de Gentenaren en daarbij niet alleen van hoog
adellijke afkomst was, maartevens gold als een begaafde persoonlijkheid, kundig
ook op het gebied van recht en wet, een zeldzame ‘geleerde’ onder den toenmaligen
adel. Ook had hij terstond gezanten gezonden naar den Paus (genoemd bij Brom,
I, 439). En deze had bij het openvallen van de proosdij van Oudemunster te Utrecht
door de wijding van Gijsbrecht v.B. hiermee rekening gehouden en was er
aanvankelijk blijkbaar niet tegen geweest (B r o m , I, 153). Maar Calixtus II werd
anderszijds aangezocht en ook gewonnen door den machtigen hertog van
Bourgondië (dien hij ook met het oog op diens kruistochtplannen moest ontzien),
welke vorst, toch er al op uit om het Sticht onder den invloed van zijn huis te brengen,
te gereeder gehoor had gegeven aan de inblazingen van de den Brederodes
slechtgezinde Kabeljauwen. En hoe Gijsbrechts gezanten ook hun best deden om
zijn rechtvaardige zaak te bepleiten, de Paus leidde hen dus om den tuin, geheel
anders optredende dan keizer Frederik III, die aan hun verzoek het wereldsch
rechtsgebied van hem te mogen ontvangen, aanstonds voldeed. Maar het
bourgondische goud had te zwaar gewogen, zoowel te Rome als te Utrecht.
Intusschen had Brederode, terwijl de pauselijke goedkeuring van zijn verkiezing
op zich liet wachten, aangesteld door de 3 Staten van Utrecht tot ruwaard of
landvoogd en beschermheer van het Sticht, alle moeite gedaan om de onrustige
gilden te vermanen tot eensgezindheid bij het naderen van het bourgondische
gevaar. Had de vrees hiervoor bij de verkiezing een zoo zeldzame eenstemmigheid
bewerkt - ook de van geldersche zijde naar voren geschoven candidaat voor den
bisschopszetel was daarom verworpen - kon Gijsbrecht, hoewel hij zijn verheffing
tot bisschop slechts aarzelend had aanvaard, ook rekenen op een sterken aanhang,
verontwaardigd dat deze volkomen wettige verkiezing verstoord zou worden door
de indringing van een bourgondischen bastaard als de bisschop van Terouanne,
David v. Bourgondië, was, niets kon een Philips den Goede of een Calixtus II
weerhouden.
Weldra deden de wapenen hun werk, en snel! En dra moest de ruwaard, die
anders onverschrokkenheid genoeg getoond heeft en daarbij tevens van zijn broeder
Reinout (2), den burggraaf, hulp verlangd heeft, waar onlusten uitbraken, gelijk
David als bisschop zelfs nog 27 Sept. (1457?) om bijstand tegen de Brederodes
zich tot den hollandschen stadhouder, Jan v. Lannoy, gewend heeft (Kron. Hist.
Gen. 1849, 465), toch hierdoor nog meer onzeker geworden, ingaan op voorstellen
van den hertog van Kleef, die een bemiddelende rol speelde.
Toen ook de geestelijkheid begon te verflauwen door de bedreigingen van den
bourgondischen hertog en Amersfoort en Renen reeds diens zijde gekozen hadden,
moest het wel, nadat vroegere pogingen tot overeenkomst mislukt waren, tot
onderhandelingen komen, die te IJselstein haar beslag kregen (1456).
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In hoofdzaak kwam het hierop neer, dat heer Gijsbrecht ‘vrijwillig’ afstand deed
tegen het proostschap van St. Donaas (Donatius) te Brugge, de verdubbeling zijner
jaarwedde als Raadsheer van het Hof van Holland en andere belangrijke voordeelen.
Maar aanvankelijk was het Oversticht nog geenszins geneigd het voorbeeld van
het Sticht te volgen. Nadat echter Deventer, na een beleg van twee maanden, voor
de macht van Bourgondië bezweken was, onderwierpen zich ook de andere plaatsen
en werd David in het heele utrechtsche gebied weldra erkend en als bisschop
gehuldigd.
De ban, tegen Gijsbrecht v.B. en zijn aanhangers te Rome uitgesproken, zou
worden opgeheven en hun beloofde ook hertog Philips vergiffenis. Niet alle van
deze en dergelijke voorwaarden zouden intusschen strikt worden nagekomen.
Voorloopig scheen echter alles goed te gaan. Als de hertog en zijn bastaardzoon
David met groot gevolg hun intocht te Utrecht houden, doet Gijsbrecht plechtig
afstand van het bisdom en geleidt, weer als domproost, den nieuwen bisschop naar
den Dom en zet hem op den bisschoppelijken stoel, dien hij zelf slechts bezet had
van 7 April 1455-6 Aug. 1456.
Omgekeerd wordt in zijn voormalige rechten op de domproosdij van Utrecht,
tevens de proosdij van St. Donatius te Brugge Gijsbrecht bevestigd door paus Pius
II, die in hetzelfde jaar 1459 de overeenkomst met bisschop David bekrachtigt met
Gijsbr. v.B., waarbij o.a. bepaald is, dat deze uit de inkomsten van het bisdom een
jaargeld van 4200 rijnsche goudgulden zal genieten.
Nog onrust genoeg was er, ook nadat het Oversticht bedwongen was, in het Sticht
zelf, toen Philips v. Bourgondië vertrokken was, zoowel in de steden als op het
platteland, waar de nieuwe bisschop zich reeds dadelijk inbreuken in de voorrechten
van stad en land veroorloofde. Meermalen was het daarbij wel tot een verdrag
gekomen, als van Dec. 1457, na ernstige bedreiging van Amersfoort (van de
Brederodes, Montfoort en de stad Utrecht met den bisschop en Amersfoort en
Renen) of tot een min of meer tijdelijken zoen, m.n. op 20 Juni 1458 (waarbij
aanvankelijk ook Antonie v. Bourgondië betrokken is, zie dl. VIII, kol. 195 v. en vgl.
F r u i n en d e B u s s y a.w. bl. 15 no. 29-30), waarbij wij Gijsbrecht, die sinds
laatstgenoemde overeenkomst nimmer meer als openlijk vijand tegen David is
opgetreden en evenals zijn broeder Reinout hersteld wordt in het bezit zijner
goederen (Fruin en de Bussy, bl. 16 no. 31), wel regelend en zegelend zien optreden,
gelijk dat, ook na bovengenoemde pauselijke bekrachtiging evenzoo later het geval
is als in 1460, 1461, 1462 - regelend ook met den bisschop zelf - en nog in 1468,
maar de uit zichzelf al zoo onrustige David, den nog tegen hem bestaanden of
veronderstelden wrok wel gevoelend, achtte zich nog het meest veilig op zijn versterkt
kasteel te Wijk.
In die omstandigheden te meer zal het hem ook wel moeite gekost hebben, al
had hij - opvallend genoeg - aan Gijsbrecht en zijn vicaris en raad Mr. Johan Militis,
trouwens reeds in 1460, het bestuur over het Sticht tijdens zijn afwezigheid
opgedragen, om vriendelijkheid jegens de na 1456 weer in invloed gestegen
Brederodes te huichelen, wier aanzien bij de utrechtsche burgerij hij kende en die
in 1468 ook nog de eer genoten uitgenoodigd te worden op de bruiloft van Karel
den Stoute, in welk jaar we den naam van Gijsbrecht tevens nog vermeld vinden in
verband met een machtiging van den hertog van Kleef om 21.000 rijnsche gulden
zelf in te manen.
Maar in 1470 wierp de bisschop het masker af,
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al te gereede ook het oor leenende aan de lasterpraatjes van hen, die de Brederodes
om hun populariteit benijdden (vgl. t o e B o c o p , 722), waar ook de heele toedracht
der volgende handelingen van den bisschop wordt beschreven, waarnaar zich tal
van schrijvers bij hun verhaal meestal en hoofdzakelijk gericht hebben.
Nadat de bisschop zich verraderlijk had meester gemaakt van Reinout (2), wien
hij het gebeurde van 1456 evenmin vergeven had, was diens broeder, de domproost,
aan de beurt, die niet wilde toestaan, dat zijn bastaardzoon Joris, die bij de arrestatie
met gewapenden tegenwoordig was, er zich tegen verzette. En terwijl hun dienaren
uit Utrecht verbannen werden, werden ook de bastaarden van den heer v. Brederode
gevangen genomen, J a n alleen uitgezonderd (die dan den geestelijken staat moest
aanvaarden), maar kort daarop weer ontslagen, behalve de oudste, W a l r a v e n ,
die evenals zijn vader en oom scherp bewaakt werd op het bisschoppelijk slot te
Wijk. En meer dan hard was die gevangenschap, waren ook de vernederingen (t o e
B o c o p , 726) en pijnigingen, welke de hardvochtige bisschop zijn slachtoffers liet
ondergaan. Niet al te lang van duur overigens voor Walraven, dank zij diens
avontuurlijke ontsnapping, noch voor Reinout (2), die zich de tusschenkomst van
hertog Karel en de bemoeienis van de Vliesorde heeft weten te verzekeren met als
gevolg vrijspraak van de den Brederodes lasterlijk aangewreven beschuldigingen,
zelfs eerherstel en vernieuwd aanzien bij den hertog. In zoover was Gijsbrecht
(omtrent wien paus Sixtus IV bisschop David gelast had recht te spreken wegens
het steunen van een aanval op IJselstein) minder gelukkig, die het nog tot 1474 in
dien droeven kerker heeft moeten uithouden en ook toen zijn vrijheid niet herkreeg
dan tegen opoffering van waardevolle inkomsten en onder toezegging van z.g.
vrijwillige ballingschap. Over de bijlegging der geschillen tusschen den bisschop en
den domproost betreffende de door den laatste begane ‘misdrijven’ en diens
onwettige gevangenhouding door den eerste bestaan in het utrechtsch archief
meerdere regesten waarbij G., behalve met verbanning en ontzetting uit zijn ambt,
ook gestraft wordt met vergiffenis te moeten vragen aan den bisschop (met zijn
goederen als onderpand). De domproostdij heeft hij (1474) moeten overgeven aan
Mr. Symon van der Sluis uit Rotterdam, den bekenden dokter van Karel den Stoute.
Zijn rol is dan ook uitgespeeld, al heeft hij nog geleefd - te Breda - tot 1475 volgens
sommigen (o.a. O b r e e n , misschien naar toe Bocop, die in elk geval dit jaar
opgeeft), tot 1479 naar anderen, o.w. Bat. Ill., die daarbij ook den leeftijd opgeeft
van 63 jaar, wat weer klopt met het opgegeven geboortejaar 1416. Dit laatste lijkt
dan ook juister, te meer waar in een regest van bisschop David nog gesproken
wordt over een som gelds ter betaling van vorderingen van den domproost G.v.B.,
zonder de, in geval van overleden zijn, gebruikelijke toevoeging van ‘wijlen’. En dat
stuk is gedateerd 29 April 1478, zijnde het laatste waarin de naam van G.v.B.
genoemd wordt, zoodat ook mogelijk is, dat hij nog in dit jaar overleden is, gelijk de
Rotterdamsche Historiebladen opgeven (aldaar 3e Afd. Deel I, 5).
Anderszijds geven Gen. en Her. Bl. VIII, 319 een nauwkeurigen datum op en wel
15 Aug. 1475, maar dat zegt toch niet alles, want als datum van Gijsbrechts
gevangenneming geven diezelfde bladen op.... 12 Aug. 1474 en staan daarin alleen
(zie 318).
Hoe dit ook zij, ook deze Brederode is niet in den dood gegaan zonder zijn
eerherstel te hebben
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beleefd. Begraven werd hij in het Karthuizerklooster buiten Geertruidenberg. Wij
noemden boven Joris (zie art.) als een bastaard van Gijsbrecht. Hij zou er, volgens
v. L e e u w e n in de Bat. Ill., waarin er eenige van genoemd en besproken worden,
wel 12 gehad hebben, maar anderen noemen er minder, zoo o.a. met 8 in de Rott.
Historiebl. t.a.p.). Zie overigens, behalve het reeds genoemde, de lit. in de volgende
lijst.
Zie: de oudere kronieken van v. G o u t h o e v e n , H e d a , J o h . a. L e y d i s (in
M a t t h e u s , Anal. I, 59) e.a., vooral A r e n t t o e B o c o p in Kron. Hist. Gen.
(1860).
Verder de (hier vooral belangrijke) genealogische werken van P.C.
B o c k e n b e r g , P. V o e t , v. S p a e n , K l u i t e n v a n W i j n , Huisz. Leven II,
1, d ' Y v o y v. M i j d r e c h t (bij S c h e l t e m a , Oud en Nieuw, Amst. 1847) e.a.,
vermeld bij E.A.v. B e r e s t e y n Rep. v. gedrukte Geneal. en Fragmenten (Haarl.
1933), vooral C. S t r o o b a n t , Notice Genéal. sur les Vicomtes d'Utrecht (Anvers
1852) en J.J.v. B r e d e r o d e , Het geslacht van Brederode (Haarlem 1869).
Ten slotte: J.J. d e G e e r , Bijdr. tot de Gesch. en oudh. der prov. Utrecht (Utr.
1860); J.H. S c h e f f e r en Fr. D.O. O b r e e n , Rotterdamsche Historiebladen 3e
afd. Deel I (Rott. 1880, bl. 5 vlg); S. M u l l e r Fzn., Reg. v.h. Kapittel van St. Pieter
in Bijdr. van het Oorkondenboek van het Slicht ('s Grav. 1891); d e z ., Reg. van het
Archief der Bisschoppen van Utrecht (Utrecht 1919) met Indices van mej. v. S o e s t
(Utrecht 1922); J. B r o m , Arehivalia in Italië (1908-14); F r u i n en d e B u s s y ,
Cat. v.h. Archief der Heeren van Montfoort met Index van mej. v. Soest (Utrecht
1920). En zie nog: Versl. omtrent 's Rijks oude Archieven 1909 met name de aan
het slot van art. Reinout (2) aan te halen Inv. v.d. bescheiden vam de Heeren v.
Brederode en latere bezitters van de Heerlijkheid Vianen, berustend in het Fürstliches
Haus- und Landes Archif in Detmold, aldaar 113-185; en dez. 1924 (1e deel, vooral
bl. 161 vlg., m.n. 180; vgl. ook bl. 218); D.Th. E n k l a a r , Het landsheerlijk Bestuur
en het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel, ged. de Reg. van Bisschop David
v. Bourg. 1456-96 (Utrecht 1922); N.B. t e n H a e f f , Bisschop David v. Bourg. en
zijn stad (Utrecht 1920).
Bovendien: R.P. v a n d e n B o s c h , Neerlands verleden uit steen en beeld
(Schied. 1901).
Kooperberg

[Brederode, Hendrik van (1)]
BREDERODE (Hendrik v a n ) (1), overl. in 1321. Hij was de zoon van Willem (1)
(zie art.) en van E l i s a b e t h v a n L u x e m b u r g . Toen in December 1318 zijn
grootvader Dirk (4) van B. (zie art.) was overleden, terwijl zijn vader Willem reeds
twee jaar te voren was gestorven, volgde hij hem op als 13e heer van Brederode.
In de lijst der heeren van Brederode wordt hij aangeduid als Hendrik I. Hij is gehuwd
met I s a b e l l a v a n F o n t e y n e . Dit huwelijk bleef kinderloos. Isabella, Joannes
a Leydis (M a t t h a e u s , 323) noemt haar Elisabeth, is omstreeks 1346 gestorven.
Zie: A. M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta. ed. in octavo, II (Lugd. Bat. 1698),
323; B o c k e n b e r g , Historia Brederodiorum (Lugd. Bat. 1587), 16-17; P. V o e t ,
Oorspronck der Heeren van Brederode (Utrecht 1656), 55 e.v.
Scholtens

[Brederode, Hendrik van (2)]
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BREDERODE (Hendrik v a n ) (2), oudste zoon van Reinoud (3), zie art., en
P h i l i p p a , dochter van R o b e r t graaf v a n d e r M a r c k . Hendrik, geb. te Brussel
in 1531, erfde den geslachtstrots van zijn vader, die dezen zóóver gedreven had,
dat hij zich zelfs den titel van graaf van Holland aanmatigde, wat hem in 1531 een
vonnis van Karel V wegens
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majesteitsschennis en hoogverraad op den hals haalde. Reeds vóór den dood van
Reinoud, 28 Sept. 1556, is deze tegenstelling verzoend, want enkele jaren na het
proces is Hendrik weer in genade aangenomen, zoodat hij zelfs page aan Karels
hof werd. In 1559, onzeker wanneer precies, maar stellig na Filips' vertrek naar
Spanje, wordt H. tot bevelhebber van een der 14 benden van ordonnantie benoemd.
In 1561 trad hij tot de Ligue der grooten toe, waarschijnlijk toen reeds gedreven
door afkeer van den kardinaal. En in 1564 vergezelde hij Egmont op diens reis naar
Spanje tot aan Kamerijk, waar hij met zijn bloed de belofte onderteekend moet
hebben, dat hij wraak zou nemen op den kardinaal, wanneer Egmont op reis iets
zou overkomen (v a n H a l l , H.v.B., 127). Zoo groot was blijkbaar toen nog zijn
haat tegen Granvelle ofschoon deze reeds vertrokken en B.'s zuster gehuwd was
met een broer van hem, een haat, die zich weldra over de heele geestelijkheid zou
uitstrekken en een van de meest krachtige, misschien wel dè drijfveer zou worden
in zijn korte politieke loopbaan. Weliswaar behoorde hij niet tot de aanstichters van
het z.g. ‘Compromis’, want bij de geheime besprekingen te Spa in Juli 1565 is hij
niet tegenwoordig geweest, doch weI tot de eerste onderteekenaren ervan, want
hij bevond zich onder de twintig edelen, die, saamgekomen ten huize van den graaf
van Kuilenburg en enkele dagen later ten huize van de Hames te Brussel, aldaar
genoemd verbond definitief tot stand brachten (Nov.). En waar noch Oranje, noch
Egmont bereid waren, de leiding er van op zich te nemen, viel deze eer aan B. te
beurt, ofschoon zijn onbesuisdheid, zijn niet smettelooze levenswandel - hij was in
het drinken zelfs de meesten edellieden van zijn tijd de baas - en vooral zijn gebrek
aan politiek talent hem daarvoor eigenlijk niet aanwezen. Als zoodanig was hij het
ook, die 3 Apr. 1566 met 200 paarden zijn intocht in Brussel hield en 5 Apr. het
beroemde eerste smeekschrift aan Margaretha heeft aangeboden. Het is vooral
deze daad, die B. populair gemaakt heeft, zóózeer zelfs, dat het volk nog langen
tijd niet aan zijn dood heeft willen gelooven. Van Brussel begaf hij zich naar
Antwerpen, waar hij, afgestapt in de Roode Leeuw, een ovatie van 4000 burgers
dier stad in ontvangst had te nemen. De bedoeling van deze reis was, om de plannen
van de landvoogdes tegen te werken, die in Antwerpen garnizoen wilde leggen.
Den 13den Juli 1566 reed hij Oranje te gemoet, door Margaretha aangewezen om
de orde in de stad te herstellen; 14 Juli was hij op de vergadering in St. Truien. De
in Augustus 1566 uitgebroken Beeldenstorm vond ook in hem een tegenstander,
doch hij keurde blijkbaar meer de middelen af dan het doel. Hij heeft de abdij van
Egmond voor plundering bewaard, maar hij liet zijn bastaardbroeder, Lancelot, op
zijn Huis ter Kleef bij Haarlem den hervormden godsdienst invoeren en zelf liet hij,
overtuigd anti-papist, op 27 Sept. 66 de beelden uit de kerk en het kasteel van zijn
stad Vianen verwijderen en hij stond een drukker in Vianen toe, vlugschriften tegen
de landvoogdes te publiceeren. Op een rekest aan den koning, waarbij
godsdienstvrijheid werd gevraagd, tegen een bijdrage van 3 millioen, teekende hij
in voor 10.000 kronen.
Het verwondert dan ook niet hem bij de onderhandelingen met Margaretha na
den Beeldenstorm als een der hoofdpersonen aan te treffen, die, tijdelijk, inderdaad
verlichting van de desbetreffende plakkaten wisten te bereiken; evenmin echter
hem, bij het veld winnen der reactie in den herfst van 1566 te vinden onder het getal
der vier groo-
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ten, die weigeren den gevraagden nieuwen eed van trouw aan de regeering af te
leggen (de drie anderen zijn Oranje, Hoorne en Hooghstraeten). Mogelijk heeft ook
zijn feodaal zelfbesef met deze weigerachtige houding, die hem Febr. of Mrt. 1567
het bevelhebberschap over de bende van ordonnantie kostte, te maken. Of hij zijn
pretendentschap op het graafschap Holland volkomen ernstig genomen heeft, is
niet uit te maken, zeker is dat er in dezen tijd een munt van B. geslagen is,
vermoedelijk te Vianen en dus op zijn gezag, waarop hetzelfde hollandsche
gravenwapen zonder bastaardteeken voorkomt, dat ook zijn vader al had trachten
te voeren, zoomede dat er destijds in het buitenland gedrukte prenten van den
volksheld in omloop zijn gebracht, waarop de woorden Co. Ho. (Comes Hollandiae)
voorkomen (B a k h u i z e n v.d. B r i n k , Cartons II, 125-129). Later heeft ook B.,
evenals Hoorne en Hooghstraeten, toch bij akte zijn onderwerping aangeboden.
Het is ook in dezen tijd, dat hij, door heel Holland, waarheen hij in Oct. 1566
vertrokken was, te zamen met zijn vrouw, A m e l i a gravin v a n N i e u w e n a a r ,
en twee zusters van Oranje, opnieuw leden trachtte te werven voor het ontbonden
Compromis, zoo o.a. te Hoorn, waar hij de regenten in zijn herberg onthalend, den
beschonken burgemeester half met, half tegen diens wil, het verbondsteeken omhing.
Eerder dan Oranje ging hij, zij het stellig niet zonder diens medeweten, tot geweld
over. Zijn kasteel te Vianen, waar hij voortdurend de andere partijhoofden en met
name graaf Lodewijk van Nassau, Hartman Galama en Sjoerd Beima raadpleegde,
liet hij versterken en hij nam er 3000 man krijgsvolk in op. Van Antwerpen uit
beraamde hij een aanslag op Walcheren en plannen tot verovering van zeesteden,
maar alles mislukte, behalve een door Anthonie van Bombergen met B.'s hulp
ondernomen aanval op 's Hertogenbosch, waar eerstgenoemde zich althans tot 5
Apr. 67 wist te handhaven. Ten slotte wilde hij van Vianen uit Utrecht verrassen,
maar Megen was hem dit keer vóór. Een laatste poging om in Holland vasten voet
te krijgen, waagde B. nog door naar Amsterdam te trekken, waar een betrekkelijk
sterke gereformeerde minderheid was, die bovendien in onrust verkeerde op het
gerucht, dat de overheid Megen met niet minder dan 2200 man zou binnenlaten.
Beide partijen hadden er reeds gewapend tegenover elkaar gestaan. 27 Febr. 67
vertrok B. uit Vianen na een plechtig afscheid en wederzijdsche trouwbeloften van
zijn burgers op het kasteel dier stad, Batestein. Met behulp der Gereformeerden,
die Klement Folkertszn. Coornhert, den broeder van Dirk Vz. Coornhert, hem te
gemoet gezonden hadden, gelukte het hem 28 Febr. in de stad te komen. De
Overheid verzocht den Prins om raad, wat met B. te doen. De Prins echter, die, als
stadhouder van Holland, niet openlijk vóór B. kon optreden, maar het nog minder
tegen hem wilde doen, ried ten slotte aan, de beslissing aan de Hertogin over te
laten. Deze drong er op aan, dat men B. zou verzoeken de stad te verlaten om, als
hij weigerde, den graaf van Megen met zijn krijgsvolk te hulp te roepen, een advies
dat overgebracht werd door den geheimschrijver Jacob de la Torre (11 Maart).
Brederode weigerde, beleefd maar beslist, en zoodra het gerucht van zijn aankomst
in Holland's eerste stad zich verbreid had, voegden zich zelfs tal van edelen uit alle
deelen des lands bij hem, voor zoover zij er in slaagden als kooplieden, schippers
of boeren vermomd, de waakzaamheid der poortwachters te verschalken. De
gemeente, voor B.'s veiligheid beducht, bewaakte des nachts zijn herberg met
omtrent 100 man, ja men ging zelfs
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zóó ver, de la Torre van zijn papieren te berooven en feitelijk gevangen te houden,
totdat de stadsregeering hem met list de stad uit geloodst heeft. Ondanks dit alles
en ofschoon zijn partij zelfs wist door te zetten, dat hij den naam van Over-kapitein
over het krijgsvolk ter stede mocht voeren, is het B. toch niet gelukt, iets van belang
in Amsterdam te ondernemen, vermoedelijk omdat zijn karakter ten slotte niet zoo
doortastend was als de gekruide taal van zijn brieven zou doen gelooven. Men moet
echter toegeven, dat de algemeene omstandigheden B.'s plannen, welke die dan
ook geweest mogen zijn, niet in de hand werkten. Op het bericht van Alva's komst,
verliet Oranje 11 April Antwerpen om via Breda naar zijn nassausche goederen te
vertrekken en ried B. vóór zijn vertrek op zijn veiligheid bedacht te zijn. Egmont, die
de zijde van den opstand al eerder verlaten had, deed pogingen tot een verzoening
tusschen de landvoogdes en B. (P. S c h e l t e m a , H.v.B. te Amsterdam, 85 vv.),
die zij echter verwierp. B. besloot toen ook te vertrekken, niet dan nadat hij zich
door de stadsregeering een akte had laten uitreiken, dat hij zich, ‘hier ter stede stil
en bedaard gedragen had’ (22 Apr. 1567), en, zij het tevergeefs verzocht te hebben,
zijn krijgsvolk mee te nemen (25 Apr.). Na van eenige burgers, Adriaan Pauw en
Herman Roodenburg, maar voor rekening van de stad, geld te hebben opgenomen
tot een bedrag van ƒ 8000, waarvoor hij zijn landerijen in de Berger- en Klei-meren
verpandde, stond niets zijn vertrek meer in den weg. Dienzelfden dag, Zondag 27
Apr., gaf B. een afscheidsmaal aan zijn vrienden; 's nachts omtrent 11 uur ging hij
scheep met zijn echtgenoote. Het schijnt, dat hij, buiten de stad, nog den uitslag
van de poging tot overrompeling heeft afgewacht, die hij dan zelf beraamd moet
hebben. Toen ook deze laatste poging mislukt was, zette hij koers naar Embden,
vanwaar hij zich begaf naar het kasteel Harenburgh van graaf Joost van
Schouwenburg. Hij moet hier nog een poging tot vernieuwing van het Verbond der
Edelen gedaan hebben, althans een dergelijk stuk is door hem en 7 andere adellijke
ballingen geteekend. Het bleek niet meer dan een gebaar, zooals ook het stuk door
hem in zijn jeugd ter bescherming van Egmont geteekend, niet meer dan een gebaar
heeft kunnen zijn. Dat de opstand reeds op andere sociale krachten steunde dan
de adel heeft B., anders dan Oranje, niet meer kunnen leeren. Zijn rol was
uitgespeeld. Begin 1568 door Alva voor den Raad van Beroerte gedaagd, werd hij
28 Mei bij verstek tot verbanning veroordeeld en van al zijn goed verbeurd verklaard.
Hij heeft dat vonnis zelf echter niet meer vernomen. 15 Febr. 1568 reeds stierf hij
op het genoemde slot zonder nakomelingen na te laten, waarschijnlijk, althans mede
ten gevolge van drankmisbruik. Te Gemmen in het Kleefsche werd hij begraven.
Zijn portret geschilderd door W. Key (?) in de verzameling van baron van Heekeren
op huize Beverweert bij Doorn, door W. Key (?) in het museum te Brunswijk, door
een onbekend schilder in Hampton Court, eveneens door een onbekende in het
bezit van den prins van Solms-Braunfels op het slot Braunfels bij Wetzlar, door P.P.
Rubens (?) in de verkooping der collectie Brentano te Amsterdam 1822, door een
onbekende in de verkooping der collectie W. van Haren, Maart 1769 (gekocht door
O.Z. van Haren en in 1776 verbrand); een teekening in het Recueil d'Arras; prenten
door J. Houbraken, J.F.C. Reckleben en door een onbekende.
Zie: M.C. v a n H a l l , II. Graaf v. Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche
vrijheid
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(Amst. 1844); G. G r o e n v. P r i n s t e r e r ' Antwoord aan Mr. M.C. van Hall (Leiden
1844); R.C. B a k h u i z e n v.d. B r i n k , H. van Brederode en Willem v. Oranje in
1566 en 1567 in Cartons II, 1-136; P. S c h e l t e m a , H.v.Br. te Amsterdam in 1567
(Amst. 1846); M.C. v. H (a l l ), Lofreden op H.v.Br. in Nieuw Algemeen Magazijn
van Wetenschap, Konst en Smaak (Amst.) II, 3, 273 (in één band met II, 1, 1794);
Levensbeschrijving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en
vrouwen (Amst. 1783) X, 58. Verder voor bijzonderheden: Letterbode (1837) II, 50
en 213; Hist. Gen. Kronijk (1850) VI, 2, 96 (vertrek van Br. uit Amsterdam);
Leeskabinet (1867) III, 81; Navorscher (1872), 329 en 592, ibid. (1873), 273
(Inventarisatie der meubelen en goederen op het kasteel Batenstein te Vianen,
1567; Inventarisatie van den heer v.B. 1556); Bijdr. bisdom Haarlem (1876) IV, 415
v.v. (Hoe het volk van H.v.B. huishield ten jare 1567); Eigen Haard (1885), 480 (de
graftombe v.B. te Vianen, nl. die van Reinoud (3)).
Romein

[Brederode, Joan Wolfert van]
BREDERODE (Joan Wolfert v a n ), heer van Cloetingen, Haeften en Herwijnen,
geb. 12 Juni 1599, als zoon van F l o r i s v a n B r e d e r o d e en D o r o t h e a v a n
H a e f t e n . Aangezien Floris van B. een zoon was van Reinoud IV van B. stamt
Joan Wolfert dus in rechte lijn van het beroemde geslacht af, waarvan met zijn zoon
Wolfert (18 Nov. 1649-21 Juli 1679) de wettige takken zouden uitsterven.
Van het begin af aan voor de militaire loopbaan bestemd, werd hij eerst vaandrig
en kreeg hij in 1618 een compagnie voetknechten, twee jaar later een compagnie
kurassiers onder zijn bevelen. In 1629 vinden wij hem als bevelhebber over een
regiment Nederlanders bij de belegering van 's Hertogenbosch door Frederik Hendrik
in het hoofdkwartier bij de Pettelerschans. Na de inneming der stad wordt v.B. er
gouverneur, een post, dien hij tot zijn dood zou blijven bekleeden. Doch meer in
naam dan metterdaad, want in 1633 werd hij kolonel over een regiment voetvolk
en 3 Juni 1636 tot meester-generaal der artillerie benoemd. Wanneer dan in 1642
graaf Willem van Nassau, de veldmaarschalk, sterft, wordt dit ambt aan Joan Wolfert
van B. opgedragen, die door zijn huwelijk met A n n a gravin v a n N a s s a u , de
zwager van den overleden veldmaarschalk was. Als ‘veldmaarschalk over het volk
van oorloge te peerde ende te voet’ is hij echter door de in 1648 gesloten vrede niet
meer in de gelegenheid geweest, zijn land diensten van eenig belang te bewijzen.
Reeds te voren was hij ook voor buitengewone zendingen in diplomatieken dienst
gebruikt. In 1640 vormde hij met François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, Joan
van der Kerkhoven (Polyander), heer van Heenvliet, en den gewonen gezant der
Staten, Albert Joachimi, het gezantschap, dat 1 Jan. 1641 naar Engeland scheep
ging om de hand van prinses Mary voor den lateren Willem II te vragen en de
huwelijksche voorwaarden op te stellen. In het volgend voorjaar de bruid in Rotterdam
af te halen, was hem echter door ziekte niet vergund.
De uiterlijk goede verstandhouding met het huis van Oranje, die uit het voorgaande
gebleken is, was voor B. echter geen beletsel om in 1654 als eerste zijn stem uit te
brengen voor de Acte van Seclusie, waartoe hij als eerste edele en bijgevolg lid van
de Staten van Holland de bevoegdheid had. Volgens sommigen deed hij dit om zijn
ambt niet te verliezen, volgens anderen, omdat zijn financieele positie hem niet
veroorloofde in de oppositie te gaan. Ten slotte kan men gissen, dat
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ook de oude geslachtstrots aan deze handelwijze wel niet vreemd zal zijn. Ook hij
noemde zich, evenals vroegere leden van zijn geslacht ‘gebooren graeff van
Hollandt’. Hoe dit zij, hij behield er zijn ambt, maar verloor er zijn populariteit door,
want van de zijde van het Oranje-gezinde leger en volk werd deze stap hem uiteraard
zeer kwalijk genomen. Een rol heeft hij verder noch in het leger noch in de diplomatie
gespeeld. In 1651 heeft hij te Dordrecht een volksbeweging ten gunste der Oranjes
onderdrukt. In 1655 vinden wij hem aan het hoofd van een der beide legertjes, die
uit voorzorg tegen de zweedsche agressie in Duitschland langs en bij den IJsel
gelegerd werden. Doch 1e konden zij weldra weer naar hun standplaatsen
terugkeeren en 2e zou toch B., ook indien zij in actie hadden moeten komen, hen
niet meer hebben kunnen aanvoeren, aangezien hij ziek werd. Te vergeefs heeft
hij nog getracht in Spa herstel van gezondheid te vinden. Zijn toestand verergerde
en te Pietersheim bij Maastricht, waarheen hij zich had laten brengen, overleed hij
op den 3den Sept. 1655.
Nadat zijn eerste vrouw, de genoemde Anna, gravin van Nassau, in 1633
gestorven was, hem 5 dochters achterlatende van de 10, die zij hem gebaard had,
was hij hertrouwd met L o u i s e C h r i s t i n a v a n S o l m s , door welk huwelijk
hij dus tot zwager van Frederik Hendrik en bijgevolg oud-oom van Willem III werd,
waardoor hem zijn bovengenoemd stemmen voor de Acte van Seclusie nog te
kwalijker genomen en zelfs als een soort verraad aangewreven werd. Louise heeft
8 kinderen bij hem gekregen, 5 dochters en 3 zoons, waarvan de reeds genoemde
Wolfert, de oudste in 1679 ongehuwd stierf.
Er bestaat een portret van B. door Pieter Soutman naar G. van Honthorst, een
o

van C. van de Passe en een zonder naam in 4 ; voorts een schilderij door een
onbekend kunstenaar in het bezit van den prins van Solms-Braunfels op het slot
Braunfels bij Wetzlar.
Zie: een uitvoerig relaas van zijn dood bij L i e u w e v a n A i t z e m a , Saken van
Staet en Oorlogh, de ed. in 14 dln., VIII, 379-82.
Romein

[Brederode, Joris van]
BREDERODE (Joris v a n ) was een der (12? of 8) bastaarden van Gijsbrecht, den
utrechtschen domproost en elect (zie art.), terechtgesteld 1489 te Delft. Zijn moeder
schijnt even onbekend als jaar en plaats zijner geboorte. Tijdens het leven van zijn
vader en zijn oom Reinout (2) vernemen wij niet dan bij uitzondering van hem. Maar
in 1479 wordt dat anders, toen hem het bevel over Rotterdam werd toevertrouwd
door den hollandschen stadhouder Wolf(f)ert v. Borselen bij diens vertrek naar
Zeeland. In het jaar daarop bood hij Maximiliaan bij diens huldiging te Rotterdam
de sleutels der stad aan, waarop deze hem in het bevel over die stad bevestigde.
Dit werd hem echter kort daarop door denzelfden vorst ontnomen, toen deze onder
den invloed der Kabeljauwschen geraakte.
Nu zien wij heer Joris strijdende aan de zijde der Hoekschen, met name in den
hollandschutrechtschen oorlog, toen hij optrad als bevelhebber van het slot
Batenstein te Vianen. Doch mede in het art. Walraven (4), dien hij naar het oordeel
van t o e B o c o p als kastelein trouw diende, is er sprake van, hoe hij dat aan de
Stichtenaren van Vincent v. Swanenburg moest overlaten. Ook den toren Simpol,
waarheen hij met een klein aantal getrouwen de wijk had genomen, trof ditzelfde
lot. Evenals zijn broeders Walraven en Anthonis (zie ook art. Frans), mede
bastaarden dus van Gijsbrecht, gelijk Walraven (3), de drost van Hagesteyn (zie
art.) en diens broeder Hendrik dit waren van Reinout (2)
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(zie aldaar), bleef, gelijk dezen en genen, ook Joris trouw aan de zaak der Hoeken,
zooals ook hun oom Reyer v. Broeckhuysen, echtgenoot v. Walravina (Walravinne),
zuster van Reinout (2) en Gijsbrecht (zie beide art.), een hunner aanzienlijkste
hoofden was.
Deze en andere voorname heeren besloten te Utrecht om samenwerking te
zoeken met Philips v. Kleef te Sluis, waar, na de aankomst van jonker Frans (zie
art.) vele hollandsche en vlaamsche ballingen samenstroomden.
In laatstbedoeld art. werd de inval in Holland behandeld, waar de hoeksche vloot
20 Nov. 1488 op de Maas aankwam voor Delfshaven. Na de landing van het gros
der troepen van Frans had diens geslaagde aanslag op Rotterdam plaats, waarbij
intusschen niet de naam van Joris genoemd wordt, maar wel die van
bovengenoemden bastaard Anthony.
Niet lang daarna (2 Febr.) verscheen ook Joris te Rotterdam, waarheen hij uit
Montfoort vertrokken was, evenals Hendrik mede aldaar aangetroffen door zijn
broeder en Joris' neef Walraven, op weg naar Utrecht om hulp voor de Hoekschen
te Rotterdam, bedreigd door de komst van den Roomsch-Koning. Joris kreeg daarop
het commando over 400 knechten.
Weldra deed zijn volk een niet zeer gelukkigen strooptocht, de Maas af naar
Delfshaven, vanwaar zij met verlies terugkeerden. Om de bewerkers daarvan, de
Schiedammers, te treffen, trokken heer Joris en een zekere kapitein Lepeltack er
op uit, ook in het Overmaasche, plunderden Roon en Poortugaal, het landvolk allerlei
overlast aandoende. De hierop uitgetrokken Schiedammers leverden hun een scherp
gevecht en wat van de plunderaars nog trachtte te ontkomen, werd grootendeels
door de verbolgen boeren gegrepen.
Joris v.B. en zijn medebevelhebber, die beiden in de modder van een kreek waren
blijven steken, werden met 50 man gevangen genomen en op de schepen der
Schiedammers gebracht. En terwijl hij in hun stad gevangen zat, trokken zijn broeders
Anthony en Walraven, gelijk, met een andere afdeeling, de drost van Hagestein en
zijn broeder Hendrik e.a. er op uit voor een groote onderneming tegen Schiedam,
maar die liep op niets uit; wel scheen een oogenblik met de bevrijding van Joris het
doel in hoofdzaak bereikt, doch al heel spoedig daarop geraakte hij opnieuw
gevangen, waarop hij met Lepeltack naar Delft overgebracht zou worden. Om zulks
te voorkomen deden zijn broeders Anthony en Walraven wederom een uitval, doch
al sloegen zij na een hevig gevecht de Delftenaars terug, in den eigenlijken opzet
zijn zij niet meer kunnen slagen. Intusschen werd Rotterdam steeds meer door de
krijgsmacht van den hollandschen stadhouder, Jan v. Egmond, bedreigd, waarbij
onderwijl Walraven en Anthony nog kans zagen Overschie te verrassen en het ook
te behouden tegen een delftschen aanval.
Beide genoemde bastaarden, van wie Anthony nog in 1507 optreedt, als voogd
en testamenteur, aangesteld in een notarieel contract van Walravens vrouw
Margarete v. Borselen (Versl. Oude Rijksarch. 1909, 121, vlg. ook art. Walraven
(4), evenals Walraven (3), de drost van Hagesteyn, behoorden tot diegenen, die,
toen Rotterdam ten slotte overgegeven moest worden, jonker Frans (zie aldaar) op
zijn aftocht naar Sluis begeleidden, waarbij zich weldra anderen voegden, o.a.
Hendrik v.B., uit Utrecht.
Heer Joris, krijgsgevangen binnen Delft, was dit niet meer vergund. Integendeel,
hem, evenals Lepeltack, wachtte het zwaard van den scherp-
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rechter. Gevonnist op 9 Juli 1489 is zijn hoofd eenigen tijd te Schoonhoven op een
hoogen staak boven de poort ten toon gesteld.
Of hij bij zijn echtgenoote M a r i a R u i g r o k , weduwe van Jan v. Dongen,
kinderen heeft nagelaten, is mij niet gebleken.
Kooperberg

[Brederode, Reinout van (1)]
BREDERODE (Reinout v a n ) (1), overl. 1390. Hij was de oudste zoon van Dirk (3)
(zie art.) en van B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g . In Sept. 1377, toen zijn vader
gestorven was, volgde hij hem op als 15e heer van Brederode. In de lijst der heeren
van Brederode wordt hij aangeduid als Reinout I. Hij is gehuwd met J o h a n n a ,
erfdochter van den graaf v a n G e n n e p . Uit dit huwelijk zijn vier zonen geboren:
Dirk (dl. VII, kol. 200), Jan (dl. VII, kol. 200), Walraven (2) (zie art.) en Willem (zie
art.). Hoeksch edele in hart en nieren was hij een krachtige steun voor Albrecht van
Beieren. Deze stelde hem aan als baljuw van Kennemerland in de plaats van den
kabeljauwschgezinden J a n v a n B l o e m e s t e y n . Aan de partijtwisten van zijn
tijd heeft hij meermalen gewapenderhand deelgenomen. Ook streed hij in 1376 bij
Wageningen tegen de Gelderschen.
Zie: A. M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta, ed. in octavo (Lugd. Bat. 1698) 11,
330-333; B o c k e n b e r g , Historia Brederodiorum (Lugd. Bat. 1587), 20-23; P.
V o e t , Oorspronck der Heeren van Brederode (Utrecht 1656), 60-63; J.
W a g e n a a r , Vaderlandsche Historie (Amsterdam 1752) III, 295-296.
Scholtens

[Brederode, Reinout of Reinoud van (2)]
BREDERODE (Reinout of Reinoud v a n ) (2)), geb. 1415 (1417 naar een biogr.
schets in de Fakkel 1839, 26 e.e.), overl. 1473, burggraaf van Utrecht, ridder van
Jeruzalem en van het Gulden Vlies, vrijheer van Vianen en Ameide, was de oudste
zoon van Walraven (2) en J o h a n n a v. V i a n e n e n A m e i d e . Deze 9de heer
van Brederode komt het eerst voor in 1440 in verband met de overdracht van
eigendommen in het Gooi. In het volgend jaar verkochten hij en zijn broeder
Gijsbrecht het deel van de heerlijkheid Gennep, dat zij bezaten, aan Adolf van Kleef
en v.d. Marck (J. d e C h e s t r e t d e H a n e f f e , Hist. de la Maison de la Marck,
Liège 1898, 43-44). Ridder dus van Jeruzalem (na een tocht naar het Heilige Land)
was het het 7de kapittel der Vliesorde, dat dezen heer van Brederode, Vianen en
Ameide tot haar medelid koos, gehouden te Gent (1445), terwijl hij op het volgende
de ordonnanciën bezwoer. Zonder Vliesketen komt hij, de fel hoekschgezinde, en
later ook daardoor even felle tegenstander van David v. Bourgondië, op een
afbeelding voor in een hs. van iets vroeger en besproken in de Ned. Leeuw (1921),
210. Weinig jaren later trouwens uitte men, nadat hij in 1453 nog een krachtig
aandeel had genomen in de onderwerping der Gentenaren aan Philips den Goede,
met medewerking ook van zijn broeder Gijsbrecht (zie art.) in de Orde allerlei grieven
tegen hem, met name op het in 1456 (1458 zegt Ned. Leeuw 1921, 210) in den
Haag gehouden kapittel (dl. VIII, kol. 195).
De voornaamste dezer kwamen hierop neer, dat hij verscheidene onderdanen
van het utrechtsche bisdom zou hebben overgehaald om aan zijn broeder Gijsbrecht,
den domproost, te gehoorzamen ten nadeele van den ‘wettigen’ bisschop David v.
Bourgondië; dat hij getracht zou hebben eenige plaatsen van het bisdom vijandig
aan te grijpen en dat hij met zijn broeder aanwezig zou zijn geweest bij een
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volksbeweging te Utrecht, waarbij verschillende aanhangers van dien bisschop het
leven lieten. Reinout moest het hoofd buigen evenals zijn broeder Gijsbrecht, die
toch, in 1455 wettig en vrijwel eenstemmig door het kapittel
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verkozen was tot bisschop van Utrecht (zie art. Gijsbrecht). Maar van ouds behoorde
hun geslacht tot de hoofden der hoeksche partij en daarom kwamen thans de
Kabeljauwen tegen hen in het geweer, ook tegen Reinout, die op zijn broeder als
bisschop zou kunnen steunen en daarbij zelf een machtig man was met vele
vrienden, ook in Holland.
Reinout deelde in de lotgevallen van dien broeder, zooals dat trouwens ook al
vroeger gebeurd was, en had al meer de kerkelijke ongenade ondervonden. Zoo
reeds in 1449, toen hij met meerdere aanzienlijken door bisschop Rudolf (v. Diepholt),
van wien hij het burggraafschap van Utrecht had verheven (1447), was uitgezet en
zijn broeder ruwaard was.
Bij de verkiezing van dien broeder was het natuurlijk terugkeer en triomph. Doch
daaraan maakten de Bourgondiërs thans een einde. Te vergeefs had Reinout, ook
door reizen naar het hof in den Haag, waarbij hij mogelijk aan hinderlagen ontsnapt
is, getracht de bourgondische inmenging in de zaken van zijn broeders wettig
verkregen bisdom te verhinderen. Ook naar Leiden was R., onder vrijgeleide,
getrokken.
Het art. Gijsbrecht toont, hoe het verder te Utrecht en te Deventer, nog eenige
weken in verzet tegen de bourgondische overmacht, gegaan is, en hoe hij zelfs de
bezetting van Utrecht met bourgondisch krijgsvolk heeft vergemakkelijkt, na in
hoofdzaak al tot overeenstemming met den hertog te zijn gekomen, wien het bisdom
ter beschikking kwam. Daarom waren de Brederodes, na den zoen van 24 Juni
1458 bij David, den nieuwen bisschop, aanvankelijk geenszins in discrediet, ofschoon
deze nog in hetzelfde jaar de bewoners van Eemnes en Binnendijk tegen mogelijke
gewelddadigheden o.a. van den heer v. Brederode in bescherming nam. Zoo werd
in 1459 Reinout een zijner raden en voor hem drost van Hagesteyn, tevens schout
‘op de Vaart’, en steunde daarvoor den in geldverlegenheid verkeerenden David
met een leening, met belofte van schadeloosstelling aan de 5 kapittelen wegens de
door deze (18 Jan. 1459) Reinout gegeven toestemming tot het verleenen van beide
laatste ambten aan hem door den bisschop. En zoolang niet deze zou zijn
terugbetaald, zouden Reinout noch zijn nakomelingen uit die ambten, waarvan hij
dat van schout aan Adam Claesz ter bediening gaf, ontzet mogen worden.
Doch zoowel van dit ambt als van dat van drost van Hagesteyn heeft R. later
(1465) het recht overgegeven aan zijn natuurlijken zoon Walraven (3). Omgekeerd
had ook Reinout geld ontvangen, en wel van de stad Utrecht, voor de diensten door
hem bewezen in haar geschillen met Amersfoort, bij wijze van schadeloosstelling
(1461).
Zoo stond heer Reinout, wiens naam wij ook nog in het voorafgaand jaar (1460)
aantroffen, toen hij nl. zegelde (vgl. ook Ber. Hist. Gen. IV, 100), ook bij het
bourgondische huis wel in aanzien, zooals trouwens in 1468 meer dan ooit bleek.
Toen toch behoorde hij, evenals zijn broeder Gijsbrecht, met bisschop David, tot de
voorname heeren, uitgenoodigd op de bruiloft van Karel den Stoute en zijn 3de
gemalin Margaretha v. York, zuster van Eduard IV (dl. V, kol. 275-276).
Eerstgenoemde vergezelde Reinout ook op diens inhuldigingsreis door Zeeland.
Een jaar later (28 Mei 1469) werd Reinout beleend met Stoetwegen, dat behoord
had aan Gijsbrecht v.d. Poele, heer van Cattenbroeck en Stoetwegen (Gen. en Her.
Bl. IX, 139). Doch daarna begint de gelukszon der Brederodes te tanen. Bisschop
David had toch niet hun tegen-
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stand tegen zijn verwerving van het bisdom kunnen vergeten, noch kon hij het gezag
verkroppen, dat hun in Utrecht eigen was. Wel had de bisschop in 1469 nog
geschillen beslecht over een huis van het Domkerkhof tusschen het Domkapittel
en heer Reinout, maar wantrouwen en haat, tot dusverre verborgen gehouden,
spanden hier samen met zijn wraakzucht, die hij in 1470 trouwens niet alleen op
beide broeders plotseling zocht te koelen, doch ook op Reinouts zonen of
bastaardzonen, die mede werden gevangen genomen en vastgezet op het slot te
Wijk (of te Amerongen). Echter werden de laatsten na eenige dagen ontslagen,
behalve dan de oudste, Walraven (4).
Het heet zelfs van bisschop David, die achteraf beschuldigingen van verraad (zie
bij Walraven) tegen hem en tegen Karel den Stoute rondstrooide (tot dekking van
zijn daad), dat hij Reinout persoonlijk het lint van de Vliesorde zou hebben ontrukt,
maar vast staan, den leeftijd van het slachtoffer ten spijt, de ontzettende martelingen
op de pijnbank (waarover Gouthoeven uitvoerig is) en mishandeling in de
gevangenschap (1470). Aanvankelijk scheen het alsof Reinouts beroep op zijn
lidmaatschap van de Vliesorde, waarvoor alleen hij terecht kon staan, onverhoord
zou blijven, doch door toedoen van Karel den Stoute kwam er verandering. Eerst
(1471) naar Kortrijk gebracht, daarna naar Rupelmonde, terwijl Karel oorloogde
tegen en in Frankrijk, werd hij een jaar later door dezen openlijk ingedaagd na
herhaaldelijk door diens Raden ondervraagd te zijn. En in het genot van den bijstand
van Engelbrecht v. Nassau, Simon v. Lalaing e.a. voornamen, werd hij, op de
gebleken valschheid der aantijgingen, onschuldig verklaard. Eerherstel verworven
hebbende, waarvoor hij, zonder ook zijn broeder te vergeten, krachtig gewerkt had
op het kapittel der Vliesorde, in 1473 gehouden te Valenciennes, kwam hij bij den
hertog zelfs nog in groot aanzien, tot zijn dood toe behouden, die, vermoedelijk door
het lijden verhaast, nog in hetzelfde jaar plaats had (in welk jaar het geslacht
Brederode de heerlijkheid Zandvoort ten deel viel, Ned. Leeuw 1920, 217). In October
geschiedde zulks te Haarlem of wel juister, te Vianen, waarheen hij zich uit H. had
laten vervoeren (vgl. echter ook bl. 285) en weer niet zonder verdachte of althans
eigenaardige omstandigheden, aanleiding gegeven hebbende tot het vermoeden,
dat hem wijn was voorgezet, waarin vergif zou zijn gedaan, o.a. bij H o f d i j k , Het
Kasteel en de Edelen van Brederode (Amst. 1861), 28, die hem voorstelt als offer
van een geheimen aanslag ‘vergiftigd door den ‘quaden wijn’; vgl. ook J o h . a.
L e y d i s over zijn sterfbed. In de graftombe van zijn vader te Vianen is Reinout (2)
bijgezet.
Ook zijn weduwe J o l a n d e (Jolanthe of Jolente) v a n L a l a i n g , dochter van
Willem, den stadhouder van Holland (1440-1444) en van J e a n n e d e C r e q u y ,
vrouwe van Bignicourt, die wij als voogdes van haar zoon Walraven (4) 25 Mei 1474
zien optreden in verband met een beleening van goederen ten bate van Gijsbrecht
van Nyenrode (Ber. Hist. Gen. IV (1851), 143, ook bl. 109), ook deze Jolande (in
Versl. Rijks Arch. 1909, 122 met het epitheton ‘wijlen’ genoemd op het jaar 1500)
wordt niet met rust gelaten, noch te Batensteyn, noch te Schoonhoven of in Utrecht,
waaruit zij wordt gebannen (1477), beticht van plannen tot overval van Vianen.
Moeilijkheden had zij reeds ondervonden en ondervond zij nog op het punt van de
voogdij over haar kinderen (zie bij Walraven), met een van welke, Anna nl. zij zich
een tijdje in den zomer van 1478 zou heb-
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ben teruggetrokken op den halven bouwval van wat er nog over was van het
brederoodsche kasteel in Kennemerland, echter ten deele weer tijdelijk bewoonbaar
gemaakt en hersteld tot dit doel (V i c t o r d e S t u e r s , De ruïne van Brederode,
(Haarlem 1880, 4). Weer teruggekeerd in Utrecht komt het, ook blijkens het Archief
der Heeren van Montfoort, 213, onder bemiddeling met een harer voornaamste
tegenstanders tot uitspraak over het geschil, 15 Juni 1478: de bastaard van
Brederode behoorde tot de onderteekenaars van de eene en jonkheer Walraven of
althans zijn moeder voor hem van de andere partij. In diens art. nog iets naders
over de kwesties, waarbij zijnerzijds officieel vergiffenis is geschonken, behalve aan
Reiner v. Broeckhuyzen (bovengenoemd), aan zijn bastaardbroeders Walraven en
Reinier.
Bovenbedoelde kinderen waren behalve de twee zoons Walraven (4) en Frans
(zie die art.) nog een of meerdere dochters, in de eerste plaats W a l r a v i n e
(Walrava) (die Hofdijk t.a.p., terwijl hij, als dochters ook Jolande, de kanunnikesse
en de bovengenoemde Anna vermeldt, Jenne schijnt te noemen), welke in 1476
voorkomt als hofdame van Maria v. Bourgondië, naar wier hof haar moeder met
haar kinderen zich (in dat of het volgend jaar) begeven had (terwijl Zweder van B.
haar slot Batensteyn bewaakte, die zich echter door de vijandelijke partij van
Amerooyen en Broechuysen verschalken liet).
Walravina, die ook Walloranda (en Walrava) genoemd wordt en wier zusters
ongehuwd overleden zijn, op Anna na alle drie in den geestelijken staat, is in 1500
overleden, blijkbaar te Haarlem, waar zij ook begraven is (in de St. Bavokerk). In
1481 was zij in het huwelijk getreden met J a n of J o h a n v. G a v e r e n , ridder,
heer van St. Aechtenrode (St. Aegt en Roede), een brabantsch edelman. J.D.
W a g n e r (Ned. Leeuw 1925, 112 vlg.) spreekt van 7 wettige kinderen (zie ook
F e r w e r d a ), dus ook, behalve bovengenoemde zoons en Walravina nog 4 andere
dochters, die ook elders (zoo bij S t r o o b a n t 100-101) wel met name genoemd
worden (ook in Bat. Ill.) en hij behandelt een aantal bastaarden, waarvoor naar dat
art. en de daar vermelde lit. verwezen worde (vgl. o.a. t e W a t e r , IV, 140, K o k ,
VII, vgl. ook F e r w e r d a , Gen. Brederode en v. A l k e m a d e , Jonker Fransenoorlog,
273-274).
De Gen. en Her. Bl. III, 457, noemen een M a r g a r e t h a , als natuurlijke dochter
van een Reinout, maar moeilijk kan deze Reinout bedoeld zijn als Margaretha, die
gehuwd is met R o e l o f G r a u w e r t , heer van Weerdesteyn (1520 beleend)
werkelijk eerst 20 Mei 1577 overleden is, gelijk vermeld wordt. Terzelfder plaatse
wordt diens gelijknamige zoon genoemd als huwelijksvriend van Reinout, bastaard
van Brederode, en Josina van Arckel (1585).
Bastaardij als oorsprong der Brederodes in het algemeen werd dit aanzienlijke
en trotsche geslacht (‘Brederoed, hooge moed’, leuze van 1448!) door zijn vijanden
reeds omstreeks dien tijd verweten en het was daarom juist dat Reinouts weduwe,
Jolande van Lalaing (Wapenh. 1905, 467 noemt ten onrechte haar echtgenoot
Walraven i.p.v. Reinout, in 1473 gestorven), ten einde het geslacht van dien blaam
te zuiveren, door den bekenden prior van het Karmelieter klooster te Haarlem, J a n
v. L e i d e n , het Leeven ende Feyten der Heeren v. Brederode liet beschrijven,
waarover, behalve de bovenbedoelde studie in de Wapenher. 1905 (en ook 1906)
nader bij t e r G o u w , Over den oorsprong van
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het geslacht van Brederode in N i j h o f f , Bijdr. v. Vad. Gesch. N.R. III (1864), 5-7.
In hetzelfde art. behandelt de schrijver ook het wapen o.a. van Reinout (2), hangende
onder die der Vliesridders in de Groote Kerk te 's Gravenhage, met verwijzing verder
naar L.Ph.C. v.d. B e r g h , die (in: Grondtrekken etc. bl. 82) een zegel opgeeft van
(misschien dezen, althans een) Reinout van Brederode, ridder. En wat de
vervalschingen aangaat, waaraan de genealogie-Brederode heeft blootgestaan, wij
mogen daarvoor verder verwijzen naar de doorwrochte art. van H.J. K o e n e n in
Wapenh. 1902 en 1903 e n vgl. d e z ., De Sicconiden-Legende t.a.p. bl. 465 vlg.,
vooral 468-469 ook voor de daar genoemde lit. 1905 en 1906, bl. 1 vlg.
Zie overigens de lit. behalve reeds vermeld in dit art., en d e R e i f f e n b e r g ,
Hist. de la Toison d'or, ook bij de vorige art. en met name bij Gijsbrecht opgegeven.
Kooperberg

[Brederode, Reinout of Reinoud van (3)]
BREDERODE (Reinout of Reinoud v a n ) (3), geb. 1493 (of 4 Sept. 1492), overl.
(26 Oct. zie beneden) 1556 (of 28 Sept.) te Brussel, was de oudste zoon van
Walraven (4) (zie art.) en M a r g r i e t v. B o r s (s)e l e n . Behalve heer of vrijheer
van Brederode en Vianen met Ameide, door hem geërfd, was hij op dezelfde wijze
burggraaf van Utrecht geworden, welke waardigheid hij verhief voor het leenhof van
Karel V, 11 Jan. 1532, maar welke jurisdictie te Utrecht niet erkend werd - aanleiding
tot hevige klachten van Reinout bij de regentes-koningin Maria en protesten van de
zijde der stad. Verder was hij de trotsche bezitter van nog meerdere heerlijkheden
als Heemsro(e)de, Bergen in Kennemerland, zoowel als Kloetinge en Asten benevens
van Haveringcourt of Havrincourt, hem verkocht door zijn zwager Robert III de la
Marcq (van der Marck), heer van Sedan, mogelijk nog meer bekend als heer van
Fleuranges (Floranges). Dan nog was hij aanzienlijk gegoed tot onder den rook van
Amsterdam, in welks onmiddellijke omgeving hij Nieuwer-Amstel, Sloten, Sloterdijk,
enz. en nog eenige goederen en vrije ambachten bezat. Althans tot 1528 en niet
minder dan een 30-tal jaren hadden de geschillen geduurd in behandeling bij het
Hof van Holland, welke kwesties verband hielden met een oude veete tusschen
genoemde stad en de Brederodes in zake de grensscheiding en jurisdictie.
Maar in hoofdzaak werd in 1529 de oude veete afgedaan doordat Amsterdam
dan eigenaar wordt van de ambachtsheerlijkheden in kwestie, hetzij dat zulks dan
gegaan is door gewonen aankoop, hetzij dat daaraan het listige (sinterklaas)spelletje
voorafgegaan is, waarvan t e r G o u w , op grond van een schriftelijke overlevering
uit het midden der 16de eeuw zoo smakelijk heeft verhaald (in Amstelodamiana
(Amst. 1874) I, 313 vlg.).
Wij hebben iets uitvoeriger stilgestaan bij die kwestie van de amsterdamsche
heerlijkheden, voor welker opdracht en verkoop hij 15 Juni van laatstgenoemd jaar
verscheen voor den griffier van Holland en voor het Hof de overeenkomst sloot,
omdat hieruit reeds duidelijk is gebleken, hoe sterk in dit lid de bekende ‘hooge
moed’ van dat om zijn hooghartigheid alom bekende geslacht belichaamd schijnt.
Men lette ook op zijn eigenmachtig optreden in zijn heerlijkheid van Vianen (dat
tevens herinneringen opwekt aan dat van zijn vader Walraven), zooals de heer v.
Hoogstraten ondervond en dat hem ook een proces bezorgde, hem aangedaan
door den procureur-generaal van Utrecht (T h e i s s e n , De regeering van Karel V
in de Noordelijke Nederlanden (Amst. 1912), 141, vgl. ook bl. 199).
Maar dat was nog kinderspel bij de aanmatiging
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van Reinout (3) om op grond van zijn afstamming den titel en het wapen van Holland
te voeren. Doch hierover zijn dan ook de geschiedschrijvers, sinds Heda, uitvoerig
genoeg geweest, die elkaar naverteld hebben, soms zelfs letterlijk, hoe Reinout, de
vermeende afstammeling van de graven van Holland (zie over die afstamming de
bekende art. in de Wapenheraut en vroeger al studiën van F r u i n , B l o k e.a.) met
zijn wapen handelde (zie o.a. Dietsche Warande VII, 312) en er tevens allesbehalve
een geheim van maakte, zelfs in tegenwoordigheid van Karel V, dat hij eigenlijk de
graaf van Holland was.
Begrijpelijkerwijze moest zulks een bron van hevige verontwaardiging zijn bij
genoemden vorst, die hem anders wel met den titel van ‘beminde neef’ vereerde,
die immers, door zijn huwelijk met de dochter van den graaf v.d. Marck, met zijn,
Karels eigen zuster verwant was, die hem, immers ook tot zijn raadsheer en
kamerheer benoemd, in het algemeen toch zoo gunstig gezind was en hem nu....
genade schonk, nadat, toen de zaak door den Kon. Heraut vervolgd was naar Karels
zin, 16 Jan. 1531 het doodvonnis tegen Reinout was uitgesproken (zie slot van het
art. Walraven (4), wiens dood daarmee aldaar in verband is gebracht). En behalve
het leven kreeg Reinout ook zijn goederen terug, doch hij mocht niet meer het volle
wapen van Holland of den titel van graaf voeren, recht dat alleen den Keizer in zijn
kwaliteit van graaf van genoemd gewest toekwam, al verzette deze er, zeer
menschkundig, zich niet tegen, als Reinout wilde schrijven of schreef: oorspr. door
wettige successie geboren van de graven v. Holland. Reinout (3) die, nadat
bovengenoemd vonnis was voorgelezen, daartegen geprotesteerd had, bleef zich
immers op die successie beroepen, waartoe hij voor publicatie zorgde van een
genealogie, afgeleid van graaf Dirk. Doch, gelijk gezegd, een en ander heeft, toen
eenmaal het ernstig geschil over zijn ‘afstammings- en regeeringspraetensiën’
beslecht was, hem op den duur volstrekt niet belet zich in de gunst van Karel V te
verheugen, onder wien hij hooge eereposten heeft ingenomen en geenszins
onbelangrijke ambten heeft bekleed.
Zoo was hij de opvolger geworden van den heer v. Gaasbeke in het ambt van
3den commissaris tot de vernieuwing van de wetten van Vlaanderen, waarvoor hij
van den Keizer de ‘acte van survivance’ kreeg, in verband met zijn huwelijk (25
Febr. 1521). Drie jaar later kreeg hij van denzelfden vorst zijn aanstelling tot
houtvester en opper-jager in Holland en kastelein van het huis van Teilingen, 20
Juli 1553 ontving hij van Karel V commissie tot overste en kolonel van 10 vendelen
knechten, hij, die al 10 jaar te voren het bevel over het leger in Holland en Utrecht
van René v. Chalons, Prins van Oranje, overgenomen had. En 22 Juni 1556 werd
hij aangesteld tot lid van den Raad van State. Voeg daarbij, ter kenschetsing alweer
van zijn aanzien, dat hij in 1531 bij het kapittel der Vliesorde, gehouden te Doornik
(in welke stad hij ook lid was van het gilde van St. Joris) tot lid gekozen werd, gelijk
hij later, 25 Sept. 1556, bij het einde van zijn leven, zelfs deken der beroemde orde
werd.
Op tal van andere jaren wordt hij nog gemeld, op meerdere eenvoudig om dan
opgestelden ‘uitersten wil’, waarvan we er zeker drie kennen. Het eerst in dat verband
op 1513, toen hij, 29 Aug., al zijn goederen en renten in handen van den
testamenteur van zijn moeder stelde om zijn schulden met die van zijn moeder en
het sterfhuis te betalen en daarbij machtiging gaf tot scheiding van den ouderlijken
boedel en tevens om de reke-
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ning te hooren van Anthonis, den bastaard, zijn medetestamenteur, blijkbaar nog
steeds denzelfde als de boven herhaaldelijk genoemde houder voor Charlotte v.
Brederode, echtgenoote van Johan, burggraaf van Montfoort en die beleend werd
1 Jan. 1507/8 met ¾ Abbenbroeck en onder de kinderen van Walraven (4) aldaar
genoemd is.
Zoo is in 1532 de naam van dezen Reinout in verband te brengen met de
toenmalige ‘kruistocht’plannen, toen ook hij ‘tegen den Turk zou gaan’. Op juridisch
terrein ontmoeten we hem weer in 1545, toen het Hof van Holland vonnis velde in
de zaak tusschen zijn broeder W o l f a a r d v.B., heer te Kloetingen, die in 1531 de
heerlijkheid Voshol, Reeuwijk e.a. ontvangen had, als eischer en Reinout (3) v.B.
als gedaagde over de aanspraken van den lateren R e i n o u t IV, zoon van
eerstgenoemde, op het hoogschoutambt van den Bosch, zooals Maximiliaan v.
Bergen, heer van Zevenbergen (zie art.) dat bediend had (23 Febr.). Voor zijn
allerlaatsten levenstijd komen we hem nog tegen in 1555 (14 Juni) en wel weder in
verband met Johan, burggraaf van Montfoort, ja nog 23 Oct. 1556 als gildebroeder
van het reeds genoemde gilde van St. Joris in Kortrijk, maar dan wordt gesproken
van een doodschuld, door hem als zoodanig aan het gilde beloofd.
Hij moet dan al dood zijn. Als overlijdensdatum geeft men dan ook gewoonlijk 28
Sept. 1556 op (dus meer waarschijnlijk dan 26 Oct. in den aanhef). 12 Aug. daaraan
voorafgaande wordt zijn naam nog wel vermeld in verband met een bijeenkomst
namens de regeeringen van de friesche steden, op voorslag van die van Leeuwarden
te houden om gemachtigden te benoemen ten einde in overleg te treden met den
(intusschen kort daarop overleden) Reinout over een merkwaardig plan van dezen.
Het heet dan dat hij op grond van afstamming van hem in vrouwelijke linie van
hoogen adel in den persoon van den (6den) potentaat van Friesland, Gosse Ludinga,
wiens dochter Tet met den zoon van Aarnout, graaf van Holland, in den echt zou
zijn getreden, het nationaal gevoel der Friezen zou hebben willen streelen en tevens
gebruik maken voor zijn eigen belangen van hun neiging om hun handel en
scheepvaart uit te breiden. De bedoeling was dan een vaart te graven door Reinouts
heerlijkheid Vianen, waardoor de friesche schepen de Maas, Waal, Linge e.a.
wateren zouden kunnen bevaren zonder Dordrecht te moeten aandoen. Het idee
leek lang niet zonder beteekenis, maar het valt eenigermate op, dat T h e i s s e n
(trouwens evenmin als voor hem schrijvers als Eekhoff en Singels) daarvan niet
met eenig woord rept, ook daar niet, waar hij wel opmerkt, hoe de friesche schippers
de hollandsche binnenwateren kruisen en welke tollen zij daarbij passeeren zullen
(Centraal gezag en friesche Vrijheid, 268).
De zaak staat m.i. echter voldoende vast door Charterboek van Vriesland III, 401,
waar we, naar aanleiding van papieren van den geschiedschrijver S.A. G a b b e m a
(zie trouwens diens Verhaal van Leeuwarden (Franeker 1701) 385-387) een
desbetreffenden rondzendbrief van Leeuwarden aan de andere friesche steden dd.
4 Aug. vinden en een procuratie ter zake van Leeuwarden, Harlingen en Franeker
van 12 Aug. 1556. Vgl. trouwens ook S c h o t a n u s , Historie van Vriesland, 701.
Bij dit begin is het overigens gebleven, waar immers zoo kort daarop de dood van
Reinout plaats had.
Elders heet Reinout de eerste ontwerper te zijn geweest van het Zederikkanaal,
dat evenwel pas in 1825 tot stand kwam.
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Zijn laatste rustplaats bevindt zich in de prot. kerk te Vianen in de grafkapel, waarin
het vermaarde praalgraf met de twee levensgroote beelden van Reinout (3) en zijn
gemalin welke, gerestaureerd, men bij R.P. v a n d e n B o s c h (a.w. 201 vgl.)
uitvoerig vindt beschreven en geroemd als een schitterend kunstwerk, typeerend
ook voor den nabloei van den renaissance-stijl. Boven den ingang der bedoelde
grafkapel, gesticht in 1542 en 6 jaar na den dood van Reinouts echtgenoote verder
afgewerkt, vermoedelijk in 1560 voltooid door den utrechtschen kunstenaar Jacob
Colijn de Nole, kwam onder de herinneringen aan het embleem der Brederodes
W a g n e r het volgende voor: La dieu tue, everkop, 1542, everkop, ung. me tout
(Ned. Leeuw, 1924, 369), m.a.w. hier heeft men te doen met het embleem: een
everkop boven een brandend houtvuur, dat Wagner het vroegst waarnam op het
zegel van Frans v. Brederode en de woorden: Ardent désir. Het komt ook voor op
de koorbanken der St. Bavokerk te Haarlem om de 9 wapens van manlijke en
vrouwelijke Brederodes, waarvan het oudste is van Reinout (2). Over het meer
voorkomen van besproken embleem met de spreuk ‘Etsi mortuus urit’, o.a. bij een
schilderij van Mijtens van een lateren Brederode op het Mauritshuis, zie verder de
aangehaalde studie van Wagner, gelijk R i e t s t a p over het wapen zelf der
Brederodes. In hetzelfde Vianen op het raadhuis bevindt zich een schilderij, waarnaar
het portret van Reinout (3), weergegeven tegenover bl. 105 van Oud- Holland 1914,
waar het meergenoemde art. van P. v a n M e u r s begint, De erfenis der Brederodes
(waarmee men, van denzelfden schrijver, vergelijke: Kunst in de Archieven van
Vianen (in Oud- Holland 1908, 179). Bedoeld schilderij, van onbekenden meester,
hoewel ten onrechte gesteld op naam van Reinout (2) in plaats van den 3den
naamdrager, wordt ook door M o e s , Icon. Bat. (I, 126) vermeld met meer andere
en de besproken tombe en in enkele der genoemde of te noemen studiën en werken
treft men min of meer geslaagde reproducties, zoo o.a. naar een teekening uit het
‘Recueil’ te Atrecht (Arras) bij J.S. T h e i s s e n , De regeering van Karel V in de
Noord. Nederl., 199-200 (vgl. nl. bl. 204). En als graveur van een van Reinouts
beeltenissen valt Reinier Vinkeles te noemen, mogelijk op lateren leeftijd, toen hij
al weduwnaar was.
Weduwnaar nl. van P h i l i p p a of P h i l i p p o t a v a n d e r M a r c k , eere- of
hofdame van Margaretha van Oostenrijk en met wie Reinout in 1521 getrouwd was.
Mede zagen we reeds boven, dat Robert (III) van der Marck (Fleuranges), heer v.
Sedan, een zwager van hem was. Beiden, Robert en Philippa, behoorden tot de
kinderen van Robert II v.d. Marck (Robert de Jonge), heer van Sedan ‘den ever der
Ardennen’ (overl. 1536) (broeder van den in 1538 bekenden luikschen bisschop
Everard) en Catharina de Croy, overl. 1544.
Philippa liet haar echtgenoot Reinout (3) de volgende kinderen na: P h i l i p s , in
dienst van Karel V, overl. 1554 te Milaan, begraven aldaar in het
Minderbroedersklooster; Hendrik (2), de bekende aanvoerder uit den tijd van het
‘Voorspel’ (zie art). Mogelijk is hij, anders zijn vader, de heer van Brederode, van
wiens meubelen, portretten etc. de inventaris opgemaakt is in 1556 en gepubliceerd
zoowel in Nav. 1873, 273 als afzonderlijk. Voorts R o b e r t , coadjutor van den
aartsbisschop van Keulen, kinderloos in Beieren overl. 1566, na veel in Hongarije
gestreden te hebben.
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Dan volgen een vier- (of vijf?tal) dochters: H e l e n a , hofdame van Maria van
Hongarije, in 1572 begraven te Besançon, evenals een jaar te voren haar echtgenoot
Thomas de Perrenot, broeder van kardinaal Granvelle; M a r g a r e t h a , echtgenoote
van Peter Ernst, graaf van Mansfelt, stadhouder van Luxemburg; J o h a n n a , in
1573 als weduwe gestorven van Joost van Bronckhorst en Batenburg, broeder van
Catharina, die de echtgenoote was van den in 1576 overleden Balthasar van
Brederode, zoon van Walraven (4) (zie art.) en zijn 2de vrouw Anna van Nieuwenaar
en ten slotte (tenzij met Gen. en Her. Bl. IX, 47-48 - trouwens ook reeds Bat. Ill. nog een dochter F r a n ç o i s e aangenomen moet worden, die zij opgeven als abdis
in Frankrijk) nog: A n t o n i a (of A n n a ) P e n e l o p e , echtgenoote van graaf Anton
van Isenburg, die in 1548 te Antwerpen aan zijn einde kwam, en daarna van Cornelis
van Ghistelles, een edelman uit Vlaanderen, voor alle welke zoons en dochters
verder verwezen moge worden naar Ned. Leeuw 1926, 242-243 (vgl. ook Bat. Ill.).
Elders vertelt men van heer Reinout (3), dat hij na den dood van Philippa nog een
huwelijk heeft aangegaan, dat, geheim, nooit wettig erkend is, en wel met
C a t h a r i n a v a n H o l t e n , in wier zoon Reinout zich de stam der Brederodes
als Brederodes van Bolswart zou voortgeplant hebben tot in 1832. Van de bastaarden
van Reinout (3) (zie Bat. Ill.) zijn Lancelot en A r t h u s de bekendste, de eerste
behandeld (dl. VII, kol. 199-200, waar als zijn moeder genoemd wordt Anna
Symonsdr., overl. 1573), de tweede in 1592 (zie bij v. Brederode den geslachtsboom).
En ook verder is de literatuur in dit en de voorafgaande art. vermeld.
Kooperberg

[Brederode, Walraven van (1)]
BREDERODE (Walraven v a n ) (1), overl. in Juli 1369. Hij was de tweede zoon van
Dirk (3) (zie art.) en van B e a t r i x v a n V a l k e n b u r g . Zijn huwelijk met B e r t h a ,
dochter van heer Jan van Egmond (dl. III, kol. 330), dat in 1360 werd gesloten, is
kinderloos gebleven. Hij werd begraven in het koor van de Carmelieten te Haarlem.
Zie: A. M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta, ed. in octavo (Lugd. Bat. 1698), 324;
B o c k e n b e r g , Historia Brederodiorum (Lugd. Bat. 1587), 20; P. V o e t , Oorspronck
der Heeren van Brederode (Utrecht 1656), 60.
Scholtens

[Brederode, Walraven van (2)]
BREDERODE (Walraven v a n ) (2), overl. te Gorinchem 1 Dec. 1417. Hij was de
derde zoon van Reinout (1) (zie art.) en van J o h a n n a v a n G e n n e p . Toen
zijn broeder Jan (dl. VII, kol. 200) in 1402 als convers was ingetreden in het
Kartuizerklooster te Zeelhem bij Diest, is hij hem opgevolgd als 17de heer van
Brederode. In de lijst der heeren van Brederode wordt hij Walraven I genoemd. In
1396 en volgende jaren heeft hij deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van hertog
Albrecht van Beieren en Willem van Oostervant tegen de Friezen. Bij de bestorming
van een sterkte bij Stavoren in 1400 is hij in handen van de Friezen gevallen, doch
wist te ontsnappen. In 1402 streed hij met zijn landsheer tegen Jan van Arkel. Bij
de belegering van Gorinchem is hij met andere hollandsche edelen gevangen
genomen en zeven jaar lang vastgehouden. Door list ten laatste zijn vrijheid
herkregen hebbende, is hij den graaf krachtig blijven steunen in den arkelschen
oorlog. In 1417 nam hij een belangrijk aandeel in de verovering van Gorinchem voor
Jacoba van Beieren. Hij versloeg Willem van Arkel, doch sneuvelde ook zelf in de
straten dier stad.
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v a n V i a n e n , erfdochter van H e n d r i k v a n V i a n e n , Ameide en Herlair, die
in 1418 is gestorven. Beiden zijn begraven te Vianen in het koor der kerk. Zij hebben
nagelaten twee zonen, te weten Reinout (2), die zijn vader heeft opgevolgd als heer
van Brederode, en Gijsbert (zie art.) en een dochter, W a l r a v i a , die gehuwd is
met G e r a r d v a n W a a r d e n b u r g , heer van Amerongen en Broeckhuysen.
Zie: A. M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta, ed. in octavo (Lugd. Bat. 1698) II,
330, 337-341; B o c k e n b e r g , Historia Brederodiorum (Lugd. Bat. 1587), 28-31;
P. V o e t , Oorspronck der Heeren van Brederode (Utrecht 1656), 63-71.
Scholtens

[Brederode, Walraven van (3)]
BREDERODE (Walraven v a n ) (3), natuurlijke zoon van Reinout (2) (zie art.) en
dus halve broeder van Walraven (4) (die volgt) en Frans (die voorafgaat). Hij wordt
het eerst genoemd in verband met moeilijkheden, waarover v.d. A a (naar B u r m a n ,
II, 347) en, naar hem weer, J.J.v. B r e d e r o d e uitvoerig verhalen. Ook haarlemsche
bronnen leeren trouwens, dat hij op bevel van zijn vader zou zijn opgetrokken om
op een met wol geladen, schotsch schip, dat gestrand was bij Zandvoort, in de
heerlijkheid Brederode, zijn recht te handhaven en hoe hij daarin verhinderd werd
door den schout van Haarlem e.a. met een aantal ‘schutten’ uit die stad. Walraven
zou zich hierover wreken en hij vond daartoe gelegenheid in 1457, toen hij
afgevaardigden van Haarlem in de personen van een burgemeester, een schepen
en den secretaris, met een opdracht naar den bisschop te Amersfoort belast, bij de
Bilt overviel en beide eerstgenoemden doodde, wat, naar het heet, hem door zijn
hiervan onkundigen vader zóó kwalijk genomen werd, dat hij hem een tijdlang niet
in zijn tegenwoordigheid duldde. Toch werd hem, Walraven, toen hij bij den aanslag
op Gijsbrecht, Reinout (2) (zie beide art.) en verwanten door bisschop David mede
gearresteerd werd, de vraag voorgelegd, of zijn vader bovenbedoelden moord niet
gewild had, een vraag, dien hij niet anders dan ontkennend kon beantwoorden met
toevoeging, dat die doodslag reeds verzoend was.
Maar hij verklaarde ook niets te weten van de beschuldigingen, zijn vader en oom
voorgehouden, dat zij nl. een verbond zouden hebben gemaakt met Adolf v. Gelre
- die dit trouwens later ook met fierheid verwierp - tegen Karel den Stoute en den
bisschop. En in verband daarmee kon hij evenmin de aanklacht aanvaarden, dat
hij zou geweten hebben van bijstand van eerstgenoemden aan de Gelderschen bij
het verbranden van IJselstein. En ook van een voornemen, denzelfden toegedicht,
dat zij de regeering van Utrecht hadden willen verzetten, loochende hij alle kennis.
Maar al die ontkenningen, ook op andere, ondergeschikte punten, konden
Walraven niet redden van de barbaarschheid van een rechtspleging, zelfs voor die
tijden ongehoord, waardoor de bisschoppelijke raden ten slotte bekentenissen van
niet bedreven daden afpersten, waarop hij echter standvastig zijn onderteekening
weigerde. Op dezelfde wijze ging het met den medegevangengenomen Jan v.
Amerongen, den utrechtschen schout.
Toch werkte de bisschop met deze afgedwongen bekentenissen bij zijn
halfbroeder. Wij zagen in het art. Reinout (2), hoe deze door de behandeling zijner
zaak voor de Vliesorde, waartoe Jolande v. Lalaing, aanvankelijk evenwel zonder
resultaat, had meegewerkt, ontkwam aan den greep van den boosaardigen bisschop,
die alleen Gijs-
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brecht (zie art.) nog een paar jaar kon vasthouden, daar, gelijk mede is vermeld,
ook Walraven zich wist te onttrekken, zij het op gansch andere wijze. Doch de
bijzonderheden van zijn avontuurlijke ontvluchting zijn al te dikwijls bij de
geschiedschrijvers verhaald dan dat wij ze hier behoeven na te vertellen. Genoeg
zij het mede te deelen, dat hij op Hagesteyn, het slot der Brederodes, zich in
veiligheid kon stellen en vandaar in het mede brederoodsche Vianen. Niet veel later
zou hij zich naar Adolf v. Gelre begeven hebben, die met verontwaardiging in een
schrijven van 3 Sept. 1470 aan de kapittels van Utrecht de valsche aantijgingen
aan zijn adres verwierp (zie reeds boven), waarmee intusschen nog niet alles is
afgedaan in zake de vraag of de Brederodes (en Montfoort) al dan niet met
genoemden hertog in betrekking hebben gestaan om met diens hulp Gijsbrecht
weer in de plaats van bisschop David te stellen.
Men heeft met grond verondersteld dat Walraven, na zijn bevrijding uit den kerker,
wel ruchtbaarheid zal hebben gegeven aan hetgeen in zake de beschuldigingen
tegen zijn familie en de oudervonden mishandelingen zich had afgespeeld, hetgeen
er sterk toe zal hebben bijgedragen, dat ten slotte Karel den Stoute de oogen geheel
zijn opengegaan; vgl. het art. Reinout (2).
Bepaald loyaal schijnt zoomin van Reiner v.B. als van hem, beiden
bastaardbroeders van Walraven (4) (die volgt), de houding tegen dezen geweest
te zijn, beiden blijkbaar, samenwerkend met Reiner v. Broechuyzen (zie boven),
betrokken bij een beweging te Vianen en Ameide (Aug. 1477), wien alle drie
Walraven (4) althans, in verband daarmee, vergiffenis schonk, nadat door den graaf
van Hoorn een opstandige beweging onderdrukt was, door hen beproefd tegen zijn
moeder en bij welk pardon we dus voor het eerst den naam van Walraven (4) vermeld
vinden. Om hetzelfde Vianen ging het in den utrechtsch-hollandschen oorlog van
1481, waarbij Walraven (3) eveneens een rol gespeeld heeft, en waarbij hij, niet
zonder succes, de Lekpoort aldaar verdedigde, toen overigens het stadje reeds
door de Utrechtschen bemachtigd was. Doch niet dan nadat deze ook het slot
Batenstein veroverd hadden, verdedigd door Joris (zie art.), bastaardzoon van
Gijsbrecht, welke in Vianen het gezag voerde voor den afwezigen jonker Walraven
(4), kon de brederoodsche bastaardzijlijn, waartoe Reiner v. Broechuysen behoorde
(daar in 1480 weggewerkt), met overmacht tegen de Lekpoort opgerukt met die van
Utrecht, haar aan Walraven (3) ontrukken.
Dan hooren wij, een reeks van jaren, weinig van dezen bastaard Walraven (3),
wien zijn vader Reinout (2) (zie diens art.) zijn recht had overgedragen (1465) op
het drostambt van het zooevengenoemde Hagesteyn en het schoutambt aan de
Vaart. Ook na zijn tijdelijke ontzetting m.n. uit het eerstvermelde ambt heeft hij toch
zijn aanspraken daarop gehandhaafd, evenals een schuldvordering op den bisschop,
die later ook erkend zijn. Komt hij weer voor in 1487? In het bisschoppelijk archief
bevindt zich een regest (No. 4599 v.h. Reg. v.h. Archief der Bisschoppen van Utrecht
III), waarin Walraven genoemd wordt, waarbij echter met meer recht aan heer
Walraven (4) schijnt te moeten worden gedacht. Maar dat wil niet zeggen, dat de
rol van den Walraven, hier in bespreking, al uitgespeeld zou zijn. Meer nog dan
Walraven (4), die volgt, en evenzeer als Joris (boven behandeld) heeft hij, evenals
Walraven en Anthony, de bastaards van den domproost Gijsbrecht, een aandeel
gehad in
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den strijd, dien men naar zijn halfbroeder Frans (zie art.) den Jonker-Fransenoorlog
genoemd heeft.
Reeds van de commissie van drie, naar Leuven, waar jonker Frans studeerde,
gezonden om dezen te bewegen op te treden als hoofd der hoeksche partij (3 April
1488) (zie art. Frans) had hij deel uitgemaakt. Daarna was hij dan ook in Sluis,
vervolgens zien we hem te Rotterdam, na eerst bij de landingsplaats bij Delfshaven
met de schepen achtergebleven te zijn; hij strijdt bij Schoonhoven mede, wordt
gezonden naar Montfoort om hulp, neemt nog deel aan verschillende expedities of
strooptochten o.a. van Overschie uit, gericht op Schiedam, dan op Vlaardingen,
schijnt daarentegen niet den voor de Brederodes ongelukkigen slag op de Lek te
hebben medegemaakt evenmin als Hendrik, die in dien tijd betrokken was bij de
mislukte aanslagen van R.v. Broechuysen op Gouda en Leiden, waarna zij via
Rotterdam naar Woerden trokken om levensmiddelen uit Utrecht bijeen te brengen
voor de in steeds grooter nood verkeerende Hoekschen te Rotterdam. En geen van
beide of andere Brederodes schijnen ook tegenwoordig te zijn geweest bij de
nederlaag bij Moordrecht. Wel namen zij deel aan den aftocht van Frans uit
Rotterdam na de capitulatie van 24 Juni 1489; zeker waren het zijn bastaardbroeder,
deze Walraven (3), de drost van Hagesteyn, alsmede diens neven, Gijsbrechts
bastaarden Walraven en Anthony, die hem mede vergezelden naar Sluis, maar
Hendrik ging naar Utrecht.
En dezelfden ontbraken niet, toen jonker Frans 2 Juli opnieuw uit Sluis optrok,
Overflakkee en Duiveland, daarna het land van Strijen teisterend, maar door het
heldhaftige Goedereede succesvol weerstaan als het ware als inleiding - nadat men
nog wat in den Zwijndrechtschen Waard geplunderd en gebrandschat had - op het
noodlot, dat Jan v. Egmond, daartoe 21 Aug. naar Schouwen met een aanzienlijke
vloot opgevaren, hun in het Brouwershavensche Gat bereidde (23 Aug.). Uit het art.
Frans weten we reeds, hoe ongelukkig de afloop van dit gelijktijdige land- en
watergevecht voor dezen en de bastaarden van Gijsbrecht geweest is; Walraven
kon met den anderen aanvoerder, Jan v. Naaldwijk, nog ontkomen. Wie er met hen
de ramp van Brouwershaven overleefde en niet in 's vijands handen gevallen was,
wist, hoe dan ook, door Zierikzee trekkende, 28 Juli naar Sluis, het punt van uitgang,
te ontsnappen. De woelige heer v. Naaldwijk, Frans' waardige evenknie en thans
in zekeren zin zijn opvolger, hield zich niet lang rustig in dat stadje, waar overigens
Philips v. Kleef den scepter zwaaide, totdat hij het na heldhaftigen tegenstand aan
de troepen van Maximiliaan moest overgeven, wat tevens het einde beteekende
niet alleen van de hoeksche woelingen, doch van het verzet tegen dezen vorst (vgl.
ook de artikelen over Albrecht v. Saksen, dl. I, kol. 65 en Philips v. Oostenrijk, dl.
VII, kol. 958). Voorafgegaan waren nog ondernemingen, soms niet veel meer dan
pogingen daartoe van den heer v. Naaldwijk tot in het N. van Holland, deels ook om
met het opgestane Kaas- en Broodvolk in voeling te komen en te blijven, en nog
verder noordelijk, als naar sommige der Waddeneilanden (waarover B l o k , Een
Holl. stad onder de Bourg. Oost. heerschappij, 89), maar of ook W. (3) v.B. daarbij
betrokken is geweest, blijkt evenmin als van deelneming aan den uittocht van Philips
en overgebleven ontevredenen (na den val van Sluis) naar het Max. vijandige
Frankrijk van Karel VIII. En zoo Walraven dan niet behoord mocht hebben of heeft
tot het overschot der Hoekschen, dat in franschen dienst den dood
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gevonden heeft, dan kan hij nog enkele jaren behoord hebben tot die hoeksche
elementen onder de tegenstanders van Maximiliaan, evenals nog enkele anderen
der genoemde Brederodes, welke zich nooit weer tot een afzonderlijke hoeksche
partij hebben kunnen vereenigen, maar opgegaan zijn in de menigte van hen, die
gekant waren tegen de monarchale staatkunde der bourgondische vorsten, om met
B l o k te spreken (t.a. p. II, 90-91).
Of deze Walraven (3) v.B. kinderen gehad heeft bij G e e r t r u i d a v. A l p h e n ,
met wie hij gehuwd was, is evenmin bekend.
Hij schijnt kinderloos overleden te zijn.
Kooperberg

[Brederode, Walraven van (4)]
BREDERODE (Walraven v a n ) (4), geb. 1456 (bij S t r o o b a n t echter eerst in
1480 meerderjarig, doch vgl. Ned. Leeuw 1925, 65), gest. 1531, ridder, heer van
Vianen, Ameyde, Heemsroede (Hemsrode, Heemsfoerde in Gen. en Her. Bl. IX,
46) en het Nedereind van Jutphaas en nog tot Abbenbroeck voor 3 deelen (als
hoedanig voorkomende 16 April 1491, Ned. Leeuw 1920, 38) was de oudste zoon
van Reinout (2) (zie art.) en J o l a n d e v. L a l a i n g ; als heer van Brederode is hij
bekend als Walraven II. Hij werd ook burggraaf van Utrecht, evenals zijn vader, bij
wiens overlijden hij nog minderjarig was, zoodat, met goedvinden van Karel den
Stoute, zijn moeder de voogdijschap uitoefende. Reeds werd aan het slot van het
art. Reinout (2) aangestipt, hoe hieruit allerlei moeilijkheden zijn voortgekomen. Zie
trouwens ook boven bij zijn bastaardbroeder Walraven (3) wien, evenals Reinier v.
Brederode en Reyer v. Broeckhuysen, ridder, in verband met den door hem te
Vianen (en Ameide) tegen. Jolande verwekte opstandigheid (waaraan de graaf van
Hoorne een einde gemaakt had) vergiffenis geschonken wordt (14 Aug. 1477),
geteekend door den dan dus voor het eerst optredenden Walraven (4), die evenwel
nog geen zegel gebruiken mocht. Bovenbedoelde kwesties over de voogdij, betwist
aan Jolande, die in dien tijd òf te Gent òf te Vianen vertoefd heeft, zijn te eer te
begrijpen, als men zich de positie van haar tegenstanders indenkt, Walraven v.
Ameroyen en Reinier (of Reyer) v. Broeckhuysen, immers afstammende van Reinouts
zuster Walravina, gehuwd met Gerrit v. Broeckhuysen. Hoe groot het geharrewar
is geweest, vóórdat het eindelijk gelukt is dergelijke tegenstanders weg te krijgen,
moge ook hieruit nog blijken, dat Jolande's jeugdige zoon Walraven niet alleen,
maar ook twee van haar nog jongere dochters (als hoedanig B u r m a n , III, 204,
Jodoca of Joeste en Johanna noemt) in de macht van Broeckhuysen geraakt waren.
Is dus een en ander gesust na en door ‘deding’ en vergiffenis (waarover ook te
vergelijken zijn de stukken nos. 59 en 60 in Versl. 's Rijks Oude Archieven, 121-122),
men herinnere zich ook uit het bovengeschrevene, hoe het in de weldra weer
oplaaiende Hoeksch-Kabeljauwsche twisten gegaan is met de erfgoederen, die
Walraven bij zijn meerderjarigheid in bezit had gekregen en waarvoor zijn
gelijknamige bastaardbroeder W. (3) en ook Joris ten slotte met meer dapperheid
dan fortuin gestreden hebben, hetgeen nog sterker geldt voor Zweder v.B., die voor
Jolande het bestuur voerde, toen zij met haar kinderen in Gent had moeten
verschijnen ter huldiging van Maria v. Bourgondië (1477), maar stad en kasteel te
Vianen in de macht van Reiner v. Broeckhuysen had moeten laten. Door het verdrag
van Schoonhoven van dezen, tegen betaling van 4000
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goudguldens bevrijd, kon Vianen niet lang daarna Walraven (4), meerderjarig, als
wettigen heer huldigen, nadat hij, tegelijkertijd, maar heel wat korter dan zijn broeder
Frans, te Leuven ‘in studie gelegen had’. Doch rust heeft hij er aanvankelijk in Vianen
niet lang genoten en met name 1481 en 1482 waren jaren vanstrijd, waarin W. (3)
en Joris hun niet geheel voorspoedige verdediging voerden tegen Swanenburg, die
uit toorn over het gebruik van Vianen als toevluchtsoord voor utrechtsche ballingen
het stadje deerlijk liet toetakelen. Eerst door de betaling eener afkoopsom van 5500
rijnsche guldens, kwam Walraven er af, sinds rustig meester van het geteisterde
plaatsje met wat er van de omgeving bijbehoorde. En ook kon hij, die eerst in 1488
zich kon verzoenen met den bij de vermelde inneming van Vianen in dezen
utrechtschen oorlog mede betrokken heer van Montfoort, afgezien van het
burggraafschap, dat echter eerst in 1497, in welk jaar althans verheven van bisschop
Frederik v. Baden, zijn intiemen vriend en waarvan hij later, 30 April 1522 Cornelis
Jacobsz tot zijn luitenant of plaatsvervanger heeft aangesteld, zich ook van andere
bezittingen weer als meester beschouwen, ook beleend met de Haer, nadat Dirk v.
Zuylen, medeplichtig aan de utrechtsche verovering van Vianen in 1481, was
gedagvaard en, van woordbreuk beschuldigd, zich gestraft zag met
verbeurdverklaring van zijn leenen (Gen. en Her. Bl. III, 488) (ook Walraven's zoon
Reinout (3) werd er mee beleend, 16 Jan. 1532, na den dood zijns vaders).
Daarentegen geeft Walraven een bezit in leen aan Floris v. IJselstein en wel het
huis ter Does in Leiderdorp, 3 April 1518 (Kron. Hist. Gen. 1849, 215).
Meestal woonachtig op het slot te Batenstein, het hof der Brederodes, gelegen
op den N.W. hoek der stad Vianen (zie de afbeelding in Oud-Holland 1908, 177 en
over dat slot verder Vianen, de aloude zetel der Heeren van Brederode in F.D.J.
M o o r r e e s , Aan de oevers van Lek en Linge, Schoonhoven 1883, vlg.), kwam
Walraven (4) tot steeds grooter aanzien. In 1486 woonde hij de kroning van Max.
tot Roomsch-Koning bij en werd tot ridder geslagen; ook daarna hield hij zich nu en
dan aan het hol op (W a g e n a a r , IV, 246). Toch moet het aan dezen Walraven
geweest zijn, immers o.a. als burggraaf aangesproken, dat Jan v. Naaldwijk (10
Juni 1489) het verzoek richtte om koren te zenden en met volk binnen Woerden te
komen, ten einde een aanslag op verschillende plaatsen te beramen (J.L.v. D a l e n ,
Reg. lijst bij den Inv. v.h. Arch. v. Dordrecht, Dordrecht 1912, no. 477).
Toch zou de tijd weer komen, dat Maximiliaan en zijn zoon Philips, van wien hij
later, 15 Jan. 1504 (1505) raad en kamerling werd, hem ook hun welgezindheid
toonden, toen zij vergiffenis schonken (Aug. 1499), voor wegleiding uit Veere over
huize Sandenburg naar Vianen van Margaretha v. Borselen, hoewel zij verloofd
was met Martin v. Polheim, ridder van hun orde en hun kamerling. En het huwelijk
met deze joffer Margaretha, voltrokken omstr. 1493, gelijk later nog een tweede,
vermeerderde behalve het aanzien, tevens de bezittingen van Walraven. Zoo met
de goederen van Kloetingen, waaruit hij met een gift van 300 gouden rijnsche guldens
's jaars zijn vrouw Margaretha v. Borssele (Borselen) beschenkt voor speldegeld
20 Jan. 1492 (Versl. 's Rijks Arch. 1909, 121). Zoo met o.a. Nieuwer Amstel, waaruit
veel ongenoegen met de Amsterdammers is voortgekomen, ook voor zijn zoon
Reinout (3),
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waarover t e r G o u w mede daar aangehaald (blz. 329).
Genoemde M a r g a r e t h a v. B o r s e l e n , vrouwe van Cloetinge en Ridderkerk,
die 17 Sept. 1505 van koning Philips verlof gekregen had om over haar goederen
te disponeeren, overl. te Brussel in 1507, na in Febr. van dat jaar o.a. Anthonis v.B.,
bastaardzoon van Gijsbrecht, aangesteld te hebben tot voogd en testamenteur
(Versl. 's Rijks-Arch. 1909, 121), was een dochter van W o l f e r t , heer van Veere,
Vlissingen enz., graaf van Grandpré en Bochan, ridder van het Gulden Vlies, uit
diens 2de huwelijk met C h a r l o t t e d e B o u r b o n (Bourgondië) M o n t p e n s i e r
(wier oudste dochter Anna in 1481 gehuwd was met Philips v. Bourgondië, zoon
van Anthonis, den grooten bastaard, zie art. en verder Ned. Leeuw 1918, 91), terwijl
Walravens 2de echtgenoote werd A n n a v. N i e u w e n a a r (Neuenar)
(huwelijksvoorwaarden van 11 Mei 1508), dochter van W i l l e m , en overl. 1535,
nadat zij door haar voorzoon uit Batenstein verdreven was.
Uit het 1ste huwelijk sproten: Reinout (3) (zie art.); W o l f e r t , heer van Cloetinge,
(volgens J.J.v. B r e d e r o d e ) stamvader van den tak der Brederodes, die in 1679
uitstierf. Deze was gehuwd met A d r i a n a B a x , weduwe van J a n v. A r c k e l ,
en overleed in 1548, nalatende een zoon R e i n o u t (IV). Hij komt o.a. voor met
zijn vader, vermoedelijk op het jaar 1524, gedaagd om in persoon voor den geheimen
Raad te Mechelen te verschijnen, beschuldigd de geldersche vijanden des Keizers
in Vianen binnengelaten en den graaf van Buren den toegang geweigerd te hebben
(Versl. 's Rijks Oude Archieven I, 1924, 203; zie over hun request naar aanleiding
van deze beschuldiging van hoogverraad ook blz. 192 aldaar). Voorts twee dochters:
F r a n ç o i s e (niet vermeld Ned. Leeuw, 1918, 92), vrouwe van ridderkerk en
IJselmonde, gehuwd met H e n d r i k v. M e r o d e , heer van Petershem, Duffel,
Perwez en Westerloo; en C a r o l a (Charlotte) na 1554 (? in 1528 naar Ned. Leeuw
1917, 265) overl., in 1509 gehuwd (blijkens Gen. en Her. Bl. IX, 422 vgl. 46, 125 in
2de echt; vgl. hier ook F r u i n en d e B u s s y , Inv. v.h. archief der heeren van
Montfoort 229) met J o h a n v. M o n t f o o r t , overl. omstr. 1521 (? 1522), raad en
kamerheer van Wilhelmina van Naaldwijk, zoon van H e n d r i k en M a r g a r e t h a
de Croy.
Uit Walravens 2e huwelijk: B a l t h a s a r , geb. 1516, overl. 1576, gehuwd met
C a t h a r i n a v a n B r o n c k h o r s t -B a t e n b u r g . Deze, heer van Bergen
(Kennemerland) is houtvester in Holland geweest. Hij wordt ook genoemd in verband
met open brieven van zijn vader van 9 Nov. 1501 (t e W a t e r , IV, 44 vlg.).
W a l b u r g a , getrouwd met A r n o l d u s graaf v a n S t e i n f ü r t h en B e n t h e i m ,
zoon van E r w i n u s en A d e l b e i d , gravin v a n H o y a . Dan: J o l a n d a , gehuwd
met J a c q u e s d e B o u r g o g n e , heer van Fallais, door sommigen niet vermeld.
Nog: M a r i a , de echtgenoote van den limburgschen edelman G o v e r t v.
M i l e n d o n c k , heer van Vronenbroek en Goor. Ten slotte: M a r g a r e t h a , sinds
1530 abdis te Thorn, aldaar gest. 2 Jan. 1577 (I, 459), ten onrechte weer niet
genoemd bij sommigen, die wel melding maken van M a g d a l e n a , getrouwd met
W i l l e m v. W y i l .
Deze (5) laatsten worden dan ook bedoeld in de overeenkomst, die hun moeder
Anna voor zich
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en hen aangaat met Reinout (Reinould) v. Brederode te Vianen, opperhoutvester
in Holland over haar douarie en de successie dier kinderen en de goederen van
den dan overleden Walraven (4). 7 Febr. 1531 (Versl. 's Rijks oude Archieven, 1909,
126).
Sommigen noemen nog een zoon uit het 2e huwelijk, en wel F r a n s , heer van
Zwammerdam, in 1529 overleden.
Na nog te zijn genoemd, behalve al vroeger, o.a. in verband met Cornelis v.
Bergen, heer van Zevenbergen, op de jaren 1508 (zie voor het een en ander, behalve
Versl. 's Rijks Oude Archieven 1909, blz. 123 vlg., Cat. v.h. Arch. der heeren van
Montfoort (Reg. nos. 5102, 5103 (Register) en 1528 (no. 5536), waarin de elect
Hendrik (v. Beieren) Frans v. Brederode (boven niet als zoon vermeld) beleent, met
behoud van de lijftocht zijner moeder Anna, gravin van Nieuwenaar, het huis en
stad Ameide, die zijn vader Walraven op 23 Sept. 1523 aan den elect had
opgedragen, is hij, die in 1530 nog met Lexmond beleend werd, op hoogen leeftijd,
immers 75 jaar oud, Febr. 1531 (in een stuk van 7 Febr. 1531 heet Anna weduwe,
zie Versl. 's Rijks Oude Archieven 1909, 126) op het slot Batenstein te Vianen
gestorven en aldaar begraven. In een Ruwe schets der afstamming van Brederode
uit Teilingen en Holland (Dietsche Warande, VIII) (1869) wordt als datum van den
dood opgegeven 14 Jan. 1531 en als mogelijke oorzaak schrik bij de tijding, dat
over zijn zoon het doodvonnis zou worden uitgesproken; zie ook bij Reinout (3).
Met hem zelf was trouwens weer een trotsch lid van dat ‘onhandelbare’ geslacht
der Brederodes ten grave gedaald, die het nog in het laatste jaar zijns levens, althans
in 1530, gewaagd had bij den stadhouder van Utrecht te protesteeren tegen bevelen
des Keizers, gegeven aan de bewoners van Ameide, zijn ‘vrije heerlijkheid’
(T h e i s s e n , De regeering van Keizer Karel V in de N. Ned., 140-141).
Zie: M o o r r e e s a.w. en P.v. M e u r s , Kunst in de archieven van Vianen in
Oud-Holland (1908), 179, 197, 198; J.W. t e W a t e r , Hist. van het Verbond der
Edelen IV, 44 vlg., 57, verder de lit. onder en in de vorige art., vooral van Gijsbrecht.
Voor portretten, ook van Reinout, Walraven e.a. Brederodes de aangehaalde studie
van van Meurs.
Kooperberg

[Brederode, Willem van (1)]
BREDERODE (Willem v a n ) (1), overl. 1316. Hij was de oudste zoon van Dirk (1)
van B. (zie art.) en van M a r i a v a n P o l a n e n , dochter van Hendrik heer v. P.
en van der Lecke (dl. II, kol. 793). Voor de eerste maal trouwde hij E l i s a b e t h ,
dochter van den graaf van L u x e m b u r g . Door dit huwelijk was hij een zwager van
keizer Hendrik VII. Uit dit huwelijk is een zoon Hendrik (1) (zie art.) geboren. Na het
overlijden van Elisabeth huwde hij C a t h a r i n a , dochter van W i l l e m v a n
T e i l i n g e n , weduwe van A l b e r t v a n V o o r n e . Uit dit huwelijk is een zoon
geboren, die als Dirk V (zie art. Dirk 3) voorkomt in de lijst der heeren van Brederode.
Willem van B. is twee jaren vóór zijn vader gestorven.
Zie: A. M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta, ed. in octavo, II (Lugd. Bat. 1698),
322-323; B o c k e n b e r g , Historia Brederodiorum (Lugd. Bat. 1587), 15-16; P.
V o e t , Oorspronck der Heeren van Brederode (Utrecht 1656), 54-55.
Scholtens

[Brederode, Willem van (2)]
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was gehuwd met M a r g a r e t h a , erfdochter van D a n i ë l h e e r v a n M e r w e d e
en Stein. Dit huwelijk is kinderloos gebleven. Na den dood van zijn broeder Walraven
(2) (zie art.) in 1417 heeft hij de voogdij aanvaard over diens kinderen. In 1426
moest hij aanzien, dat het slot Brederode door de Kabeljauwschen uit Haarlem werd
verwoest. Sindsdien hebben de Brederode's steeds in Vianen verblijf gehouden.
Willem van B. streed als bevelhebber van een scheepsmacht voor Jacoba van
Beieren tegen Philips van Bourgondië. Hij leed een nederlaag en werd bij Wieringen
gevangen genomen. Vrijgelaten, trok hij in 1450 met zijn gade naar Rome om den
jubilee-aflaat te verdienen. Op de thuisreis zijn beiden enkele dagen na elkander
aan de pest gestorven.
Zie: M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta, ed. in octavo, II (Lugd. Bat. 1698), 330,
341-343; B o c k e n b e r g , Historia Brederodiorum (Lugd. Bat. 1587), 23-25; P. Voet,
Oorspronck der Heeren van Brederode (Utrecht 1656), 63-71.
Scholtens

[Breen, Daniël de of van]
BREEN (Daniël de of v a n ), of B r e n i u s , geb. te Haarlem in 1594 (niet te
Middelburg in 1599 zooals Hylkema gist, maar Visscher en van Langeraad
ontkennen), overl. te Amsterdam in 1664. Frans Kuijper (dl. IV, kol. 868) was een
zusterszoon van hem. Hij studeerde als alumnus van Haarlem te Leiden, was een
leerling van Episcopius, en hielp reeds als student de geciteerden ter Dordtsche
synode, vooral Episcopius in het schrijven van hetgeen noodig was. Toen de akte
van stilstand den leidschen studenten in Oct. 1619 zou worden voorgelegd, was hij
uitgeweken naar Straatsburg, maar in 1621 was hij weer te Haarlem. Hij verklaarde
zich tegen het bekleeden van een overheidsambt, en bestreed de uitgave van de
geloofsbelijdenis door de Remonstranten (1622). De omgang met Herman Montanus
bracht hem in aanraking met de collegianten, onder wie hij te Amsterdam een
leidende plaats bekleedde. Hier ontmoette hij o.a. Galenus Abrahamsz de Haan
(dl. V, kol. 215; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , a.w. III 166-171). Hij liet,
behalve zijn geschriften, eenige brieven in handschrift na. die hier en daar gedrukt
zijn. Wij noemen: Examen tractatus a magistro Simone Episcopio conscripti super
quaestione an liceat Christiano magistratum gerere (geschreven in 1620 is dit werk
alleen bekend uit de Opera theologica van Episcopius II (1665), waarin het
waarschijnlijk gematigd en herzien voorkomt); De qualitate regni Domini nostri Jesu
Christi.... (1640); in onze taal verschenen als Van de hoedanigheid des rijks Christi
(Amst. 1640; herdr. 1641 en 1657); Opera theologica (Amst. 1664; bezorgd door F.
Kuyper); Annotationes breves in Vet. et Nov. Testamentum (Amst. 1664); Verklaring
van Job en Openb. (Amst. 1664); Vriendelijke disputatie tegen de Jooden (Amst.
1664); Dialogus brevissimus de veritate religionis christianae.... (Amst. 1664);
hetzelfde vert. (Amst. 1664); hetzelfde breeder bewerkt als Zamenspraak aangaande
de waarheijd der christ. religie.... (Haarl. 1685); Christelycke deughdenspiegel (Amst.
1630); Compendium theologiae Erasmicae (Rott. 1677); hetzelfde vert. door J. de
Haes (dl. VII. kol. 515; C. S e p p t.a.p. zegt: ‘F. de Haes’) als Kort begrip van
Erasmus' godgeleerdheid (Rott. 1679); Voorbereiding tot het H. Avondmaal;
Geestelijke wandelpligt (Amst. 1711).
Zie: V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protest. Vaderland I (Utr. 1903),
604-606; B. T i d e m a n J z ., Een onuitgegeven brief van
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Simon Episcopius in: Archief voor Ned. Kerkgesch. II (1887), 372 v.; d e z ., Daniël
de Breen aldaar III (1889), 73-84; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger collegianten
(Haarl. 1895), 76 v., 91, 100, 125, 135-141, 335, 385, 393; J. T i d e m a n , De
Remonstr. Broederschap. Biogr. naamlijst (Amst. 1905), 3, 287; C.B. H y l k e m a ,
Reformateurs I (Haarl. 1900), 12, 127, 211, II (1902), 79, 195, 271, 335; Catalogus....
van de bibliotheek der Ver. dpsg. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 221 v.;
Doopsgezinde Bijdragen (1900), 4; J. T i d e m a n , De stichting der remonstr.
broederschap, 1619-1634, I (Amst. 1871), 210; C. S e p p , Bibliotheek van Nederl.
kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 170; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland I
('s Hert. 1852), 171-174; G. B r a n d t , Historie der Reformatie III (Rott. 1704), 170,
923 (register te verbeteren), IV (Rott. 1704), 916-926; H.C. R o g g e , Geschriften
betr. de Ned. Herv. Kerk.... (Amst. 1864), 72; W.J. K ü h l e r , Het socinianisme in
Nederland (Leid. 1912), 149, 194, 198; C. S e p p , Het godgel. onderwijs in Ned. II
(Leid. 1874), 153; Catalogus van handschriften.... der Rem.-geref. gem. te Rotterdam
(Amst. 1869), 6 (no. 48), 74 v. (no. 815 en 816); L.A. R a d e m a k e r , Didericus
Camphuijsen (Gouda 1898), 130-132, 149; A.H. H a e n t j e s , Simon Episcopius
(Leid. 1899), 103.
Knipscheer

[Brill, Matthaeus]
BRILL (Matthaeus), schilder, geboren in 1550 te Antwerpen en overleden te Rome
8 Juni 1583. Hij was waarschijnlijk een leerling van zijn vader Matthaeus, die uit
Breda stamt. Aan dezen wordt een landschapteekening in het museum Boymans
toegeschreven, die 1550 gedateerd is. Omstr. 1575 zal hij naar Rome gegaan zijn;
ongetwijfeld heeft hij hier spoedig naam gemaakt, anders is het niet te verklaren,
dat hij een opdracht kreeg om in het Vaticaan fresco's te schilderen. In de Galleria
Geographica is een serie van 10 fresco's. Zij stellen de groote processie voor, die
Gregorius XIII in 1580 hield, toen hij de reliquieën van den H. Gregorius uit de kerk
van Santa Maria in Campo Martio naar de St. Pieterskerk overbracht. Het is een
vrij droog werk, dat hem toont als een nog onvolgroeid kunstenaar, die echter weinig
invloed van de italiaansche meesters onderging. Veel kleine schilderijen en
teekeningen werden ten onrechte aan hem toegeschreven. Uit een serie etsen, die
door Hendrik Hondius tusschen 1611 en 1613 van eenige landschappen werden
gemaakt, is op te maken dat Paul Brill (die volgt) zeer waarschijnlijk bij zijn broer
geleerd heeft. Enkele van diens vroege teekeningen toonen een opmerkelijke
overeenkomst. Matthaeus is 30 Aug. 1582 te Rome gehuwd, doch stierf reeds het
volgend jaar, slechts 34 jaar oud.
Bronnen zie volgend artikel.
van Guldener

[Brill, Paulus]
BRILL (Paulus), schilder. geboren 1554 te Antwerpen en overleden te Rome 7 Oct.
1626. Uit zijn testament blijkt dat zijn familie oorspronkelijk uit Breda kwam. Hij is
in Antwerpen in de leer geweest bij Damiaen Wortelmans, van wien wij overigens
niets weten. Brill is naar Breda gereisd en in 1574 heeft hij zich te Lyon opgehouden.
Daar zijn naam niet wordt vermeld onder de vreemde kunstenaars, die toen te Lyon
verblijf hielden, moet hij er slechts kort geweest zijn. Hier vandaan is hij naar Rome
gegaan, waar hij zijn broer Matthaeus zal ontmoet hebben. Als deze gestorven is,
schijnt hij zijn opvolger te worden wat fresco-schilderingen betreft. Hij staat blijkbaar
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fresco's in het Lateraan. Ook andere hooge geestelijken en voorname burgers
interesseerden zich voor hem, zoodat wij in verschillende kerken en palazzi nog
werk van hem vinden. Kardinaal Frederik Borromeus, een zeer kunstzinnig man,
werd beschermheer van de schildersacademie te Rome, die hij reorganiseerde in
1593. Hiervan was Paulus Brill lid. Als Frederik Borromeus in 1595 aartsbisschop
van Milaan wordt, blijft hij belangstelling in de Academie stellen, terwijl hij het werk
van Brill bijzonder hoog acht. Als hij in 1610 in Rome diens atelier bezoekt en een
zeegezicht ziet, bestelt hij hem precies datzelfde werk na. Borromeus' vriend Jan
Baptista Crescentio krijgt order er op toe te zien, dat het werk voltooid wordt.
Inderdaad is het in Januari 1611 gereed en zonder dat Borromeus het schilderij
heeft gezien, wordt Brill het geld uitbetaald.
In 1592 was hij gehuwd met O c t a v i a B a r r a , bij wie hij een dochter F a u s t i n a
had en 2 zoons, L u c a R u t e l i o en C y r i a c o , die eveneens schilder werd. Zoo
rustig als het leven van den vader verliep, zoo onrustig en avontuurlijk schijnt dat
van de zoons geweest te zijn. Dat italiaansche huwelijk heeft Brill niet meer vatbaar
gemaakt voor de italiaansche kunst, waarvan hij weinig invloed ondergaat. Meer
voelt hij zich aangetrokken tot zijn landgenooten en andere noordelijke kunstenaars.
Omstr. 1600 leert hij Adam Elsheimer kennen, die van groote beteekenis is geweest
voor de ontwikkeling van zijn kunst. Hij schildert vooral landschappen, soms met
dieren en jacht-scènes, ook wel met mythologische en bijbelsche verhalen
gestoffeerd. Zijn werk werd zeer gewaardeerd als versiering voor landhuizen en
jachtsloten, zooals o.a. blijkt uit de correspondentie van kardinaal Carlo de Medici
uit Florence met den gezant te Rome. Vele teekeningen zijn bewaard. Herhaaldelijk
werd zijn werk geëtst. In de landschapskunst vormt hij een brug tusschen de 16e
eeuw (Patinier en Bles) en de 17e eeuw. Hij had veel leerlingen o.a. W. van Nieulandt
en den Italiaan Agostino Tassi, die de leermeester werd van Claude Lorrain. Brill
woonde te Rome op de Salita Modiorum alla Trinità de' Monti. Hij werd begraven
in Santa Maria del Anima, waar ook Matthaeus B. begraven ligt.
Zijn portret als prent door H. Hondius, J. Ladmiral, E. de Boulonois en E. Baes.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 183; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler V (1911), 16; A. M a y e r ,
Das Leben und die Werke der Brüder Matthäus und Paul Brill (1910); M a u r i c e
V a e s in Mélanges Hulin de Loo (1931); J.A.F. O r b a a n in Oud Holland (1928),
29; v a n H a l l , Repertorium voor de gesch. der Ned. schilder- en graveerkunst
(1930) II, 317.
van Guldener

[Brink, Christianus]
BRINK (Christianus), geb. in 1657 te Franeker, overl. 25 Febr. 1743, liet zich 2 Aug.
1675 inschrijven als phil. student aan de hoogeschool te Franeker, voltooide zijn
studie in 1680, werd 1681 predikant te Beers-Jellum, waar hij tot zijn dood werkzaam
was. Op 1 Oct. 1683 ontving hij de benoeming tot veldprediker bij den
luitenant-generaal Aylva en 2 Mei 1692 zag hij zich andermaal voor dat ambt
benoemd. Men vindt van hem een latijnsch lofdicht op Jarich van Ockinga in de
Frisia Nobilis.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 177;
Friesche Volksalmanak (1855), 95.
Wumkes

[Brink, Cornelius]
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BRINK (Cornelius), geb. te Joure, overl. 20 Juli 1756, zoon van Ds. H e n r i c u s
B., was pre-
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dikant te Haskerdijken-Nijehaske (1701-04), en te Gorredijk (1704-10) en te Sloten
in de classis Amsterdam (1710-44, toen zijn emeritaat inging). Van hem vindt men
een grieksch vers achter de Dissertatio juridico-historica ad decretum imperatorum
Severi et Antonini in L. Pactum eius ultim. Dig. de heredibus instituendis (Franeq.
1705), die in Juni 1705 onder leiding van prof. Zach. Huber verdedigd werd door
jhr. Philippus Fredericus Vegilin van Claerbergen.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 597,
608.
Wumkes

[Broeckhoven, Mr. Arnold van]
BROECKHOVEN (Mr. Arnold v a n ), overl. te 's Hertogenbosch na 15 Dec. 1650,
zoon van Mr. Rogier (die volgt) en E l i s a b e t h v a n J a b e e c k . Hij was schepen
van 's Hertogenbosch 1609, 1615, 1620, 1624 en 1627; leende in 1616 aan de stad
800 gulden ter betaling van haar aandeel in de kosten van het nieuw opgerichte
oksaal in de St. Janskerk; 27 Juli 1629 maakte hij deel uit van een commissie, die
tijdens de belegering der stad, van de burgerij 100.000 gulden zou opnemen om
het garnizoen te kunnen betalen. Ook behoorde hij 2 Sept. 1629 tot de deputatie,
die naar den bisschop en de hoofden der geestelijkheid werd gezonden, om te
spreken over de voorwaarden, welke men bij de overgave der stad voor de
geestelijkheid zou trachten te bedingen. Hij was tevens lid der Illustre
Lieve-Vrouwebroederschap en onderteekende in die hoedanigheid in 1642 de
overeenkomst, dat voortaan ook protestanten als lid der vereeniging zouden worden
toegelaten. Zijn echtgenoote was J o h a n n a , dochter van Mr. W i l l e m v a n
R e y s , raad en pensionaris der stad 's Hertogenbosch.
Zie: Taxandria VI (1899), 39, 166-167.
Verzijl

[Broeckhoven, jhr. Gerard van]
BROECKHOVEN (jhr. Gerard v a n ), overl. te Lier 7 Febr. 1638, zoon van Mr.
Hendrik (2) (die volgt) en J o h a n n a v a n W e e r t gezegd v a n d e r S t e g e n .
Hij was schepen van 's Hertogenbosch in 1610, 1618, 1619, 1622, 1623 en 1626,
pandde in laatstgenoemd jaar van koning Philips IV van Spanje voor de som van
97.000 gulden Bergeik, Westerhoven, Riethoven, Borkel en Schaft, welke te samen
een dingbank vormden, als een heerlijkheid; de Staten der Vereenigde Nederlanden
losten in 1658 door de pandpenningen terug te betalen aan zijn weduwe, de
heerlijkheid weder in. In 1626 volgde hij eveneens zijn broeder Pieter als raad en
rentmeester-generaal der Staten van Brabant in het kwartier van den Bosch op. Hij
was volgens contract van 13 Mei 1617 te Brussel gehuwd met C a t h a r i n a M a e s
(overl. 2 Nov. 1660), oudste dochter van J a n B a p t i s t , heer van Bousval en
Laloux, raad- en advocaat-fiscaal van den raad van Brabant, en van Maria v a n
B o i s s c h o t . Beiden liggen begraven in het koor der St. Gomaruskerk te Lier.
Zie: Taxandria VI (1899), 165-166.
Verzijl

[Broeckhoven, Hendrik van (1)]
BROECKHOVEN (Hendrik v a n ) (1), zoon van E g i d i u s en E l i s a b e t h
M e l i s s e n . Hij was in 1509 met Gijsbert Gijssels stadsrentmeester van 's
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Hertogenbosch, schepen in 1511 en 1527, van 1528-30 gasthuismeester, in welke
bediening hij 2 Sept. van laatstgenoemd jaar door Gerard Sellius, rector der
fraterscholen, werd vervangen. Hij was de eerste van zijn gëslacht, die in den
bosschen schepenstoel kwam. Zijn echtgenoote heette M a t t h e a v a n D r i e l
Jacobsdr.
Zie: Taxandria VI (1899), 163.
Verzijl

[Broeckhoven, Mr. Hendrik van (2)]
BROECKHOVEN (Mr. Hendrik v a n ) (2), overl. te 's Hertogenbosch 19 Juli 1604,
zoon van Pieter v.B. A e g i d i u s z . en J u d i t h v a n D o e r n e . Hij was schepen
van 's Hertogenbosch 1571-73, 1581,
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1585, 1587 en 1602, raad, rentmeester 1577, 1580, en vervolgens pensionaris
1588-95, raad en rentmeester-generaal der Staten van Brabant in het kwartier van
den Bosch, prins en hoofdman der rederijkerskamer Mozesbosch. Hij maakte 6 Oct.
1598 zijn testament en had ook in 1570 aan de hoogeschool te Leuven twee
studiebeurzen gesticht. Hij was gehuwd met J o h a n n a v a n W e e r t gezegd
v a n d e r S t e g e n (overl. 10 Oct. 1605). Beiden liggen in de kerk te Rumpst bij
Antwerpen begraven. Hun kinderen waren: jhr. Mr. Pieter (die volgt); jhr. Mr.
C h r i s t i a a n (overl. te Brussel 12 April 1612), was schepen van 's Hertogenbosch
en pensionaris tot aan zijn dood, lid der Illustre Lieve Vrouwe-broederschap, huwde
A n n a v a n A s s c h e ; jhr. R o g i e r (overl. 16 Febr. 1656), huwde te 's
Hertogenbosch 25 Nov. 1597 J o h a n n a v a n H o r e n b e e c k (overl 27 Aug.
1652). Beiden liggen in de St. Janskerk begraven, waar hun grafsteen nog te zien
is; en jhr. Gerard (die voorgaat). Deze kinderen werden bij diploma, gegeven te
Praag 10 Febr. 1607 door keizer Rudolf II, wegens de verdiensten van hun vader
in den adelstand verheven; en ontvingen 13 Febr. 1620 van de aartshertogen Albert
en Isabella adelsbevestiging.
Zie: Taxandria VI (1899), 163-164, 192-195.
Verzijl

[Broeckhoven, jhr. Mr. Pieter van]
BROECKHOVEN (jhr. Mr. Pieter v a n ), overl. te 's Hertogenbosch in 1626, zoon
van Mr. Hendrik (2) (die voorgaat) en J o h a n n a v a n W e e r t gezegd v a n d e r
S t e g e n . Hij was schepen in 1598 en volgde zijn vader als raad en
rentmeestergeneraal der Staten van Brabant in het kwartier van 's Hertogenbosch
op. Zijn weduwe, L u c i a v a n H o h e n s t e i n , werd 30 April 1630 door koning
Philips IV van Spanje, hertog van Brabant, beleend met Arendonk en erfde in 1632
van haar zwager Sebastiaan Tynner de heerlijkheid Holenfeltz of Hollenfeltz in
Luxemburg. Zij overleed omstreeks 1640 op het kasteel van dien naam. De
Minderbroeder Johannes Boener (dl. VIII, kol. 136) vereerde Lucia in 1623 de
opdracht der beide uitgaven (Latijn en Nederlandsch) van Waerachtige ende levende
Figuren van de H. Martelaers van Gorcum, met een cort verhael van hun leven en
sterven, gedrukt bij Antonius Schaeffer te 's Hertogenbosch. Beide zeer zeldzame
werkjes vindt men beschreven bij Ch. C.V. V e r r e y t , Het geslacht Schaeffer te 's
Hertogenbosch van 1541-96, in betrekking tot de boekdrukkunst, 77 en 199.
Zie: Taxandria VI (1899), 164-165.
Verzijl

[Broeckhoven, Mr.Rogier van]
BROECKHOVEN (Mr. Rogier v a n ), overl. te 's Hertogenbosch 14 Sept. 1624, zoon
van P i e t e r v.B. A e g i d i u s z . en J u d i t h v a n D o e r n e . Hij was schepen
1595, 1604, 1608, 1611 en 1614, raad van 's Hertogenbosch, kapitein der schutterij
van den Handboog, Zwanebroeder der Illustre Lieve Vrouwebroederschap en na
den dood van zijn broeder Hendrik (2), die voorgaat (in, 1604) prins en hoofdman
der rederijkerskamer Mozesbosch, ook Mozesdoorn genoemd. Hij ligt met zijn
echtgenoote E l i s a b e t h v a n J a b e e c k (overl. 6 Jan. 1578) in de St. Janskerk
bij het altaar van St. Sebastianus begraven. Uit zijn huwelijk: Mr. Arnold (die voorgaat)
en J o s i n a (overl. in 1637), huwde 12 Febr. 1604 A e r t v a n H o o r e n b e k e ,
die bij de plechtige uitvaart voor koning Philips II van Spanje, gevierd te 's
Hertogenbosch 8 Nov. 1598, in den stoet met Wouter Janssen, Antoni Pijnappel,
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Abraham Thomas, Jacob Servaessen en Jan van den Kerckhoff als jongste luitenants
der vier schutterijen, de tombe droeg, welke bedekt was met een zwart fluweelen
kleed en wit zijden kruis daarover met wapens aan beide zijden. Hij werd
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in 1613 lid der Illustre Lieve Vrouwe-broederschap en onderteekende in 1642 de
overeenkomst, dat voortaan ook Protestanten als lid der genoemde broederschap
konden worden aangenomen.
Zie: Taxandria VI (1899), 37-38, 166.
Verzijl

[Bronckhorst, Jan van]
BRONCKHORST (Jan v a n ), proost van S. Salvator en kanunnik van den Dom te
Utrecht, zoon van G i j s b r e c h t v.B., overl. 25 Juni 1346. In Oct. 1322 werd hij na
gemeenschappelijk overleg der kanunniken zonder formeele keuze aangewezen
voor den utrechtschen bisschopsstoel. Maar reeds 24 Sept. 1322 was de benoeming
aan den Paus gereserveerd, die 8 Nov. 1322 op verlangen van graaf Willem III Jan
van Diest benoemde. Jan v.B. was klaarblijkelijk de candidaat van de
anti-hollandsche groep onder de kanunniken, gelijk ook in 1340 bleek na den dood
van Jan van Diest, toen hertog Reinoud II openlijk Jan van B. als candidaat
propageerde. De keuze bleef onbeslist en de paus gaf Utrecht eerst aan Nicolaas
de Capoccio en later aan Jan van Arkel. Jan van Bronkhorst behield aldus zijn
proosdij en het daarmede verbonden aartsdiaconaat.
Zijn portret was geschilderd door een onbekend kunstenaar op een muur in de
thans niet meer bestaande St. Salvatorskerk te Utrecht.
Zie: R. P o s t , Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen (Utrecht
1933), 97; C.P. H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica III, 1 (1753),
191.
Post

[Brongersma, Hillebrandt]
BRONGERSMA (Hillebrandt), goudsmid, geb. te Kollum, overl. te Leeuwarden 16
April 1668, trad tot het gilde toe in 1646, in welk jaar hij ook het burgerrecht verkreeg
en huwde met A n t i e D i r c k s d r . Van 1648-49 en van 1656-57 was hij keurmeester
van het gilde. Hij trad in de stad op den voorgrond, daar hij in 1657 tot vaandrig en
in 1660 tot hopman werd benoemd, terwijl hij van 1664 tot aan zijn dood als
burgemeester in de regeering heeft gezeten.
Zie: E. V o e t Jr. en R. V i s s c h e r , Merken van Friesche Goud- en Zilversmeden
('s Gravenh. 1932), 42, 43, 106, 147.
Wumkes

[Brouwer, Adriaen]
BROUWER (Adriaen), genre- en landschapschilder, is geb. in 1605 of 1606 te
Oudenaarde, begraven te Antwerpen 1 Febr. 1638. Hij was de zoon van een
ontwerper voor tapijten. Toen liij 16 jaar was en wees, dus in 1620 of 1621, is hij
spoorloos uit Oudenaarde verdwenen. In 1625 vinden wij hem in Amsterdam. Wellicht
heeft B. zijn vader's handwerk geleerd, en verliet hij O. omdat hij iets anders wilde
worden of omdat hij het handwerk van zijn vader ergens anders wilde uitoefenen.
Er zijn verschillende meeningen over wat B. deed en waar hij was tusschen 1622
en 1625. Schmidt Degener vermoedt (Bode en Hofstede de Groot gelooven niet
aan een 2de vroege antwerpsche periode), dat hij toen te Antwerpen was in een
atelier uit de omgeving van Brueghel, zooals sommige schilderijen zouden doen
vermoeden en dat hij misschien bij de troepen in den oorlog tegen Spanje streed
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en bij het beleg van Breda was (het in zijn bezit zijn van een kaart van Breda zou
deze vermoedens versterken). Misschien was B. echter ook een tijdlang
tooneelspeler in Amsterdam, waar hij na eenige avonturen berooid en beroofd schijnt
te zijn aangekomen en waar hij reeds vroeg in verbinding stond met den
tooneelspeler en kunsthandelaar Barent van Someren. Zeker is, dat B. een zeer
avontuurlijk, vroegrijp genie was. Op 25 Juli 1626 getuigt B. te Amsterdam voor een
notaris, dat hij in
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Maart 1625 zekere schilderijen te Amsterdam gezien heeft. Hij was toen dus reeds
een zelfstandig schilder te Amsterdam. In de 2de helft van 1626 was hij lid te Haarlem
van de Rederijkerskamer ‘Liefde bovenal’, hij werd er als ‘beminnaer’ opgenomen
en heeft een enkel keer ook zelf gedichten gemaakt. Behalve dan eenige verhalen
en anecdotes in verband met Frans Hals en zijn familie, weten wij verder niets over
het leeren van B. bij dien schilder, maar hij moet zeer zeker in zijn omgeving geleefd
hebben, zooals zijn werk toont. Ook de motieven zijner landschappen komen uit de
buurt van Haarlem. In Maart 1627 draagt Pieter Nootmans, een zijner vrienden in
Amsterdam, een gedicht over den slag van Pavia aan hem op en noemt hem
‘Constrijke en wijdberoemde Jongman Adriaen Brouwer, schilder van Haarlem’. Hij
was toen pas 21 of 22 jaar oud. Van 1628 tot hij in 1631 te Antwerpen opduikt, weten
wij niets van zijn. leven, misschien was hij toen te Haarlem. Van 1631/32 wordt B.
als vreemde opgenomen in het antwerpsche St. Lucasgilde. In Antwerpen stond hij
dadelijk met Rubens in verbinding, want op 4 Mei 1632 getuigt hij een ‘boerendans’
in Rubens' bezit slechts eenmaal geschilderd te hebben, dergelijke getuigenissen
komen meermalen voor, waaruit dus blijkt, dat Brouwer zeer beroemd was. Hij was
echter zeer arm en had vele schulden, zooals blijkt uit den inventaris, dien zijn
geldschieters, o.a. in den zomer van 1632, lieten opmaken. Zijn hoofdgeldschieter
was de zijdehandelaar Jan van den Bosch. Op 25 Febr. 1633 bevond B. zich als
staatsgevangene op het kasteel van Antwerpen, misschien omdat hij aan de
Vlamingen te kennen had gegeven, dat hij hollandschgezind was. Hij bleef minstens
7 maanden gevangen en leerde er verschillende kunstbroeders kennen o.a. Joost
van Craesbeeck. In April 1634 vinden wij B. in huis bij den graveur Paulus Pontius.
Met dezen en met Pieter de Jode maakte B. de St. Lucasfeesten mede, maar toonde
ook liefde voor tooneel- en dichtkunst. De vriendschap met Rubens maakte dat
deze al gauw 17 schilderijen van B. in zijn bezit had. B. toonde steeds groote
belangstelling voor zijn kunstbroeders, die uit het Noorden naar Antwerpen waren
gekomen, eveneens voor J.D. de Heem, die in 1635/36 uit Utrecht naar Amsterdam
kwam en voor Jan Lievens, die even te voren uit Leiden was gekomen. Met A. van
Dyck, die hem opzoekt, maakt hij een schilderij en ruilt kunstvoorwerpen, en met
den Jezuïetschilder Dan. Seghers, met wien hij te samen een schilderij maakt,
onderhoudt hij vriendschapsbetrekkingen. Op den 1sten Febr. 1638 werd B. te
Antwerpen begraven, 32 jaar oud op kosten van de Carmelieten. Waarschijnlijk was
zijn vroege dood het gevolg van zijn losbandig leven, waarvan vele staaltjes door
zijn biographen worden opgesomd, of overleed hij aan de pest, die te Antwerpen
heerschte. Dat hij echter bijna altijd in de herbergen zat, zooals ook zijn biographen
beweren, kan moeilijk waar zijn, daar er thans nog ca. 150 schilderijen van hem
over zijn, en het aantal wel ca. 300 zal geweest zijn.
B.'s werk is te verdeelen in 3 perioden; 1ste voordat hij met Frans Hals in
verbinding kwam van 1621-26; 2de de haarlemsche tijd onder invloed van Frans
Hals 1626 tot eind 1631; de laatste periode is de antwerpsche tijd van 1632 tot begin
1638. De eerste periode omvat schilderijen met een vlaamsch karakter,
heldersprekend coloriet (rose en geel), motieven à la Brueghel. Hiertoe behooren
volgens Schmidt
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Degener de ‘boeren van Moerdijk’ in de verzam. M. Kann, de boerenmaaltijd in coll.
A. Schloss te Parijs en een interieur te Kassel. In B.'s hollandschen tijd zien wij geen
rose kleur meer, veel hel-donker, luchtperspectief en het zeer virtuose in de
behandeling, zooals hij dat bij Frans Hals zag, de personen worden grooter
voorgesteld, meer portretachtig. Het zijn ook dikwijls boeren en straatmuzikanten,
vooral in zijn vroegen tijd, later zijn het meer kleine burgers, voornamere personen,
oude vrouwen, in de plaats van den karakterschilder zien wij meer den figuurschilder,
meer coloriet, zijn landschappen zijn vol stemming. Tot deze 2de periode behooren
o.a. de rooker in Gal. Lacaze, het schilderij in Frankfort, de levensgroote drinker in
verzam. Schloss te Parijs, die in coll. Nardus (Suresnes), het schilderij uit de coll.
Steengracht in den Haag, uit de coll. Warneck te Parijs. Uit de 3de periode zijn de
soms mathematisch afgesloten en overlegde (wat de compositie betreft) schilderijen,
o.a. de 7 doodzonden, de 5 zinnen en de kaartspelers uit München. Op het allerlaatst
wordt alles rustiger, de grijze kleur is van overwegend belang. Hiertoe behooren
o.a. de krantenlezer uit de verz. Schloss, en de dobbelende soldaten uit München.
W. D r o s t heeft in zijn Motivübernahme bei Jacob Jordaens und A. Brouwer,
duidelijk gemaakt aan schilderijen, welken invloed hij meende, dat Brouwer
ondergaan heeft en op wien B. invloed heeft uitgeoefend.
Er zijn 10 à 12 landschappen van hem bekend, welke zeer merkwaardig zijn; ze
zijn zeer impressionistisch geschilderd, zoodat ze doen denken aan Corot en aan
Constable en tevens aan sommige landschapschilders der haarlemsche school
onder invloed van Hals' techniek. Het Museum te Berlijn bezit er drie van.
Zooals hierboven is gebleken was B. reeds tijdens zijn leven zeer beroemd; ook
Rembrandt bezat zes schilderijen van Brouwer, tevens twee copieën en ook een
schetsboek. Thans bezit München 18 schilderijen van hem en zijn er vele bij parijsche
particulieren; in Engeland werd hij niet zoo gewaardeerd, en ook thans zijn daar
maar weinig schilderijen van hem te vinden. Nadat de wetenschap allerlei vondsten
over zijn leven en zijn werk had gedaan en de verzamelaars steeds hooger prijzen
betaalden, hebben de kunsthandel en de kunstcritici vele schilderijen opgespoord
en zoo kon het gebeuren, dat op de veiling Steengracht te Parijs een goed schilderij
van den meester voor ½ millioen francs werd verkocht. Gesigneerde en gedateerde
schilderijen kent men slechts van 1633. 1634 en 1635 (drie stuks in het geheel).
Teekeningen van zijn hand zijn o.a. de bladen uit een schetsboek, welke zich
bevinden te Berlijn, te Dresden, Victoria- en Albertmuseum te Londen, in de vroegere
verzameling Straeter te Aken (alle uit zijn haarlemschen tijd); bladen van een ander
schetsboek zijn te Stockholm; twee teekeningen als ontwerp voor zijn schilderijen
bevinden zich te Weenen in de Albertina. De teekeningen uit coll. Hofstede de Groot
worden thans aan Egbert van Heemskerk toegeschreven.
Prenten schijnt A. Brouwer zelf niet gemaakt te hebben, hoewel er vroeger een
geheele reeks op zijn naam stond.
Naar hem maakten prenten: J. Mac Ardell, A. Bartsch, le Bas, Basan, C. Bega,
J.C. Bendorp, A. Blooteling, D.v. Bremden, J. v.d. Bruggen, J. Burke, Ph. Calmé,
C. Corbut, Dane, A. v.d. Does, P. Fendi, J. Gronsveld, P. Halm, W. Hollar, J.L.
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Krafft, L. Kühn, J.C. Loedel, P. Maloeuvre, T. de Mare, Mariette exc., J. Marum, J.
de Meere, F.L. Meyer, G. Noble, F. Piloty, Ploos v. Amstel, A.H. Riedel, W. Rohr,
Savery, A. Schlicht, J. Simon, J. van Somer, J.A. Strengmaier, C. Stürzer, J.P.
Thelott, Trogg, W. Vaillant, C. le Vasseur, C. Visscher, J. Visscher, L. Vorsterman
Sr. en Jr., S. Vouillemont, C. Waumans, H. Weyer, W. Woernle, J. Wölfle, F. van
de Wijngaerde, Joost van Craesbeeck en J.M. Molenaar hebben sommige van B.'s
schilderijen verder voltooid. Tot zijn leerlingen behooren Jan Bapt. Dandoy en Joost
van Craesbeeck; tot zijn navolgers: David Teniers d.j., A. Diepraam, H.M. Sorgh,
H. en C. Saftleven, P. de Bloot, H. van Ravesteyn, Jol. Natus, Jan en Harmen Hals,
H. Bolongier, P. Quast, P. Potter, A. Both, H. Bogart, E. van Heemskerk.
Zijn geschilderd zelfportret is in het Mauritshuis in den Haag, een door A. van
Dijck geschilderd portret bij den Hertog van Buccleugh; prenten o.a. door S. à
Bolswert naar A.v. Dijck, door J. Houbraken, A. Maurin, E. Vermorcken.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (Wien u. Leipzig 1906),
193; III (1911), 40; F. S c h m i d t D e g e n e r in U. T h i e m e u. F. B e c k e r ,
Allgemeines Künstlerlexikon der Bild. Künstler V (Leipzig 1911), 74; W. B o d e , A.
Brouwer, sein Leben u. seine Werke (Berlin 1924); verdere literatuur in den Catalogus
der kunsthistorische bibliotheek van het Rijksmuseum te Amsterdam (Amsterdam,
1ste deel, 1934). Voor reproducties naar zijn werken en verdere gegevens raadplege
men het materiaal van het Rijksmuseum te Amsterdam (afd. Prentenkabinet) en de
gegevens in het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie te 's Gravenhage.
J.M. Blok

[Brouwer, Laurentius Meijer]
BROUWER (Laurentius M e i j e r ), geb. te Oudwoude (Fr.) in 1786, overl. 1872,
zoon van Ds. H e n r i c u s B., liet zich 22 Sept. 1806 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, werd 2 Sept. 1810 bevestigd tot predikant in zijn
geboortedorp. Hij was er nog geen jaar werkzaam, toen hij het beroep aannam naar
Garmerwolde, waar hij arbeidde tot 1818. Vervolgens was hij predikant te Meeden
van 1818-24, te Weener (O. Fr.) van 1824-29, en te Uithuizen van 1829, waar hij
in 1858 emeritus werd. Over zijn zoon Hendrikus (zie dl. VII, kol. 220). Hij gaf in het
licht: Noodige Waarschuwing en heilzame Raad aan mijne Gemeente, twee
leerredenen (Groningen 1833), die bestrijden ‘een ligtzinnige denkwijze in het
godsdienstige, wel eens verlichting genoemd, èn den geest van dwaling en
tegenstand tegen de gezonde Evangelieleer, welke zich hier en daar thans zoo in
het oog loopend openbaart, en welke onder deze naam van regtzinnigheid,
nederkomt op een lijdelijk bestaan, en op verdenking, op versmading van den man,
die geloof en deugd predikt.’ Deze publicatie is mede aanleiding geweest, dat Ds.
Hendrik de Cock te Ulrum zijn geruchtmakende brochure schreef: Verdediging van
de ware Geref. leer en van de ware Gereformeerden, bestreden en ten toon gesteld
door twee z.g. Geref. leeraars, of de Schaapskooi van Christus aangetast door twee
wolven (Gron. 1833) en geschorst werd.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
527.
Wumkes

[Browne, Robert]
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BROWNE (Robert), geb. te Tolethorpe in het graafschap Rutland 1549, overl. te
Northampton Oct. 1633, stichter van de secte der Brownisten (congregationalisten).
Hij stamde uit een gezeten
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engelsche familie. Zijn. vader was A n t h o n y B r o w n e of Tolethorpe, zijn moeder
D o r o t h y was een dochter van Sir P h i l i p B o t e l e r of Watton Woodhall
(Hertfordshire). In Cambridge behaalde hij in 1572 den graad van bachelor of arts.
Vervolgens begaf hij zich naar Londen, waar hij zijn brood verdiende als
schoolmeester. Na een kort verblijf in zijn geboorteplaats (1578) begaf hij zich
wederom naar Cambridge. Hier kwam hij onder invloed van Richard Greenham,
een geestelijke uit de omgeving, die zijn groote gaven bemerkte en op wiens instigatie
hij in de dorpen rondom Cambridge predikdiensten waarnam. Browne kwam echter
meer en meer tot de overtuiging, dat de engelsche kerk geheel verbasterd was; de
ingeslopen misbruiken achtte hij zoo groot, dat alleen afscheiding van de kerk het
middel kon zijn tot behoud er van. Met de hem eigen onstuimigheid stak hij zijn
meening niet onder stoelen en banken, ten gevolge waarvan de bisschop van
Norwich een klacht over hem indiende bij den staatssecretaris, Lord Burleigh (1581).
Browne had nl. inmiddels vriendschap gesloten met Robert Harrison (dl. IX, kol.
321) en was bij dezen te Norwich komen inwonen. Aldaar had zich een gemeente
van gelijkgezinden gevormd (deels bestaande uit daar gevestigde hollandsche
Gereformeerden), die men langzamerhand aanduidde met den naam Brownisten.
Ideaal waren voor hen de vrije, zelfstandige en onafhankelijke kerkelijke gemeenten,
die alleen Jezus Christus als haar hoofd erkenden, de ‘congregations’ van ware
geloovigen. Browne werd al spoedig gevangen genomen, maar wederom in vrijheid
gesteld door de hulp van Lord Burleigh, die een familielid van hem was. Niettemin
vond hij het geraden in den herfst van 1581 met Harrison en een 50- à 60-tal
gemeenteleden naar Middelburg uit te wijken. Aldaar vond hij een engelsche
gemeente met Thomas Cartwright (dl. IX, kol. 130) aan het hoofd. Deze had de
gemeenschap met de engelsche kerk niet opgezegd, in verband waarmede hij door
Browne ten sterkste werd bestreden. Te Middelburg schreef Browne een drietal
belangrijke verhandelingen: 1. A treatise for reformation, without tarying for anie,
and of the wickednesse of those preachers, which will not reforme till the magistrate
commaunde or compell them (Middelb. 1582), waarin hij het onvervreemdbaar recht
van de kerk bepleit om hervormingen in te voeren zonder inmenging van de overheid,
herdr. door T.G. Crippen in de Congregational Historical Society's Transactions, no.
2 (1901); 2. A booke which sheweth the life and manners of all true Christians, and
how unlike they are unto Turkes and Papistes and Heathen folke (Middelb. 1582);
3. A treatise upon the 23 of Matthewe, both for an order of studying and handling
the Scriptures, and also avoyding the Popishe disorders and ungodly communion
of all false Christians, and especiallie of wicked Preachers and hirelings (Middelb.
1582), waarvan een uittreksel te vinden is in W i l l . W a l k e r , The creeds and
platforms of congregationalism (New York 1893). De strijdschriften van Browne en
ook die van Harrison werden veel in Engeland verspreid; de regeering trad hier fel
tegen op: een tweetal menschen werd aldaar gehangen wegens de verspreiding,
een zelfs wegens het inbinden er van!
Te Middelburg werden door de overheid aan de gemeente van Browne en Harrison
geen moeilijkheden in den weg gelegd; alleen was het hun verboden openbare
godsdienstoefeningen te houden. Ondervonden onaangenaamheden spruitten meer
voort uit de heftigheid en de
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machtsaanmatiging van Browne, die aangehitst door zijn vrouw A l i c e A l l e n , uit
wrevel over den hem over het hoofd groeienden tegenstand tot drie maal toe binnen
de twee jaar zijn ambt als pastor neerlegde en zich telkens opnieuw liet verbidden
om het weer op te vatten. Het was begrijpelijk, dat Cartwright, tegen wien Browne
nog een scherp gesteld strijdschrift deed verschijnen An answere to Master
Cartwright his letter, for joyning with the English churches (London 1583), liever te
doen had met Harrison bij onderhandelingen dan met Browne. Het gevolg van een
en ander was, dat Browne, teleurgesteld in zijn verwachtingen, omstreeks Dec.
1583 Middelburg verliet en naar Schotland trok. Slechts vier of vijf huisgezinnen
vergezelden hem daarheen. Blijkbaar had hij kort te voren het licht doen zien A true
and short declaration (Middelb.? 1583?), zijnde de voornaamste bron van Browne's
leven tot dien tijd, herdr. in The Congregationalist (London 1888). Van toen af begon
hij, overal predikende waar hij maar hoorders kon vinden, een kruistocht door
Schotland en Engeland, waarbij hij tot 32-maal toe in hechtenis geraakte. Eindelijk
moesten zijn veelvermogende bloedverwanten en vrienden, wier invloed steeds
weer zijn invrijheidsstelling bewerkt had, den moed opgeven om hem langer te
beschermen. De bisschop van Peterborough riep hem ter verantwoording en deed
hem bij niet-verschijning in de ban (1588). Het schijnt dat dit een ommekeer bij
Browne teweegbracht. Of hij echter al zijn vroegere denkbeelden herriep is niet
zeker; sommigen meenen, dat hij ze niet verloochende, maar dacht ze binnen het
raam van de kerk te kunnen verwezenlijken. Nieuw licht is op deze periode in
Browne's leven geworpen door een niet lang geleden ontdekt geschrift van zijn hand
A reproofe of certeine schismatical persons and their doctreine touching the hearing
and preaching of the word of God (omstr. 1588, uitgeg. door C h a p l i n B u r r a g e
als The retraction of Robert Browne, Oxford 1907). Browne werd in Nov. 1586
schoolmeester aan de grammarschool te Stamford, in 1591 predikant (rector) te
Achurch. Een twist met den constable te Achurch en zijn aanmatigend optreden
voor den rechter bracht hem op 84-jarigen leeftijd in de gevangenis te Northampton,
waar hij spoedig ziek werd en stierf. Hij werd begraven op St. Giles' kerkhof aldaar.
Uit den aard der zaak heeft de houding door Browne nà 1588 aangenomen, ten
zeerste de woede en verontwaardiging van zijn vroegere partijgangers opgewekt.
Zij loochenden dan ook dikwijls den naam van Brownisten, doch men is hen aldus
blijven noemen. In ieder geval moet echter Browne beschouwd worden als de
geestelijke vader van al wat na hem independentisch gedacht en gevoeld heeft.
Browne had vier zoons en drie dochters. Zij erfden de vaderlijke bezitting te
Tolethorpe. Zijn laatste afstammelinge stierf 17 Sept. 1839 als weduwe van G e o r g e
graaf P o m f r e t .
Zie: H.M. D e x t e r , The congregationalism of the last three hundred years (New
York 1880), 61 e.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. Akademie van Wetenschappen, Afd.
Letterkunde, 2e reeks, X (1881), 214 e.v.; Dictionary of national biography VII (1886),
57 e.v.; D o u g l a s C a m p b e l l , The Puritan in Holland, England and America II
(New York 1893), 179 e.v.; Congregational Historical Society's Transactions
(1901-06), passim; R.W. D a l e
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en A.W.W. D a l e , History of English congregationalism (London 1907); C h a m p l i n
B u r r a g e , The true story of Robert Browne (Oxford 1906); d e z ., The retraction
of Robert Browne (1907); d e z ., The early English dissenters in the light of recent
research (Cambridge 1912, 2 dln.); F.J. P o w i c k e , Robert Browne, pioneer of
modern congregationalism (1910); W.T. W h i t l e y , A baptist bibliography (London
1916); A l b . P e e l , The Brownists in Norwich and Norfolk about 1580 (Cambridge
1920); A.A. v a n S c h e l v e n , Engelsch independentisme en Holl. anabaptisme
in Ned. Archief v. kerkgeschiedenis, N.S. XVII (1924), 108-124; J. L i n d e b o o m ,
Stiefkinderen van het Christendom (1929), 312 e.v.
Wijnman

[Brunger, Egbertus Petrus]
BRUNGER (Egbertus Petrus), geb. 2 Juli 1811 te Workum, overl. 7 Juli 1875, zoon
van K l a a s E g b e r t s B. en S o p h i a L o h m a n , was van 1839-75 notaris te
Lieve Vrouwen Parochie, lid der Prov. staten van Friesland van 1850-75 en lid van
den raad der gemeente Het Bildt. Hij behoorde tot het liberale friesche front dat in
het Noorden nieuw politiek leven wekte en de Provinciale Friesche Courant tot zijn
orgaan had.
Zijn portret in mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1934) II, 349.
Zie: mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1934) II, 192.
Wumkes

[Brunsvelt, Johannes Harmens]
BRUNSVELT (Johannes Harmens), goudsmid en graveur, gedoopt te Leeuwarden
16 Oct. 1611, zoon van H a r m e n B., treedt in 1633 toe tot het gilde en gaat in
1635 als keurmeester af. Van hem is bekend de prachtige gravure der lijkstatie van
stadhouder Ernst Casimir (1633). P. van der Kellen schrijft hem ook de titelprenten
en plaatjes toe van P. B a a r d t 's Deugdenspoor (1645) en Nebulo Nebulonum
(1634).
Zie: E. V o e t J r . e n R. V o e t , Merken van Friesche goud- en zilversmeden ('s
Grav. 1932), 39, 145; R. V i s s c h e r , Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van
Leeuwarden (Leeuw. 1932), 125.
Wumkes

[Brunswijk-Wolfenbüttel, Lodewijk Ernst hertog van]
BRUNSWIJK-WOLFENBÜTTEL (Lodewijk Ernst hertog v a n ), geb. 25 Sept. 1718
te Wolfenbüttel, overl. 12 Mei 1788 te Vechelde in Brunswijk. B. stamt af van het
beroemde geslacht der Welfen. Hij was de derde zoon van F e r d i n a n d A l b r e c h t
II, de regeerende hertog van Brunswijk en een broer van K a r e l , die van 1735-1780
hertog van Brunswijk was. In 1737 werd hij overste van een infanterie-regiment,
streed tot 1739 in oostenrijkschen dienst tegen de Turken en werd in 1740
veldmaarschalk van het keizerrijk. In 1741 werd hij hertog van Koerland, kon evenwel
door de omwenteling van Elisabeth in Rusland deze functie niet uitoefenen en streed,
na in 1742 Rusland verlaten te hebben, in den Oostenrijkschen successie-oorlog
weer in oostenrijkschen dienst. In den slag bij Lafeld (1746) was hij generaal der
artillerie. Oct. 1747, na de verheffing van Willem IV ten gevolge van den inval der
Franschen, doet deze hem het voorstel, als veldmaarschalk in nederlandschen
dienst te treden. Tot driemaal toe wijst B. dit af, 1e omdat hij de gunst van Maria
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Theresia genoot, 2e vanwege den slechten staat der nederlandsche troepen en 3e
omdat de persoon van Willem IV hem weinig vertrouwen inboezemde. Ten slotte
bezwijkt hij echter, als de Keizerin haar toestemming heeft gegeven en 15 Dec.
1750 komt hij in den Haag in zijn nieuwe functie, tegen een traktement van ƒ 60.000
's jaars, maar blijft tegelijk protestantsch keizerlijk-koninklijk veldmaarschalk. Zijn
beteekenis voor de geschiedenis
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der Nederlanden, waar hij 34 jaar zou blijven, ligt niet op militair, maar op politiek
gebled, en wel met name voor de dynastie. De vraag laat zich stellen, of zonder
hem na den dood van Willem IV - 22 Oct. 1751 - niet een derdestadhouderloos
tijdperk zou zijn ingesteld. Terwijl dit echter hypothese blijft, is het aan den anderen
kant vrij zeker, dat zijn tijdelijk groote invloed lang niet in elk opzicht gunstig voor
de Republiek geweest is. Toen Maria Theresia hem nl. liet gaan, deed zij dit in de
overtuiging, dat hij vooral als haar afgezant de weifelende Republiek voor haar
alliantie met de Zeemogendheden zou behouden. B. bleef dan ook trouw aan de
politiek, die een voortzetting was van de anti-fransche staatkunde van Willem III.
Zijn invloed en daarmee die van zijn politiek nam toe, toen hij in Febr. 1752 onder
het regentschap van prinses Anna tot representant van den minderjarigen stadhouder
Willem V als kapitein-generaal van de Unie benoemd werd voor het geval prinses
Anna zou komen te overlijden. Voor het echter zoover was, had de z.g. ‘renversement
des alliances’ - 1 Mei 1756 - plaats, d.w.z. Maria-Theresia antwoordde op de sedert
1745 waarneembare toenadering tusschen Engeland en Pruisen met een
frontverandering, waarbij zij zich met den franschen erfvijand verbond. Men krijgt
den indruk, dat B. hierdoor zijn stuur is kwijtgeraakt. Hij kon de pro-fransche zwenking
niet meemaken, zag als protestant in het fransch-oostenrijksche bondgenootschap
een soort katholieke ligue tegen het protestantsche Engeland en Pruisen, kon
eenerzijds Oostenrijk toch niet loslaten en kwam anderzijds onder verdenking
pro-engelsch te zijn. Het is echter aannemelijk, dat hij in den nu volgenden
zevenjarigen oorlog voorstander was van de ook officieel aanvaarde
neutraliteitspolitiek. 12 Jan. 1759 overleed de gouvernante, werd B. besturend voogd
over den elfjarigen erfstadhouder en kapitein-generaal tot aan diens meerderjarigheid.
Toen 8 Mrt. 1766 Willem V meerderjarig verklaard werd, kreeg B. een aantal
belooningen voor zijn goede zorgen tot een totaal bedrag van f 611.000. De
pro-fransche patriottenpartij, die zich in dezen tijd begon te vormen, was van die
goede zorgen echter allerminst overtuigd, en evenmin was dat Bentinckvan Rhoon,
die tot zijn dood toe - 13 Oct. 1774 - een onverzoenlijk tegenstander van den ‘dikken
hertog’, zooals men B. noemde, gebleven is. Langzamerhand verminderde B.'s
invloed, tegelijk met dien van den Prins. De onbeduidende van Bleiswijk, die in 1772
Steyn als raadpensionaris was opgevolgd, neigde meer en meer naar de gematigde
regentenpartij over, terwijl B. zijn anti-fransche staatkunde al moeilijker kon volhouden
in een tijd, toen de oorlog met Engeland steeds nader kwam. In 1781, toen die in
1780 uitgebroken vierde engelsche oorlog een steeds ongunstiger wending nam,
begon er een storm tegen den hertog op te steken, waaronder hij bezwijken zou.
De amsterdamsche burgemeesters Rendorp en Temminck dringen reeds op zijn
verwijdering aan. Het regent pamfletten tegen B., waarin hij beschuldigd wordt van
verwaarloozing van leger en vloot uit engelsch-gezindheid en bovendien van het
feit, dat hij den Prins opzettelijk bedorven zou hebben om zijn invloed te behouden.
B., die als vrijmetselaar altijd tegen de onderdrukking der drukpersvrijheid geweest
was, ondervond nu zelf de onaangename gevolgen van zijn vrijzinnigheid. 18 Mei
1782 zocht hij beschutting tegen den opstekenden storm door zich als gouverneur
van 's Hertogenbosch daarheen terug te trekken.
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Maar de actie tegen hem verdubbelde en toen in Apr. 1784 de 3 Mei 1766 gesloten
Acte van Consulentschap (gedrukt naar het origineel in Archives de la maison
d'Orange-Nassau, 5e serie, uitg. Krämer I, p. 21) algemeen bekend werd, was het
pleit beslecht. Volgens die (geheime) acte had B. zich verbonden om den Prins in
de leiding zoowel der militaire als der burgerlijke zaken ook na diens meerderjarigheid
te steunen, zoo vaak deze laatste dit dienstig zou achten. Hij moest daartoe
voortdurend in zijn nabijheid zijn. Omgekeerd beloofde de Prins in die acte den
hertog van alle verantwoordelijkheid voor zijn raadgevingen tijdens 's Prinsen leven
en na zijn dood te ontslaan.
18 Aug. 1784 namen de Staten van Holland met 10 tegen 9 stemmen het besluit,
dat de hertog als een gevaarlijk persoon om redenen van staat uit het land moest
worden verwijderd. 14 Oct. van dat jaar legde B. al zijn militaire charges neer en
begaf zich naar Aken. Hier is nog een niet geheel opgehelderde beschuldiging tegen
hem ingebracht, als zou hij Maastricht in handen van den Keizer hebben willen
brengen. Anderzijds moet er tegen hem een complot gesmeed zijn, waarin de
patriottenpartij de hand had, waarschijnlijk met de bedoeling om bij B. papieren te
vinden, die tegen den stadhouder zouden kunnen worden uitgespeeld. In 1786
vertrok B. naar zijn geboorteland, waar hij op het kasteel Vechelde, dat aan zijn
broer behoorde, den 12den Mei 1788 is gestorven.
Er bestaan twee prenten door J. Houbraken, de eene naar J.E. Liotard, de andere
naar A. Schouman; nog prenten door H.J. Tyroff en een onbekende. Teekening
door A. Schouman.
Zie: S c h l ö z e r , Ludwig Ernst, Herzog zu Braunschweig (Göttingen 1786); D.C.
N i j h o f f , De hertog van Brunswijk, een bijdrage tot de geschiedenis van Nederland
ged. de jaren 1750-1784 (den Haag 1889); W.H. d e B e a u f o r t , Geschiedkundige
Opstellen (Amst. 1893) I, 173.
Romein

[Brusa, Emilio]
BRUSA (Emilio), geb. te Tornato (Como) 9 Sept. 1843, overl. te Rome 14 Dec.
1908, strafrechtgeleerde. Hij studeerde te Pavia, waar hij in 1861 tot doctor juris
promoveerde, vervolgens oefende hij de rechtspractijk uit te Milaan. In 1871 werd
hij hoogleeraar in het internationaal recht en de rechtsfilosofie aan de Universiteit
te Milaan; hij aanvaardde zijn ambt met een rede getiteld Idea fondamentale del
diritto e del diritto internazionale in ispecia (Modena 1872). Ook was hij secretaris
van de te Rome zetelende commissie tot het ontwerpen van een nieuw italiaansch
strafwetboek. Op 22 Nov. 1877 werd hij benoemd tot hoogleeraar in het strafrecht,
de strafvordering en de wijsbegeerte van het recht aan de Universiteit te Amsterdam,
16 Febr. 1878 hield hij zijn inaugurale oratie De la science en général et l'école
pénale italienne en particulier (Amst. 1878). Uit zijn hollandschen tijd dateert L'ultimo
progretto di codice penale Olandese, trad. ill. e studii (Bologna 1878). In 1879 werd
hij als hoogleeraar naar Turijn geroepen; 22 Sept. verleende de amsterdamsche
raad hem eervol ontslag. Zijn ambt te Turijn - dat hij tot zijn dood vervulde aanvaardde hij met een rede La morale e il diritto criminale al limbo (Turino 1880).
Voor zijn komst in Holland waren reeds een groot aantal gezaghebbende
geschriften op juridisch gebied van de hand van Brusa verschenen; wij noemen
hiervan Sulla classificazione del duello (Milano 1865); Sorveglianza speciale della
polizia (Milano 1866); Studii sulla recidiva (Milano 1866); L'ebrezza preordinata al
reato (Milano 1867); Il
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libro primo del progretto di codice penale ticinese (Bologna 1869); La cassazione
di Napoli e il progretto di codice penale italiano (Firenze 1869); Il progretto di codice
penale italiano, riveduto e modificato (Bologna 1870); Il duello nel progretto di codice
penale italiano (Bologna 1871); Il codice penale zurighese (Venezia 1873, met F.
C a r r a r a ); La proposta d'una dottrina di practica legislativa (Firenze 1873); Sulle
recenti riformi del giure e della procedura avanti le Assisi in Italia (Torino 1874-75);
Les récidivistes (Toulouse 1876); Pareri sul processo Arnim (Venezia 1877); Qual'
è il miglior mezzo per combattere le recidiva (Roma 1877); Dei segreti politici
(Venezia 1877). Ook gaf hij uit L u d . C a s a n o v a ' s Lezioni di diritto costituzionale
(Firenze 1875, 2 dln.) en diens Lezioni di diritto internazionale (Firenze 1876, 2 dln.).
Na zijn terugkeer in Italië publiceerde hij nog talrijke werken, o.a. Saggio d'una
dottrina generale del reato (Torino 1884); Sul nuovo positivismo nella giustizia penale
(Torino 1888); Bibliographie pénitentiaire et pénale en Italie (Turin 1888); Staatsrecht
des Königreichs Italien in M a r q u a r d s e n s Handbuch des öffentlichen Rechts
der Gegenwart (Freiburg i.B. 1892); Lezioni di procedura penale (Torino 1899) enz.
Zie: A. d e G u b e r n a t i s , Dizionario biografico degli scrittori contemporanei
(Firenze 1879), 211; d e z ., Dictionnaire international des écrivains du jour (Florence
1888), 433; d e z ., Dictionnaire international des écrivains du monde latin (Rome
1905), i.v.; G. C a r l i in Atti Accad. delle Scienze di Torino 1908-09, 48 e.v.;
Enciclopedia Italiana VII (1930), 988; J.S. T h e i s s e n , Levensberichten van
professoren en lectoren in Gedenkboek van de Universiteit van Amsterdam, uitg.
bij de herdenking van haar 300-jarig bestaan (1932), 26.
Wijnman

[Brutel de la Rivière, Jean]
BRUTEL DE LA RIVIÈRE (Jean), geb. te Montpellier, 17 Aug. 1669, overl. te
Amsterdam, 14 Aug. 1742. Hij was uit een adellijk geslacht van Languedoc en de
oudste zoon van een gezin van zeven kinderen. Na de herroeping van het edict van
Nantes vluchtte hij naar Genève en Lausanne. Eerst studeerde hij te Zörich in de
godgeleerdheid, daarna in ons land te Rotterdam, Utrecht en Leiden. Te Leiden
kwam hij in Jan. 1689. Hij werd in 1695 predikant bij de Waalsche gemeente te
Veere (gevormd in 1686; zie J. a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , De waalsche
gemeente in Zeeland, Bergen op Z. 1848, blz. 47, 51, 56, 58, 60-65, 70-78, 81, aant.
1, 87, aant. 1, 121 v.), waar hij na de verbranding van ‘de aan elkander palende
kerken der nederduitsche, schotsche en waalsche gemeenten’ (25 Mei 1686) op
22 Nov. 1699 het nieuwe kerkgebouw heeft ingewijd met een leerrede over Mt.
18:20. In 1702 vertrok hij naar Rotterdam, in 1720 naar Amsterdam. Hij is gehuwd
in 1706 met M a r i e J e a n n e d e R a b a i s ; zij hadden twee zoons en twee
dochters.
Toen Henri Basnage, heer van Bauval (zie dl. II, kol. 95), te 's Gravenhage op 2
April 1710 was overleden, voltooide hij den herdruk van diens Dictionnaire universel
receuilli et compilé par M.A. Furetière, waarvan de tweede druk was verschenen te
Rotterdam in 1701, drie deelen. De laatste uitgave, gedrukt in 1716 (1725?), is van
E tot Z bezorgd door Jean Brutel de la Rivière. Op verzoek van den kerkeraad van
de waalsche gemeente te Amsterdam heeft hij uitgegeven: Exposition abrégée des
dogmes et des préceptes de la religion en forme de catechisme, à l'usage de l'église
wallonne d'Amsterdam (1737; herdr,
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Leid. 1752; Amst. 1780). Na zijn dood verscheen: Sermons.... (Amst. 1746), waaraan
een beschrijving van zijn leven (‘Eloge’) voorafgaat.
Eindelijk heeft hij enkele werkjes vertaald of de uitgave er van bezorgd.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 186, 683; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 682; K.J.R.
v a n H a r d e r w i j k , Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten in de
Nederd. herv. en Waalsche gemeenten te Rotterdam (Rott. 1850), 614; Kerkelijk
Handboek (1878), 706-708, 711; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 91 (no. 2281); Catalogue de la bibl. walonne à
Leyde; E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte genealogieën (Haarl.
1933), 68, 171.
Knipscheer

[Bruijn, Arnoldus Claudius Rudolphus Ida de]
BRUIJN (Arnoldus Claudius Rudolphus Ida d e ), geb. 11 Febr. 1841 te Overlangel,
overl. 16 Febr. 1909 te Helmond, zoon van G e r a r d A l o y s i u s (wijnkooper) en
van M a r i a C o r n e l i a A n t o n i a E v e r d i n a W a l t e r , bezocht het gymnasium
te Boxmeer, studeerde te Leiden en promoveerde aldaar tot med. doctor in 1870
op een proefschrift over: De differentiëele diagnose van maagkanker en ronde
maagzweer. Hij werd 24 Juni 1870 benoemd tot gemeente-arts te Gent (Gelderl.),
vestigde zich als geneesheer te Stratum (bij Eindhoven) en in 1878 als zoodanig te
Helmond, waar hij zich een groote vermaardheid verwierf. Hij had den rang van
offic. v. gez. 2e kl.
Hij huwde 13 Sept. 1870 met S o p h i a G e r t r u d i s J o a n n a M a r i a
I n g e n -H o u s z , overl. 8 Juni 1872 te Stratum (dochter van Dr. Arnoldus Florentius
Josephus, inspecteur van het geneeskundig toezicht voor Noord-Brabant en Limburg,
en van Maria Anna Barbara Brongeest), en hertrouwde 15 April 1874 te Eindhoven
met E l i s a b e t h M a r i a C a t h a r i n a J o s e p h i n a v a n M o l l (geb. 5 Juni
1848 te Eindhoven, overl. 18 Oct. 1913 te Helmond, dochter van Antonius van Moll,
kassier, en van Josephina Johanna Schillemans).
Uit het tweede huwelijk werden zes kinderen geboren, vijf dochters en één zoon,
nl. Mr. G e r a r d u s A n t o n i u s A l o y s i u s M a r i a , geb. 10 Sept. 1876 te
Stratum, griffier aan het kantongerecht te Eindhoven 1911-1928, overleden aldaar
17 Juni 1928.
Heeren

[Bruijn, Frederik Johannes Thomas de]
BRUIJN (Frederik Johannes Thomas d e ), geb. 30 Mei 1795 te Herpen (Overlangel),
overleden 28 Juli 1856 te Helmond, zoon van den wijnkooper S t e p h a n u s
P e t r u s en van M a r i a A n t o n e t t a v a n D u r e n , vestigde zich in 1826, bij
zijn huwelijk, als wijnkooper te Helmond. Hij was jarenlang lid van den
Gemeenteraad, lid van de Provinciale staten van Noord-Brabant en eenige jaren
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Tusschen de jaren 1840-1842 ijverde
hij zeer voor een verbindingsweg van Eindhoven en Helmond, terwijl Eindhoven
den aanleg van een kanaal bevorderde. In 1846 werd hij gekozen in de commissie,
die naar Koning Willem II werd afgevaardigd om de wenschelijkheid van een spoorlijn
over Helmond te bepleiten. Hij is met andere leden zijner familie een van de
voornaamste gevers van de parochiekerk, die de familie de Bruijn te Overlangel
stichtte.
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Hij huwde 1 Dec. 1826 te Helmond met M a r i a E l i s a b e t h S w i n k e l s , geb.
aldaar 16 Maart 1791, overl. 13 Sept. 1873 te Helmond, eenige dochter van den
brouwer Leonardus Swinkels en van Helena Maria Douven.
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Hieruit één zoon, S t e p h a n u s L e o n a r d u s A l o y s i u s , wijnkooper, overl. 8
Maart 1878, gehuwd met Regina Cornelia Maria Smits van Oyen van Soeterbeek,
wier zoon is de Jezuïeten-pater Frederik de Bruijn.
Zijn portret is gelithografeerd door J.A. Hoffmeester.
Heeren

[Bucquoy, Thomas de]
BUCQUOY (Thomas d e ), geb. te Leeuwarden in 1695, overl. te Dronrijp 1 Nov.
1718, liet zich in 1712 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar
hij 10 Juni 1716 onder leiding van prof. D. Andala een Disserlatio theol. de
necessitate et veritale satisfactionis Jesu Christi (Franeq. 1716) verdedigde. Hij
werd predikant te Dronrijp, waar hij tot zijn dood werkzaam was. Men vindt van hem
een latijnsch vers in de Disputatio Jurid. ad L. Rogatus 33. D. Mandati (Franeq.
1715), gehouden door Gisbertus Nauta, en in de Disputatio phil. sacra III ad origines
Hebraeas veramque antiquae Hebraeorum linguae naturam et indolem (Franeq.
1716), gehouden door Nie. Staphorstius. Hij was een broeder van H e n r i c u s d e
B u c q u o y , die 9 Mei 1716 een jur. dissertatie te Franeker verdedigde Ad L. ult.
D. de suis et legitimis heredibus (Franeq. 1716).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
254.
Wumkes

[Bulens, Johan Frederik]
BULENS (Johan Frederik), geb. te Dordrecht in 1820, overl. Dec. 1889,
eerstschoenmaker, studeerde daarna aan de Theol. school te Arnhem, en werd 25
Oct. 1854 tot het predikambt toegelaten. Hij was tot aan zijn dood werkzaam in de
Chr. Geref. gemeente te Varsseveld, ijverde voor het stichten van christelijke scholen
en had meer dan 25 jaar zitting in het curatorium van de Theol. school te Kampen.
Hij behoorde tot een zeer tolerante groep in de Chr. Geref. kerk van zijn dagen,
blijkens zijn houding in de tuchtzaak van Ds. J. van Dijk Mzn. te Doetinchem.
Zie mijn: Uit het leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn. (Doetinchem 1917),
21, 85-90; J. v a n d e r S l u i s , Godswerk in de Graafschap, Geschiedenis der
Geref. kerk te Varsseveld 1837-90 en van hare dienaren des Woords Ds. J.
Wildebeest en Ds. J.F. Bulens (Aalten 1912); T. d e V r i e s , Mr. G. Groen van
Prinsterer (Utrecht 1908), 274.
Wumkes

[Buma, Bernhardus Jouke]
BUMA (Bernhardus Jouke), geb. te Leeuwarden 8 April 1805, overl. op huize Nieuw
Bornia te Oldeboorn 21 Juli 1874, zoon van Mr. Wybo Bernhardus B. (dl. IV, kol.
346) en J o a n n a E l i s a b e t h barones van H a e r s o l t e , liet zich 18 Juli 1854
inschrijven aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 12 Oct. 1859 op stellingen
in de rechten promoveerde. Hij was burgemeester van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde (1861-67) en Utingeradeel (1867-74). Op 12 Juli 1860 trad hij te
Groningen in het huwelijk met A n n a A d r i a n a S o p h i a W i j c k e r h e l d
B i s d o m (geb. aldaar 9 Oct. 1839 en overl. te 's Gravenhage 18 Febr. 1918.)
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 30.
Wumkes
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[Buma, Coenraad Willem Antoni]
BUMA (Coenraad Willem Antoni) BUMA (Coenraad Willem Antoni), geb. te Weidum
op Borniastate 1 Sept. 1837, overl. te Honnef am Rhein 4 Juni 1888, zoon van Mr.
Wybo Bernhardus B. (dl. IV, kol. 346) en J o 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 ,
liet zich 15 Sept. 1856 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 16 Mei 1862 op stellingen tot Mr. in de rechten promoveerde. Hij was
advocaat, luitenant der schutterij (1865-71), lid van den gemeenteraad te Leeuwarden
(1867-85), lid der Prov. staten van Friesland (1884), lid der Gedep.
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staten (1886-88), en voogd van het Popta-gasthuis te Marssum. Op 29 April 1868
trad hij te Leeuwarden in het huwelijk met C a r o l i n a J o h a n n a J a c o b a
W i j c k e r h e l d B i s d o m (ald. geb. 23 Jan. 1848 en ald. overl. 20 April 1889).
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 32.
Wumkes

[Buma, Gerlacus]
BUMA (Gerlacus), geb. 25 Sept. 1833 te Leeuwarden, overl. te Beesterzwaag 22
Dec. 1889, zoon van Mr. Wiardus Willem B. (dl. IV, kol. 345) en M a r i a d e W i t h ,
liet zich 30 Juli 1853 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 30 Mei 1859 bevorderd werd tot Mr. in de rechten op stellingen. Hij was secretaris
van Opsterland (1864-79) en bestuurder-ontvanger van het Mr. W.W. Bumaleen
(1873-89). Op 7 Juli 1876 huwde hij te Heerenveen met N i c o l i n e v a n H e I o m a
(geb. aldaar 1 April 1840 en overl. 12 Dec. 1891 op Sminiastate te Oudkerk).
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 22.
Wumkes

[Buma, Daniël de Blocq van Haersma]
BUMA (Daniël de B l o c q v a n H a e r s m a ), geb. 6 Juli 1840 te Leeuwarden,
overl. te Almelo 25 Oct. 1880, zoon van Mr. Wiardus Willem B., (dl. IV, kol. 345) en
M a r i a d e W i t h , liet zich 12 Juli 1859 inschrijven als student der hoogeschool
te Groningen, waar hij 17 Nov. 1865 op stellingen in de rechten promoveerde. Hij
was griffler aan het kantongerecht te Schoonhoven (1872), te Harlingen (1876), te
Almelo (1879) en trad 12 April 1872 te 's Gravenhage in het huwelijk met S a r a
R o l i n a S c h e u r l e e r (geb. aldaar 1 April 1841, overl. te Bussum 3 Sept. 19114).
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 23.
Wumkes

[Buma, Sybrand van Haersma]
BUMA (Sybrand v a n H a e r s m a ), geb. te Leeuwarden 10 Nov. 1830, overl. te
Leeuwarden 1 Dec. 1886, zoon van Mr. Wiardus Willem (dl. IV, kol. 345) en M a r i a
d e W i t h , liet zich 26 Aug. 1850 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 11 Dec. 1855 op stellingen in de rechten promoveerde. Hij was
griffier aan het kantongerecht te Lemmer (1866), substitnut-griffier aan de arrond.
rechtbank te Sneek (1867), aan het Prov. gerechtshof te Leeuwarden (1870-74),
advocaat en procureur te Amsterdam (1877) en Apeldoorn (1881). Op 17 Mei 1867
huwde hij te 's Gravenhage met C o r n e l i a G e e r t r u i d a M a r i a S c h e u r l e e r
(geb. aldaar 3 Juli 1843 en overl. 27 Jan. 1932).
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 26.
Wumkes

[Buma, Bernardus Hopperus]
BUMA (Bernardus H o p p e r u s ), geb. 26 Aug. 1826 te Leeuwarden, overl. 22 Sept.
1892 op Burmaniahuis aldaar, zoon van Ms. Wiardus Willem B. (dl. IV, kol. 345) en
M a r i a d e W i t h , liet zich 5 Aug. 1845 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Groningen, waar hij 14 Maart 1853 op stellingen in de rechten promoveerde. Hij
verkreeg bij Kon. besluit van 3 Nov. 1867, no. 14, vergunning den voornaam
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H o p p e r u s als geslachtsnaam bij den zijnen te voegen. Hij was burgemeester
van Westdongeradeel (1855), Kollumerland en Nieuw-Kruisland (1861-71) en trad
25 Febr. 1864 te Leeuwarden in het huwelijk met jonkvr. C l a r a 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 (geb. te Wommels op Sminiastate 25 Nov. 1823, overl.
op Burmaniahuis te Leeuwarden 27 Aug. 1898).
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 23.
Wumkes

[Burenstins, Theotardus van]
BURENSTINS (Theotardus v a n ), geb. te Franeker in 1716, overl. 12 Mei 1780,
liet zich 21 Juni 1732 inschrijven als student aan de hoogeschool van zijn
geboortestad en werd candidaat in 1740,
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daarna pracceptor der latijnsche school aldaar. Hij was vervolgens predikant te
Ytens (1765), welke gemeente hij tot zijn dood heeft gediend. Men vindt van hem
een nederlandsch vers achter de Disserlatio de Simsone apud exteros vix obvio et
de favis a Simsone repertis (Franeq. 1738), door Jacobus Sloterdyck verdedigd
onder leiding van prof. E.L. Vriemoet.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 284.
Wumkes

[Burum, François van]
BURUM (François v a n ), geb. te Leeuwarden in 1640, overl. 19 Febr. 1710, zoon
van A l l a r t v a n B u r u m , burgemeester van Leeuwarden en L y s b e t h
F r a n s s e n s , liet zich 18 Maart 1661 inschrijven als jur. stud. aan de universiteit
te Leiden. Op 9 Nov. 1665 trad hij op als advocaat van het Hof te Leeuwarden. Later
is hij tot pensionaris dier stad benoemd. Dit bleef hij totdat de Staten hem, na den
dood van Pibo van Poma tot Raadsheer ten Hove aanstelden in 1675. Hij was in
1677 gehuwd met T i t i a v a n V i e r s s e n , welk huwelijk werd bezongen door
Ernestus Baders. Hij was geresideerd op Camminghastate te Ferwerd. L o l l i u s
P o s t h u m u s wijdde hem het vers De IJdelheid van alle dingen, zich vertoonende
in het afsterven van F.v.B. (Leeuw. 1710) en W y b r a n d d e G e e s t Jr. schreef
een sonnet op zijn dood in Tempel der waarheid (Leeuw. 1709).
Zie: S c h o t a n u s , Beschrijvinge van Frieslandt, 231 vlg.; Naamlijst der Raden
's Hofs van Friesland, 46; d e H a a n H e l t e m a , Stamboek van den Frieschen
Adel I, 331; II, 219; E r n . B a d e r s , Poëmata, bl. 96; J. S i c k e n g a , Het Hof van
Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 36, 227; mijn Paden fen
Fryslân (Boalsert 1932) I, 337, 367.
Wumkes

[Buys, Johannes Theodoor]
BUYS (Johannes Theodoor), geb. te Amsterdam 26 Jan. 1826, overl. te Leiden 14
Mei, begr. te Warmond 18 Mei 1893, staatsrechtgeleerde. Zijn vader, P h i l i p p u s
B u y s , was een rijk effectenmakelaar, die een groot huis bewoonde aan de
Heerengracht te Amsterdam; zijn moeder heette E l i s a b e t h d e S a l v e d e
B r u n e t o n . In Sept. 1845 werd hij student in de rechten aan het Athenaeum Illustre.
Aanvankelijk wijdde hij meer zijn aandacht aan het kaartspel, dan aan de studie.
Zijn vader ontviel echter in 1847 diens geheele fortuin, waardoor het leven voor
Buys een geheel andere wending kreeg. In zeer benarde omstandigheden zette hij
de studie voort (hij bewoonde een kamer in een zijsteeg van den Nieuwendijk); door
hulp van enkele vrienden en het inkomen dat hem de betrekking van verslaggever
bij de Amsterdamsche Courant (onder leiding van Mr. G. Vissering) opleverde, kon
hij ten slotte zijn studie voleindigen. Zijn mathesis- en propaedeutisch examen deed
hij te Leiden (ingeschreven 15 Jan. 1846), zijn candidaats- en doctoraal examen te
Utrecht (ingeschreven 20 Nov. 1848 en 8 Nov. 1849); hij promoveerde aldaar 17
April 1850 op proefschrift over de vrijheid van drukpers De jure cogitata
conmmunicandi ex juris communis principiis regendo (Amstelaedami 1850). Buys
was in dezen tijd een vurig voorstander der ‘vrijheid’, een volbloed liberaal, eenigszins
rechts georiënteerd; de democratie van 1848 bejegende hij met zekere
terughoudendheid. Na korten tijd met weinig succes als advocaat te hebben
gepraktiseerd, werd hij door voorspraak van Mr. J. de Vries Azn., toenmaals lid van
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Gedeputeerde staten, met ingang van 1 Juli 1851 benoemd tot adj.-commies ter
prov. griffie van Noord-Holland
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te Haarlem, welk ambt hij tot 1 Jan. 1857 waarnam. In deze haarlemsche periode
had hij veel omgang met den lateren hoogleeraar S.A. Naber, den lateren indischen
hoofdambtenaar Mr. W.B. Bergsma en met Busken Huet, die er toen waalsch
predikant was. In den winter van 1853 richtte Buys te Haarlem een debatingclub
op, waardoor hij o.a. in aanraking kwam met den uitgever A.C. Kruseman. Deze
zette Buys aan om als schrijver op te treden en droeg hem de redactie op van
Wetenschappelijke bladen (1855-64). Ook hield Buys voordrachten voor de afd.
Koophandel der Amsterdamsche Mij. Felix Meritis, welke voordrachten daarna in
druk verschenen (Voorlezingen over circulatiebanken, Haarlem 1856 en
Nederlandsche staatsschuld sedert 1814, Leiden 1856, Haarlem 1857, herdr.
Haarlem 1863). Het meeste succes had Buys intusschen nog met zijn reeds in 1851
verschenen opstel De haringvisscherij (De Gids II, 521), waarin werd aangetoond
dat de kwijnende toestand der haringvisscherij veroorzaakt was door de beperkende
en beschermende bepalingen, die men juist in het leven had geroepen om den bloei
van dezen tak van nijverheid te verzekeren. Buys werd bij Kon. besl. van 9 Febr.
1854 benoemd tot secretaris der Staatscommissie, die de wetgeving op de
zeevisscherijen zou toetsen aan de heerschende economische begrippen; het
rapport van de commissie is van zijn hand. En de invloed van Buys is er niet vreemd
aan, dat de nieuwe wet op de zeevisscherijen van 24 Juni 1857 (St. no. 86) zich
bewoog in de richting der vrijheid. Bij deze wet werd ook een collegie der
zeevisscherijen ingesteld, als welks secretaris Buys van 1857-31 Dec. 1893
fungeerde. Vgl. Buys' Gidsartikel Een nieuw leven (1867) en A. H o o g e n d i j k Jr.,
Eenige beschouwingen over Een nieuw leven ('s Grav. 1867).
Terwijl Buys' publicaties in die jaren meer liggen op economisch terrein, lag zijn
ambtelijk werk veelal op administratiefrechterlijk gebied. Op 1 Jan. 1857 verkreeg
hij de betrekking van secretaris van Rijnland, een zeer drukke werkkring, die hij tot
Oct. 1862 vervulde; de uitvoerige jaarverslagen zijn geheel van zijn hand. Intusschen
bewerkte hij op verzoek van Kruseman enkele buitenlandsche geschriften in het
Nederlandsch en aanvaardde hij in 1860 het hoofdredacteurschap van Het
Zondagsblad. In die dagen ontmoette hij ook Sarphati, op wiens verzoek hij een
zeer belangrijk werkje schreef over De hypotheekbank, haar wezen en haar waarde
(Haarlem 1861) en eenige lessen gaf over staathuishoudkunde aan een door Sarphati
gestichte handelsschool te Amsterdam. Inmiddels was Buys op 8 Juni 1859 te
Oegstgeest in het huwelijk getreden met W i l h e l m i n e J e a n e t t e M a r i a
A r n t z e n i u s , een dochter van Mr. P i e t e r N i c o l a a s A r n t z e n i u s ,
advocaat-generaal bij den Hoogen Raad; uit dit huwelijk werden geen kinderen
geboren.
Vooral de beide in druk verschenen voordrachten van Buys (1856-57) hadden
de aandacht op hem gevestigd en zoo werd hij 9 Mei 1862 benoemd tot hoogleeraar
in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschap aan het Athenaem Illustre te
Amsterdam, zulks als opvolger van de Bosch Kemper. Zijn intreerede Het wezen
van den constitutioneelen regeeringsvorm (Haarlem 1862) houdt in een rechtsliberale
geloofsbelijdenis met den eisch van individueele vrijheid, ontkenning van een
natuurlijk recht op mederegeeren, erkenning van een natuurlijk recht om goed
geregeerd te worden. In Amsterdam heeft Buys hard gewerkt; aan het Athenaeum
doceerde hij staatsrecht, economie, statistiek, strafrecht en volkenrecht, tevens was
hij de vraagbaak hij allerlei ondernemingen, die in het her-
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levende Amsterdam op touw werden gezet. In 1863 werd hij opgenomen in de
redactie van De Gids; daarin publiceerde hij in hetzelfde jaar Een gevierd monopolie,
een artikel waarin hij - dwars tegen de opvatting van zijn ouden vriend en beschermer
Mr. Vissering in - de bankvrijheid tegen het monopolie der Nederlandsche Bank
verdedigde. Lang duurde zijn verblijf te Amsterdam evenwel niet: bij reorganisatie
van den Raad van State benoemde Thorbecke zijn partijgenoot tot Staatsraad in
buitengewonen dienst (1864) en nog in hetzelfde jaar als opvolger van den
conservatieven professor Cock tot hoogleeraar te Leiden. In zijn intreerede over
Het moderne staatsbegrip (Amst. 1864) is zijn standpunt thans iets meer
geavanceerd: voor de mogelijkheid van opvoedende staatsbemoeiingen openen
zich vooruitzichten. Te Leiden doceerde Buys alleen het staats- en volkenrecht. Van
zijn meesleepende colleges heeft J.P. Moltzer in een artikel Bij Buys op college (De
Gids, Nov. 1893) een beschrijving gegeven; zij waren als een openbaring voor de
leidsche studeerende jeugd. Ook oefende hij invloed op zijn studenten door het
aandeel, dat hij nam in de debatten op de door hem opgerichte debatingclub. Uit
de eerste jaren van zijn leidschen tijd is bekend een zeer scherpe brochure Het
recht der Tweede Kamer, een woord aan de kiezers (Haarlem 1866), waarin hij fel
de politiek van minister Heemskerk geeselt, bij de benoeming van Mr. P. Mijer tot
G.-G. van Ned.- Indië en de nasleep van dien (motie-Keuchenius). Buys stelde zich
toen aan het hoofd van een levendig protest van een aantal rechtshoogleeraren in
het land in zake den strijd, die tusschen de suprematie van de Kroon tegen die van
het Parlement gevoerd werd, waarbij het Parlement ten slotte een volkomen
overwinning behaald heeft. Deze handelwijze echter heeft de positie van Buys als
hoogleeraar korten tijd in gevaar gebracht. In zijn colleges te Leiden bracht Buys
sterk het historische moment naar voren en langzamerhand helde het doctrinaire
over naar het opportunistische; achter den staat vertoont zich, maar nog vaag, het
volk. In den grond echter blijft hij een tegenstander van sociale bemoeiingen en
wetten en blijft hij wantrouwen koesteren tegen de democratie; naarmate de
tijdstroom zich in radicaler richting afbuigt, wordt de toon van zijn geschriften
somberder en somberder. Een keerpunt brengt wel Buys' lezing in de
studentenvereeniging Doctrina De strijd tusschen staat en maatschappij (gedr. in
Melis 1874): Buys komt onder invloed van Gneist en von Stein tot het inzicht dat
algeheele individueele vrijheid onmogelijk en beperking dezer vrijheid ten behoeve
der staatsmacht noodzakelijk is. Tegen het eind van zijn leven is Buys nog
medewerker geworden van het Sociaal Weekblad onder red. van A. K e r d i j k (sinds
1887).
Het standaardwerk van Buys is geweest De Grondwet, toelichting en critiek (1e
dl. Arnhem 1883, 2e dl. 1887, 3e dl. 1888), begonnen op een tijdstip toen niemand
nog aan een herziening der Grondwet van 1848 dacht en bedoeld als een
samenvatting van al hetgeen Buys op zijn gewoon college over dat onderwerp ter
sprake bracht. Aan het 1ste dl. dankte hij het onder-voorzitterschap van de
commissie, den 11en Mei 1883 door Heemskerk benoemd, om te onderzoeken van
welke bepalingen der Grondwet van 1848 herziening noodzakelijk was te achten.
Bij de Grondwetsherziening van 1887 neemt men duidelijk zijn invloed waar. Met
bijzondere voorkeur maakte Buys nog studie van de administratieve rechtspraak;
daardoor is hij ook tot lid benoemd van de den 16den Sept. 1891 ingestelde
Staatscommissie ter voorlichting van
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de regeering omtrent de grondslagen, waarop de regeling van de administratieve
rechtspraak behoort te rusten. In hetzelfde jaar bracht hij prae-advies uit betreffende
deze materie voor de Ned. Juristenvereeniging.
Groote bekendheid verwierven Buys' staatkundige artikelen in De Gids, begonnen
in 1864 en voortgezet tot zijn dood. De reeks begint feitelijk eerst goed bij het artikel
getiteld De donkere dagen voor Kerstmis (1865). Door die artikelen is Buys een der
meest' erkende organen van de liberale partij in ons land geworden, geen leidsman
echter, doch meer een ‘censor’. Buys heeft steeds geweigerd zich candidaat te laten
stellen voor de Tweede Kamer of in ministerieele combinaties te worden opgenomen;
wel is hij lid geweest van den gemeenteraad van Leiden en van de Provinciale staten
van Zuid-Holland. En hoewel Buys nooit in den eigenlijken zin een school heeft
gevormd (daartoe was zijn geest te weinig filosofisch aangelegd), heeft hij toch een
enormen invloed uitgeoefend op de voortreffelijkste zijner leidsche leerlingen en
bijna gedurende een halve eeuw het staatsrechtelijk leven van zijn land beheerscht.
Zelfs bij de jongste Grondwetsherziening was zijn invloed nog te merken: telkens
ontmoet men opnieuw den naam van Buys bij het onderzoek van de beteekenis
van een norm of een instituut van geldend staatsrecht. Ontegenzeglijk moet hij
beschouwd worden als een der beste theoretici der liberale staatsidee.
Hij schreef nog: De verordeningen op veer- en beurtschepen (Haarlem 1853);
artikelen in De practische volksalmanak, nl. Konijnenteelt (1854), Tijd is geld (1855),
Een woord aan armverzorgers (1856), Vrouwen-vereenigingen ten behoeve der
armen (1857); in de Nutsalmanak: Geld en kapitaal (1855), De duurte (1856), Hoe
het geld onder de menschen komt (1857), De menschenmaatschappij (1858), De
concurrentie (1859); een artikel over arbeidsloonen naar aanleiding van een boek
van Mc. Culloch over dit onderwerp in de Economist (1853); De volkeren van onzen
tijd. Bijdragen tot de kennis van den toestand der voornaamste staten in de 2e helft
van de 19e eeuw. België, Groot-Brittannië (niet verder verschenen, Haarlem 1858);
Algemeene encyclopédie voor handel, scheepvaart, nijverheid en landbouw, onder
red. van J.J. v a n A l b e r d a , S. B l e e k r o d e , L.A.J. B o u l e t , J.Th. B u y s e.a.
(1e-3e afl. Amst. 1858-60); Adviezen en beschouwingen over de vraag van
‘herziening van art. 56 der Grondwet’ van P. v a n B e m m e l e n , J.T. B u y s e.a.
('s Grav. 1872); Rede bij de afkondiging van het Senaatsbesluit omtrent het doctoraat
honoris causa aan Nederlanders en vreemdelingen (Leiden 1875); De zelfstandigheid
van het staatsrecht. Rede (Amst. 1876); levensschetsen van jhr. Mr. D.F. Gevers
van Endegeest in de Levensberichten der afgestorven medeleden van de Mij. van
Ned. Letterkunde (1881), 167 e.v. en van Mr. G. Vissering in het Jaarboek van de
Kon. Acad. van Wetenschappen (1889), 53 e.v.; Het eeuwfeest der Mij. ‘Tot Nut
van 't Algemeen’. Redevoering (Leiden 1885), van welke Mij. Buys eere-voorzitter
was; opstellen in de Bijdragen tot de kennis van het staats-, provinciaal- en
gemeentebestuur in Nederland, waarvan Buys een der redacteuren was;
Volkshuishoudkunde (in Sijthoff's Alg. Bibl., no. 29, Leiden 1872, zijnde herdr. van
De duurte, Hoe het geld onder de menschen komt, De menschenmaatschappij en
Tijd is geld). Na zijn dood verschenen Studiën over staatkunde en staatsrecht, uitg.
onder toezicht van H. d e B e a u f o r t e n A.R. A r n t z e n i u s (2 dln. Arnhem 1894,
95), bevattende Buys' verspreide artikelen, redevoeringen, Gidsartikelen enz. Niet
van zijn hand is Mr. J.H.
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Thorbecke herdacht (Tiel 1872), dat dikwijls op zijn naam wordt gesteld.
Zijn portret is geteekend door Jan Veth.
Zie: B r i n k m a n 's Catalogus; H.P.G. Q u a c k in de Levensberichten van het
Jaarboek van de Kon. Akademie van Wetenschappen (1893), 11 e.v.; R. v a n
B o n e v a l F a u r e , Johan Theodoor Buys met zijn leerlingen herdacht (1893); R.
M a c a l e s t e r L o u p in Levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde (1894),
173 e.v. (overdr. uit Mannen en vrouwen van beteekenis XXIV, 1894, 5 e.v., met
portr.); S.A. N a b e r , Vier tijdgenooten (1894), 103 e.v.; Ned. Patriciaat VIII (1917),
14; P. v a n H e y n s b e r g e n , Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland
(1925), 162 e.v., met portr.; Plechtige herdenking van prof. Mr. J.Th. Buys ter
gelegenheid van zijn 100sten geboortedag ('s Grav. 1928), met portr.; J.S.
T h e i s s e n in het Aanhangsel, behoorende tot het Gedenkboek van de Universiteit
van Amsterdam uitg. bij de herdenking van haar 300-jarig bestaan (1932), 28, 29;
verder artikelen van v a n d e r V l u g t , d e B e a u f o r t , Q u a c k , H e e m s k e r k ,
H a c k v a n O u t h e u s d e n , te vinden in P e t i t 's Repertorium; ten slotte de
gebruikelijke historische, parlementaire en staatsrechtelijke literatuur.
Wijnman

[Bye, jhr. Mr. Pieter Jacob de]
BYE (jhr. Mr. Pieter Jacob d e ), geb. te 's Gravenhage 11 Dec. 1766, overl. aldaar
19 Dec. 1836, rechtsgeleerde en staatsman. Hij stamde uit een gezeten haagsche
familie, waarvan de stamvader, de bakker M i c h i e l M a t t h e u s z . de Bye, zich
op het eind van de 16e eeuw van uit Lier te 's Gravenhage had gevestigd; diens
achterkleinzoon, P i e t e r d e B y e , was predikant te Muiderberg. Een zoon van
laatstgenoemde, Mr. A r e n t H e r b e r t d e B y e , was advocaat te 's Gravenhage;
uit diens huwelijk met E l i z a b e t h C o o l b r a n t werd Pieter Jacob geboren. Deze
doorliep de latijnsche school in zijn geboorteplaats, liet zich als theologisch student
te Leiden inschrijven 23 Oct. 1784, studeerde aldaar philosophie en rechten en
promoveerde op één dag (11 Dec. 1790) tot doctor philosophiae, magister artium
liberalium en doctor utriusque juris op de proefschriften Universa hypothesium
philosophicarum theoria (Lugd. Bat. 1790) en De deliclo calumniae in publicis judiciis
(Lugd. Bat. 1790). Na zijn promotie huwde hij 4 Juli 1791 te Leiden met jkvr.
E l i z a b e t h J a c o b a v a n d e r D o c s , een dochter van jhr. Mr. J o h a n
H e n d r i k v a n d e r D o e s ; nog in hetzelfde jaar vestigde hij zich te Utrecht als
advocaat, waartoe hij zich liet inschrijven bij den Hove van Holland en Utrecht. In
1792 werd hij raad in de Kamer van Justitie van Vianen en Ameide (dit lichaam werd
in 1796 afgeschaft); hij bleef daarbij tevens de rechtspraktijk uitoefenen. In 1804
werd hij raad in het Hof van Utrecht, in 1806 advocaatfiscaal voor de middelen te
lande in de Prov. Utrecht, in 1808 lid van de staatscommissie, ingesteld door koning
Lodewijk ter herziening van alle financieele wetten van het Koninkrijk Holland. Aan
de werkzaamheden van laatstgenoemde commissie kwam een einde door de inlijving
bij Frankrijk in 1811. In dit jaar vertrok de Bye, die zich den naam had verworven
van een scherpzinnig jurist, als lid van het Hof van cassatie naar Parijs, waartoe
Napoleon hem had benoemd. Eerst in 1814 keerde hij voorgoed naar het vaderland
terug. In dien tijd heeft hij nog groote moeilijkheden ondervonden, omdat hij te Parijs
ter verantwoording werd geroepen in verband met zijn protesten tegen de hardheden
van het fransche bestuur hier te lande. Ook koning Willem I stelde
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zijn juridische kwaliteiten op prijs: hij werd door dezen vorst in verschillende
commissies benoemd, o.a. was hij acht jaar lid van de Commissie tot het werk van
de begrootingen der staatsbehoeften (1815-23). In 1816 werd hij referendaris der
eerste klasse bij den Raad van State. Zijn werkzaamheden ten behoeve van een
verbeterd gevangenisstelsel hadden ten gevolge zijn benoeming tot administrateur
voor het armwezen en de gevangenissen (1823); sommigen menen, dat de
voorstellen dienaangaande echter niet van hem afkomstig zijn, vgl. J. B r a n d v a n
L a n g e r a c k e n C a b a u w , Iets over de gevangenissen in het Koninkrijk der
Nederlanden, 2e dr. (Amst. 1841), 59 e.v. In 1826 werd hij lid van den Raad van
State, in welk college hij zich een volgzaam aanhanger van den Koning toonde.
Sinds 1791 was hij lid van het Prov. Utrechtsch genootschap van kunsten en
wetenschappen, sinds 1819 lid van de Mij der Ned. letterkunde te Leiden. Bij diploma
van Napoleon I dd. 25 Nov. 1813 werd hij verheven tot chevalier de l'Empire, terwijl
hij door koning Willem I bij Kon. besl. van 18 Febr. 1830 verheven werd in den ned.
adel met het praedicaat van jonkheer.
Hij schreef nog Register op de kostumen, usantiën, politiën en stijl van procederen
der stad en jurisdictie van Utrecht (Utrecht 1804).
Uit zijn huwelijk werden vijf kinderen geboren: jkvr. E l i s a b e t h W i l h e l m i n a
d e B y e , in 1821 gehuwd met J e a n P h i l i p p e baron d e G i r a r d d e M i e l e t
v a n C o e h o o r n , generaal-majoor der artillerie; jhr. Mr. P i e t e r J a c o b ridder
v a n d e r D o e s d e B y e (1798-1885), lid der Prov. staten van Utrecht,
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aan wien bij Kon. besl. van 24 Nov. 1842 werd toegekend de titel van ridder
overgaand bij eerstgeboorte; jkvr. S u s a n n a C a r o l i n a d e B y e , in 1821
gehuwd met Mr. H u g o d e W i l d t , rechter te Amsterdam; jkvr. L o u i s e
C o r n e l i a G e e r t r u i d a , in 1827 gehuwd met F r e d e r i k J a n M u l l e r
M a s s i s , kapitein der infanterie; jhr. A d r i a a n J o h a n T h e o d o o r d e B y e
(1805-77). Van de beide zoons van Pieter Jacob de Bye werd de oudste de
stamvader van den tak v a n d e r D o e s d e B y e , waarvan de leden belangrijke
burgerlijke en militaire betrekkingen bekleeden; de jongste daarentegen werd de
stamvader van een tak d e B y e , die zijn leden telt onder de arbeidersklasse.
Door jhr. Mr. Pieter Jacob ridder van der Does de Bye werd veel moeite gedaan
zijn geslacht te doen aansluiten bij het riddermatige geslacht de Bye, waarvan men
enkele leden vermeld vinde in dl. VIII, kol. 237-238; hij meende dat de haagsche
de Byes afkomstig waren uit Hilvarenbeek, waar ook leden van de adellijke familie
hebben gewoond, vgl. Ned. Adelsboek (1919), 336 e.v. In de Ned. Leeuw (1935),
290 e.v. is echter de onjuistheid van deze pretentie aangetoond, vgl. Ned. Adelsboek
(1936), 290 e.v.
Zie: Alg. Konst- en Letterbode (1836) II, 418 (1838) I, 146-150; Notice biographique
sur P.J. de Bye, redigée sur des données authentiques et tirées en partie de la
Gallerie des contemporains (la Haye 1837); Handelingen der jaarl. vergadering van
de Mij der Ned. letterkunde te Leiden (1837), 11-19.
Wijnman
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C.
[Calkoen, Jacobus Marange Assink]
CALKOEN (Jacobus Marange A s s i n k ), geb. te Sloterdijk en aldaar overl. 1905,
liet zich 2 Oct. 1854 als student inschrijven aan de universiteit te Utrecht, waar hij
in 1859 promoveerde tot theol. dr. op Specimen historico-theol. Georgii Cassandri
vitae atque operum narrationem exhibens. In datzelfde jaar werd hij hulpprediker
in zijn geboorteplaats, om daarna zijn vader, H.J. C a l k o e n , die aldaar van 1826
de gemeente had gediend, op te volgen, en er werkzaam te zijn tot 1904, toen hij
emeritaat nam. Hij was medewerker aan Geschiedenis der Christelijke Kerk in
Nederland, onder red. van B. t e r H a a r , W. M o l l en E.B. S w a l u e , 2 dln. (Amst.
1864-69) en Kalender voor de Protestanten in Nederland, onder leiding van W.
M o l l (Amst. 1856-63).
Wumkes

[Camerbeecq, Rogier]
CAMERBEECQ (Rogier), geb. te Amersfoort omstreeks 1658, overl. te Amersfoort
6 Febr. en begraven in de St. Joriskerk ald. 13 Febr. 1734.
Hij was raad van Amersfoort in 1700 en 1703; schepen 1699, 1701, 02, 06, 07,
10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 en 34, en burgemeester in 1704, 05,
08, 09, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32 en 33, en dit ondanks het feit, dat
hij niet tot de Gereformeerden behoorde. Wèl huwde hij in de gereformeerde St.
Joriskerk op 16 Juni 1683 met C l e m e n t i a v a n M i d d e n d o r p (overl. te
Amersfoort 25 Jan., begr. St. Joriskerk 4 Febr. 1743), doch later, blijkens het doopen trouwboek der Oud-Katholieke Gemeente op het Zand, werd dit huwelijk op 16
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April 1685 volgens den katholieken ritus opnieuw gesloten (met de merkwaardige
notitie ‘tacite in coena domini prius ritu haeretico coniuncti’).
Een tot hem gericht gedicht ‘als hij in het Jaar 1732 voor het Zevende maal
Burgemeester der Stad Amersfoort gekoozen wierd’, bevindt zich in het Museum
Flehite te Amersfoort.
Er is geen portret van hem bekend.
Uit zijn huwelijk zijn 5 kinderen gesproten: J o a n n a M a r i a C., gehuwd met
A n t h o n y v a n d e r B o r c h ; M e c h t e l d , gehuwd met den kapitein-luitenant
in staatschen dienst Gerard de Wijs (zie dl. IX, kol. 1307); Mr. R o g i e r C., advocaat
bij den Hove van Utrecht, geh. met J o h a n n a T h e r e s i a D o n c k e r ;
C l e m e n t i a C., geh. met B e r n a r d v a n d e r H u y , en P i e t e r C., die
ongehuwd in Indië overleden is.
Joan Muller

[Campen, Johannes Eusebius Voet van]
CAMPEN (Johannes Eusebius V o e t v a n ), geb. 20 Juli 1778 te 's Gravezande,
overl. 10 Sept. 1851, zoon van Ds. J o h a n n e s S c h a g e n v a n C a m p e n , liet
zich 26 Aug. 1795 inschrijven als student aan de leidsche hoogeschool, werd
predikant te Nederhemert in Nov. 1801, te Muiderberg (1802-07), Bolsward (21 Juni
1807-15 April 1816), Leiden (1817-47). Na zijn dood verschenen van hem: 2
Bijbeloefeningen; voorafgegaan van een Levensberigt door N.C. K i s t , met portret
('s Hertogenbosch 1852).
Van zijn portret bestaan prenten door P.W.M. Trap, F. Schroeder en H. Ringeling.
Wumkes
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[Candidus, Theodorus]
CANDIDUS (Theodorus) of D u b l a n c , geb. in 1604, overl. te St. Agatha bij Cuyk
16 April 1692. Hij trad in de orde der Kruisheeren, volgde 20 Febr. 1647 Gerardus
Golt (dl. VII, kol. 483) als prior van het klooster te Maeseyck op; en toen deze op
17 Mei 1671 als prior van St. Agatha overleed, werd hij wederom diens opvolger.
Candidus deed veel voor de scholen van Maeseyck en St. Agatha. Ook gaf hij
verschillende gedichten uit. In 1677 deed hij wegens zijn hoogen leeftijd afstand
van zijn waardigheid en stierf als jubilaris in 1692 in den ouderdom van 88 jaren.
Wij noemen van zijn werken: Ode in pretiosissimum Tapetem a Pont. Max. Alexandro
VII missum Virgini Deiparae in Aspero Colle (Mechelen 1662); Symbola Trinitatis,
id est, Trinitas diversarum rerum, ex V. ac N. Testamenti scripturis, historiis et
exemplis.... Conscripta, ac tri-distichis.... concinnata (Roermond, L. Ophoven, 1676);
Altera Clavis Coeli Misericordia, sive Eleemosyna Clavis S. Joannis Eleemosynarii....
necnon Selectiora poemata miscellanea (Roermond, L. Ophoven, 1676); Clypeus
metricus pro immaculata Conceptione Deiparae Virginis (1684).
Zie: P o l y d . D a n i ë l s , Iets over het Kruisheeren- Klooster te Maaseyck in
Maasgouw (1879), 187.
Verzijl

[Cannegieter, Hendrik Gerrit]
CANNEGIETER (Hendrik Gerrit), geb. te Witmarsum 28 Mei 1804, overl. te Hallum
15 Mei 1881, zoon van Ds. H e n d r i k C. en J o h a n n a J a c o b a P i e r s o n , liet
zich 24 Juli 1822 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij promoveerde tot med. doctor op proefschrift Quaedam observationes de signis,
sive bonis sive malis, quae ex habito externo aegrorum petuntur. Hij huwde te
Dantumawoude 25 Juni 1833 met S y t s k e B e k i u s (geb. aldaar 5 Maart 1814,
overl. te Hallum 3 Maart 1893).
Zie: Nederland's Patriciaat (1918), 68.
Wumkes

[Cannegieter, Herman]
CANNEGIETER (Herman), geb. te Arnhem in 1723, overl. te Franeker 3 Sept. 1804,
zoon van rector Hendrik C. (dl. VI, kol. 264), liet zich 16 Sept. 1740 aan de
hoogeschool te Leiden als student inschrijven, waar hij 18 Sept. 1744 bevorderd
werd tot jur. utr. doctor op een Dissertatio de difficilioribus quibusdam juris capitibus.
Na zes jaar de advocatuur aan het geldersche Hof te hebben uitgeoefend, ontving
hij 17 Juli 1750 de benoeming tot hoogleeraar in de rechten aan de hoogeschool
te Franeker, waar hij 28 April 1751 zijn ambt aanvaardde met een oratie De multiplici
et varia veterum Ictorum doctrina. Hij onderwees staats-, natuur- en volkenrecht.
Utrecht en Leiden poogden hem aan hun academies te verbinden, maar hij bleef
Friesland trouw. Zijn hoofdwerken zijn: Commentarius ad fragm. veteris
jurisprudentiae, quae extant in collatione legum Mosaicarum et Romanarum (Fran.
1765); Observationum juris Romani liber primus (Fran. 1768); Observationum juris
Romani libri quatuor, in quibus juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur
(Lugd. Bat. 1772). Hierbij voege men verscheidene disputatiën, die op naam van
zijn leerlingen voorkomen, doch voor het meerendeel, zoo niet alle van zijn hand
zijn. In 1795 zag hij zich te midden van de politieke woelingen van zijn post ontzet
door de repraesentanten, maar 3 April 1802 werd hij door een herbenoeming in
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denzelfden rang hersteld, doch voor de academie kon dit wegens zijn hoogen leeftijd
van weinig nut meer zijn. Hij was sedert 27 Maart 1768 gehuwd met A m a r a n t i a
S u s a n n a G o n g g r i j p (weduwe van zijn ambtgenoot Koen), die 5 Maart 1806
stierf.
In Jan. 1807 verscheen zijn portret bij J.W. Brou-
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wer te Leeuwarden; een prent door P.H.L. v.d. Meulen.
Zie: B o e l e s , Frieslands hoogeschool (Leeuw. 1879) II, 522-25; System. Catal.
der Prov. Bibt. van Friesland (Leeuw. 1881) V, 1811; Vervolg (1897), 396; mijn
Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930-34), Reglster.
Wumkes

[Cannius, Nicolaas]
CANNIUS (Nicolaas) of N i c o l a u s J o h a n n i s C a n , geb. 1504 te Amsterdam,
overl. 1555, was verwant aan de Occo's. Hij studeerde te Leuven onder Fortius
Ringelbergius en doctoreerde 14 Mei 1524, gelijk met Cornelius Crocus. Kort daarop
wordt hij door Erasmus uitgekozen als ‘famulus’, bijzonder voor het afschrijven der
grieksche handschriften, evenals Talesius voor de latijnsche. In de bibliotheek te
Wolfenbüttel berust een werk van Chrysostomus in 1528 door hem in het Grieksch
voor Erasmus afgeschreven. Cannius reisde naar Engeland en de Nederlanden om
brieven van Erasmus te bezorgen en ze voor hem op te halen. Vóór zijn vertrek
naar Engeland in 1527 schreef Erasmus hem een geestigen brief uit Bazel, vol
goeden raad voor zijn verblijf in Londen en zijn omgang met de voorname en
geleerde mannen. Toen Cannius uit Engeland terugkeerde, schonk Erasmus Schets,
koopman te Antwerpen, hem 150 goudgulden als reisgeld, en om den mantel van
Erasmus te laten herstellen. Toen Erasmus in een van zijn Colloquia, getiteld:
Cyclops, sive Evangeliophorus (1529), om hem te eeren, hem als een der personen
had ingevoerd, meende Oecolampadius, dat de typeering van Cannius wegens
diens grooten neus, donkere gelaatskleur en eigenaardigen hoed, betrekking op
hèm zou hebben. Erasmus ontkende dit in een brief van 1529 aan Oecolampadius:
‘non sum tam ineptus ut talibus nugis utar in viros eruditos’; ‘ik ben niet zoo onhandig
om dergelijke flauwiteiten tegen ontwikkelde mannen te gebruiken’. Cannius was,
met Alardus en Crocus, een krachtig bestrijder van de reformatie te Amsterdam. In
Juli 1530 treedt Cannius uit Erasmus' dienst, en keert hij naar Holland terug voor
zijn priesterwijding. Hij wordt in 1532 aangesteld tot rector van het Begijnhof te
Amsterdam; het volgende jaar draagt Alardus aan Cannius op zijn Loci antihaeretici,
opgenomen in de Haeretici descriptio en eerst later gedrukt te Solingen door Soter
(1539). Met een brief van Crocus voor zijn Colloquia puerilia (1534) zendt deze dit
boekje aan Cannius. Op 2 November 1541 helpt hij Alardus bij het redden van diens
bibliotheek uit den brand van het S. Maria-klooster in de Nes, waar hij tijdelijk
woonde. Cannius is pastoor geweest van de S. Catharina, of de Nieuwe Kerk en
wordt gezegd overledente zijn als pastoor te Spaarnwoude (1555).
Het zeer mooie portret van Cannius, in 1534 geschilderd door Dirck Jacobsz.,
wordt nog bewaard in de pastorie van het Begijnhof en draagt dit distichon,
waarschijnlijk van Crocus:
Quae venit e fucis cito gloria concidit: Una Fine caret virtus, et benefacta manent.
D.i. De roem die voortkomt uit bedrog verdwijnt spoedig. Alleen de deugd heeft
geen einde, en haar weldaden blijven.
Zie: A l l e n , Opus Epistolarum D. Erasmi (Oxonii 1928), tom. VII, p. 79; S t e r c k ,
Onder Amsterdamsche Humanisten in de XVIe eeuw (Amst. 1934), 53 en volg.
Sterck

[Cassa, Anthonie Abraham]
CASSA (Anthonie Abraham), geb. te 's Gravenhage in Febr. 1759, overl. te Batavia
23 Sept. 1817. Hij was kapitein in het regiment mariniers van den generaal-majoor
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Java, toen dit eiland door de Engelschen in bezit werd genomen; hij schijnt toen in
engelschen
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dienst te zijn overgegaan en werd in 1813 door den gouverneur Thomas Stamford
Raffles naar Japan gezonden om er het hollandsche kantoor voor de engelsche
regeering in bezit te nemen en tevens als opperhoofd aldaar in functie te treden,
maar door de vastberadenheid en vaderlandsliefde van het nederlandsche
opperhoofd Hendrik Doeff werden de maatregelen der Engelschen verijdeld en bleef
de hollandsche vlag op Decima waaien.
In het laatst van zijn leven was Cassa baljuw van Batavia. Eerst huwde hij 27 Oct.
1782 met A n n a v a n d e r H a e r , geb. te Leeuwarden 12 Sept. 1753, bij wie hij
een jong overleden dochter had; hij hertrouwde met A n n a M a r i a F r e d e r i c a
v o n L i e b e h e r r , geb. te Utrecht 1787; zij woonde in 1827 te Terwagne bij Luik
en overleed te Rijswijk 26 Nov. 1848, oud 61 jaar, dochter van B o g i s l a u s
F r e d e r i c u s v.L. en van A n n a M a r i a F r e d e r i c a d e R o o y .
Zie: v a n K a m p e n , De Nederlanders buiten Europa III, 512, 515; D o e f f ,
Herinneringen uit Japan, 192-195; F e e n s t r a , Ned. Overz. Bezittingen, 648; G.
L a u t s , Japan, 270-278; Wapenheraut II, 150; Stam- en Wapenb. I, 356.
Regt

[Cats, Martinus Manger]
CATS (Martinus M a n g e r ), geb. te Leeuwarden 1817, overl. aldaar 12 Nov. 1896,
was van 1842-54 grietman, later, na invoering der gemeentewet, burgemeester van
Smallingerland, verder lid der Provinciale staten, welk ambt hij om
gezondheidsredenen nederlegde. In 1856 vestigde hij zich metterwoon in zijn
vaderstad, waar hij in velerlei bestuurscolleges werkzaam was, o.a. als
ondervoorzitter der commissie van administratie over de gevangenissen.
Wumkes

[Chijs, Mr. Jacobus Anne van der]
CHIJS (Mr. Jacobus Anne v a n d e r ), geb. te Leiden 1 Juni 1831, overl. te Batavia
23 Jan. 1905, zoon van Dr. Pieter Otto (dl. IV, kol. 426) en van H e l e n a
C a t h a r i n a M a a s . Hij studeerde te Leiden, promoveerde aldaar in de rechten
1856 en deed daarna te Delft examen voor o.-i. ambtenaar. In 1857 vertrok hij naar
Indië, werd op de Alg. Secretarie geplaatst, eerst als commies, later als referendaris.
Vervolgens werd hij inspecteur bij het inlandsch onderwijs. In 1880 werd hij
aangewezen om den chef der afdeeling statistiek ter Alg. Secretarie behulpzaam
te zijn bij de inventarisatié van het oudindisch archief, tevens om na te gaan, welke
stukken voor publicatie in aanmerking kwamen. In deze hoedanigheid heeft v.d.
Chijs zijn eigenlijke levenstaak gevonden en heeft zich met de uitgaven van het
Dagh-Register en van het Ned. Ind. Plakaatboek een blijvenden naam verworven.
Op 28 Jan. 1892 tot landsarchivaris aangesteld, was hij hier de rechte man op de
rechte plaats: zijn groote kennis en werkzaamheid ging gepaard met even groote
hulpvaardigheid. Het Batav. Genootsch. van K. en W. telde hem onder zijn leden
en later werd hij eerelid. Hij ordende de bibliotheek, ook de ethnologische afdeeling,
maar ofschoon in 1885 nog een 4e druk van den catalogus dezer afdeeling verscheen
en hij er tot 1899 met groote voorliefde werkzaam was, werd hij in laatstgenoemd
jaar vervangen door Mr. L. Serrurier, oud-directeur van het Ethnografisch Museum
te Leiden, die een andere rangschikking voorstond, waarmee v.d. Chijs niet schijnt
te hebben kunnen meegaan. Boven allen twijfel verheven is echter, dat zijn zorgen,
al die jaren aan boekerij en verzamelingen besteed, voor het gebruik en het behoud
dier instellingen van zeer groot nut is geweest. Het hierboven genoemde Dagh-
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over geheel Nederlandts- India is door hem in
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12 dln. uitgegeven, bevattende de jaren 1640-41, 53, 59, 61, 63, 64, 65, 66-67,
68-69, 70-71, 72 en 73. Hierbij sluiten aan de publicaties van H.T. C o l e n b r a n d e r
en J. d e H u l l u 1624-29, 31-34, 36, 37, 41-42 en 1656-57 (deze jaren berusten
in het Rijksarchief). Het Nederl. Ind. Plakaatboek loopt van 1602-1811; het verscheen
in 16 deelen met een lijvig 17e deel als systematisch register, dat in 1900 er aan
werd toegevoegd.
Van der Chijs, bij de beoefenaars der munten penningkunde hoog vereerd om
zijn uitnemende kennis van alles wat in deze wetenschap op Ned. Indië betrekking
heeft, kon in de laatste jaren niet meer werken. Hij werd bijkans geheel blind. Bij
zijn echtgenoote, M a r i e P a u l i n e v a n K o o t e n , liet hij kinderen na, waaronder
een dochter, H e l e n a C a t h a r i n a , die gehuwd was met H e n d r i k F r e d e r i k
Fock.
Behalve de bovengenoemde werken zijn ons van hem bekend: Gesch. v.d. sticht.
van de Vereen. O.I. Comp. (Leiden 1856); De Nederl. te Jakatra (Amst. 1860); De
latijnsche scholen van 1642 en 1666, alsmede het seminarium te Batavia (Batavia
1860); De munten van Ned. Indië, beschreven en afgebeeld (met E. N e t s c h e r )
(1863); Catal. der Bibl. v.h. Bat. Gen. (1864); Neerl. streven tot openstellen van
Japan voor den wereldhandel (1867); Numismatische afdeeling van het Mus. v.h.
Bat. Gen. (1e druk 1869; 2e 1877; 3e 1886); Inventaris van het landsarchief te
Batavia, 1602-1816 (1882); Catal. der Ethnol. afd. v.h. Bat. Gen. (4e dr. 1885); De
vestiging van het Nederl. gezag over de Banda-eil. 1599-1621, met een kaart (1886);
Het middelb. schoolonderw. te Batavia, gedur. de eerste helft der 19e eeuw (1902);
Gesch. van de Gouvernements theecultuur op Java (1903).
Zijn portret bestaat als prent door J.P. Berghaus.
Zie: Ind. Gids XXVII (1905) I, 393-398; Tijdschr. Kon. Ned. Gen. voor Munt- en
Penn. XIII (1905), 156, 157.
Regt

[Claesz, Pieter]
CLAESZ (Pieter), stillevenschilder, werd geb. in 1597/98 in Steinfurt. Hij ging in
Haarlem wonen, waar hij 21 Mei 1617 G e e r t j e H e n d r i k s d . huwde. Zijn zoon,
geb. 1 Oct. 1620, was de bekende schilder Nic. Berchem (dl. II, kol. 126). Hij woonde
te Haarlem eerst aan het Spaarne. Toen hij stierf, woonde hij in de Franckenstraat;
op 1 Oct. 1661 werd hij begraven te Haarlem in de Nieuwe Kerk. Houbraken zegt
o.a. dat hij eerst vischstillevens schilderde, daarna stillevens met dessert, met een
zilveren of porseleinen schaal. C. is vooral bekend om zijn ‘ontbijtgens’; ook heeft
hij enkele ‘Vanitas’ en stillevens met rookgerei geschilderd. Hoewel hij tot de
haarlemsche school gerekend moet worden, is invloed van Rembrandt toch niet te
ontkennen, zooals zijn clair-obscur-effecten bewijzen. Zijn vroegste stilleven is dat
van 1623 (verz. A. de Stuers te Parijs); deze vroege werken hebben meestal veel
kleur. Evenals vele schilders omstreeks 1620 tot 1630 maakte hij toen zeer
eenvoudige stillevens in monochrome tint; in de jaren na 1630 blijkt dan Rembrandt's
invloed, zijn stukken worden meer grijs en impressionistisch; na 1645 worden zijn
stillevens rommeliger, doch ook eleganter, de kleur gaat meer meespreken. Zijn
werk is van dat van Heda soms zeer moeilijk te onderscheiden; vooral in hun vroeg
werk hebben zij veel overeenkomst: later hebben die van C. een bruinere tint en
breedere penseelstreken. Roelof Koets heeft verscheidene malen in C.'s stillevens
de bladeren geschilderd. Pieter
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van Overschee was o.a. een van zijn volgers.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
VII (Leipzig 1912), 38 (door E.W. M o e s ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (Leipzig u. Wien), 1906, 285-286; Cat. der tentoonstelling ‘Het
Stilleven’ ten bate van de vereeniging ‘Rembrandt’, in de zalen van den kunsthandel
J. Goudstikker (Amst. 1933); A.P.A. V o r e n k a m p , Bijdrage tot de geschiedenis
van het Hollandsche stilleven in de 17de eeuw (Leiden 1933), 25, 29, 31-33, 35,
39, 54, 59, 98; E. Z a r n o w s k a , La nature morte hollandaise (Bruxelles et Maestricht
1929), XIII; C.H. C o l l i n s in The Burlington Magazine 1912/13, XXI, 53.
J.M. Blok

[Claeszoon, Cornelis]
CLAESZOON (Cornelis), waarschijnlijk geb. in Brabant, omstreeks het midden der
16e eeuw (M o e s veronderstelt omstr. 1546 of 1547), vestigde zich te Amsterdam
als boekverkooper en boekbinder onmiddellijk na den overgang der stad in 1578.
Hij werd tevens drukker en uitgever, en heeft dit bedrijf ruim dertig jaren voortgezet
tot zijn dood in 1609. Over zijn persoon en zijn familie is ons zeer weinig bekend,
maar de reeks zijner uitgaven omvatte honderden boeken, kaarten en prenten, en
doet hem kennen als een van de groote voorgangers op dit gebied in onze republiek,
en als den eersten grooten uitgever in het gereformeerde Amsterdam.
Zijn naam als drukker vinden wij van 1582 af in kleine geschriften, staatkundige
pamfletten, nieuwsberichten, strijdschriften, prognosticaties, profetieën, almanakken.
Van dit alles is slechts een klein deel van de zich steeds uitbreidende productie tot
ons gekomen; dat Cornelis er heel veel heeft gedrukt en uitgegeven is zeker; nog
in 1607 vernemen wij dat hij tegen een ernstigen heftigen bestrijder van de
onchristelijke en leugenachtige almanakken, den bekenden Caspar Coolhaes, zijn
bedrijf verdedigt met te zeggen ‘het is ons te doen propter sanctum denarium, om
den ronden Godt. De werelt wil doch bedrogen zijn, so wel doe ick het dan als een
ander’.
Hij drukte ook op bestelling voor anderen, o.a. reeds in 1583 een heel belangrijk
leerboekje in zeer fraaien druk, de Practique om te leeren rekenen, chypheren ende
boeckhouwen van N i c o l a u s P e t r i . Maar veel grooter is zijn beteekenis als
uitgever, en de groote meerderheid van zijn uitgaven is niet door hemzelven gedrukt.
Reeds van 1581 kennen wij den titel van een psalmboek, ‘te Delft by Aelbrecht
Heyndrichsz en te Amst. bij Cornelis Claesz’. En al meer zien wij hem deelnemen
in de groote uitgaven van de volgende jaren, een bijbeluitgaaf gezamenlijk met J.
Canin te Dordrecht, de werken van Calvijn in het Nederlandsch met den leidschen
uitgever Paets, de groote Hollandsche Kroniek met delftsche en dordtsche uitgevers,
en met zijn vriend Laurens Jacobsz, die bij hem zijn opleiding had gehad en zich
daarna naast hem ‘op 't Water’ had gevestigd, en zich speciaal wijdde aan het
uitgeven van den gereformeerden bijbel. Maar tal van uitgaven zijn door Cornelis
Claeszoon zelven ondernomen. Amsterdam was vóór alles een stad van handel en
zeevaart, en vooral op de behoeften van deze bedrijven was de aandacht van den
uitgever gericht. Handleidingen voor de gangbare munten gaf hij in kwarto-formaat
en ook in zakformaat, met afbeeldingen van al de muntspeciën (1586), telkens naar
de behoefte weer aangevuld en gewijzigd, en dan vooral de handleidingen voor de
zeevaart, in druk en in gravure, de zoogenaamde leeskaarten en pas-
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kaarten. Voor stuurlieden, die het in de practijk gebracht hadden tot een zoo groote
vakkennis, dat anderen hun voorlichting zochten, was het teekenen van zeekaarten
en het schrijven van de als ‘leeskaarten’ bekende handleidingen een bron van
inkomsten. Bij de toeneming van de vraag naar hun werk kwam men tot het drukken
van de teksten en het graveeren van de kaarten; de makers waren zelf de uitgevers
van hun werk. Maar al gauw moesten zij dit opgeven en de uitgaaf aan
beroepsuitgevers overdragen. Lucas Jansz Waghenaer, de vermaardste van alle
zeekaartenmakers, en de eerste die zijn geheele werk liet graveeren en als atlas
onder den titel Spieghel der Zeevaart uitgeven (1583), was zelf uitgever, met de
plantijnsche drukkerij te Leiden, die voor den druk gezorgd had, als mede-uitgever.
Als derden ondernemer vinden wij Cornelis Claeszoon, en als telkens nieuwe
uitgaven, met tekst in verschillende talen noodig zijn, is hij de man, die de
onderneming geheel in handen heeft. Zoo worden ook Waghenaers tweede werk,
het Thresoor der Zeevaart (1592), en zijn Enchuizer zeecaertboeck (1598) uitgaven
van Cornelis Claeszoon. Vele zeevaarders hielden zich aan oudere primitievere
handleidingen, aan het werk van Govert Willemsz en Adriaan Gerritsz; ook deze
boeken, bij het leven van de auteurs niet gedrukt, wist Cornelis Claeszoon in handen
te krijgen en uit te geven, geïllustreerd met houtsneden naar de geteekende
kaartschetsjes (1588). Ook het nog oudere Leeskaertboeck van Wisbuy, dat nog
zeer veel werd gebruikt, herdrukte hij tal van malen en daarmede het nog beknoptere
oude Graedboecxken, en het Waterrecht. Zoo is letterlijk het geheele apparaat voor
de zeevaart in zijn handen; ook de gangbare handleidingen voor cosmographie en
zeevaart: het werk van Apianus, de Zeevaart van Peter de Medina, de Conste der
Zeevaart van Rodrigo Zamorano, de werken van Robert Hues, van William Bourne
gaf hij in nederlandsche vertaling, en later als het noodig was, in herdruk. De fraaie
amsterdamsche zeekaarten van Aelbert Haeyen, de voortreffelijke atlas van de
Middellandsche zee van Willem Barents, die hiermee Waghenaers werk voortzette
(1595), waren eveneens uitgaven van Cornelis Claeszoon.
De laatstgenoemde atlas heeft naast Willem Barents op een van de kaarten een
anderen auteursnaam, Petrus Plancius. De cartographie van de zeeën is niet meer
uitsluitend het werk van de practische stuurlieden; er is een wetenschappelijke
studie van cosmographie en geographie. Ds. Petrus Plancius is de man, die
Amsterdam gemaakt heeft tot den hoofdzetel van deze studie. Sinds 1592 komen
zijn geografische werken op den voorgrond; zij vernieuwen en verdringen in zekeren
zin het werk der groote voorgangers in Brabant. Het is de samenwerking van Plancius
met Cornelis Claeszoon, die dit heeft tot stand gebracht; deze wist zich op zijn
aanwijzing een stel portugeesche zeekaarten te verschaffen en octrooi te verkrijgen
voor de uitgaaf van een nieuwe bewerking daarvan. De eigenlijk hollandsche
cartographie had tot dusver de zeeën van Europa in kaart gebracht; Plancius en
Cornelis Claeszoon gaven van 1592 af goede nieuwe kaarten van alle landen en
zeeën van de wereld; hoofdwerk was een zeer groote wereldkaart, in 1592
verschenen; daarna ging het werk rusteloos door. Ook van de Nederlanden
verschenen nieuwe kaarten, en Cornelis Claeszoon liet door de knappe
graveurs-cartografen Jodocus Hondius en Petrus Kaerius ook kleine kaartjes
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graveeren die al spoedig (1598), een compleet wereldatlasje vormden: het
Caert-thresoor. De reeks groote kaarten groeide, en werd steeds, met de nieuwe
ontdekkingen, vernieuwd en aangevuld, maar heeft niet, zooals stellig wel de
bedoeling was, tot de vorming van een volledigen atlas geleid. Dit hangt samen met
een onderneming van het begin van de 17e eeuw, waarin Cornelis Claeszoon ook
betrokken was, de overneming van het werk van Mercator door Jodocus Hondius.
Van 1606 af verscheen de nieuwe uitgaaf, van den grooten en van den kleinen
atlas, ook een nieuwe groote wereldkaart, met portretten van Mercator en Hondius.
Medeuitgevers van deze werken waren Cornelis Claeszoon en Joannes Jansonius
te Arnhem, later diens gelijknamige zoon te Amsterdam, die nog lang in de 17e
eeuw de groote atlas uitgever bleef, concurrent van de Blaeu's.
Er is een zakelijke samenhang tusschen deze reeks van kaartuitgaven en de
nieuwe groote zeereizen. Ook op dit gebied werd Cornelis Claeszoon de groote
uitgever. In 1592 was Jan Huyghen van Linschoten na een afwezigheid van ruim
12 jaren in Holland teruggekomen met een kennis van landen en zeeën, zeevaart
en handel, zooals niemand vóór hem die hier had kunnen hebben, en tevens met
een zeldzamen aanleg om dat alles te boek te stellen. Van zijn groote werk, het
Itinerario werd Cornelis Claeszoon de uitgever. Met het bijbehoorende Reys-geschrift,
dat alle koersen ter zee naar Oost en West bevat, vormde het een handleiding voor
zeevaart en handel over de geheele wereld. De titels dragen de jaartallen 1595 en
1596. Nog tal van malen daarna is het werk in verschillende talen uitgegeven en
herdrukt.
En door de zorg van den uitgever was het werk nog belangrijk uitgebreid; na
kennisneming kwam deze, zooals hij ons zelf meedeelt, tot het inzicht, dat het
‘heerlijke werk’ meer eischte dan correcten druk met goede reproductie van de
teekeningen en de plattegronden. Hij zag, dat hier een stel ‘perfecte kaarten’ bij
noodig was. Welnu, hij had de beste graveurs tot zijn dienst, en ontwierp, misschien
met raadpleging van Petrus Plancius, een stel van vijf kaarten die al de landen,
waarheen de vaart zou kunnen loopen, schetsten, en voegde als zesde de kleine
wereldkaart van Plancius zelf daarbij. En nu waren bij deze kaarten ook
‘beschrijvingen’ noodig, niet voor Oost-Afrika, Indië en Oost- Azië, waarvoor het
Itinerario zelf de mooiste tekst was dien men kon wenschen, maar wel voor de vaart
naar Indië langs de kust van Guinee en om de Kaap de Goede Hoop, en ook - wat
misschien nog weer daarna door een uitbreiding van het plan er bij kwam - voor de
Nieuwe Wereld in het Westen. Het was Jan Huyghens vriend, Paludanus, dien hij
al voor nadere beschrijving van de indische producten in het Itinerario, als helper
bereid had gevonden, die bereidwillig ook de Beschrijvinghe van Guinea, Congo
enz., waarvoor immers zijn verzamelingen hem reeds een zoo rijk materiaal gaven,
op zich nam, en toen Amerika ter sprake kwam, waarvan ook een fraaie kaart
gegraveerd was, wist Linschoten zelf uit de uitgebreide literatuur over het werelddeel,
daarvan een volledige beschrijving op te stellen.
Het Itinerario van Linschoten is, ook wat de uitgaaf betreft, een baanbrekend werk
geworden. Cornelis Claesz is de uitgever geworden van een reeks reisjournalen,
die ons bij het overzien verbaasd doet staan, een boekenproductie, waarop eerst
de standaardwerken van Tiele het verdiende
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licht hebben doen vallen, en die nu, dank zij het werk van de Linschoten-vereeniging
bij het hedendaagsche geslacht weer de waardeering kan vinden, die zij verdient.
Zie hier eenige titels van de gelijktijdig met het Itinerario of onmiddellijk daarna
verschenen reizen en landbeschrijvingen. In 1595 twee drukken van Gonzales de
Mendoza, d' Hist. v.h. groote Rijck van China, in 1596 Olaus de Groote, De
wonderlijke Historie van de Noordersche landen, Zarate's Historie van Peru, Barth.
de las Casas, Spieghel der Spaanscher tyrannye in West-Indien, in 1597 het boek
van Jean de Lery over Brazilië, in 1598 Acosta's werk over Amerika, door Linschoten
vertaald. En dan de hollandsche reizen zelve, van Barents en Heemskerk, van
Houtman, van Olivier van Noort, Jacob Cornelisz. van Neck... Wij kunnen het hierbij
laten, de uitgaven, de vertalingen, de herdrukken volgen elkaar van jaar tot jaar.
Cornelis Claesz. blijft van deze literatuur de groote uitgever, vaak met anderen in
Holland en daarbuiten als medeuitgevers. Naast hem komen ook anderen op
hetzelfde terrein, maar hij behoudt den voorrang tot zijn dood in 1609.
Hiermede is de hoofdwerkzaamheid van den grooten uitgever geschetst. De
Spieghel van Waghenaer en het Itinerario van Linschoten zijn de twee
vooraanstaande nederlandsche boeken van de 16e eeuw, en de werkzaamheid
van Cornelis, die oorspronkelijk geheel op de practische behoeften voor de eigen
burgerij gericht was, kreeg door de kaart- en reisuitgaven een internationale
beteekenis. De duitsche uitgaaf van Waghenaer's werk was het eerste boek uit
Amsterdam, dat op de frankforter mis werd gebracht, en na 1600 komt Cornelis
Claeszoon jaar op jaar met een grooter aantal uitgaven ter mis. Overzien wij de
geheele reeks van uitgaven van hem, dan zien wij de grootste verscheidenheid; wij
kunnen daarvoor verwijzen naar De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in
de 16e eeuw en naar de miscatalogussen. Daarbij zien wij ook een opmerkelijke
reeks van hoogstaande mannen op elk gebied, met wie onze uitgever in persoonlijke
betrekking stond; naast de reeds genoemden mag Paullus Merula hier vermeld
worden, die over den uitgever spreekt als een man, wien men onmogelijk iets kon
weigeren, en die door zijn opwekking een groot geografisch werk op touw zette;
zoo ook Petrus Bertius die het kleine atlasje voor een latijnsche uitgaaf bewerkte.
Met de beste graveurs stond hij in betrekking; mannen als Arnold van Langeren en
zijn beide zoons, Jodocus Hondius en zijn zonen, Petrus Kaerius, Benjamin Wright
werkten allen aan zijn kaartuitgaven. En de boekhandelaars uit het laatst der 16e
en het begin van de volgende eeuw hebben bijna geregeld hun opleiding bij hem
gehad: Laurens Jacobsz en later diens zoon Hendrik Laurensz, Jan Orlers en zijn
broeder, Barent Barents, Hans Walschart, Michiel Colijn, Dirk Pietersz Pens mogen
als voorbeelden genoemd worden. De lijst van drukkers en uitgevers, met wie hij
samenwerkte, omvat een nog veel grooteren kring, die zich ook buiten de grenzen
uitstrekt. Vrij plotseling is aan dit groote en drukke bedrijf een eind gekomen. Cornelis
stierf in 1609, zijn weduwe, T r i j n G e r b r a n d s d o c h t e r , deed nog eenige
uitgaven af, maar daarna ging de winkel over op Hendrik Laurensz., de kaartuitgaven
werden door de Hondiussen en Jansoniussen voortgezet, de reisuitgaven en
zee-atlassen gingen over op Leonard Meyn te Enkhuizen en Michiel Colijn.
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Zoo is met den dood van Cornelis ook de groote beteekenis van den boekhandel
‘Opt water int schrijfboek’ in het vergeetboek geraakt.
Zie: E.W. M o e s , De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de 16e eeuw
II, 27-209; C.P. B u r g e r J r ., hetz. werk II, 310, 311, 315, 316; III, 4-8, 21-26, 44,
245-254, 344; IV, 122, 394-445; Tijdschr. v. boek- en bibl. wezen VII, 7-8; VIII,
257-262; IX, 69-79, 112-115; Het Boek II, 113-128, 180; V, 14-16, 154-156; IX, 252,
274; XI, 305, 329-336; XIV, 351; XV, 148, 169-177; XVII, 216; XVIII, 289-304,
321-352; XIX, 17-32, 145-158, 209-215, 301-320; XX, 305; XXIII, 175; P.A. T i e l e ,
Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais (Amst. 1867);
W.P.v. S t o c k u m J r ., La librairie, l'imprimerie et la presse en Hollande (la Haye
1910), pl. 11-19; M.M. K l e e r k o o p e r en W.P.v. S t o c k u m J r ., De boekhandel
te Amsterdam ('s Grav. 1914-16) I, 126; II, 1644; C.P. B u r g e r J r ., Catal.
Geographie en reizen (Bibl. Univ. Amst. 1923), 12-14, 23-26, 34-42; d e z ., De
Amsterdamsche uitgever Cornelis Claesz (Vlaamsch Philol. congres 1930); Werken
Linschoten-Vereen. II, V, VII, XIV-XVI, XXV, XXVII-XXIX, XXXII, XXXIX (Bibliographie
in XV en XXXIX).
Burger

[Claus, Franciscus]
CLAUS (Franciscus), geb. te Antwerpen in 1706, overl. te Goes 21 April 1768. Den
12en Aug. 1724 trad hij in de Orde der Franciscanen en werd den 10en Aug. 1729
te Roermond tot priester gewijd. Den 26en Febr. 1739 ontving hij van den
brusselschen nuntius, L.M. Tempi, een voorloopige aanstelling als pastoor te Goes.
Claus heeft nagelaten: Christelijke onderwijzing of Verklaering en uitbreiding van
den Catechismus, gedeeld in vijf deelen en een en veertig lessen; voor de Catholyke
jongheid van het aerts-bisdom en alle de andere bisdommen der provincie van
Mechelen (Antwerpen, Alexander Everaers, 1756). Dit werk is dikwijls herdrukt:
Nieuwe druk, overgezien, verbeterd en met fraaie platen vercierd (Antwerpen, voor
de erfgen. van de Wed. C. Stichter, boekverkopers op het Rokkin, in de oude berg
Calvarië, 1787); Nieuwen druk, in welken men gevolgd heeft den druk van den
voorschreven Catechismus, goedgekeurd door S.E. den cardinaal van Frankenberg,
den 19 November 1788 (Turnhout, P.J. Brepols, 1825).
In handschrift heeft pater Claus nagelaten een onvoltooide geschiedenis der
kerkelijke gemeente Goes, hetgeen langen tijd bewaard werd in het kerkelijk archief
der parochie Goes, doch thans verloren is gegaan.
Zie: Bijdr. v. Haarlem IX, 86; Haarl. Bijdr. LII, 198-199.
van der Loos

[Cleveringa, Albertus Muntinghe]
CLEVERINGA (Albertus Muntinghe), geb. 17 Febr. 1809 te Tjamsweer, overl. te
Appingedam 17 Juni 1874, zoon van Rudolph Pabus C. (1), die volgt en C o r n e l i a
E b e l s , liet zich 28 Juli 1828 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 1 Juni 1835 in de rechten promoveerde op een proefschrift De
legitimatione ejusque effectibus secundum jus civile hodiernum et futurum Belgicum.
Hij huwde met I d a E e l b e r d i n a B u s e m a n (geb. te Scheemda 16 Nov. 1819,
overl. te Appingedam 30 Maart 1880) en was advocaat en notaris te Appingedam.
Hun zoon, Mr. R u d o l p h P a b u s C. (geb. 30 April 1852), gehuwd met R e i n a u w
G e z i n a G e e r t r u i d a G e r h a r d a E n g e l k e n s (geb. te Wildervank 9 Sept.
1852), was griffier bij het kantongerecht te Assen.
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Zie voor het geslacht Cleveringa: A.A. V o r -
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s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek (Groningen 1890) III, 389-391; J.
V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek van Groningen (Bolsward 1935), Register.
Wumkes

[Cleveringa, Heino Hermannus Brucherus]
CLEVERINGA (Heino Hermannus Brucherus), geb. 18 Juni 1793 te Appingedam,
overl. te Uitwierda 23 April 1873, zoon van Rudolph Pabus C. (1), die volgt, en
C o r n e l i a E b e l s , liet zich 12 Maart 1813 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen en was predikant te Opwierda (1821-27) en Uitwierde
(1827-73). Hij huwde met H e l e n a G e e r t r u i d a N a n n i n g a (geb. 4 Aug. 1801,
dochter van H e n d r i k D e r k N. en F e n n e c h i e n W i j n d e l t s ). Zijn zoon J a n
F r e d e r i k u s A l b e r t u s M a r t i n u s C l e v e r i n g a (geb. 1 Juni 1841, overl.
25 Maart 1914), gehuwd te Smilde 9 Sept. 1879 met M a r g a r e t h a F l e d d e r u s ,
was predikant te Oosterwijtwert (1870-73), Steggerda (1873-76), Garsthuizen
(1876-79) en Leermens (1879-1912).
Wumkes

[Cleveringa, Henricus]
CLEVERINGA (Henricus), geb. Jan. 1731 te Leens, overl. 30 Sept. 1810, zoon van
J o h a n n e s C. en G e z i n a E c k e n s (dochter van Ds. H e n r i c u s E c k e n s
te Leens), die in 1730 huwden. Hij liet zich 9 Juli 1751 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Groningen, was evenals zijn vader redger aan de rechtstoel te
Leens, en bleef ongehuwd. In het album amicorum van Mr. Christian Michaël
Merkelbach staat een gedichtje van hem (Nov. 1755).
Wumkes

[Cleveringa, Johannes Quintinus]
CLEVERINGA (Johannes Quintinus), geb. 6 Febr. 1796 te Appingedam, aldaar
overl. 24 Nov. 1875, zoon van Rudolph Pabus C. (1), die volgt, en C o r n e l i a
E b e l s , huwde 15 Maart 1817 met H e n r i e t t a P a u l i n a v a n S w i n d e r e n
(geb. op Jagtwijk te Kolham 30 Juni 1796, overl. te Appingedam 8 Juni 1864, dochter
van Mr. R u d o l f A l b e r t v.S. en C a t h a r i n a L e w e v a n A d u a r d ). Hij was
secretaris en ontvanger van het zijlvest der drie Delfzijlen en burgemeester van
Appingedam. Zijn zoons Rudolph Albert en Rudolph Pabus (2) volgen.
Wumkes

[Cleveringa, Martinus Everhardus]
CLEVERINGA (Martinus Everhardus), geb. te Appingedam 12 Dec. 1814, aldaar
overl. 30 Dec. 1884, zoon van Rudolph Pabus C. (1), die volgt, en C o r n e l i a
E b e l s , liet zich 23 Juni 1834 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 24 April 1841 op stellingen in de rechten promoveerde. Hij
vestigde zich als advocaat-procureur in zijn geboorteplaats, waar hij later president
was van de arrond.-rechtbank.
Zie: Prov. Gron. Cour. 15 Jan. 1885.
Wumkes
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[Cleveringa, Rudolph Albert]
CLEVERINGA (Rudolph Albert), geb. 12 April 1821, overl. 11 Jan. 1903 te 's
Gravenhage, zoon van Johannes Quintinus C., die voorgaat, en H e n r i e t t a
P a u l i n a v a n S w i n d e r e n , liet zich 17 Aug. 1841 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Groningen, waar hij 8 Dec. 1847 in de rechten op stellingen
promoveerde.
Hij was burgemeester van Zuidbroek en 19 Nov. 1857 gehuwd met I d a
W i l d e r v a n c k ,dochtervanMr.W u b b o C o r n e l i u s W.enA n n a W i g c h e r s
Meursing.
Wumkes

[Cleveringa, Rudolph Ebels]
CLEVERINGA (Rudolph Ebels), geb. te Appingedam 30 Maart 1790, overl. 15 Juni
1856, zoon van Rudolph Pabus C. (1),die volgt, en C o r n e l i a E b e l s , liet zich
18 Juli 1810 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 2
Sept. 1815 in de medicijnen promoveerde op een proefschrift Observationes
quaedam de vi septica atque antiseptica muriatis sodae seu calis cibarii ejusque
usu diaetetico et therapeutico. Hij vestigde zich als geneesheer te Appingedam, en
was gehuwd met G i z e l i n a M a r g a r e t h a M o l e n
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k a m p (geb. 19 Febr. 1798, overl. te Appingedam 19 Oct. 1851). Zijn zoon Rudolph
Pabus (3) volgt.
Wumkes

[Cleveringa, Rudolph Pabus (1)]
CLEVERINGA (Rudolph Pabus) (1), geb. 24 Oct. 1763 te Farmsum, overl. te
Appingedam 20 Mei 1818, oudste zoon van B r o n n o F r e d e r i k u s C. (geb. te
Leens in 1734, overl. 22 Jan. 1810), burgemeester van Appingedam, en J o h a n n a
Q u i n t i n a P a b u s (geb. 1742, overl. 30 Sept. 1812, dochter van Ds. R u d o l p h
P. en N.N. M u n t i n g h e ). Hij liet zich 5 Juli 1783 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 24 Juni 1788 op stellingen in de rechten
promoveerde. Op 18 Juni 1789 huwde hij met C o r n e l i a E b e l s (geb. 15 Juni
1771, overl. te Appingedam 19 Sept. 1826, dochter van E n n o E b e l s en
C o r n e l i a S t e n h u i s ). Hij was burgemeester van Appingedam. Zijn zoons waren
Albertus Muntinghe, Heino Hermannus Brucherus, Johannes Quintinus, Martinus
Everhardus en Rudolph Ebels, die allen voorgaan.
Wumkes

[Cleveringa, Jzn. Rudolph Pabus (2)]
CLEVERINGA Jzn. (Rudolph Pabus) (2), geb. 7 Nov. 1819 te Appingedam, aldaar
overl. 2 Aug. 1890, zoon van Johannes Quintinus C., die voorgaat, en H e n r i e t t a
P a u l i n a v a n S w i n d e r e n , liet zich 11 Jan. 1840 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Groningen, waar hij 9 Mei 1846 op stellingen in de rechten
promoveerde. Hij was kantonrechter en gemeenteraadslid in zijn geboorteplaats,
tevens lid der Provinciale staten. Op 27 Juni 1851 huwde hij te Hoogezand met
M a r g a r e t h a J a c o b a M e e s (geb. te Garmerwolde 31 Oct. 1828). Hun zoon,
Mr. Petrus C. (geb. op den huize Fivelzigt 15 Nov. 1853), die zich 30 Oct. 1871 liet
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 22 Dec. 1877 op
stellingen in de rechten promoveerde, was advocaat en notaris te Groningen, en
15 Juli 1886 te Zuidbroek gehuwd met S w a a n t i n a J a c o b a W a a l k e n s , geb.
te Nieuwolde 15 Jan. 1861, dochter van W a a l k o J a n W. en C o r n e l i a
Tichelaar.
Wumkes

[Cleveringa, Rudolph Pabus (3)]
CLEVERINGA (Rudolph Pabus) (3), geb. te Appingedam 3 Febr. 1822, aldaar overl.
31 Dec. 1900, zoon van Rudolph Ebels C., zie boven, en G i z e l i n a M a r g a r e t h a
M o l e n k a m p , liet zich 19 Mei 1840 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Groningen, waar hij 16 Dec. 1846 promoveerde in de geneeskunde op een
proefschrift De gangraena pulmonum, en 17 Juni 1848 in de verloskunde op
stellingen. Hij vestigde zich als geneesheer in zijn geboorteplaats, waar hij 16 Dec.
1886 door vele vrienden werd gehuldigd en 10 jaar later nog zijn gouden jubileum
als medicus herdacht. Hij was 24 Mei 1860 gehuwd met C e c i l i a T i c h e l a a r
van Loppersum.
Wumkes

[Clock, Claes Jansz.]
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CLOCK (Claes Jansz.), graveur, werkte te Haarlem; omstr. 1589 was hij als graveur
bezig; de laatste datum op zijn prentwerk is 1602. Misschien was hij familie van
I s a a c C l a e s z C l o c k te Leiden. Van 1589 tot 93, dus in zijn vroegen tijd, werkte
hij naar K. van Mander; hij werkte ook naar H. Goltzius. In 1595 maakte hij een
groote allegorische voorstelling van de verovering van Damiate (1219) met vers van
den haarlemschen rector Corn. Schonaeus, waarvoor hij van de haarlemsche
regeering 25 pond ontving. Op 8 Mei 1596 trad C. op te Haarlem als getuige van
den schilder Pieter Pietersz. Aerts, van wien hij misschien een leerling was. Uitgevers
van zijn werk waren o.a. N. de Clerck, H. Hondius, C. Goltzius, P. Overaet, Jan Tiel.
Zie: T h i e m e -B e c k e r , Allg. Künstlerlexikon VII (1912), 110 (door E.W. M o e s ).
J.M. Blok
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[Cluver, Philipp]
CLUVER (Philipp), geb. te Danzig in 1580, overl. te Leiden in 1622. Hij was de zoon
van den danziger muntmeester P h i l i p p C l u v e r , en verwant aan het adellijk
geslacht der Cluvers uit het bisdom Bremen. In 1600 voltooide hij in Danzig zijn
gymnasiale studiën en trok toen naar Leiden, waar hij op verlangen van zijn vader
in de rechten zou studeeren en waar hij 20 Oct. 1601 werd ingeschreven. Deze
studie trok hem echter in het geheel niet aan. Uit de vervaardiging van een kaart
van Italië, opgedragen aan twee domheeren uit Bremen uit het geslacht Clüver,
blijkt reeds zijn latere studieneiging, waarop vooral J.J. Scaliger een grooten invloed
uitoefent. Aan zijn vader beviel echter deze verandering van studierichting geenszins.
Het kwam tot een volkomen breuk tusschen hen en nu begon voor den zoon een
avontuurlijk reisleven. Eerst ging hij naar Bohemen; daar werd hij soldaat en diende
twee jaar lang in Hongarije tegen de Turken. In Bohemen teruggekeerd schreef hij
een apologie voor den door keizer Rudolf reeds vele jaren in gevangenschap
gehouden Georg Popel, heer von Lobkowitz. Bevreesd voor de uitwerking er van
week hij uit Bohemen, eerst naar Silezië, later naar Leiden. De apologie bewerkte
het tegendeel van wat hij er mee beoogde: de heer von Lobkowitz werd
terechtgesteld en 's Keizers aanhang wist te bewerken dat Cluver in Leiden in de
gevangenis werd geworpen. Slechts met moeite bewerkten zijn vrienden zijn vrijlating.
Hoewel geheel zonder middelen, wierp hij zich thans met vollen ijver op zijn eens
gekozen grootsche taak: de opbouw eener landbeschrijving van de Oudheid uit
eigen aanschouwing. Voor dit doel begon hij de cultuurlanden van Europa te
bereizen. Zijn veelzijdige ontwikkeling en de beheersching van tien talen maakten
het hem mogelijk deze reuzentaak te volbrengen. Voortdurende geldzorgen, nog
vermeerderd door zijn huwelijk met een arm engelsch meisje, moesten echter op
den duur ook zijn sterke natuur ondergraven. Van 1607-13 bereisde hij Noorwegen,
Schotland, Engeland, Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, Noord- en Midden-Italië.
In 1611 verscheen zijn eerste werk De tribus Rheni alveis et ostiis, geschreven in
Engeland, doch uitgegeven in Leiden. Na in 1614 nog eens een reis naar Bohemen
te hebben ondernomen, vestigde hij zich in 1615 voor goed te Leiden, waar in 1616
zijn Germania antiqua bij Elzevier verscheen. Zoo groot was de indruk, dien dit werk
in de wetenschappelijke wereld maakte, dat de Staten-Generaal hem tot Geographus
Academicus benoemden op een salaris van ƒ 500.
Hoe gering deze geldelijke steun ook moge schijnen, toch was hij voor den
berooiden man een groote steun. Met moed begon hij aan de voorbereiding van
zijn geographie van Oud-Italië. Na gedurende 16 maanden het zeer verstrooide
bronnenmateriaal bijeen te hebben verzameld, gelukte het hem een ondersteuning
van de leidsche universiteit te verkrijgen voor zijn reizen in dit land. In twee reizen,
daarbij vergezeld door een jongen Hamburger, Lucas Holstenius, later bibliothecaris
der Vaticana, trok hij te voet geheel Italië en Sicilië door, vooral Midden-Italië werd
in verschillende richtingen doorkruist. De geweldige vermoeienissen en de
onvoldoende voeding ondermijnden zijn gestel. In 1619 voltooide hij nog zijn Sicilia
antiqua onder wat gunstiger omstandigheden, maar zijn Italia antiqua werd
geschreven gedurende groote huiselijke ellende (o.m. dood van zijn vrouw) en zwaar
lichamelijk lijden. Nog voor de laatste drukproeven door hem waren gecorrigeerd,
stierf hij in Dec. 1622.
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Slechts voor een klein deel heeft Cluver het grootsche werk, waaraan hij zijn gansche
leven dacht te wijden, kunnen uitvoeren. Als tijdelijke grenzen had hij zich gesteld:
van de oudste tijden tot Karel den Groote. Plaatselijk was zijn doel allereerst gericht
op de klassieke cultuurwereld; daarna ook de andere europeesche landen, Azië en
Afrika en als het leven hem lang genoeg vergund werd, ten slotte ook de geografie
van eigen tijd. Voorwaar een geweldig plan, des te geweldiger, omdat vrijwel alle
vóórarbeid ontbrak. Wat Abraham Ortelius in zijn Thesaurus geographicus had
geleverd, was voor Cluver geen zelfstandig, eigen werk, maar slechts een
verzamelwerk van anderer meeningen, een geografisch lexicon, vol van elkaar
tegensprekende vermoedens. Veel meer eerbied had Cluver voor het werk van
Gerhard Mercator; diens atlas was voor hem ‘het uitnemende werk van een
uitblinkenden geest’. Maar naast diens cartografisch werk mocht geen werkelijke
landbeschrijving ontbreken.
Wel verdiepte C. zich voor den opbouw eener geografie van de oudheid in de
antieke bronnen, maar het was tevens zijn vaste overtuiging, dat een compilatie
van het antieke bronnenmateriaal onvoldoende was en moest worden aangevuld
door een op eigen aanschouwing berustende kennis der oude cultuurlanden. Met
een voor dien tijd zeldzaam onafhankelijk oordeel becritiseerde hij de meest gevierde
antieke schrijvers en legde hun dwalingen bloot. Vooral brak hij radicaal met de
autoriteit van Ptolemaeus: veel meer achting had hij voor Strabo. Bij zijn studiën
ging C. uit van het juiste standpunt elken schrijver le beschouwen geisoleerd van
allen lateren vooruitgang van de wetenschap en trachtte hij een cartografisch beeld
te geven van hun geografische kennis. Met recht verdient C. dan ook genoemd te
worden de grondlegger der historische landbeschrijving.
Zijn voornaamste werken zijn: 1. Germania antiqua: Philippi Cluverii Germaniae
antiquae libri tres, adiectae sunt Vindelicia et Noricum eiusdem auctoris (Lugduni
Batavorum apud Ludovicum Ezevirum 1616; 2e uitgave Leiden 1631). Als gids door
het oude Germanië kiest Cluver Tacitus, wiens Germania hij geheel afdrukt. Zijn
werk is uitgegroeid tot een bijna complete ‘Deutsche Altertumskunde’, dat thans
door de meesterlijke werken van Müllenhoff en Zeuss zijn beteekenis heeft verloren,
al zal het steeds in de ontwikkelingsgeschiedenis der historische landbeschrijving
een hoogst belangrijk werk blijven. 2. Sicilia antiqua: Phil. Cluverii Sicilia antiqua
cum minoribus insulis adiacentibus, item Sardinia et Corsica (Lugd. Bat. ex officina
Elseviriana 1619). 3. Italia antiqua: Phil. Cluverii Italia antiqua (Lugd. Bat. ex officina
Elseviriana 1624. 2 dln.), na zijn dood uitgegeven door Dan. Heinsius. In deze beide
werken stond C. voor een geheel andere taak: geweldig was de omvang en de
rijkdom van de bronnenliteratuur; ook kon hij hierbij steunen op veel meer voorarbeid.
Er was echter een critische geest noodig om alles opnieuw te doorworstelen en in
samenhang met elkaar te brengen. Nog meer dan in zijn Germania antiqua treedt
echter bij zijn werken over Italië de physische geografie terug achter de topografie.
De kaarten bij de Italia antiqua gegeven zijn niet van Cluver's hand. De tekst echter
geeft Cluver's opvattingen geheel weer; het is het belangrijkste werk van C. en ook
thans nog voor elk topografisch onderzoek onontbeerlijk. 4. Introductio in universam
geographiam tam veterem quam novam. Terwijl de groote werken over de oude
geografie van Duitschland, Sicilië en Italië getuigen van geweldige geleerdheid en
critischen zin, maar
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juist daardoor hun gebruik beperkt bleef tot den engen kring van vakgeleerden, werd
zijn Introductio het meest gebruikte geografische leerboek gedurende een volle
eeuw. De eerste druk verscheen bij Elzevier te Leiden in 1624; daarna in 1627,
1629, 1637, 1641; te Amsterdam in 1651, 1659 1661, 1665, 1669, 1670, 1685.
Verschillende andere uitgaven werden voorzien van uitvoerige commentaren; nog
in 1729 meende Bruzen de la Martinière de verwachting te mogen uitspreken, dat
zij blijvend de eerste plaats zou innemen onder de geografische leerboeken. Van
de zes boeken, waarin het verdeeld is, behandelt het eerste de mathematische en
de physische geografie. Vooral de mathematische geografie geeft zeer weinig
nieuws en ziet er uit als de boeken over die stof, welke een eeuw vroeger verschenen
en berust nog geheel op het ptolemaeïsche wereldbeeld. Veel beter zijn de volgende
boeken, waarin de verschillende landen en werelddeelen worden behandeld. Het
aantrekkelijkst beschreven zijn, hoe kan het ook anders, de oude cultuurlanden; de
overige gebieden der aarde worden slechts zeer schematisch behandeld. Uit het
feit, dat Cluver's Introductio een eeuw lang het leerboek bleef, blijkt, hoe lang het
aardrijkskundig onderwijs vastgekoppeld bleef aan de kennis van de oudheid.
Zijn portret bestaat als prent door W. Hartman en door een onbekende.
Zie: Philipp Clüver der Begründer der historischen Länderkunde. Ein Beitrag zur
Geschichte der geographischen Wissenschaft von J. P a r t s c h (Geographische
Abhandlungen herausgegeben von Albrecht Penck in Wien. Band V. Heft 2 (Wien
und Olmütz 1891); P.C. Molhuysen in Oud-Holland (1909), 231; d e z ., Bronnen
Gesch. Leidsche Univ. I, reg.
Keuning

[Coccejus, Johannes Henricus]
COCCEJUS (Johannes Henricus), geb. te Franeker, overl. te Leiden (?) in 1712.
Zijn ouders waren Johannes Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618) en C a t h a r i n a
D e i c h m a n n , gehuwd te Bremen in 1635. Hij was rechtsgeleerde en griffier der
leenen van Holland en geheimschrijver van de generaliteitsrekenkamer. Doch hij
beoefende ook de godgeleerdheid en toonde groote vereering voor zijn vader. Niet
alleen blijkt dit uit eenige afzonderlijke geschriften: Coccejus' eer en leer verdedigt
tegens de aanklagten van Anthonius Hulsius (zie dl. VIII, kol. 888v.) (Leid. 1676);
het Nader onderzoek van het regte verstand van den tempel die.... Ezechiël gezien
en beschreven heeft...., twee deelen (Amst. 1692), gericht tegen Campegius Vitringa
(zie in dit deel in voce); maar vooral door zijn uitgave: Johannis Coccei Opera omnia
theologica, exegetica, didactica, polemica, philologica, verschenen in acht foliodeelen
te Amsterdam van 1669-75. A.C. D u k e r (t.a.p.) teekent aan, dat de eigenlijke
familienaam van Coccejus niet is: Cock, maar Coch, hetgeen blijkt uit deze Opera
(dl. VII), Duo tituli, blz. 3. Later volgden hierop: Opera anecdota theologica et
philologica (Amst. 1706), twee deelen. De derde uitgave van dit alles verscheen in
11 deelen (Amst. 1701-06).
Op zijn graf, in de Sint Pieterskerk te Leiden en dat van zijn vader, die in 1669
was overleden, is door zijn vrouw M a r i a H e i n s i u s , in 1712 een gedenkteeken,
een marmeren borstbeeld, geplaatst.
Nog schreef hij: Le chef des moqueurs démasqué par Neophile l'Alethée (la Haye
1707), vert. als Jock en ernst, of korte zaamenspraak over Mr. de Joncourt en zijne
voor- en tegensprekers (1708) (vgl. Catalogue de la bibliothèque Wallonne, Leid.
1875, p. 36).
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Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biographisch woordenboek van Protest. Godgel. in
Ned. II, 148v.; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland I ('s Hert. 1852), 295v.; A.C.
D u k e r , Gisbertus Voetius II (Leid. 1910), 202, aant. 1; J. R e i t s m a , Gesch. van
de Hervorming en de Hervormde Kerk der Ned., 4e dr. (Utr. 1933), 368; L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk... I (Amst. 1911), 265, aant. 2, 266, aant.
1, 267; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek I (Zutph. 1870),
363; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 120v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787,
124.
Knipscheer

[Codde, Pieter]
CODDE (Pieter), genre- en portretschilder, werd begin Dec. 1599 te Amsterdam
geb., gedoopt 11 Dec. 1599, en 12 Oct. 1678 in de Nieuwe Kerk aldaar begraven.
Hij was de 11de zoon van J a c o b P i e t e r s z . C o d d e , knecht aan den haventol,
en van M a r i a J a n s d o c h t e r . Zijn grootmoeder was een zuster van een der
amsterdamsche burgemeesters. Hij huwde 27 Oct. 1623 met M a r r i t j e
A e r e n t s d r . S c h i l t , 18 jaar oud en dochter van een rijken hoedenmaker; hij
scheidde echter reeds spoedig, in 1636, van haar, daar zij lichtzinnig was (zij had
waarschijnlijk ook een liefdesgeschiedenis met den schilder Pieter Potter).
P. Codde zelf had een opvliegend karakter, zooals blijkt uit het feit, dat hij op 2den
Pinksterdag 1625 bij een woordenwisseling zijn leerling Willem Duyster een kan
naar het hoofd gooide. C. was echter rechtvaardig en edelmoedig van karakter.
Reeds spoedig werd C. een bekend schilder. In 1625 draagt E l i a s H e r c k m a n s
aan C. ‘konstigh schilder tot Amsterdam’ zijn tooneelstuk Tyrus op. Het schijnt dat
C.'s schilderij, de verovering van Tyrus door Alexander den Groote, de aanleiding
tot Heckmann's stuk was. Codde schijnt zelf ook gedichten gemaakt te hebben o.a.
in Het Hollandsch Nachtegaelken (1633). In 1628 woont hij in de Jodenbreestraat
in de buurt van Rembrandt's huis. Hoewel hij in 1631 slechts 1000 gulden bezat,
kocht hij in 1657 voor 5000 gulden een huis op de Keizersgracht tusschen
Huidenstraat en Leidsche gracht. Misschien heeft C. vóór 1636 in Leiden en Haarlem
gewoond; men zou dit kunnen afleiden uit het feit, dat toen in zijn bezit waren een
Vanitas door Frans Hals Jr., een landschap door Molijn, 2 Salom. Ruysdaels, een
Pieter Claesz, Jan Porcellis en werken uit de leidsche school als een Joh. de Heem
en 5 van Goyens. Na een beroerte maakt hij 8 Oct. 1669 een testament, waarin hij
alles verdeelt onder zijn neven en nichten. Op 14 Mei 1672 nam C. deel aan de
taxatie van de schilderijen, welke Gerrit Hylenburgh aan den Grooten Keurvorst
verkocht had. Op het laatst van zijn leven benoemde hij zijn dienstbode Barendje
Willemsdr., die hem 21 jaar lang verzorgd had, tot universeel erfgenaam.
C. was een veelzijdig kunstenaar, hij schilderde eenige mythologische
onderwerpen, heeft het schutterstuk van Frans Hals uit 1637 (comp. Reael), dat bij
diens dood in 1637 onvoltooid achterbleef, afgemaakt. Hij was echter voornamelijk
genre-schilder en maakte schilderijen, waarvan de voorstellingen ontleend waren
aan officierenen soldatenkring of aan de demi-monde; het formaat van deze
schilderijen is klein. Er zijn slechts 2 groote schilderijen bekend: dat te Lille en een
in het Rijksmuseum (1637). Zijn schilderijen zijn niet zeldzaam, een derde gedeelte
van zijn werk bevindt zich in Duitschland, daarna is hij in Holland het best
vertegenwoordigd. Zijn schilderijen zijn meestal bruinachtig van toon, zijn figuren
zijn lang, zwaar
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en hebben meestal breede schouders. Zijn vroegste schilderijen zijn echter zilvergrijs
van toon, de latere krijgen dan onder invloed van Rembrandt meer een goud-bruine
tint. Behalve den hierboven-genoemden W. Duyster, wordt Albert Jansz. als zijn
leerling genoemd. Eerst in de laatste 50 jaar is C. meer bekend geworden, vroeger
heetten zijn schilderijen Duck, de Grebber of Duyster, doch C. is fijner dan Duyster,
rustiger dan Duck en soepeler dan de Grebber. Zijn oudste schilderij is van 1627,
zijn laatst gedateerde van 1645.
Teekeningen van zijn hand bevinden zich o.a. te Bremen, Londen (Britsch Museum
en Victoria Albert Museum) en in coll. J. Vas Dias.
Naar zijn werk maakten prenten o.a.: P. Pontius, W. Unger, A. Mongin, W. Rohr,
Kaufmann.
Een geschilderd zelfportret (?) in het Museum Boymans te Rotterdam en in
Hallwyl-museum te Stockholm.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
VII (Leipzig 1912), 156; A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I
(Wien u. Leipzig 1906), 309; F. B e n o i t in Revue de l'art ancien et moderne XXXV
(1914), 15. Voor reproducties naar zijn werken raadplege men het materiaal van
het Rijksmuseum te Amsterdam (afd. Prentenkabinet) en de gegevens in het
Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie te 's Gravenhage.
J.M. Blok

[Coenders van Helpen, Frederik]
COENDERS VAN HELPEN (Frederik), heer van Fraem en Huisinge, geb. 15 Febr.
1541 op den Coendersborch te Helpman, overl. 23 Juni 1618, zoon van jhr. D e r c k
C., werd op raad van zijn leermeester Regnerus Praedinius door zijn vader onder
leiding van een praeceptor naar het buitenland gezonden met zijn broeder Everhard
voor zijn opvoeding. Zij bezochten Heidelberg en Tübingen, waar zij eenigen tijd
‘studiorum causa’ vertoefden. Zij ontmoetten te Worms Melanchton, te Lausanne
Beza, en Bullinger te Zürich, waar zij in den kost waren bij een dochter van Zwingli.
Pinksteren 1560 waren zij terug in Helpen, waar zij eenige jaren thuis bleven. De
beeldenstorm en Alva's komst deden het de reformatorisch-gezinde familie raadzaam
achten het vaderland te verlaten en naar Oostfriesland te vluchten. Frederik en zijn
broeder doorkruisten toen Duitschland, Bohemen, Oostenrijk en Zwitserland in
gezelschap van de geldersche edelen van Gend. In 1569 bereisde Frederik Frankrijk
en Engeland, vanwaar hij 17 Febr. 1573 bij zijn ouders te Steinfurt terugkeerde. In
de jaren die volgden speelde hij een belangrijke rol in den vrijheidsstrijd. Hij was
vertegenwoordiger van het Goorecht op den landdag bij de toetreding tot de Unie
van Utrecht. Een uitvoerig relaas van zijn reizen en ontmoetingen heeft hij vastgelegd
in een handschriftelijk journaal, dat in 1887 door den boekhandelaar P. Gouda Quint
te Arnhem ten verkoop werd aangekondigd uit de nalatenschap van den graaf van
Zuylen v. Nijevelt en toen in eigendom overging aan het oud-archief te Groningen.
Veel van hetgeen hij vermeldt, kan men lezen in de kroniek van Johan Rengers van
ten Post, met wien Coenders als medeballing o.a. te Bremen meermalen omgang
had, maar in menig opzicht geeft hij daarvan een belangrijke aanvulling. Van
1594-1618 bekleedde hij de ambten van burgemeester, lid der hoofdmannenkamer
van Stad en Lande, afgevaardigde namens Groningen ter Staten-Generaal, lid van
Gedeputeerde staten van Stad en Lande. Met eenige anderen als afgevaardigde
door de Staten-Generaal in 1599 naar Emden gezonden, wist hij een hevigen twist
tus-
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schen den graaf van Oost-Friesland en de stad Emden bij te leggen. Bovenal heeft
hij zich verdienstelijk gemaakt door zijn bemoeiingen in zake de oprichting der
groninger academie. Terecht werd hij, die zelf talrijke hoogescholen had bezocht
en die de stichting van de provinciale academie als gedeputeerde zoo krachtig had
voorbereid, onder de vier eerste curatoren aangesteld. Hij was gehuwd met H i l l e
C a t e r , de dochter zijner tweede moeder A n n a T a m m i n g a uit haar eerste
huwelijk met jhr. N i c o l a a s C a t e r .
Zie: In obitum nobilissimi etc. viri D. Frederici Coenders (Gron. 1618);
Levensbericht van jhr. Frederik Koenders (Gron. 1752); in Bijdragen en Mededeel.
van het Hist. Genootschap te Utrecht XIV ('s Gravenhage 1893), 114-226, hebben
H.O. F e i t h en J.A. F e i t h het reisjournaal medegedeeld en voorzien van een
inleiding.
Wumkes

[Coenegracht, Christiaan]
COENEGRACHT (Christiaan), geb. 29 Juni 1755 te Maastricht, overl. 18 Aug. 1818
aldaar, begr. in de voormalige parochiekerk te St. Pieter, burgemeester van
Maastricht, zoon van N i c o l a a s C. en A n n a C a t h a r i n a G o e s e n s .
Hij had aan de hoogeschool te Leuven in de wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid
gestudeerd, maar hij was in zijn vaderstad koopman, toen deze op 3 Nov. 1794
door de Franschen veroverd werd. De overheerschers vestigden te Aken een centraal
bestuur van de landen tusschen Rijn en Maas, ingedeeld in arrondissementen, en
men wist Coenegracht over te halen om zitting te nemen in het
arrondissementsbestuur van en te Maastricht, geïnstalleerd 3 Dec. 1794 in het
voormalig Statenhuis.
Bij het verdrag van den Haag in Mei 1795 zijn Staats-Vlaanderen, Staats-Limburg
en Staats-Gelre door de Bataafsche Republiek aan Frankrijk afgestaan en reeds
op 1 Oct. d.a.v. werden de Zuidelijke Nederlanden (België) in 9 departementen
ingedeeld en bij de Fransche Republiek ingelijfd. Maastricht werd de hoofdplaats
van het departement Neder-Maas. In dit tijdperk heeft Coenegracht weer openbare
ambten bekleed, o.a. was hij griffier van het crimineel departementsgerecht te
Maastricht, lid van den Raad der Prefectuur, en 18 Maart 1808 werd hij door keizer
Napoleon tot maire of meier van zijn geboorteplaats benoemd. Hij was als zoodanig
de opvolger van P.E. Monachon, die de opvolger was van E. Jos. Lefebvre, den
eersten maire. Maire Coenegracht was niet overmatig franschgezind en heeft
gedurende dien moeilijken, bewogen tijd met tactvol beleid de stad bestuurd.
Bij de overgave der stad aan den Souvereinen Vorst der Nederlanden op 5 Mei
1814 werd de geheele regeering voorloopig gehandhaafd, bepaaldelijk maire C. als
burgemeester C. Hij is burgemeester gebleven tot de bestuursvernieuwing door
koning Willem I op 16 Mei 1815. Een jongere kracht, A.C. Membrede, is hem toen
als eerste burgemeester opgevolgd, terwijl Coenegracht uit erkentelijkheid benoemd
werd tot raadslid, hetgeen hij tot zijn dood toe gebleven is.
Het nieuwe stadsbestuur werd 3 Juni plechtig geïnstalleerd door een gedelegeerde
van den gouverneur van Brabant, waaronder Limburg voorloopig ressorteerde, bij
welke gelegenheid de aftredende burgemeester C. den commissaris voor diens
waardeerende woorden, tot hem gericht, vooreerst hartelijk dankte en dan ongeveer
vervolgde: Na een meer dan 7-jarige regeering, die mij als het ware werd
opgedrongen en waarvoor ik mijn huiselijke belangen zonder vergoeding moest
opofferen, leg ik mijn burgemeesterlijke waardigheid af. Mijn regeering was niet vrij
van
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zorgen, moeite en verdriet, maar al ontmoette ik vele doornen op mijn weg, toch
genoot ik ook dikwerf de voldoening, iets goeds voor mijn stadgenooten te hebben
bewerkt. Was ik doorgaans gedwongen de bevelen van geweld en overheersching
uit te voeren, ik plaatste ook het eerst op de tinne dezer stad het verlossingsteeken,
de vlag van Nederlands geliefden Koning. Nimmer schoot ik aan mijnen plicht, de
belangen dezer gemeente en die harer inwoners zonder onderscheid te handhaven
en te beschermen, te kort. Ik leg dan ook mijn regeering neer in het bewustzijn van
steeds wel te hebben gedaan en met de oprechte verzekering van een gehoorzaam
en waardig onderdaan des Konings te zullen blijven, totdat ik onder zijn regeering
over deze stad eenmaal voor eeuwig de oogen mag sluiten.
Ziedaar Coenegracht's ontroerenden zwanezang.
Christiaan C. was gehuwd met S a r a C a t h a r i n a B e m e l m a n s , dochter
van den préposé en chef de l'octroi, door wien hij, om zijn voordeel er mee te kunnen
doen, meermalen op de hoogte werd gebracht van verhandelingen van
domeingoederen.
Zie: Maasgouw (1883), 928 en Naamlijst der leden van de Maastrichtsche
vroedschap van 1796 tot 1927, door J. B l o n d e n (Maastr. 1931).
Blonden

[Coenegracht, Joannes Lambert]
COENEGRACHT (Joannes Lambert), geb. 12 Jan. 1798 te Oudkerk (Fr.), overl. 14
Juli 1861 te Maastricht, generaal-majoor-bevelhebber, oudste zoon van Lambert
Paul, die volgt, en echtgenoot van C a t h a r i n a J o s e p h a D a p s e n s .
Zijn militaire opleiding genoot hij tijdens de inlijving van Holland bij Frankrijk te
Parijs van 1812 tot 1815. In 1829 werd hij als 1e luitenant-adjudant van het 27e
Bataillon Nat. Militie overgeplaatst bij het 1e Bat. Jagers, en als zoodanig heeft hij
onder commando van kolonel W.H. baron v. Heerdt tot Eversberg aan den
Tiendaagschen veldtocht deelgenomen. Voornoemd bat. was een onderdeel van
de 1e Brigade der 1e Divisie Infanterie en is voornamelijk opgetreden op 10 Aug.
1831 op den weg van Diest naar Leuven. Aan C. is daarvoor het Metalen Kruis
verleend.
In 1855 werd hij benoemd tot kol.-brigadecommandant (1e) van het 3e regiment
Infanterie en belast met het opperbevelhebberschap der vesting Maastricht, alwaar
hij 29 Maart 1858 tot generaal majoor-bevelhebber is bevorderd.
Zijn talrijke decoraties zijn evenzoovele bewijzen van zijn militaire verdiensten.
Onder de Coenegracht's is deze de eenige, die Protestant gedoopt en gebleven
is.
Uit het familie-archief en het krijgsgeschiedkundig archief van den Generaleu
Staf.
Blonden

[Coenegracht, Lambert Paul]
COENEGRACHT(Lambert Paul), geb. 21 Aug. 1767 te Maastricht, overl. 19 Juni
1815 of daags na den slag van Waterloo te Brussel, luitenant-kolonel, zoon van het
echtpaar J o a n n e s L a m b e r t (die de oudste broeder van voornoemden Christiaan
was) en A n n a A l e y d i s J a n s s e n s , en echtgenoot van A g a t h a M a r i a
Elisabeth Hoekstra.
Lambert begon zijn militaire loopbaan in 1790 als cadet in dienst van de republiek
der Vereenigde Nederlanden en vervolgde deze in dienst van de Bataafsche
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Republiek, het koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon, het fransche keizerrijk
- in welken tijd hij o.a. commandant van de lijfwacht van maarschalk Marmont (dl.
IX, kol. 650) is geweest - en eindelijk van het koninkrijk der Nederlanden. Aan talrijke
veldtochten heeft hij deelgenomen en het laatst als luitenant-kolonel en commandant
van het 1ste regiment karabiniers
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aan den slag van Waterloo op 18 Juni 1815, waar hij de roemrijke, maar bloedige
charge van genoemd regiment commandeerde rond de hoeve la Haye-Sainte en
doodelijk gewond werd 's namiddags te half zes.
De kanselier der Mil. Willemsorde, J.W. Janssens, schreef 29 Aug. d.a.v. namens
den Koning aan de weduwe: Mevrouw, Uw Wel. Ed.'s echtgenoot is den roemrijken
dood voor het vaderland gestorven, Z.K.H. de Prins van Oranje heeft deszelfs
wakkere gedragingen in de glorierijke bataille van Waterloo opgemerkt en wijlen
Uw Wel. Ed.'s verdienstelijken echtgenoot, als uitgemunt hebbende, opgegeven.
Hadde hij bij het leven mogen gespaard blijven, gewis hadde die dappere een
aanzienlijken rang bij de Mil. Willemsorde bekomen, enz. (familie-archief).
C. was ridder van de Réunion, ingesteld door Lodewijk Napoleon op 6 Febr. 1806.
Een gravure (1852) van den maastrichtschen kunstschilder Th. Schaepkens stelt
C. te paard voor op het moment zijner verwonding.
Zie: Ode sur la bataille de Waterloo, suivie de remarques hist., par M. l e M a y e u r
(Brux. 1816), 74; La campagne de 1815 aux Pays-Bas, par F. d e B a s et J. d e
t'S e r c l a e s d e W o m m e r s o m , II et III (Paris 1908-09).
Blonden

[Coeverden, George van]
COEVERDEN (George v a n ), geb. 1682, overl. te Drijver in O.-Friesland 18 Nov.
1752. Hij is de schrijver van een boekje, waarvan de verkorte titel luidt: De heerlijke
en heerscher Israëls, naderende tot den Here met offerhande van zijn eige Ziel en
Lighaam (Amst. 1743). Dit boekje wordt door van der Aa verkeerdelijk toegeschreven
aan een Cornelis van Coeverden, die ook als auteur wordt genoemd van een ander
werk: De weg des geloofs in samenspraken (Amst. 1741, 2 dln.). Van Cornelis van
C., noch van het laatstgenoemde boek, is op het oogenblik iets naders bekend
geworden. Misschien is hij dezelfde, van wien gedichten voorkomen in een bundel
rijmen door A. Willis in 1730 te Rotterdam uitgegeven onder den titel: Dichtlievende
zedigheid.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Wdb. van Prot. Godg. II, 164; v a n
A b c o u d e , Naamr. van Nederd. Boeken dl. I, st. I en III; A.J. v.d. Aa, Nieuw Wdb.
van Ned. Dichters, II, 329.
Regt

[Coeverden, Jacob van]
COEVERDEN (Jacob v a n ), heer van Stoevelaer en Hengelo, geb. omstr. 1627,
overl. 4 Juni 1707, zoon van B o r c h a r d v.C. tot Wernsinck en Stoevelaer, en van
A n n a C a t h a r i n a v. R i p p e r d a .
Hij werd student in de rechten te Harderwijk 8 Mei 1648. Hij erfde den Stoevelaer
van zijn vader en hield daar doorgaans verblijf; Hengelo verkreeg hij door zijn
huwelijk. Hij werd 4 Mei 1652 geadmitteerd in de ridderschap van Overijsel, was
stadhouder van de leenen en landdrost van Twenthe. In 1672 en 73 was hij
gedeputeerde te velde en werd 29 April van eerstgenoemd jaar naar den bisschop
van Munster afgevaardigd om van dezen ‘een ronde en cathegorique verclaringe
te vragen of hy al of niet genegen was zich in den oorlog onzijdig te houden’, met
last om, wanneer hij die niet gaf ‘het te sullen opnemen voor een absolut refus.’
Hij werd door den bisschop ‘in een strict arrest opgehouden en met gewapent
volk nevens alle syne dienaars bewaard’ en eerst 29 Mei kwam hij met het antwoord
van den bisschop bij het leger terug.
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Hij huwde te Hengelo 3 Aug. 1659 N i c o l i n e R i p p e r d a , die vóór hemo
verleed,
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dochter van Willem v.R. tot Hengelo (dl. VI, kol. 1192) en van A l i d a v a n
Buckhorst.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in de verz. A.D.J.T.
Meyjes op Huize Weydam bij Goor.
Zie: v a n S y p e s t e y n e n d e B o r d e s , Verded. v. Ned. in 1672 en 1673, I,
24, 27; Herald. Bibl. V (1883), 290; Wapenheraut V, 218; XIX, 290 v.v.
Regt

[Coeverden, Reinold van]
COEVERDEN (Reinold v a n ), R e i n o u d o f R e i n t v a n C. t o t S t o e v e l a e r ,
geb. omstr. 1640, jongste zoon van den kolonel B o r c h a r d v.C. tot Wernsinck en
Stoevelaer en van A n n a C a t h a r i n a v a n R i p p e r d a .
Hij trad weinige jaren vóór het uitbreken van den tweeden engelschen oorlog als
adelborst in dienst, maakte in 1662 met M.A. de Ruyter den tocht naar Algiers mede
en had een groot aandeel in de totstandkoming van het tractaat tusschen Algiers
en onzen staat. Hij wordt doorgaans verward met een anderen Reinold, óók in de
genealogie der familie v. Coeverden (Herald. Bibl. 1883). Eenige bijzonderheden
worden gevonden in het Kerkboek van Goor. Behalve dat daaruit met zekerheid
zijn ouders blijken, wordt omtrent hem het volgende medegedeeld: ‘In dat selve jaer
Novembr. 7 (1665) sterfft tot Amstelredam die WelE. ende manhaffte Zeehelt Jr.
Reint van Coeverden soon ten Stuiveler,.... coemende wt die zee wt die vloot onder
den manhaften Mich. die Ruiter met denwelcken hij lange in zee geweest was ende
met groot verlangen verwacht wert. Wort het dode lichaem gehaelt van Amsterdam
ende begraven by sijn zuster in die Broeren kercke tot Deventer.’
Zie: d e J o n g e , Gesch. Ned. Zeewezen I, 679; Wapenheraut XIX, 290, 295;
Herald. Bibl. (N.R.) V, 286.
Regt

[Coeverden, Reinolt Unico van]
COEVERDEN (Reinolt Unico v a n ), overl. te Brussel vóór 23 April 1692, zoon van
G o o s s e n v a n C. t o t R h a e n en van A n n a M a r i a v a n C o e v e r d e n
t o t S t o e v e l a e r . Aldus de genealogie v. Coeverden in Herald. Bibl. V, 286, die
veronderstelt dat met hem de van Coeverden wordt bedoeld die in 1662 de Ruyter
naar Algiers vergezelde. Zie echter hiervoor op Reinold. Van der Aa vermeldt een
van C., die nog na den vrede van Nijmegen in 1682, op 's lands vloot onder den
luit.-admiraal W.B. Schepers in de Oostzee diende. Mogelijk is dit de hier vermelde
R.U., die dan volgens Her. Bibl. als kapitein te Brussel is overleden.
Regt

[Coeverden, jhr. Wolter Cidonius van]
COEVERDEN (jhr. Wolter Cidonius v a n ), heer van Gramsbergen, ged. te Zwolle
24 Febr. 1743, overl. op huize Gramsbergen 17 Jan. 1815, zoon van A r e n d
L o u i s v.C. t o t C a m p h e r b e k e en van H e l e n a G e z i n a v a n T r i e s t .
Hij verkreeg Gramsbergen door huwelijk en werd 13 April 1779 benoemd tot
majoor bij het regiment Bentinck. In 1794 was hij als luit.kolonel, commandant van
dat regiment, tegenwoordig bij de verdediging van Nijmegen (Bosscha). Hij werd
als kolonel gepensionneerd en bij Kon. besl. van 28 Aug. 1814 benoemd in de
ridderschap van Overijsel.
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Hij huwde C a t h a r i n a C l a r a R e b e c c a v o n R e h d e n (1747-79), daarna
te Gramsbergen in 1795 met J o h a n n a G e e r t r u i d l e C h a s t e l a i n
(1757-1821), weduwe van L e o p o l d C a s i m i r des H.R. Rijks graaf v a n
R e c h t e r e n v a n G r a m s b e r g e n . Beide huwelijken waren kinderloos.
2

Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te Land III, 90; Ned. Adelsboek (1919), 420.
Regt
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[Cohlerus, Balthasar]
COHLERUS (Balthasar), geb. te Cassel in Hessen omstreeks 1650, overl. omstreeks
1680, liet zich 11 Oct. 1666 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij wegens zijn armoede geen collegegeld behoefde te betalen. Na zijn examen
bij de classis Sneek, werd hij tot den predikdienst 28 Mei 1672 toegelaten. In 1675
deed hij zijn intrede in de gemeente van Nijega en Elahuizen, waar hij weldra in
botsing kwam met het kerkregime. Zijn naaste collega Gerardus Joh. Faber te
Oudega was van een zeer berispelijk levensgedrag. Ten gevolge van Cohlerus'
zedelijke strengheid werden beiden onverzoenlijke tegenstanders. De gevolgen
bleven niet uit. Cohlerus had zulke overwegende gemoedsbezwaren tegen de
bediening van het heilig avondmaal, dat hij deze zoolang mogelijk verschoof. Ook
drong hij in de prediking sterk aan op handhaving van levenstucht, met aanwijzing
van ergerlijke voorbeelden in den naasten omtrek. Faber diende deswege tegen
hem 4 April 1678 een aanklacht in bij de classis, die besloot hem een vermaning te
geven om wat minder heftig op te treden en het avondmaal geregeld te bedienen.
Hij had daartoe echter geen vrijmoedigheid. Ook liet hij de doopsbediening na, en
voelde zich geestverwant met Ds. Johannes Hesener te Wieuwerd, die labadistische
gevoelens koesterde. In 1679 opnieuw bij de classis aangeklaagd, predikte hij op
Paaschmorgen voor het laatst in zijn gemeente. Op 29 April verscheen hij ter
classicale vergadering, waar hij onder heftige gemoedsbeweging een Acte ofte
declaratie (Amsterdam 1679) indiende, dat hij zijn bediening neerlegde. De classis
zette hem af in de vergadering van 8 Juli 1679, na verschillende pogingen te hebben
gedaan, om hem tot andere inzichten te brengen. Hij verliet nu de pastorie en zocht
een toevlucht op Thetinga te Wieuwerd, bij de huiskerk der Labadisten, waar hij niet
tot de sprekende broeders, maar als gewoon lid werd aangenomen en allerlei
huiswerk moest verrichten. Daar hem dit tegen de borst stuitte, verliet hij de
gemeente, trok naar Amsterdam, waar hij zich aansloot bij de secte van Gichtel, die
hem evenwel spoedig daarna afsneed van de gemeenschap wegens zijn afwijkende
denkbeelden. Dienzelfden nacht stierf hij aan een bloedspuwing. Zijn weduwe
vestigde zich metterwoon in Friesland.
Zie: P. D i t t e l b a c h , Verval en val der Labadisten, 87, 108; H. v a n B e r k u m ,
De Labadie en de Labadisten II, 74; J. R e i t s m a , Johannes Hesener en Balthasar
Cohlerus in De Vrije Fries XIII, 99-148.
Wumkes

[Colerus, Johannes Leopold Emanuel]
COLERUS (Johannes Leopold Emanuel), geb. 1 Dec. 1679 te Dessau in het
vorstendom Anhalt, overl. 20 Juni 1767, zoon van M a r t e n E m a n u e l C., predikant
te Serbst, die drie maanden voor zijn geboorte overleed, liet zich 30 Sept. 1695
inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, was predikant te
Foudgum-Raard (1721-33), Wanswerd (1733-35) en Burgwerd c.a. (1735-67). Hij
ligt begraven te Raard. Men vindt van hem een latijnsch vers in de Exercitatio de
cruce Christi van Johannes Casparus Cruciger, Nassovius (Franeq. 1701), 36-37.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 275,
472, 478.
Wumkes

[Columba, Hermannus]
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COLUMBA (Hermannus), geb. te Akkerwoude in 1712, overl. 5 Juni 1772, zoon
van Ds. Johannes C., die volgt. Hij werd 13 Sept. 1728 ingeschreven als student
aan de hoogeschool te Franeker en 16 Mei 1734 als candidaat bevestigd tot predikant
te Oudega en Kolderwolde, waar hij werkzaam was
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tot 12 April 1736. Daarna diende hij tot zijn dood de gemeente te Wirdum (Fr.). Men
vindt van hem een latijnsch vers in de Dissertatio de foedere externo Veteris, et
Novi Testamenti, 12 Mei 1728 verdedigd door Gentius Hesselius (Franeq. 1728,
62) en in C l a r a F e y o e n a v a n S y t z a m a , Bellingeweerder Uitspanningen
(Groningen, 1746).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuwarden 1886),
155, 439.
Wumkes

[Columba, Johannes]
COLUMBA (Johannes), geb. te Harlingen, overl. te Aalsum 7 Juli 1737, liet zich 1
Sept. 1693 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker en was predikant
te Akkerwoude (1706-17) en Aalsum (1717-37). Van hem is een nederlandsch vers
achter Johannes Hansma, Dissertatio de puero Immanuele (Franeq. 1701). Zijn vijf
zonen zijn allen predikant geweest.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuwarden 1886),
335, 630.
Wumkes

[Colijn, Jan]
COLIJN (Jan), genaamd C o l i j n d e T h o v o y o n , geb. te Antwerpen 21 Nov.
1548, overl. te Amsterdam 18 Mei 1603. Hij was het 15e van de 16 kinderen van
C l a e s J a n s z . C o l i j n d e T h o v o y o n (geb. te Antwerpen 6 Oct. 1503,
magister artium te Leuven 1518, overl. te Amsterdam 2 Dec. 1583) en G i e r t j e
W i l l e m s d r . S c h u t t e r , die te Amsterdam in de Warmoesstraat woonden in de
Kleyne Wolff. Hij huwde 31 Jan. 1580 met E l s j e M i c h i e l s d r ., geb. 21 Oct.
1557, overl. 10 Juni 1603, een dochter van M i c h i e l H e n d r i k s z . en O r i e s k e
P i e t e r s d r . Als zijn beroep wordt opgegeven suikerbakker; intusschen wordt hij
in doopakten van zijn kinderen handschoenmaker (1588), later factor (1595)
genoemd.
Jan Colijn stelde in 1576 een spaansch-nederlandsch woordenboek samen.
Hiervan bezorgde zijn zoon Michiel, die volgt, een uitgaaf o.d.t. Vocabulario en
Español y en Flamenco muy provechoso para deprender entrambas lenguas.
Vocabulaer in Spaensch ende in Duytsch, seer profytelyck om beyde de talen te
leeren. Michiel voegde hieraan een opdracht toe aan zijn eenigen nog in leven
zijnden oom van vaderszijde, den koopman R o m b o u t J a c o b s z . (stamvader
van het geslacht Indische raven, zie Ned. Leeuw, 1925, 51-54) te Amsterdam.
Laatstgenoemde, in 1569 te Antwerpen gehuwd met C l a r a C o l i j n (1543-1619),
een zuster van Jan Colijn, vestigde zich in 1584 te Amsterdam en stierf 27 Juni
1619, waaruit volgt, dat de uitgaaf van vorengenoemd woordenboek voor 1619 is
te stellen. Een herdruk er van verscheen in 1648 bij Isaac de la Tombe te Amsterdam
(die uit den boedel van Michiel Colijn in 1638 exemplaren van den eersten druk had
opgekocht); van laatstgenoemde uitgaaf heeft E n s c h e d é een exemplaar onder
oogen gehad.
Uit het huwelijk van Jan Colijn werden tien kinderen geboren: N i c o l a a s , geb.
8 Dec. 1580, in 1617 gehuwd met J u d i t h Q u e e k e l (uit dit huwelijk werden
geboren J a n en M a r i a , die ongehuwd overleden), G i e r t j e , geb. 11 Nov. 1582,
in 1607 gehuwd met Ds. A n t h o n y W e d e n s , predikant te Barnevelt, Michiel die
volgt, N i e s k e , geb. 29 Sept. 1586, gehuwd met C o r n e l i s B e n n i n c k , J a n ,
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gedoopt te Amsterdam 30 Oct. 1588 (in het doopboek van de Oude Kerk staat
abusievelijk K o l i j n ), in 1590 overleden, J a n , geb. 17 Maart 1591, in 1615 naar
Oost-Indië gegaan, daar ongehuwd overleden, H e n d r i k , geb. 4 Juli 1593,
suikerbakker in de Teerketelsteeg te Amsterdam, gehuwd met G i e r t j e
Y s b r a n d s B e n (hieruit 5 kin-
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deren, waarvan twee zoons, Y s b r a n d en J a n , geb. 1625 en 1627, die ongehuwd
overleden), Manuel, die volgt, R o m b o u t , geb. 1597, overl. 1598, en E l i s a b e t h ,
geb. 20 Aug. 1599, huwt den borduurwerker A m e l i s v a n O o s t k a m p . Een
der zusters van Jan Colijn, M a r i a , (1547-1602) huwde met M a t t h e u s
G a n s n e b T e n g n a g e l ; hun kleinzoon was de befaamde dichter Mattheus
Gansneb Tengnagel (dl. II, kol. 1418).
Het hs.-van der Haagen deelt mede, dat volgens Joris van Attivoren, Thovoion
een heerlijkheid is geweest in Frankrijk, welke de Colijns hebben bezeten.
Zie: J.W. E n s c h e d é , Cornelis de Leeuw in het Tijdschrift der Ver. voor NoordNed. muziekgeschiedenis VII (1904), 119; d e z ., Aanteekeningen over de
boekverkoopers Colijn en Colom in het Amsterdamsch Jaarboekje (1904), 50;
Maandschrift De Ned. Leeuw (1925), 284; Genealogie-Colijn in het hs.-van der
Haagen in het bezit van jhr. Mr. E.A. van Beresteyn te 's Gravenhage.
Wijnman

[Colijn, Manuel of Emanuel]
COLIJN (Manuel of Emanuel), somtijds C o l i j n d e T h o v o y o n genoemd, geb.
te Amsterdam 31 Mei, gedoopt in de Nieuwe Kerk aldaar 6 Juli 1595 als ‘Emaneuel’,
begr. aldaar in de Nieuwe Zijds Kapel 30 Aug. 1636, boekverkooper en uitgever.
Hij was een zoon van Jan Colijn, die voorgaat en huwde 7 Aug. 1622, woonachtig
in de Teerketelsteeg te Amsterdam, met de 24-jarige T r i j n t j e C l o p p e n b u r c h ,
een dochter van den uitgever Jan Evertsz. Cloppenburch (dl. I, kol. 612); op dit
huwelijk maakte Starter een bruiloftsgedicht. Na zijn huwelijk vestigde hij een
boekverkooperszaak en uitgeverij ‘aende Beurs in Emanuel van Meteren’ (1626),
later ‘op de Beurs in 't Stede-boeck’ (1630); zijn zaak was echter van veel minder
beteekenis dan die van zijn broeder. In 1631 werd zijn vermogen op slechts ƒ 1000
geschat; als zijn woonplaats wordt dan aangegeven ‘Suytsyde vande poort op den
Damsluys’. Bij zijn overlijden woonde hij nog op den Dam. Zijn weduwe machtigde
7 Sept. 1657 Pieter de la Tombe om gelden in te vorderen van den boekverkooper
Michel Joly te Parijs en heeft dus blijkbaar de zaak voortgezet. Inderdaad komt dan
ook haar adres voor o.a. op een herdruk van de bekende kaart van Amsterdam van
Cornelis Anthonisz: ‘Voor de derdemaal herdr. voor de wed. van Manuel Colijn,
onder den Beurstoorn, in 't Stede-boeck aen de Beurs, tot Amsterdam’, z.j. (A.E.
d'A i l l y , Cat. van Amsterdamsche plattegronden 1934, no. 32). Zij werd 20 Mei
1664 in de Oude Kerk te Amsterdam begraven.
Colijn gaf o.m. uit Description des Indes Orientales (A Amsterdam chez Emanuel
Colin de Thovoyon et à Paris chez Michel Joly, 1622); Oratie des Conincx van
Groot-Brittangien ghedaen 19 Febr. 1624 (1624, K n u t t e l 3517); V o n d e l , De
Amsteldamsche Hecuba (1626, nadruk); Opene brieve van sijne Conincklijcke
Majesteyt in Vranckrijck (1627, K n u t t e l 3727); P i e t e r C o r n e l i s z . H o o f t ,
De Hollandsche groet aen den Prinsse van Oranien over de zeghe van den iaere
1629 (1630), enz. Van het eerstgenoemde werk (een vertaling van d e H e r r e r a ,
Novus orbis sive descriptio Indiae Orientalis) bestaan ook exx. met het adres van
Michiel Colijn, die volgt, waaruit mag blijken, dat beide broeders ook te zamen zaken
dreven.
Uit zijn huwelijk werden drie kinderen geboren: J a n , C l a e s en E v e r t . De
beide laatsten stierven ongehuwd, de eerste, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
gedoopt 13 Aug. 1623, werd notaris
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en huwde in 1645 met B a r b a r a d e K e m p e n a e r . Uit dit huwelijk werd één
zoon geboren, die naar Indië ging, benevens één dochter, die te 's Gravenhage
huwde met den notaris F a b r y .
Zie: C a m u s , Mémoires de la collection des grands et petits voyages (1802),
162; A.M. L e d e b o e r , Alfab. lijst der boekdrukkers enz. in N. Nederland (1876),
37; J.H.W. U n g e r , Bibliographie van Vondels werken (1888), 35, 226, 227; Kohier
van den 200sten penning voor Amsterdam, uitg. door J.G. en P.J. F r e d e r i k s
(1890), 61; J.W. E n s c h e d é , Aanteekeningen over de boekverkoopers Colijn en
Colom in het Amsterdamsch Jaarboekje (1904), 43, 44; K l e e r k o o p e r , Bibliografie
van Starter's werken, 15; 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; Maandschrift De Ned. Leeuw (1926), 316; P.
L e e n d e r t z , Bibliografie der werken van Hooft (1931), 23; Genealogie-Colijn in
ms.-van der Haagen (in het bezit van jhr. Mr. E.A. van Beresteyn).
Wijnman

[Colijn, Michiel]
COLIJN, (Michiel), somtijds voorkomend als C o l i j n d e T h o v o y o n , geb. te
Amsterdam 29 Oct. 1584, begr. aldaar 23 Sept. 1637, boekverkooper, drukker en
uitgever. Hij was een broeder van den voorgaande en huwde op 26 Nov. 1606 met
C a t h a r i n a M a r c u s d r ., die 1 Jan. 1633 te Amsterdam werd begraven. Hij
woonde op 't Water (het tegenwoordige Damrak) over de Korenbeurs op den
zuidelijken hoek van de Oudenbrugsteeg ‘in 't Huysboek’. In 1631 werd zijn vermogen
geschat op ƒ 12.000. Hij sympathiseerde met de Remonstranten en was een goed
vriend van den dichter Camphuysen (dl. II, kol. 293), wien hij verschillende vertalingen
opdroeg uit het Fransch. Het is niet bekend of deze vertalingen ooit het licht hebben
gezien, immers Camphuysen zegt in een brief aan Rem. Bisschop dd. 15 April 1624
‘ick verhope dat Colijn niet qualyck en zal nemen, dat ick tot noch toe gants niet aen
zijn werck gedaen en hebbe, oock niet en wete of ick yets daer aen zal konnen
doen, eensdeels, doordien ick (gelijck meermalen aen hem geschreven is) my op
zyn werck niet wel verstae ende in de overte-zettene materie niet ervaren ben, ander
deels, omdat ick.... de tydt daertoe.... niet en zoude weten te vinden’. In 1628
rekwestreerde Colijn met vele anderen aan de amsterdamsche magisstraat ten
gunste van vrijheid van godsdienstuitoefening voor de Remonstranten. Zijn neef
M a t t h e u s T e n g n a g e l noemt in 1640 een ‘Kolijn’ onder de amsterdamsche
dichters; hiermede is vermoedelijk niet Michiel, doch zijn zoon J a n bedoeld. Na
zijn dood werd zijn boedel van 15 tot 30 Maart 1638 door Weesmeesteren van
Amsterdam geveild; de opbrengst was ƒ 7187:9. E n s c h e d é heeft het
proces-verbaal van de veiling, dat 80 blz. beslaat in het Register van de verkoopingen
van de Weeskamer (Gem. Archief Amsterdam), geëxtraheerd.
Colijn's productiviteit als uitgever was niet zoo groot als van Blaeu, Janssonius
of Colom, maar bij hem hebben enkele belangrijke uitgaven het licht gezien. T i e l e
noemt hem ‘un des principaux libraires de son temps’, hetgeen eenigszins overdreven
is. Uit de eerste jaren van zijn werkzaamheden zijn vrijwel alleen pamfletten bekend:
Oratie ofte wtspraecke van het recht der Nederlandsche oorloge tegen Philippum
(1608, K n u t t e l 1490, 1491); Een waerachtich verhael (1609, K n u t t e l 1632);
Den Aristochitonsche dorschvleugel (1610, K n u t t e l 1806), enz. enz. Met officieele
instanties stond hij al spoedig in goede verstand-
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houding; zoo verkreeg hij 12 Dec. 1609 van de Staten-Generaal voor zes jaar octrooi
op cognossementen, waarop hij in margine zou mogen doen drukken de wapens
van de generaliteit (waartegen - naar het schijnt - andere boekverkoopers van
Amsterdam protest hebben aangeteekend) en leverde hij stadsdrukwerk als Extract
uyt 't Register vande. Willekeuren (1609, K n u t t e l 1629a); Ordonnantie uyt het
Keurboeck der stadt Amstelredamme (1610, M e u l m a n 1180), enz. Weldra zagen
ook belangrijker publicaties bij hem het licht: N a t h a n C h y t r a e u s , Het
reys-gheldt van de wterste of laetste reyse. Uyt de Lat. sprake vert. van J a c .
V i v e r i u s (1610); B a u d a r t i u s , Polemographia Avriaco-belgica (1611, herdr.
1622); G e m a F r i s i u s , Cosmographia (1612); P e t e r v a n d e r B o r c h t ,
Figures de toutes des plus remarquables histoires (1613); G u i l l . B a u d a r t , Les
guerres de Nassau (1616), vert. als De Nassausche oorloghen (1616); d e z .,
Portraits en taille douce et description de sièges, batailles, rencontres et autres
choses adveneues dans les guerres der Pays-Bas (1616); L u c a n u s , De eerste
ses boecken.... van 't Borger oorlog der Romeynen. Overgheset door H. S t o r m
(1617, herdr. als Van 't Borger oorlogh der Romeynen 1620) enz. In verband met
de uitgaven van Baudartius staat een octrooi hem 27 Febr. 1615 door de
Staten-Generaal voor 5 jaar verleend voor het drukken en uitgeven van afbeeldingen
van veldslagen enz. gedurende den oorlog tegen den Koning van Spanje, terwijl
hem 12 Dec. 1615 ƒ 250 werd toegelegd voor zijn boek over de belegeringen, slagen
en oorlogsfeiten uit dien tijd. Uit een akte, te vinden bij v a n D i l l e n , blijkt dat Jacob
Canin te Dordrecht voor Colijn in 1612 bijbels heeft gedrukt.
Vooral is Colijn bekend door zijn heruitgaaf van de reisverhalen van Houtman,
van Neck, Spilbergen, van Noord, e.a. verschenen o.d.t. Oost-Indische en
West-Indische voyagien (1619); elk der tien reisverhalen heeft een afzonderlijk
titelblad, gedateerd 1617, 1618 of 1619. De uitgave had plaats in combinatie met
Lenaerdt Meyn te Enkhuizen. De oorspronkelijke uitgaven der reizen, veelal bij
Cornelis Claesz. verschenen, zijn echter op verschillende punten belangrijk beter
verzorgd. Zeer bekend is ook Colijn's uitgave van B o r , Oorspronck, begin ende
vervolgh der Nederlandsche oorlogen in zes deelen (1621-35); de verschillende
deelen zijn bij hem gedrukt (het vierde vertoont zijn fraai boekdrukkersmerk: de
aartsengel Michael, die den Satan overwint), terwijl Govert Basson te Leiden
mede-uitgever was. Dat het zesde deel in 1635 verscheen, blijkt uit
Kleerkooper-van Stockum.
Van de verdere uitgaven van Colijn noemen wij nog: B e r n . S e l l i o , Emblemata
sacra (1617); M. K a e r l e S t e v e n s e n J a n L i b a u t , De veltbouw ofte
lant-winninghe (1622); A n t . d e H e r r e r a , Novus orbis sive descriptio Indiae
orientalis, ook in fransche en ned. uitg. (de fr. uitg. ook met adres van Manuel Colijn)
(1622), waarachter het belangrijke oorspronkelijke journaal van J a c . l e M a i r e ;
P. V e r g i l i j M a r o n i s , Bucolica (1625); D i d . C a m p h u y s e n , Uytbreiding over
de psalmen der propheten (1630); A b r . B o o t , Journael van de legatie (1632);
Corn. A d r . B o o g a e r t , Merckteycken om te komen tot kennisse van de ware en
de valsche religie (1633, 35) enz. Colijn moet vóór 1619 ook een uitgave hebben
bezorgd van het Vocabulario van zijn vader Jan Colijn, zie hiervoor. Na zijn dood
is de zaak door de erfgenamen voortgezet, echter op bescheiden schaal;
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uit een notarieele akte van 8 Dec. 1650 blijkt dat zijn kinderen de leverantie hadden
van boeken, papier, pennen enz. aan de Admiraliteit. M e u l m a n no. 3616 noemt
nog een pamflet in 1657 verschenen ‘voor de erfgenamen van Michiel Colijn’.
Michiel Colijn werd vroeger ten onrechte ook als graveur beschouwd. Een gravure
van de beurs te Amsterdam uit 1609 vertoont zijn naam als uitgever, doch is van
de hand van Boëtius à Bolswert, zie M o e s in T h i e m e - B e c k e r ' s
Künstler-Lexikon IV, 254 en VII, 264.
Portretten van Michiel Colijn en zijn broeder Hendrik Colijn als schutters komen
voor op een schuttersstuk van Thomas de Keyser in het Rijks-Museum te
Amsterdam, 1632 (Corporaalschap van kapitein Allart Cloeck); het is echter onbekend
wie der voorgestelden de beide broeders zijn.
Colijn heeft 12 kinderen gehad, waarvan bekend zijn: E l s j e , geb. en overl. 1607;
E l s j e , gedoopt te Amsterdam 9 Oct. 1608, huwt den makelaar J a n B o r r i t s z .
M u y d e n (3 kinderen); Mr. J a n , geb. 1610, sinds 1634, tot zijn dood in 1680,
advocaat te Amsterdam, trouwt in 1638 met Y d a A n t h o n i s d r ., ten derde male
met C a t h a r i n a v a n A n d e l , overl. Juli 1696, alleen uit het 3e huwelijk kinderen
(nl.: M i c h i e l A n t h o n y , vaandrig 1688/89-1707, luitenant bij de schutterij 1707,
ongehuwd overl. Dec. 1719, C o r n e l i a , gehuwd met den koopman P i e t e r
J o c h e m s z ., kinderloos overl.); C l a e s , geb. omstr. 1612, jong gestorven;
M a c h t e l t , gedoopt 3 Oct. 1613, jong gestorven; M a c h t e l t , gedoopt 2 April
1615, jong overl.; C a t a r y n a , gedoopt 25 Jan. 1618, trouwt Dr. J a n v a n d e
P o l l A s s u e r u s z ., overl. Oct. 1682 (twee kinderen); C l a e s , gedoopt 3 Jan.
1620, ongehuwd overl. na 1639; M i c h i e l , gedoopt 16 Dec. 1621, trouwt in 1649
met H e s t e r H a r t s v e l t ; A g n i e t a , gedoopt 24 Dec. 1623, trouwt W i t t e n o o m
(één dochter, ongehuwd overl.).
Zie: M a t t h . G a n s n e b T e n g n a g e l , Amsterdamsche lindebladen (1640),
64; J. W a g e n a a r , Beschrijving van Amsterdam I, 498; D o d t v a n F l e n s b u r g ,
Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenis VI, 363; P.A. T i e l e , Mémoire
bibliographique sur les journeaux des navigateurs néerlandais (1867), 6-9, 56-58,
312-316; A.M. L e d e b o e r , Alfabetische lijst der boekdrukkers enz. in N. Ned.
(1867), 37; P.A. T i e l e , Bibliographie van land- en volkenkunde (1884), 108, 258;
L.A. R a d e m a k e r , Didericus Camphuysen (1898), 104, 109, 276; Kohier van den
200sten penning voor Amsterdam, uitg. door J.G. en P.J. F r e d e r i k s (1890), 9;
J.W. E n s c h e d é , Cornelis de Leeuw in het Tijdschrift der Ver. voor N. Ned.
muziekgeschiedenis VII (1904), 114; d e z ., Aanteekeningen over de boekverkoopers
Colijn en Colom in het Amsterdamsch Jaarboekje (1904), 42 e.v.; Catalogus van
schilderijen.... in het Rijks-Museum te Amsterdam, no. 1340; W u r z b a c h , Niederl.
Könstlerlexikon I (1910), 310; 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), 135 e.v., 897, 1208, 1226, 1231 e.v.; Het Boek (1916),
103; (1925), 21; Catalogus geographie en reizen [der] Bibl. der Universiteit van
Amsterdam I (1923), 43, 44; A. G e e r e b a e r t , Lijst van.... Ned. vertalingen der
Gr. en Lat. schrijvers (1924), 133; C.P. B u r g e r J r ., Het boek in Amsterdam na
1578 in den Catalogus der Hist. tentoonstelling Amsterdam (1925), 92; maandschrift
De Ned. Leeuw (1925), 285 e.v. (de aldaar geciteerde genealogie-Colijn in het
hs.-van der Haagen in het
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bezit van jhr. Mr. E.A. van Beresteyn werd voor dit artikel geraadpleegd); Jaarboek
Amstelodamum XXV (1928), 35, 36; P. L e e n d e r t z , Bibliografie der werken van
P.C. Hooft (1931), 8, 46; J.C. R u l l m a n n , Dr. H. Colijn (1933), 2; J.C. v a n
D i l l e n , Bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam (1935) II, no. 43.
Wijnman

[Commelin, Abraham]
COMMELIN (Abraham), geb. te Amsterdam 1597, overl. nà 1652, uitgever. Hij was
een zoon van Jan Commelin (2), die volgt, en werd reeds 21 Nov. 1611 tegelijk met
zijn jongeren broeder Isaac (dl. VI, kol. 325) als studiosus artium liberalium te Leiden
ingeschreven. In 1618 komt zijn naam voor in de Stadsrekeningen van Amsterdam:
ƒ 100 worden hem betaald ‘over de didecatie van een boeck genaempt oft geintituleert
Opera C i c e r o n i s van G r u t e r o an Heeren, Burgermeesteren’; intusschen was
hij hier slechts tusschenpersoon. Aanvankelijk was hij werkzaam in de zaak van
zijn vader, die door diens weduwe was voortgezet. Na haar dood vindt men de
Athenae Atticae van J o a n n . M e u r s i u s uitgegeven ‘apud Commelinos fratres’
te Leiden in 1624, doch het is onzeker, of Abraham de compagnon was van zijn
broeders Isaac en Jacob. Van 1626 af was Abraham zelfstandig uitgever te Leiden:
F r a n c o n i s B u r g e r s d i c i i Institutionum logicarum libri II is uitgegeven ‘Lugduni
Bat. apud Abrahamum Commelinum’. Later begon hij zelf een drukkerij: A m b r o s i i
C a l e p i n i Dictionarium novem linguarum (s.a.) bevat de mededeeling ‘ex
typographia rediviva Abrahami Commelini’. De bekendste van zijn uitgaven is de
quarto Virgilius, door S c h r e v e l i u s bewerkt en door den uitgever opgedragen
aan zijn neef Wouter Valckenier (1646). Zijn laatste uitgaaf was L e v . L e m n i i
Occulta naturae miracula (1650); in de opdracht aan Burgemeesteren van Amsterdam
dankt hij hen voor de eervolle bediening, waartoe de magistraat van deze stad hem
heeft geroepen. Intusschen heeft hij Amsterdam niet lang mogen dienen. Bij een
terechtstelling van oproerige matrozen op den Dam in 1652, drong het volk op, en
doordat Abraham in zijn functie van bevelvoerend kapitein van de stadssoldaten,
last tot schieten gaf, werd een aantal onschuldige personen gedood en gewond.
Abraham is daarop uitgeweken, openlijk ingedaagd en toen hij niet verscheen, buiten
de stad gebannen. Van zijn verdere lotgevallen is niets bekend.
Hij was 18 Mei 1623 te Amsterdam aangeteekend met J a a p j e S p i e g e l , een
dochter van O u t g e r t S p i e g e l . Een tweetal dochters uit dit huwelijk werden te
Leiden gedoopt: op 31 Mei 1630 G e e r t r u i d en op 21 Jan. 1632 C a t h a r i n a .
Laatstgenoemde huwde te Leiden in 1649 met J o h a n n e s v a n A l p h e n
(1620-55/56).
Zie: J. W a g e n a a r , Amsterdam in zijne opkomst enz. (1760) I, 585; A.M.
L e d e b o e r , Alfabetische lijst der boekdrukkers (1876), 38; 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), 1438, 39; M o e s - B u r g e r ,
De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers (1915) IV, 168-170; A.B. v a n d e r
V i e s , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Commelin in maandblad De
Ned. Leeuw (1923), 153.
Wijnman

[Commelin, Mr. Arnoldus]
COMMELIN (Mr. Arnoldus), gedoopt te Amsterdam in de Westerkerk 17 Oct. 1692,
begr. ald. in de Oude Kerk 6 Oct. 1746. Hij was een zoon van Johannes Commelin
(2), die volgt, werd 8 Mrt. 1711 student in de rechten te Leiden, 12 Sept. 1711 poorter
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(Lugd.
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Bat. 1713). Hij was daarna van 1715-31 notaris in zijn geboortestad. Op 27 Oct.
1719 teekende hij aldaar ten huwelijk aan met S u s a n n a C a t h a r i n a H o m o e t .
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, w.o. Mr. Johannes Bernardus
Commelin, die volgt, en S u s a n n a M a r i a C o m m e l i n , die huwde met
C o r n e l i s B u y s v a n K e u l e n , lid van het boekverkoopersgeslacht van dien
naam.
Zijn door J.M. Quinckhard geschilderd portret komt voor op een regentenstuk van
het spinhuis in het werkhuis te Amsterdam.
Zie: F r e d . M u l l e r , Catalogus dissert. et orat. Juridicaru̇m (1851), 499; (1879),
1759; G.D. B o m H. G z n ., Bijdragen tot eene geschiedenis van het geslacht ‘Van
Keulen’ (1885), 15; A.B. v a n d e r V i e s , Bijdrage tot de genealogie van het
geslacht Commelin in De Ned. Leeuw (1923), 155.
Wijnman

[Commelin, Casparus (2)]
COMMELIN (Casparus) (2), gedoopt te Amsterdam Oude Kerk 14 Oct. 1668, begr.
ald. Oude Kerk 25 Dec. 1731, botanicus. Hij was een zoon van Casparus Commelin
(1) (dl. VI, kol. 324) en diens eerste vrouw M a r g r i e t a H e y d a n u s , werd 12
Sept. 1692 te Leiden als student in de medicijnen ingeschreven en promoveerde
aldaar 27 Febr. 1694 tot medicinae doctor op proefschrift De lumbricis (Lugd. Bat.
1694). Na zijn promotie vestigde hij zich als geneesheer in zijn geboortestad, waar
hij 14 April 1695 het poorterrecht kocht. Toen Petrus Hottonus naar Leiden vertrok,
werd hij in 1696 als botanicus van den Hortus Medicus aan Fred. Ruysch
toegevoegd. In 1706 werd hij tot professor botanicus aan het amsterdamsch
Athenaeum benoemd. Ruysch en hij hadden het onderwijs zoo verdeeld, dat de
eerste de nederlandsche, de laatste de niet-nederlandsche planten behandelde.
Casparus Commelin heeft zich naam gemaakt door zijn uitgaven op plantkundig
gebied. Van zijn oom Johannes Commelin, die volgt, gaf hij uit het werk Horti medici
Amstelodamensis rariorum plantarum.... descriptio (Amstelodami 1697) en
vervaardigde hiervan een vervolg o.d.t.: Horti medici Amstelodamensis rariarum
tam Africanarum, quam utriusque Indiae, aliarumque perigrinarum plantarum....
descriptio et icones ad vivum aeri incisae. Pars altera (Amstelodami 1701). Verder
schreef hij: Flora Malabarica sive horti Malabarici catalogus exhibens omnium
ejusdem plantarum nomina, quae e variis, tum veteribus, tum recentioribus botanicis
collegit, et in ordinemn alphabeticum digessit (Lugd. Bat. 1696); Horti medici
Amstelodamensis plantarum usualium catalogus (Amstelodami 1698, 1715, 1724);
Praeludia botanica ad publicas plantarum exoticarum demonstrationes, dicta in
Horto Medico (Lugd. Bat. 1703 ald. 1715); Horti medici Amstelaedamensis plantae
rariores et exoticae ad vivum aeri incisae (Lugd. Bat. 1706, met pl. door P. Sluyter,
ald. 1715); Botano-graphia, a nominum barbarismis, kai autapheia Σ obtentu,
restituta, quam, flora Malabaricae nomine celebrem, recentior virorum illustrium
industria succesive illustrando, ad publicum usum adornavit, quae, quaquaversum,
praesertim e celeberrimis Orientalis Indiae regionibus, Malabarici horti titulo duodecim
tomis, oriunda et mira saluberrimarum herbarum, copia, excellit (Lugd. Bat. 1718);
Pharmacopoea Amstelaedamensis renovata (Amst. 1726); Vernieuwde
Amsterdamsche apotheek. In 't Nederd. overgebragt (Amsterdam 1726, 1767),
beide laatste met medewerking van H. v a n B r o n k h o r s t , D. v a n B u r e n , J e r .
d e B o s c h en M a r t . H a a s b a a r t .
Hij huwde te Amsterdam 19 Maart 1699 J o -
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h a n n a V o g e l , weduwe van W i l l e m K e y t s . Na het overlijden van deze vrouw,
die 17 Oct. 1704 in de Oude Kerk te Amsterdam werd begraven, hertrouwde hij
(inget. ald. 17 Juli 1705) met M a r i a v a n d e n B o s c h , weduwe van J a n
O o r t h o o r n ; deze vrouw werd 24 Oct. 1736 in de Oude Kerk te Amsterdam
begraven.
Uit zijn eerste huwelijk werden vijf zoons geboren, waarvan er vier jong stierven.
De eenige overlevende, Casparus Commelin (3), volgt.
Zijn portret komt voor op een regentenstuk van het collegium medicum door C.
Troost in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: v a n L e n n e p , Memorabilia, 141; G.D. B o m H. G z n ., Het Hooger
Onderwijs te Amsterdam (1882), 102, 103; J.E. E l i a s , De vroedschap van
Amsterdam II, 615; Alg. Ned. Familieblad 9 Aug. 1883, 17, 4; A.B. v a n d e r V i e s ,
Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Commelin in De Ned. Leeuw (1923),
197; J.S. T h e i s s e n in het Aanhangsel behoorend tot het Gedenkboek van de
Universiteit van Amsterdam (1932), 35, 36.
Wijnman

[Commelin, Casparus (3)]
COMMELIN (Casparus) (3), gedoopt te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 16 Febr.
1700, begr. ald. in dezelfde kerk 2 Nov. 1734. Hij was een zoon van den voorgaande,
werd student te Leiden 10 Sept. 1715, promoveerde ald. tot doctor medicinae op
proefschrift De angina (Lugd. Bat. 1719), vestigde zich nog in hetzelfde jaar van
zijn promotie als geneesheer te Amsterdam. Hij kocht aldaar het poorterrecht 24
April 1728, na er 15 Mei 1727 ten huwelijk te zijn aangeteekend met C o r n e l i a
J a c o b a B a c k e r (1707-69). Uit dit huwelijk werd een dochter Jacoba geb., later
gehuwd met G i l l e s V a l c k e n i e r .
Zijn geschilderd portret komt voor op een regentenstuk van het Aalmoezeniershuis
door C. Troost in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: A.B. v a n d e r V i e s , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Commelin
in De Ned. Leeuw (1923), 197; Catalogus van de bibl. der Ned. Mij tot bevordering
der geneeskunst (1930), 257.
Wijnman

[Commelin, Hieronymus]
COMMELIN (Hieronymus) of C o m m e l i n u s , eigenlijk J é r o m e C o m m e l i n ,
geb. te Douai 1549, overl. te Heidelberg 1597, uitgever en geleerde. Hij was een
zoon van Hugues Commelin, oom van Jan Commelin (1), die volgt, en wordt reeds
in 1575 als uitgever te Genève genoemd. In 1579 woonde hij te Amsterdam, waar
hij 14 Febr. ten huwelijk aanteekende met zijn nicht E s t e r B o n n e n u i t , een
dochter van J u d e B o n n e n u i t en Margaritha Commelin, een dochter van
bovengenoemden Jan (1). Waarom hij Amsterdam verliet, is niet bekend, doch
eenige jaren later vindt men hem terug als compagnon van zijn neef Pierre de St.
André (Petrus Santandreanus) te Genève. In 1587 vérplaatste hij het bedrijf naar
Heidelberg, terwijl Santandreanus dc zaak te Genève bleef behartigen. Het geheel
ontwikkelde zich tot een wetenschappelijke uitgeverij van groote internationale
beteekenis. Van Hieronymus' pers kwamen zeer belangrijke uitgaven van grieksche
en latijnsche klassieken en kerkvaders, zooals Heliodorus, Apollodorus, Euripides,
Seneca, Hesiodus, Athanasius en Chrysostomus, die gedeeltelijk door hemzelf
waren bewerkt en geannoteerd. Hij stond in correspondentie met Casaubonus,
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Scaliger en andere geleerden. In de Encomia Dousana (Haidelbergae 1587) vindt
men grieksche gedichten van zijn hand ter eere van Janus Dousa. Hij stierf aan de
pest, tegelijk met zijn vrouw en verschillende van zijn kinderen.
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Zijn zaken werden voortgezet door zijn zwager J u d e B o n n e n u i t (J u d a
B o n u t i u s ), maar vooral door zijn neef Jan Commelin (2), zie hieronder. Zijn
dochter M a r i a , te Heidelberg, geboren en aldaar woonachtig, ondertrouwde 22
Mei 1608 te Amsterdam met B a u d o u i n d e B o r d e s , te Londen wonende
(stamvader van het thans nog bloeiende geslacht d e B o r d e s , zie Ned. Patriciaat
VII, 55).
De uitgeverij, gesticht door Santandreanus en Hieronymus Commelin, heeft vele
jaren onder verschillende benamingen stand gehouden. C.P. B u r g e r Jr. heeft in
den catalogus, getiteld Werken van klassieke schrijvers en latere Lat. werken [in
de] Bibl. der Univ. van Amsterdam (1923), 233-35 een lijst gegeven van 80 daar
aanwezige uitgaven van Petrus Santandreanus (1574-86), Hieronymus Commelinus,
Petr. Santandreanus, de Officina Commeliana of Santandreana (Heidelberg, somtijds
Frankfort, Genève, Lyon, 1587-97), de Officina Commeliana of Bibliopolium
Commelinum (1598-1617), Vidua Joh. Commelini of Bibliopolium Commelinum
(1620-23), Abraham Commelinus (1626-29), Isaac Commelinus (1639) en Casp.
Commelinus (1662-73).
Zie: J ö c h e r , Allgem. Gelehrten Lexikon I (1750), 2040; A.M. L e d e b o e r ,
Alfabetische lijst der boekdrukkers enz. (1876), 38; C.P. B u r g e r Jr., De
boekverkoopers Commelin te Genève, Heidelberg, Amsterdam en Leiden in het
Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen IX (1911), 145 en de aldaar aangehaalde
bronnen; E l i a s , De vroedschap van Amsterdam II (1905), 672; C.P. B u r g e r J r .,
Amsterdamsche boeken op de Frankforter mis in Het Boek (1936), 191-94; d e z .,
Hss. aant. Commelin op Gem. Archief Amsterdam.
Wijnman

[Commelin, Jacob (1)]
COMMELIN (Jacob) (1), geb. te Gent naar schatting omstr. 1545, broeder van
Hieronymus, die voorgaat. Hij werd als Jacobus Commelinus Gandensis Cal. Apr.
anno 1565 te Genève als student ingeschreven en woonde later te Emden. Van
hem verscheen in 1568 een bundel latijnsche en nederlandsche gedichten.
Verschillende nakomelingen van hem werden als student te Groningen ingeschreven.
Zie: J ö c h e r , Allgem. Gelehrten Lexikon I (1750), 2040; C.P. B u r g e r J r ., De
boekverkoopers Commelin te Genève, Heidelberg, Amsterdam en Leiden in het
Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen IX (1911), 172.
Wijnman

[Commelin, Jacob (2)]
COMMELIN (Jacob) (2), geb. te Amsterdam 7 Juli, ged. ald. 6 Sept. 1600, begr.
ald. in de Oude Kerk 28 Mei 1647, ongehuwd overleden. Hij was het jongste kind
van Jan (2), die volgt, werd 17 Febr. 1627 te Leiden als studiosus artium liberalium
ingeschreven en wijdde zich vooral aan geschiedkundige studiën. Hij liet o.a. in hs.
na: Histoire de la source des troubles, divisions et deplorables calamitez, et
desolations de guerres civiles et intestines advenues [es] pais du Roy nostre Sire
en son dix sept Provences etc. (Leyden 1636) en Keuren der stat van Delff in Hollant
(geëindigd 1646), welke hss. omstr. 1920 uit de collectie van de wed. Commelin
Scholten voor de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam werden verworven, te
zamen met een hs. betreffende de zaken van Hendrik van den Bergh en de graaf
van Warfuse (1632). Niet bewaard bleef De privilegien der stede Leyden en Rijnland.
Uit den inventaris van Casp. Commelin (1) (dl. VI, kol. 324) dd. 30 Juli 1694 blijkt,
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dat Jacob bij testament had bepaald, dat de hss. steeds op het oudste mannelijk
lid van het geslacht moesten overgaan; als titels worden in dien inventaris
opgegeven: ‘Keure van Delft,
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een privilegie van Delft, een historie van Graeff Hendrik van den Bergh, een historie
van Bergen op Zoom, Koddige begraeffenis, Privilegie van Kennemerlant, Keure
van Leijden, Rippertorium van Holland, Historie van 't Nederlantse be-[roerten], Cats
Emblemata, Honsdaeghse tijtkortingh, Begin van de Academie tot Leijden, Een
boek van kunsten’ (notaris Wallendael te Amsterdam).
Zijn geschilderd portret door A. Palamedes in de verz. C.W.R. Scholten Jr. te
Amsterdam.
Zie: C a s p . C o m m e l i n , Beschrijving van Amsterdam 2e dr. (1726) II, 866;
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), 146;
C.P. B u r g e r J r ., Jacob Commelin en zijn werk in Het Boek XIV (1925), 273; A.B.
v a n d e r V i e s , Bijdrage tot de genealogie Commelin in De Ned. Leeuw (1923).
Wijnman

[Commelin, Jan (1)]
COMMELIN (Jan) (1) of J e a n C o m m e l i n , geb. te Douai omstr. 1510,
terechtgesteld te Brussel 9 April 1568. Hij was een zoon van T o u s s a i n t
C o m m e l i n (een oudere broeder van H u g u e s , den vader van Hieronymus, die
voorgaat); als koopman in granen te Gent gevestigd, werd hij ‘wegens der religie
wille’ 10 Febr. 1568 ingedaagd, daarna met zijn zoon (of schoonzoon) gevangen
gezet en vervolgens ter dood gebracht. Zijn huis in de Burchstraat te Gent werd 30
Juli 1568 ter verpachting aangeplakt en 4 Aug. d.a.v. verpacht, terwijl het drie jaar
later openlijk verkocht werd.
Hij huwde omstr. 1533 met C a t h a r i n a P o r t i e r gezegd d e l a M o t t e , geb.
18 Juli 1515, een dochter van J e a n P o r t i e r en M a r g e r i t a M u r e t . Uit zijn
huwelijk werden tien kinderen geboren: J e n n e , geb. omstr. 1534, in 1561 gehuwd
met H e c t o r G o v i n ; H i e r o n y m u s , jong overleden; M a r g a r i t h a , geb. omstr.
1536, trouwde 1554 J u d e B o n n e n u i t ; N i c o l a a s , gehuwd met M a r g a r e t h a
T r a p p e t ; F r a n ç o i s e , gehuwd met J a c q u e s T r a p p e t ; A n n e t j e ; Jan (2),
die volgt; B o n n e , in 1570 getrouwd met F r a n ç o i s d u G a r d i n ; J a c q u e l i n e ;
A g n e s , in 1584 te Amsterdam gehuwd met D a v i d S o h i e r .
Jan Commelin (1) was de stamvader der amsterdamsche Commelins.
Zie: P h . d e K e m p e n a e r , Vlaamsche Kronijk, uitg. door P h . B l o m m a e r t
(1839), 42, 45, 48, 57, 121; C a s p . C o m m e l i n , Beschrijving van Amsterdam, 2e
dr. (1726), II, 1023; C.P. B u r g e r J r ., De boekverkoopers Commelin te Genève,
Heidelberg, Amsterdam en Leiden in het Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen
IX (1911), 147; A.B. v a n d e r V i e s , Bijdrage tot de genealogie Commelin in De
Ned. Leeuw (1923), 152; E l i a s , De vroedschap van Amsterdam 1, 373; II, 569,
671.
Wijnman

[Commelin, Jan (2)]
COMMELIN (Jan) (2), geb. te Brussel 1548, begr. te Amsterdam in de Oude Kerk
24 Aug. 1615, uitgever. Hij was een zoon van Jan Commelin (1), die voorgaat, en
vestigde zich vermoedelijk reeds spoedig na de alteratie te Amsterdam (1578). Als
weduwnaar van M a r r i t j e v a n S c h a v e r b e e c k e teekende hij aldaar 22 Sept.
1582 ten huwelijk aan met T r i j n J a n s d r . V a l c k e n i e r (wier portret voorkomt
op een familiegroep-Valckenier in het oudheidkundig Genootschap te Amsterdam,
zie M o e s , Iconographia batava, no. 8219, 8220). Hij woonde in 1587 aan den
Voorburgwal Oostzijde, later in de Molensteeg te Amsterdam. In 1594 werd hij regent
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van het St. Pietersgasthuis, in 1608 pagadoor of betaalmeester der soldaten. Sinds
1594 kent men
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hem als uitgever; hij laat dan o.a. werken van J e a n T a f f i n drukken bij Gilles
Rooman te Haarlem. Later heeft hij de beschikking over het drukkersmerk van zijn
beroemden neef Hieronymus Commelin, die voorgaat. Na diens dood (1597)
behartigde hij o.a. met de hulp van zijn bloedverwant Jude Bonnenuit de zaken te
Heidelberg, waar hij herhaaldelijk vertoefde; onder meer blijkt dit uit brieven van
Scaliger aan Gruterus. Tot 1604 zijn nog een groot aantal Commelinusuitgaven te
Heidelberg gedrukt; daarna werd echter de drukkerij van de hand gedaan en werden
de uitgaven door anderen gedrukt. De vraag is of Commelin beschouwd moet worden
als de uitgever van een zestal meest hebreeuwsche werkjes van Hugh Broughton
(dl. IX, kol. 106), die in 1606 op de mis te Frankfort voorkwamen; vermoedelijk had
hij deze slechts in commissie. Van 1612 af komt Leiden als plaats van uitgaaf voor;
in dat jaar wordt A b r . v a n d e r M y l i i Lingua Belgica gedrukt ‘Lugduni Batavorum
pro bibliopolio Commeliniano’, (het octrooi wordt 7 Juni 1611 verleend aan ‘Jehan
Commelijn bouckvercooper tot Leyden’). Van Commelin's uitgeverszaak was te
Genève een filiaal gevestigd ten huize van Pierre Aubert. Na zijn overlijden werd
de affaire voortgezet door zijn weduwe, die echter reeds in 1621 overleed (begr. in
de Oude Kerk te Amsterdam 19 Mei van dat jaar). O.m. verscheen toen een nieuwe
titeluitgaaf van den drietaligen bijbel, een Commelinus-druk uit 1588 (1616) en een
5e druk van S c a l i g e r 's Poetice (1617), verder een 7e editie van de Expositio
Novi Testamenti van M a r l o r a t u s met het adres ‘sumptibus viduae Johannis
Commelini’ (1620), zonder plaatsaanwijzing.
Uit de beide huwelijken van Jan Commelin (2) werden tien kinderen geboren:
J a n , geb. omstr. 1577, boekverkooper in de Molensteeg te Amsterdam, overl. ald.
8 Juli 1602, in 1599 gehuwd met N e e l t j e C o p p i t (uit dit huwelijk werd één zoon
J a n geboren, die op 8-jarigen leeftijd stierf); W i l l e m , geb. en overl. in 1584;
C a t h a r i n a , geb. 1585, in 1607 getrouwd met C o r n e l i s W a l i c h s z ., in 1616
met F r a n s M a r s e n ; M a r i a , A b r a h a m , S a r a en nogmaals S a r a , allen
jong gestorven; Abraham, die voorgaat; Isaac, zie dl. VI, kol. 325, en Jacob, die
voorgaat.
Zie: A.M. L e d e b o e r , Alfabetische lijst der boekdrukkers enz. (1876), 38;
M o e s - B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de 16e eeuw
(1915) IV, 153 e.v.; E l i a s , De vroedschap van Amsterdam I, 189, 411; II, 569, 570;
A.B. v a n d e r V i e s , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Commelin in
De Ned. Leeuw (1923), 152; C.P. B u r g e r J r ., Amsterdamsche boeken op de
Frankforter mis in Het Boek XXIII, 183, 192.
Wijnman

[Commelin, Johannes (1)]
COMMELIN (Johannes) (1), ook J a n of J o a n C o m m e l i n genoemd, geb. te
Leiden 23 Juli 1629 (veelal wordt opgegeven 23 April, doch dit zal wel in verband
met den doopdatum onjuist zijn), gedoopt aldaar in de Pieterskerk als ‘Johannes’
27 Juli, overl. te Amsterdam 19 Jan., begr. ald. in de Oude Kerk 26 Jan. 1692,
botanicus. Hij was een zoon van Isaac Commelin (dl. VI, kol. 325), die te Leiden als
uitgever gevestigd was, doch in 1641 naar Amsterdam verhuisde en aldaar op de
Geldersche Kade kwam te wonen. Van jongs af voelde Johannes zich tot de geneesen kruidkunde aangetrokken, doch hij heeft nimmer in deze vakken aan een
universiteit gestudeerd. Hij werd drogist en trouwde 13 Aug. 1652 met D i g n a v a n
W i s s e l , een dochter
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van den drogist J o h a n n e s v a n W i s s e l (hij wien Commelin vermoedelijk in
de leer is geweest) en P e t r o n e l l a H o n d i u s . Commelin woonde toenmaals
‘achter de Oude kerk’, later in de Kalverstraat ‘in de Crokodil’. Op 28 Dec. 1652
werd hij poorter van Amsterdam, op 13 Juli 1655 werd het testament van hem en
zijn vrouw gepasseerd voor notaris Sal. van Nieuland te Amsterdam; in dit stuk
wordt Commelin koopman genoemd. In 1666 werd hij regent van het Spin- en
Werkhuis, in 1670 luitenant, 1672 kapitein, 1673 majoor bij de schutterij. In de
buitengewone vergadering der Regeering op 10 Sept. 1672 werd hij door stadhouder
Willem III tot raad in de vroedschap van Amsterdam gekozen, welk ambt hij tot zijn
dood is blijven vervullen. Inmiddels was zijn vrouw overleden; zij werd 24 Juli 1671
in de Walenkerk begraven. Op 5 Febr. 1673 hertrouwde hij te Sloterdijk met B e l i a
V i n c k , weduwe van W i l l e m R u y c h a v e r ; hij woonde toen op de Heerengracht
bij Flora. Zijn echtgenoote kocht 13 Dec. 1676 voor ƒ 5750 de hofstede ‘Zuyderhout’
aan het einde van de Haarlemmerhout buiten Haarlem, waar Commelin sedert dien
een groote verzameling van zeldzame en uitheemsche gewassen bijeenbracht.
Toen in de vergadering van de Vroedschap van Amsterdam van 12 Nov. 1682
besloten werd tot oprichting van een nieuwen Artsenijhof in de Plantage, werden
Joan Huydecoper van Maarseveen en Commelin gekozen tot commissarissen, die
op den aanleg daarvan toezicht zouden houden. De leiding ging echter zoo goed
als geheel van Commelin uit, die er in slaagde om dezen Hortus binnen enkele jaren
tot een der rijkste tuinen te maken, die er destijds van dien aard in Europa bestonden.
In 1689 werd hij aangesteld tot houtvester van de stad Amsterdam en bij besluit
van Oud-Burgemeesteren van 29 April 1690 werd hij benoemd tot
commissarispracticus van den Hortus, waarvoor hem een jaarlijksch tractement van
ƒ 500 werd toegelegd. Nog geen twee jaar later overleed hij echter. Op 5 Juni 1692
werden op de hofstede ‘Zuyderhout’ de door hem achtergelaten ‘oranje-, limoenen-,
mirthe- en andere boomen en gewassen’ publiek verkocht; in 1695 ging de hofstede
zelf door verkoop in andere handen over. Zijn weduwe werd 16 Aug. 1697 in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.
Bij W a g e n a a r , Amsterdam in zijn opkomst (1767) III, 240, vindt men vermeld,
dat Commelin geneesheer is geweest en in 1690 werd aangesteld tot professor in
de botanie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Alle latere biografen hebben
dit Wagenaar nageschreven; H u n g e r heeft echter de onjuistheid van een en ander
aangetoond. Commelin komt dan ook ten onrechte voor in het Gedenkboek van de
Universiteit van Amsterdam (1932).
Commelin moet gerekend woden onder de meest bekende liefhebbers der
kruidkunde uit de 17e eeuw. Hij schreef Nederlantze Hesperides, dat is, oeffening
en gebruik van limoen- en oranjeboomen, gestelt na den aardt en climaat der
Nederlanden (Amsterdam 1676) met prenten van Corn. Kick (dl. IX, kol. 510), herdr.
Amsterdam 1684 en verkort doch met bijvoegingen van Commelin als
Nederlandschen hesperides (Gendt 1683), in het Eng. vert. o.d.t. The Belgick or
Netherlandish Hesperides made Engl. by G.V.N. (Londen 1683); Catalogus plantarum
indigenarum Hollandiae, cui praemissa L a m b . B i d l o o Dissertatio de re herbaria
(Amstelodami 1683, ed. 2a Lugduni Bat. 1709); L e g e n d r e , Oeffening van
vrugtboomen. Uyt het Fr. vert. en met aant. verrijkt door J a n

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

202
C o m m e l i n (Amsteld. 1687, ex. in Univ.bibl. te Amsterdam); Catalogus plantarum
Horti Medici Amstelodamensis, pars prior (Amstelodami 1689, nieuwe uitg. 1702),
waarvan een tweede deel nimmer verscheen. Na zijn dood bezorgde zijn neef
Casparus Commelin (2), die voorgaat, de uitgaaf van het werk Horti medici
Amstelodamensis rariorum tam Orientalis, quam Occidentalis Indiae, aliarumque
perigrinarum plantarum.... descriptio.... opus posthumum, latinitate donatum notisque
et observationibus ill. a F r e d . R u y s c h i o et F r a n ç . K i g g e l a r i o (Amstelodami
1697), waarop genoemde Casparus later een vervolg gaf.
In 1678 werd een begin gemaakt met de uitgave van den Hortus Indicus
Malabaricus vanH e n d r i k v a n R h e e d e v a n D r a a k e n s t e y n ,hetvroegste
standaardwerk over indische planten; A r n . v a n S y e n , hoogleeraar in de
kruidkunde te Leiden, zou bij de platen aanteekeningen maken. Deze overleed
echter voor het 1e dl. in druk verschenen was, waarop Commelin de taak van van
Syen overnam en het werk van het 2e dl. af annoteerde. Tijdens de bewerking van
het 12e dl. stierf hij, vandaar dat in dit dl. over de platen van de hoofdstukken 15-79
zijn aanteekeningen ontbreken (Hortus Indicus Malabaricus, adornatus per H e n r .
van Rheede tot Draakensteyn,Joh.Casearium,Joh.Munnicks
et T h e o d . J a n s s . a b A m s t e l o v e e n ; cum notis adauxit et commentariis ill.
A r n . S y e n et J o a n n . C o m m e l i n u s (Amstelodami 1678-93, 12 vol.).
Ten slotte is hier te vermelden, dat Commelin in 1687 in samenwerking met zijn
mede-commissaris Joan Huydecoper van Maarseveen begonnen is een verzameling
plantenafbeeldingen te laten vervaardigen van allerlei vreemde gewassen, die in
den Hortus aanwezig waren: Afteekeningen van verscheyden, vreemde gewassen,
in de Medicijn-Hoff der Stadt' Amsteldam. Door ordre van de Heeren J.
H u y d e k o p e r e n J. C o m m e l i n als commissarissen van den voorn. Hoff.
Opvolgende commissarissen zijn met dit afteekenen later doorgegaan, waardoor
een collectie van 425 teekeningen, meest aquarellen, is ontstaan (1687-1749), thans
in 9 fraaie dln. opgesteld in de hal van den Hortus, als bruikleen van de
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. De teekeningen zijn veelal van de hand van
J o h . M o n i n c k s (vandaar dat de verzameling gewoonlijk de atlas-Monincks wordt
genoemd), verder van M a r i a M o n i n c k s , A l i d a W i t h o o s , J o h a n n a
H e l e n a H e r o l t - M e r i a n , D o r o t h e a S t o r m e en J.M. C o c k ; zij moesten
dienen voor een later uit te geven prachtwerk over den Hortus. Inderdaad komen
dan ook platen naar deze afbeeldingen voor in Commelins posthuum werk over den
Hortus.
Uit het huwelijk van Commelin werden tien kinderen geboren, waarvan bij zijn
overlijden echter nog slechts twee in leven waren, nl. J o h a n n e s , geb. omstr.
1655, en C o r n e l i a , geb. omstr. 1660, overl. ald. 1708, huwde eerst (1683) met
L u c a s H o n d i u s (overl. 1704), daarna (1705) met J a n D a e m s , weduwnaar
van M a r i a V i n c e n t .
Er bestaan drie portretten van Commelin: door een onbekende, thans behoorend
aan de stad Amsterdam en zich bevindend in het huis Tesselschadestraat 9 aldaar
(hypothese van H u n g e r , die het reproduceert), door K. du Jardin op een
regentenstuk van het Spinhuis (1669), thans in het Rijksmuseum te Amsterdam
(vermoedelijk is Commelin de eenige staande regent), door Henriëtte de Vries (1889)
naar Jan de Baen (1680), thans in de
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antichambre van de Senaatskamer der amsterdamsche universiteit.
Zie: v a n L e n n e p , Memorabilia, 141; G.D. B o m H.Gzn., Het hooger Onderwijs
te Amsterdam (1882), 93; J.E. E l i a s , De vroedschap van Amsterdam II, 569;
M o e s - B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers IV (1915), 171;
A.B. v a n d e r V i e s , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Commelin in
De Ned. Leeuw (1923), 153; F.W.T. H u n g e r , Jan of Johannes Commelin in het
Ned. Kruidkundig archief over 1924 (1925), 187; Catalogus van de tentoonstelling
der Universiteits-Bibliotheek (1932), 91; J.S. T h e i s s e n in het Aanhangsel
behoorend tot het Gedenkboek van de Universiteit van Amsterdam (1932), 36.
Wijnman

[Commelin, Johannes (2)]
COMMELIN (Johannes) (2), noemde zichzelf J o h a n n e s K a s p a r s z .
K o m m e l i j n , gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk 6 Oct. 1662, begr. ald. 24
Dec. 1715, tooneelschrijver. Hij was de oudste zoon van Casparus Commelin (1)
(dl. VI, kol. 324), werd poorter te Amsterdam 24 Nov. 1689 en fungeerde aldaar
sinds 1685 als notaris. Hij teekende 8 Dec. 1688 aan met G e e r t r u y d
M e r g e l c a m p (1663-1717). Hij schreef Jodelet of de knecht meester en de
meester knecht. Blijspel (uitg. onder ausp. van Nil Volentibus Arduum, Amst. 1682,
herdr. ald. 1720, 1771), naar het Fransch van P. S c a r r o n , J o d e l e t o u l e
m a î t r e v a l e t (1645). Hij droeg het op aan zijn neef Wouter Valckenier, secretaris
van Amsterdam.
Uit zijn huwelijk werden 10 kinderen geboren, w.o. Arnoldus Commelin, die
voorgaat.
Zie: Catalogus der Bibl. van de Mij. der Ned. letterkunde te Leiden II (1887), Ned.
Tooneel CX; J.A. W o r p , De geschiedenis van het drama en van het tooneel in
Ned. (1908) II, 126, 248; A.B. v a n d e r V i e s , Bijdrage tot de genealogie van het
geslacht Commelin in De Ned. Leeuw (1923), 155; J. t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde 2e dr. IV (1924), 474, 475.
Wijnman

[Commelin, Mr. Johannes (3)]
COMMELIN (Mr. Johannes) (3), gedoopt te Amsterdam in de Zuiderkerk 12 Jan.
1780, overl. ald. 9 Dec. 1858. Hij was een zoon van J o h a n n e s C o m m e l i n
(zoon van den procureur J o h a n n e s , en kleinzoon van Johannes (2) die voorgaat)
en W e n d e l i n a J a c o b a v a n G o o r . Hij werd als jur. stud. te Amsterdam
ingeschreven in 1799, te Leiden 4 Juni 1800 en promoveerde ald. op proefschrift
Binae quaestiones iuris (Lugd. Bat. 1801). Hij werd poorter te Amsterdam 25 Febr.
1806, liet zich inschrijven als advocaat en fungeerde van 1806 tot zijn dood als
notaris aldaar. Hij huwde in 1802 met H e n d r i n a v a n H e r w a a r d e n . Uit dit
huwelijk werden een zestal kinderen geboren; een zoon Johannes (4) volgt.
Zie: F r e d . M u l l e r , Catalogus dissertationum et orationum iuridicarum (Amst.
1879), no. 1760; A.B. v a n d e r V i e s , Bijdrage tot de genealogie van het geslacht
Commelin in De Ned. Leeuw (1923), 156.
Wijnman

[Commelin, Mr. Johannes (4)]
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COMMELIN (Mr. Johannes) (4), gedoopt te Amsterdam in de Elandskerk 15 Maart
1807, overl. te Heemstede 23 Oct. 1882. Hij was een zoon van den voorgaande,
werd 21 Mei 1827 jur. stud. te Leiden en promoveerde ald. tot doctor iuris op
proefschrift De interrogatione judiciali, vulgo: interrogatoire sur faits et articles
(Amstelodami 1833). Hij was daarna van 1844-74 notaris te Amsterdam. Uit zijn
huwelijk met C a t h a r i n a C o r n e l i a O u w e r s l o o t werd één dochter geboren.
Zie: F r e d . M u l l e r , Catalogus dissertatio-
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num et orationum iuridicarum (1879), no. 1761; A.B. v a n d e r V i e s , Bijdrage tot
de genealogie van het geslacht Commelin in De Ned. Leeuw (1923), 157.
Wijnman

[Commelin, Mr. Johannes Bernardus]
COMMELIN (Mr. Johannes Bernardus), gedoopt te Amsterdam in de Nieuwe Kerk
1 Sept. 1723, overl. te Hoorn 1752, politicus. Hij was een zoon van Mr. Arnoldus
Commelin, die voorgaat, liet zich 8 Juli 1743 te Leiden als student in de rechten
inschrijven en vestigde zich na zijn promotie als advocaat te Amsterdam. Het
poorterrecht kocht hij aldaar 29 Mrt. 1746. In 1748 speelde hij met Mr. Johan Feitama
(dl. VIII, kol. 536) als advocaten der Doelisten een rol in deze beweging te
Amsterdam. Men kan hem tot den radicalen vleugel daarvan rekenen, hoewel zijn
optreden in tegenstelling met dat van Feitama gematigd was. Een van beiden wordt
beschouwd als de schijver van het oproerig pamflet Nootzakelijkheyt van een nieuwe
regeering door Z.D.H., op burgers verzoek aan haar Ed. Gr. Mog., te eligeeren, tot
heyl van de burgers van Amsterdam (Amst. 1748, K n u t t e l 18012). Te zamen met
Lieve Lolkes van Nes werd hij gekozen tot gecommitteerde der burgerij in wijk 30;
het college van gecommitteerden voerde onderhandelingen met prins Willem IV
tijdens diens bezoek aan Amsterdam en werd op verzoek van dezen op 16 Sept.
1748 ontbonden. Na het vertrek van den Prins en het verloop der Doelistenbeweging
keerde men zich sterk tegen Commelin; men verweet hem o.a. ten onrechte dat hij
op onbetamelijke wijze geijverd had voor den vrijen krijgsraad, een der desiderata
van de Doelisten. Zelfs zijn naaste familie wilde niets meer van hem weten. Ten
slotte werd hij door den Prins beloond met de betrekking van commiesfiscaal der
gemeene middelen. Nog vóór zijn 30e jaar echter overleed hij reeds. K r ä m e r
heeft verschillende brieven van hem aan den Prins en aan Bentinck, benevens
stukken betreffende hem gepubliceerd.
Hij teekende te Amsterdam 26 Juli 1750 aan met M a g d a l e n a S o p h i a B e r g ,
uit Dendermonde afkomstig.
Zie: F.J.L. K r ä m e r , Bescheiden betreffende de Doelistenbeweging te Amsterdam
in 1748 in Bijdragen en mededeelingen van het Hist. Genootschap XXVIII (1907),
342 e.v.; N.J.J. d e V o o g d , De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748 (1914),
146, 171, 190, 220, 221, 227; A.B. v a n d e r V i e s , B i j d r a g e t o t d e
g e n e a l o g i e v a n h e t g e s l a c h t C o m m e l i n in D e N e d . L e e u w (1923),
155; P. G e y l , Revolutiedagen te Amsterdam (1936), passim.
Wijnman

[Compe, Jan ten]
COMPE (Jan t e n ), schilder van stadsgezichten en kunsthandelaar, werd geb. 14
Febr. 1713 te Amsterdam en overl. aldaar 11 Nov. 1761. Hij was als wees opgevoed
in Amsterdam bij de Gereformeerde Gemeente. Zijn Ieermeester was D. Dalens
d.J. Hij werd burger van Amsterdam 1 Maart 1736. Hij schilderde meermalen in
opdracht o.a. voor kunstvrienden als van de Velde, Braamcamp en Rijneveld. Zijn
schilderijen doen denken aan die van de 17de eeuwers van der Heyden en
Berckheyde. Ook heeft hij wel eens 17de eeuwsche schilders gecopiëerd. Zijn
schilderijen geven weer o.a. gezichten in Amsterdam, den Haag, Delft, Utrecht,
Haarlem. Behalve in verschillende musea, komen zij ook nogal eens voor in
particuliere verzamelingen. Een regentenstuk, dat hij voor zijn weeshuis maakte, is
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verloren gegaan. Zijn schilderijen behaalden reeds bij zijn leven goede prijzen. Zijn
leerling was Gerrit Toorenburch.
Naar zijn werk maakten prenten o.a. Ch.N. Dufour en R. Muys.
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Zijn geschilderd portret door T. Regters 1751 is in het Rijksmuseum te Amsterdam;
zijn geschilderd zelfportret kwam voor op de verk. F. Stock 16 Mei 1839 en een
schilderij door J. Buys op de verk. F. van de Velde te Amsterdam 7 Sept. 1774. Een
prent naar zijn portret door P. Tanjé.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (Leipzig u. Wien
1906), 321; E.W. M o e s in U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler VII (Leipzig 1912), 283.
J.M. Blok

[Coninxloo, Gillis van]
CONINXLOO (Gillis v a n ), schilder, werd geboren 24 Januari 1544, waarschijnlijk
te Antwerpen en is begraven te Amsterdam 4 Januari 1607. Zijn vader heette J a n
v a n C o n i n x l o o en zijn moeder E l i s a b e t h H a s a e r t . Zijn vader stierf
ongeveer een jaar na zijn geboorte, zijn moeder hertrouwde in 1555 met den schilder
P i e t e r v a n E l s e , zij stierf in 1562. Het is niet zeker, dat G. zooals men wel
meent, in de leer was bij Pieter Coecke van Aalst, daar deze in 1559 stierf, daarna
had hij een zekeren Lenaert Kroes tot leeraar en ten slotte kwam hij in de leer bij
Gillis Mostaert. C. had een zuster C a t a l y n e en een broer J a n of H a n s , de
eerste huwde met H. v a n d e n B o s c h in Frankenthal. Na volleerd te zijn, ging
C. op reis, o.a. naar Parijs en Orleans. Wij vinden hem in 1570 weer in Antwerpen,
waar hij in het St. Lucasgilde is, en hij huwt aldaar met M a r i a R o b r o e c k ,
weduwe van P a u w e l C o e c k e v a n A a l s t , natuurlijke zoon van P i e t e r
C o e c k e v a n A a l s t . Zij hadden een dochter M a r i a , die in 1604 te Amsterdam
W o u t e r W i l l e m s d e C o s t e r huwde en geb. was omstr. 1578; een ander
kind heette C a t a l y n e , omstr. 1579 geb., die in 1603 J. v a n M a e r k huwde;
een zoon heette G i l l i s en werd in 1581 geb. Daar C. protestant was, verliet hij in
1585 zijn geboorteland wegens de godsdienstvervolgingen, ook nam hij deel aan
de verdediging van Antwerpen tegen Parma en nadat hij eerst naar Zeeland was
uitgeweken, ging hij daarna naar Frankenthal in 1587, waar hij groote opdrachten
kreeg o.a. van den Keizer. In 1589 was hij te Frankfort. Hij was in het begin der
jaren na 1590 nog in Duitschland, maar toen, op lateren leeftijd dus, vertrok hij naar
Amsterdam, werd er in 1597 burger der stad, woonde er op de Turfmarkt en
hertrouwde in 1603, dus toen hij 60 was, met een weduwe G e e r t j e v a n E e d e n
uit de Langebrugstraat. Zij kregen een zoon S a m u e l , die op 8-jarigen leeftijd stierf.
C. kende K. van Mander, aan wien C. over zijn leven vertelde. C. was zeer in aanzien
bij zijn kunstbroeders, aan velen waarvan hij geld leende, hoewel hijzelf niet zeer
bemiddeld was. Zoo kende hij de schilders H. van Esse, Pieter Isaacz., J. van Maerle,
C. van der Voort, Govert Govertsz. en den kunsthandelaar Jacques van der Weijen.
In C.'s bezit waren teekeningen van Dürer, van Brueghel, de passieprenten van
Dürer, prenten van L. van Leyden, schilderijen van P. Brueghel, M. de Vos, Mostaert,
M. van Cleef, H. Bosch; de boeken van Ovidius. De verkoop van zijn nalatenschap
had plaats 19 Jan. 1607 op de Turfmarkt, bracht ƒ 3400 op en was van groot belang
in dien tijd. Van Mander roept er over en noemt de belangrijke schilderijen, die daar
te koop waren, maar waarvan ons niets is overgebleven. Bij dien verkoop waren
mannen als A. van Nieulandt, Cl.J. Visscher, P. Lastman en Lange Pier
tegenwoordig. Een leerling te Antwerpen van C. was Peter Brueghel II vóór 1585,
meer invloed schijnt C. gehad te hebben op Jan Brueghel. P. Schoubroeck, uit de
buurt van Frankenthal, schijnt ook
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een leerling van hem geweest te zijn, in Amsterdam beïnvloedde hij D. Vingboons
en R. Saverij. C. schilderde landschappen, hij vormt den overgang tusschen het
fantastische 17de-eeuwsche landschap en het natuurgetrouwe 17de-eeuwsche;
door hem was er invloed van Vlaanderen op Holland; de coulissen verdwijnen in
de schilderijen, het oogpunt wordt lager; omstr. 1604 weet men het landschap als
één geheel uit te beelden en heeft men niet meer die verdeeling in bruin, groen,
blauw. Er zijn omstr. 16 landschappen van C. bekend; men kan zijn werk verdeelen
in drie tijdperken, het antwerpsche 1570-88, het frankenthalsche van 1589-97 en
het amsterdamsche van 1598-1606; in dezen laatsten amsterdamschen tijd vindt
men vooral landschappen met jagers en herders. Zijn teekeningen met voorstellingen
van bosschen zijn belangrijk, maar er zijn weinig echte. Naar zijn werk maakten
prenten o.a. N. de Bruyn, J. van Londerseel, C.J. Visscher, B.a Bolswert.
Zijn portret bestaat als prent door H. Hondius en J. Ladmiral.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allg. Lexikon der bildenden Künstler (door
Z o e g e v o n M a n t e u f f e l ) VII (1912), 302; A. v o n W u r z b a c h ,
Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 327; E. P l i e t s c h , Die
Frankenthalermaler (1910), 24-74; G.J. H o o g e w e r f f in Onze Kunst (1919),
113-116; K.v. B a u d i s s i n in der Kunstwanderer (1924/25); H. v a n H a l l (en B.
W o l t e r s o n ), Repertorium voor de geschiedenis der schilder- en graveerkunst
etc. ('s Gravenh. 1935) 324.
J.M. Blok

[Conraetz, Jacobus Henricus]
CONRAETZ (Jacobus Henricus), ged. te Venlo 1 Juli 1693, begr. ald. 12 Aug. 1773,
zoon van J o a n n e s en J a c o m i n a G o r i s , werd 5 Aug. 1713 aangesteld tot
vicarius of rector van het Officie van St. Petrus in de kathedrale kerk van St.
Christoffel te Roermond en wordt in die hoedanigheid vermeld in een overdracht
van Venlo dd. 12 Nov. 1749; ook was hij rector van het Offlcie van Caspar Bocksteger
in de St. Martinuskerk te Venlo, voor het eerst als zoodanig vermeld in een overdracht
dd. 11 Dec. 1715, niet ingeleid; sedert 6 April 1718 was hij ook lid van de H.
Sacramentsbroederschap in zijn geboorteplaats.
Zie: 1e overlijdensregister van Roermond; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het
bisdom Roermond III, 258; Liber Archifraternitatis V. Sacramenti continens nomina
confratrum ab Ao renovationis 1642 etc.; J. V e r z i j l , Genealogie Conraetz (ms.).
Verzijl

[Conraetz, Wilhelmus]
CONRAETZ (Wilhelmus), ged. te Venlo 30 Maart 1676, overl. te Oostham (België)
omstr. 1740, zoon van J o a n n e s en J o a n n a W i j n e n , en halfbroeder van den
voorgaande. Hij trad in de abdij van Averbode, was sedert 1718 vicepastor te Venlo
en lid der broederschap van het H. Sacrament aldaar; in 1720 werd hij pastoor te
Hoogemierde en in 1721 te Oostham. Zijn kloosternaam was Martinus.
Zie: J. V e r z i j l , Genealogie Conraetz (m.s.); L. S c h u t j e n s , Geschiedenis van
het bisdom 's Hertogenbosch IV, 635.
Verzijl

[Coornhart, Hugo Jacobusz.]
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COORNHART (Hugo Jacobusz.), geb. te Rotterdam 12 Juni 1658 als zoon van
J a c o b u s en D i e u w e r t j e v a n E y c k , begr. aldaar 4 Januari 1745, huwde
19 April 1693 aldaar met M a r i a v a n d e r P o t , weduwe van A b r a h a m B i j l .
Hij liet zich 12 December 1744 op 86-jarigen leeftijd remonstrantsch doopen. Met
zijn broeder J a c o b kocht hij in 1685 een oliemolen met twee azijnplaatsen buiten
de Oostpoort.
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Zie verder: dit woordenboek dl. VI, kol. 329 op Coornhout (Huich Jansz.), zooals hij
daar abusievelijk genoemd wordt.
Wiersum

[Coornhert, Dirck Volckertszoon]
COORNHERT (Dirck Volckertszoon), of K o o r n h e r t , C o o r n h a r t , C o r e n h e r t ,
C o r e n h a r t , C u e r e n h e r t (Dietrich Volkert, Theodoricus of Theodorus
Volchardus, Thiroplusios Laoskardi), dichter, prozaschrijver, godgeleerd denker,
moraalphilosoof, politicus, graveur en etser - een man, ‘wiens gheest, verstandt en
handen bequaam en veerdich waren te begrijpen en uyt te voeren wat den Mensche
moghelyck mach wesen te verstaan oft doen’ (v a n M a n d e r , Schilderboeck). Hij
werd geb. in Amsterdam in 1522 (tusschen 21 Mei en 2 Oct.) als zoon van
V o l c k e r t J a n s z ., een welgestelden lakenkooper in de Warmoesstraat, en
T r u y e C l e m e n t s d r . Zijn ouders, die hem ‘naerstelijck’ in de katholieke leer
lieten onderwijzen, bezaten een nederlandsche vertaling van den bijbel, die de
jongen op zijn zestiende jaar reeds dagelijks las en zoodoende, volgens zijn zeggen,
reeds vroeg eenige misbruiken en dwalingen in de leer der roomsche kerk ontdekte.
Toch waren geloofsvraagstukken niet het eenige wat zijn geest vervulde. Hij
bespeelde de luit, de fluit en het clavecimbel; hij leerde schermen; zijn vader zond
hem naar Spanje en Portugal ‘om wat lands te besoucken’. In Amsterdam
teruggekeerd, leerde hij C o r n e l i a S y m o n s d o c h t e r kennen, een onbemiddeld
meisje, wier zuster de bijzit was van Reinoud III van Brederode. Hij trouwde met
haar omstreeks 1540 tegen den wil van zijn moeder, die toen reeds weduwe was,
en vestigde zich in Haarlem; spoedig daarna werd hij hofmeester op het kasteel
Batestein te Vianen, dat zijn ‘zwager’ Reinoud van Brederode toebehoorde. Maar
‘zyn zinnen niet tot het hof strekkende is 't selfde haest moede gheweest’: in 1546
ontmoeten wij hem weer in Haarlem, als plaatsnijder werkzaam, in het bijzonder
voor Maarten van Heemskerck. Vijftien jaren heeft hij op deze wijze voor zich en
zijn vrouw den kost verdiend. Over zijn geestelijke ontwikkeling in deze beslissende
jaren is ons niet veel bekend. Omstr. 1544 las hij voor het eerst boeken van Luther,
Calvijn en Menno; reeds toen hield vooral de leer der erfzonde hem bezig. Hij kon
zich niet met de leerstelling vereenigen, dat de zonde den mensch aangeboren zou
zijn, zoodat het hem onmogelijk is het zondigen te laten. In de Comedie van de
Rijcke man (geschr. 1550) komen reeds zijn perfectistische denkbeelden tot uiting.
Tot C.'s vriendenkring behoorden in die jaren o.a. de haarlemsche stadsarts
Hadrianus Junius, die in zijn Batavia C. vermeldt als een man ‘divino ingenio’; Gerrit
Stuver, die burgemeester is geweest tijdens het beleg van Haarlem; de bekende
schout van Amsterdam Willem Dirksen Bardes, aan wien C. zijn vertaling van de
Odyssee (1561) opgedragen heeft; Henrick van Marckel, herhaaldelijk burgemeester
van Deventer in de jaren 1550-81, met wien C. reeds sedert 1544 bevriend was;
maar ook Hendrik Niclaes, de stichter van het ‘Huis der Liefde’, die telkens bij C.
logeerde, wanneer hij uit Emden naar Antwerpen reisde. Omstr. 1555 gaf C. een
vertaling uit van Boethius' De consolatione philosophiae, overgezet ‘uyt oude ende
duystere vlaemsche tale’. Dit boekje, dat C. gewoon was twee of drie keer per jaar
te herlezen, heeft hij 30 jaar later opnieuw vertaald, ditmaal uit het Latijn. Om de
meening der kerkvaders te leeren kennen omtrent de erfzonde, besloot C. nl. Latijn
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te gaan leeren, toen hij volgens P. Bor al 32 of 33 jaar oud was. In 1557 zien wij
hem al latijnsche les geven aan Johannes Basius (geb. 1548), die ten onrechte altijd
als C.'s leermeester wordt vermeld. Geestdriftig wierp C. zich nu op de bestudeering
niet alleen van de kerkvaders en hervormers, maar ook van de klassieken; even
groot bleef echter zijn belangstelling voor de spiritualisten (Seb. Franck), de mystici
(Theologia Duitsch) en vooral den bijbel. In 1558 begon hij ‘met ernstigher aendacht
ende vlijt’ bijbelteksten onder bepaalde rubrieken voor zijn Loci communes bijeen
te brengen. In 1560 schreef hij op verzoek van eenige katholieke vrienden een kort
tractaat tegen Calvijn en Menno: Verschooninghe van de Roomsche afgoderye,
waarin hij in den geest van Seb. Franck de ceremoniën als iets van ondergeschikt
belang behandelde. Calvijn antwoordde in 1562 hierop met het Boecxken, genaemt
tegen den Botten Hollander, nl. met zijn Response a un certain Holandois lequel
sous ombre de faire les chrestiens tout spirituels, leur permet de polluer leur corps
en toutes idolatries. Hij wees op de gevaarlijke denkbeelden van ‘ce brouillon, ce
pourceau, ceste beste sauvage’ en maande de geloovigen in Holland aan, hem als
een ‘peste mortelle’ te mijden.
Intusschen had C. samen met Jan van Zuren en andere ‘medeghesellen’ een
drukkerij opgericht in Haarlem (1561); hier verschenen o.a. zijn vertalingen van
Cicero's De Officiis (met de beroemde opdracht, waarin hij de eer der uitvinding van
de boekdrukkunst aan Haarlem toekent), Seneca's De Beneficiis, de eerste twaalf
boeken der Odyssee en Boccaccio (Vijftigh Lustighe Historien uit de Decamerone
wilde hij ‘niet alleen als een lustig, maer ooc als eerlijck ende leerlijck Boeck den
gemeenen Nederlanders gemeen maken’); hier legde hij ook met de grootste
fllologische zorg het spel van den rederijker Colyn van Ryssele, Den Spiegel der
minnen ter perse. In hetzelfde jaar 1561 werd C. op voorstel van het stadsbestuur
door het Hof van Holland tot notaris benoemd. Een jaar later volgde zijn aanstelling
tot een der drie stadssecretarissen, in 1564 werd hij secretaris der burgemeesters.
Drie en een half jaar heeft hij dit ambt vervuld. Ondanks zijn drukke werkzaamheden
had hij in de jaren van zijn secretarisschap nog tijd een reeks tractaten te schrijven,
meestal met ethische strekking. Zij werden eerst in de XVIIe eeuw gedrukt. Twee
er van - Van des Menschen Natuerlycke Vleesch Wondersproock en Of de Siele
dan of de Wille zondight, Ondersoeck - verwekten den onwil van de Calvinisten in
Noord-Holland. Zij schreven hierover naar Genève aan Beza, stuurden hem een
latijnsche vertaling van laatstgenoemd tractaat (Animane an voluntas peccet) en
drongen er bij hem op aan (20 Maart en 1 Sept. 1565) ‘tam horrenda pernitiosaque
dogmata’ van dezen ‘homo extreme impius’ te weerleggen.
Als stadssecretaris heeft hij actief deelgenomen aan het staatkundige leven van
dien veelbewogen tijd. Hij werd afgevaardigd naar de vergaderingen van de Staten
van Holland in Schoonhoven, den Haag en Brussel (1566), kwam in aanraking met
den Prins (eerste ontmoeting in Sept. 1565 te Haarlem; in 1566 stelde de Prins C.
voor in zijn dienst te treden), vertaalde in het Nederlandsch het verzoekschrift der
drie millioen goudguldens (Nov. 1566) en onderhandelde herhaaldelijk met Hendrik
van Brederode. Mede door C.'s toedoen bleef Haarlem in Aug. 1566 voor den
Beeldenstorm gespaard; toen hij zag,
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dat de ‘zusterkens’ van het Sint Ceciliën-Konvent, dat achter zijn huis in de St.
Jansstraat stond, zeer ‘beancxt’ waren, heeft hij en zijn vrouw de beelden, kelken
en ornamenten uit hun kerk in bewaring genomen en de ‘zusterkens vrundelyken
vertroost’. C. heeft later (1581) verteld, dat hij in 1567 een tegenstander was van
de ‘Papisten, die sulcke moorderijen hadden bedreven, ende dit deed hem voorderen
de Ghereformeerden’; tijdens zijn verhoor op de Gevangenpoort, evenals in zijn
rekest aan den Koning (z.b.) heeft hij getracht zijn onschuld te bewijzen en zich als
den altijd gehoorzamen zoon van zoowel kerkelijke als wereldlijke overheid voor te
doen. In elk geval achtte hij het raadzaam in Mei 1567 - de Prins en Brederode
hadden kort te voren het land verlaten - zijn dienst op te zeggen en naar Keulen te
vertrekken. Zoodra hij vernam, dat het gevaar geweken was, keerde hij naar Holland
terug en aanvaardde weer zijn ambt van secretaris. 14 Sept. 1567 werd hij door
den schout van Haarlem gevangen genomen en geboeid ‘als de meeste
quaetdoender ende mesdadige’ naar den Haag gevoerd. Als hoofdgetuige in het
proces tegen C. trad de schipper Jacob Foppesz. op, de beruchte schout van
Haarlem uit de jaren 1569-71. In Dec. 1567 werd C. ‘Den Hage tot zijn gevangenisse’
aangewezen ‘op hantastinge van daer nyet uuyt te gaen’. In de gevangenis schreef
C. o.a.: Comedie van lief en leedt, Lof van de ghevanghenisse, Compas ter rusten,
Waerneminge der gedachten, Scadelicke leechgangers ende gesonde troggelaars.
Ter zijner verdediging schreef hij Cort begrip, verhael ofte recueil.... van 't besoigne
by D.V. Coornhert.... in den voorleden turbulenten tyt gedaen.
Toen hij vernam, dat uit Brussel bevel was gekomen om hem weer in hechtenis
te nemen, vluchtte hij in den zomer van 1568 naar Kleefsland. 1 Sept. d.o.v. werd
hij verbannen en zijn goederen werden verbeurd verklaard. C.'s ballingschap heeft
4 jaar geduurd. Wij treffen hem aan in Keulen, Goch, Wezel, Emden en Xanten. Bij
de voorbereiding van den opstand heeft hij als agent van den Prins een rol gespeeld,
ofschoon de Gereformeerden niet goed over hem te spreken waren.
In 1572 liet C. zijn eerste zelfstandige werk in druk verschijnen: Van de Toelatinghe
ende Decrete Godes bedenckinghe, waarin hij tegen Calvijn's en Beza's ‘monstreuse
opinien’ opkwam en uiteenzette, waarom hij zich niet bij ‘een secte, so godtloos
ende duyvelsch wesende’ kon aansIuiten.
In het najaar van 1572 keerde C. naar Haarlem terug en werd tot secretaris van
de Staten van Holland benoemd. Hij heeft dit ambt slechts drie maanden bekleed.
Hij werd o.a. door de Staten belast met een onderzoek naar het wangedrag van
Lumey's hoplieden in Kennemerland; daar hij in zijn rapport uitvoerig over de
brandschattingen en beroovingen der Geuzen berichtte, gaf Lumey bevel hem om
het leven te brengen. Een tijdlang hield hij zich schuil bij zijn vriend van Montfoort
te Leiden en vluchtte vervolgens naar Xanten. In zijn dagelijksch levensonderhoud
voorzag hij nu wederom met de graveernaald (uit dien tijd dateeren zijn gravures
naar Adr. de Weerdt); tot zijn leerlingen behoorde sedert 1575 Hendrik Goltzius.
Met de politiek heeft hij zich niet meer bemoeid; alleen zond hij in Mei 1574 een
‘Advertissement’ aan den Prins en de Staten, met het voorstel de bemiddeling van
den Keizer en den Rijksdag in te roepen. Talrijk zijn de tractaten, die hij in
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deze jaren geschreven heeft ter bestrijding van de Gereformeerden, Doopsgezinden
en Antinomianen. Belangrijk is zijn Schijndeucht der Secten (1575), dat hij niet als
zijn eigen werk, maar als een vertaling uit het Hoogduitsch uitgaf. Duidelijk heeft hij
hierin zijn standpunt t.o.v. de sacramenten uiteengezet en tevens Franck en
Schwenckfeld tegen de aanvallen van Anastasius Veluanus verdedigd; ook zijn
denkbeelden omtrent de zending der Hervormers, de zaligheid der heidenen, het
lezen van de Heilige Schrift, het volkomen onderhouden van Gods geboden en de
ware merkteekens van den Christen, kan men in dit boekje leeren kennen.
C. werd buiten het Algemeen Pardon gehouden, dat in Juni 1574 door Requesens
afgekondigd werd. In het najaar van 1576 schreef hij een rekest aan Philips II, waarin
hij den Koning ootmoedig verzocht naar Holland terug te mogen keeren; vooral was
het hem te doen om de teruggave van zijn geconfisqueerde goederen, waarvan hij
een jaarlijksch inkomen van ƒ 150 zou genieten. Hij zou dan zijn schulden kunnen
betalen. Dit rekest, dat pas onlangs (1931) door van Alfen gepubliceerd is, werpt
een nieuw licht op C.'s karakter en schijnt de juistheid van Lindeboom's opmerking
te bevestigen, dat ‘hij de kunst verstond van twee wallen te eten’. In den nood der
ballingschap heeft hij het gebod van de ‘vroolijke zorgeloosheid’, waarover hij als
haarlemsche secretaris zoo overtuigend had geschreven, vergeten; het ‘met losser
herten bezitten’ en het ‘met lossen en onbekommerden gemoede verliezen’ is hem
niet gelukt.
Een paar maanden nadat C. zijn rekest naar Brussel had verzonden, werd de
Gentsche Pacificatie afgekondigd (Nov. 1576); hij kon nu naar Holland terugkeeren.
In Maart 1577 ontmoeten wij hem weer in Haarlem; hij heeft er nog 10 jaar lang het
notarisambt uitgeoefend. Hij was voornemens zich stil te houden, maar raakte reeds
in Mei 1577 in een twistgesprek over de waarde van de katholieke en gereformeerde
kerk en sedert dien tijd, tot zijn dood in 1590, heeft hij bijna zonder onderbreking
mondeling en schriftelijk zijn denkbeelden verdedigd en die zijner tegenstanders
bestreden. Vier keer heeft hij in besloten en openbare vergaderingen met de
predikanten geredetwist: in Delft (Febr. 1578) en in Leiden (April 1578) over
kenmerken van de ware kerk; in Haarlem (Febr. 1579) over de erfzonde; in den
Haag met den leidschen hoogleeraar Saravia (Oct. en Dec. 1583) over de
volmaaktheid der wedergeborenen. In 1579 stelde hij in verband met de bekende
leidsche geschillen de Justificatie des Magistraets tot Leyden op, waarvoor de stad
Leiden hem een medaille van fijn goud vereerde; ook de Remonstrance of vertooch
by die van Leyden (1582), gericht tegen de besluiten van de nationale synode te
Middelburg, is van C.'s hand. In 1582 maakte hij zich verdienstelijk door een tijdige
ontdekking van een aanslag der Spanjaarden op Enkhuizen.
Naar aanleiding van de bovengenoemde twistgesprekken heeft hij een reeks
dogmatisch-polemische werken geschreven, die gedeeltelijk door de delftsche
predikanten Arent Cornelisz. Croese en Reynier Donteclock beantwoord werden,
waarop C. weer van tegenwoord diende. Zijn denkbeelden betreffende de onzichtbare
kerk gaven aanleiding tot een fellen pennestrijd met Lambert Daneau: in zijn Calx
viva heeft de leidsche hoogleeraar zijn tegenstander uitgemaakt voor een ‘rabiosus
canis, incircuncisus Goliath, flabellum Sathanae, princeps libertinorum’. De
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‘libertijnen’ echter, nl. de Hendrikniclaieten (Familisten) en Davidjoristen
beschouwden allerminst als hun geestverwant den schrijver van het Spiegelken van
de ongerechtigheyt des vergodeden H(endrik) N(iclaes) (1582) en van het
Kleyn-Munster des groot-roemighen David Jorissens schriften (1590), waarin hij
hun opvattingen aan een scherpe critiek had onderworpen.
De verdraagzaamheid was volgens C.'s overtuiging de leidende gedachte van
den opstand, die alleen door een eendrachtig volk tot een goed einde gebracht kon
worden; daarom achtte hij zich verplicht op te treden waar de godsdienstige vrijheid
bedreigd werd. Volgens zijn eigen zeggen was hij alleen ‘uyt liefde van de gemeene
vrijheyt in 't stuck der conscientien’ in 1572 in het strijdperk getreden tegen Calvijn's
en Beza's ‘wrede, felle, tyrannische opinie vant ketterdooden’. Ook daarna liet hij
zich dikwijls ‘van Gode ghebruycken voor een willigh breeckyser van de moordelijcke
kercker der conscientien’: in de Aengheheven dwangh in der conscientien binnen
Hollandt (1579), in het rekest dat hij op verzoek van de haarlemsche Katholieken
opstelde (1581), in den Synodus of van der conscientien vryheyt (1582), in de Wortel
der Nederlantsche oorloghen (1590), in het Proces vant ketterdoden (1590), waarin
hij de denkbeelden van Justus Lipsius en Theod. Beza bestreed, en in de op zijn
sterfbed eveneens tegen Lipsius gerichte Verantwoordinghe van 't Proces.
Bij al deze werkzaamheden vond hij nog tijd voor vertalingen en zuiver letterkundig
werk. Hij vertaalde twee tractaten van Castellio (1581-82), een boekje van Philo
Judaeus (1583), dat van Boethius (1585), De rerum usu et abusu van Furmerus
(1585) en hield zich de laatste jaren onledig met een overzetting van Erasmus'
Paraphrasen op de Evangeliën. In 1582 en volgende jaren liet hij acht comedies
drukken, waarvan eenige echter veel vroeger geschreven waren; in 1583 schreef
hij de Voorreden bij de Twe-spraak vande Nederduitsche Letterkunst, waaraan zijn
vriend Hendrik Spiegel een groot aandeel had; eenige jaren later werd te Amsterdam
zijn Lied-Boeck herdrukt, ‘nu verbetert en verryckt’ (1e dr. 1575); aldaar zag ook de
Boeven-tucht het licht (1587), dat hij reeds op de Gevangenpoort in 1567 geschreven
had.
Het heeft niet veel gescheeld of C. had toen weer met de gevangenis kennis
gemaakt. Zijn polemische geschriften en zijn onvermoeid opkomen voor de ‘dier
gekochte vrijheid’ prikkelden zijn tegenstanders ten zeerste; volgens C.A. Boomgaert
wilde men C. ‘in een eewige gevangenisse opsluiten, op 't Huys te Muyen of elders,
maer de hooghe overheyt nochte den Prince van Orangien was daer toe niet soo
ghesint’. In Aug. 1585 werd de houding van zijn vijanden zoo dreigend, dat C. het
geraden achtte, het land uit te trekken en zich in Emden metterwoon te vestigen.
Daar schreef of voltooide hij zijn bekendste werk: Zedekunst dat is Wellevenskunste,
dat in 1586 anoniem, zonder aanwijzing van plaats of drukker, verscheen. In hetzelfde
jaar keerde C. naar Haarlem terug, om twee jaar later, bij zijn vriend Boomgaert in
Delft te gaan wonen. Na een verblijf van drie maanden moest hij echter op last van
den schout de stad binnen 24 uur verlaten en vertrok nu naar Gouda. Hier heeft hij,
behalve een tiental andere geschriften, nog zijn twee omvangrijkste werken
geschreven: Van de predestinatie en de twee deelen van het Proces vant
ketterdoden. Hij stierf den 29cn Oct. 1590 en werd in de St. Janskerk te Gouda be-
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graven. Hendrik Spiegel maakte op hem dit grafschrift:
Nu rust

Noch sticht

Diens lust

Zijn dicht-

En vrueght

Geschrijf:

Was dueght;

Maar 't lijf

En 't waar

Hier bleef:

Hoe swaar

God heef

't Ook viel.

De ziel.

Naar aanleiding van C.'s dood schreef Arend van Buchell in zijn dagboek, dat
deze voorvechter van de onzichtbare kerk in Haarlem en Gouda zeer veel leerlingen
en volgelingen had, die ‘libertijnen’ of ‘perfectisten’ genoemd werden. C. zelf is
herhaaldelijk door zijn tegenstanders voor libertijn en perfectionist uitgemaakt; de
kenschetsing libertijn is ook door het meerendeel zijner biografen overgenomen.
Een libertijn in de 16de eeuwsche beteekenis van het woord is C. stellig niet geweest;
de ‘conscientieloose ende hatelijke vryhcyt’ der libertijnen, die de Heilige Schrift
verwierpen, de goddelijkheid van Christus ontkenden en geen onderscheid maakten
tusschen goed en kwaad, heeft hij even energiek bestreden als de leer van de
erfzonde en de predestinatie, die volgens hem den eersten steen legde voor de
‘goddelooze timmeragie der libertijnen’. Terecht echter hebben de predikanten C.
een Pelagiaan of ‘perfectionaris’ gescholden: op de vraag of de mensch met Gods
genade in Jesus Christus de geboden Gods volkomen onderhouden kan, antwoordt
C., in tegenstelling met de pessimistische leer van alle Hervormers, bevestigend.
Het perfectisme is de grondslag van zijn levensbeschouwing en loopt als een roode
draad door bijna al zijn geschriften. Het bepaalt ook zijn standpunt tegenover de
kerkgenootschappen. De liefde is het eenige merkteeken van de ware Christenen,
zij kunnen in alle kerken, ja, ook er buiten, aanwezig zijn. De beteekenis van de
kerkelijke godsdienstigheid met haar leerstellingen, sacramenten en ceremoniën is
secundair; C. kent slechts één ware, gezonde leer, die den mensch door Christus
wezenlijk gezond maakt, zoodat hij het kwade laat en het goede doet.
Wat C. aanvoert om de mogelijkheid der menschelijke perfectie te staven, put hij
uit den bijbel; maar behalve het Christendom hebben bij het ontstaan van zijn
denkbeelden de stoïcijnsche wijsbegeerte, het spiritualisme en de mystiek een
voorname rol gespeeld. De invloed der Stoa blijkt ook uit C.'s hoofdwerk,
Wellevenskunste; het begrip en de naam van het boek herinneren aan Seneca, de
opzet en de indeeling zijn overgenomen uit Cicero's De Officiis, in de laatste vier
boeken worden de vier klassieke hoofddeugden behandeld; maar van nog grooter
belang is de receptie van de stofcïjnsche ethiek, psychologie en sociale denkbeelden.
Deze ‘oudste ethica in een nieuweuropeesche taal’ (Land) - waarin Christus niet
genoemd wordt - neemt ook een vooraanstaande plaats in de geschiedenis der
nederlandsche letteren in. Zij is geschreven in zuiver, helder en soms voortreffelijk
Nederlandsch. Reeds een kwart eeuw te voren had C. in de voorrede der vertaling
van De Oficiis een lans gebroken voor de zuiverheid der nederlandsche taal; in zijn
talrijke geschriften heeft hij er naar gestreefd om zijn ‘moeders taal in haar oude ere
te brenghen ende haar kleed, dat van zelfs ryckelyck was ende cierlyck, vande
onnutte lappen ende vuyle brodderyen te zuyveren’. Als dichter staat C. minder
hoog dan als prozaschrijver. Hij dichtte liederen en zinnespelen; in de dramatische
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lijke, min of meer vijandige houding aannam tegenover de Kamers van Rhetorica.
In zijn Lied-Boeck vindt men eenige welluidende minnedichtjes; tot zijn best
geslaagde verzen behooren de liederen, die voorkomen in zijn vertaling van Boethius'
De consolatione philosophiae.
‘Hoe wel hij scheen een straf man van gesigte te wesen, is hy nochtans een seer
vriendelyk man zijns omgaens geweest’, schreef P. Bor, die in de laatste jaren van
zijn verblijf in Haarlem veel met C. schijnt te hebben omgegaan. Best mogelijk dat
Bor en niet C.A. Boomgaert, zooals meestal ver ondersteld wordt, C'.s eerste biograaf
geweest is, d.w.z. de schrijver van Het leven van D.V. Coornhert, dat voorafgaat
aan C.'s Wercken gedrukt te Gouda in 1612.
C.'s notarismerk (met de spreuk ‘Gelycheijt bevredicht’) is gereproduceerd in Het
Boek (1927), 122; zijn handteekening bij H. Lempertz, Bilder-Hefte zur Gesch. des
Bücherhandels (Cöln 1853-65), Lief. XI, en in De Katholieke Encyclopaedie VIII
(1934), kol. 123.
Een volledige bibliographie van C.'s werken vindt men in de Bibliotheca Belgica
van de hand van Th.J.I. A r n o l d . Hier zijn 145 geschriften beschreven, waaronder
14 vertalingen. Gedurende C.'s leven zijn 62 werken in druk verschenen: 11
vertalingen, 8 comedies en 43 boeken en vlugschriften, waarin godgeleerde,
zedekundige, politieke en sociale vraagstukken worden behandeld. In de drie
folio-deelen van Dieryck Volckertsz. Coornherts Wercken waer van eenige noyt
voor desen gedruct zyn (Amsterdam bij Jacob Aertsz. Colom 1629-32 gedrukt, 1633
verschenen) komen 123 geschriften voor; niet opgenomen zijn 11 vertalingen, 5
comedies en 6 stukken van verschillenden aard.
Van de talrijke portretten van Coornhert noemen wij hier slechts de schilderijen
van Corn. Cornelisz. in het Rijksmuseum te Amsterdam en de musea te Haarlem
en Dresden, en de gravure van H. Goltzius.
Zie: de oudere literatuur bij v a n d e r A a , Biogr. Wdb., i.v. Coornhert, III (1858),
703-704; R. F r u i n , Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog in 20ste Verslag v.h.
Sted. Gymn. te Leyden (1858), 175-178; J. t e n B r i n k , De Diderico Volckertsen
Coornhert scriptore ethico. Pars I (Traj. ad Rhen. 1860); d e z ., D.V. Coornhert en
zijne Wellevenskunst (Amst. 1860); F. N i p p o l d , David Joris von Delft in Zeitschr.
f.d. hist. Theol. (1864), 627-641 (Coornhert's Fehde mit den Joristen); C d . B u s k e n
H u e t , Het land van Rembrand II, eerste helft (Haarl. 1884), 64-76; C. L o r e n t z e n ,
Coornhert, der Vorläufer der Remonstranten, ein Vorkämpfer der Gewissensfreiheit
(Jena 1886); F.D.J. M o o r r e e s , Coornhert, de libertijn, bestrijder der Gereformeerde
predikanten ten tijde van Prins Willem I (Schoonhoven 1887); d e z ., Coornhert
3

bestudeerd in Duitschland in Tijdspiegel 1888 , 383-395; d e z ., Coornhert als
1
theologisch schrijver in Tijdspiegel 1890 , 27-47; d e z ., Coornhert, de waardige
3
handhaver van der conscientiën vrijheid in Tijdspiegel 1891 , 225-248; W. D i l t h e y ,
Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation in
Arch. f. Gesch. d. Philosophie V (1892); herdr. in Ges. Schriften II (Leipz. und Berlin
1914), 95-100; J.P.N. L a n d , De wijsbegeerte in de Nederlanden ('s Gravenh. 1899),
53-91; F.L. R u t g e r s , Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden, 2e
dr. (Leiden 1901), 22, 174-178; XX Lustighe Historien Joannis Boccatij, overgheset....
deur Dirick Coornhert, uitg. d.G.A. Nauta (Gron. 1903); L. K n a p -
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p e r t , Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e
eeuw (Amst. 1911), 83-87; [L.A. v a n L a n g e r a a d ] Art. Coornhert in Biografisch
Woordenboek v. prol. godgeleerden in Nederland II ('s Grav., z.j.); E. G i r a n , S.
Castellion et la Réforme calviniste (Haarl.-Paris 1914) z. reg. i.v.; O l g a
R i n c k -W a g n e r , D.V. Coornhert 1522-72 mit besonderer Berücksichtigung seiner
politischen Tätigkeit (Hist. Studien, hgb. von E. E b e r i n g , Hft. 138, Berlin 1919);
A. V e r w e y , Hendrik Laurensz. Spieghel (Gron. 1919), passim; H.A.W.
S p e c k m a n , Een merkwaardige titelplaat uit de 17e eeuw in Het Boek VIII (1919),
19-28; H.A. E n n o v a n G e l d e r , Humanisten en Libertijnen in Ned. Arch. v.
Kerkg. XVI (1920), 35 vlg.; Een Winckel-bediende, Coornhert 1522-1922 in Den
Gulden Winckel 1922, Nr. 12, 182-184 (overzicht van de herdenkingsartikelen in
1922); B. B e c k e r , Thierry Coornhert et Christophe Plantin in Compas d'Or I (Anvers
1923), 97-123; d e z ., Nicolai's inlassching over de Franckisten in Ned. Arch. v.
Kerkg. XIX (1925), 286-296; d e z ., ‘Het leven van D.V. Coornhert’ und seine
Verfasser in Bijdr. v. Vaderl. Gesch. en Oudh., 6e r. II (1925), 1-18; d e z ., Bronnen
tot de kennis van het leven en de werken van Coornhert. Rijks Geschiedk. Publ.,
Kl. ser., Nr. 25 ('s Grav. 1928); d e z ., Coornhert's verhouding tot de
geestesstroomingen van zijn tijd in Opbouw 1934, Nrs. 25, 26; H. d e V r i e s d e
H e e c k e l i n g e n , Genève, pépinière du calvinisme hollandais II (la Haye 1924),
263-286; A. H a l l e m a , Het oudste ontwerp van Coornherts Boeventucht
teruggevonden in Tijdschr. v. Ned. Taal en Letterk. XLV (1926), 1-14; d e z .,
Coornherts Boeventucht in Groot- Nederland (1928), 89-102, 207-217, 302-311,
421-433, 518-527, 646-654; P.L. v a n E c k Jr., 't Een en ander over en uit
Coornhert's Zede-kunst in Groot-Nederland (1924), 88-103; A. Z i j d e r v e l d ,
Verwaarloosde ‘Renaissance’-Literatuur. Een bijdrage tot nader verstand van
Coornhert en Spieghel in Nieuw Theol. Tijdschr. (1927), 125-164; d e z ., Coornhert
in De Gids (Sept. 1930), 330-348; W. v a n H o o f f - G u a l t h é r i e v a n W e e z e l ,
Coornhert's notarismerk in Het Boek XX (1927), 121-126; H. v a n A l p h e n ,
Coornhert's voetval voor den Koning in Bijdr. v. Vaderl. Gesch. en Oudh., 7e r. I
(1931), 1-14; W.F. K ü h l e r , Geschiedenis der Nederl. Doopsgezinden in de 16e
eeuw (Haarl. 1932), 359-364 en passim; F.J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming
en d. Herv.kerk d. Nederl., 4e dr. (Utr. 1933), 214-217; A.A. v a n S c h e l v e n ,
Briefwisseling van Th. Tilius in Bijdr. en Med. v.h. Hist. Gen. LV (1934), 124-126 (3
Mei 1577), 129, 131, 138, 139, 161; S. v a n d e r M e e r , Bijdrage tot het onderzoek
naar klassieke elementen in Coornhert's Wellevenskunste (Amst. 1934); G.S.
O v e r d i e p , Coornhert en de Renaissance in Onze Taaltuin III (1934/35), 275-279,
323-328; J.F. B u i s m a n , De ethische denkbeelden van H.L. Spiegel (Wagen.
1935), 65-96 en passim; B. B e c k e r , Latijnsche vertalingen van Coornhert's
geschriften in Gulden Passer (Antw. 1936).
Over C.'s beteekenis voor taal en letteren, zie nog: G. K a l f f , Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde in de 16e e e u w II (Leiden 1889), 295-321; d e z .,
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde III (Leiden 1907), 444-471; J.
K o o p m a n s , Opmerkingen bij Coornhert's ‘Beatus ille’ in De Nieuwe Taalgids IV
(1910), 113-125, 179-191; F.K.H. K o s s m a n n , Nederlandsch Versrythme ('s Grav.
1922), z. reg.
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i.v. en in Nieuwe Taalgids XVII (1923), 190-195; J. t e W i n k e l , De
Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde III, 2e dr. (Haarl. 1923), 31-38;
J. P r i n s e n J. Lzn., Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis,
3e dr. ('s Grav. 1928), 245-252; W. v a n H o o f f -G u a l t h é r i e v a n W e e z e l ,
Zijn de spelen van Coornhert ooit opgevoerd? in Ned. Arch. v. Kerkg. XXII (1929),
119-146; T h . W e e v e r s , Coornhert's Dolinghe van Ulysse, de eerste
Nederlandsche Odyssee (Gron. 1934).
Over C.'s godsdienstige denkbeelden in het bijzonder, zie: H. H e p p e , Geschichte
des Pietismus und der Mystik in der reformierten Kirche (Leiden 1879), 79-86; 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 (Louvain 1906), 62-70; E r n s t T r o e l t s c h , Die Soziallehren der
christlichen Kirchen und Gruppen (Tübingen 1912), 891 ff.; R u f u s M. J o n e s ,
Spiritual reformers in the 16th and17th centuries (London 1914), chap. VII;
R e i n h o l d S e e b e r g , Lehrbuch der Dogmengeschichte IV, 2te Hälfte (Erlangen
u. Leipz. 1920), 671-675; E r i c h S e e b e r g , Gottfried Arnold, die Wissenschaft
und die Mystik seiner Zeit (Meerane in Sa. 1923), 307-312; B. B e c k e r , Coornhert,
de 16e eeuwsche apostel der volmaakbaarheid, in Ned. Arch. v. Kerkg. XIX (1926),
59-84; J. L i n d e b o o m , Stiefkinderen van het Christendom ('s Grav. 1929), 264-274;
d e z ., Geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme (Huis ter Heide 1929) I, 62-67.
Over C. als plaatsnijder en etser, zie: L. P r e i b i s s , Martin Heemskerck (Leipz.
1911), 53, 55; E.W. M o e s in T h i e m e - B e c k e r , Allg. Lex. d. bild. Künstler, Bd.
VII (1912), 367; O t t o H i r s c h m a n n , Hendrik Goltzius (Leipz. 1920), 20 ff. Zie
ook: T h . K e r r i c h , A catalogue of the prints which have been engraved after Martin
Heemskerck (Cambridge 1829).
Over C. en het Coster-probleem, zie: A. v a n d e r L i n d e , De Haarlemsche
Costerlegende ('s Grav. 1870), 87-90; d e z ., Geschichte der Erfindung der
Buchdruckkunst I (Berlin 1886), 183-191; G. Z e d l e r , Von Coster zu Gutenberg
(Leipz. 1921), 129-130; B. B e c k e r , Iets over Jan van Zuren, zijn drukkerij en zijn
‘medeghesellen’ in Het Boek (1923), 313-317.
Becker

[Cornelisz, Cornelis]
CORNELISZ (Cornelis) v a n H a a r l e m , schilder, geb. in 1562 te Haarlem en daar
overl. in 1638. Zijn ouders waren C o r n e l i s T h o m a s z o o n , die in 1603 overleed
en A l i j d t J a c o b s d o c h t e r . Behalve C o r n e l i s , die de oudste was, hadden
zij nog 3 zoons, F l o r i s , H a n s en J a c o b . Zij waren vermoedelijk welgestelde
burgers. Als Cornelis 10 jaar is, komt hij in de leer bij Pieter Pietersz., een zoon van
den langen Pieter Aertsen van Amsterdam. Zijn ouders hebben hem bij den schilder
achtergelaten, toen zij in 1572 uit Haarlem vluchtten, bij het beleg der stad door de
Spanjaarden. In 1579 maakt hij een reis naar Frankrijk. Een verblijf in Rouen wordt
afgebroken wegens een pestepidemie en Cornelis trekt dan naar Antwerpen, waar
hij een vergeefsche poging doet om bij François Pourbus in de leer te komen. Meer
succes heeft hij bij Gillis Congnet, bij wie hij een jaar blijft. Hij komt hier in aanraking
met de italiaansche kunst. Congnet had lang in Italië gereisd en gewerkt. Vóór 1583
moet Cornelis weer te Haarlem zijn, want als van Mander daar in dat jaar komt, is
hij zeer verwonderd er een zoo goed meester te vinden. Cornelis kwam er spoedig
tot aanzien en de stad verleende hem talrijke opdrachten. Bovendien werd hij
vrijgesteld van den schuttersdienst. Vele
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van zijn officieele stukken werden in het Prinsenhof opgehangen, waar de stadhouder
verblijf hield als hij in Haarlem vertoefde.
Belangrijk in de ontwikkeling van het groepenportret is zijn schuttersmaaltijd.
Groot succes had hij met het portret van zijn stadgenoot Coornhert, waarvan
verschillende oude copieën bestaan. Doch het portret nam geen blijvende plaats in
zijn kunst in. Carel van Mander vertelt, dat hij een afkeer had van portretteeren,
omdat hij in dat werk niet vrij genoeg was. Hij houdt zich dan vooral bezig met
bijbelsche en mythologische onderwerpen. Ook als architect vinden wij hem vermeld.
In 1596 heeft hij met Willem Thybout 24 pond gekregen voor 3 ontwerpen voor de
stadswaag. Zijn connecties met het stadsbestuur heeft hij versterkt door zijn huwelijk
met de burgemeestersdochter M a r i t g e n D e y m a n , weduwe van v a n d e r
G r a f t . Zij had een zoon, J o o s t v a n d e r G r a f t , door Cornelis een enkele
maal genoemd. Van 1613-19 was Cornelis regent van het Oude-Mannenhuis, wat
een bewijs is voor een goede maatschappelijke positie. Hij heeft in Haarlem op een
atelier gewerkt met Goltzius en van Mander. Onder zijn leerlingen treffen wij aan
Cornelis Engelszen uit Gouda, die de leermeester werd van Pieter Lastman. Cornelis'
werk werd zeer geapprecieerd en zelfs door vorstelijke verzamelaars aangekocht,
zoodat wij thans vele werken in oude collecties vinden. 11 November 1638 is hij te
Haarlem gestorven en is daar den 19en November in de St. Bavo begraven, wat
een ander bewijs is voor zijn welstand. In de laatste van zijn vele testamenten wordt
zijn natuurlijke dochter M a r i t g e n C o r n e l i s d r ., die gehuwd is met den goudsmid
P i e t e r J a n s z . B e g i j n , tot universeel erfgenaam benoemd. Haar zoon
C o r n e l i s P i e t e r s z . B e g a zal zijn deel bijdragen tot de roem der familie.
Zijn geschilderd zelfportret was 1875 in de coll. J.L. Muyser te 's Gravenhage.
Prenten door A.C. Nunnink, H. Goltzius, H. Hondius en J. Ladmiral.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgém. Lexikon der bildenden Künstler VII
(1912), 427; A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1906 en 1911) I,
336-338 en III, 68; Fr. W e d e k i n d , Cornelis Cornelisz. van Haarlem
(inaugural-Dissertation Leipzig 1911); C.J. G o n n e t , Cornelis v. Haarlem in
Oud-Holland (1922), 175-181; W o l f g a n g S t e c h o w , Cornelis van Haarlem en
de Holl. laat-manieristische Schilderkunst in Elsevier's Maandschrift (1935), 73.
van Guldener

[Coster, Laurens Janszoon]
COSTER (Laurens Janszoon) was een burger te Haarlem, die de kunst van boeken
te drukken met losse, uit metaal gegoten letters, zou hebben uitgevonden, vóór
Gutenberg te Mainz, dus minstens vóór 1445-50. Welke van de twee Laurens
Coster's die te Haarlem geleefd hebben, als de uitvinder moet worden beschouwd,
staat niet vast (zie Mr. R. Fruin, De huidige stand van het Costervraagstuk (1906),
13-19), evenmin als het jaar der uitvinding. Junius (1568) stelde het op 1440, Koning
(1816) een 15 à 20 jaar vroeger. Een commissie, in 1822 door de gemeente Haarlem
benoemd, nam 1423 als jaar der uitvinding aan en stelde de Coster-feesten op 10
en 11 Juli. Een steenen standbeeld van Coster was in 1723 reeds opgericht in den
Kruidtuin te Haarlem; het werd in 1801 verplaatst naar de Groote Markt en in 1856
vervangen door een bronzen. In 1823 en 1856 werden er te Haarlem grootsche
feesten gevierd; in 1923 is er niet ernstig meer overgedacht.
Dat Coster de boekdrukkunst zou hebben uit-
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gevonden, wordt het eerst met allerlei bijzonderheden verhaald door Hadrianus
Junius in zijn Batavia (1588; het werk was reeds af in 1568), p. 253-258. Coster's
knecht, een zekere Jan, zou echter in den Kerstnacht van 1441 met al het materiaal,
via Amsterdam en Keulen, gevlucht zijn naar Mainz, en daar met de gestolen letters
het Doctrinale van Alexander de Villadei, en de Tractatus van Petrus Hispanus
hebben gedrukt. Junius had dat alles vernomen van twee oude, eerbiedwaardige
menschen, zijn leermeester Nic. Galius en den burgemeester Quirinus Talesius, en
dezen hadden het in hun jeugd weer gehoord van den ouden boekbinder Cornelis,
die beweerde, dat hij tweede knechtje was geweest bij Coster, van Coster zelf
gehoord had hoe de uitvinding was tot stand gekomen en zelfs eenige maanden
met den dief Jan in hetzelfde bed had geslapen.
Van dezen Cornelis staat het vast, dat hij inderdaad bij het boekenvak betrokken
is geweest, en dat hij in 1522 overleden is. En de Laurens Coster die het meest als
uitvinder in aanmerking komt, was weliswaar handelaar in kaarsen, vet, olie, wijn,
enz., maar dat sluit niet uit, dat hij ook boeken kan gedrukt hebben. In de 15e eeuw
komen zulke, en nòg vreemdsoortiger combinaties, dikwijlder voor. De groote
moeilijkheid is evenwel: 1e dat er reeds ten tijde van Junius geen enkel als zoodanig
herkenbaar overblijfsel van Coster's drukkerij aanwezig was; 2e dat, zooals Junius
zelf verklaart, zelfs te Haarlem iedereen overtuigd was dat de boekdrukkunst
uitgevonden was te Mainz; 3e dat verder geen enkele kroniek, die in dien tijd in de
Nederlanden ontstaan is, iets van Coster's uitvinding afweet; en 4e dat een kroniek,
in de jaren 1515-20 te Egmond geschreven, uitdrukkelijk zegt, dat Jan Fust te Mainz
in 1440 de ‘onbetwijfelbare’ (indubitatus) uitvinder van de boekdrukkunst is geweest.
Dit laatste getuigenis, zoo dicht bij Haarlem neergeschreven, en in een tijd waarin
Cornelis zijn verhaal aan het verspreiden was, heeft veel weg van een opzettelijke
tegenspraak.
Spoedig ontstond er, vooral tusschen nederlandsche en duitsche geleerden, een
strijd, of Gutenberg te Mainz, dan wel Coster te Haarlem de uitvinder zou geweest
zijn. Van beide zijden is daarin veel neergeschreven, wat technisch noch historisch
te verdedigen is. De eerste die de aanspraken van Haarlem op een meer
wetenschappelijk standpunt bracht was Gerard Meerman (1761, 1765), spoedig
gevolgd door Gockinga (1786), en vooral door Jac. Koning (1816), Scheltema (1817)
en A. de Vries (1843). Een zeer scherpen en hatelijken vorm nam de strijd aan
tusschen twee Nederlanders: den verduitschten Ant. van (von) der Linde, bestrijder,
en den verengelschten J.H. Hessels, verdediger van Laurens Coster (1870, 1882,
1886, 1887). De felheid waarmee van der Linde en Hessels elkaar bekampten, was
voor prof. Robert Fruin aanleiding, zijn prachtig Gids-artikel: Mainz of Haarlem?
(1888) te schrijven, waarin hij als kalm en kritisch-geschoold historicus tot de
conclusie kwam: voorloopig staat de kans veel gunstiger voor Mainz dan voor
Haarlem (Verspreide Geschr. I, 209).
Fruin legde er stevig den nadruk op, dat het verhaal van Cornelis, alsof de
uitvinding van Coster naar Mainz zou weggestolen zijn, niets anders kon zijn dan
een door Cornelis uitgedacht verzinsel om aan de lastige vraag te ontkomen: waarom
weet of vindt men thans (in 1500-20) niets meer van de drukkerij van Coster?
Automatisch echter volgt daaruit, dat het verhaal van Cornelis omtrent de uitvinding
óók onbetrouwbaar is en blijft,
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zoolang er geen andere bewijzen kunnen worden bijgebracht. En het bericht van
de Keulsche Kroniek van 1499, volgens hetwelk Gutenberg de boekdrukkunst zou
geleerd hebben van Donaten (latijnsche spraakkunsten), die vóór dien tijd in ‘Holland’
waren gedrukt, wordt door Fruin terecht niet voldoende betrouwbaar geoordeeld,
om daaruit te besluiten, dat Laurens Coster inderdaad de uitvinder zou zijn.
Intusschen had Hessels zich reeds verdienstelijk gemaakt door een
wetenschappelijk onderzoek van de zg. ‘Costeriana’, de boeken die uit de drukkerij
van Laurens Coster zouden afkomstig zijn. Dat onderzoek is na Fruin zeer bijzonder
op den voorgrond gekomen. Het resultaat is echter vernietigend voor de heele
Coster-legende. Het blijkt namelijk, dat die drukkerij der Costeriana zóóveel boeken
heeft gedrukt en zóóveel verschillende lettersoorten gebruikt, dat zij zeker 5 à 10
jaar lang moet bestaan hebben. Daarenboven kan geen enkel van de Costeriana
vroeger gedateerd worden dan 1465-70, dus in een tijd, toen de drukkerijen van
Gutenberg en Fust-Schoeffer te Mainz reeds 15 à 20 jaar lang boeken op de markt
brachten, die zoowel technisch als aesthetisch aan de hoogste eischen
beantwoordden.
Een afzonderlijk hoofdstuk in de Laurens Costerkwestie vormen de publicaties
van Mr. Ch. Enschedé (1901, 1904), later gevolgd door het vermaarde boek van G.
Zedler, Von Coster zu Gutenberg (1921). Ch. Enschedé meende, dat alleen
‘technisch’ onderzoek de oplossing kon brengen, en kwam aldus tot allerlei
wonderlijke veronderstellingen omtrent de giet-techniek die Coster zou hebben
gevolgd. Zedler heeft daarna getracht, dat alles in een zwaar-wetenschappelijken
vorm te gieten, waarbij hij de technische veronderstellingen van Enschedé nog
verder uitwerkt. Nog veel wonderlijker technische fantasieën vindt men bij Bausch
(Nieuwsblad voor den Boekhandel 1922-23).
Zooals het Coster-vraagstuk thans staat, moet het op een geheel nieuwen
typografisch-historischen grondslag worden onderzocht, en zal het resultaat
vermoedelijk zijn, dat de drukkerij der Costeriana niet bestaan heeft te Haarlem,
doch in Utrecht en/of Zwolle, en dat zij niet vroeger heeft gewerkt dan in de jaren
1460-65.
De literatuur over Laurens Janszoon Coster en zijn uitvinding is onoverzienbaar.
Wat tot het jaar 1867 verschenen is, wordt opgenoemd bij L.F. H o f f m a n n , Essai
d'une liste chronologique des ouvrages et dissertations concernant l'histoire de
l'imprimerie en Belgique et en Hollande (Bruxelles 1859; overdruk uit het Bulletin
du bibliophile belge XII-XIV), voortgezet in P e t z h o l d ' s Neuer Anzeiger für
Bibliographie und Bibliothekswissenschaft X (Dresden 1865), 273-289; XII (1867),
317-322. Een uitstekend overzicht geeft ook de Catalogus der Bibliotheek van de
Vereeniging.... des boekhandels ('s Grav. 1920) I, 95-112. Voor den strijd sedert
1870 en daarna, zie G. Z e d l e r , Von Coster zu Gutenberg (Leipzig 1921), 126-161,
met letterlijken afdruk en vertaling van de oudste teksten. C h . E n s c h e d é ,
Technisch onderzoek (Haarlem 1901), 51-53, met den tekst van de Keulsche Kroniek,
en vooral ook de literatuur, opgesomd bij L. P e t i t e n H. R u y s Repertorium....
vaderlandsche geschiedenis I (1907), kol. 431-5, 1212; II, 157-60, 603-4, III, 157-60,
619; IV (1933), 213-5. Overzicht van den tegenwoordigen stand der kwestie bij B.
K r u i t w a g e n , Gutenberg-Festschrift (Mainz 1925), 353-370, en in Verslag tweede
Congres van Ned. Historici (Gron. 1934), 56-58. Over den Coster-stamboom en de
Coster-portretten,
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waarmede men achteraf de Coster-overlevering heeft willen steunen, zie A. v a n
d e r L i n d e , De Haarlemsche Costerlegende ('s Grav. 1870), 73-85 (met afdruk
van den stamboom); 237-243 (over de portretten; over een zoogen. portret uit de
15e eeuw M o l s d o r f in Zeitschr. f. Bücherfreunde XV, 1). Een handig, populair
overzicht over deze materie gaf C. I m m i g in Het Tarief (Orgaan
Boekdrukkersbedrijf) XIII (Amst. 1923), no. 27, 203-219.
Kruitwagen

[Couperus, Gerardus]
COUPERUS (Gerardus), geb. te Warga, overl. 13 Mei 1753, zoon van Ds. P e t r u s
C., liet zich 10 Sept. 1723 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
was predikant te Bergum (1729-38) en te St. Anna Parochie (1738 tot aan zijn dood).
Van hem vindt men een nederlandsch vers achter de Dissertatio theologica ad
illustria loca in qua potissimum de peccato in Spiritum Sanctum disseritur, verdedigd
door Franciscus van Husen (Franeq. 1725).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 106,
118.
Wumkes

[Couperus, Johannes]
COUPERUS (Johannes), geb. te Warga in 1683, overl. 14 Sept. 1778, zoon van
Ds. P e t r u s C., liet zich in 1712 inschrijven als. student aan de hoogeschool te
Franeker, was predikant te Augustinusga, 1720 tot 1777, toen hij emeritaat verkreeg.
In 1744-45 was hij legerpredikant. Van hem is een Brulloftzrymke op dy tvaeeftigge
jonge lieuwe dy brauwe feint Klaas IJpei, proffaester yn dy rekkenkunst toa Fraentjer
in dy goedlykke jonge faam Lyske Smit gaerkaeppele dy 7 finne Haemoanne ynt
jier 1748, een gedicht van ongeveer 125 regels in de friesche taal.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 514;
Carmina Collecta dl. XIII op de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden; mijn Bodders yn
de Fryske striid, (Boalsert 1926), 334.
Wumkes

[Couperus, Mollerus]
COUPERUS (Mollerus), geb. te Leeuwarden, overl. 12 April 1788, kleinzoon van
Ds. P e t r u s C., liet zich in 1752 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Franeker. Hij was predikant te Wons (1763-68), Parrega (1768-86), en op Malakka
(O.-I.), waar hij nog geen half jaar werkzaam was. Van hem is een friesch rijmstuk
achter de Disputatio de S.S. Evangeliis ad Apocryphos quosdam libros non
accomodatis, verdedigd in 1754 door Andreas de Lange te Franeker.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 318,
396; It Heitelân (1924), 384; mijn Bodders yn de Fryske striid (Boalsert 1926), 335.
Wumkes

[Couperus, Petrus Theodorus]
COUPERUS (Petrus Theodorus), geb. te Leeuwarden in 1723, overl. te Gouda 18
Maart 1799, zoon van den burgerhopman L u c a s C., liet zich in 1738 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij in 1743 verdedigde een
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Dissertatio quarta ad vaticinia Daniëlis de priore parte regni quarti, expicta per crura
ferrea in statua et quartam bestiam ac hircum unicornem, cap. II, 33, VII, 7, VIII, 5-8
(Franeq. 1743). Hij werd 15 Nov. 1744 bevestigd als predikant te Woudsend c.a,
was in 1745-46 legerpredikant, werd van Woudsend verroepen naar Gouda in 1765,
waar hij tot 1784 werkzaam was. In dat jaar kreeg hij de aanstelling tot directeur
van de Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 447;
Catalogus der Bibliotheek van het Friesch Genootschap (Leeuw. 1862), 262.
Wumkes

[Court, Petrus Adrianus dela]
COURT (Petrus Adrianus d e l a ), geb. 2 Maart 1725 te Hasselt (België), overl. 20
October 1792
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te Gemert, zoon van Mr. J o h a n n e s A r n o l d u s en van A l d e g u n d i s
T u l l e n e e r s , promoveerde 28 Augustus 1750 te Reims tot licenciaat in de beide
rechten. Hij werd 19 October 1753 met het secretariaat der vrije grondheerlijkheid
Gemert belast en op 6 Maart 1760 werd hij tevens benoemd tot schout en drossaard
dier heerlijkheid na den vrijwilligen afstand van een oom zijner eerste vrouw, Johan
Frans van der Gheest. Over de uitoefening van zijn secretarisschap vooral werd
door enkele ingezetenen geklaagd en de la Court werd in 1780 en opnieuw in 1790
ter verantwoording geroepen. Hierover verscheen bij J. Krieger te Grave in 1791
een merkwaardig geschrift, getiteld: Procedures in de zaak van.... schepenen der
vrije heerlijkheid Gemert op ende jegens Petrus Adrianus de la Court, waarin de
meeste zijner ‘misdrijven’ worden opgesomd. De meest markante
familiegebeurtenissen werden door hem te boek gesteld en zijn gepubliceerd in het
tijdschrift Taxandria, jrg. XXXV, 161-167.
Hij huwde 4 Febr. 1758 te Velp (bij Ravenstein) met M a r i a H e n r i c a
E l i s a b e t h a v a n d e r G h e e s t (geb. 19 November 1720 te Velp en overl. 5
October 1765 te Gemert, dochter van Antoon Jozef, landscholtis en dijkgraaf van
stad en lande van Ravenstein en van Maria Gertrudis Schott, weduwe van Johan
Huybrecht Borret en moeder o.a. van mgr. A.E.A. Borret, dl. I, kol. 422) en hertrouwde
21 September 1773 te Gemert met M a r i a A n n a v a n G e m e r t (geb. 21 Aug.
1843 te Gemert, dochter van Mr. Martinus en van Helena van der Cruyse).
Uit het eerste huwelijk: A l o y s i a P e t r o n e l l a J o h a n n a , geb. 17 Oct. 1758
te Gemert (die 5 Aug. 1782 te Hasselt huwde met Mr. J o s e p h u s B e r n a r d u s
S t u e r s , waaruit o.m. Joseph P.A.L. ridder de St., dl. VII, kol. 1188, en L.J.C.A. de
St., dl. VII, kol. 1189), L a m b e r t u s J o s e p h u s J o h a n n e s H u b e r t u s , 20
Oct. 1759 geb. te Gemert, advocaat-procureur te Roermond; Paulus Emanuel
Antonius (dl. VIII, kol. 324).
Uit het tweede huwelijk sproten: A l d e g o n d i s H e l e n a , gehuwd met P e t r u s
J o h a n n e s C o o v e l s , en P a u l i n a M e c h t i l d i s , geb. 25 Maart 1779 te
Gemert, overl. aldaar 19 Jan. 1839, gehuwd met Dr. H e n r i c u s G r a s s e n s en
hertrouwd met J o h a n n e s C o r n e l i s R e n t e n i e r s .
Zie: Taxandria XXXV, 161-167.
Heeren

[Couttis, Henricus Wilhelmus]
COUTTIS (Henricus Wilhelmus), geb. te Doesburg in Juli 1702 uit een oud-adellijk
geslacht, overl. te Dronrijp 21 Dec. 1786, liet zich 10 Sept. 1723 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Franeker, was predikant te Haskerhorne c.a.
(1731-36) en Mantgum (1736), tot zijn emeritaat in 1777 inging. Van hem vindt men
een nederlandsch vers achter de Dissertatio phil. theol. Tabernaculi Mosaici mysteria
summis fastigiis delibata exhibens, verdedigd door B. Jorna (Franeq. 1729).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 168,
632.
Wumkes

[Crack, Hippolytus]
CRACK (Hippolytus), grietman van Aengwirden (Fr.), zoon van R o e l o f C r a c k
(overl. 8 Nov. 1604) en D o e k e l t j e D o e k l e s (overl. 1622), werd in 1605 tot
grietman aangesteld, was in 1618 monster-commissaris en in 1625 lid der
Gedeputeerde staten van Friesland. Hij stichtte waarschijnlijk in 1608 Crackstate,
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met haar voorplein, versierden gevel en koepeltoren, een sieraad van Heerenveen.
Een eeuw geleden werd het door
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het Rijk aangekocht als zetel voor de arrondissements- en kantonrechtbanken. Hij
was gehuwd met G a e l t j e G e r r y t s m a en overleed 17 Oct. 1626; zijn vrouw
drie dagen later.
Zie: H. B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe Naamlijst van Grietmannen (Leeuw.
1837), 337.
Wumkes

[Crack, Johannes]
CRACK (Johannes), geb. in 1600, overl. 26 April 1652, zoon van S y t z e R o e l o f s
C r a c k , waarschijnlijk oomzegger van den vorige, huwde A n s k v a n L y c k l a m a
(overl. 1667), dochter van R i n c o v a n L., grietman van West-Stellingwerf. Op 9
Jan. 1606 werd hij grietman van Aengwirden en 24 April 1651 curator van de
hoogeschool te Franeker. In 1623 was hij reeds volmacht ten landsdage. Ook is hij
lid van de Staten-Generaal geweest. Hij woonde op Crackstate en was een man
van distinctie, wien een groot deel van Aengwirden in eigendom toebehoorde. Hij
ligt met zijn vrouw begraven in de kerk van Terband.
Zijn door een onbekend kunstenaar 1636 geschilderd portret is in de verz. van
Welderen Rengers op huize de Ehze bij Almen.
Zie: H. B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe Naamlijst van grietmannen (Leeuw.
1837), 338; J. H e p k e m a , Stukjes Oud-Heerenveen in N. Advertentieblad.
Heerenveenster courant (13 Febr. 1892); mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland
(Leeuw. 1930) 1.
Wumkes

[Creutzberg, Karel Frederik]
CREUTZBERG (Karel Frederik), geb. 1840 te Horssen, overl. 30 Oct. 1911, zoon
van Ds.L.G.Th.Cr. (die volgt), die zelf hem opleidde voor het academisch onderwijs,
liet zich 15 Sept. 1855 inschrijven als theol. student aan de universiteit te Utrecht,
werd in 1863 cand. t.d.h.d. bij het prov. kerkbestuur te Utrecht, en was predikant te
Oosterbierum (1864-66), Maarssen (1866-70) en tot zijn emeritaat 1 Juli 1911 te
Arnhem. Hij vertaalde met zijn broeder L.H.F.C. N i s s e n 's Unterredungen über
die biblischen Geschichten en met J.G. V e r h o e f , B. B a h r i n g , Biografie van
Thomas à Kempis (Amst. 1863-66). Verder verscheen van hem: De laatste bede
van een scheidenden evangeliedienaar. Afscheidswoord (Maarssen 1870); Wat is
er geschied? Open schrijven aan K.W. Vethake (Arnhem 1887).
Wumkes

[Creutzberg, Lodewijk Hendrik Frederik]
CREUTZBERG (Lodewijk Hendrik Frederik), geb. 1830 te Horssen, overl. 29 April
1893 te Hoogland, zoon van Ds. Ludwig Gerhard Theodor Cr. (die volgt), werd 11
Sept. 1848 ingeschreven als theol. student aan de universiteit te Utrecht. Candidaat
tot den h. dienst bij het prov. kerkbestuur van Overijsel in 1853, werd hij predikant
te Oosterland (Z.) van 1854-59, te Zeist 1859-76, Woudenberg 1875-85, werd
directeur der inrichtingen voor ziekenverpleging te Rotterdam, ging weer in kerkelijken
dienst te Hoogland 1890, waar hij tot zijn dood werkzaam was. Hij vertaalde met
zijn broeder, die voorgaat, J. N i s s e n ' s Unterredungen über die biblischen
Geschichten, onder den titel Practische handleiding bij het onderwijs in de bijbelsche
geschiedenis voor scholen en huisgezinnen, vrij bewerkt (Nijkerk 1862-63). Er staat
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van hem een leerrede in den bundel Een Heer, één geloof door H.J.R.G. T h e e s i n g
e.a. (Amst. 1867). Hij bevestigde 16 Aug. 1868 zijn vriend J.J. Richard Jr. te Breda,
en de toen gehouden predikatie werd met de intreepreek uitgegeven ten voordeele
van de diaconie der Herv. gemeente aldaar.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. II, 319.
Wumkes

[Creutzberg, Ludwig Gerhard Theodor]
CREUTZBERG (Ludwig Gerhard Theodor), geb. te Wezel, overl. te Vlissingen 1856,
liet zich 20 Mei 1823 inschrijven als theol. stud. aan de uni-
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versiteit te Utrecht, werd in 1828 toegelaten tot de evangeliebediening, was predikant
te Horssen (1829-46), Chaam (1846-49), Veere (1849-50) en Vlissingen (1850),
waar hij tot zijn dood werkzaam was.
Van hem zag het licht: Bijbelsche geschiedenis voor jeugdige christenen (Nijmegen
1837-42), 6 dln; Het H. Avondmaal, een dierbaar onderpand en toonbeeld van de
liefde des lijdenden en stervenden Verlossers (Nijm. 1842); Het beeld van Jezus
als menschenzoon, naar zijn karakter en leven en enkele trekken eenvoudig
voorgesteld (Nijm. 1843); Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in zijn
goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen
van zijnen offerdood (Amst. 1845); Het Koninkrijk der hemelen, volgens de
gelijkenissen en uitspraken des Heeren, (Vlissingen 1852); Het leven met Christus
verborgen in God, voorgesteld in leerredenen (Vlissingen 1852); Het leven is mij
Christus. Tweede tiental leerredenen (Vlissingen 1852); Intreerede bij de N. Herv.
gemeente te Vlissingen, over het Koninkrijk der hemelen (Middelb. 1853).
Zijn beide zoons gaan voor.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. II, 318.
Wumkes

[Crevenna, Pietro Antonio]
CREVENNA (Pietro Antonio), noemde zich hier te lande P i e t e r A n t h o n y
C r e v e n n a , later naar zijn schoonvader B o l o n g a r o C r e v e n n a , geb. te
Milaan 1736, overl. te Rome op de terugreis naar Holland 8 Oct. 1792, bibliograaf.
Over zijn opleiding is weinig bekend; wij weten slechts dat hijzelf den geleerden
Jezuïet Guido Ferrari zijn leermeester noemt. Woonachtig op het Rokin te
Amsterdam, huwde hij op 31-jarigen leeftijd, begin 1768 (ondertr. 14 Jan.), aldaar
met de 20-jarige A n t o i n e t t a M a r i a B o l o n g a r o , een der beide dochters van
G i a c o m o F i l i p p o B o l o n g a r o , een schatrijk italiaansch koopman, die op 28
April 1745 poorter van Amsterdam was geworden en in 1780 in zijn geboorteplaats
Stresa overleed. Bolongaro had in 1765 voor ƒ 38.000 een groot huis gekocht op
den N.Z.Voorburgwal achter den Dam, dat zijn schoonzoon na zijn dood uit den
boedel overnam voor ƒ 55.000. Laatstgenoemde kocht in 1782 ook het belendende
perceel voor ƒ 24.000. Beide huizen werden nog in hetzelfde jaar afgebroken, waarna
op de vrijgekomen plek een grootsche woning in italiaanschen stijl (bekend als ‘het
huis van Crevenna’) verrees. Het nieuwe huis trok vooral de aandacht van de
Amsterdammers door de hangende tuinen, die de eigenaar op het platte dak liet
aanbrengen. Het is onbekend wie de architect van het gebouw is geweest.
Crevenna was koopman in snuif (tabakshandelaar). Zijn fortuin, dat hij goeddeels
aan zijn schoonvader dankte, stelde hem in staat geheel aan zijn bibliophiele
neigingen te voldoen. Hij verzamelde een hoogst belangrijke bibliotheek, waarvan
hijzelf den catalogus bewerkte onder den titel Catalogue raisonné de la collection
de livres de Mr. Pierre Antoine Crevenna, négociant à Amsterdam, 6 dln. (z. pl.
1775-76). Deze catalogus, waarin een rijke verzameling der zeldzaamste boeken
met bewonderenswaardige nauwkeurigheid en kennis is beschreven, is vooral
belangrijk door de uitvoerige aanteekeningen, welke onder vele titelopgaven geplaatst
zijn en nog steeds voor bibliografische doeleinden van belang zijn. Het zesde deel
bevat zeer vele onuitgegeven brieven van italiaansche geleerden, terwijl in het 5e
deel (blz. 188-191) boeken vermeld worden van Guido Ferrari met de inscriptie ‘Mihi
Petr. Anton. Crevennae dono misit Guido Ferrarius cui plurimum debeo quod

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

223
me adolescentem rhetoricae studiis vocantem illo magistro optinmo recte
peramanterque instituerit adeptum aetatem et absentem ad hanc diem semper
voluntate animo prosecutus sit amarit amet’, waaruit volgt dat genoemde Jezuïet
Crevenna's leermeester is geweest. Ferrarius heeft een zijner boeken aan Crevenna
opgedragen.
Crevenna's bibliotheek werd nog tijdens het leven van den eigenaar om onbekende
redenen verkocht, met uitzondering echter van eenige zeldzame en van bijna alle
bibliografische werken, daar Crevenna over den oorsprong der boekdrukkunst een
werk wilde schrijven. De titel van den verkoopscatalogus luidt Catalogue des livres
de la bibliothèque de Mr. Pierre Antoine Bolongaro-Crevenna (Amsterdam chez
D.J. Changuion & P. den Hengst libraires dans le Kalverstraat, 5 dlr. 1790),
bevattende veel kortere noten en aanteekeningen dan de vroegere catalogus. In
15 jaren was de bibliotheek zoozeer vermeerderd, dat deze tot de uitmuntendste
particuliere bibliotheken behoort, welke ooit gevormd zijn. Vooral belangrijk waren
de hebreeuwsche boeken en zeldzame hebreeuwsche bijbels, voorts de zeldzame
italiaansche uitgaven, 1050 incunabelen en 260 meest perkamenten handschriften.
o

o

De genoemde catalogus in 8 in 5 dln., bestaat op 4 papier (het 5e deel is daar ten
onrechte als sixième volume aangeduid), waarvan een 25-tal exemplaren werden
gedrukt met een lofdicht van Hier. Bosch. Een enkel exemplaar van den catalogus
o

in 8 bevat een lijst van de 1500 boeken en handschriften, die waren opgehouden
en alsnog voor vastgestelde prijzen te verkrijgen waren.
Bij zijn dood liet Crevenna een handschrift na, getiteld: Histoire de l'origine et des
progrès de l'imprimerie; het is onbekend waar zich dit thans bevindt. Het restant
van Crevenna's boekerij, dat nog een belangrijke verzameling vormde, werd in 1793
geveild; de verzameling bevatte de boeken, die waren opgehouden in 1790, talrijke
bibliografische werken en een bijzonder volledige collectie over de Jezuïeten. De
catalogus was getiteld: Catalogue de la bibliothèque de feu Mr. Pierre Antoine
Bolongaro Crevenna, qui sera vendue publiquement à Amsterdam (1793) en bevat
geen aanteekeningen. De collectie Jezuïtica bracht slechts ƒ 200 op, terwijl de
belangrijke verzameling van 513 facsimilé's van oude drukken, door Crevenna voor
zijn ontworpen werk over de drukkunst verzameld, voor slechts ƒ 150 werd verkocht.
Toen Crevenna stierf - volgens S a x i u s op 57-jarigen leeftijd - liet hij zes zoons
en twee dochters na uit zijn eerste huwelijk. In 1784 was Crevenna hertrouwd met
A g a t h a C o r n e l i a D o m m e r , uit het bekende katholieke amsterdamsche,
thans geadelde geslacht van dien naam; uit dit huwelijk werden echter geen kinderen
geboren. De erfgenamen verkochten in 1794 het huis van Crevenna voor ƒ 55.500
aan Pierre le Dantu, een handelaar ‘in meubilaire goederen’. In den franschen tijd
was het staatssecretarie, terwijl er sinds 1823 de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen in was gevestigd. Ten slotte werd het gebouw, bij de oudere
Amsterdammers nog welbekend, in 1921 afgebroken; het z.g. geldkantoor in zeer
modernen stijl verrees op de plek en op die der afgebroken belendende perceelen.
Van zijn portret bestaat een prent door R. Vinkeles(?).
Zie: W y t t e n b a c h , Bibliotheca critica (Amst. 1783) II, 4, 134; C h r i s t . S a x i u s ,
Onomasticon VIII (1803), 410, 411; B o r n s t a h l , Reise door Europa V, 416; Konsten letterbode (1789, 1790).; F. M u l l e r , Catalogus van de
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bibliotheek der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels
(Amst. 1855), 103, 104, in deze bibliotheek zijn exemplaren van alle verschenen
catalogi van Crevenna's bibliotheek voorhanden; Maandblad Amstelodanum II, 53;
J o h . C. B r e e n , Het huis van Crevenna, N.Z. Voorburgwal 212 te Amsterdam in
De Bouwwereld 20e j., no. 16, 20 April 1921 (herdr. in B r e e n , Uit Amsterdam's
verleden (1934), 121 e.v.; met afb. van het huis); art. Crevenna in Enciclopedia
Italiana XI (1931), 893.
Wijnman

[Crol, Johannis Didericus]
CROL (Johannis Didericus), geb. 1806 of 1807, overl. 18 Aug. 1870 te Voorburg.
Als gezaghebber van St. Martin werd hij bij Koninklijk besluit van 23 April 1859
benoemd tot gouverneur van Curaçao. Zijn bewind, dat tot 1866 duurde, kenmerkte
zich door twee belangrijke gebeurtenissen: de vrijverklaring der slaven in 1863 en
de invoering van het nieuwe regeeringsreglement in 1866.
de Gaay Fortman

[Croles, Jelle Jelles]
CROLES (Jelle Jelles), scheepsbouwmeester, geb. te IJlst 1793, overl. 1 Maart
1851. Hij was een vurig ijveraar voor de gereformeerde leer in de dagen der
Afscheiding en schreef: De wonderbare reiniging eener melaatsche, ontwikkeld uit
Matth. 8:1-4 (Sneek 1831); Uitboezemingen (Sneek 1832). In den herfst van 1834
hield hij evenals Pier Schaap van Workum en J.W. Vijgeboom oefeningen te Sneek.
Hij kwam met zijn zoon W a l l e J e l l e s C. om het leven door het omslaan van
een zeilboot op het Heegermeer. Zijn vrouw was L i s k j e W a l l e s V e l d h u i s .
Zijn andere zoon, J e l l e C., geb. te IJlst 5 Sept. 1826, eveneens
scheepsbouwmeester, was wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand in
zijn geboorteplaats en lid der Staten van Friesland 1886-98.
Zie: mijn It Fryske Réveil yn portretten (Snits 1911), 15; mijn Stads- en
Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1934) II, 159, 160, 242.
Wumkes

[Cruiningen, Jan van (1)]
CRUININGEN (Jan v a n ) (1), of K r u i n i n g e n , C r u n i n g e n , geb. 15de eeuw,
overl. 1513, was een zoon van A d r i a a n en diens 2de echtgenoote M a r g a r e t h a
v a n V i l a i n . Ridder, heer van Cruiningen, van Heenvliet, Pamele(n), Hazerswoude
en Steenkerken, was ook burggraaf van Zeeland evenals zijn vader Adriaan, heer
van Heenliet en ‘tot’ Woensdrecht (welke laatste heerlijkheid evenwel, volgens
J u t e n in Taxandria, in den tijd van Jan v.C. door aankoop eigendom werd van
den ook beneden genoemden Jan v. Bergen, heer van Walhain, zoon van Jan ‘met
de Lippen’). Lid dus van een aanzienlijk geslacht, behoorende tot de eerste of groote
edelen van Zeeland, mocht heer Jan zich verheugen in de gunst van den landsheer,
wiens Raad en Kamerling hij was, eerst van Maximiliaan, die hem in 1480 aanstelde
als gewoon Raad in het Hof van Holland en Zeeland en hem opdrachten gaf o.a.
tot het ‘vermaken van de wet’ in Vere (29 April 1485) (E r m e r i n s , Zeeuwsche
oudheden III, 44). Maar O b r e e n (Wapenher. 1901, 10) wijkt, blijkbaar in vergissing,
af, als hij hem van Mechelen, in plaats van Gent tot (groot) baljuw maakt, hetgeen
dan in 1486 moet plaats gehad hebben, kort vóórdat zijn nu Roomsch-Koning
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geworden vorst zich den volke van die rumoerige stad kwam vertoonen. Op het
eerste, door diens zoon Philips den Schoone (te Mechelen) voorgezeten kapittel
der Vliesorde was het, dat heer Jan tot ridder werd gekozen (24 Mei 1491). Sinds
1492 figureert zijn naam onder die der rentmeesters van. Zeeland bewester Schelde
(wien Mid-
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delburg als verblijfplaats was aangewezen), waartoe hij 28 Nov. den eed aflegde;
hij werd het ook, hoewel de rekeningen van beide kwartieren gesplitst bleven, van
Zeeland beooster Schelde (27 April 1493, beëedigd 9 Mei), waarvoor hij van 1494
tot 1500 (toen hij ontslagen werd) optredend als rentmeester-generaal van Zeeland
(ook groot-tresorier) echter een gecommitteerde benoemt. Toch wordt van hem als
zoodanig al van 1490 (29 Aug.) een rekening vermeld, waarvoor men zie d e
S t o p p e l a a r , Inv. v.h. oud-Archief der stad Middelburg 1217-1581 (Middelburg
1883), bl. 162 (no. 617). In deze uitgave vindt men, bl. 171, Jan v.C. genoemd als
rentmeester bew. Schelde, aangeschreven om den vrede van Senlis af te kondigen
van 1493, in welk jaar hij burggraaf van Zeeland wordt, tevens genoemd als
rentmeester-generaal zoo beooster als bewester Schelde. Men vergelijke daar
verder bl. 192-193, 201 voor 1495-96. En bl. 218 voor het jaar 1499, als Jan v.C.,
ridder, raad en kamerling, en heer Dirk v. Zwieten, ridder, ‘submitteeren bij acte,
verleden voor wet en raad al hun geschillen over de successie van wijlen heer J o e s
v.C. ten zeggen en ordonnantie van heer Willem van Montfoort, proost van
Oudmunster te Utrecht en van heer Steven v. Zuylen v. Nyevelt, ridder en
landcommandeur der orde van de Duitsche heeren mede te Utrecht, als arbiters’.
Dit moet dan dezelfde Joost v.C. zijn, die t.a.p. (bl. 70) ook voorkomt en wel op
1454 (andere dus dan de beneden volgende). Maar dan is deze een tijdgenoot van
Adriaan, die aldaar (bl. 66) voorkomt op 5 April 1450, toen hij Adriaan v. Borselen
opvolgde als burggraaf van Zeeland, als hoedanig hij in 1459 gecontinueerd werd
(aldaar bl. 85). Deze Adriaan v.C. is bovengenoemd als de vader van Jan en kan
bezwaarlijk de Adriaan zijn, van wien Zel. Ill. I, 159, evenals J.v. G r i j p s k e r k e ,
't Graafschap v. Zeeland (Middelburg 1882) meldt, dat hij Jan v.C. in diens kwaliteit
van burggraaf van Zeeland vervangt in 1492 en 1493; zie intusschen Adriaan tegen
het slot van art. Joost (2).
Nog een benoeming viel hem, Jan, die twee jaar later (1 April 1495) behoorde tot
de onderteekenaars van de nieuwe Keure in Zeeland, ten deel, maar van deze, nl.
tot dijkgraaf van bewester Ierseke, die 1 Oct. 1512 voor 3 jaar inging, heeft hij niet
lang meer genoten, daar hem reeds in 1513 de dood trof, hoewel in dit jaar, op 14
Febr. nog vermeld, en wel met zijn zoon Joost (bij R. F r u i n , De leenregisters van
bewesler Schelde 1470-1535, 's Gravenhage 1911, 229), trouwens Jan alleen nog
op 8 April (aldaar bl. 230).
Hij was getrouwd geweest met A g n e s v a n M o n t f o o r t , vrouwe van
Reyerscop, dochter van J a n , den bekenden burggraaf van Montfoort, en reeds (28
Mei) 1494 op 23-jarigen leeftijd overleden, en, evenals haar echtgenoot in 1513,
begraven te Heenvliet.
Uit hun huwelijk sproten één of twee zoons, want over dien Jan, welke ongehuwd
overleden zou zijn, bestaat geen eenstemmigheid.
Over Joost zie beneden. Dan had Jan nog twee bastaarddochters, van wie de
oudste, M a g d a l e n a (Ned. Leeuw 1885, echter voorgesteld als wettige dochter,
zie ook Ned. Leeuw 1888, 33, 51), gehuwd met W o l f e r t v. B o r s e l e n , bij dezen
een dochter A n n a had, terwijl ook de jongste, Sandrina, echtgenoote van J a c o b
C r o e s i n c k , een dochter zou hebben nagelaten, A g n e s genaamd naar haar
grootmoeder, en in den echt getreden met O t t o v. E g m o n d v. K e n e n b u r g h .
Van een zoon van Jan, C o r -
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n e l i s , parochiaan van Capelle, vond ik alleen gewag gemaakt bij R. F r u i n , De
leenregisters v. Bew. Schelde no. 692, zonder eenige toelichting.
Kooperberg

[Cruiningen, Jan van (2)]
CRUININGEN (Jan v a n ) (2), of K r u i n i n g e n , overl. 24 April 1559, zoon van
Joost v.C. (1), die volgt, en C a t h a r i n a v a n W a s s e n a a r , over wien o.a.
Zelandia Illustrata I, 585, ook S m a I - l e g a n g e , 715 en Alg. Ned. Familieblad
(1892), 23. Hij werd de 2de echtgenoot (sinds 1549) van J a c q u e l i n e o f
J a c o b a v a n B o u r g o n d i ë (1523-56), dochter van Adolf v.B. en Anna van
Bergen (dl. VIII, kol. 193). Haar eerste man was geweest Jan van Praet en Woestijne.
Men vergelijke ook het grafschrift, geplaatst op een gedenkteeken, waaruit blijkt,
dat Jan v.C. na den dood van zijn schoonbroeder Maximiliaan zich als heer van
Beveren had beschouwd. Deze heerlijkheid is echter overgegaan in het huis van
Croy, tot welk geslacht de gemalin van Maximiliaan had behoord (Louise de Croy,
zie dl. VIII, kol. 205) en dat is waarschijnlijk (zie ook aldaar 193-194).
Jan (2), heer van Cruiningen, Heenvliet, Hazerswoude, later van Beveren en
Tournehem (zie laatstaangehaalde plaats), burggraaf van Zeeland, overleed te Vere
24 April 1559, begraven aldaar onder een verheven tombe. Behalve twee dochters,
A n n a en L o u i s e , of nog een derde (zie bij W i t t e r t v a n H o o g l a n d , II, 742),
J a c q u e l i n e , dan tusschen de beide anderen in (maar welke derde o.a. niet is
vermeld in Alg. Ned. Familiebl. 1892, 23), bleef nog een zoon over, M a x i m i l i a a n ,
die in de volgende periode veel van zich zal laten spreken. Bij S t r o o b a n t , Notice
sur les quatre anciennes vicomtés de Hollande (Anvers 1850-53), 179, behalve nog
een ongehuwd gestorven zoon J a n , een dochter M a r g a r e t h a , gehuwd met den
graaf v a n V a l k e n s t e i n en, in plaats van Jacqueline, J o h a n n a , die hij laat
trouwen met O t t o v a n A s s e n d e l f t , heer van 's Lands Kijfhoeck, Goudriaan
etc., kastelein van Gouda. Stroobant wijkt echter niet alleen in deze opgave af, maar
ook in zijn mededeelingen betreffende Jan v.C. (2) zelf, waarin hij o.a. hem zijn
burggraafschap in 1498 laat afstaan aan zijn kleinzoon H e c t o r , en hem als gemalin
geeft de op 23-jarigen leeftijd op 28 Mei 1494 overleden A g n e s d e R o o v e r ,
dochter van J e a n d e R o o v e r , heer v. Hazewoude(!) en van M a r g a r e t h a
v. G h o o r .
Van zijn graftombe, voorheen in de Kerk te Veere, is een teekening in de verz.
van het Zeeuwsch genootschap te Middelburg.
Kooperberg

[Cruiningen, Joost van (1)]
CRUININGEN (Joost v a n ) (1), of K r u i n i n g e n , overl. 7 April 1543, zoon dus van
Jan (1) (zie boven) en A g n e s v a n M o n t f o o r t , van wie hij Reyerscop erfde,
gelijk van zijn vader diens heerlijkheden, werd, evenals deze, raad en kamerling
van den vorst en gecommitteerd burggraaf van Zeeland, sinds 1513 burggraaf, in
welk jaar hij met zijn vader genoemd wordt. Zoo ook reeds samen op 1507, terwijl
hij eveneens bij R. F r u i n , Het Archief v. Prelaat en edelen v. Zeeland ('s
Gravenhage 1904) voorkomt op 1517, 1519 en 1520 (zie aldaar register) en in diens
uitgave van De rekeningen en andere stukken uit de Holl. Rekenkamer in 1617
overgebracht naar de Zeeuwsche ('s Gravenhage 1909), eveneens op laatstgenoemd
jaar en op 1523. Zie voor de jaren 1530 en 1531 aldaar V os, 675 en 678. Heer
Joost, in 1510 (?) ook dijkgraaf van bewester lerseke benoemd, was tweemaal
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gehuwd. Maar verwarring bestaat zoowel betreffende den voornaam der eerste
echtgenoote, vrouwe van Bourgondië,
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als in zake het jaartal van dit huwelijk. Want hoe zou het jaar 1514 juist kunnen zijn,
als het hun dochter A n n a was, die op 15-jarigen leeftijd in 1515 overleden is, gelijk
blijkt uit F r u i n Leenreg. etc., bl. 245, vgl. ook bl. 246. En wat den voornaam
aangaat, terwijl de een haar Magdalena noemt, spreekt de andere van Charlotte,
die toch een andere zuster moet zijn van Adolf van Bourgondië en in 1511 gehuwd
met J a n v a n B e r g e n , heer van Walhain, zoon van Jan met de Lippen
(bovengenoemd) en broeder van haar schoonzuster (verg. ook Ned. Leeuw 1923,
344; over die beide heeren van Bergen ook dl. IX, kol. 52). Bedoelde vrouwe van
Bourgondië was een dochter van Philips v.B., heer van Beveren, Tournehem etc.
(dl. VIII, kol. 209), en A n n a v. B o r s e l e n , vrouwe en erfdochter van Vere,
Vlissingen, Brouwershaven etc.
Jan's tweede vrouw was C a t h a r i n a v. W a s s e n a a r , dochter van J a n v.W.,
burggraaf of schout van Leiden en J o h a n n a v a n H a l e w y n en overl. 19 Nov.
1538 en, zooals haar omstr. 5 jaar later overleden echtgenoot, begraven te Heenvliet.
Als gesproten uit het 1ste huwelijk geeft S m a l l e g a n g e , behalve een, vóór haar
vader op 15-jarigen leeftijd overleden, dochter A n n a (zie boven) ook als Johanna
wel vermeld (genoemd ook bij F r u i n , Leenreg. etc., bl. 218 op het jaar 1509, waar
haar moeder Charlotte wordt genoemd) en een vermoedelijk, eveneens jong
gestorven zoon J o o s , als zoon verder H e c t o r (zie ook Alg. Ned. Familieblad
1892, 23) die, vermeld in de publicatie van de Keure van Zeeland van 1496 (zie
F r u i n , De keuren v. Zeeland ('s Gravenhage 1920), bl. 247, en wel als burggraaf
van Zeeland in 1498) werkelijk zoo omstr. 1500 (zijn sterfjaar?) genoemd wordt als
Heer o.a. van Heenvliet en van Oostvoorne, maar, evenals bij S t r o o b a n d , in de
Zel. Ill. I, 72, beschouwd wordt als waarschijnlijk de oudste zoon van Jan v. C. Doch
hij wordt niet vermeld bij W i t t e r t v. H o o g l a n d , Bijdr. tot de gesch. v.d.
Utrechtsche ridderhofsteden en heerlijkheden ('s Gravenhage 1912) II, 741, die
trouwens ook geen Joost kent uit het 1ste huwelijk, wel, evenals trouwens ook
Smallegange, uit het 2de. Behalve dezen Joost (2) (zie beneden) leverde het tweede
huwelijk ook nog een zoon, Jan (2) (die voorgaat) op en een dochter, J o h a n n a ,
gehuwd met O t t o v. A s s e n d e l f t , ridder, Heer te Goudriaan en 's Lands Kijfhoeck,
kastelein en baljuw te Gouda, kinderloos overleden (zie: M o e s e n S l u i t e r m a n ,
Ned. Kasteelen III, 106). Van een kinderloos huwelijk getuigt ook Ned. Leeuw (1927),
306, hoewel Wittert v. Hoogland in zijn aangehaald werk II, 741 spreekt van een
dochter Anna.
Kooperberg

[Cruiningen, Joost van (2)]
CRUININGEN (Joost v a n ) (2), of K r u i n i n g e n , overl. 1547, was een zoon v.
Joost (1), die voorgaat, en C a t h a r i n a v a n W a s s e n a e r .
Deze heer van Cruiningen, ook genoemd onder de burggraven van Zeeland,
eveneens trouw aan het huis Oostenrijk, heeft zich meer als krijgsman bekend
gemaakt, waardoor hij de bijzondere aandacht heeft verworven van schrijvers als
P. d e l a R u e in diens Staatk. en Heldhaftig Zeeland (Middelburg 1736).
Zoo behoorde hij onder de heeren, die zich schaarden om den vorst van Anhalt
(L. D u n c k e r , Fürst Rudolf der Tapfere von Anhalt), toen deze veldheer de landen
van landvoogdes Margaretha beschermen moest tegen den vijandelijken inval van
1507 in Kempen en Hesbaye (waarover ook A. H e n n e , Hist. du règne de Charles
V en Belgique I, 163 s.). Het hoofdkwartier was toen
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opgeslagen in Leuven; later werd Thienen het algemeene verzamelpunt (vgl. voor
het een en ander behalve K o o p e r b e r g , Margaretha v. Oostenrijk, 259-260 nu
ook G. K a l s b e e k , De betrekkingen tusschen Frankrijk en Gelderland tijdens Karel
v. Egmond (Wageningen 1932), bl. 66). Maar wordt hierbij zijn naam nauwelijks of
onvolledig vermeld, zoodat mogelijk evengoed een andere heer van Cruiningen
bedoeld kan zijn (zijn gelijknamige vader of zijn halfbroeder, mogelijk zelfs zijn
grootvader Jan), het is deze Joost, trouwens vermoedelijk ook al bedoeld als
medewerker bij de opneming van Friesland in Juni 1524 onder de heerschappij van
Karel V (H e n n e III, 351), die als krijgsoverste van dien vorst op den voorgrond
getreden is.
Met name in den oorlog, dien deze Keizer 1546-47 in Duitschland te voeren had
tegen protestantsche onderdanen als in Beneden-Duitschland, waar zich een
legercorps onder van Cruiningen's bevel samentrok. Opgebroken 16 Jan. 1547
drong hij, alles verbrandende, 9 dagen later het graafschap Tecklenburg binnen,
welks graaf, trouw bondgenoot van Willem van Kleef, zich zonder tegenstand
onderwierp en het kasteel Lingen overleverde. Dan bracht de heer van Cruiningen
Osnabrück tot onderwerping en vervolgens verschillende graven, die allen de
leenhoogheid des Keizers erkenden. Ook zoo ging het met het versterkte Minden,
dat zich zonder slag of stoot overgaf. Na eenige dagen rust trok de zegevierende
krijgsmacht, door gijzelaars vergezeld, opnieuw voorwaarts en drong, na
verschillende versterkte kasteelen en plaatsen nog weggenomen te hebben,
Luneburg binnen om zich vervolgens te richten tegen Bremen, welks bisschop den
steun van Karel V had ingeroepen tegen de Protestanten in zijn gebied. Omgekeerd
schonk de kerkvorst hulp aan menschen en materiaal en het kapittel en de adel
volgden dat voorbeeld, ja, de stad zelf toonde zich tot onderhandelen bereid. Maar
zijn snel succes verblindde van Cruiningen, de wapens moesten beslissen. De
Bremers, intusschen versterkt, streden niet zonder succes. Maar toen Hamburg en
de koning van Denemarken te hulp dreigden te snellen en alles in de omgeving in
beweging scheen te komen tegen de plunderingen der keizerlijken, zoodat zelfs de
hertog van Kleef Karel V waarschuwde, toonde van Cruiningen zich handelbaarder.
Maar het was te laat. De Bremers waren er van op de hoogte gekomen, hoe zeer
hun vijand verstoken was van artillerie en munitie. Van C. voelde zijn terugtocht,
dien Karel V nu wenschte, bedreigd. Hij wist dien vorst te overtuigen van de wenschelijkheid om het aangevallen gebied te bezetten, maar drong tegelijkertijd, ook bij de
landvoogdes. Maria, aan op zending van geld ten einde zijn uit den band springende,
immers slecht betaalde, troepen in bedwang te houden.
Tevergeefs. En terwijl de hertog van Brunswijk slechts langzaam hulp zond aan
de keizerlijken, voerden de Hamburgers den Bremers levensmiddelen, munitie en
soldaten toe. De kooplieden, bevreesd voor den toorn van Karel V, vroegen
intusschen genade, en in de veranderde omstandigheden was de Keizer geneigd
hun die op verzachte voorwaarden toe te staan. Maar de Bremers hielden vol;
ingelicht over de nadering van den hertog van Brunswijk wilden zij die voorkomen
door een algemeenen aanval. Hierbij werd van C. zoo zwaar gewond, dat hij naar
het den bisschop van Bremen behoorende slot van Verden werd gebracht, waar hij
5 dagen later, op het einde van Febr. 1547 aan zijn wonden
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bezweken is. Hij werd in het Koor begraven.
Op den naam van Joos(t) komt ook nog voor een zoon van A r e n d , die dus noch
deze noch een der bovengenoemde Joosten is geweest, hoewel de tijd geen beletsel
zou zijn. Hij toch komt voor in 1527 (2-maal) en 1533, nl. bij R. F r u i n , De
leenregisters van bew. Schelde (zie de betr. nos, zonder eenige toelichting). Zoo
geheel in den haak is het dus nog niet met de nauwkeurigheid van de stamlijst van
dit geslacht (welks wapen is in goud drie zwarte palen), trouwens ook niet in andere
opzichten (zie boven), als W. t e W a t e r , Het Hoog-Adelijk en Adelrijk Zeeland,
bl. 53, het wil doen voorkomen. Echter is het mogelijk, dat men hier met een anderen
tak te doen heeft. Immers bij S m a l l e g a n g e wordt wel degelijk een Joos(t)
genoemd, zoon van Arend (en A n n a v a n R e i m e r s w a a l ). Deze Joos, heer
van Voorhouten, is getrouwd met J a c o m i n a v a n S p a n g e n en woonachtig
op het kleine slot bij Cruiningen. Overleden 3 Nov. 1561 is hij in die plaats begraven,
gelijk zijn eerst in Sept. 1594 te Antwerpen gestorven echtgenoote in de Kapel van
St. Lieve Vrouwe aldaar. Maar van een Z w e e r v.C., broeder van Jan, op het jaar
1489 als dood vermeld (F r u i n t.a.p. no. 805) en van een blijkbaar weer anderen
Z w e e r , levende in 1529 (aldaar nos. 1525 en 1535) vond ik ook bij
S m a l l e g a n g e geen spoor.
De lit. is in de voorafgaande art. in hoofdzaak vermeld, kronieken als die van
Smallegange, werken en uitgaven van de la Rue en te Water, Ermerins en van
Grijpskerke, Strooband, Henne, Obreen, Lantsheer en Nagtglas (m.n. Zelandia
Illustrata), de Stoppelaar, Wittert v. Hoogland en R. Fruin (o.a. ook nog, behalve
het Archief v. Prelaat en Edelen v. Zeeland ('s Gravenhage 1904) e.a., De keuren
v. Zeeland ('s Gravenhage 1920), alsmede tal van artikelen in tijdschriften als Nav.,
Wapenheraut, Alg. Ned. Familieblad, de Ned. Leeuw, T a x a n d r i a , Gen. en Her.
Bl. (waarvoor te raadplegen Rep. P e t i t en v. B e r e s t e y n ).
Verder de algemeene wapen-, stam- en adelsboeken, kronieken als van
R e y g e r s b e r g e n en B o x h o r n en de bekende (over de Gulden Vliesorde) van
K e r v i j n de L e t t e n h o v e (ook diens Hist. de Flandre) en d e R e i f f e n b e r g ,
W a g e n a a r , S c h e l t e m a (Staatk. Nederland), F r u i n - C o l e n b r a n d e r ,
Gesch. der staatsinstellingen in Nederland ('s Gravenhage 1922), L a s o n d e r ,
Bijdr. tot de gesch. van de Hooge Vierschaar in Zeeland ('s Gravenhage 1909) en
J. G o s s e s , De rechterlijke organisatie v. Zeeland in de M.E. (Gron., 's Gravenhage
1917).
Kooperberg

[Crull, Antoni]
CRULL (Antoni), gedoopt te Zwolle 7 Nov. 1665, overl. te Sluis in 1727, zoon van
Joan Henrik, die volgt, en zijn tweede vrouw M a r t h a M e e u w s e n , liet zich 10
Apr. 1686 inschrijven als student te Harderwijk, waar hij in de rechten promoveerde.
Hij was burgemeester en schepen van 't Vrije van Sluis (1690-1727), waar hij 26
Sept. 1699 huwde met F r a n ç o i s e v a n d e n B u s s c h e . Na zijn dood
hertrouwde zij te Aardenburg 17 Maart 1729 met luitenant P i e r r e C a p e l l e ,
weduw- naar van F r a n c i n e B o n g a r t .
Zie: Nederland's Patriciaat (1921), 245.
Wumkes

[Crull, Caspar]
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CRULL (Caspar), geb. te Zwolle omstreeks 1660, overl. omstreeks 1708, zoon van
burgemeester Joan Hendrik, die volgt, en zijn eerste vrouw E l i s a b e t h G r e v e n ,
liet zich 26 Jan. 1680 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen en
26 April 1683 te Harderwijlk, waar
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hij promoveerde in de rechten. Hij was ontvangergeneraal van het kleinzegel der
Generaliteit (1678) en gehuwd met P e t r o n e l l a C l a n t (geb. in 1673, begraven
te 's Gravenhage 31 Maart 1756).
Zie: N e d e r l a n d ' s P a t r i c i a a t (1921), 245.
Wumkes

[Crull, Joan Hendrik]
CRULL (Joan Hendrik), geb. omstreeks 1627 te Zwolle, overl. te 's Gravenhage 24
Sept. 1693, zoon van J o o s t C r u l l en M a r i e k e n A n t o n i s d r . v a n
B r a e c k e l , was burgemeester van Zwolle (1657-93), gecommitteerde ten landdage
van Overijssel (1669-75), cameraar en hoofdschout van Zwolle (1674) en
gecommitteerde ter Staten-Generaal (1675-93). Hij huwde 1e E l i s a b e t h
G r e v e n , 2e M a r t h a M e e u w s e n , 3e 15 Aug. 1674 te Zwolle J o a n n a v a n
d e r H e u l (geb. 17 Dec. 1627, overl. te 's Gravenhage 22 Nov. 1686), 4. 28 Mei
1693 A n n a v a n R o m o n d (geb. te Emden 13 Juli 1641, begr. te Zwolle 8 Mei
1720).
Zie: Nederland's Patriciaat (1921), 244.
Wumkes

[Crull, Wolter Hendrik (1)]
CRULL (Wolter Hendrik) (1), gedoopt te Assen 26 Sept. 1784, overl. te Leens 1
Maart 1816, zoon van Ds. H e n d r i k C r u l l en R o l i n a H o f s t e d e , liet zich 21
Sept. 1803 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 14
Juni 1810 promoveerde in de geneeskunde op een Dissertatio anthropologico-medica
de cranio ejusque ad faciem ratione. Hij vestigde zich als med. doct. te Leens en
huwde in 1814 met S c h e l t i n a A n n a I d a G e e r t r u y d barones v a n
B r o e c k h u y s e n , geb. te Voorst op huize De Beele 12 Juli 1782, overl. te
Groningen 28 Maart 1845.
Zie: Nederland's Patriciaat (1921), 248.
Wumkes

[Crull, Wolter Hendrik (2)]
CRULL (Wolter Hendrik) (2), geb. te Meppel 22 Sept. 1828, overl. aldaar 30 Maart
1864, liet zich 17 Sept. 1849 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 1 Juli 1854 in de geneeskunde promoveerde op een proefschrift
Experimenta quaedam de restitutione motus ciliaris evanidi. Hij vestigde zich als
med. dr. in zijn geboorteplaats en huwde 8 Aug. 1860 te Groningen C a t h a r i n a
A n n e t t e K u i p e r , geb. aldaar 10 Sept. 1831, overl. te Nunspeet 19 Sept. 1909.
Zijn broeder Caspar Everhard (geb. te Meppel 30 Dec. 1826, overl. te Nuenen
11 Dec. 1890) werd student te Groningen (13 Sept. 1847), was predikant te Britsum
(1859-67), Sleen (1867-74), Goedereede (1874-78), Tholen (1878-86) en Nuenen
(1886-90). Hij was gehuwd te Nieuwer Amstel met C h a r l o t t e W i l h e l m i n a
L o u i s e B o t t e r b r o d t , geb. te Amsterdam 16 Juli 1830, overl. te Nijmegen 15
Oct. 1903.
Zie: Nederland's Patriciaat (1921), 250.
Wumkes
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[Crull, Petrus Hofstede]
CRULL (Petrus H o f s t e d e ), geb. 19 Oct. 1797 te Pieterburen, overl. te Meppel
24 Jan. 1871, zoon van Ds. H e n d r i k C r u l l en R o l i n a H o f s t e d e , liet zich
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 29 Mei 1822 in
de geneeskunde promoveerde op een proefschrift De hydrophobia. Hij vestigde
zich als geneesheer te Meppel, was lid van den geneeskundigen raad van Drenthe
en Overijssel, tevens schoolopziener. Op 26 Mei 1824 huwde hij met C h r i s t i n a
A n n a C a r s t e n , geb. 25 Juni 1796 te Hoogeveen, overl. te Meppel 28 Juni 1871.
Zie: Nederland's Patriciaat (1921), 248.
Wumkes
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[Cuno, Johann Christian]
CUNO (Johann Christian), geb. te Berlijn 3 April 1708, overl. te Weingarten bij
Durlach 1783, letterkundige. Hij was de zoon van een passementmaker en kreeg
van 1712-15 huisonderwijs van den silezischen dichter Johann Christian Günther.
In 1715 kwam hij op het gymnasium, in 1722 werd hij huisleeraar bij de kinderen
van den philoloog J. Leonh. Frisch. Op het punt staande zijn universitaire studiën
te beginnen, werd hij wegens zijn kolossalen lichaamsbouw in 1724 geprest als
soldaat bij het befaamde lijfregiment van koning Friedrich Wilhelm I van Pruisen.
Na eenigen tijd gelukte het hem door invloedrijke relaties een jaar verlof te verkrijgen
om aan de universiteit te Halle te studeeren, niet echter in de theologie, zooals zijn
plan was, maar in de rechten (1727). Na zijn terugkeer in zijn regiment bleef hij
gewoon soldaat, hoewel men hem den officiersrang had beloofd. In 1731 bevorderde
men hem tot vaandrig; hij werd daarop werfofficier en als zoodanig naar Kroatië,
Slavonië, Hongarije en Italië gezonden. Tien jaar lang oefende hij dit eigenaardige
beroep uit; niettemin zag hij kans tijdens zijn reizen in aanraking te komen met
geleerden en letterkundigen. Te Rome ondervond hij in 1740 vele
onaangenaamheden, in verband waarmede hij besloot te deserteeren. Hij begaf
zich nu te voet naar Amsterdam, zonder geld en midden in den winter. Aanvankelijk
voorzag hij te Amsterdam in zijn onderhoud door les geven in talen en muziek; ook
werkte hij als corrector voor een boekverkooper. Ten bewijze van zijn voortvarendheid
kan gelden, dat reeds spoedig van hem verscheen een Neue holländische
Grammatica, oder hinlängliche Anleitung vor die Hochteutsche, nicht allein die
Holländische Sprache in Büchern und Umgang gründlich zu verstehen, sondern
solche auch zu schreiben und zu sprechen. - Nieuwe Hollandsche grammatica enz.
(Amst. 1741). Het boek (met titelprent voorstellend een profiel van Amsterdam door
G.J. Marstalter) werd anoniem uitgegeven, doch de voorrede is onderteekend J.C.C.;
het is thans zeer zeldzaam (ex. in Kon. bibl. den Haag en Univ. bibl. Amst.). In
Amsterdam maakte hij kennis met E l s j e W a r s i n k , op den Kloveniersburgwal,
weduwe van den wijnkooper J o h a n A d o l p h V o l k e r s , en dochter van
H a r m e n W a r s i n k , die eveneens wijnkooper was geweest. Op 27 April 1741
had de huwelijksinteekening plaats; de bruidegom woonde toen op den Groenburgwal
en behoorde tot de luthersche gemeente. Cuno bracht de wijnkooperszaak van zijn
vrouw, die eenigszins verloopen was, wederom tot bloei en werd 15 Febr. 1742
poorter van zijn woonplaats. Aangezien hij veel geld verdiende, kon hij na verloop
van tijd zijn zaak aan kant doen en zich geheel wijden aan letterkundige studiën.
Des winters woonde hij in Amsterdam, des zomers op zijn buitenverblijf ‘Namaals
beter’, in druk verkeer met hollandsche letterkundigen. Aangezien hij
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veel liefhebberij had in de studie der plantkunde, kweekte hij op zijn buitenverblijf
verscheidene vreemde gewassen; Buttner heeft daarvan een lijst aangelegd, die
geplaatst is achter het gedicht, waarin Cuno zijn tuin bezong: Ode über seine Garten
Nachmals besser (Amst. 1749, 2e Aufl. nebst Zugaben ald. 1750). Te zijner eer
heeft Linnaeus een plantensoort Cunonia genaamd (fam. der Ericeeën). Eenige
jaren na den dood van zijn vrouw, die in 1761 overleed, trad Cuno in dienst van de
Oost-Indische Compagnie. Dit legde hem evenmin windeieren. Ten slotte vestigde
hij zich te Weingarten, waar hij zijn veelbewogen leven eindigde. Hij was lid van het
Deutsche Gesellschaft te Göttingen.
Behalve de beide genoemde werken schreef hij: Versuch einiger moralischen
Briefe an seinen Enkel und Pflegesohn Joh. van der Laag in gebundener Rede. Mit
einer Vorrede von J.J.D. Z i m m e r m a n n (Amsterdam 1747, Hamburg 1753, 1766);
Moralische Briefe in Reimen (Amsterdam 1747, 2e dr. ald. 1757, 3e dr. ald. 1766);
Creuztriumph oder besungener Sieg des gekreuzigten Ueberwinders... nach dem
holländ. J. V o l l e n h o v e s , Kruistriumph (Amst. 1748, Hamburg 1760); Klag- und
Trostschrift an... Fr. Wagner (Hamb. 1750); Geistliche Lieder (Hamb. 1758-64);
Messiade in zwölf Gesängen (Amsterdam [u. Frankfurt] 1762, 2e uitg. Hamburg
1767); Isaak of de afschaduwing des Heilands, tooneelspel uit het Italiaans van P.
M e t a s t a s i o (Amsterdam 1765, in 1774 door L u c a s P a t e r berijmd uitgegeven);
Gedichte (Breslau 1802); Aufzeichnungen eines Amsterdamer Bürgers über
Swedenborg (1769), hrsg. von A u g . S c h e l e r , nebst Nachricht über den Verfasser
(Hannover 1858). Als dichter is hij voor de duitsche letterkunde van weinig of geen
beteekenis.
Zijn zinspreuk was Juste, candide, caute. Zijn portret werd gegraveerd door G.J.
Marstaller, naar C.A. Arstenius (1746, met onderschrift van F. van Steenwijk); het
portret van zijn vrouw door J. Punt, naar J.C. C[uno].
Zie: Poorterboek en Huwelijks-inteekenregister van de Pui (Gem. Archief Amst.);
C.G. J ö c h e r , Gelehrten-Lexico Fortsetzung II (1787), 583; W i l h . H e i n s i u s ,
Allgem. Bücher Lexikon; Neues gelehrtes Europa XVI, 980-1031; Allgem.
Encyclopädie der Wissenschaften und Künste hrsg. von J.S. E r s c h und J.G.
G r u b e r XIX (1829); K. G o e d e k e , Grundriss zur Geschichte der deutschen
Dichtung, 3e Aufl. IV, 1 (1916), 211; M e i s t e r , Charakteristik deutscher Dichter II,
27-41; A. S c h e l e r in het Weimarisches Jahrbuch IV, 189-201; Allgemeine deutsche
Biographie IV (1876), 642, 643; J.F. v a n S o m e r e n , Beschrijvende catalogus
van gegraveerde portretten (1890) II, 213; 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 van Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, 2e dr.
(1892), 183.
Wijnman
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D.
[Daelmans, Dr. Aegidius]
DAELMANS (Dr. Aegidius), in het midden der 17e eeuw te Antwerpen geboren,
promoveerde te Leuven en praktiseerde eerst te Hoogstraten, een dorp dicht bij de
tegenwoordige nederlandsch-belgische grens, ten Z. van Breda, en daarna in zijn
geboortestad. Hij kwam in het begin van 1689 te Batavia, waarheen hij
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door den Gouverneur van Ceylon L a u r e n s P y l in Februari van dat jaar gezonden
werd, na een verblijf op dat eiland van 18 maanden, om lepra-lijders te genezen.
Waar hij te Batavia aangekomen, blijkbaar geen kans zag in dit opzicht iets te
presteeren, - al schreef hij dit toe aan den naijver der geneesheeren aldaar,
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verklaarde hij toch ook, dat hij zulke zieken te voren nooit behandeld had -, werd
hij na 5 maanden naar Palliacatte op de kust van Coromandel gezonden, waar hij
met zijn vrouw, die hem gedurende zijn geheelen indischen tijd vergezeld heeft,
ruim 3 jaar verbleef. Zijn hoofdwerk, waarin hij zich een goed leerling toonde van
den leidschen hoogleeraar F. de la Boe Sylvius (dl. VIII, kol. 1290): De Nieuw
Hervormde Geneeskonst, gebouwt op de gronden van het Alcali en Acidum, waarin
kortelyk, volgens de gronden van de hedendaagse Nieuwe Practyk, alle Ziekten,
met weinig omslag genezen worden, verscheen voor het eerst te Amsterdam in
1687 en beleefde tot 1720 vijf oplagen in het Nederlandsch, terwijl in dien 5en druk
voor het eerst werden opgenomen de (17) Aanmerkingen over verscheidene ziekten,
die op het eiland Ceylon, Batavia en de kust van Coromandel ten tijde des autheurs
verblijf aldaar zijn voorgevallen, alhoewel hij in den 4en druk (1703) toch ook reeds
eenige opmerkingen over gevallen, die hij in de tropen behandeld had, mededeelde,
maar vooral ook hygiënische raadgevingen gaf. Nog is van hem bekend: Indiaense
aanteikeningen, gepubliceerd in de Kronijk v.h. Histor. Genootschap gev. te Utrecht
XXIV (1868), 5e Serie, dl. 4, die ten opzichte van de toenmalige zeden en gebruiken
in de tropen interessant zijn. V o n H a l l e r noemt nog van hem: Nieuw hervormde
heelkonst (Amst. 1694). Zijn geschriften zijn vaak amusant om te lezen, doch de
auteur is niet van groote ingenomenheid met zichzelf vrij te pleiten, hoewel zijn
naïviteit om zijn kwakzalversgewoonten onomwonden te publiceeren zeker niet
onsympathiek is. Hem kan de verdienste niet worden onthouden, dat hij een der
geneesheeren was, die met toewijding medegewerkt hebben aan de uitwisseling
der resultaten van westersche en oostersche geneeskunde en medicijnen. Zijn
hoofdwerk werd tweemaal in het Duitsch uitgegeven: Frankfurt a.d. O. 1702 en
Berlijn 1715, welke laatste uitgave volgens v. H a l l e r door J. D a n i e l G o h l
vertaald zou zijn.
Zie over hem: Lexikon der hervorrag. Aerzte, i.v. (D a n i e l s ); A l b . v. H a l l e r ,
Biblioth. medic. pract. IV, 65; v. R ö m e r , Histor. Schetsen (Batav. 1921); D.
S c h o u t e , De Geneeskunde in den dienst der O.-I. Compagnie in Nederl. Indië
(Amst. 1929).
v. Römer

[Dam, Pieter Koumans van]
DAM (Pieter K o u m a n s v a n ), geb. 5 April 1835 te Leeuwarden, overl. 22 Jan.
1899 te Lochem, zoon van J a c o b v a n D a m , chirurgijn en vroedmeester, en
van A n n a B r o u w e r , liet zich 16 Sept. 1854 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 19 Dec. 1863 promoveerde tot med. dr. op een
proefschrift Over de pyaemie. Hij vestigde zich als geneesheer in zijn geboorteplaats
en was gehuwd op 12 Febr. 1864 met M a a i k e A l b a r d a (geb. 23 Dec. 1833 te
Leeuwarden, overl. te Lochem 8 Jan. 1926), dochter van J a n A l b a r d a en
Doetje Spoelstra.
Zie: Gedachtregister van de fam. Albarda, 12.
Wumkes

[Daubanton, François]
DAUBANTON (François), geb. te Amsterdam 15 Maart 1825, overl. te Groningen
25 Sept. 1893, van afkomst een Franschman, oorspronkelijk opgeleid voor den
handel. Na zijn huwelijk met J o h a n n a C a r o l i n a P o e n s e n , de zuster van
den delftschen hoogleeraar, vestigde hij zich in zijn geboortestad als hoedenfabrikant.
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Hij beperkte zich evenwel niet tot zijn zaken, maar zocht het zedelijk en godsdienstig
welzijn des volks. Zoo nam hij een zeer werkzaam aandeel in de oprichting van een
‘Jongelingsvereeniging onder
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den werkenden stand’, stichtte verschillende zondagsscholen en hield bijbellezingen.
Zelfs te Parijs, waar hij jaarlijks eenigen tijd voor zaken was, arbeidde hij gedurende
dien tijd onder de nederlandsche werklieden. In 1871 besloot hij zijn zaken te
liquideeren en te Lausanne te gaan studeeren voor predikant. Met zijn geheele
gezin trok hij daarheen en in 1876 werd hij door de waalsche commissie toegelaten
tot de evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk. Bij de kleine waalsche gemeente
te Groningen beroepen, aanvaardde hij 3 Juni 1877 daar den dienst. Gedurende
16 jaar heeft hij veel gedaan aan christelijksocialen arbeid. Hij was een geboren
evangelist, een man niet van bespiegelingen, maar van de practijk. Drankbestrijding,
traktaatverspreiding, leniging van armoede hadden zijn gansche hart. Zijn lokaal in
de Baresteeg was hem niet genoeg. In 1887 stichtte hij in de Groote Bergstraat
‘Bethel’, een ruim lokaal met woning, dat hem ruim ƒ 8000 kostte, en stelde hij een
tweeden evangelist aan. Over zijn arbeid schreef hij in het tijdschrift Bouwsteenen,
1886-87.
Zie: S.D. v a n V e e n , François Daubanton in Groningsche Volksalmanak (1894),
89; J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek van Groningen (Bolsward 1935),
Register.
Wumkes

[David, Gerard]
DAVID (Gerard), schilder, geboren omstr. 1450-60 te Oudewater, overleden 13
Aug. 1523 te Brugge. De berichten over zijn geboorte te Oudewater zijn tamelijk
vaag; het eene is afkomstig van Sanderus, die vermeldt dat Isenbrant een leerling
is Gerardi Davidis Veteraquensis; het andere stamt uit een verzameling
grafopschriften, waar o.a. ‘Gheeraerdt Davidts gheboren van Oudewater’ genoemd
wordt. Archivalische mededeelingen komen uit Brugge, waar Gheerardt Jans f.
(filius) Davidt in het gilde opgenomen wordt en er het geld betaalt, dat een
vreemdeling verschuldigd is. In het gilde is hij op den voorgrond getreden; hij wordt
althans in 1487-88, in 1495-96 en in 1498-99 tot ‘Vinder’ benoemd. In 1501-02 wordt
hij zelfs deken. Kort na 1496 is hij in het huwelijk getreden met C o r n e l i a C n o o p ,
de dochter van den deken van het goudsmidsgilde.
Het is waarschijnlijk, dat hij reeds in Holland zijn schildersopleiding heeft gehad,
al is daar niets over bekend. Wanneer hij in 1484 te Brugge begint te werken, vindt
hij daar Memlinc, die er een eerste plaats inneemt. David ondergaat er aanvankelijk
niet alleen den invloed van Memlinc, doch ook dien van Jan van Eyck, Rogier van
der Weyden en Hugo v.d. Goes. Hij maakt zelfs copieën naar hun werk. Het resultaat
van al die inwerkingen is vrij verwarrend. Doch allengs weet hij een persoonlijke
uitdrukkingswijze te vinden. Hij komt in Brugge tot aanzien en krijgt opdrachten van
de stad. Van 1487-98 heeft hij verschillende stukken voor de schepenzaal van het
brugsche raadhuis gemaakt. Na den dood van Memlinc in 1494 wordt zijn kunst
steeds meer gewaardeerd. In 1508 vinden wij hem als lid van de broederschap van
O.L. Vrouw van den droogen boom, wat ook van welstand getuigt. Een ander bewijs
hiervoor vinden wij in de donatie van een schilderij voor het hoog-altaar van het
Carmelitessenklooster Zion in 1509, waarop hijzelf en zijn vrouw staan afgebeeld.
In den kloosterinventaris van 1537 staat uitdrukkelijk vermeld, dat het stuk
geschilderd en geschonken is door meester Geeraat David. Hij moet nauwe
betrekkingen met het klooster gehad hebben, want in 1521 kan hij het klooster geld
leenen, dat hij voor zijn dood terugontving.
In 1515 komt hij in Antwerpen en wordt daar in de Gildeboeken vermeld als
meester Gheraert
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van Brugghe scildere. Het ‘meester’ voor zijn naam is in dit geval opmerkenswaard,
omdat het bij nagenoeg alle andere namen ontbreekt. In 1523 is hij te Brugge
overleden, waar hij begraven werd in de Onze Lieve Vrouwekerk. Zijn dochter
Barbara was toen al gehuwd. Zijn weduwe bleef te Brugge, waar zij in 1529 hertrouwd
is.
Gerard David heeft grooten invloed uitgeoefend, die echter van korten duur is
geweest. In de eerste plaats is die te bespeuren bij Patinier en Gossaert. Welk
aandeel hij had in het miniatuurschilderen is een nog onopgeloste zaak. Het is
mogelijk, dat hij teekeningen maakte voor de boekenschilders. In den
ontwikkelingsgang der kunstgeschiedenis geldt hij als de laatste vertegenwoordiger
van de 15e eeuw.
Zijn geschilderd zelfportret in het Museum te Rouen; een teekening in het Recueil
d'Arras.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstler-Lexikon I (1906), 382-387 en III
(1911), 74-75; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden
Künstler VIII (1913), 452-455; H. v a n H a l l , Rep. voor de Gesch. der Ned. schilderen Graveerkunst (1935), 341, 342; M a x . J. F r i e d l ä n d e r , Die altniederl. Malerei
VI (1928).
van Guldener

[Deinse, Frederik Justus Herbert van]
DEINSE (Frederik Justus Herbert v a n ), geb. te Goes 29 Dec. 1822, overl. te 's
Gravenhage 2 Oct. 1896, zoon van Mr. Joannes Jacobus (dl. IX, kol. 196) en van
Gabriëlle Louise Valckenaar.
In 1847 benoemd tot ambtenaar 2e kl. bij den indischen dienst; in 1849 tot
commies bij den resident van Batavia; in 1851 tot eersten commies bij de directie
der producten en civiele magazijnen; in 1852 tot hoofdcommies en in 1859 tot
assistentresident voor de politie en de voorsteden van Batavia. In 1862 werd hij
gouvernementssecretaris; in 1864 resident van Menado en daarna tot 1879 resident
van Amboina.
Hij huwde J a c o b a C o r n e l i a D o m i n i c u s v a n d e n B u s s c h e en
hertrouwde jkvr. C a t h a r i n a A l b e r d a v a n E k e n s t e i n .
Regt

[Deketh, Mr. Jan]
DEKETH (Mr. Jan), geb. 3 Febr. 1755 te Franeker, overl. 15 Aug. 1806 te 's
Gravenhage, zoon van G o v e r t D. en T r i j n t j e H a n e k r o o t h , liet zich 28 Aug,
1772 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, advocaat ten Hove
van Friesland in 1778, gezworen klerk, daarna secretaris, tevens ontvanger der
boelgoederen der grietenij Franekeradeel (1785-96), volmacht der Vijfdeelen Zeedijk
binnendijks wegens Franekeradeel en lid der Nationale Rekenkamer (1802-06). Hij
huwde te Heerenveen 8 Mei 1787 met I m k e W i t t e v e e n (geb. aldaar 8 Oct.
1763, overl. te Amsterdam 19 Jan. 1807). Hun zoon Frederik D. (geb. te Franeker
Jan. 1790, overl. aldaar 22 Maart 1867) was ontvanger der directe belastingen te
Wommels, Sexbierum, Deinum en Franeker. Deze was gehuwd 15 Nov. 1820 met
J a c o m i n a W i l h e l m i n a v a n R o s s u m en hertrouwde 15 Juni 1842 met
Charlotte Elisabeth Reinhard.
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 63, 64.
Wumkes
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[Deketh, Mr. Petrus]
DEKETH (Mr. Petrus), geb. 11 April 1762 te Franeker, overl. te Harlingen 16 Maart
1846, zoon van G o v e r t D e k e t h en T r i j n t j e H a n e k r o o t h , liet zich 14 Sept.
1778 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, werd advocaat voor
den Hove van Friesland in 1785, commissaris ter recherche op den uitlegger aan
de Abt (1787-95) te Harlingen, ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnzen
aldaar (1815), lid van den gemeenteraad en der
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Prov. staten van Friesland. Hij was mede-oprichter van het Friesch Genootschap
(1827). Van hem verscheen: Octavia, in vier Zangen (Harlingen, z.j.); Tjerk Hiddes
de Vries, luitenant-admiraal van Friesland. In vier zangen. Een voorlezing (Harlingen,
1819). Hij trouwde te Harlingen 19 Aug. 1787 met G r i e t j e B l o k (gedoopt aldaar
14 Dec. 1766, overl. ald. 22 Nov. 1790), hertrouwde te Midlum 4 Mei 1794 G e s i n a
B a r b a r a P e l t i n g (ged. te Steenwijk 15 Juni 1774, overl. te Harlingen 15 Mei
1801), daarna te Weidum 6 Febr. 1804 met J o h a n n a V e r s c h u u r op Bornia
State (geb. 14 Oct. 1766, overl. te Harlingen 10 Nov. 1849). Uit het tweede huwelijkis
geboren Mr. Albartus D. (dl.III, kol. 281).
Zie: Nederland's Patriciaat, (1933-34), 67, 68; mijn Stads- en Dorpskroniek van
Friesland (Leeuw. 1934), 24, 26.
Wumkes

[Delff, Cornelis Jacobsz.]
DELFF (Cornelis Jacobsz.), schilder, werd geb. in 1571 te Delft en is aldaar begr.
15 Aug. 1643. Hij was de oudste zoon van Jac. Willemsz. Delff (die volgt) en van
H e s t e r v a n O u d h e u s d e n . Hij werd vóór 1611 in het gilde te Delft opgenomen
en begraven in de Nieuwe Kerk aldaar. Hij was de broeder van R o c h u s D. en
den graveur W i l l e m J a c o b u s D e l f f en heeft zelf 2 of 3 zonen en twee dochters
gehad. De oudste der zonen, A d r i a a n D., werd schilder, misschien was C l a e s
C o r n . D. ook een zoon; verder had hij een zoon J a c o b , die notaris te Rotterdam
werd (protocol van 1634 tot 1670). Zijn dochters waren A n n a , op één na de oudste
en gehuwd met J a c o b v a n N o o r t w i j c k , en C l a s i n a , de op 2 na oudste,
gehuwd met G e r r i t U y t e n h o r s t . 18 Juli 1629 en 23 Aug. 1641 schildert hij de
vaandels der stad Delft. In 1620 heeft hij een taxatie met Hans Jordens. C.J. Delff
was een der vroegste stillevenschilders; zijn leermeester was zijn vader en niet,
zooals Houbraken zegt, Corn. Cornelisz. van Haarlem. Ook heeft C.J.D. voor het
huis van Frederik Hendrik te Rijswijk het bovenstuk van een deur geschilderd, nl.
een vruchtenstuk waarvoor hij op 19 Nov. 1637 ƒ 250 ontving. In een zijner groote
stillevens heeft, naar het heet, Rubens de figuren geschilderd. Behalve stillevens
schilderde hij ook bijbelsche voorstellingen (inventaris 1653 burgemeester Joost v.
Adrichem te Delft).
Zijn geschilderd portret komt voor op een familiestuk door J.Wz. Delff in het
Rijksmuseum te Amsterdam; een prent door J. Ladmiral.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 392; L.
B u r c h a r d in U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler IX (1913), 14; H. v a n H a l l (en B. W o l t e r s o n ), Repertorium voor de
geschiedenis der schilder- en graveerkunst etc. ('s Gravenhage 1935), 343;
Oud-Holland (1925).
J.M. Blok

[Delff, Jacobus Willemsz.]
DELFF (Jacobus Willemsz.), schilder, werd omstr. 1550 geb. te Gouda en is
overleden te Delft 5 Mei 1601. Zijn vader was W i l l e m H e n d r i k s D. Sedert Mei
1582 was hij burger van Delft. Hij huwde met M a r i a J o a c h . d r . N a g e l en had
drie zonen: Cornelis, ook schilder, die voorgaat, W i l l e m , geb. in 1580, werd een
beroemd graveur, en R o c h u s , geb. in 1587. Hij woonde te Delft aan den Burgwal
en werd begraven 7 Mei 1601 in de Nieuwe Kerk aldaar. D. was de leermeester
van Pieter Corn. van Rijck en schilderde zelf portretten en schutterstukken, o.a. zijn
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familieportret van omstreeks 1594, dat zich in 1639 bevond bij G e e r t r u i d v.
M i e r e v e l t , de weduwe van W i l l e m J a c o b s z . D. Zijn tweede hoofdwerk is
een schutterstuk met
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31 personen van 1592, thans in het stadhuis te Delft. Volgens Houbraken werd dit
stuk door de kruitontploffing te Delft van 1654 beschadigd doch door D.'s kleinzoon
hersteld.
Hij schilderde zichzelf op het familiestuk met zijn vrouw en drie zoons in het
Rijksmuseum te Amsterdam, en ook op het schutterstuk in het stadhuis te Delft;
een prent door J. Ladmiral.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler IX
(1913), 14 (door L. B u r c h a r d ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (1905), 392; H. v a n H a l l (e n B. W o l t e r s o n ), Repertorium
voor de geschiedenis der schilder- en graveerkunst etc. ('s Gravenhage 1935), 343.
J.M. Blok

[Desbordes, Henry]
DESBORDES (Henry), gelatiniseerd H e n r i c u s B o r d e s i u s , geb. te Saumur,
begr. te Amsterdam in de Walenkerk 21 Oct. 1722, boekverkooper en uitgever. Hij
was een zoon van den boekverkooper I s a a c (I s a c q u e ) D e s b o r d e s , vermeld
als uitgever van M o y s e A m y r a u t , Considérations sur les droits par lesquels la
nature a reiglé les mariages (Saumur 1649); deze overleed blijkens een acte van
boedelscheiding dd. 5 Febr. 1699 voor notaris Fabri te 's Gravenhage kort vóór
laatstgenoemd jaar. Henry was bibliothecaris te Saumur. Behoorend tot de
Protestanten, vluchtte hij in 1681 met zijn broeder Jacques (1), die volgt, om des
geloofs wille naar Holland. In 1682 werd hij lid van het boekverkoopersgilde te
Amsterdam, waar hij een uitgeverszaak stichtte in de Kalverstraat bij de Gapersteeg
(bij den Dam), die zich in korten tijd tot de belangrijkste der emigrantenzaken
ontwikkelde en zich in een groot debiet, ver buiten onze grenzen, mocht verheugen.
Sinds Maart 1684 verschenen bij hem de Nouvelles de la république des lettres;
andere van zijn vele uitgaven zijn o.a.: de Contes van l a F o n t a i n e (1685, 1691,
1695, 1718), A n t . F u r e t i è r e , Essay d'un dictionnaire universel (1685), M.
M o r e r y , Le grand dictionnaire historique, J.G. d e C h a u f e p i é , Nouveau
dictionnaire (1687), P. e t T h . C o r n e i l l e , Théâtre (1700), R a b e l a i s , Oeuvres,
5 dln. (1711), G e r . d e L a i r e s s e , Groot schilderboek (1712) enz. enz. Ook
verschenen bij hem tallooze pamfletten tegen Lodewijk XIV.
Als weduwnaar van M a r i e T r e m b l a y , die 15 Sept. 1706 in de Walenkerk
begraven werd, ondertrouwde hij te Amsterdam 28 Juni 1709 met A n n a T e x i e r ,
geboortig van Blois, weduwe van M o i s e B e l a n g e r . Twee van zijn kinderen
werden begraven resp. in de Wester- en de Walenkerk te Amsterdam 13 Juli 1695
en 4 Maart 1699. In 1706 had hij nog twee onmondige kinderen. Wellicht is hij
dezelfde als de H e n r i D e s b o r d e s , gazier, die met zijn vrouw als réfugié te
Berlijn vermeld wordt in 1698. Zijn zuster J e a n n e huwde in 1682 met H e n r i
v a n B u l d e r e n , boekverkooper te 's Gravenhage (haar ouders te Saumur gaven
toestemming tot dit huwelijk bij acte dd. 16 Sept. 1682 voor notaris Fabri te 's
Gravenhage); beiden testeerden voor den amsterdamschen notaris S. Favon 20
Mei 1683. Zijn broeder was vermoedelijk J e a n D e s b o r d e s , die 23 Sept. 1685
burger te Leiden werd, als boekverkooper van Saumur afkomstig.
In Frankrijk hebben de gebroeders Desbordes een zekere bekendheid verworven
door hun familierelatie met de dichteres Marceline Desbordes-Valmore. Deze zou
twee oudooms gehad hebben, geheeten J a c q u e s en A n t o i n e D e s b o r d e s ,
schatrijke boekverkoopers te Amsterdam, die op 124- en 125-jarigen leeftijd
overleden
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zouden zijn, toen Marceline ongeveer 4½ jaar oud was (1790). Beide broeders
zouden hun fransche familieleden als erfgenamen hebben ingesteld, mits dezen tot
het Protestantisme overgingen, hetgeen door hen geweigerd werd. M.L. B r e s s o n
heeft in het artikel Histoire et légende. Mme Desbordes-Valmore in het Journal des
débats van 23 Juli 1894 (herdrukt in het Bulletin de la commission de l'histoire des
églises wallonnes, 1896, 411 e.v.) dit onzinnige verhaal - voor het eerst door
Sainte-Beuve in 1833 gelanceerd - reeds afdoende weerlegd; niettemin duikt het
somtijds in de fransche literatuur wederom op.
Zie: E u g . e t E m . H a a g , La France protestante, 2e éd. V (1886), 266; A.M.
L e d e b o e r , Alfabetische lijst van boekverkoopers enz. in Nederland (1876), 45;
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), 151,
152, 165, 173 e.v., 390, 646, 714, 806 e.v., 905, 908, 935, 1020, 1252 e.v., 1370,
1379, 1390, 1466, 1530; J a c q . B o u l e n g e r , Marceline Desbordes-Valmore
(1926), 18-20; G. G u e u l l e t t e , Sainte Beuve, Madame Desbordes-Valmore et
les Desbordes, libraires à Amsterdam in het Bulletin du bibliophile N.S. XI (1932),
112, 113; M. M o r h a r d t , Marceline Desbordes-Valmore et les Desbordes, libraires
hollandais, ald. 222-24; E.F. K o s s m a n n , De boekhandel te 's Gravenhage (1935),
56, i.v. H. van Bulderen.
Wijnman

[Desbordes, Jacques (1)]
DESBORDES (Jacques) (1), geb. te Saumur omstr. 1667, begr. te Amsterdam in
de Walenkerk 25 Febr. 1718, boekverkooper en uitgever. Hij was een broeder van
den voorgaande en vestigde zich eveneens te Amsterdam, waar hij 14 Nov. 1683
lidmaat werd van de waalsche gemeente. Hij is vermoedelijk dezelfde als Jacobus
Desbordes, Gallus, die 21 Febr. 1687, op 20-jarigen leeftijd, te Leiden als student
werd ingeschreven (woonachtig ten huize van Jacques Desbordes). Hij huwde te
Amsterdam 27 Mei 1703 (bij zijn ondertrouw dd. 11 Maart gaf hij op 32 jaar oud te
zijn) met de 24-jarige S u s a n n a d e C a u x , van Dieppe afkomstig. Hij woonde
achter de Beurs, op de Beurssluis; een afbeelding van zijn boekverkooperszaak
vindt men o.a. op de titelplaat van P h o o n s e n , Les lois et les coutumes de change
(Amsterdam 1715), vgl. Hist. tentoonstelling van Amsterdam (1876) sub. no. 2006.
Zijn uitgeverij was echter van minder beteekenis dan die van zijn broeder; o.a.
verscheen bij hem: J.F. R e g n a r d , Le distrait, comédie (1698), D.A. B r u e y s ,
Gabinie, tragédie chrétienne (1700), d e l a F o s s e , Le Théâtre (1703), d e l a
G r a n g e , Le Théâtre (1703, 1709) enz. Zijn weduwe zette de zaak voort; bij haar
verschenen o.a. C h . D r e l i n c o u r t , Les consolations de l'âme fidèle contre les
froyeurs de la mort (1724), V e n e r o n i , Dictionnaire françois et italien (1725) enz.
Vermoedelijk verscheen ook bij haar de eerste druk van de Lettres persanes van
d e M o n t e s q u i e u (1721).
Dat het Jacques Desbordes niet voor den wind was gegaan, blijkt daaruit, dat zijn
weduwe de erfenis aanvaardde onder voorrecht van boedelbeschrijving; de
schuldeischers werden opgeroepen in de Haarlemsche Courant van 16 Juli 1719.
Bij zijn dood liet Desbordes eenige onmondige kinderen na, w.o. Jacques
Desbordes (2), die volgt
Zie: A.M. L e d e b o e r , Alfabetische lijst van boekverkoopers enz. in Nederland
(1876), 45; 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), 177, 178, 1254; Bulletin de la commission de l'histoire des églises
wallonnes (1896), 413, 414; Bulletin du bibliophile (1932), 113.
Wijnman
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[Desbordes, Jacques (2)]
DESBORDES (Jacques) (2), geb. te Amsterdam 8 Mei 1704, begr. ald. 1 Nov. 1742,
boekverkooper en uitgever. Hij was de zoon van den voorgaande (waarmede hij
somtijds verward wordt) en zette de zaak van zijn moeder voort. Hij werd lidmaat
van de waalsche gemeente te Amsterdam 18 Oct. 1722. Hij gaf verschillende
bekende werken uit, o.a. de Oeuvres van V o l t a i r e in 1732, daarna met Et. le Det
een nieuwe uitgaaf hiervan in 4 dln. (rev., corr. et augm.) 1738-39; voor deze uitgaaf
was de schrijver zelf naar Amsterdam gekomen, waar hij bij le Det zijn intrek had
genomen. Verder verschenen o.a. bij hem verschillende werken van d e
M o n t e s q u i e u , zooals de eerste editie van de Considérations sur la cause de la
grandeur des Romains (1734, herdr. 1744 door Desbordes tout court), de Lettres
persanes (1740) enz. In 1735 kreeg hij voor 15 jaar van de Staten octrooi voor de
uitgaaf van zeker almanakje, dat hij ‘sedert 13 à 14 jaaren herwaarts werkelijk hadde
uitgegeven’; in 1750 kregen op ditzelfde almanakje octrooi Bernardus Mourik en
Jacobus Haffmann.
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 (1914/16),
178, 350, 1254; Bulletin de la commission de l'histoire des églises wallonnes (1896),
413; Bulletin du bibliophile (1932), 113.
Wijnman

[Deussen, Johannes Wilhelmus Ernestus]
DEUSSEN (Johannes Wilhelmus Ernestus), geb. te Egmond-Binnen, overl. in 1888,
zoon van Johannes Hendricus Wilhelmus D. (dl. VIII, kol. 385). Hij liet zich 13 Juli
1843 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, werd predikant te
Noordwolde (Gr.) en was daar werkzaam tot 1868, toen hij eervol ontslag aanvroeg
en verkreeg. Van hem verscheen: De onsterfelijkheid en onverderfelijkheid of het
leven tot in alle eeuwigheid (Gron. 1862); Jezus, geboren en gevormd als Zaligmaker,
tot aan de voleindiging der wereld (Gron. 1862); Licht na duisternis, of beginselen
hoedanig de moderne theologie is te schatten (Gron. 1862). Deze drie brochures
gaf hij uit voor eigen rekening.
Wumkes

[Diddens, Reynerus]
DIDDENS (Reynerus), geb. 15 Sept. 1781 te Helmond, overl. aldaar 30 Nov. 1867,
zoon van W i l l e m D. en M a r i a C a t h a r i n a v a n L i e m p t , legde in 1825 den
grondslag voor de latere textielfirma, die omstreeks 1865 door zijn zoon en
schoonzoon werd uitgebreid en voortgezet onder den naam: Diddens en van Asten,
katoenfabrieken ‘Nijverdal’, welke thans tot een der grootste zaken van Helmond is
uitgegroeid.
Hij huwde 23 Nov. 1806 te Helmond met A n n a M e c h t i l d i s v a n D i j k (geb.
26 Mei 1780 te Eindhoven, overl. 11 Juni 1819 te Helmond) en woonde tot 1815 in
Eindhoven. Uit dit huwelijk werden o.a. geboren: W i l h e l m u s H u b e r t u s , geb.
9 Jan. 1814 te Eindhoven, overl. 20 April 1894 te Helmond, gehuwd met T h e r e s i a
M a r i a W i l h e l m i n a D a m s ; A n n a C a t h a r i n a H u b e r t a , geb. 19 Juni
1816 te Helmond, overl. 1 Maart 1888 aldaar, 15 Juli 1842 te Helmond gehuwd met
W i l h e l m u s v a n A s t e n , geb. 10 Dec. 1812 te Tilburg, overl. 29 Juli 1886 te
Helmond, die de stamvader werd van de familie van Asten, welke thans de firma
voortzet.
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[Diest, Jan van]
DIEST (Jan v a n ), bisschop van Utrecht 1322-40. Hij werd tegen den wil van de
kanunniken door den Paus benoemd op voorstel van Willem III, graaf van Holland,
die hem reeds eerder een beneficie in Kamerijk (Cambrai) bezorgd had. Reeds in
Mei 1323 beloofde de bisschop den graaf, dien hij graag zijn ‘live Heer ende neve’
noemde, in de politiek te zullen steunen. Hij was echter niet alleen een zwakkeling
als vorst, doch
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ook in zijn persoonlijk leven, want ondanks zijn bisschoppelijke wijding had hij zonen
en dochters, die hij met kerkelijk goed ruim doteerde; bovendien bezorgde hij allerlei
voordeelen en ambten aan zijn andere familieleden. Zijn voortdurende geldnood
dreef hem tot allerlei voor het Sticht nadeelige transacties, zoodat hij het bisdom op
den rand van den afgrond bracht. Om te voldoen aan de verplichtingen, die hij in
het begin van zijn bewind moest maken en die op ongeveer een half millioen naar
hedendaagsche waarde kunnen worden geschat, nam hij geld op bij de Lombarden
in den Bosch voor een woeker-interest, en was weldra gedwongen het Nedersticht
aan een consortium van heeren, die allen vrienden van Holland waren, te verpanden
(1328), terwijl de familieleden de sloten van Goor en Vollenhove met de daarbij
behoorende regeeringsdistricten in pand kregen. Desondanks kon de bisschop in
1331 de heerlijkheid Diepenheim voor het Sticht aankoopen. Sinds 1331 begonnen
de graven Reinoud II van Gelre en Willem III zich direct met het Sticht te bemoeien
en sloten een verdrag, waardoor zij elkanders invloedssfeeren afbakenden. Zij
namen dan in 1334 alle schulden van den bisschop over, waarbij echter het
Nedersticht aan Willem III en het Oversticht aan Reinoud II als onderpand werd
toegewezen. De graven hadden nu slechts de vroegere pandbezitters uit te koopen.
Willem III had het daarmede gemakkelijk en hij werd inderdaad met den titel van
momber als bestuurder van dit gebied benoemd. Toen de zaken aldus stonden,
stierf bisschop Jan, 1 Juni 1340.
Zie: J o h . d e B e k a , De episcopis Ultraiectinis, ed. A. B u c h e l i u s (1643),
112; W i l l e l m i C a p e l l a n i in Brederode postea monachi et p r o c u r a t o r i s
Egmondensis Chronicon ed. P i j n a c k e r H o r d i j k in Werken H.G. 3e serie 20
(1904), 120; S. M u l l e r Fz., Registers en rekeningen v.h. Sticht Utrecht, 2 dln.
Werken H.G. Nieuwe serie 53 en 54; d e z ., Regesten v.h. archief der bisschoppen
v. Utrecht (Utr. 1917); d e z ., Regesten v.h. archief der stad Utrecht (Utr. 1896);
d e z ., Het middelpunt van de geschiedenis der Ned. gewesten in Schetsen uit de
M.E. I, 1; d e z ., Een bisschoppelijke hofhouding, aldaar II, 105; R. P o s t ,
Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535 (Utr. 1933), 95.
Post

[Diest Lorgion, Evert Jan]
DIEST LORGION (Evert Jan), geb. te Lemmer 30 Aug. 1812, overl. in 1876, ontving
zijn opleiding aan de latijnschescholen te Amsterdam en Franeker, liet zich in 1829
inschrijven als student aan het Athenaeum te Franeker en 2 Oct. 1831 aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 21 Dec. 1836 bevorderd werd tot theol. dr. op
een proefschrift De dicentibus scribentibusque, speciatim in N.T. occurrentibus, suo
convenienter ingenio interpretandis. Hij was achtereenvolgens predikant te Hallum
(1837-42), Stiens (1842-43) en Groningen (1843-60). Van 1860-67 was hij
buitengewoon hoogleeraar aan de groninger hoogeschool in geschiedenis en kritiek
van het O. en N.T., Bijb. en kerkel. godgeleerdheid, patristiek en kerkel. geschiedenis
van Nederland. Van 1867-76 werd deze buitengewone leerstoel voor hem veranderd
in een gewone. Zijn beteekenis ligt op kerkhistorisch gebied. Zoo verschenen van
zijn hand: Geschiedenis van de invoering des Christendoms in Nederland (Leeuw.
1842); Geschiedenis van de kerkhervorming in Friesland (Leeuw. 1842); Leerrede
ter bevestiging van Ds. A.P. Reitsma (Groningen 1845); Leerrede ter godsdienstige
viering van den oudejaarsavond (Gron. 1846); De Ned. Herv. kerk in Friesland,
sedert hare vestiging
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tot het jaar 1795 (Gron. 1848); Balthazar Bekker in Friesland (Gron. 1848);
Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen (Gron. 1850-57); Balthazar Bekker
in Amsterdam (Gron. 1850); De voorbereiders der kerkhervorming in Nederland
(Gron. 1851); Gedenkschrift der inwijding van het nieuwe academiegebouw te
Groningen in Sept. 1850 (Gron. 1851); Geschiedenis der Christel. kerk in Nederland
in levensschetsen (Gron. 1851-55); Hubertus Duifhuis; Een tafereel uit den tijd der
kerkhervorming (Gron. 1854); Geschiedenis der kerkhervorming in ons vaderland
voor Christenen die belang stellen in de waarheid (Tiel 1855); Bonifacius (Groningen
1855); Levensschetsen van invloedrijke Christenen in Nederl. tot aan de vestiging
der kerkhervorming (Gron. 1855); Het Catholicisme van Hugo de Groot (Gron. 1857);
De predikant van Vliethuizen, of iets over de Groninger school, de kerkelijke leer,
de wetenschap en den bijbel (Deventer 1859); De regte beoefening der hist. theologie
uitnemend geschikt ter opbouwing van de kerk voor de toekomst; Redevoering ter
aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar, uitgesproken 10 Oct.
1860 (Gron. 1860); Een beeld van Melanchton, den meest evangel. der
kerkhervormers (Haarlem 1860); Natuurwetenschap en wonderen. Een voorlezing
(Amst. 1860); Beknopte geschiedenis der kerkhervorming voor Jongelieden (Haarlem
1867); De predikant van Vrijburg over godsdienst en wetenschap (Deventer 1870-72);
Kerkgeschiedenis van de Nederlanden (Gron. 1873-75). Met M.A. A m s h o f f e n
C.P.L. R u t g e r s gaf hij: Aanwijzing van den weg der zaligheid volgens het
Evangelie. Een leerboek voor hen die zich aan de Chr. gemeente wenschen te
verbinden of reeds hare leden zijn (Gron. 1857). Met vele anderen bewerkte hij
Geschiedenis der Chr. kerk in Nederland in tafereelen, onder red. van B. ter Haar,
W. Moll en E. Swalue (Amst. 1860-69); en voor de Volksbibliotheek (1853-61) schreef
hij: Geschiedenis der Chr. kerk.
Wumkes

[Dispa, Henricus]
DISPA (Henricus), priester, geb. te 's Gravenhage, overleed Mei 1748 te Brugge of
Sluis en werd begraven te Lapscheur.
Henricus Dispa was van 1733-39 werkzaam als kapelaan in den Posthoorn te
Amsterdam. In 1739 werd hij benoemd tot pastoor te Kethel; 16 Febr. 1742 werd
aan H.D., pastoor te Kethel in Delfland, door een resolutie van den Raad van State
het verzoek toegestaan om zijn benoeming door den bisschop van Brugge als
pastoor te Sluis in Staats-Vlaanderen aan te nemen. Zijn handteekening komt het
laatst voor in de huwelijksregisters te Kethel 23 Jan. 1742, waarbij een bloedverwante
Joanna Dispa teekent als getuige.
In Sluis moest de pastoor tijdens de bezetting door de Franschen (1747-49) de
katholieke plechtigheden, processie, begrafenissen enz. openlijk verrichten, waardoor
de Protestanten zeer verbitterd werden. De pastoor werd ziek te Brugge en overleed
aldaar, zegt K r ü g e r .
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem XXV (1900), 454; XXVI (1901), 160; XXXVIII
(1918), 259; K r ü g e r , Gesch. bisdom Breda IV, 612; Archief aartsb. Utrecht II, 156.
Fruytier

[Donkersloot, Joost]
DONKERSLOOT (Joost), alias Justinus Donkersloot, werd 29 Juni 1814 te Almkerk
geboren als zoon van T e u n i s D o n k e r s l o o t en C o r n e l i a M a r i a d e
R e u s . Hij ontving zijn eerste geneeskundige opleiding van een heelmeester, maar
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liet hij zich 30 Augustus 1846, op 32-jarigen leeftijd, als student aan de hoogeschool
te Utrecht
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inschrijven, waar hij zijn voorbereidende studie deed onder de professoren Opzoomer
en Buys Ballot en zijn medische opleiding onder leiding der hoogleeraren Donders,
Goudoever, Suerman, Loncq en Schroeder van der Kolk.
Een geval in zijn praktijk van ophooping van epitheelcellen, dat zoowel naar vorm
als verloop in den regel voor kanker gehouden werd, maar door hem niet onder die
gevreesde ziekte gerangschikt werd, leverde hem het onderwerp voor zijn
proefschrift. Met de verdediging dezer in het Latijn geschreven Dissertatio
Pathologico-chirurgica Inaugeralis De Epitheliomate, waarin hij zijn ervaringen
betreffende structuur, diagnose, prognose en therapie van de epitheliomen
behandelde en het verschil tusschen deze en kanker aantoonde, promoveerde hij
cum laude op 11 Februari 1853. In 1855 verwisselde hij zijn praktijk te Assendelft
met die te 's-Grevelduin Capelle, om 1 November 1857 benoemd te worden tot
directeur van het te openen Geneeskundig Gesticht voor Minderjarige Idioten te 's
Gravenhage, een stichting van Ds. C.E. van Koetsveld, jhr. W.F. Gevers Deynoot,
jhr. Mr. H.J. van der Heim, H. van den Heuvel en Dr. Brouwer Starck.
Daar deze betrekking, als van te ambtelijken aard, hem niet voldeed, vestigde hij
zich, na ontslag gevraagd te hebben, tegen 1 November 1858 als praktiseerend
geneesheer te Voorburg, waar hij zich in een groote praktijk verheugen mocht en
op 30 Juli 1869 overleed.
Donkersloot

[Donkersloot, Willem]
DONKERSLOOT (Willem), werd op 10 November 1758 te Gorinchem geboren en
vertrok op 17-jarigen leeftijd naar Rotterdam, om zich onder leiding van den
Stads-Chirurgijn, Dr. Gerard ten Haaff, te bekwamen in heelkunde. De uitnemende
leiding van zijn beroemden leermeester en diens vriendschap, eerst als huisgenoot
van ten Haaff en zijn vrouw Anna Henriette s' Jacob, en daarna gedurende zijn
loopbaan ondervonden, waren op Willem Donkersloot van grooten invloed.
Toen in 1780 de vierde engelsche oorlog uitbrak, volgde Donkersloot den raad
zijns leermeesters, om, na drie van de vier vereischte examens voor chirurgijn te
hebben afgelegd, zich als Eerste Meester in 's lands dienst te begeven.
Na gedurende twee en half jaar op de oorlogsvloot zijn heelkundige ervaringen
te hebben verrijkt, keerde hij in het voorjaar 1783 behouden in zijn vaderland weer.
Op 4 Juni van dat jaar legde hij nu met succes zijn laatste examen af en ontving
zijn brevet als Vrij-Meester in de chirurgie en eenige maanden later benoemde de
Vroedschap hem als Visiteermeester van het Gasthuis; tevens volgde hij in 1786
zijn ouden leermeester op als Ordinaris Chirurgijn van Schieland.
In 1787 kreeg hij zitting in het college van het chirurgijnsgilde als hoofdman en
werd alzoo lid van het Collegium Anatomico-chirurgicum, dat o.m. belast was met
het examineeren der chirurgijns en vroedvrouwen. Op 8 October 1788 werd Willem
Donkersloot gekozen tot directeur der vereeniging ‘De Instrumentkas’, welke in 1757
op aanstichting van den med. doctor en lector Pieter Vink was opgericht en in 1845
den naam ontving van ‘Vereeniging Heel- en Verloskundige Instrumenten’.
Toen in 1793 de Franschen ons land naderden, moest voor het Regiment
Oranje-Gelderland een ‘Chirurgijn-Major’ worden aangewezen van onverdacht
oranjegezind gehalte. ‘Op verzoek en voordracht van capitein Velthuyzen’ werd dit
Willem Donkersloot.
Aan zijn vele benoemingen hebben wij nog toe
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te voegen die van chirurgijn aan het Gereformeerde Burgerweeshuis en het Armhuis,
terwijl hem bij de opening van het in 1811 gestichte hofje ‘Kuyl's Fundatie’ de zorg
der ‘16 weduwen of bejaarde vrijsters’, welke deze stichting zouden bevolken, werd
toevertrouwd.
Willem Donkersloot was een boezemvriend van den predikant Dr. Jan Scharp en
hun vriendschap vond ruim voedsel in het feit, dat deze beide Rotterdammers
ondanks alle regimes en revoluties, trouwe Oranje-mannen bleven.
Vooral heeft Donkersloot zich onderscheiden door zijn onvermoeid streven om
de heelkundigen tot hooger wetenschappelijk peil te voeren: hij was de man, die de
resolutie van 3 Augustus 1801 wist uit te lokken, waarbij aan de chirurgijns de eisch
gesteld werd, dat tot het verrichten van ‘operatiën op den steen, de breuk en de
cataract’ een speciaal examen moest worden afgelegd, dat recht zou geven op den
titel operateur, en de candidaten verplicht werden, om practische proeven op lijken
te doen. Zijn verdiensten in deze werden erkend door de aanbieding van het
lidmaatschap van het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam.
Verder heeft hij zich sterk beijverd voor de invoering der koepokinenting in
Rotterdam en was een der oprichters van het Genootschap tot Bevordering der
Koepokinenting onder de zinspreuk Ne Pestis Intret Vigila en met Dr. Davids een
der directeuren van het ‘Instituut, opgericht binnen Rotterdam, teneinde de Inenting
der koepokken aan minvermogenden op alle mogelijke wijze te bevorderen en
desnoods gedurende het beloop derzelve, eenigen onderstand te bieden’.
Toen in 1798 de gilden waren afgeschaft en de hoofdlieden werden vervangen
door Provisioneele Commissarissen, was Donkersloot een dezer functionarissen,
terwijl hij bij de vervanging van het Collegium Chirurgicum door de Plaatselijke
Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht ook in dit college benoemd werd, zoodra
zijn geprononceerde oranjegezindheid daarvoor geen beletsel meer was.
Willem Donkersloot, die gehuwd was met M a r g a r e t h a J o s i n a v a n
P r o o y e n , overleed 29 Januari 1824 en werd 2 Februari d.a.v. in de Oosterkerk
te Rotterdam begraven.
Donkersloot

[Doorn, Willem]
DOORN (Willem), geb. te Zwolle 24 April 1836, overl. te 's Gravenhage 25 Oct.
1908, studeerde aan de theol. school te Kampen, werd in 1865 candidaat en 15
Oct. van dat jaar door zijn leermeester H. de Cock in het ambt bevestigd bij de Chr.
Geref. gemeente te Deventer. Verder was hij werkzaam te Heerenveen (1873-75)
en te 's Gravenhage (1875-1908). Hij had zitting in het curatorium der kamper school
en stond bekend om zijn concilianten geest, zoodat hij Ds. van Hoogstraten, herv.
pred. te 's Gravenhage, bij de herdenking van diens 25-jarige ambtsbediening
openlijk in de kerk aansprak.
Van hem verscheen: Paulus roem in de hulpe des Heeren tot vervulling zijner
bediening. Gedachtenisrede na volbrachte 40-jarige ambtsbediening op 15 Oct.
1905 ('s Grav. 1905).
Zie zijn levensschets met portret door G.A. B o s c h in Handboek ten dienste van
de Geref. kerken in Nederland (Goes 1909), 337-342.
Wumkes

[Douwma, Epo van]
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DOUWMA (Epo v a n ), geb. op St. Jansdag 24 Juni 1542 op Abbingha-state te
Huizum, overl. eveneens op St. Jan 1602 op Hottinga-state te Nijland, eenig kind
van G o f f e v.D. en W i c k A b b i n g h a , verwant aan vele edele friesche
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geslachten, en uit het bloed der Douwma's van Langweer. Hij trad toe tot het verbond
der edelen, en was bevriend met Gellius Snecanus, die hem eenige hartelijke
dichtregelen heeft gewijd. Onder Alva trof hem het lot der ballingschap. In 1568
bevond hij zich te Emden, waar hij in geschrifte met anderen protesteerde tegen de
verbeurdverklaring van zijn goederen. Hij teekende het request, waarin men zich
beklaagde over de regeering van Rennenberg. Na de Unie van Utrecht keerde hij
terug naar Huizum. In 1582 trad hij in het huwelijk met S a e c k v a n B u r m a n i a ,
dochter van G e m m a v.B. en J o u w k H a e r d a . Zijn naam en wapen staan op
de kleine klok te Huizum, waar hij in de kerk begraven ligt.
Zie: Frisia Nobilis, 59; G.H. v a n B o r s s u m W a a l k e s , Epo van Douwma te
Huizum. Een bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming in Friesland in De Vrije
Fries (Leeuw. 1881) XIV, 1-110.
Wumkes

[Draisma, Ulbe Piers]
DRAISMA (Ulbe Piers), geb. 22 Febr. 1785 te Achlum (op de zathe Klein Luidum),
aldaar overl. 18 Juli 1830, zoon van P i e r A u k e s D. en T j i t s k e U l b e s
H a i t s m a , werd door zijn ouders onderwezen ‘op boerenmanier’ tot het jaar 1794,
toen hij op school kwam te Achlum bij Jan Meines en Douwe Holder, in 1797 bij
Andreas Krieger te Kimswerd. Hij genoot godsdienstonderwijs bij Ds. Bouwe
Ringnalda, en blijkbaar met vrucht, want op 1 Jan. 1805 had bij reeds negenmaal
publiek in de kerk, wat daar toen gebruikelijk was, als catechisant geantwoord. In
Aug. 1808 werd hij door het bestuur van Franekeradeel aangesteld als boekhouder
voor de slatting van de Achlumervaart. In 1811 maakte hij deel uit van een
commissie, om te voorzien in een requiritie van kustkanonniers, en eenige dagen
later werd deze commissie belast om plaatsvervangers ‘voor de conscrits in de
hatelijke conscriptie vallende’ te bezorgen. Hij richtte dat jaar met Samuel Alma te
Schalsum, Marten Sijtzes Hilarides op Miedum bij Tzum, Pieter Offinga te Arum en
Fedde Jacobs Strikwerda te Achlum, allen erfgezeten landbouwers, de Achlumer
brand-assurantie sociëteit op (4 Juli), over de kantons Franeker, Bolsward en
Dronrijp, welke in 1911 haar eeuwfeest vierde. Op 1 Aug. 1814 kozen Schout en
Gemeenteraad van Almenum hem tot secretaris dier gemeente, welke betrekking
hij tot 1 Oct. 1816 vervulde. In dezelfde maand werd hij benoemd tot majoor bij het
bataljon landstorm no. 13, waarvan de heer Gorddernesi regimentair colonel was.
In 1819 zag hij zich de functie opgedragen van dijksgedeputeerde van de Contributie
der Vijf Deelen Buitendijks.
Hij trad 19 Nov. 1826 in het huwelijk met B a u k j e n J a n s H o i t i n g a ,
erfgezeten boerinne te Midlum, weduwe van A g e A n d r i e s B o e r s m a . Nu
rijpten bij hem de plannen om een dakpannenfabriek te stichten, waartoe ongetwijfeld
de zware kleigronden van Achlum de aanleiding zijn geweest. Het kwam tot
uitvoering, in vereeniging met zijn schoonzoon F o p p e D r a i s m a d e V r i e s
(1829).
Zie: Gedenkboek van de Assurantiemaatschappij Achlum, ter gelegenheid van
haar honderdjarig bestaan (4 Juli 1811-1911).
Wumkes

[Drew, Josephus]
DREW (Josephus), ook D r e w e , D r u w e , D r u w enz. genoemd, geb. te
Amsterdam 1613, doopsgezind voorganger. Hij was een zoon van J o h n D r e w ,
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die op 26 Juli 1607 in Engeland als Brownist voor het gerecht was gedaagd en
daarna naar Amsterdam was uitgeweken; deze behoorde tot de Brownisten, die
onder leiding van Thomas Pigott zich bij de waterlandsche gemeente der Doops-
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gezinden te Amsterdam aansloten. Josephus werd 12 Febr. 1637 als ‘Josephus
Dreuw Amsterodamenis’ te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar
reeds op 17 Dec. van hetzelfde jaar tot doctor in de medicijnen. Den 8sten Juli 1640
werd hij tot leeraar bij de Doopsgezinden in zijn woonplaats benoemd; ‘hij sorgde
(vreesde) evenwel dattet niet wel gaen sou met sijn spraeck (uitspraak) omdat hij
het Engelsch gewent was’. Op 16 Nov. 1646 ondertrouwde hij (wonend op den O.Z.
Achterburgwal) met A a l t j e A n s l o , weduwe van G u i l l e b e r t C l a e s z . en
dochter van Cornelis Claesz. Anslo (dl. I, kol. 153), den vriend van Vondel.
Joseph Drew schreef een latijnsch gedicht voor in Josephs droef en blij-eynd'
spel van J a n T o n n i s , onderteekend Josephus Drew, med. stud. (omstr. 1636).
Joh. Verlaen (dl. IX, kol. 1196) droeg hem zijn dissertatie De scorbuto (1642) op.
Zijn zuster P h e b e werd in 1639 bij de waterlandsche Doopsgezinden te
Amsterdam gedoopt; zij ondertrouwde 23 Jan. 1640 met den boekhouder Frederick
Franken (zie art. in dit dl.).
Zie: W a d d i n g t o n , Congregational history, 163; 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. Akademie
van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 2e reeks, 10e dl. (1881), 371; H.H.
K n i p p e n b e r g , Reyer Anslo (1913), 15, 16; Bronnen voor de geschiedenis der
Leidsche Universiteit, uitg. door P.C. M o l h u y s e n , II, 212; Album studiosorum
Leiden; Jaarboek Amstelodamum XXX (1930), 134, 135.
Wijnman

[Droochsloot, Joost Cornelisz.]
DROOCHSLOOT (Joost Cornelisz.), schilder en etser, werd geb. in 1586
vermoedelijk te Utrecht en is gest. aldaar 14 Mei 1666. In 1616 is hij lid van het St.
Lucasgilde te Utrecht, en in 1623, 41 en 42 hoofd van dat gilde. In 1618 was hij te
U. gehuwd met A n g e n i e t j e v a n R y e v e l t , die in 1665 stierf. Zij hadden één
zoon, C o r n e l i s , die 21 Febr. 1630 gedoopt werd en later ook schilder werd. D.
kocht in 1620 te Utrecht een huis. Hij was er regent van het Hiobsgeesthuis in 1638
en schonk een schilderij aan dat gesticht. In 1665 en 1666 was hij medelid van het
schilderscollege in Utrecht. Misschien heeft hij ook in den Haag eenigen tijd verblijf
gehouden. D. schilderde voornamelijk dorpsgezichten met figuren, min of meer
onder invloed van A. v.d. Venne. Dikwijls herhaalt hij zijn composities, zoo zien wij
meestal op den voorgrond een gewoel van menschen, goed gegroepeerd, op een
dorpsplein, daarachter in het verschiet een straat met aan beide zijden huizen; de
kleuren zijn geelbruin met een sterk rood en groen hier en daar; ze vervelen gauw
wat kleur betreft. Behalve dergelijke onderwerpen schilderde D. ook historische en
bijbelsche voorstellingen, een enkel portret, winterlandschappen. Zijn vroege werken
van omstr. 1620 hebben iets zeer levendigs en zijn fijner van toon dan de latere.
Tot zijn etsen behooren een boerenmaaltijd, een reeks bedelaars. Zijn leerlingen
waren o.a. Jan Petersen, Peter van Straesborgh, Steven de Leeuw, Jac. A. Duck,
Corn. Duck en zijn eigen zoon.
Een geschilderd zelfportret, gedateerd 1627 in de verzameling P.v. Semenow te
Leningrad en een gedateerd 1630 in de verzameling H. Havard te Parijs.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
(K. L i l i e n f e l d ) IX (1913), 574; A. v o n W u r z b a c h , Niederlandisches
Künstlerlexikon I (1906), 426; C. H o f s t e d e d e G r o o t in Oude Kunst (1915-16),
285; H. v a n H a l l (e n B. W o l -
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t e r s o n ), Repertorium van de Geschiedenis der schilder- en graveerkunst enz. ('s
Gravenhage 1935).
J.M. Blok

[Druyvestein, Gerrit van]
DRUYVESTEIN (Gerrit v a n ). In 1585 geb. te Delft, huwde hij in 1610 te 's
Gravenhage met E l i z a b e t h A r e n t s v a n G i l s t . In 1632 wordt hij
‘fabryckmeester vanden Hage’ genoemd, wanneer hij, met den architect Pieter van
Bilderbeeck uit Leiden, assisteert bij een aanbesteding van werken aan het huis
Ter Nieuburch te Rijswijk. Ook in 1633 krijgt hij, als ‘boumeester vanden Hage’,
vergoedingen uitbetaald voor bezoeken aan Frederik Hendrik's bouwwerken te
Honselaarsdijk en te Rijswijk. In 1642 wordt hij vermeld als ‘sijdelakenkooper’ te 's
Gravenhage. In 1642-48, treedt hij herhaaldelijk op, o.a. te zamen met Barth. van
Bassen, als arbiter, in geschillen van bouwkundigen aard.
Zie: Notar. arch. 's Gravenhage, no. 19, fol. 143, 230-231, no. 60, fol. 207, no.
74, fol. 279; Thes. reken. Nass. Domeinen 1632 e.v.; F. V e r m e u l e n , Handb.
Gesch. Nederl. bouwkunst III, 161-162.
Vermeulen

[Dubbels, Hendrik Jacobsz.]
DUBBELS (Hendrik Jacobsz.), schilder van zeestukken en winterlandschappen,
werd geb. 1620-21 te Amsterdam en is aldaar 9 Juni 1676 begraven. In 1651 huwde
hij J a n n e t j e C l u c h t , die in 1656 reeds stierf. In datzelfde jaar hertrouwde hij
met A n n e t j e d e H o e s . Twee testamenten maakte hij, 14 Mei 1657 en 24 Aug.
1658. Op den 26. Nov. 1663 wordt D. ‘winckelier’ genoemd. In zijn werk bereikt hij
soms de hoogte van een Jan van de Capelle en van Willem van de Velde. In de
jaren na 1640 was hij onder invloed van Simon de Vlieger, die sedert 1638 in
Amsterdam woonde en wiens leerling hij misschien was. Houbraken noemt hem
den leermeester van L. Backhuysen. Zijn zeldzame zeeën (o.a. een in het Prado te
Madrid) zijn gewoonlijk kalm met veel weerspiegelingen, zij hebben méér leven en
kleur dan die van Simon de Vlieger.
In zijn later werk komen woestere zeeën voor o.a. eenige uit de omgeving van
den Helder. De werken, toegeschreven aan een Dirck, Pieter of Jan Dubbels (die
niet bestaan hebben) zijn van Hendrik Dubbels. Vele van zijn schilderijen zijn
gesigneerd, weinige gedateerd.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Künstlerlexikon der bildenden
Künstler, IX (1913), 596 (door F.C. W i l l i s ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (1906), 429; H. v a n H a l l (e n B. W o l t e r s o n ), Repertorium
voor de Geschiedenis der Nederl. schilder- en graveerkunst enz. ('s Gravenhage
1935), 348.
J.M. Blok

[Dubois, Guillam of Willem]
DUBOIS (Guillam of Willem), schilder, werd geb. omstr. 1625 en begraven te
Haarlem 7 Juli 1680. In 1646 trad hij als schilder in het haarlemschegilde. In 1652
ging hij met Corn. Bega, Th. Helmbreker en Vincent Laurenz van der Vinne op reis
langs den Rijn. In Augustus van dat jaar werkte hij te Keulen bij zekeren A. Cuyper;
de reisgenooten bezochten Frankfort, Heidelberg, Darmstadt, Mannheim, keerden
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terug naar Keulen. Nieuwe motieven in zijn landschappen waren het gevolg van
deze reis. Den 15en Maart 1653 trok D. weer naar Haarlem terug. D. schilderde
voornamelijk landschappen, vooral duin- en boschgezichten. De meeste van zijn
werken zijn omstr. 1650 ontstaan. Adr. van de Velde heeft een enkele maal de
figuren in zijn landschappen geschilderd, gewoonlijk is echter de stoffage van D.'s
eigen hand. D. is eerder een navolger van Sal. Ruysdael dan van Jac. Ruisdael te
noemen.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
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Künstlerlexikon I (1906), 430; U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon
der bildenden Künstler IX (1913), 607 (door K. L i l i e n f e l d ); K u r t E r i c h S i m o n
in Ambtliche Berichte LIII (1932), 61-64; H. v a n H a l l (e n B. W o l t e r s o n ),
Repertorium voor de Geschiedenis der Nederl. schilder- en graveerkunst ('s
Gravenhage 1935), 349.
J.M. Blok

[Duck, Jacob]
DUCK (Jacob), schilder, geboren omstr. 1600 te Utrecht en na 1660 gestorven,
waarschijnlijk te 's Gravenhage. In 1621 wordt hij als leerjongen in het gilde te Utrecht
vermeld. Tusschen 1630 en 1632 is hij meester geworden. Op 28 Maart 1643 en
in 1646 vinden wij hem als getuige opgeteekend. Van 1656-1660 is hij in 's
Gravenhage werkzaam. Langen tijd werd hij verward met den haagschen
dierenschilder Jan le Ducq. In zijn voorstellingen doet hij denken aan Pieter Codde
en Anthonie Palamedesz. Hij ontleent zijn onderwerpen veelal aan het soldatenleven.
Ook schildert hij interieurs, gewoonlijk in klein formaat. In vele opzichten was hij een
fijnschilder. Ondanks perspectivische fouten in zijn werk, was hij in zijn tijd een zeer
gezocht meester, die goede prijzen wist te maken.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 433, 434 en III
(1911), 77; U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
X (1914), 40.
van Guldener

[Ducq, Johan le]
DUCQ (Johan l e ), dieren- en landschapsschilder en etser, is geb. in 1629 of 1630
in den Haag en overleden aldaar tusschen 21 Mrt. 1676 en 21 Febr. 77 ten gevolge
van krijgsverwondingen. In 1659 op den 2en Jan. trad hij in het huwelijk met
G e e r t r u y t S y b i l l a K e r k h o f f , doch in 1663 was hij gehuwd met I d a v a n
P e r s i j n . Zijn kinderen werden in den Haag gedoopt in 1665, 1667 en 1670. In
1655 wordt D. genoemd als haagsch schilder, hij nam ook een werkzaam aandeel
in de oprichting van de kunstenaarsconfrerie in 1656 en werd 3 Dec. 1660 in het
haagsche schildersgilde ingeschreven. Wij hooren verder, dat het gilde hem in 1662
den verkoop toestond van zijn koperplaten en prenten; in 1665 huurt hij een huis in
den Haag. Terwijl hij in 1671 nog in het bestuur van het haagsche gilde zit, schijnt
hij later militair geworden te zijn, in Mei 1672 wordt hij vaandrig genoemd. Zijn
leermeester was Paulus Potter, doch zijn schilderijen doen meer aan K. Dujardin
denken, die tegelijk met hem in den Haag woonde, doch in zijn landschappen is D.
minder italianiseerend, zij doen meer hollandsch aan. De teekening zijner dieren is
zeer nauwkeurig en natuurgetrouw. Zijn etsen (omstr. 14 stuks) stellen meest jagers
en honden voor en dateeren uit 1661. In het Prentenkabinet te Dresden bevinden
zich een aantal roodkrijtteekeningen van zijn hand. Hij wordt dikwijls verward met
Jac. Duck.
Zie: A. v o n W u r z a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 434; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Künstlerlexikon der bildenden Künstler X
(1914), 44 (door K. L i l i e n f e l d ).
J.M. Blok

[Du Mont, Henri]
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DU MONT (Henri), geb. te Villers-l'Evêque (prov. Luik) in 1610, overl. te Parijs 8
Mei 1684, musicus en componist. Zijn familienaam d e T h i e r heeft hij veranderd
in du Mont. Thier, een waalsch woord, beteekent berg. Zijn muzikale opleiding
genoot hij van zijn elfde jaar af aan de O.L. Vrouwekerk te Maastricht, waar hij in
1630 het ambt van organist vervulde. In hetzelfde jaar verleende hem het kapittel
van O.L. Vrouw een subsidie, om zich gedurende een paar maanden elders,
vermoedelijk te Luik, speciaal in de orgelmuziek verder te bekwamen. Twee jaar
later was Henri zeker nog onder
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het personeel van de O.L. Vrouwekerk, vermoedelijk als kapelmeester, want de
functie van organist was intusschen overgegaan op zijn broeder L a m b e r t d u
M o n t . Henri schijnt zich in 1638 voorgoed in Parijs gevestigd te hebben, waar hij
het volgend jaar benoemd werd tot organist in de voorname parochiekerk van St.
Paul, vervolgens tot organist van den hertog van Anjou, den eenigen broeder van
Lodewijk XIV, tot intendant van de particuliere muziek der koningin en tot
kapelmeester en componist van de koninklijke kapel. Meesterlijk bespeelde du Mont
de viool, het clavecimbel en vooral het orgel, en met succes en eere heeft hij tot
1674 die voorname posten te Parijs bekleed. Zijn muzikale religieuze composities
zijn vrij talrijk en van zijn vijf gregoriaansche missen, Messes royales genoemd,
wordt de zgn. Messe de Du Mont bij plechtige gelegenheden hier en daar nog
uitgevoerd.
Du Mont noemt zich voor het eerst in een uitgave van 1668 abbé de Silly, omdat
hij de opbrengst genoot van een beneficie der abdij van Premonstreit te Silly, in
Frankrijk, evenals die van een kanunnikaat van de St. Servaaskerk te Maastricht.
Hij was echter een leek, gehuwd in 1653 te Maastricht met een maastrichtsche
dame uit den deftigen burgerstand, M e c h t i l d e L o y e n s .
Zie: H e n r i Q u i t t a r d in La tribune de Saint Gervais (Paris 1901-04); A n t o i n e
A u d a , La musique et les musiciens de l'ancien Pays de Liège (Brux. 1930);
Publications (Maestricht), dl. 67 (1931); De Nedermaas (Maastricht), jg. 10.
Blonden

[Dungen, Mr. Eduard Joseph van den]
DUNGEN (Mr. Eduard Joseph v a n d e n ), geb. 1 Mei 1836 te Helmond, overl. 18
Mei 1893 te Deurne, zoon van burgemeester F r a n c i s c u s W i l h e l m u s v a n
d e n D u n g e n en van M a r i a A n n a B o t s , promoveerde in 1862 te Leiden tot
doctor in de rechtswetenschappen op een proefschrift over: De wederkeerige invloed
tusschen burgerlijk- en strafrecht. Hij was eenigen tijd werkzaam aan de door zijn
vader in 1867 geopende Rijks H.B.S. te Helmond en vestigde zich later als
advocaat-procureur te Deurne, alwaar hij ongehuwd overleed.
Heeren

[Duprée, Caspar]
DUPRÉE (Caspar), of d u P r é e , geb. omstr. 1625, overl. te Roermond in 1668,
zoon van J a c o b u s en G e r t r u d i s R o t h a . Hij volgde den 9. Oct. 1645 J o h a n
H o m p e s als gezworen boekdrukker van het Souverein Hof van Gelderland, van
de stad en van het bisdom Roermond op. Den 15. Jan. 1654 wilde hij de hem
vanwege den Magistraat toegezonden biljetten niet aannemen; de Magistraat gebood
toen, dat het kremersgilde hem zijn winkel zou sluiten, tot hij zich geschikt had. Zijn
woning was gelegen op de ‘Merck neffens de groote kercke, in de Nieu Druckerye’.
Hij was schepen van Roermond 1660-68; aan hem werd 26 Febr. 1665 voor zes
jaren de stadskraan verhuurd; hij was 28 Juni 1665 één der aangestelde
commissarissen van de Swamaeckerstraat en Meurkenspoort, uit welke straten de
drek werd gevaren; 23 Juni 1667 werd hij met den schepen M a t t h i a s v a n
A e f f e r d e n en den raadsverwant S t e p h a n u s v a n B e r c k e l e r benoemd
tot commissaris aan de Craenpoort en St. Johanspoort, aan welke poorten reparaties
moesten geschieden; 22 Sept. 1667 werd hij tot ontvanger of opbeurder der
inkomsten van het H. Geestaltaar in de kathedraal benoemd. Den 28. Nov. 1669
werden aan de weduwe van wijlen schepen Duprée 150 rijksdaalders uitgekeerd
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tot belooning van diensten door haar man aan de stad Roermond bewezen. Caspar
legde in zijn
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drukkerij ter perse, het boekje daar het a-b-c vooraan staat, Gebedekens ende
Catechismus; Artickelen gheproponeert tot Munster van de Ambassadeurs van
Vranckryck ende overghelevert in de handen van de Medpateurs den 11 Junij (1645);
Verhael van de mirakelen van Kevelaer (1647); Regnum Christi, dat is het Ryck
Christi, vervangen in hondert en tien stichtelijke ende geleerde Sermoonen,
achtergelaten door wijlen den Doorluchtigen ende Hoogweerdigsten Heer Jacobus
a Castro, derden bisschop van Ruremonde (1649), folio 582 blz.; De spirituali
imitatione Christi door v a n d e r S t o c k (1650); Pastorale ad usum dioecesis
Ruraemundensis perillustris ac reverendissimi domini D. Andreae Creusensii episcopi
Ruraemundensis iussu emendatum (1654); Alexandro VII Spiritus sancti singulari
directione eminentissimi senatus unanimi suffragatione, in supremum Christi Vicarium
mirabiliter electo etc. (1655). Op last van den Magistraat drukte Caspar Duprée den
13. Juni 1665 een verordening over de dieverijen; ook werd hem op den Landdag
binnen de stad Roermond, den 26. Oct. 1665 geoorloofd en toegestaan de tweede
uitgave van de Gelresche Rechten des Ruremundschen Quartiers te mogen drukken,
en van misstellingen te zuiveren. Zijn werk werd, gelijk dat van zijn voorganger,
tegen nadruk voor zes jaren gewaarborgd. In 1666 verscheen: Lacrymae amoris et
doloris in obitu. Illustrissimi et reverendissimi Domini sui D. Eugenii Alberti d' Allamont
ab episcopatu Ruraemundano ad Gandensem translati, fusae a gymnasio Societatis
Jesu. Caspar Duprée was gehuwd met A l d e g o n d i s v a n G e l d e r , die als
weduwe de boekdrukkerij van 1668-82 voortzette en den 2. Oct. 1669 voor het Hof
van Gelderland als gezworen boekdrukster werd aangesteld. Uit hun huwelijk werden
zeven kinderen geboren, o.a. Joannes Reinerus (die volgt); A n n a M a r i a (ged.
9 Nov. 1651, overl. 17 Dec. 1713), die geestelijke dochter was; M a r i a (ged. 25
Juli 1656), huwde den 22. Febr. 1677 S e r v a t i u s M u l l e n a e r s ; J a c o b u s
(ged. 15 Mei 1659), die 2 Jan. 1683 van koning Karel II van Spanje octrooi als
boekdrukker kreeg en 26 Jan. d.a.v. den eed als zoodanig aflegde in handen van
J u s t i n u s v a n d e r V e k e n e , ridder en raad-ordinaris van het Hof van
Gelderland; hij legde in 1683 ter perse de Missarum officia pro iis festivitatibus, quae
Ruraemundensi Dioecesi sunt propriae; B e a t r i x (ged. 15 Oct. 1665), huwde met
P e t r u s V a l l e n , koninklijk drukker en van het bisdom (overl. 28 Sept. 1720).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Familie Duprée in Limburg's Jaarboek VI (1898-99),
15-16; d e z ., De Handelingen van den Magistraat der stad Roermond 1596-1696
in hetz. Jaarb. IX (1903), 120, 151, 155, 164, 169; K. R o m e n , Opkomst en
Ontwikkeling der drukkunst in de stad Roermond in hetz. Jaarb. XI (1905), 14-21,
26-27; P. D o p p l e r , Octrooi voor Jacobus Du Prée tot boekdrukker van Roermond
in Maasgouw (1931), 27-28.
Verzijl

[Duprée, Joannes Reinerus]
DUPRÉE (Joannes Reinerus), of d u P r é e , ged. te Roermond 2 Oct. 1647, overl.
aldaar in 1691, zoon van den voorgaande. Hij was schepen der stad Roermond van
1676-91, regeerend burgemeester 1683-85, werd 15 Nov. 1679 tot armenprovisor
aangesteld; 13 Jan. 1681 maakte hij deel uit eener commissie, die tot regeling der
stadsfinanciën was aangesteld; 12 April 1681 werd hij met den schepen M a r t i n
v a n d e V e l d e kerkmeester der kathedrale kerk; 4 Juni 1681 één der
commissarissen der
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burgerkwartieren; 9 Juli 1682 gedeputeerde der stad; 23 Dec. 1683 legde hij rekening
af over het slaan der duiten; 3 Jan. 1686 werd hij met den schepen G e r a r d F r a n s
B o s m a n benoemd tot commissaris van het 6e kwartier der stad om toezicht te
houden op het herstellen der straten. Den 6. Maart 1692 werd tot provisor der
kathedrale kerk aangesteld in plaats van wijlen den schepen Joannes Reinerus
Duprée de licentiaat en schepen J a n B a p t i s t C r u y s a n c k e r en in zijn plaats
tot provisor van het armenweeshuis de raadsverwant L e o n a r d u s C o x . Hij was
te Roermond den 19. Oct. 1669 gehuwd met A n n a C a t h a r i n a B u c k e n (ged.
te Venlo 18 Febr. 1650, overl. te Roermond 3 Dec. 1734, dochter van J a c o b u s
B u c k e n en C a t h a r i n a C u y p e r s ), waarvan o.a. C a s p a r J a c o b u s (ged.
4 Febr. 1677, huwde 5 Febr. 1699 C u n e r a J a n s s e n s ; met hun zoon J o a n n e s
R e i n e r u s , overl. 18 Oct. 1787, stierf de familie uit); T h o m a s (ged. 7 April 1681),
kapelaan der kathedrale kerk en rector van het altaar van het bakkersgilde.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Familie Duprée of Du Prée in Limburg's Jaarboek VI
(1898-99), 15-16; d e z ., De Handelingen van den Magistraat der stad Roermond
1596-1696 in hetz. Jaarb. IX (1903), 190, 192, 194, 195, 199, 202, 210; E l i s a b e t h
F.J. A d r i a a n s e , Lijst van de namen van burgemeesters van Roermond in
Gedenkboek ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Roermond
als stad (1932), 127; over Thomas; J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom
Roermond III, 44.
Verzijl

[Duraeus, Andrews, Andreas of Andries]
DURAEUS (Andrews, Andreas of Andries), magister, geb. te Anstruther (Schotland)
in 1594, gest. te Batavia omstreeks 1655, zoon van den schotschen predikant
R o b e r t D u r i e , en broeder van Johannes Duraeus (dl. VIII, kol. 443). Hij werd
als medisch student te Leiden ingeschreven 18 Oct. 1612, studeerde niet af, maar
vertrok als chirurgijn met de ‘Hollandia’ voor de Kamer van Amsterdam 26 Dec.
1619 naar Indië, waar hij in 1620 aankwam. Hij, wiens naam ten onrechte vaak
verhollandscht werd tot A n d r i e s v a n D u u r e n , was opperchirurgijn van het
Kasteel en later van het Tweede Hospitaal, en werd door Bontius (dl. III, kol. 137)
als uiterst kundig ‘chirurgus expertissimus’ aangewezen, en herhaaldelijk in zijn
werken vermeld. Hij bekleedde verschillende bij-ambten, zooals ouderling van de
kerk, schepen der stad, weesmeester en regent van het Vrouwentuchthuis.
Geschriften of publicatiën zijn niet van hem bekend. Niet onwaarschijnlijk is hij met
Dr. Jacobus Bontius afgebeeld op de titelprent der Oost- en West- Indische Warande,
vervattende aldaar de Leef- en genees-konst (Amst. 1694). Duraeus is driemaal te
Batavia getrouwd: 27 Febr. 1625 met S a r a S e r o y e n , van Amsterdam; 15 Febr.
1629 met A n n a v a n N e d e r h o v e n , van Dordrecht; 20 Aug. 1637 met
C a t h a r i n a S t r o o m b e r g e n , van Kampen. Uit de eerste twee huwelijken
werden kinderen geboren, van wie nu nog af- stammelingen in vrouwelijke lijn
bestaan.
Zie: D. S c h o u t e , De Geneesk. i/d. Dienst der Oost-Ind. Compagnie (Amst.
1929); v o n R ö m e r , Dr. Jacobus Bontius. Herdenkingsrede in Geneesk. Tijdschr.
v.N. Indië, LXXII (1932) Bijheft I, waarin o.a. de hypothese over zijn portret (zie
hierover ook J.G. d e L i n t , Een portret van Jacobus Bontius in Bijdr. t. d. Gesch.
d. Geneesk. XII, 203).
v. Römer
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[Dyck, Philip van]
DYCK (Philip van), schilder, werd geb. 10 Jan. 1680 (?) te Amsterdam en is overl.
te 's Gravenhage 3 Juli 1753. Sedert 1696 was hij leerling van A. Boonen te
Amsterdam. Als volleerd schilder trok hij in 1708 naar Middelburg met zijn vrouw
en trad in het schildersgilde aldaar. Op 9 Nov. 1719 wordt hij lid van het St.
Lucasgilde te 's Gravenhage en heeft daar leerlingen, o.a. zijn neef en Louis de
Moni van 1721-25. Zijn eerste reis naar Cassel in 1726, waarheen L. de Moni hem
vergezelde, gold den landgraaf van Hessen-Cassel, wien hij vele schilderijen verkocht
en waar hij als kunsthandelaar optrad: hij werd tot hofschilder aldaar benoemd. In
1726 en 1736 vertoefde hij eveneens te Kassel, schilderde niet alleen den vorst en
zijn familie, maar leverde ook vele schilderijen voor het latere Museum te Kassel.
Ook heeft v.D. prins Willem IV van Oranje en zijn familie tal van malen geschilderd
aan diens hof. In Holland heeft hij als kunsthandelaar veel bijgedragen tot de vorming
van beroemde schilderijenkabinetten, bijv. die van Wassenaer, Fagel, Dishoeck,
Schuylenburg. Ook maakte hij de decoraties van het huis van den heer van
Schuylenburg aan den Vijverberg te 's Gravenhage. v.D. was diaken
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van de Gereformeerde kerk, leefde stil al werkend van ongeveer 1750 af te 's
Gravenhage, waar hij twee huizen bezat. Zijn nalatenschap werd 23 Juni 1753 te
's Gravenhage verkocht, die van zijn weduwe 26 Nov. 1763. Hij kreeg den naam
van de ‘kleine’ van Dyck, ter onderscheiding van Anthon. van Dyck. Zijn schilderijen
hebben de minder aangename eigenschappen van den vervelenden pruikentijd,
maar ze munten uit door elegantie. Hij schilderde meest portretten (het Rijksmuseum
te Amsterdam bezit er vele), doch ook genre-stukken, die zeer glad en minutieus
geschilderd zijn. Naar hem graveerden o.a. Massard, Porporati, P. Tanje, J. Faber,
J. Houbraken, Ph. Endlich.
Zijn geschilderd zelfportret is in het Museum te Kassel; een prent door J.
Houbraken naar teekening van H. Pothoven naar zijn zelfportret.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Küstlerlexikon II (1906), 476; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler X (1914),
275 (door K. L i l i e n f e l d ); H. v a n H a l l (e n B. W o l t e r s o n ) Repertorium voor
de Geschiedenis der schilder- en graveerkunst enz. ('s Gravenh. 1935).
J.M. Blok
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E.
[Ecoma, Eco]
ECOMA (Eco), geb. te Harlingen 12 Nov. 1680, overl. te Oosterhout 25 April 1754,
zoon van Ds. J a c o b u s E. te Tjerkwerd c.a. en G r i e t j e E v e r t s N a p p i u s ,
liet zich in 1698 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, volgde in
1707 zijn vader op als legerpredikant en was als zoodanig bij de veldslagen van
Oudenaarde en Malplaquet en de belegeringen van Rijssel, Gent, Doornik en Bergen
(Henegouwen). Na de inneming van Bergen werd hij daar 1711 tot stadspredikant
benoemd, wat gevolgd werd door een aanstelling bij het gezantschap te Brussel op
12 Nov. 1712 Op 14 April 1715 werd hij te Liefkenshoek beroepen en aldaar
bevestigd in Mei. Daar volgde zijn beroep op 14 Febr. 1721 naar Oosterhout c.a.;
de bevestiging had plaats op 11 Mei 1721. Hij was er tot zijn dood werkzaam. Hij
trad in 1711 in het huwelijk met M a r g a r e t h a d e Z w a r t bij wie hij zes kinderen
had.
Zie: H. E k a m a , Geslachtlijst der familie Ekama (Utrecht 1934), 45.
Wumkes

[Eeke, Cornelis van]
EEKE (Cornelis v a n ), of E e c k e , is het eerst bekend als verzamelaar van: De
koninklijke harp-liederen, op nieuws in rijm.... uitgebreid (Amst. 1698). Voorts was
hij bevriend met Barend Joosten Stol (zie in dit deel in voce) en met Galenus
Abrahams de Haan (dl. V, kol. 215), van wiens welsprekendheid o.a. wordt gezegd:
‘al wat hij sprak was in van Eeke's oor als engelentaal’. Achter de lijkrede van
W i l l e m v a n M a u r i c k (Lijkreden ter gedachtenis van Galenus Abrahamsz,
overl. 19 April 1706, uitgesproken 16 Mei 1706, Amst. z.j.) schreef van Eeke een
grafdicht. Toen van Jacob Bril(l) (dl. VI, kol. 203) was verschenen: De werken van
den hoogverlichten Jacob Bril (Amst. 1705), een geschrift dat heel wat beroering
teweegbracht, vol van de stoutste stellingen, ergerde dit ook van Eeke zóózeer, dat
hij uitgaf: Een brilhuisje, gestoffeerd met eenige uitgelesene brillen-glasen, uit de
kraam en geslepen van den hoogverligten Jacob Bril sogenaamd, strekkende tot
verligting van enige
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duistere plaatsen in het boek van J. Bril. Dit werk wordt genoemd: een ‘pasquilleus
gedicht, erger dan de meest bittere bestrijding’. Jan van der Kodde (zie in dit deel
in voce) heeft Bril tegen hem verdedigd. Ook schreef van Eeke een grafdicht op
Christoffel Wenzing (zie in dit deel in voce). Nog staat op zijn naam een werkje, dat
met denzelfden titel ook op naam van Dirk Rafaelsz. Camphuysen (dl. II, kol.
293-298) wordt gesteld: Vale mundo enz. Het verscheen het eerst in 1620, in
tweeden druk in 1650, ook te Amsterdam in 1684. Eindelijk moeten wij noemen:
o
Krommenie verbrand A . 1702, den 22 July, en uyt zijn assche herboud, en de
o
vergaderplaats der Doops-gezinde de eerste maal geopend, A . 1703, den 17 May,
op Hemelvaardsdag (Amst. 1703).
Zie: C.B. H y l k e m a , Reformateurs, eerste stuk (Haarl. 1900), 18 v., 113, tweede
stuk (Haarl. 1902), 6, 22 (aant. 43), 36 (aant. 76), 354, 386-403; J.C. v a n S l e e ,
De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 169, 406; Catalogus... van de bibliotheek
der Ver. dpgz. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 150, 234, 237, 251, 256, 279;
Doopsgezinde Lectuur III (Sneek 1858), 199; J.J. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek
van Ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh.-Utr. [1870]), no. 4596 (ook op
kol. 730); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), kol. 565; S.
B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der Doopsgez. in Holland enz. I (Amst. 1847), 348
(aant. 1); Inventaris der archiefstukken bij de Ver. dpsg. gem. te Amsterdam (niet
in den handel) II (Amst. 1884), no. 2036.
Knipscheer

[Eisinge, Petrus]
EISINGE (Petrus), geb. in 1594 te Groningen, overl. aldaar 1658, zoon van S i c c e
E. en M a r i a K n o l , leerling van Ubbo Emmius, bezocht tot voltooiing zijner studiën
onderscheidene buitenlandsche universiteiten en promoveerde tot doctor in de
rechten te Orleans, waar hij onder de studenten de waardigheid van hoofd der
duitsche natie (Procurator nationis Germanicae inferioris ac superioris) bekleedde.
In 1622 kwam
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hij in het vaderland terug en reeds in 1625 werd hij secretaris van de Staten van
Stad en Lande. Daarna werd hij raadsheer en in 1630 burgemeester van zijn
geboortestad. Hij werd ook curator der hoogeschool. Zijn vrouw A u k j e V e r r u c i u s
liet hem geen kinderen na. Van hem is een inschrijving in het album amicorum van
Everhardus Avercamp te Orleans 9 Febr. 1620.
Zie: J. N a n n i n g a U i t t e r d i j k , Het album amicorum van Dr. E. Avercamp in
Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel (Zwolle 1880) VI, 251.
Wumkes

[Ekama, Cornelius]
EKAMA (Cornelius), gedoopt te Kolderveen 6 Sept. 1696, overl. te Harlingen in
1762, zoon van den schoolmeester J o h a n n e s A l g e r s E. en H e n d r i e k j e n
A n n e s van Slyckenborch bij Oldelamer. Hij werd schoolmeester en voorganger
te Kuinre en huwde aldaar op 15 Febr. 1722 met A n t j e S j o e r d s G l a s t r a ,
weduwe van Ds. J a n E n g e l b e r t A r d e s c h . Op 18 Sept. 1724 ontving hij de
benoeming tot stadsschrijf- en rekenmeester te Harlingen en werd op 25 Oct. als
zoodanig beëedigd. Hij deed zich kennen als calligraaf en bekwaam teekenaar met
de pen. In het Friesch museum te Leeuwarden is van hem een calligraphie van
Psalm 127, woorden en muziek in een ovaal, omringd door lofwerk en door hem
geteekend in 1740. Hij hertrouwde op 15 Nov. 1735 met A n t j e D i r c k s uit
Harlingen.
Zie: W. E e k h o f f , Catalogus der stedelijke bibliotheek te Leeuwarden (Leeuw.
1875), 310; H. E k a m a , Geslachtlijst der familie Ekama (Utrecht 1934), 23-25; mijn
Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1932) I, 310.
Wumkes

[Ekama, Joannes Cornelius]
EKAMA (Joannes Cornelius), geb. te Harlingen in 1740, overl. te Morra c.a. 30 Mei
1780, liet zich 2 Aug. 1756 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
nam als candidaat eenigen tijd den dienst waar voor Ds. Doitsma te Zwolle, was
hulpprediker te Makkum in 1764 en te Workum in 1765, werd beroepen te Peasens
en aldaar bevestigd 23 Sept. 1770. Hij was aldaar werkzaam tot 30 Nov. 1777.
Daarna bediende hij tot zijn dood de gemeente van Morra en Lioessens. Men vindt
van hem een latijnsch gedicht in den feestbundel Poemata in honorem viri clarissimi
Aegidii Gilissen cum rector academiae publice salutaretur (Fran. 1760).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 299,
553, 562.
Wumkes

[Ekama, Paul Elselin]
EKAMA (Paul Elselin), geb. te Leiden 14 Maart 1849 en ongehuwd te Amsterdam
overl. 3 Juni 1893, zoon van Dr. S a m u e l E. en S a r a C a t h a r i n a d e
K l o p p e r . Van hem verscheen: De wiskundige berekening en meetkundige
samenstelling van wissels en kruisingen in gebogen spoorbaan ('s Grav. 1886), van
welk werk in 1887 te Weenen een herziene duitsche uitgave verscheen. In De
Ingenieur van 27 Aug. 1892 vindt men van hem een verhandeling Eenige
beschouwingen en berekeningen betreffende de meetkundige constructie van eenige
bijzondere gevallen van eenvoudige en meer samengestelde tramspoorverbindingen.
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Zie: H. E k a m a , Geslachtlijst der familie Ekama (Utrecht 1934), 31.
Wumkes

[Elgersma, Regnerus]
ELGERSMA (Regnerus), geb. te Dokkum in 1675, overl. 9 Nov. 1738, zoon van
Ds. Regnerus E. (dl. IX, kol. 230), liet zich 5 Maart 1694 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Franeker, was predikant te Drogeham (1702-16) en Dokkum
(1716-38). Van hem vindt men twee
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latijnsche verzen, één achter de Dissertatio jur.- phil. de testamento Caesaris
Augusto, quod Suetonius refert in ejus vita, capite ultimo (Fran. 1700), die 18 Dec.
1700 onder leiding van prof. Zacharias Huber verdedigd werd door den Leeuwarder
Hieronymus de Blau, en één achter de Disputatio juridica de secundis nuptiis (Fran.
1698), 28 Mei gehouden door den leeuwarder student Theodorus Tadema, eveneens
onder genoemden hoogleeraar.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 455,
518.
Wumkes

[Eliasz Pickenoy, Nicolaas]
ELIASZ PICKENOY (Nicolaas), schilder, werd geboren omstr. 1591 te Amsterdam
en is overleden aldaar tusschen 1653 en 1656. Hij was de zoon van een
antwerpschen wapensnijder, die in 1586 te Amsterdam huwde. E. heeft een ouderen
broeder gehad, N i c o l a a s genaamd, die, voordat onze schilder geboren was,
stierf, en een zuster M a y k e , die 15 Mrt. 1592 gedoopt werd. Op 24 Maart 1621
huwde E. te Amsterdam met L e v i n a B o u w e n s ; een zoon werd begraven 27
Dec. 1626, een ander kind in 1636. Dr. Nic. Tulp heeft een van E.'s kinderen onder
zijn behandeling gehad; E. heeft diens portret geschilderd. In 1640 neemt E. een
hypotheek op zijn huis, dat hij in 1645 verkoopt. Den 21. October 1656 wordt zijn
vrouw weduwe genoemd. Hij heeft voornamelijk portretten en veel regenten- en
schuttersstukken geschilderd, die aan Th. de Keyzer doen denken. Een voornaam
deel van deze groepenportretten bevinden zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Typeerend is het scherp invallende licht, de overdreven beweging der figuren, de
dikke gezwollen oogen, de groenbruine tint der schaduwen van het gelaat enz. E.
signeerde dikwijls met de letters N.E.P. Waarschijnlijk was Corn. van der Voort zijn
leermeester en was Barth. van der Helst zijn leerling. Doen zijn vroegere werken
aan de schilderijen van C. van der Voort denken, omstreeks 1630 is Hals' invloed
merkbaar en weer later die van Rembrandt. E. moet ook bijbelsche en historische
voorstellingen gemaakt hebben, die dan in zijn vroegen tijd moeten ontstaan zijn.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler X
(1914), 458 (door K. L i l i e n f e l d ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (1906), 489; R.P. in The Bulletin of the Detroit Museum III (April
1922), 68.
J.M. Blok

[Elout, Theodorus]
ELOUT (Theodorus), geb. te Haarlem in 1660, en aldaar overl. 27 April 1729, werd
predikant te Weidum, waar hij 20 Dec. 1685 zijn intrede deed. De toen gehouden
predikatie verscheen onder den titel: Christelijke kerkreden uitgesproken tot een
intrede in den predikdienst in de Gereformeerde gemeinte van Weydom, den 20
o

Dec. A 1685 over de woorden Davids Psalm 122:7, 8, 9 (Leeuwarden 1685). Hij
deed zijn afscheidspredikatie 19 Febr. 1688. Vervolgens was hij werkzaam te
Ternaard (1688-98). Op de klassis van 2 Juli 1688 is hij geautoriseerd zijn intreerede
en afscheidspredikatie te mogen uitgeven op rapport van de visitatoren. Daarna
diende hij de gemeente van Bolsward (1698-1706) en van Haarlem (1706-29).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
174, 270, 546.
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Wumkes

[Elsevier, jhr. Isaac Johannes Rammelman]
ELSEVIER (jhr. Isaac Johannes R a m m e l m a n ), geb. te Barneveld 13 Febr. 1802,
overl. te Amsterdam 24 Juli 1877, zoon van jhr. Mr. J.I. Rammelman Elsevier (dl.
VIII, kol. 466, die in 1816 niet als advocaat-fiskaal maar als gegradueerd lid van den
raad van civiele en crimineele justitie op Curaçao kwam, in 1817 voorzitter van
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dit college werd en in 1820 raad-fiskaal) en J o h a n n a P e t r o n e l l a M a r t i n u s .
Op 14- jarigen leeftijd op Curaçao gekomen, duurde het niet lang, of hij trad in
gouvernementsdienst, waarin hij opklom tot koloniaal secretaris. Ook tal van andere
functies bekleedde hij, o.a. was hij lid der schoolcommissie. Nog als koloniaal
secretaris werd hem een zending naar Venezuela opgedragen, waarvan de ware
bedoeling nooit bekend gemaakt is. In 1836, na het vertrek van zijn vader, trad hij
als gezaghebber ad interim op en in 1848, toen de gouverneur Esser vertrokken
was, als waarnemend gouverneur, tot hij dezen het volgend jaar definitief opvolgde.
In dezen tijd gaf de verhouding met Venezuela telkens weer aanleiding tot
moeilijkheden. Venezolaansche uitgewekenen vonden schuilplaats op Curaçao en
dikwijls sympathie bij de bevolking, hoewel het bestuur zich tegenover de wettige
regeering correct gedroeg. Onder dezen gouverneur kwam in 1850 de Spaar- en
beleenbank tot stand. Amelunxen deelt mee, dat de hoedenvlechtindustrie in dezen
tijd tot ontwikkeling kwam. Dahlhaus noemt Elsevier ‘den meest vijandigen
tegenstander’ van den roomsch katholieken bisschop Niewindt. Met stelligheid wordt
verhaald, dat hij niet vrijwillig heenging, maar naar het moederland teruggeroepen
werd. Anderzijds werd van Curaçao uit op zijn terugkeer, tevergeefs, aangedrongen.
Zijn portret bestaat als prent door C.W. Mieling.
Zie: A m e l u n x e n , De geschiedenis van Curaçao opnieuw verteld; D a h l h a u s ,
Monseigneur Martinus Joannes Niewindt eerste apostolisch vicaris van Curaçao.
Een levensschets; K.H. C o r p o r a a l , De internationaalrechtelijke betrekkingen
tusschen Nederland en Venezuela (1816-20).
de Gaay Fortman

[Emden, Meyndert van]
EMDEN (Meyndert v a n ), een van de 32 ‘leeraars’ die te Spaarnwoude vergaderd
zijn geweest (C.A. C o r n e l i u s , Die Niederländischen Wiedertäufer (München
1869), 38 v.). Hij behoorde tot de voornaamste Munsterschen. G. B r a n d t verwart
hem met Nicolaas Meynderts van Blesdijk (zie in dit deel in voce). K. V o s heeft
aangetoond dat deze beide namen twee personen aanduiden. Van Meyndert van
Emden is weinig bekend. Uit eenige belijdenissen van martelaren blijkt dat hij in
1534 enkelen gedoopt heeft, en uit eenige overheidsbesluiten dat hij als een
gevaarlijke ketter is beschouwd.
Zie: Ned. archief voor Kerkgesch. XI (1914), 164-166.
Knipscheer

[Emmen, Sicco Tjaden]
EMMEN (Sicco Tjaden), geb. 16 Mei 1765 te Groningen, aldaar overl. 10 Nov. 1825,
zoon van Mr. R u d o l p h E. en A n n a M a r g a r e t a T j a d e n , liet zich 17 Dec.
1782 inschrijven aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 26 Juni 1788 in de
rechten promoveerde op een proefschrift De periculo et commodo rei venditae
nondum traditae. Hij was secretaris van Groningen, griffier aan het 1e kanton van
het vredegerecht en gehuwd te Eelde 10 Mei 1798 met J o s i n a P e t r o n e l l a
B e r t l i n g (geb. te Groningen 13 Mei 1775, aldaar overl. 2 Oct. 1815).
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 104.
Wumkes

[Emmen, Warner Rudolph]
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EMMEN (Warner Rudolph), geb. 18 Dec. 1809 te Groningen, overl. te Winschoten
28 Maart 1886, zoon van Sicco Tjaden E. (vorig art.) en J o s i n a P e t r o n e l l a
B e r t l i n g , liet zich 27 Dec. 1825 inschrijven aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 15 Dec. 1832 promoveerde in de rechten op een proefschrift De privilegiis,
maxime iis, quibus universa debitoris mobilia afficuntur
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secundum jus hodiernum. Hij was eerst procureur bij de rechtbank van eersten
aanleg, daarna bij de arrond.-rechtbank, en plaatsverv. kantonrechter te Winschoten.
Op 16 Mei 1862 huwde hij te Winschoten met M a r i a K a n n i n g (geb. te Veendam
10 Aug. 1833, overl. te Winschoten 25 Jan. 1903).
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 104.
Wumkes

[Engelbrechtsz, Cornelis]
ENGELBRECHTSZ (Cornelis), schilder, geb. 1468 te Leiden en daar overl. in Mei
1533.
Deze jaartallen, die door Carel van Mander worden opgegeven, kloppen zeer
goed met de latere data, die over hem bekend geworden zijn. Over hemzelf is
uitermate weinig bekend, doch wel weten wij de geboortejaren van zijn beide jongste
zoons, C o r n e l i s en L u c a s , die in 1493 en 1495 te Leiden het Ievenslicht zagen.
Van zijn oudste zoon P i e t e r is het jaar niet bekend. Uit deze gegevens kunnen
wij met groote waarschijnlijkheid concludeeren, dat Cornelis Engelbrechtsz uiterlijk
in 1491 gehuwd moet zijn. Hij zou dan dus 23 jaar zijn geweest.
Hoe zijn levensomstandigheden waren, is onbekend. Wel schijnt hij tot de gegoede
burgers behoord te hebben, want niet alleen hield hij zich met schilderen bezig,
doch zijn vrije tijd werd door de schutterij in beslag genomen. Wij vinden hem nl.
als lid van het schuttersgilde vermeld, waarvan alleen burgers van zekeren
maatschappelijken welstand lid konden zijn. Zijn naam wordt zelfs in drie gilden
vermeld, nl. op 9 Augustus 1499 en 3 Juni 1506 bij de Hantbogenscutten, den 6en
Maart 1514 bij de Oude Scutten en den 23en Mei 1515 en den 7en Mei 1519 bij de
Voetbogescutten. Dat hij, naar gelang hij ouder werd, van het eene tot het andere
gilde werd bevorderd, komt niet overeen met de feiten, die wij van andere schutters
weten. Omtrent de oorzaak dezer wisseling tasten wij alsnog in het duister. Oneindig
belangrijker echter is de plaats, die hij in de hollandsche en speciaal in de leidsche
kunstwereld inneemt.
Hij is een tijdgenoot van Geertgen tot Sint Jans en iets ouder dan Jan Mostaert,
wat wij echter niet dadelijk uit zijn werk zouden kunnen afleiden. Van de 4 werken
die van Mander noemt, zijn de 2 voornaamste de beide altaarstukken uit het Museum
te Leiden, waar de andere werken zich omheen laten groepeeren. Deze moeten
zijn ontstaan tusschen 1508 en 1526. In zijn werk leeren wij hem als een gerijpt
kunstenaar kennen, die zich vooral met religieus werk bezighoudt.
Over zijn leermeester is niets bekend, wel over zijn leerlingen. In de eerste plaats
behooren hiertoe zijn 3 zoons, waarvan wij Pieter kennen door teekeningen. Daar
in Holland destijds voor veel schilders geen voldoende bestaansmogelijkheid was,
is een van hen naar Vlaanderen, de anderen naar Engeland getrokken. Verreweg
de belangrijkste leerling van Engelbrechtsz was Lucas van Leyden, die ongetwijfeld
veel van hem heeft geleerd. Doch ook omgekeerd zal Engelbrechtsz den invloed
ondergaan hebben van zijn vooruitstrevenden leerling. In het bijzonder aan het
verband met dezen meester ontleent Cornelisz. Engelbrechtsz zijn beteekenis.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 492-493 en II (1911),
82; U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler X (1914),
526-528; M.J. F r i e d l ä n d e r , Die altniederländische Malerei X (1932), 53; H. v a n
H a l l , Rep. voor de gesch. der ned. schilder- en graveerkunst (1935), 352.
van Guldener

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

257

[Engelen, Johannes van]
ENGELEN (Johannes v a n ), geb. te Bunnik, overl. Apr. 1810 te Maarsen, priester,
in Dec. 1777 geadmitteerd door burgemeesteren van Utrecht als pastoor der r.-k.
statie in de Jeruzalemsteeg aldaar, maar reeds in 1779 op eigen verzoek verplaatst
naar de statie Mijdrecht en Wilnis, 11 Juli 1795 door den vice-superior Brancadoro
uit Munster benoemd tot coadjutor van den aartspriester van het kerkdistrict Utrecht,
Henricus Berendtzen, dien hij in 1797 opvolgde als aartspriester en als pastoor van
Maarsen. Volgens zijn voorganger en beschermer Berendtzen muntte J.v. Engelen
uit door priesterlijke deugden en meer dan gewone ontwikkeling in gewijde en
profane wetenschappen, maar werd hij, vooral in zijn jongere jaren, door overgroote
bedeesdheid gehinderd in het verkeer met collega's en geloovigen. De eerste jaren
van zijn aartspriesterschap zijn belangrijk door de in samenwerking met andere
kerkvoogden, vooral den bosschen vicaris van Alphen en den hollandschen
aartspriester ten Hulscher, ondernomen actie tot redding der leuvensche
priestercolleges en hun fondsen en door de onderhandelingen over de oprichting
van een seminarie voor de hollandsche zending, die hebben geleid tot de stichting
van twee seminaries: Warmond (12 April 1799) voor het aartspriesterschap Holland,
Zeeland en W.-Friesland (in zielental gelijk aan alle andere te zamen); 's Heerenberg
(10 Oct. 1799) voor de overige districten. Tot zijn laatste werkzaamheden behoort
de samenstelling van een ‘Staat van het r.-k. kerkdistrict van Utrecht 1807-08’ ter
voldoening aan de opdracht, hem (als alle andere aartspriesters) uit naam van
Lodewijk Napoleon verstrekt door het ministerie van binnenl. zaken (Sept. 1807).
Sinds 5 Mei 1809 had J. van E. wegens zwakke gezondheid G. van Nooy tot
coadjutor.
Zie: Arch. aartsb. Utr. V, 204, 210; VIII, 102; XXIV, 185; XXXVI, 232; XXXIX, 10,
200 vv.; XLIV, 306 vv.; XLVII, 1 vv.; J.C. v.d. L o o s , Gesch. v.h. sem. Warmond
(Haarlem, 1932, 40 vv. en passim).
Rogier

[Ermerins, Dr. Christiaan Jacob]
ERMERINS (Dr. Christiaan Jacob), geb. te Middelburg 21 Juni 1841, overl. te Turbie
(Zuid-Frankrijk) 11 Febr. 1880, 3e zoon van prof. Dr. François Zacharias Ermerins
(dl. IV, kol. 576) en B a r t a A n t o n i a v a n d e r F e e n . Hij promoveerde te
Groningen tot doctor in de geneeskunde 29 Juni 1865 op het proefschrift Over de
Henlesche Kanaaltjes in de nieren, en tot doctor in de heelkunde eveneens te
Groningen 8 Oct. 1866 op stellingen. Hij volgde Dr. A.F. Bauduin (dl. VIII, kol. 59)
in 1872 te Osaka (Japan) als klinisch leeraar aan de daar bestaande Medische
School op. Hij had daar een groote praktijk en mocht zich verheugen in de liefdevolle
bewondering en hoogachting zijner japansche leerlingen, wat ondubbelzinnig blijkt
uit het feit, dat zij, na zijn dood, te Osaka een door zijn plechtige soberheid
indrukwekkend monument te zijner nagedachtenis opgericht hebben.
Zie: J.P. K l e i w e g d e Z w a a n , Völkerkundl. u. Geschichtl. über die Heilkunde
d. Chinesen und Japaner mit bes. berücksicht. holländ. Einflüsse in Natuurk. Verh.
v.d. Holl. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem. Derde Verz. VII (1917); L.S.A.M. v.
Römer, Hist. Schetsen (Batav. 1921), in welke beide werken zijn portret, en een
afbeelding van het monument te Osaka is opgenomen, alsmede in het laatste werk
een citaat, op hem betrekking hebbende uit K. O g a w a 's artikel over Bauduin,
opgenomen in het japansche tijdschrift voor praktische oogheelkunde: Iikken Gankwa
Zasshi III, no. 18, 15 Juli 1920.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

v. Römer

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

258

[Ernsthuys, Arnoldus Gijsbertus]
ERNSTHUYS (Arnoldus Gijsbertus), woonde in 1748 Sjoerda-state te Giekerk, waar
hij dichtte en in het licht gaf: Vreugdegalm ter gelegenheid der geboorte van een
jongen prince van Orange (Leeuw. 1748); Het verheugde en dankbaar Nederland
ter gelegenheid der vreede te Aaken in den nagt geteekend op den XVIII van den
Wijnmaand 1748, (Leeuw. 1748); Eerezuil ter gedachtenis van Jonkheer Feyo van
Hiemstra, als luitenant generaal overleden 6 Sept. 1748 (Leeuw. 1748).
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland, (Leeuw. 1930), I, 108, 112;
Stamboek van den Frieschen adel II, 187.
Wumkes

[Eyck, Gerardus van]
EYCK (Gerardus v a n ), kanunnik en cantor van het kapittel van St. Jan te 's
Hertogenbosch, stierf aldaar 3 Mei 1532 en werd in genoemde kerk begraven. Zijn
zerk werd 29 Dec. 1925 onder den vloer der Sacramentskapel opgedolven en
geplaatst vóór den ingang der St. Antoniuskapel. Zij werd afgebeeld in De St.
Janskerk te 's Hertogenbosch, door J a n M o s m a n s , 543.
Heeren

[Eyck, Goyart van]
EYCK (Goyart v a n ), zoon van R o e l o f G o y a r t s z . en van H e i l w i c h v a n
B e r c k e l , heer van Zeelst en Veldhoven, was, waarschijnlijk door toedoen van
zijn zwager, Gerard Prouninck van Deventer (dl. I, kol. 1134) de partij van den Prins
van Oranje toegedaan. Met den kwartierschout Jan van Esch beraamde hij in 1580
een samenzwering tegen het spaansch gezag en trachtte de Kempen te verlossen
van de troepen van Haultepenne. Op last van Haultepenne werd van Eyck op het
kasteel te Blaarthum, waar hij bij zijn moeder verbleef, gevangen genomen, ernstig
mishandeld, en daarna gevankelijk naar het kasteel van Eindhoven overgebracht.
Het kasteel van Blaarthum werd geplunderd. Vijf maanden lang bleef van Eyck
gevangen. Omdat hij poorter was van 's Hertogenbosch, drong de magistraat dier
stad op zijn vrijlating aan, daarin gesteund door den kardinaal-bisschop van Luik.
Door medelijden bewogen met den toestand van zijn hoogst zwangere vrouw liet
Haultepenne hem ten slotte vrij, nadat hij eerst een losprijs had betaald aan de
soldaten, die hem gevangen namen.
Hij huwde met E l i s a b e t h P r o u n i n c k v a n D e v e n t e r (dochter van Mr.
Jacob, heer van Nieuw-Herlaer en van Barbara Bacx). Zij testeerden 10 Dec. 1603
op het huis te Zeelst.
Hun kinderen waren: H e i l k e n , geb. op Nieuw-Herlaer, ged. 19 April 1567 in St.
Janskerk te 's Hertogenbosch, overl. vóór 1603; R u t g e r , ged. 3 Oct. 1568 in St.
Janskerk te 's Hertogenbosch, kinderloos gestorven; J a c o b ; B a r b a r a , begraven
te Baexem, in 1602 gehuwd met A n d r i e s v a n P o l l a e r t (overl. 1610) en
hertrouwd met J o h a n v a n K e v e r b e r g , genaamd Meuwen, den stamvader
der van Keverberg's van Aldengoor.
Zie: Taxandria XVI, 247; XXI, 124 e.v.; XXVII, 67-68; v. S a s s e v. I J s s e l t ,
Genealogie der adellijke familie van Eyck in Bijdr. v.h. Prov. Gen. van K. en W. in
Noord-Brabant (1918), 15-17; L.G.A. H o u b e n , Gesch. van Eindhoven I, 179-180.
Heeren

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

[Eyck, Jan Jacob van]
EYCK (Jan Jacob v a n ), zoon van jhr. G o y a r t en van H e y l w i g B a c x , begraven
te Utrecht 26 Maart 1657, was ‘in sijn leven wijt beroemde en hooggeagte musizijn,
Directeur van alle klokwerken en horologien op den Dom en de stad Utrecht’, blijkens
de inscriptie op zijn grafzerk. Volgens het vierregelig vers, dat daarop eveneens
werd uitgebeiteld, was hij door blindheid geslagen, maar ‘in mond en vingeren en
scherpheid van gehoor, in fluyt en klokkenspel
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een aller eeuwen wonder’. In 1641 herstelde hij het carillon der St. Janskerk te 's
Hertogenbosch.
Hij was gehuwd met C l a e s k e P e t e r s uit Dordrecht.
Zie: Oud-Holland jrg. 1883, 97 e.v.; De
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Navorscher XXIV, 418: XLIX, 250; Taxandria XVI, 123; v. S a s s e v. I J s s e l t ,
Genealogie der adellijke familie van Eyck in Bijdr. van het Prov. Gen. van K. en W.
in N. Br. (1918), 41.
Heeren

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

259

F.
[Faber, Joannes Wibrandus]
FABER (Joannes Wibrandus), Fries van geboorte, liet zich in Juli 1732 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij 27 Mei 1735 een Specimen
thesium ex omni philologia sacra et orientali (Franeq. 1735) onder leiding van prof.
E.L. Vriemoet verdedigde. Op 4 Nov. 1738 candidaat geworden, is hij 14 Nov. 1738
bevestigd tot predikant te Oudega (W.), waar hij na nog geen tweejarigen arbeid
overleed.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 380.
Wumkes

[Faber, Onias]
FABER (Onias), geb. te Leeuwarden in 1705, overl. te Amsterdam 22 Oct. 1766,
liet zich 11 Sept. 1725 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar
hij 25 Jan. 1730 onder leiding van prof. H. Venema verdedigde een Dissertatio de
foedere externo veteris et novi testamenti (Franeq. 1730). Als candidaat bevestigd
14 Juni 1733 te Dronrijp, is hij aldaar werkzaam geweest tot 7 Juli 1765, toen hij
zijn ambt neerlegde. Hij is in Amsterdam begraven.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 255.
Wumkes

[Faber, Wilhelmus Fredericus]
FABER (Wilhelmus Fredericus), geb. te Menaldum, overl. te Batavia in 1745, zoon
van Ds. J o h a n n e s F i l i p s z o o n F. te Nes op Ameland, liet zich 3 Oct. 1712
inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, was predikant te
Pietersbierum (1719-23) en Menaldum (1723-39). Daarna vertrok hij ‘om huiselijke
redenen’ in het laatst van 1739 naar Oost-Indië. Tot zijn dood was hij werkzaam te
Batavia. Van hem verscheen als student: Vreughde en Zeghetonen, opghekweeldt
ter bruyloft van Jeremias Kampegius Luitsmaturp en Wilhelmina Amelia Faber,
echtelijk verbonden tot Menaldum, 18 Maart 1714 (Franeker 1714).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 92,
209.
Wumkes

[Favre, Titus]
FAVRE (Titus), geb. omstreeks 1705 waarschijnlijk in Zwitserland (een Jan Favre
(Faber), geboortig van Bern, wordt 4 Maart 1711 poorter geëed te Rotterdam), overl.
in 1745 in Duitschland, waar en wanneer precies, is niet bekend. Hij was gehuwd
met A n n e M a r i e J a m a r en noemt zich in een akte verleden voor notaris Johan
Obreen 2 Febr. 1737 een halfbroeder van den teekenaar Jacobus Petit te Rotterdam,
doch deze relatie is niet nader aangetoond.
Hij werd in Jan. 1733 benoemd tot bouwmeester van de nieuwe luthersche kerk
te Rotterdam, die einde 1736 in gebruik genomen kon worden. Zijn woonplaats te
Rotterdam in die jaren was de Schiedamschedijk.
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Spoedig na de voltooiing der kerk verhuisde Favre, in Februari 1737, naar Berlijn,
waarheen hij door den koning van Pruisen Frederik Willem I als architect geroepen
werd, om hem bij te staan in de snelle uitbreiding van Berlijn en Potsdam.
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Waarschijnlijk had de pruisische gezant in den Haag, L u i s c i u s , 's Konings
aandacht op Favre gevestigd; zijn aanstelling als Oberbaumeister en als opvolger
van den Oberbaudirektor Gerlach dateert van 13 Maart 1737.
Als zijn belangrijkste werken te Berlijn kan men noemen: de Dreifaltigkeitskirche
in de Mauerstrasse met de bijbehoorende pastorieën, die in 1739 werd ingewijd,
de Spitalbrücke, de Hundebrücke en de Gertraudenbrücke.
Na den dood van Frederik Willem I geraakte Favre op den achtergrond. Hij ging
wel is waar over in dienst van Frederik den Groote, doch bouwde voortaan niet meer
te Berlijn, maar alleen in de provincie, waar hij belast werd met het toezicht over de
wegen en waterloopen en over de legermagazijnen en kazernes.
Zie: Archief der Luthersche gemeente te Rotterdam door Dr. E. W i e r s u m , no.
131 (kwitantiën) en no. 132 (resolutiën van 27 en 28 Januari 1733), protocol van
notaris Johan Obreen no. 2020 akte 122 en no. 2027 akte 13; R u d o l f H e r z ,
Berliner Barock (Berlin Deutsche Verlagsanstalt, 1928) en Rott. Jaarboekje (1934),
42.
Wiersum

[Feith, Bernardus Hendrikus]
FEITH (Bernardus Hendrikus), geb. te Zwolle 19 Jan. 1790, overl. te Appingedam
28 Aug. 1825, zoon van den dichter Mr. Rhijnvis F. (dl. I, kol. 854) en O c k j e
G r o e n e v e l d , liet zich 25 Sept. 1807 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Groningen, waar hij 5 Dec. 1810 op stellingen in de rechten promoveerde. Hij
was procureur en later rechter te Appingedam. Op 2 Juli 1813 trad hij te Eexta in
het huwelijk met A n n a M a r g a r e t h a S p a r r i n g a S i e r t s e m a (geb. te
Scheemderhamrik 25 Sept. 1785, overl. te Groningen 7 Sept. 1872). Hun zoon
Rhijnvis volgt.
Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 149.
Wumkes

[Feith, Frederik]
FEITH (Frederik), geb. te Groningen 21 Aug. 1810, overl. te Arnhem 26 Jan. 1897,
oudste zoon van Mr. H e n d r i k u s O c t a v i u s F. en H a r m a n n a M a r i a
M e u r s , liet zich 12 Juli 1828 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 5 Mei 1835 in de rechten promoveerde op proefschrift De
fideicommisso residui. Hij was griffier aan het gerechtshof van Gelderland. Op 10
Maart 1843 huwde hij te Assen met J e n t i e n K n i p h o r s t (geb. aldaar 8 Aug.
1819, overl. te Arnhem 25 Juli 1894).
Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 146.
Wumkes

[Feith, Rhijnvis]
FEITH (Rhijnvis), geb. te Appingedam 13 Jan. 1822, overl. te Groningen 21 Febr.
1897, zoon van Mr. Bern. Hendr. F., die voorgaat, en A n n a M a r g a r e t h a
S p a r r i n g a S i e r t s e m a , liet zich 23 Juli 1840 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 6 Juni 1846. op stellingen in de rechten
promoveerde. Hij was advocaat en bankier te Groningen, lid der firma van Vierssen
Trip en Feith en 15 Mei 1867 gehuwd met J o h a n n a M a r t h a A u r e l i a H o r a .
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B u m a (geb. te Zuidhorn op huize Klinckema 4 Mei 1843, overl. te Groningen 26
Oct. 1895).
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 21.
Wumkes

[Feith, Rhijnvis George Colonius]
FEITH (Rhijnvis George Colonius), geb. te Leiden 25 Sept. 1816, overl. te Enkhuizen
31 Aug. 1878, zoon van M a r i u s G e r a r d J o h a n F. en A n n a M a r i a
G e o r g e t t e C o l o n i u s , liet zich 30 Aug. 1836 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 1 Juli 1842 promoveerde in de geneeskunde
op een proefschrift De partu en 24 Jan. 1843 in de verloskunde. Hij vestigde zich
als med. doctor te Enkhuizen en trad daar 22 April 1852 in het huwelijk met A n n a
C o r n e l i a d e K o n i n g h (geb. aldaar 21 Maart 1829, overl. aldaar 29 Sept.
1906).
Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 148.
Wumkes

[Feltz, Gustaaf Willem van der]
FELTZ (Gustaaf Willem v a n d e r ), geb. te Assen 21 Juni 1817, overl. te Dwingelo
4 Juli 1863, zoon van G u s t a a f W i l l e m v.d. F. en L o u i s a I s a b e l l a v.d. F.
Hij liet zich 18 Sept. 1837 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 14 Oct. 1846 in de rechten promoveerde op stellingen. Hij was burgemeester
van Dwingelo en huwde aldaar 8 Juli 1858 met A n n a B a r e l d s , ald. geboren 31
Mei 1829, overl. te Rotterdam 15 Aug. 1903, die hem een zoon schonk: G u s t a a f
W. baron v.d. F. geb. te Dwingelo 31 Juli 1863, overl. te Rotterdam 25 Jan. 1911,
28 Sept. 1882 ingeschreven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 12 Mei 1888 in de rechten promoveerde op een proefschrift Opmerkingen over
art. 97 der Grondwet. Hij was vice-president van de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam.
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 324.
Wumkes

[Feltz, Johan Frederik Hendrik baron van der]
FELTZ (Johan Frederik Hendrik baron v a n d e r ), geb. te Epe 23 Dec. 1819, overl.
te Arnhem 21 Mei 1883, zoon van burgemeester jhr. G u s t a a f W i l l e m v.d. F.
en T h e o d o r a E l i s a b e t h M o s s e l , liet zich 12 Maart 1841 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Leiden, waar hij in de rechten promoveerde. Hij was
lid der Gedeputeerde staten en daarna griffier der Prov. staten van Gelderland. Hij
is driemaal gehuwd geweest: te Deventer 28 Mei 1847 met S a r a W i l l e t (geb.
te Amsterdam 31 Jan. 1822, overl. te Lochem 20 Juli 1848; te Lochem 12 April 1850
met J o h a n n a E l i s a b e t h L o u i s a B i s s c h o f (geb. te Loenen aan de Vecht
11 Jan. 1828, overl. te Epe 5 Jan. 1862); te Apeldoorn 18 Febr. 1864 met M a r i a
R e g i n a A n t o i n e t t e R a m b a l d o (geb. te Soerabaja 17 Sept. 1829).
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 325.
Wumkes

[Fennema, Tjepke]
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FENNEMA (Tjepke), geb. te Franeker 1 Jan. 1744, overl. 11 Sept. 1810, liet zich
15 Sept. 1760 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij 21
Juni 1766 onder leiding van prof. J.H. Verschuir verdedigde een Dissertatio
philologica de quatuor cornibus et quatuor iis oppositis fabris prophetae Zachariae
in viso proposits (Franeq. 1766). Hij was als candidaat werkzaam te Huins (1771)
en verder predikant te Haskerhorne (1771-98) en Oldeholtpade c.a. (1798 tot zijn
dood).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 181,
633. 663.
Wumkes

[Floor, Wulfert]
FLOOR (Wulfert), geb. 1819, overl. in 1875, landbouwer te Driebergen, die aldaar
en verder
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in de provincie Utrecht des Zondagsavonds bijbeloefeningen hield, die druk bezocht
waren. Hij liet aan zijn vier kinderen deze oefeningen in handschrift na, waarvan
sommige werden uitgegeven. Later vond men bij zijn broeder Peter Floor nog een
bundel, geschreven in 1845, die nog niet waren gedrukt. Zelf achtte hij ze daarvoor
te onbeteekenend, maar toen iemand een oefening over Luc. 12:32 uit het geheugen
had opgeschreven en in het geheim laten drukken, zag hij daarin een wenk tot
publicatie. Zoo verschenen van 1858-73 zeven bundels Eenvoudige oefeningen bij
J.J.H. Kemmer te Utrecht. De achtste bundel verscheen in 1876, na Floor's dood,
met een voorwoord van Ds. A.H. de Klerck. Een nieuwe volledige uitgave zag het
licht in 1878-80. De laatste (5de) druk van zijn Al de eenvoudige oefeningen werd
in 1913-14 uitgegeven door J.H. Kok te Kampen (8 bundels in 4 banden). De uitgave
van den ongedrukten bundel oefeningen werd in 1884 door Peter Floor aan van
Bentum te Utrecht afgestaan. Ds. J.W. Felix te Utrecht schreef er een inleiding voor.
Een tweede druk verscheen voor enkele jaren bij J.H. Kok te Kampen onder den
titel: Zes-en-dertig nagelaten Oefeningen door Wulfert Floor, in leven landbouwer
te Driebergen.
Zie: Chr. Encyclopaedie (Kampen 1931) VI, 171.
Wumkes

[Fockema, Daam]
FOCKEMA (Daam), geb. te Leeuwarden 21 Jan. 1826, overl. te 's Gravenhage 9
Febr. 1874, zoon van Mr. Nicolaus F., die volgt, en T h e o d o r a W i b b i n a A r i a
A d r i a n i , liet zich 2 Febr. 1847 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 6 Nov. 1850 op stellingen in de rechten promoveerde. Hij was
substituut-officier te Rotterdam, advocaat-generaal aan het Hof van Overijsel
(1862-66). Op 22 Maart 1855 huwde hij te 's Gravenhage met M a g d a l e n a
J a c o b a E l i s a b e t h M e i n s m a (geb. te 's Gravenhage 1 Febr. 1819, ald.
overl. 1 Febr. 1898).
Zie: Nederland's Patriciaat (1930), 63.
Wumkes

[Fockema, Nicolaus]
FOCKEMA (Nicolaus), geb. 12 Jan. 1784 te Dokkum, overl. te Leeuwarden 11 Nov.
1863, zoon van J o h a n n e s F. en T r i j n t j e v a n K l e f f e n s , liet zich 24 Sept.
1801 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 12 Dec.
1807 in de rechten promoveerde op een proefschrift De poenis capitalibus
simplicibus. Hij was rechter te Leeuwarden (1826-38), president (1839-60). Op 11
Sept. 1817 huwde hij met T h e o d o r a W i b b i n a A r i a A d r i n i (geb. te Dokkum
23 Oct. 1797, overl. te Leeuwarden 19 Maart 1848). Zijn zoon Daam gaat hiervoor.
Zie: Nederland's Patriciaat (1930), 62.
Wumkes

[Fockema, Sybrandus]
FOCKEMA (Sybrandus), geb. te Dokkum 11 Mei 1771, overl. te Leeuwarden 13
Mei 1848, zoon van burgemeester J o h a n n e s F. en T r i j n t j e v a n K l e f f e n s ,
liet zich 24 Juli 1794 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 13 Juni 1801 in de geneeskunde promoveerde op een proefschrift De praecipuis
remediis mercurialibus. Hij vestigde zich als med. doctor in zijn geboorteplaats,
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huwde te Leeuwarden 13 Jan. 1806 met J o h a n n a J a c o b a B e c i u s (geb. te
Dokkum 31 Mei 1778, overl. te Leeuwarden 16 Nov. 1845) en werd aldaar lid der
commissie van geneeskundig onderzoek en toeverzicht.
Zie: Nederland's Patriciaat (1930), 63.
Wumkes

[Fockema, Ynso]
FOCKEMA (Ynso), geb. te Dokkum 8 Maart 1841, overl. aldaar 7 Aug. 1884, zoon
van Mr.
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J o h a n n e s F. en S a a p k e v a n K l e f f e n s , Het zich 15 Sept. 1858 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 10 Mei 1864 op stellingen
in de rechten promoveerde. Hij was secretaris van Dokkum (1866), plaatsvervangend
kantonrechter aldaar (1869), griffier van het kantongerecht (1877), lid van den
Gemeenteraad (1870) en lid der Prov. staten van Friesland (1876-80). Op 19 Sept.
1867 huwde hij met B o t t j e v a n d e r L e y (geb. te Hallum 24 Maart 1846, overl.
te Arnhem 26 Nov. 1924).
Zie: Nederland's Patriciaat (1930), 60.
Wumkes

[Focquenbroch, Willem Godschalk van]
FOCQUENBROCH (Willem Godschalk v a n ), geb. te Amsterdam tusschen 1630
en 36, overl. 1675 op de kust van Guinea, studeerde waarschijnlijk aan het
amsterdamsche athenaeum in de medicijnen, waarin hij in 1662 aan de utrechtsche
hoogeschool promoveerde. Hij vestigde zich in zijn geboortestad als geneesheer,
doch kreeg er, te veel zijn losbandig studentenleven voortzettend, weinig praktijk.
Thuis zittend, vermaakte hij zich met muziek en dichten in boertigen trant. Als eerste
vertegenwoordiger van het burleske genre was hij in zijn tijd zeer gewild: van zijn
volledige werken zagen binnen een eeuw acht uitgaven het licht (1665-1766). Zonder
voldoende praktijk en met leege beurs kon de losbol het niet lang in Amsterdam
houden; hij vertrok in 1667 of 68 naar de kust van Guinea, als fiskaal van de W.I.
Compagnie, waar hij op het fort George del Mina een drukken post en goed inkomen
had, maar een zeer eentonig leven. De negerinnen konden hem, die nog altijd
droomde van zijn ‘Eranemite, schoone Son’ niet bekoren. Troost zocht hij op ‘de
verdoemde plek’ bij den dominee, zijn boeken en ‘de Negen zusters van den Helicon’.
Behalve minnedichten en ‘de Aeneas van Virgilius in zijn Sondaeghspack’ - een
vertaling van Scarron's ‘Virgile travesti’ - later uitgegeven als Afrikaense Thalia of
Het derde deel van de geurige zanggodin schreef hij er zijn Min in 't Lazarus-huys,
zijn laatste en beste werk, een vertaling van Lope de Vega's Los Locos de Valencia
(de gekken van Valencia). Waarschijnlijk leerde F. op de guineesche kust het
Spaansch. Dit blijspel (Amst. 1674), 5 keer herdrukt, werd in de 18de eeuw door
Duim en Corver nog met succes gespeeld, welke eer ook te beurt viel aan F.'s eerste
blijspel De Verwarde Jalousy, een bijna letterlijke vertaling van Molière's Le cocu
imaginaire. Voor het eerst in 1663 (Amst.) verschenen, beleefde het ook 5
herdrukken, de laatste in 1871. De eerste twee deelen van bovengenoemde Geurige
Sanggodin, ‘tot niemants dan tot mijn eigen vermaek gemaekt’ had F., de jonge
dokter, ‘die liever vaerzen dan recepten schreef’, na drie kluchten en zijn eerste
blijspel uitgegeven: het eerste in 1665 (Amst., 3de dr. 1675), bevattende het comisch
heldendicht Typhon of de Reusenstrijt naar Scarron, benevens minnedichten en
sentimenteele verzen; het tweede in 1666, waarin een berijming van Lucianus'
Tymon, tooneelschewijs uitgebeelt met zestien uytkomsten. Reeds F.'s eerstelingen
getuigen van gemakkelijk, kunstvaardig rijmtalent en rijke woordenkeus, te vaak
verspild aan dubbelzinnige grappen en platte, ongekuischte taal.
Zijn miniatuurportret kwam voor in A. van Halen's Panpoeticon batavum.
Zie: Alle de werken van W.v. F o c q u e n b r o c h . Verzamelt en uitgegeven door
Abraham Bogaert. 2 dl. 1696, t'Amsteldam; (2de dr. 1709); Vaderl. Letteroef. (1868)
I; W.L. v a n H e l -
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t e n , Drie Kluchtspelen der 17e eeuw (Rott. 1871); Ned. Spectator (1874), 77, 84;
Gids (1881) III.
R. Zuidema

[Fokke, Arend]
FOKKE (Arend) S i m o n s z ., geb. te Amsterdam 3 Juli 1755, overl. aldaar 15
November 1812, was de zoon van den bekenden graveur S i m o n F o k k e , die bij
zijn dood in 1784 een aanzienlijke verzameling teekeningen en prenten der
voornaamste meesters uit de italiaansche, fransche en nederlandsche scholen,
‘met veel kunde gedurende eene halve eeuw bijeengebragt’ - zoo zegt de catalogus
van 1784, 2 dl. ervan - naliet. De vader had Arend gaarne in zijn kunstvak opgeleid
en deze raakte met de theorie ervan voldoende bekend, zooals blijkt uit zijn
verhandeling De Graveur (1797), maar de jongen voelde meer voor algemeene
wetenschappelijke kennis. Aan universitaire opleiding viel niet te denken; de vader
deed den 13-jarigen A. in de leer bij den boekhandelaar Steven van Esveld in de
Kalverstraat. Rijk aan werklust en werkkracht vond de weetgierige jongen ruim
gelegenheid, om in oude en nieuwe boeken te grasduinen en verwierf zich aan de
hand van zijn leermeester Aelbrecht gaandeweg een groote belezenheid in oude
en nieuwe talen en een uitgebreide kennis. De autodidact vervolgde zijn letterarbeid
in de encyclopedistische en spectatoriale richting van zijn tijd, toen hij in 1778 zelf
een boek- en uitgeverszaak had opgezet. 27 jaar oud trouwde hij met zijn nicht
C a t h a r i n a B r i n k m a n uit Amsterdam. Weinig huwelijksgeluk in 30 jaar. In
1783 drukte hij zijn eerste pennevrucht: Dichtlievende Mengelingen (Amst. 1783).
Wel schreef F. af en toe nog eenige oorspronkelijke en vertaalde gedichten, maar
het proza was hem liever. De veelweter stelde verhandelingen op over velerlei
onderwerpen, om, als lid van Felix Meritis, het Nut e.a. genootschappen, ze zijn
medeleden voor te lezen. Van die talrijke voordrachten zijn de 6 redevoeringen in
de wintermaanden van 1782-85 in Felix gehouden, de eerste. Deze werden in 1787
door en bij hem uitgegeven op ‘heusche aanmoediging mijner kunstkweekende
medeleden’ onder den titel: De Verscheidene Tijdperken des menschelijken levens.
In zijn latere voordrachten, soms wat wijdloopig, deed zijn zin voor het
ironisch-comische hem te boertig van stijl, te gezocht geestig worden, evenals zijn
vader in later werkperiode te veel caricaturen gaf. Voor zijn hoorders zeker meer
genietbaar dan voor lezers van den in druk verschenen tekst. In zijn tijd van nationale
vernedering wilde F. zijn veelzijdige kennis dienstbaar maken tot voorlichting en
opbeuring van het jonge geslacht. Daarvoor stelde hij in 1785 een encyclopedie op
- ‘inzonderheid volgens de schets van den beroemden baron von Bielefeld’ -, een
populair ‘Iets over alles’, getiteld Catechismus der Weetenschappen, Schoone
Kunsten en Fraaye Letteren. Het kostte 9 jaar werkens. De kostbare uitgave met
uitvoerige tabellen en platen, waarvan het 1e deel inhield: Godgeleerdheid - in 12
samenspraken en die ‘Opgedragen (was) aan de Maatschappije der Verdiensten’
-, vond te weinig koopers en werd een financieele mislukking. In 1794 deed de
veelschrijver, geen zakenman, zijn zaak aan kant. Toch is van den Catechismus
een 2de druk verschenen (Leiden 1812). Bij nijpenden tegenspoed - in 1794 en 95
moest hij les geven voor zijn levensonderhoud - behield de taaie werker zijn lust en
moed, getuige de Moderne Helicon, een droom, voorgelezen in Felix en in 1792 bij
hem uitgegeven. Hier biedt Apollo, met de Muzen naar een hollandsch duin verhuisd,
in zijn winkel aan de dichters van het laatst der
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18de eeuw een grooten voorraad hoogdravende, gezwollen en sentimenteele
woorden en uitdrukkingen te koop. Bij den 2den druk van dit ironisch-comische stuk,
verrijkt met 2 caricatuurplaten (Leiden 1802), voegde F. een politiek hekelstuk, in
1797 in Felix voorgelezen, Apollo, Sergeant van de gewapende burgerwacht. F.'s
rijke verbeeldingsgave komt vooral uit in Het toekomende jaar 3000, eene mijmering
(zijn laatste uitgave, 1793). Als politiek satirist toont de volbloed hollandsche patriot
zich in zijn Proeve van een Ironisch-comisch woordenboek (Amst. 1797); een 4de
dr. er van verscheen als Ironisch-comisch psycho-chemisch woordenboek (Amst.
1821). Hierin hekelt hij fransche zeden. Evenzoo in Het Geheim, in October 1810
voorgelezen en onder den titel van Psycho-chemisch Geheim, om van den nood
eene deugd te maken (gedrukt 1811 te Amst., 3de dr. 1821). Deze uitgave was
waarschijnlijk de aanleiding, dat F., die in den franschen tijd op het stadhuis den
drukken post van commies bij de politieke secretary had, eenige weken vóór
Napoleons bezoek in November aan Amsterdam gevangen werd gezet, welke
bejegening zijn sukkelende gezondheid voor goed knakte. Kort na het noodlottig
Geheim had hij als voordracht gehouden: Het Horoscoop der Statistische, politieke
en oeconomische Wereld, getrokken in Slagtmaand des jaars 1810, - beschouwingen
en voorspellingen omtrent de tijdsomstandigheden. Het werd wijselijk niet bij zijn
leven gedrukt, maar in 1814 (Amst.). Bovengenoemde uitgaven (behalve de
Catechismus) en nog meer ‘deels geheel uitverkocht, deels verstrooid geraakt
zijnde’, werden ‘met de voornaamste zorg van een der vertrouwelijkste vrienden’
van F. door en bij C. van Kesteren uitgegeven als Verzameling der Werken van A.
Fokke Simonsz, 12 dl. (Amst. 1830-35). Daarin zijn o.a. niet opgenomen de
(onvoltooide) Boertige reis door Europa (7 dl., 's Gravenhage 1794-1806), een reeks
van voordrachten, inhoudende caricatuur van engelsche en fransche historie; De
Vrouw is de baas, 2 st. met platen (Amst. 1810, 3de dr. 1826; 4de dr. 1838); De
Mode of verhaal der zeden, denkwijzen, kleederdrachten en gewoonten van de
oude, middeneeuwsche en hedendaagsche volken (onvoltooid) 2 dl. (Utrecht 1811).
Voorts verscheen Nagelaten Verhandelingen en stukken van onderscheiden aard
van A. Fokke Simonsz (Amst. 1814, 2de dr. 1831), waarin de voordrachten Het
leven is een droom (1814), Het Horoscoop (1814), benevens kleinere stukjes,
vroeger in het Mengelwerk van de Vaderlandsche Letteroefeningen geplaatst,
voorafgegaan door een korte schets van zijn karakter en leven, met caricatuurplaten.
Van zijn portret maakten prenten: L. Portman, P.H.L. v.d. Meulen en W. Nieuwhoff.
Zie: W i t s e n G e y s b e e k , Biogr., Anthol. en Crit. Wdb. II, 309-322 (Amst.
1822); Nagelaten Verhandelingen (zie boven); Het Leven van Mr. v. Lennep en Mr.
David v. Lennep door Mr. J. v a n L e n n e p II, 53-58 (Amst. 1861); H. F r i j l i n k ,
Arend Fokke Simonsz. Zijn leven, denken en werken (Amst. 1884); Litt. Fantasiën,
Nieuwe Reeks II, 188; G. K a l f f , Geschiedenis der Letterk. VI; t e W i n k e l , De
Ontwikkelingsgang der Ned. Letterk. IV en V; Tijdschrift voor taal en letteren (Tilburg
1925), 172-205.
R. Zuidema

[Folkersma, Abraham Theodoor]
FOLKERSMA (Abraham Theodoor), geb. te Midlum 1 Juli 1828, overl. te Groningen
2 Febr. 1892, zoon van Ds. J o h a n n e s F. en S u z a n n a M a r i a S c h i m v a n
d e r L o e f f , liet zich 2 Sept. 1847 inschrijven als student aan de
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hoogeschool te Groningen, waar hij 3 Dec. 1853 promoveerde tot dr. in de
geneeskunde op een proefschrift Conspectus morborum in clinico clarissimi F.Z.
Ermerins anno academico 1852-53 observatorum, 15 Juni 1854 op stellingen tot
dr. in de verloskunde en 12 April 1856 in de heelkunde. Hij vestigde zich als arts te
Groningen en trad aldaar 30 Oct. 1856 in het huwelijk met G e p k e J o h a n n a
V e r s c h u i r (ald. geb. 31 Maart 1831 en overl. 6 Jan. 1887).
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 129.
Wumkes

[Fonteyn, Adriaen Lucasz]
FONTEYN (Adriaen Lucasz), geb. te IJperen, kwam in of vóór 1626 met zijn ouders
te Rotterdam, trouwde daar 16 Juli 1645 met A e l t j e S i b r a n t s en stierf daar in
het laatst van Dec. 1661. Zijn vrouw hertrouwde 18 Jan. 1667 met S t e v e n J a n s z
v a n K a s t a r o p en stierf in Februari 1668.
Hij was schilder van beroep. Van zijn werk is slechts weinig bekend. Een veemarkt
van hem berust in het Museum van Oudheden te Rotterdam, afgebeeld in het
jaarverslag over 1932; een gezicht van de Mosseltrap te Rotterdam bij de Roobrug,
geschilderd in 1657, werd in 1800 uit de nalatenschap van Mr. C. Groeninx van
Zoelen van Ridderkerk te Rotterdam verkocht. Dit schilderij is thans eigendom van
het Rijksmuseum te Amsterdam en hangt in het Ministerie van Buitenlandsche Zaken
in Den Haag.
Enkele andere van zijn schilderijen stellen vroolijke en musiceerende
gezelschappen voor.
De boedelinventaris van Adriaen Fonteyn werd 13 Jan. 1667 en die van Aeltje
Sibrants 29 Febr. 1668 ter Weeskamer ingediend; de voogden over de kinderen
repudieerden beide boedels.
Zie: Oud-Holland (1905), 165; Verslag Museum van Oudheden te Rotterdam
(1932), 2; Weeskamerarchief nos. 454 en 455 en protocol notaris P. van der Licht
1657, 636.
Wiersum

[Fortuyn, Simon Jansz]
FORTUYN (Simon Jansz.), geb. omstr. 1560, overl. te Amsterdam 30 Nov., begr.
ald. in de Nieuwe Kerk 2 Dec. 1616, letterkundige. Zijn vader J a n J a c o b s z .
F o r t u y n , gesegd F o r t u y n t g e n , komt in 1562 als schipper voor en behoorde
in 1589 met Jan Pietersz., Joost Ewoutsz. en Jan Evertsz. van Barnevelt tot de
oudsten van de doopsgezinde gemeente der Jonge Friezen te Amsterdam, die
Robbert Robbertsz. le Canu (dl. I, kol. 561) uitbanden; deze woonde in de St.
Jansstraat en was bij zijn overlijden (hij werd begr. in de Oude Kerk te Amsterdam
20 Dec. 1606) kapitein van een oorlogsschip, hetgeen echter moeilijk met zijn
doopsgezinde overtuiging te rijmen is. Zijn moeder heette E l s g e W i c h e r s d r .
R a m p ; na haar overlijden hertrouwde zijn vader met T i e t G i j s b e r t s d r . De
zoon werd een aanzienlijk koopman in zijn woonplaats Amsterdam en behoorde
met een zestal anderen tot de oprichters van de Nieuwe Compagnie van de vaart
op Oost-Indië te Amsterdam (1597), die zich in 1598 met de Compagnie van Verre
vereenigde. In 1611 werd hij regent van het Dolhuis. Hij bewoonde een fraai huis
met pakhuis op den Singel aan den Zuiderhoek van de Bergstraat te Amsterdam,
welk complex zijn weduwe 17 April 1620 voor ƒ 17.000 verkocht aan Hillebrand
Schellinger, raad van Amsterdam. Op 5 Oct. 1586 was hij te Amsterdam ten huwelijk
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aangeteekend met S y o u c k P o u w e l s d r ., die te Leeuwarden woonachtig was.
Zijn vriend, de doopsgezinde schrijver Pieter Jansz. Twisck (dl. V, kol. 979), maakte
op hem een ‘graff-dicht’, te vinden voor in diens
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Chronyck van de onderganc der tyrannen (1619) I; daarin wordt Fortuyn beschreven
als een vroom man, scherp van verstand, op de hoogte van ‘de scheepvaart en de
water-wetten’, tevens als een boekenliefhebber en een ‘broeder int ghelove’.
Na zijn dood verzamelde zijn zoon P i e t e r S i m o n s z . F o r t u y n zijn gedichten
en gaf ze uit o.d.t. Geestelijck lietboeck genaemt de basuyn, door wijlen S y m e n
I a n s z . F o r t u y n (Amsterdam 1626, bij Jacob Aertsz. Colom). Deze bundel, die
vrij zeldzaam is (exx. in de Doopsgezinde bibl. te Amsterdam en de bibl. van de Mij.
der Ned. Letterkunde te Leiden) bevat een voorrede van Pieter Jansz. Twisck,
benevens lofdichten van Colom (dl. IX, kol. 156), Pieter Simonsz. Fortuyn en Jan
Volckertsz. (zie art. in dit dl.). De gedichten, waaronder talrijke naamverzen, hebben
zeer weinig poëtische waarde; men vindt enkele er van onder de zinspreuk van den
dichter (‘t Mist wel meer’) in latere liedboekjes overgenomen, o.a. in 't Kleyn Hoorns
liet-boeck (Hoorn 1644), 't Kleyn Lusthofje van H. Z o e t e b o o m (1649) en 't
Lusthofje Sions (Hoorn 1668). Buitendien vindt men reeds een gedicht van zijn hand
op blz. 675 van Sommighe leerachtighe geestelijcke liedekens (Hoorn 1626).
Behalve een zoon Pieter had hij een dochter R e y n s j e (R e n s k e ), die 6 Nov.
1610 op 22-jarigen leeftijd ondertrouwde met den graankooper J a c o b J a n s z .
H o p ; van hen stamt het amsterdamsche regentengeslacht H o p af. Blijkens
opdrachten zijner gedichten waren G i e r t i e , P i e t e r t i e en A e r t i e eveneens
dochters van Simon Fortuyn.
Een zuster van Fortuyns moeder, G e e r t e W i c h e r s d r . R a m p , huwde met
C o r n e l i s J a n s z . G e e l v i n c k . Hun zoon was de burgemeester Jan Cornelisz.
Geelvinck (dl. VI, kol. 546).
Zijn portret is gegraveerd door J. Matham.
Zie: P.J. T w i s c k , Chronyck (1620) II, 1494; De Navorscher (1856) V, 222, 292;
J.A. v a n d e r C h i j s , De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie (1856), 55;
Ned. liederen uit vroegeren tijd, uitg. door J.H. S c h e l t e m a (1885), 338, 346, 351,
352; 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 woordenb.
der noord- en zuidned. letterkunde, 2e dr. (1892), 256; J.E. E l i a s , De vroedschap
van Amsterdam (1902) I, 300, 355 (1905), II, 739; C.P. B u r g e r Jr., Amsterdamsche
rekenmeesters en zeevaartkundigen (1908), 82.
Wijnman

[Franck, Isbrant Jeronimusz]
FRANCK (Isbrant Jeronimusz.), geb. te Weesp 1576, overl. te Leeuwarden 15 Nov.
1643 op 67-jarigen leeftijd, geneeskundige. Hij werd in 1601 burger te Leeuwarden
(‘Isbrandt Hieronimus van Weesep’) en in 1602 gildebroeder van het chirurgijnsgilde
aldaar (‘Isbr. Hier. Frank’). In het gildeboek staat achter zijn naam ‘obiit 1642 M.D.
Hofs Chir.’, waaruit blijkt, dat hij tot doctor medicinae was gepromoveerd en hofarts
was van den stadhouder. Vermoedelijk overleed hij niet in 1642, doch in 1643,
zooals blijkt uit familie-aanteekeningen, gepubliceerd door W e i s s m a n n . Als ‘Mr.
Isbrand Hieronimi Francq medicus ende chrirurgijn binnen deserstede’ huwde hij
te Leeuwarden 26 Nov. 1635 met A n t i e J a c o b s d r . P o p t a , geb. 1601 en overl.
1640, een dochter van den doopsgezinden oudsten J a c o b H e n d r i k s z . en
diens vrouw L u t s k e T j e b b e s P o p t a . De waarde van hun nalatenschap werd
in 1645 geschat op 76.673 caroli guldens.
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Franck vertaalde G u i l . F a b r i c i u s H i l d a n u s , Nieuwe veldtchirurgye,
tracteerende van cranckheden ende ghebreken die in crijgh en oorlogh den
chirurgijns ghemeenlijck voor vallen. Item een chirurgische reys-kiste. In onse Nederl.
tale overghes. door Isbr. Hieron. Franck (Leeuwarden 1628, Amsterdam 1650,
Dordrecht 1655, Amsterdam 1664).
Uit het huwelijk van Franck, die gereformeerd was, terwijl zijn vrouw tot de
Doopsgezinden behoorde, werden de volgende kinderen geboren (de oudste stierf
jong): C a t h a r i n a , geb. 21 Jan. 1629, ged. in de Gereform. Jacobijner kerk te
Leeuwarden 11 Nov. d.a.v., overl. 1644, trouwt in 1644 E g b e r t u s H e c k s o n t
of H e i j x a n ; Dr. H i e r o n i m u s I s b r a n t s F r a n c k , ged. 11 Nov. 1631 te
Leeuwarden, med. stud. Utrecht 1647, overl. voor 1664; A n t i e , overl. te Amsterdam
1678, getrouwd met J a n A g g e s , koopman te Amsterdam. A n n a A g g e s , de
oudste dochter uit laatstgenoemd huwelijk, trouwde met C h r i s t i a a n S c h o l t e n ,
waaruit het thans nog bloeiende geslacht Scholten (S c h o l t e n v a n A s c h a t ,
F a n n i u s S c h o l t e n enz.) stamt. Daaruit is nog te verklaren dat thans de
portretten van Isbrant Franck en Antie Popta - van de hand van Pieter Feddes van
Harlingen - zich bevinden ten huize van Menno Scholten van Aschat te Vught (N.-B.),
geschilderd resp. in 1610 (aet. 33) en 1627 (aet. 26).
Zie: A. H u l s h o f , Lief en leed van een Menniste familie in Doopsgezinde
Bijdragen 55e jrg. (1918), 107 e.v.; De Vrije Fries (1932), 35; Oud-Holland LI (1934),
251; A.W. W e i s s m a n n , Het gasthuis van Dr. Popta en Heringa State te Marssum
(1912), Bijl. B (genealogie Popta) en XIX; Bibliotheca medica neerlandica (1930),
306.
Wijnman

[Francken, Frederick]
FRANCKEN (Frederick), geb. te Haarlem 1611, overl, te Sleeswijk 1675. Hij was
boekhouder te Amsterdam (later wordt hij koopman genoemd) en ondertrouwde
aldaar, wonende in de Warmoesstraat, op 13 Jan. 1640 met P h e b e D r e w , oud
21 jaar en woonachtig op den Oude Zijds Achterburgwal te Amsterdam, een zuster
van den doopsgezinden leeraar Dr. Josephus Drew (dit dl. kol. 244). Hij behoorde
tot de waterlandsche gemeente der Doopsgezinden. Van omstr. 1657 dateert een
brief van Francken aan den schoonschrijver Lieven van Coppenol (dl. VII, kol. 322),
thans nog bewaard in het Rembrandthuis te Amsterdam, waarin de auteur verzoekt
‘een schriftken van UL hand’ om toe te voegen aan zijn verzameling calligrafica. Na
zijn zestigste jaar kwam er een groote verandering in zijn leven. In 1670 werd hij
zeer getroffen door de geschriften van Antoinette Bourignon, de bekende dweepster.
Op 18 Maart 1671 vergunde zij hem persoonlijk met haar kennis te maken; hij werd
haar trouwe volgeling op haar zwerftochten en haar secretaris. Zijn fraai handschrift
kwam hem daarbij goed te pas. Een verbond tusschen Antoinette en haar volgelingen
gesloten te Haarlem 7 April 1671 werd behalve door haar geteekend door Jan
Tiellens, Volckert van de Velde, Frederick Francken, Ewoud de Lindt en Anna de
Vos. Zelf geeft hij dd. 27 Febr. 1673 een uitvoerig testimonium omtrent Antoinette,
gedagteekend ‘in Rödemis nahe bey der Stadt Husum, in Holstein’ (afgedrukt in
Bijvoegsel tot het tractaat Getuigenis der waarheit, Amst. 1679, 33 e.v.), waarin hij
beschrijft hoe hij haar voor het eerst ontmoette in haar kamertje in de
Haarlemmerhouttuinen te Amsterdam, hoe hij daarna zijn tot dusverre gemakkelijk
leven vaarwel zegde, in haar gezelschap al spoedig uit Amster-
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dam trok (voor zaken keerde hij er later slechts eens voor twee maanden terug)
enz. Hij beschouwde haar als de goede pleegmoeder waarvan Esdras spreekt in
hfdst. 4:2. Antoinette Bourignon noemt Francken enkele malen in haar brieven. Het
schijnt dat hij haar een tijdlang ongehoorzaam is geweest. Maar in een berouwvollen
brief aan Antoinette uit 1674 vervloekt hij zijn verstand, dat de oorzaak was van zijn
‘afdwaling’, waarvoor hij door Antoinette zeer wordt geprezen. Op het laatst van zijn
leven leed hij zeer aan dysenterie; het zwervende leven zal den eerzamen
boekhouder trouwens ook geen goed hebben gedaan. Op 1 Nov. 1675 schrijft
Antoinette, dat broeder F. zeer afneemt, zij gelooft dat hij het niet lang meer maken
zal. Kort daarop werd hij met zeer veel praal begraven, nadat hij in het huis van
Antoinette het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had.
Francken moet de boeken van Antoinette in het Nederlandsch hebben vertaald,
want Antoinette schrijft 13 Febr. 1677 aan den hertog van Holstein: ‘Monsr.
Swammerdam corrigera bien la mesme en flament. Elle y a esté imprimé, mais il
sembloit à Swammerdam, que le translat n'étoit assé correct. Il la peu corriger sur
le translat de Francke, ou bien le translater de nouveau, si le trouve bon’.
Van zijn kinderen huwde zijn dochter S a r a (ondertr. te Amsterdam 7 Jan. 1668)
met N i c o l a a s V e r l a e n of v a n d e r L a e n , een zoon van den doopsgezinden
voorganger Dr. Joannes Verlaen (dl. IX, kol. 1196, aan het ald. medegedeelde moet
worden toegevoegd, dat Verlaen de dichter is van vele religieuze gedichten, o.a. te
vinden in C l a a s S t a p e l 's Lusthof der zielen), een dochter P h e b e met
L a u r e n s P i e t e r s z . B l o c k , een neef van Vondel.
Zie: A n t . v o n d e r L i n d e , Antoinette Bourignon (Leiden 1895), 77, 93-96,
193 (waarook Nic. Verlaan voorkomt), 195, 212; F. v a n L e n n e p , Oorkondenboek
van Eeghen, 144 (genealogie-Block); Jaarboek Amstelodamum XXX (1933), 134,
135.
Wijnman

[Frey, Johannes Pieter de]
FREY (Johannes Pieter d e ), teekenaar en etser, werd geb. 1 Febr. 1770 te
Amsterdam en is overleden te Parijs in 1834. Hij schijnt in 1798 nog in Amsterdam
te zijn, maar eenige jaren later moet hij naar Parijs zijn vertrokken. Hij was een
leerling van zijn zwager Jac. Lauwers en een broeder van de schilderes Anna de
Frey. F. werkte met zijn linkerhand, daar zijn rechterhand verlamd was. In 1814 was
hij ‘pensionair’ van den Koning van Holland en woonde te Parijs in de Rue Faubourg
St. Denis. Hij is vooral bekend door zijn etsen naar werken van Rembrandt (zijn
hoofdwerk is diens Anatomische les en de Staalmeesters), en hierin evenaarde hij
de beste etsers en graveurs naar Rembrandt. Hij werkte ook naar andere
oud-hollandsche meesters als: L. Brekelenkam, D. Baillie, G. Dou, Gov. Flinck, S.
Koninck, J. Lievens, G. Metsu, C.v. Dalen, Drost, R. Roghman, J. Lauwers; ook
naar de fransche schilders P.P. Prud'hon, J. Granet. F. werkte voor verschillende
groote uitgaven o.a. voor het tweede deel van het 1803-09 verschenen verzamelwerk
Musée Français, voor V a l l i e r ' s Annales de la calcographie (1806), voor de
Annales de bâtiments (1817-18) en voor E. J o u b e r t ' s Manuel de l'amateur
d'estampes (1821). Het schijnt, dat hij ook stillevens geteekend heeft. Verschillende
verzamelingen, o.a. het amsterdamsch Prentenkabinet, bezitten teekeningen van
hem.
Zijn geteekend portret (door hemzelf?) in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederl. Künstler-
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lexikon I(1906), 55; U. T h i e m e u. F. B e c k e r Allgem. Künstlerlexikon XII (1916),
440; E. D u t u i t , Manuel de l'amateur d'estampes IV (Paris 1881); P. H a v e r k o r n
v. R i j s e w i j k in Oud-Holland (1898), 41, 43; A. B r e d i u s in Oud-Holland (1901),
244.
J.M. Blok

[Frieswijk, Hendrik]
FRIESWIJK (Hendrik), geb. te Leeuwarden 14 Aug. 1735, overl. te Groningen 22
Sept. 1808, zoon van W i l l e m H e n d r i k F. en R. v a n d e r H o e f f , broeder
van Benjamin F. (dl. VIII, kol. 573), liet zich 5 Febr. 1752 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Franeker, werd 23 Oct. 1757 tot predikant bevestigd te Idaard
c.a. Vervolgens diende hij de gemeenten Sluis (1768-70), Veere (1770-72), Hoorn
(1772-73) en Groningen waar hij in 1792 emeritus werd. Men vindt van hem een
latijnsch vers achter de Dissertatio phil. theol. ad 1 Corinth. 6:4 (Franeq. 1756),
verdedigd 16 Juni 1756 door Johannes Habbema, onder leiding van prof. H. Venema.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 160.
Wumkes

[Frikius, Christophorus of Christoff]
FRIKIUS (Christophorus of Christoff) of F r i k , geb. te Ulm omstreeks 1661, overl.
waarschijnlijk aldaar, jaar onbekend. Zijn leerjaren in de chirurgie volbracht hij bij
den chirurgijn B a r t h o l o m e u s H e k i n g h te Ulm, en begon kort na kerstmis
1677, toen hij 16 jaar oud was, zijn wereldreis, zoodat hij, na nog een half jaar bij
den chirurgijn G e o r g H e r l e n b e r g e r te Zürich gewerkt te hebben, in het eind
van 1679 te Amsterdam aankwam. Hij liet zich daar aanmonsteren bij de O.I.
Compagnie, en na zijn chirurgijns-examen met goed gevolg te hebben afgelegd,
werd hij als ‘onder-meester’ aangesteld aan boord van de ‘Ternate’, waarmee hij
den laatsten Mei 1680 naar Oost-Indië voer. Daar verbleef hij tot Februari 1685,
toen hij met ‘de Beurs van Amsterdam’ thuis voer. Zijn reizen heen en terug en zijn
verblijf in Oost-Indië heeft hij buitengewoon levendig beschreven en vooral munten
daarin uit zijn schilderingen der verschillende krijgstochten en expedities, waaraan
hij deelnam. Hoewel de schrijver niet van overdrijving vrij te spreken is, is zijn
reisbeschrijving toch uiterst belangrijk voor de kennis van den toenmaligen tijd. Veel
geneeskundige beschouwingen geeft hij niet, maar, als hij het doet, zijn zijn
beschrijvingen zeer interessant. Hem komt de eer toe, een eerste goede beschrijving
te hebben gegeven van den vochtigen d.i. hydropischen vorm van beri-beri, zonder
evenwel den naam te noemen, zooals Dr. Jacobus Bontius (dl. III, kol. 137) de eerste
was, die den drogen d.i. atrophischen vorm schilderde. Van hem zijn bekend:
C h r i s t o f f F r i k , Ost- Indianische Raysen und Kriegs-Dienste, oder eine auszführl.
Beschreibung, was sich von a. 1680-85 mit ihme hin und wieder begeben, da dann
insonderheit der Bantamische Krieg auf Grosz- Java warhafftig vorgestellet etc. M.
o

Kupf. (Ulm 1692. 8 ). Van dit werk bestaat een nederlandsche vertaling, met twee
andere reisbeschrijvingen gecombineerd, onder den volgenden titel: Drie seer
Aenmercklijcke Reysen Nae en door veelerley Gewesten in Oost-Indien; Gedaen
van Christophorus Frikius, Chirurgijn; Elias Hesse, Bergh-Schrijver; Christophorus
Schweitzer, Boekhouder; Yeder bysonder, van 't Jaer 1675 tot 1686. Bevattende,
nevens een groot getal sonderlinge Gevallen, nauwkeurige Waerneemingen en
veele noyt beschrevene Gedenckwaerdigheden, oock Een eygentlijck beright van
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den laetsten Bantamschen Oorlogh, en de veroveringh van geheel Groot- Java door
de Hollanders. Desgelijcks van de Staet der Sillidaische
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Goud-Mijn van d' E.E. Oost- Indische Compagnie op Sumatra. Alles van de Schrijvers
in eygener persoon bygewoond. Vertaeld door S. de Vries. Met Kopere Figueren.
(Utrecht, By Willem van de Water, Boeckverkoper, 1694.) Hiervan verscheen een
tweede druk ‘vermeerdert en verbetert’ in 1705 bij Engelb. Solmans te Amsterdam
o
in 4 . In The Seafarers Library, Londen, verscheen een nieuwe engelsche vertaling,
getiteld: Voyages to the East Indies. Christopher Fryke and Christopher Schweitzer.
With Introduction and Notes by C. E r n e s t F a y l e , with 8 half-tone plates (London,
Toronto, Melbourne and Sydney, Cassell and Company, 1929.)
Zie: D. S c h o u t e , De Geneesk. i.d. Dienst der Oost-Ind. Comp. in Nederl.-Indië
(Amsterd. 1929); v. R ö m e r , Hist. Schetsen (Batav. 1921); P.A. T i e l e , Ned.
Bibliogr. v. land- en volkenk. (Amsterd. 1884).
v. Römer

[Frijlink, Hendrik]
FRIJLINK (Hendrik), geb. 1 Sept. 1800 te Amsterdam, overl. 18 Dec. 1886 aldaar,
bracht het door zijn flinken aanleg en buitengewone werkkracht van loopjongen tot
uitgever, een uitgever, die zijn collega's - met wie de eenzelvige weinig in aanraking
kwam - een voorbeeld was ‘in het behartigen van uitwendige vormen, van netheid,
van smaak, van kunstgevoel’ zegt A.C. Kruseman. Na den plotselingen dood van
zijn vader (1808), die in Alkmaar een armelijke, ondergeschikte betrekking had,
verhuisde zijn moeder met drie kinderen in kommerlijken staat naar Amsterdam,
waar verwanten den kleinen Hendrik voor hun rekening namen en wilden opleiden
tot kweekeling. Als 14-jarige leek het dezen voordeeliger als kantoorlooper bij een
advocaat te beginnen. Op diens zolder mocht hij snuffelen in jaargangen van
Vaderlandsche Letteroefeningen en De Recensent, waardoor zijn zin voor boeken,
opgedaan bij de boekenstalletjes, waar hij bij zijn boodschappen door de stad niet
voorbij kon, groeide. In zijn vrije uren oefende hij zich in vreemde talen, zoo goed,
dat de tot kantoorklerk bevorderde een paar uitgevers niet alleen bij de correctie
hielp, maar ook aan vertalingen voor een maandschrift. Door zijn chef en diens
vrienden geholpen, begon hij in 1823 een kleine boekzaak en trouwde.
Terwijl hij zijn dienst bij Mr. Sinderam aanhield, verzorgde zijn vrouw een kleine
leesbibliotheek en 's avonds met hem de boeken van een leesgezelschap, dat hij
had opgericht. Als goedkoop boekverkooper van prentenboekjes uit de tweede
hand, wist hij weldra naam te maken. Zoo kwam hij er toe, zelf kinderlectuur te
schrijven en uit te geven. 't Eerste was ‘de Historie van Klein Duimpje’ (prijs 15 ct.),
waarvan spoedig een herdruk noodig was met als gevolg ‘Roodkapje’ en ‘Blaauwbaard’. Zijn succes bracht hem tot vertalen en uitgeven van verhalen, 3 dl. groot.
Hij moest nu (in 1828) zijn kantoorwerk opgeven. De onvermoeide werker zette na
3 jaar werkens aan genoemde verhalen, die in 1832 verschenen, een nieuw plan
op: een maandschrift met platen naast de drie bestaande (Vaderl. Letteroefeningen,
Recensent en Letterlievend Maandschrift). In 1834 ververscheen de 1e afl. van Het
Leeskabinet, mengel-
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werk tot gezellig onderhoud, met fraaie steendrukprenten, waar in 't begin een derde
van den inhoud - oorspronkelijke en vertaalde stukken - van zijn hand was en jonge
prozaschrijvers zich voortaan gaarne zagen opgenomen. In 1847 had zijn tijdschrift
40.000 lezers. Minder slaagde hij met zijn jaarboekje Tesselschade (1839-42), als
vervanger van zijn Volksalmanak (1831-38). Tot 1869 dreef F zijn drukke zaak, om
verder nog 15 jaar zijn evenzeer geliefden letterarbeid voort te zetten. Hier volgt
een chronologische lijst van zijn geschriften: Galerij van merkwaardige
gebeurtenissen, bijeenverzameld. 3 dl. (Amst. 1832); Mijn leven, denken en werken,
naar Zschokke 2 dl. (Amst. 1844); Kleine Schoolatlas (Amst. 1843; 2e dr. 47; 3e dr.
56; 8e dr. 68; 12e dr. 73); De Roos van Disentis, naar Zschokke (Amst. 1848); De
Bronswerker, of een onvermoeide arbeid komt alles te boven, naar Zschokke (Amst.
1849, 2e dr. 50); Verhalen voor het Volk, naar denz. (Amst. 1850, 2e dr. 56); Nieuw
Handboek der Aardrijkskunde met geschiedkundige aanteekeningen (Amst. 1851-54;
2e dr. 1857-58; 3e dr. 64; 4e dr. 66; 5e herz., goedk. dr. 1867-68); Woordenboek
voor de Uitspraak van vreemde eigennamen, voorafgegaan door een uitspraakleer
voor het Nederlandsche publiek. Bewerkt naar het Hoogd. van A. Muller (Amst.
1852, 2e dr. 58); Over de Interpunctie (Amst. 1857); Liederen en Liedjes van Bürger,
Schiller en Goethe, nageneuried met muziekstuk (Amst. 1859, 2e dr. 68; 3e dr.
1874, betiteld: Uit drie Blomenhoven,....); Elizabeth Wolff en Agatha Deken, met 2
gelith. portretten (Amst. 1862); Goethe's Faust, een dramatisch dichtstuk (Amst.
1865, 2e dr. 66); De Jobsiade, een grotesk-komisch heldendicht naar het
Hoogduitsch (Amst. 1872); Gevleugelde woorden (Amst. 1871; 3e geheel herz. dr.
1875); Nederlandsch Rijmwoordenboek, bewerkt naar W. K r o o n en P.G.W.
Geysbeek (Amst. 1884); Arend Fokke Simonsz. Zijn leven, denken en werken. Uil
echte bronnen verzameld en uitgegeven (Amst. 1884).
Zie: Nieuwsblad van den Boekhandel (1886) 734; A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen
voor een Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel gedurende 1830-80,
2e dl. (Amst. 1887), 325-339.
R. Zuidema

[Furnerius, Abraham]
FURNERIUS (Abraham), schilder, werd geb. omstr. 1620 en is overleden in 1651.
Hij was de zoon van Dr. J o h a n n e s F u r n e r i u s , die in 1668 overleed, en had
een zuster, C o r n e l i a , die in 1641 huwde met den schilder P h i l i p s d e
K o n i n c k in Rotterdam. Van omstr. 1640 tot 50 was F. met Karel Fabritius en
Samuel van Hoogstraten leerling van Rembrandt. Hij schilderde en teekende
landschappen, doch alleen teekeningen zijn ons nog van hem overgebleven en de
meeste daarvan stonden tot voor korten tijd nog op naam van Rembrandt.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 541; G.
F a l c k in Old master drawings (1928-29); U. T h i e m e u n d F. B e c k e r XII
(1916), 600; F. L u g t , Inventaire général des Ecoles du Nord. Ecole holl. tome I
(Dessins) (Parijs 1929),
J.M. Blok
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G.
[Gabry, Pieter (1)]
GABRY (Pieter) (1), geb. te Amsterdam 22 Maart 1684, overl. te Batavia 14 Febr.
1729, zoon van J a n N i c o l a a s en van J a c o m i n a d e D e c k e r . Hij vertrok
in dienst der O.I. Comp. naar Indië, werd tweede (onder)landvoogd van Amboina,
was in 1719 de opvolger van Philip David van Uchelen als landvoogd van Banda
en werd in 1721 de 29e landvoogd van Amboina, als opvolger van Adriaan van der
Stel.
Hij huwde met S u s a n n a H e l e n a C o y e t t , geb. te Batavia 29 Mrt. 1690,
overl. op Amboina 9 Oct. 1724, dochter van Balthasar C. (zie dl. VIII, kol. 328) en
van C o n s t a n t i a P i e r r a e d t . Zij wonnen drie kinderen, o.a. Pieter (2), die volgt.
Regt

[Gabry, Pieter (2)]
GABRY (Pieter) (2), geb. op Amboina 25 Nov. 1715, overl. te 's Gravenhage 7 Mei
1770, zoon van Pieter (1), die voorgaat, en van S u s a n n a H e l e n a C o y e t t .
Hij was Mr. in de rechten en een bekwaam sterrekundige, te 's Gravenhage
woonachtig. Van zijn waarnemingen op het gebied der astrologie en meteorologie
gaf hij verslag in verschillende periodieken, o.a. Aurora borealis observata in
Philosophical Transactions (1741); Mercurius, boven den gezichtseinder naa
zonne-ondergang, en naaderhand den 6en van Bloeimaand 1753 op den zonneschijf,
waar genomen in 's Gravenhage in Verh. Haarl. Maatsch. I, 417; Waare afbeelding
van een zeer zeldzaam verschijnsel, op den 18den van Wijnmaand 1753, des
morgens tusschen 9 en 10 uuren, tegelijk met twee bijzonnen, niet alleen in 's
Gravenhage, maar ook op andere plaatsen gezien, als voren I, 426; De
zonsverduistering den 26sten van Wijnmaand 1753 waargenomen in 's Gravenhage,
als voren I, 429; Delineatio et Observatio aurorae borealis, 1757 Sept. 16. in Mem.
Sav. Etrang. T. IV (1763); Observatio cujusdam meteori igniti instar chrismatis ficta.
Hagae Comitum, 1758, Dec. 21 in Philos. Transact. (1763).
Hij overleed ongehuwd.
Regt

[Gael, Barend]
GAEL (Barend), schilder, werd geb. in Haarlem vermoedelijk omstr. 1630 en is
overl. te Amsterdam in of na 1681. Zijn vader, C o r n e l i s , zijn oom en neven waren
ook schilder. Zijn moeder heette A e l t g e n J a c o b s d o c h t e r N o o r m a n . B.
had twee broers: A d r i a a n , geb. in 1626, die schoolmeester was en J a c o b , geb.
in 1628, bovendien een zuster M a r i a . Barend zelf was de jongste der kinderen.
Na eerst waarschijnlijk onderricht bij zijn vader genoten te hebben, kwam hij in de
leer bij Wouwerman; hij bracht de figuren aan in de werken van J. Wynants en Is.
Koene in Haarlem en trekt omstr. 1660 van Haarlem naar Amsterdam (in 1661 is
hij nog in Haarlem, in 1673 in Amsterdam). G.'s schilderijen zijn thans niet meer zoo
in tel als vroeger; zijn werk doet denken aan meesters als Woumerman en de
Ostade's, maar is minder goed. Als onderwerp neemt hij meestal dorpsgezichten,
vogel- en vischmarkten, en ruiterfiguren in landschap.
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Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret in de collectie Lapidoth
de Man te Culemborg.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XIII (1920), 36 (door K. L i l i e n f e l d ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (1906), 564.
J.M. Blok
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[Gael, Jan Claesz]
GAEL (Jan Claesz), geb. te Haarlem 31 Oct. 1527, stamde uit een oud haarlemsch
geslacht. Hij was schepen (1579) en burgemeester (1584) van Haarlem en een der
57 gijzelaars, die na het beleg uit Haarlem naar Amsterdam zijn gevoerd.
Zijn portret, in 1553 door Mr. Bonthout geschilderd, bevindt zich op het stadhuis
te Haarlem. Als weduwnaar van C a t h a r i n a P i e t e r s d r . V e r d e l , huwde hij
met E r m i n i a v a n B e r e s t e y n C o r n e l i s d r .
Zie over hem: Haarl. Cour. 4 Febr. 1899.
van Beresteyn

[Gallas, Abraham]
GALLAS (Abraham) is geb. te Amsterdam 25 Nov. 1738 als zoon van M o r d e c h a i
G. en R a c h e l J e s s u r u n d'O l i v i e r a . Hij overl. aldaar 10 Dec. 1807. Hij
studeerde te Utrecht in de medicijnen en promoveerde er in 1759 op een proefschrift
De voce, loquela et cantu. Hij vestigde zich als geneesheer te Amsterdam en huwde
aldaar in 1765 R e b e c c a M e r c a d o . Zijn bekendheid dankt hij niét aan zijn
medischen arbeid, maar aan zijn in 1775 verschenen boek: Kortbondige en
stelkonstige verhandeling over den Aart der lijfrenten, Tontinen, Weduwen-Beursen
en andere Negotiatiën.
Zie: Bouwstoffen voor de gesch. v.d. levensverz. en lijfr. in Ned. (Amsterdam
1897), 173-178; J. d u S a a r , Het werk van A. Gallas (1775) in Het Verzek. Archief
(1927), (98)-(129).
van Haaften

[Gallot, Louis Karel]
GALLOT (Louis Karel), geb. te Venlo 31 Jan. 1802, overl. aldaar 9 Jan. 1879, zoon
van L o u i s N i c o l a s T h i m o t é G a l l o t en M a r i a C a t h a r i n a B r o n a r d .
Hij wijdde zich aanvankelijk aan het notarisambt en werd in 1831 tot secretaris der
gemeente Venlo benoemd, in welke betrekking hij zich deed kennen door zijn groote
bekwaamheid en algemeenen ijver. Ook op oudheidkundig gebied heeft hij zich
zeer verdienstelijk gemaakt en deed eveneens navorschingen in het venlosche
stadsarchief. Hij schreef een Notitie over de organisatie en de zamenstelling van
het personeel der stedelijke Regering van Venlo sedert 1794. Dit werk, hetwelk zich
in handschrift op het venlosche stadsarchief bevindt, werd door hem tot 7 Sept.
1875 voltooid en door een ander tot 23 Aug. 1881 voortgezet. Hij schreef tevens in
de Publ. de la Soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg III (1866), 393-431 een
opstel over het aanleggen der Fossa Eugeniana, die de Maas met den Rijn moest
verbinden onder den titel: Over de verbinding van den Rhijn met de Maas. Hij was
13 Juni 1834 te Venlo gehuwd met E l i s a b e t h van M e i j e l (geb. 6 Jan. 1797,
overl. 7 Jan. 1874), welk huwelijk kinderloos was.
Zie: J o s . H a b e t s , Levensbericht van Lodewijk Karel Gallot in Publ. de la Soc.
hist. et arch. dans le duché de Limbourg XVI (1879), 509-510; J. V e r z i j l ,
Genealogie van Meijel (in handschrift).
Verzijl

[Gasinjet, Gisbertus Carel Ferdinandus]
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GASINJET (Gisbertus Carel Ferdinandus), geb. 18 Juni 1789 te Peize, aldaar overl.
op huize Woudrust 3 Aug. 1825, liet zich 19 Juli 1809 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Groningen, waar hij 11 Juli 1812 promoveerde tot Mr. in de
rechten op een proefschrift Specilegium ad controversiam de vi ratihabitionis paternae
in nuptiis liberorum. Hij vestigde zich als advocaat in zijn geboorteplaats en werd
benoemd tot maire en schout der
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gemeenten Peize en Eelde. Hij was 1 Dec. 1819 gehuwd te Leeuwarden met
C a t h a r i n a J o h a n n a W i l h e l m i n a v a n G l o c k m a n , geb. op Wiardastate
te Goutum 8 Mei 1796 en overl. te Peize 21 April 1836.
Zie: Nederland's Patriciaat (1918), 103.
Wumkes

[Gasinjet, Petrus]
GASINJET (Petrus), geb. 12 Dec. 1742 te Oosterwolde (Fr.), overl. te Peizerwold
3 Febr. 1819, liet zich 25 Juni 1766 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 12 Aug. 1772 promoveerde tot jur. utr. dr. op een proefschrift
De eo quod justum est circa mandatarium qui excessit fines mandati. Hij vestigde
zich als advocaat te Peize, was er lid van den raad en huwde aldaar 9 Juli 1780
met A n n a H i l l e g o n d a B a v i n g h e , overl. aldaar 1 Juni 1790.
Zie: Nederland's Patriciaat (1918), 103.
Wumkes

[Geer, Lodewijk de]
GEER (Lodewijk d e ), geb. te Luik 17 Nov. 1587, overl. te Amsterdam 19 Juni 1652,
zoon van L o u i s d e G a i l l a r m o n t (geb. 1535, overl. 1602), zich later noemende
Louis de Geer et de Gaillarmont naar het kasteel de Geer, aan het gelijknamige
riviertje langs het dorp van denzelfden naam bij Luik. Zijn familie stamt af van een
jongeren zoon uit het adellijk geslacht d'Hamale uit Luik.
Louis de Geer et de Gaillarmont had den hervormden godsdienst aangenomen
en week in 1595 uit, eerst naar Aken en vervolgens naar Dordrecht, waar zich
meerdere luiksche uitgewekenen hadden gevestigd. De oudste zoon Louis werd
voor den handel bestemd en zijn buitengewone aanleg werd door een zorgvuldige
opvoeding ontwikkeld. Hij hield van 1608 tot 1611 verblijf te la Rochelle, een der
vrijplaatsen door het Edict van Nantes aan de Protestanten toegewezen. In 1611
keert hij terug naar Dordrecht en huwt daar A d r i e n n e d e G é r a r d , uit welk
huwelijk 14 kinderen geboren worden. Hij begint een handel in oorlogswapenen,
dien handel genomen in den uitgebreidsten zin. Hij associeert zich met E l i a s
T r i p (overl. 1635), die gehuwd is met zijn zuster M a r i a .
Aan de keus om handel te gaan drijven in oorlogswapenen zal wel niet vreemd
zijn geweest, dat hij afkomstig was uit Luik met de talrijke ijzersmederijen,
wapenfabrieken en geschutgieterijen. Hij maakt al spoedig goede zaken en zondert
van zijn winst regelmatig 10% af voor de armen.
In 1615 krijgt hij van de Staten-Generaal een opdracht tot het Ieveren van 400
stukken geschut uit Zweden. Hij verplaatst nu zijn zaak naar Amsterdam en blijft
daar een veertigtal jaren gevestigd, na 1622 in het door hem verbouwde Huis met
de Hoofden op de Keizersgracht (thans Keizersgracht 123). Hij levert meermalen
de geheele uitrusting voor een nieuw aangeworven regiment soldaten: musketten,
haakbussen, pistolen, pieken, zwaarden, helmen, harnassen, lonten, kogels, enz.
Door deel te nemen aan een leening door de Staten-Generaal met Gustaaf Adolf
gesloten, komt de Geer in aanraking met Zweden. In het belang van zijn
wapenhandel wil hij nader ingelicht worden over de ontginning der ijzermijnen, de
ijzersmelterijen en den ijzerhandel. Hij wil weten of er in Zweden ijzermijnen of
ijzersmelterijen te pachten zijn en wendt zich daartoe tot een naar Zweden
uitgeweken luiksch edelman Guillaume de Desche. Deze deelt hem mee, dat in de
buurt van Finspong, tusschen Stockholm en het merengebied, ijzermijnen en
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ijzersmelterijen te pachten zijn. De streek is rijk aan dennenbosschen voor het
leveren van houtskool en aan kleine rivieren met voldoenden verval voor het in
beweging brengen der water-
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raderen. Dit gebied wordt in 1619 door de Geer gepacht en vervolgens komen de
ontginningen van Leufsta, Gimo en Osterby in Upland in zijn handen. Er worden
luiksche metaalbewerkers in dienst genomen, smeltovens en ijzergieterijen gebouwd,
fabrieken opgezet.
De Dertigjarige Oorlog doet groote vraag naar oorlogstuig ontstaan en de Geer
levert kanonnen, hellebaarden, pieken, hoefijzers, spijkers enz. uit zijn fabrieken.
Gustaaf Adolf steunt den ondernemenden koopman, die tevens voor hem een
bereidwillig geldschieter is en in 1626 wordt de Geer directeur eener zweedsche
Compagnie voor de exploitatie van ijzerfabrieken in Zweden. Amsterdam wordt de
stapelplaats voor de zweedsche ijzerproducten. In hetzelfde jaar krijgt de Geer het
bestuur over de koperfactorijen in Zweden, dat hem in staat stelt een betere bereiding
van het koper te bevorderen. Om over meer kapitaal te kunnen beschikken wordt
een tweede schoonbroeder J a c o b u s T r i p , gehuwd met M a r g a r e t h a d e
G e e r , in de zaak opgenomen. Diens zonen L o u i s en H e n d r i k bouwen in 1662
voor hun beide families het Trippenhuis en laten in den voorgevel vier mortieren
van gehouwen steen aanbrengen, aldus verwijzend naar den handel in
oorlogswapenen, die hen in staat stelde het monumentale gebouw te stichten.
Gustaaf Adolf erkent de groote verdiensten van de Geer jegens Zweden door
hem in April 1627 het zweedsche burgerrecht te verleenen, waaraan voor de Geer
groote voordeelen verbonden zijn.
De leiding der ondernemingen in Zweden is opgedragen aan de Desche, maar
in 1628 vestigt de Geer zich in Norrköping en blijft daar tot 1632. Na den dood van
Gustaaf Adolf (16 Nov. 1632) komt de Geer op vriendschappelijken voet met den
Rijksbestuurder Oxenstierna.
In 1641 koopt de Geer Finspong en wordt hij opgenomen in den adelstand,
waardoor zijn talrijk kroost de zekerheid krijgt in Zweden op te kunnen treden als
erfgenamen der waardevolle bezittingen in dat land. De Geer reist herhaaldelijk
heen en weer tusschen Nederland en Zweden. Behalve te Norrköping bezit hij ook
een huis te Stockholm.
In 1642 neemt de amsterdamsche koopman zitting in het zweedsche heerenhuis,
in 1643 koopt hij Leufsta, Gimo en Osterby.
In 1644 draagt Oxenstierna aan de Geer op om een bemande en bewapende
hulpvloot te leveren in den oorlog tegen Denemarken. De Nederlanders waren de
gewone leveranciers van krijgsbehoeften, ook aan hun eigen vijanden de
Spanjaarden, maar het leveren van een volledig bemande en bewapende vloot aan
een oorlogvoerende partij was wel heel ongewoon, en men moest koning Christiaan
IV van Denemarken, tegen wien de uitrusting gericht was, ontzien met het oog op
den Sonttol. Ook koning Christiaan liet zich in ons land door zijn agent, Gabriël van
Marselis (1609-73), van krijgsbehoeften voorzien, maar op minder in het oog vallende
wijze dan de uitrusting van de Geer.
De Geer slaagde er in de ongewone opdracht uit te voeren en een hulpvloot onder
admiraal Maerten Thyssen, vice-admiraal Hendrik Gerritsen en schout-bij-nacht
Blom, bestaande uit ongeveer 30 schepen, uit te rusten. De meeste schepen waren
oorspronkelijk koopvaarders, dus minder geschikt voor den oorlog, ook liet de
bewapening te wenschen over. Tegen de grootere deensche oorlogsschepen, die
ook beter bemand en bewapend waren, bleken zij niet opgewassen. Wel hadden
zij het voordeel beter bezeild te zijn. In twee gevechten bleef de hulpvloot in de
minderheid en zij keerde vervolgens naar Nederland terug. De Geer liet zoo spoe-
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dig mogelijk de geleden schade herstellen en de vloot, nu 22 schepen sterk, stevende
weer naar het oorlogsterrein. Zij had nu meer succes. De blokkade van Gotenburg
door de Denen werd door haar opgeheven en zij droeg er veel toe bij dat de
deensche zeemacht in den zeeslag bij Femern totaal verslagen werd. Hiermee was
de oorlog ten voordeele van Zweden beslist.
De buitengewone hulpverleening bracht echter de Geer geen voordeel aan.
Koningin Christina was mild met loftuitingen, maar schoot te kort in haar verplichting
om de voorgeschoten gelden terug te betalen.
De Geer bezat nu in Zweden de geschutgieterij en ijzerfabriek te Finspong met
daarbij behoorende ijzermijnen, bosschen en rivieren, ijzersmelterijen te Leufsta,
Gimo en Osterby, waar het ijzer uit de mijnen van Dannemora bewerkt werd,
geweerfabrieken, een staal- en ijzerfabriek en een kopersmederij te Norrköping,
een ijzerfabriek te Skylberg, en een te Godegärd in Oost-Gothland, een
stavensmederij te Nyköping in Sudermanland, en in de provincie Wermeland.
In 1648 begeeft de Geer zich weer naar Zweden om zich, ten behoeve van zijn
kinderen, van zijn bezittingen in dat land te ontdoen en daarna zijn laatste levensjaren
rustig in Nederland door te brengen. Toch zou dit niet zijn laatste bezoek zijn aan
zijn tweede vaderland. In 1651 brengt hij er nog eenigen tijd door en op 19 Juni
1652 komt hij te Amsterdam te overlijden.
De Geer besteedde de winsten, die hij als buitengewoon ondernemend koopman
maakte, op onbekrompen wijze voor goede doeleinden. Wij zagen reeds, dat hij
van het begin van zijn loopbaan af 10% van de winst afzonderde voor de armen.
Hij steunde allerlei liefdadige instellingen met name het Walenweeshuis te
Amsterdam. Ook het onderwijs, de wetenschap en haar beoefenaars vonden in
hem een krachtigen beschermer. Hij werd de stamvader van een geslacht van
verdienstelijke mannen in Nederland, Zweden en Finland.
Zijn portret geschilderd door David Beck 1649 is in de verzameling G. de Geer
te Malmö; schilderijen van onbekende kunstenaars op het slot Gripsholm en in de
verzameling G.C.D. baron van Hardenbroek van Lockhorn op huize Rijnhuizen bij
Jutfaas; prenten door J. Falck naar D. Beck, door H.J. Backer en P. Aubry; teekening
door de Fontenay.
Zie: F r a n z e n , Lofrede op Lodewijk de Geer (1829); L.I.W. de G e e r v a n
J u t f a a s , Lodewijk de Geer van Finspong en Leufsta (1834); P i e r r e d e W i t t ,
Un patricien au 17e siècle. Louis de Geer (1885); Notice historique sur la famille de
Geer par deux de ces membres; G.W. K e r n k a m p , De sleutels van de Sont (1890);
G. v a n d e r S m a n , Een patricier-koopman van Amsterdam uit de 17e eeuw,
Lodewijk de Geer, baron van Finspong en Leufsta (1934); E.W. D a h l g r e n , Louis
de Geer, 1587-1652 (Uppsala 1923); L o u i s d e G e e r , Brev och affarshandlingar,
1614-1652, utg. d.E.W. D a h l g r e n (Stockholm 1934).
Wijdenes Spaans

[Geertgen tot St. Jans]
GEERTGEN tot St. JANS, schilder, werd geb. ongeveer 1465, waarschijnlijk te
Leiden, volgens gegevens op prenten, en overleed te Haarlem omstreeks 1495,
volgens van Mander ongeveer 28 jaar oud. Waarschijnlijk was Albert van Ouwater
zijn leermeester. Zonder monnik te zijn, woonde hij in het klooster der Johanniters
te Haarlem, voor wie hij een kruisiging schilderde. G. was werkzaam in die stad
tusschen de jaren 1475 en 1490. Van Mander beweert in zijn schilderboek, dat
Dürer G. en zijn schilderijen gezien heeft, doch
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daar D. nooit in Haarlem geweest is, is dit niet mogelijk. G.'s bekendste werken zijn:
twee vleugels van een altaar (kruisiging) in Weenen, het zoenoffer in het
Rijksmuseum te Amsterdam, de geschiedenis van Johannes den Dooper te Berlijn,
een opwekking van Lazarus in het Louvre, voorstelling van de St. Bavokerk in de
St. Bavo te Haarlem. Een realistische, groote vroomheid spreekt uit de trekken der
vrouwen; het landschap neemt een belangrijke plaats op zijn schilderijen in. Hij had
vele navolgers. Zijn werk is typisch noordhollandsch. De kunst der Zuidelijke
Nederlanden en wel die van Rogier van der Weyden en van Hugo van der Goes
heeft veel invloed op hem gehad. G. beïnvloedde sterk zijn jongere tijdgenooten in
de Noordelijke Nederlanden tot aan Jan Mostaert en Jac. Cornelisz. van Amsterdam
toe.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 570; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XIII (1920),
328 (door M.J. F r i e d l ä n d e r ); H. v a n H a l l (e n B. W o l t e r s o n ), Repertorium
voor de Geschiedenis der Nederl. schilder- en graveerkunst enz. ('s Gravenhage
1935), 345; J.R.M. K e s s l e r , Geertgen tot St. Jans (Utrecht 1930) (dissertatie);
M.J. F r i e d l ä n d e r , Geertgen und Bosch, dl. V, van zijn Alt Niederl. Malerei (1927).
J.M. Blok

[Gelder, Bernardus de]
GELDER (Bernardus d e ), geb. te Leer in 1666, overl. te Witmarsum 2 Mei 1709,
liet zich 2 Mrt. 1686 inschrijven onder den naam B e r n a r d u s G e l d e r s m a als
student aan de hoogeschool te Franeker, werd in 1687 predikant te Witmarsum,
waar hij tot zijn dood werkzaam was. Men vindt van hem een latijnsch vers in D.
G o l t z i u s , Naagedachten, zijnde een schriftmaatige verklaringe en practicale
toeeygeninge van Romeinen 8 (Amst. 1705).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 325.
Wumkes

[Gelre, Hendrik van]
GELRE (Hendrik v a n ), bisschop van Luik, 1247-74. Zoon van graaf G e r a r d III
v a n G e l r e en bestemd voor den geestelijken stand, maakte hij ten gevolge van
den strijd van paus Innocentius IV en keizer Frederik II spoedig promotie. In 1245
verwierf hij op bevel van den Paus door tusschenkomst van den aartsbisschop van
Keulen, Koenraad van Hochstaden, de domproostdij van Utrecht. Als Welf werd hij
daarop in Oct. 1247 tot bisschop van Luik benoemd. Hij hielp dan ook
roomsch-koning Willem II in de rijkspolitiek en begunstigde ook diens vrienden onder
de nederlandsche vorsten, de Avennes tegenover de Dampierres. In 1252 kwam
hij in strijd met de burgerij zijner steden, een conflict, dat de gilden en kleine burgers
tegen de aristocratie in het harnas joeg. De bisschop ontving hulp van hertog Hendrik
III van Brabant, zoodat hij zijn tegenstanders in 1255 tot den vrede van Bierset kon
noodzaken. Toen de hertog echter St. Trond als belooning eischte, ontstond er een
oorlog tusschen Brabant en Luik en later opnieuw over het bezit van Mechelen.
Eerst in 1268 kwam onder bemiddeling van de gravin van Vlaanderen de vrede tot
stand. Maar de steden maakten nogmaals opstand, die leidde tot het afzetten van
den bisschop. Deze gaf zich nl. over aan allerlei buitensporigheden, maakte zich
schuldig aan simonie, schond de privileges van sommige kerken en liet zich zelfs
bij de rechtspraak omkoopen. Na eerst door paus Gregorius X, vroeger aartsdiaken
van Luik, gewaarschuwd te zijn, werd hij op het Concilie van Lyon van zijn
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bisschoppelijk ambt beroofd (9 Juli 1274). Hij vestigde zich op het kasteel Nieuwstad
bij Roermond in het Geldersche, organiseerde vandaar strooptochten in het Luiksche,
voorgevende, dat het beloofde
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jaargeld niet tijdig werd uitbetaald. Toen zijn opvolger, Jan d'Enghien, hierover wilde
onderhandelen, en zich zonder behoorlijk geleide te dicht bij zijn tegenstander had
gewaagd, werd hij door de gewapenden van Hendrik gevangen genomen, op een
paard gebonden en weggevoerd, met het gevolg, dat hij onderweg stierf. Hendrik
van Gelre leefde waarschijnlijk nog tot 1284.
Zie: H o c s e m , Gesta Pontificum Leodiensium, (Chapeaville) II; J e a n d'
O u t r e m e u s e , Le myreurs des Histors V; E r s t , Histoire du Limbourg (Luik 1837);
H. P i r e n n e in Biographie nationale.... de Belgique IX, 194.
Post

[Gerhard, Hubert]
GERHARD (Hubert), ook H u i b r e c h t G e r a r d i , G e r h a r d s en E r h a r d i ,
nederlandsch beeldhouwer, geb. omstr. 1550, waarschijnlijk te Amsterdam (volgens
Buff te 's Hertogenbosch), in ieder geval lid der amsterdamsche familie, waartoe
ook Hendrik Gerritsz. en Gerard Hendriksz. (zie over beiden de art. in dit deel)
behoorden. Hij werd in Italië, voornamelijk te Florence gevormd, onder invloed van
Giovanni da Bologna, en verschijnt in 1581 te Augsburg, waar hij voor Hans Fugger
aan diens slot Kirchheim werkte (1584-95). Van hetgeen hij daar schiep, bleef alleen
de vermaarde groep Mars en Venus in het beiersch museum te München bewaard.
Sinds 1584 werkt hij te München mee bij den bouw der Michaelskerk voor hertog
Willem V en ontwerpt een reeks beelden van engelen, apostelen en heiligen, door
Michelangelo Castello in stuc vervaardigd; aan den voorgevel prijkt het door hem
vervaardigde groote beeld van den aartsengel Michael, een zijner hoofdwerken. In
1589-94 ontstonden zijn bronzen beelden voor de bekende Augustusfontein
tegenover het raadhuis te Augsburg, als vrije copie der Neptunusfontein van Giov.
da Bologna, te Bologna. Voorts in 1595 een Diana (thans ‘Bavaria’ genaamd) in
den Hoftuin te München. Een praalgraf, dat hij ontwierp voor hertog Wilhelm V, werd
niet voltooid; van de hiervoor vervaardigde figuren staan de leeuwen voor de
‘Feldherrnhalle’ te München, terwijl vier figuren van krijgers thans de dekplaat dragen
der graftombe van keizer Lodewijk in de O.L. Vrouwenkerk aldaar.
G. behoort tot de voornaamste kunstenaars van dit tijdperk in Duitschland. Zijn
werk beteekent de overwinning der richting van Giovanni da Bologna, waarmee een
nieuwe phase der duitsche beeldhouwkunst inzet.
Zie: R.A. P e l t z e r , Der Bildhauer H.G. in München u. Innsbruck in Kunst u.
Kunsthandwerk XXI (1918), 109-152; R.A. P e l t z e r in T h i e m e - B e c k e r 's
Künstlerlexikon XIII (1920), 452-455; A.E. B r i n c k m a n n , Barockskulptur
(Berlin-Neubabelsberg 1917), 154-161; G. Dehio, Geschichte d. deutschen Kunst
III (1926), 197-198.
Vermeulen

[Gerhard, Nicolaas]
GERHARD (Nicolaas) v a n L e y d e n , vermaard hollandsch beeldhouwer, wiens
geboortejaar en -plaats onbekend zijn, overl. 1473 te Wiener-Neustadt. De veelvuldig
achter zijn naam voorkomende toevoeging ‘v. Leyden’, ook in zijn persoonlijke
handteekeningen, wijst er op, dat hij, vóór zijn komst te Trier (omstr. 1460), in ieder
geval te Leiden woonachtig en hoogstwaarschijnlijk daar geboren was. In 1462
vervaardigde hij de graftombe van Jacob van Sierck, aartsbisschop van Trier (overl.
1456) en signeerde deze: ‘Nicola Gerardi de Leyd' (per ?) egit 1462’, waaruit volgt,
dat de naam zijns vaders Gerard was. Den 2en Dec. 1463 bevond hij zich te
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Straatsburg, toen keizer Frederik III hem aan zijn hof trachtte te verbinden; den 31
en Augustus 1464 verwerft hij het burgerrecht in deze stad
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als ‘Meister Niclaus von Leiden der Bildehower’, nadat hij den 14en Juni van dat
jaar een contract met de stedelijke regeering had gesloten voor ‘ein stein werk mit
ir Statt Wapen und mit ander Zierunge gemaht’, het portaal der stedelijke kanselarij,
blijkens een enkele jaren geleden uit het gemeente-archief te Straatsburg verdwenen
oorkonde, waaraan des meesters zegel (3 horens op de schildjes van het
kunstenaarswapen, geplaatst 2 en 1) met het omschrift N... Gerhaert hing. Tot 1467
werkte hij te Straatsburg en vervaardigde er, behalve het portaal der kanselarij
(waarvan slechts 2 borstbeelden bewaard bleven), een votiefreliëf van Domheer
Coenraad von Busang, in de kathedraal (1464) en het bekende meer dan
levensgroote steenen kruisbeeld op het Oud kerkhof te Baden-Baden (gesigneerd:
1467 niclaus-von-leyen). Intusschen sneed hij in 1465 of 1466, geholpen door den
schrijnwerker Simon Haider, een altaar en de koorgestoelten voor den Dom te
Constanz, rijker dan men ze tot dusver in Zuid-Duitschland kende en het onmiddellijk
voorbeeld der kort daarop begonnen koorbanken te Ulm van Jörg Syrlin.
In 1467 vertrekt hij naar het hof van keizer Frederik III te Weenen, die hem eenige
grafzerken had besteld, en vervaardigt dan de dekplaat van het eerst in 1513
voltooide monumentale praalgraf van dezen vorst, met diens levensgroot beeld in
hoog reliëf, overhuifd door een baldakijn, in den Stefansdom; hij werkte toen te
Passau en later te Wiener-Neustadt, waar hij overleed. N.G.v.L. is te beschouwen
als de baanbreker van den laatgothischen stijl in de duitsche beeldhouwkunst,
bemiddelaar tusschen de groote nederlandschbourgondische school (Sluter) en de
zuid-duitsche en oostenrijksche, waaraan hij krachtige nieuwe impulsen gaf door
zijn frisch en gezond naturalisme. De onmiddellijkheid, tot op zekere hoogte een
voudigheid, van zijn wezen, doet steeds weer denken aan Jan van Eyck, wiens
werken, evenals die van den haarlemmer Claus Sluter, voor hem zeker van
beslissende beteekenis zijn geweest. ‘Er war ein Künstler von hohen Gaben und
sehr bestimmten Wollen; wo er erschien, gingen starke Anregungen von ihm aus’
(Dehio).
Hans Schuttermayer spreekt in zijn ‘Fialenbüchlein’ van zijn leermeester ‘Nicolas
von Straspurck’, waaruit men wilde afleiden, dat onze meester ook als architect
werkzaam was.
In 1487 wordt melding gemaakt van ‘Peter Gerhart, meister Niclaus des Bildhouwer
seligen sun’; zijn dochter A p o l l o n i a wordt in hetzelfde jaar genoemd als
echtgenoote van den goudsmid G e o r g S c h o n g a u e r .
Zie: A.R. M a i e r , Niclaus Gerhaert v.L., ein Nederl. Plastiker des 15. Jahrh.
(Straatsburg 1910) Studiën zur Deutschen Kunstgeschichte, Heft 131: O t t o
W e r t h e i m e r , N.G. (Berlijn 1929); O t t o S c h m i t t in T h i e m e B e c k e r ,
Allgem. Künstlerlex. XXV (1931), 453-455, alwaar uitvoerige literatuur, en voorts
nog: G. D e h i o , Geschichte der Deutschen Kunst III (1921), 215 vv.; W.
W e c k b e c k e r , Der Stefansdom in Wien (1926), 68 en 75.
Vermeulen

[Gerlach, Abraham Jean Arnaud]
GERLACH (Abraham Jean Arnaud), geb. te Groningen 18 Sept. 1811, overl. te
Wiesbaden 8 Juni 1906, zoon van Ds. A b r a h a m , pred. te Groningen, en van
Johanna Arnoldine Marchant.
Hij werd aan de Kon. milit. acad. te Breda opgeleid tot luit. der artillerie, doorliep
alle rangen, werd kolonel der art. en commandant der Kon. milit. acad. te Breda en
als zoodanig in Juli 1872 gepensionneerd.
Hij schreef: Fastes militaires des Indes Orienta-
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les Néerlandaises (Zalt-Bommel 1859). Hij bewerkte hiervan zelf een nederl.
vertaling, onder den titel: Neerl. heldenfeiten in O. Indië ('s Grav. 1874-75). Voorts:
Atjin en de Atjinezen. De eerste expeditie tegen Atjin (Arnhem 1873) en verschillende
bijdragen in de Militaire Spectator, Gids, Tijdspiegel e.a.
Hij huwde te Amersfoort 20 Oct. 1852 M a r i a S i k k e n s , geb. te Doornik 6 Juli
1819, dochter van P e t r u s en van M a r t a S e i t z .
Regt

[Gerlach, Justus Wilhelmus Robertus]
GERLACH (Justus Wilhelmus Robertus), geb. te Heusden 19 October 1831, overl.
te 's Gravenhage 15 Januari 1906, zoon van J o h a n n e s A u g u s t i n u s , notaris,
en van 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 .
Hij was eerst chef der afdeeling beweging aan het hoofdbureau der Maatsch. tot
Expl. van Staatsspoorwegen 1865-83; daarna hoofdredacteur en lid van den raad
van beheer van het Utr. Prov. en Sted. Dagblad. Hij was ook lid van het hoofdbestuur
van den Nederl. Journalistenkring. Van zijn hand verscheen een
afstandsspoorwegkaart over geheel Europa, die indertijd zeer de aandacht trok.
Hij huwde te Leur 2 Juni 1865 W i l h e l m i n a B a r b a r a D o l k , geb. ald. 2 Aug.
1836, overl. te 's Gravenhage 28 Febr. 1914, dochter van J a c o b en van
W i l l e m i n a v a n d e r B u r g t . Dit huwelijk was kinderloos.
Regt

[Gerritsz, Hendrik]
GERRITSZ (Hendrik), beeldhouwer uit Amsterdam, overl. 1585 te Danzig; was
gehuwd met M a r g a r e t h a W i l l e m s d r ., uit welk huwelijk 12 dochters en 2
zonen werden geboren, een waarvan, Gerard Hendriksz. (zie art.), eveneens naam
verwierf als beeldhouwer. Ontsnapt uit spaansche krijgsgevangenschap kwam H.G.
omstr. 1572 te Kiel, waar hij 6 jaar verbleef, om zich vervolgens te Danzig te vestigen.
Zie: E.W. M o e s , Een Amsterdamsch beeldhouwer uit de zestiende eeuw in
Amsterdamsch Jaarboekje (1890), 38-39; T h i e m e - B e c k e r 's Allgem.
Künstlerlexikon XVI (1923), i.v., waar echter een verwarring is ingeslopen met G.
Heinrichs, vgl.het art. Hendriksz (Gerard).
Vermeulen

[Gervais, Pieter Jacob]
GERVAIS (Pieter Jacob), geb. te Zutphen 12 Dec. 1751, overl. te Doesburg 13 Dec.
1813.
Hij was vlagkapitein van den schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen op de ‘Jupiter’
van 74 stukken, gedurende den tocht in de Middellandsche zee in 1784. In 1794
voerde hij het bevel over het wachtschip ‘Prinses Louisa’ van 56 stukken te
Nieuwediep. In 1797 was hij lid van den krijgsraad, die over de zaak van den
schout-bij-nacht Lucas moest vonnissen, en in het laatst van dat jaar was hij als
schout-bij-nacht tijdelijk lid van den hoogen zeekrijgsraad, die het gedrag der
zee-officieren in den slag van 11 Oct. 1797 moest beoordeelen, welke krijgsraad
13 Juni 1798 uitspraak deed.
Hij huwde te Doesburg met M a r i a C a r o l i n a v a n G r o i n , geb. te Groningen
22 Jan. 1752, overl. te Doesburg 1 Juni 1791, dochter van J o h a n C a r e l ,
luit.-kolonel, en van C a t h a r i n a M a r i a v a n R a a b .
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[Gestel, Hendrik van]
GESTEL (Hendrik van), geb. te 's Hertogenbosch en aldaar overl. 12 Maart 1636,
zoon van F r a n s , schepen in 1586 en 1590, gasthuismeester 1572-93, en van
J o h a n n a v a n B o x s t e l . Hij was schepen van zijn geboorteplaats in 1591,
1594, 1595, 1599, 1603, 1604, 1607, 1608, 1611, 1612, 1615, 1616, 1619, 1620,
1623, 1624 en 1628; behalve in het eerstgenoemde jaar was hij steeds
president-schepen. Hij was lid der Ill. Lieve Vrouwebroederschap en luitenant van
de schutterij der kloveniers, toen de aanslag op de stad door den graaf van
Hohenlohe
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werd ondernomen, 19 Jan. 1585, bij welke gelegenheid hij zich onderscheidde door
zijn beleid en moed bij het verdrijven der Staatschen. Later werd hij kapitein dier
schutterij en in 1601 sergeant-majoor of wachtmeester der stad, welk ambt hij tot
aan den overgang der stad aan de Staten der Vereenigde Nederlanden in 1629
heeft waargenomen. Bij breve, gegeven te Nieuwpoort 31 Jan. 1602, werd hij door
de aartshertogen Albertus en Isabella tot den erfelijken adelstand verheven. In 1605
maakte hij deel uit van de commissie, welke de costuimen en landrechten der stad
moest verzamelen, ten einde door den raad van Brabant te worden onderzocht en
goedgekeurd. Hij was gehuwd met J o h a n n a v a n V u c h t (overl. 9 Juni 1633)
en werd bij zijn echtgenoote in de St. Janskerk, van welke hij vele jaren kerkmeester
was, begraven.
Zie: Taxandria VII (1900), 256-258.
Verzijl

[Geulincx, Arnold]
GEULINCX (Arnold), geb. Jan. 1624 te Antwerpen, zoon van J a n G e u l i n c x ,
stadsbode op Brussel, en M a r i a S t r i c k e r s . Zijn eerste onderwijs genoot hij in
een klooster, waarschijnlijk van de Augustijnen; 7 Jan. 1641 werd hij als student te
Leuven ingeschreven als een der Liliensis divites, d.w.z. dat hij tot het paedagogium
de Lelie behoorde, een der 4, die men te Leuven had, en dat hij op eigen kosten
studeerde. 9 Nov. 1643 werd hij licentiaat in de wijsbegeerte en meldde zich voor
de theologische faculteit. In 1646 werd hij aangesteld als professor secundarius in
de filosofie aan het paedagogium, waartoe hij had behoord; van 1652 tot 1658 was
hij professor primarius, 1654 deken der faculteit, 1657 een der examinatoren bij het
licentiaatsexamen; Jan. 1657 werd hem een kanunnik-praebende aan den Dom te
Aken toegekend; voordat hij deze kon bezetten, was hij er reeds van ontheven, naar
het heette, omdat zijn wettige geboorte niet bewezen kon worden, een voorwendsel
waarschijnlijk, want 1658 wordt hij plotseling uit zijn ambt ontzet om een reden, die
tot 1919 onopgehelderd is gebleven, toen prof. Dr. A. Eekhof in het archief van de
theol. faculteit te Leiden een aanbevelingsbrief ontdekte, geteekend door de
professoren Heidanus Coccejus en Hoornbeek. Geulincx was nl. in 1658 naar Leiden
gegaan, Calvinist geworden en hetzelfde jaar in de geneeskunde gepromoveerd.
Nov. 1658 huwde hij met S u s a n n a S t r i c k e r s uit Wiert in Brabant. De
onderstelling van prof. Land, dat het voorgenomen huwelijk van Geulincx diens
professoraat onhoudbaar zou hebben gemaakt, kan men thans veilig laten vallen;
de bovengenoemde aanbevelingsbrief maakt duidelijk, dat de veranderde
godsdienstige overtuiging van Geulincx tot zijn afzetting heeft geleid. Hij had
Augustinus' genadeleer ‘ingedronken’ en de nietigheid van de transsubstantiatie en
het misoffer leeren inzien. Dit, de geheimzinnigheid, waarmee het ontslag is omgeven
en het gevaar van levenslange gevangenisstraf, waaraan G. ternauwernood is
ontsnapt, wijzen op de jansenistische beweging, die in deze jaren in Brabant hevige
bestrijding van Rome ondervond. In Leiden kreeg G. 1659 verlof om lessen te geven
in de filosofie; in 1662 werd hij lector op 300 gld. 's jaars, welk bedrag het volgende
jaar op 500 gld. werd gebracht. 1665 werd hij professor-extraordinarius tot zijn dood
in medio Nov. 1669, in welk jaar de pest hevig heeft gewoed in Leiden. Geulincx
was aanhanger van de cartesiaansche wijsbegeerte. In zijn 1652 verschenen
Disputationes quodlibeticae had hij de scholastieke wijsbegeerte met zwier en vernuft
aangevallen.
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Hij moet gerekend worden tot de zelfstandige voortzetters van Descartes'
metaphysica. Evenals deze gaat hij, ofschoon overtuigd, dat menschelijke kennis
nimmer het eigenlijke wezen van haar voorwerp zuiver kan weergeven, uit van eigen
gewaarwording, denken en willen. Verder redeneeren brengt hem tot het aannemen
van een anderen, krachtiger geest, die op ons inwerkt om ons de voorstelling te
geven van wat buiten ons is. Hoe, weten wij niet. De verhouding van het geestelijk
gebeuren en de lichamelijke wereld is zoo, dat deze parallel loopen, niet, zooals de
echte occasionalisten, waartoe volgens Land Geulincx ten onrechte wordt gerekend,
meenen, omdat God de beweging telkens geeft als een gelegenheid (occasio) voor
het ontstaan van gewaarwordingen of affecten, maar omdat het geestelijk-zinnelijke
en lichamelijk gebeuren samentreffen volgens onveranderlijk raadsbesluit. Bij
Geulincx is het onmogelijk dat lichaam en ziel op elkander kunnen inwerken; God
heeft het verloop van beider toestanden zoo geregeld, dat zij geregeld in
overeenstemming met elkaar verkeeren als twee gelijkgaande horloges. Geulincx'
ethica gaat ook uit van de zekerheid, die het ik omtrent zichzelf heeft, van den geest,
die denkt en redelijken zin tracht te vinden en te bevorderen. Wanorde en kwaad
kunnen, daar de geest alles beheerscht, niet voorkomen; zij doen zich als zoodanig
alleen maar voor aan den beperkten geest. In vrijheid beslissende menschen zouden
slechts verwarring stichten; G. ontzegt ons willen een werking op de omgeving. Het
redelijk handelen is doen naar het beste weten, dat de stem der rede, waardoor de
Vader spreekt, verleent. De uitslag telt niet, maar de bedoeling. Het gaat om 's
menschen zelfstandige houding tegenover de wereld, die hem baten noch deren
kan.
Geulincx' werken zijn uitgegeven door J.P.N. Land: Arnoldi Geulincx Antverpiensis
Opera Philosophica (Hagae Comitum, apud M. Nijhoff, 1891-93).
Zie: V. v a n d e r H a e g h e n , Geulincx (Gand 1886); J.P.N. Land, Arnold
Geulincx u. seine Philosophie (Haag 1895); A. E e k h o f , De wijsgeer A. Geulincx
te Leuven en te Leiden in Ned. Arch. v. Kerkgesch. N.S. XV (1919), 1-24; L. B r u l e z ,
Holländische Philosophie (Breslau 1926), 64-82; P.C. M o h l h u y s e n , Bronnen
Gesch Leidsche Univ. III reg.
Noordenbos

[Geusius, Jacobus]
GEUSIUS (Jacobus) of G h e u s i u s , geb. te Leeuwarden, overl. Nov. 1671 te
Peasens, liet zich 3 Nov. 1660 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, werd med. doctor; in 1663 was hij candidaat in de theologie bij de classis
van Leeuwarden. In 1671 werd hij te Peasens beroepen, waar hij nog hetzelfde jaar
stierf. Van hem verscheen: Oratio in Waldenses et Allobrages exercitam lanienam
exhibens (Leov. 1663); Exercitationes philologicae (Fran. 1665); Victimae humanae
(Gron. 1675), 2 dln. Hij vertaalde uit het Latijn en verrijkte met aanteekeningen
F r a n c i s c u s A r c a e u s , Middel en kunst om allerhande zoorten van wonden te
geneezen (Leeuw. 1668). Ook is er van hem een lijkdicht op het sterven van graaf
Willem Frederik (Leeuw. 1664) en een Bruiloftsvers op het huwelijk van Onne
Tamminga, kapitein over een compagnie te voet, en Wilhelmina van Hemmema,
getrouwd 9 April 1671 (Leeuw.1671).
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden ('s Grav.
1932), 47, 106, 219; De Navorscher IX, 332, 383; T.A. R o m e i n , Naamlijst der
predikanten in Friesland (Leeuw. 1886).
Wumkes
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[Giudici, Antonius Joannes]
GIUDICI (Antonius Joannes), geboren te Rotterdam 5 Juni 1793 als zoon van Jan
(zie hieronder), overleden aldaar 29 Juni 1874. Hij trouwt aldaar 20 November 1822
M a r i a L u c i a C a s t o l d i , geboren aldaar 25 Augustus 1793 als dochter van
den beeldhouwer C a r o l u s P a u l u s C a s t o l d i en M a r i a A n n a d e B e u f ,
overleden aldaar 15 Juni 1879. Hij was tabakskerver en -verkooper aan het
West-Nieuwland.
Wiersum

[Giudici, Carolus Johannes Franciscus Antonius]
GIUDICI (Carolus Johannes Franciscus Antonius), geboren te Rotterdam 27
Augustus 1823 als zoon van den vorige, ongehuwd aldaar overleden 31 Januari
1897. Hij heeft van ongeveer 1860-90 van de gevels van vele rotterdamsche huizen,
thans reeds bijna alle gesloopt, kleine penteekeningen gemaakt, gekleurd en
ongekleurd, die grootendeels berusten in het Archief der Gemeente Rotterdam,
enkele ook in den Atlas van Stolk.
Wiersum

[Giudici, Jan, volledig Carel Johannes Franciscus]
GIUDICI (Jan, volledig Carel Johannes Franciscus), geb. 5 Jan. 1746 te Dulciaghi
(Dolzago) in Italië, kwam omstreeks 1770 naar Holland en vestigde zich te Rotterdam,
waar hij als architect een grooten naam kreeg en vele bouwwerken tot stand bracht.
Hij trouwde in 1792 met J a c o b a M a r i a G i l d e n h u i s e n overleed 17 Mei
1819.
Over zijn werkzaamheid als architect vermelden wij het volgende.
In 1774, pas enkele jaren na zijn komst te Rotterdam, behaalde Giudici den prijs
van f 150, voor een van de twee fraaiste teekeningen, ingeleverd aan de stad
Groningen ter beantwoording eener door haar uitgeschreven prijsvraag voor het
bouwen van een nieuw Raadhuis. Zijn kernspreuk, daarbij gevoegd, luidde: ‘per la
gloria e per l'onore’. In 1776 werd hem het maken van planteekeningen en bestekken
voor de te bouwen en onder zijn opzicht ook tot stand gebrachte Rosalia-kerk in de
Leeuwenstraat te Rotterdam toevertrouwd. In 1785 vervaardigde hij de teekeningen
voor het Admiraliteitsgebouw op 's Lands werf in dezelfde stad, dat ook naar deze
is uitgevoerd. In 1786 (16 Mei) werd hij aangesteld tot architect en
inspecteur-generaal der gebouwen, loodsen, huizingen enz. van het Ed. Mog.
College ter Admiraliteit op de Maze, in welke ambtsbediening hij alles heeft gebouwd
en veranderd, wat sedert dien tijd bij dat College is ondernomen. In 1795 (24 Sept)
in diezelfde kwaliteit bij het vereenigd Departement van Rotterdam en Vlissingen
benoemd, heeft hij, als zoodanig, tot stand gebracht het gebouw op de werf te
Hellevoetsluis, met nog eenige andere gebouwen en huizen aldaar. In Januari 1807
stelde koning Lodewijk hem aan tot het voeren van de hoofddirectie over alle
vernieuwingen, veranderingen, enz. benoodigd geworden door de ramp der stad
Leiden, in welke betrekking hij tot het laatst van 1809 werkzaam bleef. In datzelfde
jaar belastte die vorst hem met het ontwerpen van plannen en bestekken voor de
uitbreiding en verfraaiing der nieuwe stad Assen in Drenthe, onder anderen ook
voor het bouwen van een paleis, van kerken enz., aldaar, van welke werken de
planteekeningen aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken zijn ingeleverd, doch
die door de veranderde tijdsomstandigheden niet tot uitvoering werden gebracht.
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Behalve dit alles werd hem ook nog door de Stedelijke Regeering van Rotterdam
opgedragen het ontwerpen en daarstellen van eerebogen en andere versieringen
ter gelegenheid der komst van Lodewijk Napoleon als koning van Holland aldaar,
en voor het bezoek van keizer Napoleon, tot wiens tijdelijk verblijf hij
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er in 1811 het Gemeenlandshuis inrichtte. Sedert zijn vestiging te Rotterdam (die
terstond bij zijn komst hier te lande plaats had) raadpleegde hem het Stadsbestuur
steeds over alle belangrijke bouwplannen. Zoo werd hem in 1780 en 1781 de
verbetering, vergrooting en vernieuwing van het Raadhuis toevertrouwd; evenwel
de nood der toenmalige tijden verhinderde de verwezenlijking der teekeningen, door
hem te dien einde ontworpen, en met de noodige berekeningen en bestekken
ingediend.
Bovendien bouwde hij in zijn woonstad het Arsenaal aan het Oostplein, dat later
Marinierskazerne werd, de Concertzaal in de Bierstraat, het orgel in de Groote kerk,
het buitenverblijf Vredesteyn aan den Schiedamschesingel, de voormalige
bierbrouwerij ‘de Twee Leeuwen’ op de Leuvehaven, de huizing en azijnplaats ‘de
Eendragt’ aan de Schiekade, alle door sierlijkheid en smaak van aanleg uitmuntende,
niet minder dan de fraaie woonhuizen der familie van Hoboken (Leuvehaven), der
douairière van Pallandt-Keppel (Nieuwehaven), der wed. van Reesema (Haringvliet),
van den heer Hoffman en van den heer van Casteel (beide in de Boompjes) enz.
Te Schiedam werd het St. Jacobsgasthuis met de kerk naar zijn plannen en
teekeningen gebouwd, ook de Beurs en het huis met de aangrenzende branderij
der familie Nolet op de Langehaven (thans Kantongerecht). Te Zegwaard, in 1791,
het heerenhuis Palesteyn van baron Osy, terwijl hij aldaar ook de Hervormde kerk
in- en uitwendig heeft vernieuwd. Te Voorburg het orgel in de Hervormde kerk. Te
Leiden het katholiek weeshuis en de in een kerk herschapen Saaihal. Op Feyenoord
(in 1801) het hospitaal, vroeger tot pesthuis gebruikt. Bovendien was hij een beroemd
aanlegger van buitenplaatsen, in de omstreken van Rotterdam, Gouda, Voorburg,
Voorschoten enz.
Zijn portret in een familiegroep van silhouetten berust in de pastorie van de
Rosaliakerk te Rotterdam.
Zie over hem de Beschrijving van eene kunstplaat die bij inteekening zal
vervaardigd worden verbeeldende het wonderbaarlijk instorten van het nieuw gewelf
van 's Lands nieuw-Arsenaal te Rotterdam, aanwezig in het Gemeente-archief ald.,
het opstel van Dr. W a p in de Algemeene Konsten Letterbode, no. 13 van 1861,
overgenomen door Kramm in zijn Supplement op de Levens en Werken der
hollandsche en vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters
en mijn opstel De architect Jan Giudici 1746-1819 in Rotterdamsch Jaarb. (1934),
29-41.
Wiersum

[Glauber, Johannes of Jan]
GLAUBER (Johannes of Jan), schilder en etser, geboren in 1646 te Utrecht en
overleden te Schoonhoven in 1726. Zijn ouders hadden zich uit Duitschland in
Utrecht gevestigd. Hij werd een leerling van Nic. Berchem. Voor den kunsthandelaar
Gerard Uylenburgh te Amsterdam heeft hij schilderijen gecopieerd naar italiaansche
meesters. In 1671 is hij met zijn broer J o h a n n G o t t l i e b en de gebroeders van
Doren op reis gegaan. In Parijs, waar hij een jaar verbleef, heeft hij voor den
kunsthandelaar J.M. Picart gewerkt; hier vandaan gaat hij naar Lyon, waar hij bij
Ary van de Kabel komt. Na 2 jaar vertrekt hij naar Rome. Hij wordt lid van de
schildersbent onder den naam Polidoro; 2 jaar later gaat hij met zijn broer en den
schilder Rob. du Val een jaar naar Padua. Na een 2-jarig verblijf in Venetië, vinden
wij hem in Hamburg terug, waar hij, met een onderbreking van een half jaarin
Kopenhagen, tot 1684 bleef. Hier was G. waarschijnlijk samen met zijn vriend Alb.
Meye-
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ringh, van wien Houbraken vertelt, dat hij hem ook in Italië vergezelde. Als hij naar
Holland terugkeert, gaat hij bij Ger. de Lairesse in Amsterdam werken. In 1687 is
hij te 's Gravenhage. In opdracht van Willem III heeft hij met Meyeringh groote
wandschilderingen gemaakt voor het slot te Soestdijk en het Loo. Voor het
schildersgilde te 's Gravenhage schilderde hij een groot schoorsteenstuk. Hij heeft
vooral landschappen gemaakt, die sterk onder invloed van Poussin stonden. Ger.
de Lairesse en Dirk Maas hebben er meermalen figuren in geschilderd. Bovendien
kennen wij van hem historische voorstellingen, illustraties voor fabels en etsen o.a.
naar Poussin en de Lairesse. Zijn laatste levensjaren heeft hij met zijn vrouw, die
een zuster van den architect Vennekool was, in het Proveniershuis te Schoonhoven
doorgebracht.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 587; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XIV (1921), 243.
van Guldener

[Goddaeus, Conradus]
GODDAEUS (Conradus), geb. 1612 te Vaassen, overl. 1658. Zijn vader,
H e r m a n n u s G., was in 1610 als proponent te Vaassen beroepen en diende er
als predikant tot zijn overlijden 1634, toen Conradus hem opvolgde. Deze huwde
20 Jan. 1635 te Kampen met C e c i l i a S t e f f e n s , dochter van Ds. W i l h e l m u s
S t e p h a n i aldaar, die hem 10 kinderen schonk en 24 April 1655 overleed. Op 5
Aug. daarna kreeg G. wegens ziekte J o h a n n e s P e r e g r i n u s als hulpprediker,
welke 30 Sept. met zijn dochter A b i g a i l in het huwelijk trad. In 1656 verkreeg G.
emeritaat; in 1657 ging zijn schoonzoon en opvolger hem nog voor in den dood.
Eenige jaren te voren was hem ook zijn trouwe vriend Franciscus Martinius, predikant
te Epe, ontvallen, 14 Jan. 1653 (zie dl. VII, kol. 843). De Epistolae ad amicos van
dezen laatste (Harderv. 1653) zijn een voorname bron voor het leven van beide
vrienden en hun kring. Goddaeus studeerde te Deventer, ingeschreven 5 Mei 1630;
hij schijnt ondanks zijn betrekkingen tot Huygens en Hooft nooit in Holland te zijn
geweest. Wel moet hij in 1649 en 50 eenigen tijd in Keulen zijn geweest, voor
erfeniszaken van zijn vrouw's familie. In zijn veluwsche dorp voltooide hij twee
geschriften, die hem onder de letterkundigen van zijn tijd tot een opmerkelijke
persoonlijkheid maken. Onder den bijnaam C u r t i u s J a e l liet hij zijn Laus Ululae
verschijnen met het fantastische adres: Glaucopoli, apud Caesium Nyctimenium
enz. z.j., in werkelijkheid gedrukt te Deventer 1642. Een ‘editio secunda, priori multo
auctior & emendatior’ met hetzelfde pseudonym en adres, eveneens z.j., werd te
o

Deventer in 1644 gedrukt. Van de eerste uitgave verscheen een herdruk in 12
(Amsterd.? omstr. 1655?), van de tweede uitgave bestaan drie herdrukken, in de
Admiranda rerum admirabilium encomia (Noviom. 1666), in de nieuwe uitgave
daarvan (Noviom. 1676 of 77) en nog eens afzonderlijk waarschijnlijk kort daarvoor.
In den tusschentijd verscheen het ook in nederlandsche vertaling in Veeler
Wonderens Wonderbaarlyck Lof (Amst. 1664), als Het waare lof des Uyls door
K o e r t j e J u y l e . Na het eerste verschijnen van dit latijnsche prozawerkje, een
goed voorbeeld van humanistischen geleerden humor, hebben Hooft en vooral van
Baerle hun belangstelling getoond; ook met Huygens kwam Goddaeus daardoor in
betrekking. Zijn tweede werk was een dichtbundel, getiteld Nieuwe gedichten sonder
rym, naa de Griexe en Latynse Dichtmaten, op allerhande soorten van verssen
o

ingestelt (Harderw. 1656, 8 obl.), met een zeer merkwaardige inleiding
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over de toepassing van klassieke metra in nederlandsche verzen. De gedichten zelf
zijn om deze techniek eigenaardig, maar overigens eerder zonderling te noemen.
C.J. A l b r e c h t vertaalde enkele er van in zijn Die römischen und holländischen
Dichter in ihren Meisterstücken (Amst. 1777-78).
Hij had een broeder F r e d e r i c u s G., predikant te Bennekom, als proponent
daar beroepen 19 Nov. 1648 en overl. 1679, die voor zijn broeders dichtbundel een
lofdicht schreef.
Het portret van Conr. G. werd gegraveerd door Abraham Conradus 1655,
afgebeeld in Het Boek XXII bij blz. 231.
Zie: G. v a n d e Z e e , Kerkgeschiedenis van Vaassen (Epe 1934); J.C. v a n
S l e e , Franc. Martinius (Dev. 1904); G. B r a n d t , Leven van Hooft (ed. P.
L e e n d e r t z Jr., 's Grav. 1932), 33 v.; H o o f t , Brieven (ed. v. V l o t e n ) IV, 61,
76; B a r l a e i Epistolae 899; M a r t i n i u s , Epistolae passim; H u y g e n s ,
Briefwisseling ed. W o r p , III, 370; F. K o s s m a n n , Ned. Versrythme (1922), 54-56;
d e z ., C. Goddaeus en zijn Laus ululae in Het Boek XXII, 231 -256 en XXIII, 97-100.
Kossmann

[Golius, Jacobus]
GOLIUS (Jacobus) of G o o l , geb. in 1596 te 's Gravenhage, overl. 28 Sept. 1667
te Leiden, stamde uit het leidsche regentengeslacht Gool. Zijn ouders, D i r k
P i e t e r s z . G. en A n n a H e m e l a e r s , woonden te 's Gravenhage, waar zijn
vader kastelein van het Hof van Holland was, benevens eerste klerk bij den Raad
van State en, sinds 1618, griffier van de leenen van Holland. Jacobus' broeder was
Petrus G. (dl. I, kol. 951).
Golius werd in 1612 student te Leiden en legde zich aanvankelijk toe op de studie
der geneeskunde, mathematica en astronomie o.a. onder leiding van Vorstius (dl.
IV, kol. 1411), Snellius (dl. VII, kol. 1155) en van Schooten (dl. VII, kol. 1108). De
bestudeering van de werken der grieksche mathematici deed bovendien het
verlangen bij hem ontwaken om deze geschriften, vooral de Elementa conica van
Apollonius Pergaeus, in een beteren dan den overgeleverden griekschen tekst te
kunnen lezen. Dit bracht hem tot de studie van het Arabisch. Hij schaarde zich sedert
1618 onder het gehoor van Erpenius (dl. VIII, kol. 495), en, aangevuurd door den
ijver van dezen leermeester, wiens toegewijde vriend hij werd, vond G. in de
beoefening van het Arabisch meer en meer zijn ware levensroeping.
Zijn kennis van oostersche talen verrijkte hij gedurende zijn reizen in oostersche
landen. Van 1622-24 bezocht hij Marokko, toegevoegd aan een nederl. gezantschap
naar sultan Muley Zidan, waarbij hij, als ingenieur, belast was met een onderzoek
naar de gesteldheid van de baai van Agadir. Den meesten tijd van zijn verblijf bracht
hij echter door te Safi in gezelschap van arabische geleerden. In 1625 volgde G.
zijn inmiddels overleden leermeester Erpenius op als professor in het Arabisch te
Leiden. Nog in hetzelfde jaar werd hem verlof gegeven tot het maken van een
studiereis. Achtereenvolgens bezocht hij Aleppo, waar hij als kanselier bij het nederl.
consulaat werkzaam was, en andere belangrijke steden in Syrië en Mesopotamië
en vertoefde geruimen tijd te Constantinopel, door zijn geleerdheid, in het bijzonder
als geneesheer en sterren kundige, de achting winnende van de Oosterlingen, die
hem hunnerzijds behulpzaam waren bij zijn studiën en astronomische waarnemingen.
Een aanbod van sultan Moerad IV, om als diens hofgeograaf het turksche rijk in
kaart te brengen, wees hij met het oog op zijn ambt aan de leidsche
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hoogeschool van de hand. Voor de leidsche universiteit bracht hij van zijn reizen
een kostbare verzameling oostersche manuscripten bijeen, die destijds haars gelijke
in Europa niet had en alom groote belangstelling wekte. Een lijst van ongeveer 300
titels dezer arabische, turksche en perzische werken verscheen in 1630 te Parijs,
samengesteld door den franschen mathematicus P. Gassendi. Een door G. zelf
vervaardigde catalogus dezer collectie werd in 1640 gedrukt als bijvoegsel bij den
in dat jaar door Dan. Heinsius uitgegeven algemeenen catalogus der academische
bibliotheek. In later jaren heeft G. het aantal codices nog vergroot.
Na zijn terugkomst te Leiden in 1629 werd G. een tweede professoraat opgedragen
door zijn benoeming tot opvolger van Snellius. Als zoodanig stichtte hij in 1633 de
leidsche sterrenwacht, waarop hij waarnemingen van maan-eclipsen, kometen en
planeten deed, die van goede qualiteit schijnen geweest te zijn. Overigens wist hij
de beoefening der mathesis met die van het Arabisch voortreffelijk te vereenigen.
Aan zijn colleges in de wiskunde lagen dikwijls arabische geschriften ten grondslag;
zijn voornemen om Apollonius' Conica in het Arabisch uit te geven, waardoor de 3
in de grieksche overlevering ontbrekende boeken van dit voor de toenmalige
wetenschap zoo belangrijke werk aan het licht gekomen zouden zijn, heeft hij echter
niet ten uitvoer gebracht. Zijn uitgave van Al-Ferghani's arabische astronomie met
latijnsche vertaling en aanteekeningen verscheen in 1669, twee jaar na zijn dood,
onder den titel: Muhammedis Ferganensis, qui vulgo Alfraganus dicitur, Elementa
astronomica. G.'s publicaties, die voornamelijk den studeerenden in het Arabisch
ten goede kwamen, zagen het licht bij de Elseviers, die Erpenius' oostersche drukkerij
overgenomen en zich verplicht hadden deze tegen een jaarlijksche toelage binnen
Leiden te behouden ten dienste der universiteit. Toen de Curatoren deze toelage,
waaruit o.a. het onderhoud van den corrector voor de oostersche talen werd
bekostigd, verminderden, en de Elseviers zich daarop van hun verplichting ontslagen
achtten, trad G. op als bemiddelaar in dit geschil met het gevolg, dat de drukkerij
vooreerst voor Leiden behouden bleef. De door hem uitgegeven werken zijn:
Proverbia quaedam Alis, imperatoris Muslimici, et Carmen Tograï, poetae doctiss.
necnon dissertatio quaedam Aben Sinae (1629); Ahmedis Arabsiadae vitae et rerum
gestarum Timuri, qui vulgo Tamerlanes dicitur Historia (1636); Arabicae linguae
tyrocinium (1656), inhoudende een herdruk van Erpenius' grammatica en een
uitvoerige bloemlezing uit arabische teksten; en een Lexicon Arabicum (1654),
waarmede G. den Oriëntalisten een voortreffelijk woordenboek der arabische taal
schonk, waaraan reeds lang behoefte had bestaan, ‘un ouvrage admirable pour le
temps où il a été fait’, zooals prof. Dozy later daarvan getuigde. Dit woordenboek
bleef tot in de 19de eeuw een algemeen geraadpleegd en gewaardeerd
standaardwerk, dat in niet geringe mate heeft bijgedragen tot Golius' roem in de
wetenschap en tot luister der toenmalige beoefening van het Arabisch in de
Nederlanden. Met geleerden in binnen- en buitenland stond G. in correspondentie,
terwijl studenten van verschillende nationaliteit zijn colleges bezochten, onder wie
er verscheidene later uitmuntten op het gebied der oostersche studiën, als Herbert
de Jager (dl. VII, kol. 654), L. de Dieu (dl. VIII, kol. 396), Levinus Warner, Ant.
Deusing (dl. VIII, kol. 383), Sam. Bochart,
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J.H. Hottinger, J. Ludolf e.a. G.'s omvangrijke belezenheid in de arabische schrijvers
en zijn veelzijdige belangstelling blijkt echter pas ten volle uit den schat van zijn
nagelaten aanteekeningen, thans over verschillende bibliotheken van Europa
verspreid, die betrekking hebben zoowel op het gebied der mathesis, geneeskunde,
botanie en geografie, als op dat der letterkunde, historie en theologie. Bovendien
bestudeerde hij behalve Arabisch ook Perzisch, (een perz.-lat. woordenboek van
zijn hand verscheen in 1669 te Oxford in het Lexicon Heptaglotton van E d m .
C a s t e l l u s ), Turksch, Armeensch en Chineesch. De beginselen van de
laatstgenoemde taal leerde hij van den Jezuïetenpater M a r t i n u s M a r t i n i u s ,
achter wiens Novus Atlas Sinensis, in 1654 bij Blaeu gedrukt, G. een korte
verhandeling schreef, De Regno Catayo Additamentum, waarin hij de tijdsindeeling
der Chineezen verklaarde en de identiteit aantoonde van het uit de middeleeuwsche
en perzische auteurs bekende Catay met het land Sina. Hij bezat een voor die dagen
belangrijke bibliotheek van chineesche boeken en handschriften, waarvan enkele
hem door pater Martinius waren geschonken.
Meermalen werd G. wegens zijn kennis van oostersche talen en toestanden door
Staten-Generaal en bestuurderen van groote handelslichamen geraadpleegd bij
hun onderhandelingen met oostersche mogendheden. Als krachtig voorstander van
de propaganda der protestantsche leer in het Oosten heeft G. bovendien zijn steun
verleend aan de vertaling o.a. van het N. Testament in het Nieuw-Grieksch, van
Calvijn's Institutiones, den catechismus, de geloofsbelijdenis en liturgische
formulieren der Hervormden in het Arabisch, en van den geheelen Bijbel in het
Turksch. Van al deze vertalingen zijn ten slotte slechts die in het Nieuw-Grieksch
gedrukt.
Omstreeks 1630 was G. gehuwd met R e n s b u r g v a n d e r G o e s , dochter
van M a t t h i a s v a n d e r G o e s , commies-generaal der artillerie te Dordt, en
A l e y t v a n B e v e r e n (Jacobsd.). Uit dit huwelijk waren 1 dochter en 2 zoons,
D i r k , overl. 1679 als burgemeester van Leiden, en M a t t h i a s , overl. 1720 als
raadsheer bij het Hof van Holland. Na Golius' dood, ter herinnering waaraan een
penning is geslagen, werd zijn uitgebreide bibliotheek in twee gedeelten verkocht,
nl. in 1668 de boeken, in 1696 de handschriften. De meeste daarvan kocht Narcissus
Marsh, aartsbisschop van Armagh, die ze later heeft vermaakt aan de Bodleyaansche
bibliotheek te Oxford, terwijl slechts enkele in het bezit kwamen van nederlandsche
oriëntalisten. De leidsche academie, die wegens geldgebrek geen bod had kunnen
doen, werd destijds evenwel verrijkt met het kostbare legaat haar door een van G.'s
leerlingen, den in 1665 overl. neder. resident te Constantinopel, Levinus Warner,
vermaakt.
Zijn geschilderd portret door H. v.d. Mij is in de universiteit te Leiden; een prent
door L.J. Springer.
Zie: J.F. G r o n o v i u s , Laudatio funebris recitata in exsequiis Cl. V.J. Golii (Lugd.
Bat. 1668); M.Th. H o u t s m a , Uit de Oostersche correspondentie van Th. Erpenius,
J. Golius en Lev. Warner in Verhand. Kon. Acad. v. Wetensch. Afd. Letterk. XVII
(1887); P.C. M o h l h u y z e n , Bronnen Gesch. Leidsche Univ. II, III, reg.; W.M.C.
J u y n b o l l , Zeventiende-eeuwsche beoefenaars van het Arabisch in Nederland
(Utr. 1931); W. d e S i t t e r , Short history of the observatory of the university at
Leiden 1633-1933 (Haarlem 1933); J.J.L. D u y v e n d a k , Early chinese studies in
Holland in T'oung Pao XXXII (Leiden 1936).
Juynboll
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[Gonggrijp, Thomas]
GONGGRIJP (Thomas), glasschilder, geb. te Sneek 2 Juli 1730, overl. te
Leeuwarden 19 Maart 1814, zoon van H a r m a n u s T h o m a s G. en A n t j e
L o u s F o p m a , was vroedschap te Sneek (1775-94) en aldaar bouwmeester
(1777-80, 85-89). Hij schilderde met zijn broeder T j a l l i n g G. o.a. de glasramen
in de kerken te Akkrum, Oudemirdum en andere plaatsen. Op 12 Febr. 1764 huwde
hij te Sneek met A n n a M a r i a M u n n i k s (overl. aldaar 27 Aug. 1764), daarna
16 Juni 1765 te Heerenveen met S i e t s k e v a n d e n B e r g (geb. te Sneek,
overl. te Leeuwarden 26 Oct. 1814). Zijn broeder T j a l l i n g G. (geb. te Sneek 9
Nov. 1736, overl. aldaar 12 Dec. 1823) was lid van het gerecht 28 Jan. 1796,
provisioneel vroedschap 28 Dec. 1813-2 Jan. 1816, lid van den raad 16 Dec. 1815-12
Dec. 1823 en 22 Dec. 1771 gehuwd met E l i s a b e t h T e e t s e s d r . d e H a a n
(overl. te Sneek 30 April 1795).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 123, 124.
Wumkes

[Goos, Abraham]
GOOS (Abraham), plaatsnijder te Amsterdam, zoon van P i e t e r G o o s ,
diamantslijper, en M a r g r i e t e v a n d e r K e e r e . Hij was een neef van den
bekenden plaatsnijder en cartograaf Pieter van der Keere (Petrus Kaerius) en een
aangetrouwde neef van Jodocus Hondius (1) (dl. VIII, kol. 809) blijkens bijgaand
staatje:

Pieter v.d. Keere overl. vóór 1580
Pieter v.d. Keere 1571-

Margriete v.d. Keere getr.
met Pieter Goos.

Coletta v.d. Keere geh. m. Abrah. Goos
Jod. (1) Hondius
Jodocus (2) Hendrik overl. Pieter Goos overl. 1675
1629

In 1614 trouwde hij te Haarlem met S t i j n t j e n T o n i s d r . Hij woonde toen nog
op den Nieuwendijk, maar reeds in 1615 in de Kalverstraat in 't Vergulde Caertboeck.
In 1616 noemt hij wijlen Jodocus Hondius ‘mijn Cousin en Eerste Leermeester’. Met
zijn neef Petrus Kaerius graveerde hij in 1614 de terrestrische globe van Petrus
Plancius. In 1616 gaf hij een der oudste atlasjes van de Nederlanden uit: Nieuw
Nederlandsch Caertboeck, waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden
de XVII Nederlanden, soo in 't geheel, als elck besonder met grote neersticheyt
ende kosten gesneden ende in 't licht gebracht door Abraham Goos. Mitsgaders
een nieuwe Beschryvinghe uijt verscheyden Autheuren ordentlyck tsamen gestelt
door Reinier Telle.... In 1620 graveerde hij een interessante kaart, geteekend door
de bekende edamsche kaartmakers H a r m e n e n M a r t e n J a n s z ., van de
kusten van Europa met afz. kaart van het grootste deel van Groenland en
Spitsbergen, een deel van Nova-Zembla enz. Van 1621 kennen wij van hem een
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globe, uitgegeven door Joh. Janssonius en gereproduceerd in Remarkable Maps
I, 9. Voor Balthazar Fl.v. Berckenrode, Joh. Janssonius, John Speed e.a. was hij
als graveur van verschillende kaarten werkzaam. Zoo werden door hem voor
Janssonius' atlas van Duitschland zeven kaarten gegraveerd, voor de nederlandsche
uitgave van den atlas van Mercator-Hondius van 1634 drie, enz. Van zijn kaarten
vermeld ik verder nog een kaart van de Nederlanden van 1630 getiteld: XVII
Provinciarum inferioris Germaniae, nec non totius tractus Rheni.... Abraham Goos
sculp. (C.J. Visser in de Kalverstraat tot Amsterdam, 1630).
Keuning

[Goos, Pieter]
GOOS (Pieter), plaatsnijder en cartograaf te Amsterdam, waarschijnlijk een zoon
van den voorgaanden Abraham Goos, geb. te Amsterdam 1615-16, overl. aldaar
1675. In 1643 trouwde hij
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met S u s a n n a d e R e i j g h e r en, nadat deze in 1648 stierf, in 1649 met
G e e r t r u i j t v a n R u y f f . Toen hij in 1675 overleed, liet hij zes kinderen na, die
in 1677 hun moeder verloren. Terwijl Goos in 1649 nog in de Haarlemmerstraat
woonde, was hij sedert 1656 woonachtig op 't Water, in de Vergulde Zeespiegel.
Pieter G. is in de eerste plaats bekend als uitgever van zee-atlassen, die
verscheidene drukken beleefden en in verschillende talen werden uitgegeven. In
1654 verscheen de eerste uitgave van zijn: De Lichtende Colomne, ofte Zee-spiegel
inhoudende eene beschrijvinghe der Zeekusten van de Oostersche, Noordsche en
Westersche schipvaert, een zee-atlas bijzonder interessant voor de kusten van
Noord-Europa, van Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, etc. en bovendien
door de nautische instructies, astronomische observaties en teekeningen van
zeevaartkundige instrumenten. Ten behoeve van de walvischvaart naar de arctische
streken geeft hij kaarten van de kusten van Groenland (met Straat Davis),
Spitsbergen, Jan Mayen, enz. Andere edities zijn van 1657, 1662, 1664, 1674, 1675;
met engelschen tekst: 1662; met franschen tekst: 1669, 1680, 1683, 1688.
In 1666 gaf hij een anderen zee-atlas uit, getiteld: De Zee-Atlas, ofte water-wereld,
waer in vertoont worden alle de zee-kusten van het bekende des aerdbodems. Seer
dienstigh voor alle Heeren en Kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden.
Een schitterende atlas, geheel verschillend van de Lichtende Colomne, met geheel
nieuwe kaarten, 41 in getal. Zoowel de uitvoering als de nauwkeurigheid zijn te
roemen; bijna alle kaarten zijn versierd met wapenschilden, kostuums en
emblematische figuren. In tegenstelling met de Lichtende Colomne geeft de Zeeatlas
ofte waterwereld de kusten van de geheele wereld. De inleidende tekst vermeldt
de ontdekkingen van Abel Tasman en geeft in het algemeen een goed overzicht
van de groote ontdekkingen. Belangrijk zijn de kaarten der eerste hollandsche
nederzettingen aan de Kaap onder v. Riebeeck en die van N.O. Azië met de
ontdekkingen van Maarten Gerritsz. de Vries ten Noorden van Japan. De
amerikaansche kusten worden op elf kaarten afgebeeld, waarvan de ‘Paskaerte
van de Zuydt en Noordt Revier in nieuw Nederlant streckende van Cabo Hinloopen
tot Rechkewach’ van groot belang is voor de geschiedenis van de cartografie van
Nieuw-Nederland. Er bestaan vele uitgaven: met nederlandschen tekst 1666, 1668,
1669, 1670, 1672, 1673, 1675, 1676; met engelschen tekst 1668, 1669, 1670; met
franschen tekst 1670, 1671, 1672, 1673; met spaanschen tekst 1676.
In 1662 verscheen: Derde deel der Nieuwe Groote Zeespiegel, inhoudende het
Straets-Boeck, ofte de vertooninge en de beschryvinge der Middellantsche Zee, in
verscheyde zeekaerten en opdoeningen van landen, &c. Gesneden, gedruckt en
uytgegeven t' Amsterdam, bij Pieter Goos, op 't Water, in de Vergulde Zee Spiegel,
bij de Nieuwe brug 1662, een atlas van 25 kaarten, met zorg geteekend, en een
tekst, bevattende interessante aanteekeningen betrekking hebbende op de zeevaart.
Het is het derde deel van den atlas, getiteld: Nieuwe groote Zee-spiegel, inhoudende
de zee-kusten van de Noordsche en Westersche schip-vaert. Als mede de
gelegentheyt van de noordelijckste gelegen landen, waarvan mij echter geen oudere
editie bekend is dan die van 1664.
Ook verschillende andere met de zeevaart in betrekking staande uitgaven
verschenen bij Pieter Goos, zooals: De seven boecken van de Groote Zeevaert,
beschreven door A b r a h a m d e
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G r a e f f (Octrooi St. v.H. Dec. 1657); Cl.H. G i e t e r m a k e r , De drie Boecken van
Onderwys der Navigatie ofte Konst der Stuurlieden (1666). 19 Mrt. 1668 verleenden
de Staten van Holland aan Pieter Goos, caertemaecker, woonende tot Amsterdam,
cum suis, octrooi voor het uitgeven van een nieu caertbouck, geintituleert: Het
brandende veen, verlichtende de kusten van Africa ende America, 't welcke voor
desen noijt meer gesien, ofte in 't licht geweest was, bijeengebracht ende vergadert
door A r e n t R o g g e v e e n , matimaticus.
De zaak werd bij zijn dood voortgezet door zijn weduwe, zooals blijkt o.m. uit de
uitgaven van den Zeeatlas, ofte waterwereld van 1675 en 1676; na haar dood in
1677 door zijn zoon H e n d r i c k G o o s .
Keuning

[Gorkum, Johannes van]
GORKUM (Johannes v a n ), geb. te Leeuwarden 29 Jan. 1712, overl. 13 Maart
1754, was beneficiant van het Studieleen te Marssum, liet zich Mei 1729 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Franeker, werd 17 Juni 1736 als candidaat
bevestigd tot predikant te Wijnjeterp en Duurswolde, waar hij werkzaam was tot 18
Mei 1738. Daarna diende hij tot 16 Sept. 1753 de gemeente van Idaard, Aegum en
Friens, waar hij op Beslingastate in kennis kwam met de dichteres C l a r a
F e y o e n a v a n S y t z a m a , in wier Bellingeweerder Uitspanningen (Gron. 1746)
men een nederlandsch vers van hem vindt. Voorts van zijn hand een latijnsch vers
achter de Disputatio theologica de foedere Moabitico, pars altera, gehouden door
P e t r u s W i g e r i (Franeq. 1733), en achter de Dissertatio philol. de ritibus in
jurando a veteribus maxime Hebraeis et Graecis, observatis (Franeq. 1735),
verdedigd door L u d o v i c u s C a s p a r u s V a l c k e n a e r . Zijn derde gemeente,
Grouw, heeft hij slechts een half jaar kunnen dienen, daar hij ten gevolge van een
operatie overleed.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 160,
163, 584; Boekzaal (1754).
Wumkes

[Görtz, Joannes Petrus]
GÖRTZ (Joannes Petrus), geb. te Medemblik 21 Dec. 1828, overl. te Poeldijk 19
Dec. 1890. In 1852 werd hij tot priester gewijd, stond als kapelaan te Amsterdam,
S. Catharina, van 1852-55, te 's Gravenhage aan de Hofkerk van 1855-63, was
pastoor te Oud-Ade van 1863-85 en te Poeldijk van 1885-90.
Van zijn hand verscheen: De Goede Week, uit het Roomsch Missaal overgezet
en met eene toelichting der dienst van elken dag alsmede sommige aanteekeningen
op tekst en Rubriek ten nutte der geloovigen opgehelderd (bij Gebr. J. en H. van
Langenhuysen, te 's Gravenhage, 1862); Lijkrede op pastoor B.J. van Aarsen, overl.
te Hoogmade 20 Aug. 1880 (S. Jacobs-Godshuis te Haarlem). Verschillende
opstellen in de Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem; zie de
opgave in deze Bijdragen, LI, 110.
van der Loos

[Goverts, Marcelis]
GOVERTS (Marcelis), met zijn vrouw M a y k e M a r k u s stichters van het ‘Menniste
gasthuis’ te Leeuwarden aan den Noordersingel, oorspronkelijk aan den Ooster
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Grachtswal, dat nog hun naam draagt. Hij was tusschen de jaren 1651 en 1654 als
stadsbouwmeester lid van de Magistraat, gelijk later van de Vroedschap. Ook was
hij van 1650-58 voogd van het Old-Burger weeshuis. Hij stierf in 1660 en werd 9
Dec. bij de Oldehove begraven. Zijn vrouw volgde hem 9 Maart 1664 derwaarts.
Doel van hun stichting was twintig kamers te laten bouwen, ‘om die voor niet ende
zonder betalinge van huir te laten bewonen van eenige weduwen en andere
vrouspersonen, welke boven haar kost, de huishuir niet, ofte bezwaarlijk kunnen
winnen, ten einde zij, bij deze wege van de huis-
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huir verlicht, onder malkanderen een gerust en vreedsaam leven mogten leiden.’
Dit voornemen is voltrokken in 1659. De administratie kwam aan de diakenen der
Doopsgezinde Waterlandsche gemeente. De schenkers zorgden voor de inkomsten
door de dotatie van ‘sekere gemeenschar lands, de Buure Fenne op de Leye aan
't Noord van Beetgum.’
Zijn door een onbekend schilder 1660 vervaardigd portret is in het Marcelis
Goverts-gasthuis te Leeuwarden.
Zie: W. E e k h o f f , Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden (Leeuw. 1846)
II, 127-128; Leeuw. Nieuwsblad, 11 Dec. 1933, met portretten der stichters, en
afbeelding van het oude en nieuwe gasthuis.
Wumkes

[Graaf, Abraham de]
GRAAF (Abraham d e ) o f d e G r a e f , geb. te Amsterdam 1635, vermoedelijk
aldaar overl. kort na 1717, wis- en zeevaartkundige. Zijn vader was een linnenwever,
B a r e n t J a n s z . genaamd en afkomstig uit Munster; in Mei 1632 was deze te
Amsterdam getrouwd met J a n n e k e M e l i e r s (M o l i e r s ). Aanvankelijk was
Abraham in het vak van zijn vader werkzaam, hetgeen blijkt uit de woorden ‘hij was
eerst van de spoelback en 't weefgetouw afgekomen’ in Antwoordt tegen het
lasterboeckje van den Amsterdamschen geometrist en brilsifter Klaes Hendricksz.
Gietermaker van zijn tegenstander C o r n e l i s v a n L e e u w e n (1664). Op 28
Febr. 1655 werd hij gedoopt bij de Vlaamsche Gemeente der Doopsgezinden te
Amsterdam, waartoe zijn vader ook behoorde (‘Abraham Baerentss, getuyge de
vader Baerent Janss’). Omdat hij een buitengewonen wiskundigen aanleg had, werd
hij rekenmeester. Reeds in 1657 verscheen zijn eerste publicatie; hij noemt zich
dan ‘Mr. Abraham de Graef (naar een uithangbord?), mathematicus, schoole
houdende in deselve konst op de Nieuwendijck in de Nieuwestraet in de drie vergulde
Ossehoofden’; hij woonde dus toen in het huis van zijn geloofsgenoot Sybrant Hansz.
Cardinael (dl. VII, kol. 253). De school van laatstgenoemde, die in 1647 overleed,
was voortgezet door diens dochter L e v i j n t j e C a r d i n a e l , die in 1648 het werk
Boeckhouden van haar vader uitgaf. Uit de voorrede van dit boekje blijkt, dat Levijntje
nog in het bezit was van de zes resteerende deelen van C a r d i n a e l s Arithmetica
in hs.; deze deelen waren volgens het bovengenoemde pamflet van Cornelis van
Leeuwen later in handen van de Graaf, die ze aan van Leeuwen uitleende om te
copieeren. Daaruit is wel af te leiden, dat de Graaf de opvolger was van Levijntje
Cardinael in het huis ‘de drie vergulde Ossehoofden’. In een in het openbaar
aangeslagen placcaat van 18 Jan. 1659 komt de Graaf voor als ‘wis- en
sterrekonstenaar’, in zijn Principia arithmeticae noemt hij zich ‘boeckhouder,
rekenmeester enz. tot Amsterdam’ (1662). Op 12 Oct. 1659 trouwde hij in de
doopsgezinde kerk 't Lam te Amsterdam met de 20-jarige S u s a n n a P i e t e r s d r .
H e p p i n g h , een dochter van P i e t e r L a m b e r t s z . H e p p i n g h ,
‘droochscheerders schaerslyper’ en G r i e t j e P i e t e r s d r . M o e r b e e c k (haar
moeder was reeds in 1646 hertrouwd met J a c o b C o l v e n i e r ). Lang bleef hij
niet in de Nieuwstraat wonen: zijn vriend Claes Hendriksz. Gietermaker vestigde er
zich in Mei 1662; zelf had hij in Mei 1663 een school in de Niezel naast de Witte
Ruit. Later was hij ‘examinateur der stuyrluyden’; in een brief van Christiaan Huygens
aan zijn vader van 9 Sept. 1685 wordt hij genoemd ‘celui qui instruit et examine les
pilotes’; ook
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in 1699 en 1700 komt hij als zoodanig voor. In 1692 woonde hij in de Elandsstraat
in de Salamander. Eenige brieven van Christiaan Huygens aan hem zijn bewaard
uit 1687 en volgendejaren.
Abraham de Graaf moet beschouwd worden als een onzer belangrijkste
wiskundigen. Hij publiceerde gezaghebbende werken op mathematisch, sterrekundig
en zeevaartkundig gebied en droeg o.a. in belangrijke mate bij tot de verbreiding
van de door Descartes ingevoerde analytische meetkunde. In zijn rekenkundig werk
staan de eigenschappen der rekenkunde en niet het cijferen op den voorgrond; zijn
Principia arithmeticae is als schoolboek echter te uitgebreid, doch de stijl is
voortreffelijk en veel beter dan die van andere rekenboeken uit dien tijd. Zeer
belangrijk is ook zijn boekhoudkundig leerboek. Dit gaat niet uit van de
handelsvoorvallen, maar van de rekeningen, zoodat hij komt tot een eenvoudig
systeem van crediteeren en debiteeren; het is verdeeld in een aantal instructies.
De balans zet de Graaf in het centrum, bovendien past hij de later zoo geliefde
concentrische leermethode voor het boekhoudkundig onderwijs toe; ook in de verdere
behandeling komt zijn buiten gewone systematiek tot uiting.
Als vriend van Galenus Abrahamsz. de Haan (dl. V, kol. 215) werd de Graaf ook
onder de Collegianten geteld. Op 15 Febr. 1660 deed hij met Ysbrand Bruin, Mr.
Pieter van Locren, Jacob van Halmael e.a. het verzoek om het college in de
doopsgezinde kerk over te brengen, welk verzoek werd afgewezen. Gelijk zoovele
Collegianten heeft ook de Graaf eenigen tijd te Rijnsburg gewoond: zijn werken uit
1706 zijn althans van daar gedateerd. Een werk uit 1708 is evenwel weder te
Amsterdam gedateerd. Zijn laatste werk is van 1717; hij zal wel kort daarna gestorven
zijn. Van der Vies deelt mede zijn begraafacte te vergeefs te Amsterdam en te
Rijnsburg te hebben gezocht. Zijn portret is niet bekend.
De Graaf nam nog deel aan een fellen pennestrijd, waarin o.a. zijn ambtgenooten
Gietermaker, Corn. van Leeuwen, Anhaltin (zie dit dl. kol. 22) werden gemengd. De
in verband hiermede verschenen pamfletten zijn vaak zeer persoonlijk, doch de er
in vermelde feiten niet altijd even betrouwbaar. Zoo ontkent Corn. van Leeuwen in
zijn reeds meermalen aangehaald pamflet ooit een leerling van de Graaf geweest
te zijn; laatstgenoemde zou echter nog in 1664 les van Johannes Olfertsz. Schooten
(Johannis Olpheris) hebben gehad in ‘de navigatie en yets anders’, doch daarvan
‘noch de beginselen’ niet verstaan. Van Leeuwen kondigt nog een boekje aan,
speciaal tegen de Graaf gericht, doch dit is nimmer verschenen.
Van de hand van de Graaf verscheen: Beschrijvinge van de nieuwe ruytcaert
(Amst. 1657); Beschrijvinge van de pleyn-schael (ald. 1658); Cijferboeck (ald. 1658);
De starre-kunst (ald. 1659, hierachter Redenering wegens de vinding der lengte
van Oost en West); Vier boeken, drie van de driehoeksmetinge en een van de
telkunstigen (ald. 1659); Principia arithmeticae theoreticae et practicae of de
beginselen der telkunst of rekenkunst (ald. 1662, herdr. 1672, 1693); Ontleding van
de bril voor de Amsterdamze belachelijke geometristen.... met een bijvoegsel, zijnde
den brief van Dirk Rembrantsz. van Nierop (ald. 1663, een weerlegging van C o r n .
v a n L e e u w e n , Aenhangh genaemt den bril (1663) en antwoord aan van Nierop
op diens critiek op de Graafs Starre-kunst); Nieuwe konstige tafelen sinuum
tangentium et secantium (ald. 1665); De beginselen
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van de algebra of stelkonst, volgens de manier van Renatus Des Cartes (ald. 1672);
De geheele mathesis of wiskonst, herstelt in zijn natuurlijke gedaante (ald. 1676,
herdr. 1694, 1708, 7e dr. 1737); De kleene schatkamer of een korte beschrijving
van de konst der stierlieden (ald. 1680, herdr. 1688, veel verm. dr. 1703 o.d.t. De
kleene schatkamer, het 1. boek van de konst der stierlieden); Instructie van het
Italiaans boekhouden. Met een memoriaal (2e dr. ald. 1688, 3e dr. 1693, 1700, 5e
dr. 1710, 4e dr. 1717, wederom 5e dr. gecorrigeerd door P.F. C h i c o t 1728, 6e
dr. met aant. van denz., z.j., 8e dr. gecorr. door N i c . S t r u y c k 1768, herdr. omstr.
1790, in het Fr. vert. door C h i c o t o.d.t. Instruction pour tenir les livres en parties
doubles, Amst. 1718); een uitwerking, geen nieuwe uitgaaf van dit boek is: N.A.
V e s t i e u , Het werk van wijlen Abraham de Graaf over het boekhouden
gejournaliseerd volgens de gewone zoogenaamde Italiaansche of dubbele gewoonte
(Amst. 1806); Wiskonstige arithmetica, zijnde een korte verhandeling van de natuur
der cijferkonst. Op dese ordre gebracht door A. v a n D a m (ald. 1696, herdr. 1702,
1705, 1715, hierbij een Exemplaar-boekje van de arithmetica, waarvan bovendien
verscheen een afzonderlijke uitgaaf van A.S. H a b e l i u s in 1761, met een
Aanhangsel van A.B. S t r a b b e ); Inleyding tot de wiskunst of de beginselen van
de geometria en algebra (ald. 1702, 2e dr. 1706); Analysis of stelkunstige ontknoping
in de meetkunstige werkstukken (ald. 1706); De vervulling van de geometria en
algebra, begrepen in het boek genaamd de Inleyding tot de wiskunst (ald. 1708,
herdr. 1751; de Graaf wilde door dit boek in verband met de beide vorige een volledig
samenstel van de wiskundige wetenschappen leveren); Kleine schets van het
Italiaans of koopmans boekhouden (ald. 1711, herdr. 1728, 1761, is slechts de
uitwerking van een paar memoriaalposten uit de Instructie in journaal en grootboek);
Proportie die de middellijn van een rond heeft tot den omtrek (ald. 1714); Memoriaal
van het boekhouden (ald. 1717, in het Fr. vert. door P.F. C h i c o t , Formulaire d'une
journal et grandlivre en parties doubles, Amst. 1718); Tafel der voornaamste
zeeplaatsen des bekenden aart-rycks (z.j.).
De Graaf had uit zijn huwelijk drie zoons: Isaac, die volgt; A b r a h a m , in 1694
adelborst op het schip Sparen en in 1698 te Batavia overleden; Joannes of Jan, die
volgt. Geen dezer zoons werd bij de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
gedoopt. Wellicht ontvingen zij den doop te Rijnsburg tijdens een bijeenkomst der
Collegianten.
Zie: Doop-,trouw-en aanwijsboek der Vlaamsche Doopsgezinde gemeente
(Doopsgezind Archief Amst.); D. B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen voor de
geschiedenis der wis- en natuurkundige wetenschappen in de Nederlanden II, 65
e.v.; d e z ., Bibliographie néerlandaise hist.- scientifique des ouvrages importants
sur les sciences mathématiques (1883), 108 e.v.; J. V e r s l u y s , Geschiedenis van
de opvoeding en het onderwijs (1878) III, 46; Maandblad voor het boekhouden, 1
Mei 1896; Bouwstoffen voor de geschiedenis van de levensverzekeringen en lijfrenten
in Nederland (1897), 149 e.v.; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (1895),
149; H.J. K o e n e n , Abraham Isaacsz. de Graaf in De Ned. Leeuw (1898), 60;
C h r . H u y g e n s , Correspondance IX (1901), X (1905) i.v.; H a g e r s , Bouwstoffen
voor de geschiedenis van het boekhouden in de Nederlanden (1903); B e s , Bijdragen
tot de geschiedenis en de theorie van het boekhouden (1908); W.J. K ü h l e r ,
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Het socinianisme in de Nederlanden (1912), 165; M. v a n H a a f t e n , Het Wiskundig
Genootschap (1923), 11, 27; Het Boek XXII, 92; A.B. v a n d e r V i e s , De
wiskundigen Abraham en Isaac de Graaf in De Ned. Leeuw (1925), 343 e.v.; M.
v a n H a a f t e n , Het sterfjaar van Isaac de Graaf in De levensverzekering III (1926),
86 e.v.; d e z ., Nic. Struyck (1925), 28, 53-55, 60, 61, 68; O. t e n H a v e , De leer
van het boekhouden in de Nederlanden tijdens de 17e en 18e eeuw (1933), 115
e.v.; Tijdschr. voor taal en letteren (1936), 173, 245; G.A. V o r s t e r m a n v a n
O y e n , Honderd vier en veertig vraagstukken (1868), 49; Bijvoegsel van het Nieuw
Tijdschr. voor Wiskunde III (1927), 172-186.
Wijnman

[Graaf, Isaac de]
GRAAF (Isaac d e ) of d e G r a a f f , geb. te Amsterdam 1667, begr. ald. in de
Westerkerk 5 Sept. 1743, wiskundige en cartograaf. Hij was de zoon van den
voorgaande en werd 4 Oct. 1687 als student in de wiskunde te Leiden ingeschreven.
Evenals zijn vader onderwees ook hij later dit vak te Amsterdam. Op 13 Maart 1690
namen de Bewindhebbers der O.I. Compagnie het besluit alle in hun bezit zijnde
kaarten opnieuw te doen afteekenen en copieeren; 28 Oct. d.a.v. besloten Geelvinck
en van Collen deze taak op zich te nemen en namen daartoe Isaac de Graaf in
dienst. Deze werd in 1705 officieel aangesteld tot ‘ordinaris en gezworen kaartemaker
van de O.I. Compagnie ter Kamer Amsterdam’; als zoodanig deed hij 12 Aug. van
genoemd jaar den eed. Zijn instructie is bewaard gebleven en vindt men afgedrukt
bij K l e e r k o p e r - v a n S t o c k u m . In dienst van de O.I. Compagnie heeft Isaac
talrijke kaarten vervaardigd; in het Rijks-Archief te 's Gravenhage zijn er nog
verschillende aanwezig op O. Indië betrekking hebbende met het adres ‘t'Amsterdam
bij Isaac de Graaf’ (1711-37). Vandaar dat Ledeboer hem noemt als uitgever van
kaarten te Amsterdam van 1728 tot 1742. Vooral is Isaac bekend als de vervaardiger
van den Atlas van Amsterdam of den Atlas de Graaff (thans in het Rijks-Archief te
's Gravenhage), bestaande uit ongeveer 160 kaarten, die op ongeëvenaarde wijze
onze geografische kennis van Oost-Indië omstreeks 1700 in beeld brengen.
Intusschen is deze collectie lang niet volledig, omdat de door de Graaf aangelegde
verzameling later uit elkaar is genomen.
Isaac de Graaf neemt ook een zeer belangrijke plaats in de geschiedenis van de
verzekeringswetenschap in. Zoo stelde hij in zijn werk op dit gebied de eerste
grafische sterftetafel (of liever tafel van levenskracht) op en zette aldus den eersten
gelukkigen stap, die later tot belangrijke resultaten heeft geleid. In zijn tijd werd op
het oordeel van de Graaf op verzekeringsgebied prijs gesteld, immers in een in de
Bouwstoffen voor de geschiedenis van de levensverzekeringen en lijfrenten in
Nederland (1897), 144, 148 gepubliceerde Memorie van K e r s s e b o o m over de
berekening van lijfrenten uit 1732 wordt medegedeeld, dat deze is goedgekeurd
door prof. 's Gravesande te Leiden, Joachim Danberg en Isaac de Graaf te
Amsterdam. De Graaf trouwde in 1708 in de gereformeerde kerk te Baambrugge
(ondertr. te Amsterdam 27 Jan.) met S a n d e r i n a d e B r a u w . Zijn vader verzette
zich tegen dit huwelijk, doch ‘de gedaagde geen wettelijke redenen allegerende om
het huwelijk te beletten, staan de inteekening der geboden toe’ (beslissing van
commissarissen van huwelijksche zaken van 20 Jan. 1708 volgens
Huwelijks-krakeelregister in het Gem. Archief te Amsterdam).
Hij schreef: Waywels proportie die de middellijn van een rond heeft tot zijn omtrek
onderzogt en zeer gebrekkelijk bevonden (Amst. 1714); Jaar-tafelen
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van zamengevoegde intrest op winningh en op verlies (Amst. 1714, hierachter
Zamengevoegde intrest en rabat-rekening, herdr. 1728); Waardye van lijfrenten
naer proportie van losrenten (Amst. 1729, zoo genoemd naar het gelijknamige
geschrift van Johan de Witt), en Analysis aequationum algebraicarum of algemeene
ontbinding der bepaalde stelkonstige vergelijkingen van 3, 4, 5, 6, en meer
afmetingen (Amst. 1732).
Zijn vader Abraham noemt den naam van zijn zoon Isaac een enkele maal in zijn
werk: zoo zegt Abraham in zijn boek over beschrijvende meetkunde ‘ik zal U de
oplossing van mijn zoon Isaac geven’; verder staat in een boekje uit 1703 ‘de auteur
kent geen voor de zijnen als die met de eigen hand van zijn zoon zijn onderteekent
aldus Is. Graaf’.
Zie de bronnen opgesomd bij het voorgaand artikel, bovendien: A.M. L e d e b o e r ,
Alfabetische lijst der boekdrukkers (1876), 64; Inventaris der verzameling kaarten,
berustende in het Rijks- Archief I (1867), Inl. VII, 1e Suppl. (1914), VI e.v., 148, 164,
165, 175, 176, 231; G.D. B o m H. Gzn., Bijdrage tot eene geschiedenis van het
geslacht van Keulen (1885), 8; D. B i e r e n s d e H a a n , Bibliographie néerlandaise
etc., 110; 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), 1173; F.C. W i e d e r , Ned. hist.-geogr. documenten in Spanje in het
Tijdschrift van het Kon. Aardrijkskundig Genootschap (1915), 815; J. d u S a a r ,
Over sterfteformules en lijfrenten (1917), 18, 19; M. v a n H a a f t e n , Het Wiskundig
Genootschap (1923), 125; d e z ., Johan de Witt en de levensverzekering in De
levensverzekering II (1925), 171-185; Monumenta cartographica, ed. F.C. W i e d e r
I (1925), 75; J.P. v a n R o o i j e n , De waardye van lijfrenten van Isaac de Graaf in
Hetverzekeringsarchief XIV (1933), 120 e.v., 129 e.v.
Wijnman

[Graaf, Joannes of Jan de]
GRAAF (Joannes of Jan d e ) of d e G r a a f f , geb. te Amsterdam omstr. 1673,
ongehuwd overl. aan de Kaap de Goede Hoop 16 Juli 1697, wiskundige. Hij was
een jongere broeder van den voorgaande en werd reeds op zeer jeugdigen leeftijd
door zijn vader Abraham in de wiskunde onderwezen. Op 9 Sept. 1685 schrijft
Christiaan Huygens aan zijn vader Constantijn, dat de Bewindhebbers van de O.I.
Compagnie ‘envoient avec moy un jeune mathematicien fils de celui qui instruit et
examine les pilotes parce que son père se trouve indisposé’; wanneer na te noemen
opgave in het Album Studiosorum te Leiden juist is, zou Johannes toen eerst 12
jaar oud zijn geweest. De uitgever van Huygens' correspondentie neemt later zijn
meening terug, dat met den ‘jeune mathematicien’ Joannes' oudere broeder Isaac
bedoeld wordt. Joannes werd door Huygens belast met het nemen van proeven
met slingeruurwerken gedurende zijn reizen in dienst van de Compagnie naar Kaap
de Goede Hoop, zulks ter bepaling van de lengte op zee. Er ontstond daaruit een
levendige correspondentie tusschen de Graaf en Huygens; laatstgenoemde was
zeer tevreden met het resultaat der proeven en stelde een uitvoerig rapport daarover
op voor de Directeuren van de O.I. Compagnie. Wanneer Joannes te Amsterdam
vertoefde, woonde hij ten huize van zijn vader in de Elandsstraat in de Salamander.
In 1694 was hij onderkoopman op het schip ‘3 kronen’. Op 7 Maart 1696 liet hij zich
als student in de wiskunde aan de universiteit te Leiden inschrijven; als zijn Ieeftijd
wordt dan 22 jaar opgegeven. Kort daarna stierf hij.
Zie: Album studiosorum Univ. Leiden; Ned. Leeuw (1925), 345; C h r i s t .
H u y g e n s , Correspondance IX (1901), X (1905), i.v.
Wijnman

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

[Graaff, Johannes de]
GRAAFF (Johannes d e ), door bewindhebberen der West-Indische Compagnie tot
secretaris van
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St. Eustatius benoemd, werd 15 Juli 1751, op het eiland aangekomen uit Holland,
als zoodanig geïnstalleerd. Vijftien jaren heeft hij dit ambt bekleed. 29 April 1776
volgde zijn benoeming tot commandeur; den 16den November d.a.v. aanvaardde
hij zijn nieuwe betrekking. Een zijner eerste daden was de opening van de haven
van het eiland voor alle amerikaansche schepen. Dit gaf herhaaldelijk aanleiding
tot conflicten met Engeland. Het begon al in 1776. 16 November zou de vlag der
amerikaansche opstandelingen op het eiland van het fort af officieel begroet zijn.
De klachten der Engelschen leidden tot een opontbod van de Graaff, die eerst in
1778 in Holland kwam en zich tot genoegen verantwoordde; immers men liet hem
teruggaan. Ook zijn bestuur van het eiland was niet van willekeur vrij. De schout bij
nacht van Bylandt schrijft in een geheim rapport van April 1778, dat de Graaff zeer
rijk is en velen van zich afhankelijk heeft gemaakt door het geven van geld op hun
plantages. De Amerikanen vereerden de Graaff door twee kaperschepen te
vernoemen naar hem en zijn echtgenoote. Nog vindt men zijn portret in het
gouvernementshuis van New Hampshire, en St. Eustatius wordt in de geschiedenis
genoemd als de plaats, waar de ‘stars and stripes’ het eerst erkend is. 3 Febr. 1781
kwam de dag der wrake, toen de engelsche admiraal Rodney het eiland te vuur en
te zwaard verwoestte. De Graaff moest al zijn geld - volgens eigen opgave 54654
pesos - afgeven, werd naar Engeland gezonden, waar hij het te Northampton niet
slecht had, en na den vrede vrijgelaten werd. Hij ging naar St. Eustatius terug, waar
zijn weduwe J u d i t h G o d e t in 1828 overleed. Het vermogen van de Graaff was
blijkbaar hersteld, want de commissaris-generaal van den Bosch rapporteerde van
zijn bezoek aan St. Eustatius op 1 Sept. 1828: ‘Een der belastingen, de collaterale
successie, waarvan de opbrengst pro memoria is gebragt, zal over het jaar 1828
opbrengen p.m. ƒ 50.000.-, zijnde er op het eiland eene mevrouw de Graaf overleden,
die volgens opgave van den heer commandeur van Raders een zoo aanzienlijk
vermogen naliet, dat op dezen opbrengst kan gerekend worden’.
Zie: L. K n a p p e r t , Geschiedenis van de Nederlandsche Bovenwindsche eilanden
in de 18de eeuw ('s Grav. 1932); J.H.J. H a m e l b e r g , Eene bladzijde uit de
geschiedenis van St. Eustatius in Vierde Jaarlijksch Verslag van het Geschied-,
Taal-, Landen Volkenkundig Genootschap te Willemstad (1900); De West- Indische
Gids, tweede jg., 558 e.v.; Het Koloniaal Weekblad, 12 Dec. 1929.
de Gaay Fortman

[Graaff, Mr. Nicolaas de]
GRAAFF (Mr. Nicolaas d e ), geb. omstreeks het eerste kwart der 17e eeuw te
Egmond a. Zee, en aldaar overl. vóór 14 Apr. 1701, daar de uitgever zijner Reisen,
F e y k e n R y p , in zijn opdracht aan de burgemeesters der stad Hoorn en de
bestuurders der Kamer Hoorn van de V.O.C. hem noemt: ‘in sijn leven Schout tot
Egmond aan de zee’ en dus niet, zooals W a r n s i n c k wil (o.c.), tusschen 1701 en
1704, omdat op den titel van den in dat jaar verschenen tweeden druk, gesproken
wordt van ‘Nu wel een derde vermeerdert uyt des Auteurs naargelaten Schriften’.
Hij had zijn leerjaren in de chirurgie te Alkmaar doorgemaakt bij Y s b r a n d
C o p p i e r , en trad als onder-chirurgijn in 1639 in dienst van de Kamer Hoorn der
V.O.C. Hij heeft 48 jaren gediend, hetzij bij de V.O.C., hetzij onder de
Staten-Generaal. In dienst der Compagnie maakte hij 5 reizen naar Indië, en enkele
kleinere tochten, in later tijd als opperchirurgijn en in dienst van de Staten nam hij
deel aan een tocht
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naar Brazilië, aan den noorschen oorlog van 1658 onder admiraal de Ruyter, aan
den tocht van denzelfden naar Algiers, en aan den tweeden engelschen oorlog
(1665-67); hij beleefde den vierdaagschen zeeslag, en den zeeslag bij Schooneveld,
welke beide slagen hij boeiend en levendig beschrijft.
Nicolaas de Graaff, zoon van D i r c k , is tweemaal getrouwd geweest. Zijn eerste
vrouw, L y s b e t S i e r i x , overleed 8 Dec. 1680 te Egmond a. Zee. Uit dit huwelijk
zijn mij twee kinderen bekend: een dochter L i j s b e t h , die 17 Aug. 1670 trouwde
met C l a e s J a n s z v a n Z a n e n , zoon van wijlen J a n Y s b r a n d t s z , in leven
schout van Egmond; en een zoon J o a n n e s , die zijn vader op diens 11e reis als
‘derde meester’ vergezelde (1663), en met hem in 1665 over land terugkeerde, doch
te St. Malo werd achtergelaten bij ‘een vermaard chirurgijn Monsr. D u p h r e e n
(D u f r e s n e ?), so om de Konst als om de Franse spraak te leren.’ Als
‘onder-chirurgijn’ diende hij onder zijn vader op diens 14e reis (1668), doch overleed
reeds den 20sten Febr. 1669 aan boord van de ‘Jonge Prins’ even ten zuiden van
den aequator, en werd ‘volgens scheepsgewoont begraven’. Zijn tweede vrouw,
G r i e t j e C o r n e l i s , vroedvrouw te Egmond, met wie hij 23 Febr. 1681 te Egmond
huwde, overleed aldaar 2 Febr. 1724. De Graaff was in 1675 schepen te Egmond
a.Z., den 14den Febr. 1681 wordt hij bij het opstellen van huwelijksche voorwaarden
ten overstaan van den dorpsnotaris A d r i a a n v a n T w u y v e r voor zijn tweede
huwelijk ‘Burgemeester van Egmond a.Z.’ genoemd, doch op 9 Nov. 1681, als hij
‘sieckelijck na den lichaeme te bedde leggende’ zijn testament maakt ten overstaan
van dienzelfden notaris, wordt hij betiteld ‘Schout’. In het geheel maakte hij 16 reizen,
en van de laatste reis keerde hij 13 Aug. 1687 terug, waarna hij blijkbaar weer schout
geworden is.
Om te doen zien, hoe beweeglijk de Graaff's leven is geweest, volgt hier een korte
opsomming zijner reizen: 1. naar Oost-Indië, 29 Apr. 1639-10 Aug. 1643; 2. naar
Oost-Indië, 17 Jan. 1644-Juli 1646; 3. naar Groenland, medio Apr.-Aug. 1647; 4.
naar de Middell. Zee, 10 Sept. 1648-24 Juli 1649; 5. naar Brazilië, Mrt. 1650-einde
1653; 6. naar de Middell. Zee, 24 Dec. 1656-8 Dec. 1657; 7. naar Portugal, 1 Juni
1658-20 Nov. 1658; 8. naar Denemarken 20 Mei 1659-3 Sept. 1660; 9. naar de
Middell. Zee, 26 Mei 1661-13 Juni 1662; 10. op de Noord Zee, 26 Mei 1663-18 Juli
1663; 11. naar de Middell. Zee, 23 Nov. 1663-Juni 1665; 12. op de Noord Zee, Mei
tot Nov. 1666; 13. op de Noord Zee 15 Aug.-25 Oct. 1667; 14. naar Oost-Indië, 14
Dec. 1668-3 Aug. 1672; 15. naar Oost-Indië, 13 Jan. 1676-10 Aug. 1679; 16. naar
Oost-Indië 9 Mei 1683-13 Aug. 1687. Al deze reizen werden in zeer boeienden en
levendigen stijl, gemengd met gezonden humor en doorweven met interessante
medische details beschreven in: Reisen van Nicolaus de Graaff na de vier gedeeltens
des werelds, als Asia, Africa, America, en Europa. Behelsende een Beschryving
van sijn 48 jarige Reise en aanmerkelykste voorvallen, die hy heeft gesien en die
hem zyn ontmoet. Van de levenswyse der Volkeren, Godsdienst, Regeringe,
Landschappen en Steden. Alsook Een nette, dog korte Beschryving van China,
desselfs over groote Landschappen, menigvuldige Steden, Gebouwen, gegraven
Kanalen, Scheepvaard, oudheid der Chinesen: Mitsgaders derselver Oorlogen tegen
de Tartaren: en op wat wyse de Tartar sig meester van China heeft gemaakt. Hier
agter is by gevoegd d'Oost- Indise Spiegel Zynde
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een Beschryving van deselve Schryver van geheel Oost- Indien, de Levenswyse
so der Hollanders in Indien, als op de Schepen, en een net verhaal van de Uit en
t'huis Reise. Met curieuse koperen Platen verçiert (Hoorn, Feyken Ryp, Boekdrukker
over 't Stadhuis, en zijn mede te bekomen tot Amsterdam, Uitregt by Hendrik en de
Wed. Dirk Boom, Antoni Schouten 1701). De beschrijving van China is niet van de
Graaff, maar ontleend aan J. N i e u h o f , Het Gezandtschap der Nederlandtsche
Oost- Indische Compagnie enz. (Amst. 1693). De in den titel opgenomen OostIndise Spiegel, verscheen in dien eersten druk met een afzonderlijken titel, dragende
het jaartal 1703, zoodat het geheele werk dus wel eerst in dit laatste jaar zal zijn
verschenen. Deze Oost- Indise Spiegel geeft een zeer scherpe, en verre van lovende
beschrijving van het leven en de zeden der Hollanders in Oost-Indië, en vooral de
vrouwen moeten het daarin zeer ontgelden. Van het geheele werk verscheen een
tweede druk bij denzelfden uitgever in 1704, waarbij een paar andere verhalen
gevoegd waren, niet van de Graaff afkomstig, terwijl de titel, die overigens gelijk is
aan den eersten druk, de reeds vermelde toevoeging draagt: Nu wel een derde
vermeerdert uyt des Auteurs naargelaten schriften. In 1930 verscheen bij Martinus
Nijhoff, 's Gravenhage, als deel XXXIII der Werken uitgegeven door de
Linschoten-Vereeniging een nieuwe druk, uitgegeven en toegelicht door J.C.M.
W a r n s i n c k , waarvan hier dankbaar gebruik gemaakt werd. Een fransche vertaling
verscheen onder den titel: Voyages de Nicolas de Graaf aux Indes orientales, et en
d'autres lieux de l' Asie. Avec une Rélation curieuse de la Ville de Batavia, et Des
Moeurs & du Commerce des Hollandais établis dans les Indes (Amst. Jean Frederic
Bernard, 1719).
Zie over hem: J.C.M. W a r n s i n c k , op. cit.; D . S c h o u t e n , De Geneesk. i.d.
Dienst d. Oost- Ind. Comp. in Nederl. Indië (Amst. 1929); L.S.A.M. v o n R ö m e r ,
Hist. Schetsen (Bat. 1921).
v. Römer

[Gratama, Menno Oldenhuis]
GRATAMA (Menno O l d e n h u i s ), geb. te Assen 6 Oct. 1856, overl. te Zutfen 13
Nov. 1900, zoon van Mr. L u c a s O.G. en L u b b e r t h a M a t t h i a S c h u k k i n g ,
liet zich 27 Oct. 1876 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 13 Jan. 1883 in de rechten promoveerde op een proefschrift Het
onuitgegeven landrecht van Drenthe van 1608, vergeleken met dat van 1614 en
met vroegere rechtsbronnen. Hij was griffier aan het kantongerecht te Hoogeveen
(1863) en rechter te Zutfen (1898). Op 8 Mei 1891 trouwde hij te Westerbork met
J e a n n e t t e W o l t e r a F r e d e r i k a K y m m e l l (geb. ald. 22 Jan. 1863).
Zijn broeder was Mr. M i c h a ë l O l d e n h u i s G r a t a m a (geb. te Assen 26
Mei 1845 en ald. overl. 6 Juli 1903, gehuwd met C l e m e n c e F l o r e A d o l p h i n e
C a t h a r i n e K o l t r o p , geb. te Maastricht 7 Aug. 1851).
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 155.
Wumkes

[Gratama, Jan Albert Willinge]
GRATAMA (Jan Albert W i l l i n g e ), geb. te Assen 1 Maart 1819, ald. overl. 29 Nov.
1886, zoon van burgemeester Mr. S i b r a n d G r a t a m a e n J o h a n n a G e s i n a
O l d e n h u i s K y m m e l l , liet zich 7 Aug. 1835 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 17 Juni 1841 promoveerde in de rechten op
een proefschrift De eo quod juris est circa immobilia, aetate majores inter et minores
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communice, quae divisionem non recipiunt, sec. art. 451, 455, 1112 et 1119 cod.
civ. patrii. Hij was advocaat en redacteur van de Provinc. Drentsche en Asser
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courant. Op 18 Mei 1845 huwde hij te Meppel met J o h a n n a J a c o b a
K n i p h o r s t (geb. aldaar 8 Febr. 1822, overl. te Assen 21 Mei 1898).
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 155-156.
Wumkes

[Gravemeier, Carsjen Eskelhoff]
GRAVEMEIER (Carsjen Eskelhoff), geb. te Surhusen (O.-Fr.), zoon van Ds.
E s k e l h o f f C a r s j e n G., stamvader van E.C. en H.E.G. (dl. VI, kol. 622), werd
door zijn vader op 10 Sept. 1758 bevestigd als predikant te Vehnhusen (O.-Fr.) met
een predikatie over 1 Tim. 4:12. Hij was daar werkzaam tot Nov. 1764, toen hij
vertrok naar Visvliet (Gron.), dat hij diende tot 1772. Vervolgens was hij verbonden
van 18 April 1773 aan de gemeente van Westerhusen (O.-Fr.). In 1780 werd hij
inspector. Van hem verschenen twee lijkpredikatiën, nl. op A n n a C o n r i n g s
(1783) en op F r e d e r i k II (1787).
Zie: P.F. R e e r s h e m i u s , Ostfriesländisches Prediger-Denkmahl (Aurich 1796),
561, 662'
Wumkes

[Grebber, Frans Pietersz. de]
GREBBER (Frans Pietersz. d e ), schilder, werd geb. 1573 te Haarlem en werd
begraven aldaar 6 Mrt. 1649. In 1601 bezit hij een huis in de Zijlstraat te Haarlem.
Hij beschilderde in 1606 de zilveren kisten van het Oudemannenhuis aldaar. In 1610
gaf men hem de opdracht om de stokken voor de armencollectie te beschilderen.
In 1611 ontving hij van het geneesheerengilde 10 stuivers voor het maken van de
gouden letters op doodsdoeken. In opdracht van Haarlem's raad schilderde hij in
1618 en 19 de portretten van de drie uitgetreden leden van de schutterij weer in het
schilderij. Hij was in het bestuur van het St. Lucasgilde in 1627; in 1628 was hij lid
van het gilde der zeevaarders, dat handel dreef met het deensche eiland Schoonen.
In 1636 werd hij vrijgesteld van burgerdienst vanwege zijn vele diensten in het
teekenen voor de gemeente. Meerdere malen heeft hij het geld voor het
gildelidmaatschap van zijn leerlingen moeten betalen. Het is niet zeker of hij zich
beziggehouden heeft met borduurwerk, zooals van Mander beweert. Hij was zeer
bevriend met Rubens en was diens agent in een uitwisselingszaak van antieken
tegen Rubens' schilderijen tusschen Rubens en den gezant Dudley Carleton te 's
Gravenhage. De G. had drie zonen: Pieter, die volgt, M a u r i t s en A l b e r t , die
ook schilders waren; bovendien had hij een dochter M a r i e . De G. maakte naar
het ontwerp van H. Goltzius, tot wien hij in vriendschappelijke verhoudingstond, het
wapen voor de Rederijkerskamer te Haarlem. Met Goltzius en Theod. Matham stond
de G. op de schuldenaarslijst van den herbergier van de herberg ‘de Koning van
Frankrijk’. In 1646 heeft hij nog voor Fredeɹik Hendrik twee achthoekige schilderijen
met kinderen geschilderd, waarvoor hij 733 gulden ontving. Hij heeft vooral portretten
en geschiedkundige onderwerpen gemaakt, ook schuttersstukken 1600, 1610, 1617.
Zijn portretten hebben een sterk bruinroode kleur; de handen en gezichten zijn
sprekend van uitdrukking; zijn schuttersstukken zijn voorloopers van die van Fr.
Hals. Hij had veel succes in Haarlem en het ging hem goed. De G. was, naar
beweerd wordt, de leerling van Jacques Savery in het landschapschilderen. Pieter
Saenredam trad bij hem in de leer 10 Mei 1612, verder had hij als leerlingen Pieter
Faes genaamd Lely, van Campen, van Hemert, Frans Tento. Zijn vrouw stierf 13
Oct. 1643.
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Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XIV (1921), 558 (door H. W i c h m a n n ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (1906), 613.
J.M. Blok
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[Grebber, Pieter Fransz de]
GREBBER (Pieter Fransz d e ), schilder en etser, geb. omstr. 1600 te Haarlem en
overl. tusschen 10 Sept. 1652 en 18 Nov. 1653; hij was de zoon van Frans Pietersz.
de Grebber (die voorgaat). Hij trad in 1632 als meester in het St. Lucasgilde te
Haarlem, was 1638 in Delft en 1642 in het bestuur van het haarlemsche St.
Lucasgilde. Hij had als leermeester zijn vader en H. Goltzius. Volgens Philip Angel
heeft hij uitgemunt in het naaktteekenen. Zijn allegorische, bijbelsche en
mythologische voorstellingen toonen den invloed van Rubens en Jordaens;
italiaanschen invloed zien wij door de haarlemsche school van H. Goltzius, Cornelis
Cornelisz. van Haarlem e.a.; later in zijn schuttersstukken invloed van Frans Hals
en op het laatst in zijn portretten die van Rembrandt. Zijn gezichten hebben meestal
een vroolijke uitdrukking, zijn rond, met witblauwe vleeschtonen en rood incarnaat;
dikwijls zien wij op zijn werken volbloedige moeders met jonge kinderen. Hij werkte
mee aan de schilderijen in de Oranjezaal van het huis ten Bosch. Hij schilderde
bijbelsche voorstellingen en portretten. Zonder twijfel heeft Rubens grooten invloed
op hem gehad. De G. heeft aan den tapijtfabrikant Jos. Thibaut voor het stadsbestuur
van Haarlem het ontwerp geleverd voor een tapijt voorstellende de verleening van
het wapen aan die stad door een duitschen keizer. In 1649 werd door P. Casteleyn
uitgegeven de 11 regels voor schilders en teekenaren van de G. ten dienste van
zijn leerlingen. Misschien was de G. de leermeester van N. Berchem, H. Graauw;
verder waren zijn leerlingen Divert Rave uit Kopenhagen en Theod. Helmbreker.
De G. heeft ongeveer een 12-tal etsen en gravures gemaakt; voorstellingen uit het
Oude en Nieuwe testament en portretten. Zij toonen Rembrandt's invloed. Naar
hem hebben o.a. prenten gemaakt: Th. Matham, C. Bloemaert, N. van Lijnhoven,
A. Riedel, E.G. Schultze, A.H. Riedel, C. Koninck, J.C. Felber, Roessel.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 614; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XIV (1921),
560 (door H. W i c h m a n n ).
J.M. Blok

[Greive, Petrus Franciscus]
GREIVE (Petrus Franciscus), schilder, geb. 25 Maart 1811 te Amsterdam en daar
overl. op 4 Nov. 1872. Hij was de zoon van J o h . F r . G r e i v e en J o h a n n a C.G.
M a r m é . Hij werd een leerling van C.J.L. Poortman. Hij was gehuwd met J a c o b a
M o o l h u i z e n . Door zorgen en ziekten in zijn gezin (zijn vrouw stierf reeds jong),
moest hij veel lessen geven, waardoor zijn eigen werk op den achtergrond kwam.
Hoewel hij ontwikkeld was en talent had, is zijn beteekenis vooral te zoeken in zijn
werk als leermeester. Zijn leerlingen-atelier was aanvankelijk gevestigd in de
toenmalige academie. Toen dit te lastig werd, heeft hij met een van zijn leerlingen,
H.J. Scholten, een atelier opgericht aan den buitenkant van de stad, op de Schans,
tusschen de utrechtsche poort en de gasfabriek, waar theetuinen waren. Tot de
uitbreiding van de stad in 1867 had Greive zijn atelier in zoo een theetuin. Tot zijn
vele leerlingen behoorden o.a. David en Pieter Oyens, J.S.H. Kever en Joan Berg.
In 1860 werkt Aug. Allebé enkele jaren bij hem, samen met Jamin en Maurits Léon.
Greive zelf, die portret en genre schilderde, schijnt een verdienstelijk leeraar geweest
te zijn, die een goeden kijk had op het werk en zijn leerlingen hun talent vrij liet
ontwikkelen.
Zijn portret bestaat als prent door A. Allebé.
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Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906); U. T h i e m e u n d
F.
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B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIV (1921); I m m e r z e e l ,
Levens en werken... (1855); M a x R o o s e s , Het schildersboek (1900) II, 52; G.H.
M a r i u s , De Holl. schilderkunst in de 19e eeuw (1920).
van Guldener

[Greven, Bavius]
GREVEN (Bavius), geb. omstreeks 1693, liet zich 8 Sept. 1713 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Franeker, werd in 1718 advocaat ten hove, was van
1749-52 burgemeester van Leeuwarden en daarna ammunitiemeester van Friesland.
Van hem verschenen Twee brieven aan den raadsheer S.H. van Idsinga met diens
antwoorden, over de weerdigheid van het volmagtschap ten landsdage (Leeuw.
1759).
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden ('s Grav.
1932), 67, 68; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1930), 132, 159, 162,
182.
Wumkes

[Grimm, Hermanus Nicolaus]
GRIMM (Hermanus Nicolaus), waarschijnlijk juister H e r m a n N i c l a s G r i m ,
geb. als zoon van een zweedsch chirurgijn te Wisby op het eiland Gothland in 1641,
gest. te Stockholm 1711 aan de pest. Hij zou in 1666 met een nederlandsch
oorlogsschip in Oost-Indië geweest zijn, en eveneens zou hij in 1671 een reis naar
die gewesten gemaakt hebben. Daarna praktiseerde hij eenigen tijd te Neurenberg,
om in 1678 wederom in Oost-Indië te zijn. In dat jaar toch werd hem ‘de visite over
de chirurgye binnen en buiten de stad (Batavia), ook op de reede’ opgedragen,
terwijl op den 28sten Febr. van dat jaar zijn traktement verhoogd werd. Hij
repatrieerde 18 Dec. 1681 met het schip ‘'t Lant van Schouwen’; daarna oefende
hij de geneeskunst in zijn vaderland uit en werd lijfarts van den koning van Zweden.
Gedurende zijn dienst bij de O.I. Compagnie is hij ook werkzaam geweest op Ceylon
en Negapatnam op de kust van Coromandel; tevens was hij geruimen tijd met Dr.
ten Rhijne (dl. IX, kol. 861) op de Westkust van Sumatra hij de Salida-goudmijnen.
Van zijn hand zijn bekend: Thesaurus medicus insulae Ceyloniae (Batav. 1677 in
het Hollandsch verschenen); de latijnsche vertaling hiervan door een
B a r t h o l o m e u s P i e l a t (wellicht dezelfde als dl. V, kol. 501 ?) verscheen Amst.
1679, waarop echter Grimm's naam niet vermeld werd; Compendium
medico-chymicum (Batav. 1679, Augsburg 1684); Pharmacopoea indica (Augsb.
1684). Verder verschenen van hem verschillende bijdragen in de Ephemerides
Collegii Naturae Curiosorum en in de Acta medico-philosophica van Kopenhagen.
Zie: art. van P a g e l in H i r s c h , Lexikon der hervorragenden Aertze i.v.; v.
R ö m e r , Histor. Schetsen (Batav. 1921); D. S c h o u t e , De Geneesk. i.d. Dienst
d. Oost-Ind. Compagnie i.O.I. (Amsterd. 1929).
v. Römer

[Grinten, Lodewijk Theodoor Adriaan van der]
GRINTEN (Lodewijk Theodoor Adriaan v a n d e r ), geb. te Venlo 7 April 1831,
overl. ald. 11 April 1895, als zoon van den aardewerkfabrikant J o h a n W i l l e m
J a c o b v.d. G. en van diens echtgenoote M a r i a A n n a W i l l e m s e n . Hij volgde
in zijn geboorteplaats het voorbereidend onderwijs achtereenvolgens op de lagere
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en op de latijnsche school. Zijn eerste practische opleiding genoot hij bij apotheker
Flügel in de apotheek ‘de Gaper’ te Venlo; in Maart 1849 bevond hij zich te Gelder
voor examen. Na eenige jaren (30 Aug. 1851) trok hij met zijn patroon naar Bochum
in Duitschland en voltooide zijn opleiding te Gladbach (1852-53), Aken (1853) en
Maastricht, waar hij den 24en April 1855 het apothekersexamen aflegde en
gedurende enkele jaren de leiding had van het chemisch laboratorium der Fa.P.
Hahmes aldaar. In zijn vrijen tijd gaf hij
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privaatles in scheikunde, o.a. aan een der leidende personen der aldaar bloeiende
aardewerkindustrie. Den 7en April 1857 vestigde hij zich als apotheker in zijn
geboortehuis op de Steenstraat te Venlo. Na te Utrecht examen te hebben afgelegd,
werd hij ook den 20en Maart 1858 benoemd tot militair apotheker 3e klas, op 10
Sept. 1863 volgde zijn bevordering tot apotheker 2e en op 4 Febr. 1875 tot apotheker
1e klas. De pharmacie beoefende hij met de grootste toewijding. Van nature was
hij echter meer aangelegd voor wetenschappelijk werk. Op het gebied van
drinkwateronderzoek maakt hij zich zeer verdienstelijk in de geheele provincie
Limburg, maar vooral in zijn geboorteplaats. Waar de geheele watervoorziening van
Venlo geschiedde door putten gelegen binnen de eng bebouwde kom der gemeente
in de onmiddellijke nabijheid van beerputten, etc. lag de verontreiniging der
waterputten voor de hand en was het gevaar voor epidemieën zeer groot. De
gemeente Venlo was daardoor een uiterst vruchtbaar terrein voor zijn werk. Zijn
werkzaamheden op dit gebied brachten hem in contact met de vooraanstaande
chemici in ons land. De amsterdamsche hoogleeraar in de scheikunde J.W. Gunning,
stelde zich in 1878 persoonlijk op de hoogte van v.d. Grinten's werk te Venlo. Het
resultaat zijner onderzoekingen op dit gebied werd door prof. Gunning op zijn colleges
met den grootsten lof vermeld. De uitvinding van een rationeel waterfilter opende
schitterende vooruitzichten, toen op het laatste oogenblik bleek, dat een fransch
scheikundige Chéavin geheel onafhankelijk dezelfde ontdekking gedaan en zelfs
gepatenteerd had. De benoeming tot lid van den geneeskundigen raad van
Noord-Brabant en Limburg en van de examencommissie voor apothekersassistent
beteekende een erkenning der regeering voor zijn verdiensten op wetenschappelijk
gebied. De bereiding van boterkleursel volgens een veel verbeterde methode maakte
zijn wetenschappelijk werk vruchtbaar voor hem en zijn gezin. Dit oorspronkelijk
klein bedrijf groeide uit tot de latere Chemische fabriek L. van der Grinten te Venlo,
een onderneming, die zich niettegenstaande de moeilijke tijdsomstandigheden onder
zijn zoon en kleinzoons belangrijk heeft uitgebreid. Hij had ook een warm hart voor
de stad zijner inwoning. Het onderwijs, zoowel lager- als middelbaar- en ambachthad
zijn allergrootste belangstelling. Van 1879 af tot zijn overlijden was hij voorzitter van
de plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs. De verhooging
van het wetenschappelijk peil in zijn geboortestad bevorderde hij zeer door in 1861
het wetenschappelijk genootschap Puteanus op te richten, waarvan hij vele jaren
voorzitter was, totdat hij na het zilveren jubilé als zoodanig gevierd te hebben,
wegens ziekte moest scheiden. Hij was den 18en Febr. 1862 te Venlo gehuwd met
E l i s a b e t h F r a n c i s c a A n n a H u b e r t i n a M u y s e r s (geb. te Venlo 27
Aug. 1834, overl. ald. 20 Sept. 1910), dochter van H e n d r i k M a t h i j s M. en
H e l e n a C l a r a S m a b e r s , uit welk huwelijk 12 kinderen werden geboren.
Zie: Zijn Necrologie in het Venloosch Weekblad dd. 13 April 1895 met aan vulling
in hetz. blad dd. 20 April 1895; Maandblad der Sectie voor Natuurwetenschappen
1872, no. 3, waarin een artikel van hem voorkomt getiteld: Proeven om
fermentachtige stoffen in drinkwater op te sporen; Correspondentie met prof. Gunning
in bezit van Fr. van der Grinten te Venlo; Mededeelingen van Fr. van der Grinten
te Venlo en L. van der Grinten te Ginneken-Breda; L. v a n d e r G r i n t e n ,
Genealogie van der Grinten (m.s.) J. V e r z i j l , Genealogie Muysers (m.s.).
Verzijl
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[Grisart, Alexander Lambertus Theodorus Allardus]
GRISART (Alexander Lambertus Theodorus Allardus), geb. te Arnhem 2 Jan. 1815,
overl. te 's Gravenhage 1 Jan. 1897, zoon van W i l h e l m u s G. en van M a r i a
Justina Francisca Hendrica Xaveria Walburga Speyart van
W o e r d e n . Als vrijwilliger in 1832 in dienst getreden bij de lanciers. De ruiterij van
het nederlandsche leger bestond in die dagen uit kurassiers, lanciers, dragonders
en huzaren en was voor den veldtocht in België onder de bevelen gesteld van den
luit.-generaal jhr. Trip. Als eenvoudig ruiter diende hij zeven jaar in de ondergeschikte
graden en werd in 1839 bevorderd tot tweeden luitenant. De kranige cavalerie-officier,
die den dienst bij zijn wapen grondig kende, diende geruimen tijd als adjudant bij
het korps en werd op nog geen 40-jarigen leeftijd benoemd tot adjudant van den
inspecteur van het wapen der cavalerie en bij den generalen staf overgeplaatst; in
1868 als ritmeester toegevoegd aan prins Willem van Oranje, destijds inspecteur
der cavalerie. Toen de fransch-duitsche oorlog uitbrak en prins Willem benoemd
werd tot legercommandant met generaal Knoop als chef van den staf, bleef Grisart
in de nabijheid van den Prins. In 1871 werd hij luit.-kolonel, in 1873 kolonel. Als
zoodanig in 1877 gepensionneerd met toekenning van den rang van generaal-majoor.
Hij huwde tweemaal: met A n n a M a r i a E m i l i a A n d r e a d e s T o m b e ,
en daarna met M a r g a r e t h a J o h a n n a gravin v a n H o g e n d o r p v a n
Hofwegen.
Regt

[Groenewoud, Johannes]
GROENEWOUD (Johannes), geb. te Leeuwarden Oct. 1755, overl. 3 April 1825,
liet zich in het jaar 1772 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
was als candidaat van 1778-79 werkzaam te Huins, bediende daarna als predikant
de gemeente Oosterwolde c.a. 1780-81, en Deinum van 1781 tot aan zijn dood.
Men vindt van hem een gedicht onder de Carmina, die in 1774 aan prof. Gadso
Koopmans zijn gewijd.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 57,
181, 674.
Wumkes

[Groot, Pieter de]
GROOT (Pieter d e ), geb. 28 Maart 1615 te Rotterdam als tweede zoon van den
beroemden Huig de Groot (dl. II, kol. 523) en M a r i a v a n R e i g e r s b e r g (overl.
1653), gest. 2 Juni 1678 op zijn buitenplaats Boekenrode onder Heemstede en
begraven te Delft. P. de G. volgde zijn vader, toen deze na de ontvluchting uit
Loevestein naar Parijs uitweek. Hier werd hij ernstig ziek en door die ziekte bleef
hij zijn levenlang kreupel en hield er tevens het karakter van verwend kind uit over,
dat hem eveneens zijn levenlang kenmerken zou. In 1629 verliet hij het ouderlijk
huis om in Holland onder toezicht van Vossius zijn opvoeding te voltooien. Van het
plan zijner ouders om hem voor de zeevaart te bekwamen, kwam evenwel door zijn
passieven weerstand niets. Wel oefende hij zich onder leiding van zijn oom Willem
(1587-1662), Huigs jongsten broer, in de rechtspraktijk. In 1632 vertrok hij met zijn
vader naar Hamburg. Vandaar teruggekeerd, studeert hij verder in de rechten aan
het pas opgerichte Athenaeum in Amsterdam en promoveert dan op 22-jarigen
leeftijd te Orleans in de rechten. In 1638 vestigde hij zich als advocaat in den Haag,
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in 1640 te Rotterdam en in 1648 weer te 's Gravenhage. Maar deze loopbaan
bevredigde hem niet, zoodat hij in het laatstgenoemde jaar tot de diplomatie overging
door Raad en Resident te worden van prins Karel Lodewijk, keurvorst van de Palts,
den zoon van den Winterkoning, en daarna ook van Oost-Friesland, Oldenburg en
Bohemen, alsmede van Maria
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Elizabeth, markgravin van Bergen-op-Zoom. 6 Oct. treedt hij, mede ter versterking
van zijn financiën, die bij zijn losse levenswijze er nooit schitterend voorstonden, in
het huwelijk met A g a t h a v a n R i j n (geb. 10 Dec. 1627, gest. te Antwerpen 27
Jan. 1673), de dochter van een schatrijken katholieken procureur uit den Haag, uit
welk overigens gelukkig huwelijk een aantal kinderen geboren werd. 6 Febr. 1660
wordt hij op aandrang van Johan de Witt benoemd tot pensionaris van Amsterdam,
maar aangezien hij in die functie niet voldeed, in 1667 ontslagen. De Staten-Generaal
benoemden hem daarop voor drie jaar tot ordinaris-ambassadeur aan het hof van
Karel XI van Zweden, waarheen hij de reis in 1668 aanvaardt. Ofschoon als diplomaat
beter op zijn plaats dan als pensionaris, dient hij toch ook hier zijn drie jaar niet uit.
11 Jan. 1670 aanvaardt hij het pensionarisschap der stad Rotterdam, maar reeds
met het waarschijnlijke vooruitzicht om tot ambassadeur in Frankrijk te worden
benoemd aan het hof van Lodewijk XIV. 16 Nov. 1670 wordt hij er plechtig ingehaald.
Ook hier kan men noch van een mislukking noch van een groot succes spreken.
Reeds in den zomer van 1671 vroeg hij zijn ontslag. Dit gezantschap was niettemin
het hoogtepunt van zijn leven. In 1672, als de Franschen een groot gedeelte der
Republiek bezet hebben, wordt hij weliswaar aan het hoofd van het gezantschap
geplaatst, waaraan ook Odijk en van Gendt deelnamen, om te Keppel met Lodewijk
XIV over den vrede te onderhandelen, maar hij heeft daarvan zeer weinig genoegen
beleefd. Ofschoon hij ten slotte de zeer vernederende vredesvoorwaarden van den
franschen koning ontraadde, nam de nu weer boven drijvende Oranje-partij hem
zijn zending toch hoogst kwalijk. Het volk in Rotterdam dwong de stadsregeering
zelfs hem in hechtenis te nemen. Hij vertrok, vrijgelaten, met een jacht van
Delftshaven naar Antwerpen en vandaar naar Keulen en keerde pas in 1674 weerin
de Republiek terug. Maar de hartstochten waren nog niet bedaard. De arrestatie
van zijn vriend de Wicquefort brengt ook de G. in moeilijkheden, omdat hij
voortdurend met dezen in correspondentie had gestaan. In hetzelfde jaar, dat hij
opnieuw trouwt, 7 Juli 1675, met A l i d a d e G r o o t (geb. 24 Juli 1631, gest. 3
Oct. 1693, dochter van zijn oom W i l l e m d e G r o o t en A l i d a G r a s w i n c k e l ),
werd hij voor het Hof van Holland gedagvaard onder beschuldiging van hoogverraad,
maar vrijgesproken, 7 Dec. 1676. Zijn politieke loopbaan is echter gebroken. Steeds
trouwens zwak van gezondheid, trekt hij zich terug op zijn buitengoed Boekenrode
onder Heemstede, dat hij in 1662 voor ƒ 24.000 gekocht had en overleed ook aldaar.
Zijn litteraire verdienste blijft beperkt tot zijn bemoeiingen met de uitgaven en
herdrukken van zijn vaders geschriften, met name van diens Opera theologica. Zijn
eigen nederlandsche gedichten en een na zijn dood uitgegeven Uitbreiding der
Psalmen zijn van weinig belang.
Geschilderde portretten door onbekende kunstenaars in de coll. Douair. Prins
geb. Labouchère te Haarlem en coll. baron van Boetzelaer op Huize Hondringe te
de Bilt; een miniatuurschilderij door D. van Nijmegen uit het Panpoeticon Batavum
in het Rijksmuseum te Amsterdam; een prent door J. Houbraken naar A. Schouman.
Zie: M. v a n L e e u w e n , Het leven van Pieter de Groot I (tot 1670), proefschrift
Utrecht 1917; Briefwisseling van Hugo Grotius, uitg. P.C. M o h l h u y s e n II, reg.
Romein

[Grudius, Nicolaus]
GRUDIUS (Nicolaus), ook wel genaamd N i c o l a u s N i c o l a i (soms E v e r a r d i ),
zoon van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

307
Nicolaus Everardi (1) (dl. III, kol. 358), geb. in een onbekend jaar te Leuven, overl.
na 1572 te Venetië. Hij was de broeder van Janus Secundus (zie artikel in dit deel)
en noemde zich Grudius naar zijn geboortestad, die, naar men aannam, gelegen
was in het gebied der oude Grudii. Hij bekleedde verschillende voorname ambten:
secretaris van Karel V, griffier van de orde van het Gulden Vlies, secretaris van den
Geheimen Raad, ontvanger of rentmeester van de Staten van Brabant. Grudius
stond ook in vriendschappelijke betrekking tot tal van aanzienlijke en geleerde
mannen zijner eeuw, bijv. tot V i d a , wiens hymnen grooten invloed hebben
uitgeoefend op zijn latere poëzie. Enkele brieven aan V i d a vinden wij achter zijn
Pia Poemata (zie beneden).
In 1554 liet de Gouvernante der Nederlanden, Maria van Hongarije, Grudius
arresteeren, daar hij er van verdacht werd, groote sommen verduisterd te hebben.
Nauwkeurig zijn wij over het proces niet ingelicht, maar tot een veroordeeling schijnt
het niet gekomen te zijn. Wel weten wij, dat hij, overladen met schulden, naar Venetië
trok, waar hij in 1572 een aanstelling kreeg als griffier van Alva. De traditie verhaalt,
dat Grudius in 1571 met veel pracht en praal te Venetië begraven is. Behalve de
opgave van het jaar, kan deze traditie wel juist zijn. In 1534, toen Grudius nog in
het hoogste aanzien stond, was hem een zending naar Spanje toevertrouwd.
Gedurende zijn verblijf aldaar, overleed zijn eerste vrouw, A n n a C o e b e l s
(C o b e l l a ). In 1535 en 1536 was hij wederom in den Haag en woonde korten tijd
later in Brussel. Zijn tweede vrouw, J o h a n n a M o y s , met wie hij vóór Sept. 1536
huwde, overleefde hij eveneens. Bij haar had hij twee dochters: M a r i a en H e l e n a .
Het eerste huwelijk was kinderloos.
Als neolatijnsch dichter was Grudius in zijn tijd en in latere eeuwen zeer gevierd,
hoewel hij niet den roem genoot van zijn broeder Janus Secundus. Zijn jeugdpoëzie,
hoofdzakelijk uit minnedichten bestaande, heeft onmiskenbare overeenkomst met
het werk van Secundus. Op lateren leeftijd werd Grudius een overtuigd voorvechter
der contrareformatie en wendde hij zich van de wereldsche tot de religieuze poëzie.
Het voorbeeld van Vida zal hieraan niet vreemd zijn geweest. De gedichten uit zijn
eerste periode zijn uitgegeven door V u l c a n i u s in het boekje Poematia et efflgies
trium fratrum Belgarum (L.B. 1612). Het autograaf van Grudius berust thans in de
U.B. te Leiden onder de nagelaten papieren van Vulcanius. De stichtelijke gedichten
zijn uitgegeven onder den titel Piorum poematum libri duo (Antv. 1566). Verder
bezitten wij nog van Grudius: Carmen sepulchrale in funus Margaretae Archiducis
Austriae (Lovan. 1532); Epigrammata arcuum triumphalium in adventu Caroli V...
in urbem Valentianas exhibitorum (Lovan. 1540); Apotheosis illustris... Domini
Maximiliani ab Aegmonda (Lovan. 1549). Ook verscheen van zijn hand deze
vertaling: Constitutiones ordinis velleris aurei, e Gallico in Latinum conversae (Antv.
omstr. 1560).
Zijn geschilderd miniatuurportret door A. van Halen uit diens Panpoeticon Batavum
is thans in het Rijksmuseum te Amsterdam; prenten o.a. door J. Muller, B. Picart,
Ph. Galle.
Zie: W.J.C. v a n H a s s e l t in De Gids, Mengelingen (1839) III, 363-364; L.
G a l e s l o o t in Biographie nationale de Belgique VI (1878), 756-759 (hierin te voren
onbekende bijzonderheden, aan archivalia ontleend); G. E l l i n g e r , Gesch. der
neulatein. Lyrik in den Niederlanden (Berl. 1933), 79-83.
ter Horst
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[Gulikers, Arnold Leonard]
GULIKERS (Arnold Leonard), ged. 30 Mei 1777 te Maastricht, overl. 15 Jan. 1868
aldaar, directeur van het Kon. Athenaeumn in zijn geboorteplaats, zoon van G e r a r d
G. en M a r i a E l i s a b e t h J o e r i s s e n .
Arnold doorliep het college van Maastricht, onder welke benaming het
Jezuïetencollege, na de opheffing dier orde, sinds 1774 werd voortgezet. Hij was
een uitnemend student en werd reeds op 19-jarigen leeftijd, in 1796, aan hetzelfde
college tot leeraar der grammatica benoemd. Deze r.-k. inrichting werd onder de
fransche overheersching (1794-1814), bij de vestiging in 1798 in deze stad, als
hoofdplaats van een departement, van een latijnsche staatsschool, école centrale
genaamd, opgeheven. De école centrale verdween reeds in 1804, in welk jaar hier
een gemeentelijke latijnsche school gevestigd werd, achtereenvolgens genoemd
école secondaire, college, sinds 1817 Kon. Athenaeum en eindelijk gymnasium
sinds 1864. Aan deze gemeentelijke instelling werd G. in 1804 als klasse-leeraar
verbonden en hij is daarvan van 1809 tot October 1829 directeur of professor der
rethorica en principaal d.i. kostschoolhouder geweest. Zijn heengaan van de school
om gezondheidsredenen werd oprecht betreurd door het curatorium en de geheele
burgerij.
Blonden

[Gunkel, Friedrich Ludwig]
GUNKEL (Friedrich Ludwig), architect, geb. omstr. 1742 te Krofdorff (Duitschland),
als zoon van J o h a n n e s G u n c k e l , overl. 1 Juli 1835 te 's Gravenhage, bijna
93 jaar oud. Vermoedelijk naar Nederland gekomen in 1767, toen prinses Wilhelmina
van Pruisen huwde met prins Willem V, kreeg G. nog in datzelfde jaar een paleis
te ontwerpen voor den hertog van Nassau Weilburg, gemaal van prinses Caroline.
Van het weidsche plan, in den trant der weensche school, kwam slechts een vleugel
gedeeltelijk tot uitvoering, de tegenwoordige Koninklijke Schouwburg aan het Korte
Voorhout te 's Gravenhage. Den 27sten Juli 1776 machtigden de Staten van Holland
en Westfriesland de Gecommitteerde Raden tot vergrooting van het stadhouderlijk
kwartier op het Binnenhof, ‘mits in overleg en ten genoege van Zijne Hoogheid’, hen
daarbij de beschikking gevende over een som van drie- tot viermaal ƒ 100.000. Ook
voor dit paleis, dat 4 Juli 1777 werd aanbesteed, leverde G. de plannen onder
medewerking van den controleur-generaal van 's lands fortificatiën, C.J. van der
Graaf. Aan G. werd een daggeld toegekend van ƒ 5 en bovendien ƒ 900 voor 180
dagen, die hij besteedde aan het ontwerpen der plannen; verder berekende G.
jaarlijks voor vacatiën en verschotten ƒ 1850-ƒ 1880, en dit tot April 1795, toen hem
voor het laatst ƒ 1000 werd uitbetaald. Dit gebouw, een der monumentaalste
scheppingen onzer 18e eeuwsche bouwkunst, is thans ingericht ten behoeve van
de vergaderingen der Tweede Kamer.
Den 7en Maart 1784 trouwde G. te Scheveningen met C a t h a r i n a B a r b a r a
H ü c k (of H u k ), bij wie hij toen reeds twee kinderen had, nl. Carel August (zie over
dezen dl. I, kol. 1007) en G e o r g e W i l l e m (geb. 1780).
In het archief van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg bevindt zich van zijn
hand een onuitgevoerd grootsch ontwerp voor een nieuw universiteitsgebouw te
Leiden, gedateerd 1802.
Zie: W.J.L. P o e l m a n s in Maandblad De Ned. Leeuw XLI (1923), 298; F.A.J.
V e r m e u l e n , Handboek t.d. Gesch. der Nederl. bouwkunst III.
Vermeulen
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[Gunning, Johannes Hermanus]
GUNNING (Johannes Hermanus), geb. te 's Gravenhage 25 Febr. 1802, overl. 1
Maart 1889 te Amsterdam, zoon van J o h . H e r m a n u s G.
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en M a r g a r e t h a R u t g e r s , liet zich 8 Sept. 1817 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Leiden. Hij was predikant te Olst (1824-26), Vlaardingen (1826-32),
Hoorn (1832-35), in Leeuwarden (1835) tot 1 Juni 1866, toen hij eervol emeritaat
verkreeg. Hij trouwde te Arnhem op 6 Mei 1825 met A n n a E l i s a b e t h v a n
C a m p e n (aldaar geb. 23 April 1805, overl. te Leeuwarden 31 Oct. 1855). Uit dit
huwelijk zijn gesproten de beide hoogleeraren: prof. Dr. J a n W i l l e m G.,
hoogleeraar in de scheikunde te Amsterdam, en prof. Dr. J o h . H e r m a n u s G.,
hoogleeraar in de godgeleerdheid te Amsterdam en Leiden.
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 82; J.H. G u n n i n g J.H.zn, Herinneringen
uit mijn leven in De Amsterdammer, 30 Maart 1935.
Wumkes

[Gijselaar, Cornelis de]
GIJSELAAR (Cornelis d e ), geb. te Gorkum 19 Febr. 1751 als oudste zoon van Mr.
N i c o l a a s d e G i j s e l a a r (1712-1780), schepen, raadpensionaris en
burgemeester van Gorkum en lid van de Gecommiteerde Raden, die in 1749
getrouwd was met J o h a n n a M a r i a v a n B o r c h a r e n (1700-1763), wier
vader eveneens tot de regeerende geslachten van Gorkum behoorde. Anders dan
Colenbrander (De Patriottentijd I, 152) meent op gezag van van Bleiswijk, was de
G. derhalve wel degelijk van regentenafkomst, te meer omdat er ook in 's
Hertogenbosch en Oudewater takken der familie in de regeering zaten. Cornelis
studeerde te Leiden, waar hij 1774 tot doctor in de rechten promoveerde op een
proefschrift: De indole quorundam tacitorum pignorum celebriorum (Het karakter
van zekere stilzwijgende wettelijke en beroemde pandrechten). In 1776 werd hij
tweede pensionaris van zijn geboortestad en trad als zoodanig reeds op voor de
zich vormende patriottenpartij: hij was een der krachtigste voorvechters voor het
verleenen van ‘onbeperkt convooi’ d.w.z. anti-engelsch en profransch. Dit optreden
bezorgde hem in 1778 het pensionarisschap van Dordrecht, in welke functie hij nog
onverbloemder als tegenstander van Willem Ven den hertog van Brunswijk optrad.
Hij werd de leidende figuur in het patriotsche driemanschap, dat, behalve uit hem,
bestond uit Zeebergh, den pensionaris van Haarlem en uit van Berckel, pensionaris
van Amsterdam. Toen de vierde engelsche oorlog was uitgebroken (1780) en de
eene tegenslag op den anderen volgde, kwam de G. eind Sept. 1782 aan het hoofd
der staten-commissie te staan, die de oorzaken dier tegenslagen moest onderzoeken
en tegelijk riep hij, te zamen met den overijsselschen edelman-democraat van der
Capellen, door een ‘correspondentie’ de eigenlijke Patriottenpartij in Holland in het
leven, waarbij hijzelf op den democratischen vleugel stond, d.w.z. de burgerij invloed
op de regeeringszaken wilde inruimen in den vorm van een z.g. ‘grondwettig herstel’
van haar rechten. In 1784 viel daarom hem de leiding toe bij de beweging, die de
‘Acte van Consulentschap’ onthulde en met dit wapen in handen aandrong op de
verwijdering
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van den hertog van Brunswijk en daarin slaagde. In 1786 onderteekende hij een
‘Acte van onderlinge verbintenis tot handhaving der Republikeinsche constitutie’,
waarvan hij waarschijnlijk ook de opsteller is. In hetzelfde jaar wees hij ter
vergadering van de Staten van Holland Willem V zelf als de oorzaak van den
rampspoedigen gang van zaken in den oorlog met Engeland aan en hij is het ook
geweest, die 17 Maart 1786 a.h.w. symbolisch de vorstelijke macht van den
stadhouder afschafte door zijn berucht geworden rit door de ‘stadhouderspoort’. Als
leider van de deputatie van Hollands oudste stad viel deze niet overkoene daad
(want de Staten hadden zelf tot het openstellen dier poort voor Statenleden besloten)
trouwens automatisch op zijn schouders. Door de opgewondenheid, die er het gevolg
van was en die op haar beurt tot scherpere maatregelen tegen den Prins en de
Oranje-partij leidde, is deze gebeurtenis toch niet zonder belang geweest. Bij het
verscherpen der tegenstellingen, als de Prins naar Gelderland is uitgeweken, de
hollandsche patriotten zich gereed maken, het gewest tegen een van dien kant
dreigenden inval te verdedigen, vinden wij de G. in Sept. 1787 te Woerden, vanwaar
hij echter teruggeroepen wordt, zoodra de eischen van den door Willem V te hulp
geroepen koning van Pruisen bekend werden. De G., die den toestand in Holland
niet meer vertrouwde, nam echter de wijk naar Brussel. 11 Oct. werd hij met vele
geestverwanten afgezet. Aan de revolutie van 1795 neemt hij geen deel. Een verzoek
van den oud-burgemeester van Dordt, O. Gevaerts, om weer aan het politieke leven
in Nederland deel te nemen, wijst hij af op grond van zijn geringe talenten, slechten
gezondheidstoestand en te beruchten naam. Pas in 1799 kwam hij terug en vestigde
zich te Leiden, zonder ook toen echter een functie in den nieuwen staat te bekleeden.
In 1814 behoort hij tot de notabelen die te Amsterdam over de ontworpen constitutie
moeten stemmen. In een aantal brieven o.a. aan van Stralen, van Maanen en Falck,
waarvan men enkele uittreksels bij v.d. A a vindt, doet hij nog een poging, deze
vergadering tot een werkelijk beraadslagende te maken. Als dit mislukt, verzet hij
zich, zijn democratische traditie tot het einde toe getrouw, tegen de wijze van
stemmen voor een grondwet, waarbij van volksinvloed nog altijd geen sprake is.
Kort daarop is hij te Leiden 29 Mei 1815 als ambteloos burger gestorven.
C a t h a r i n a G e e r t r u i d a H e e r e g a , waarmee hij 1 Febr. 1784 in den Haag
getrouwd was en die hem één zoon en twee dochters schonk, stierf vóór hem, 2
April 1799 te Brussel.
Van Corn. de G. bestaat een kniestuk naar F.J. Pfeiffer door L. Brasser, alsmede
een borstbeeld door R. Vinkeles; verder prenten door J. Kobell Sr. naar L. Temminck,
A. Hulk en J. Wijsman.
Zie: voor zijn afkomst: Ned. Leeuw (1928), 218, 280 en (1901), 104; voor de
briefwisseling van 1814 zie v.d. A a , Biogr. Wdk. i.v. de Gijselaar.
Romein
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H.
[Haaften, Ds. Leendert van]
HAAFTEN (Ds. Leendert v a n ), is geb. te Sliedrecht 8 Nov. 1807 en overl. te 's
Gravenhage 28 Mei 1876. Hij studeerde te Utrecht en nam als sergeant van de
Compagnie Vrijw. Jagers der Hoogeschool in 1831 deel aan den Tiendaagschen
Veldtocht. Hij werd in 1835 ned. herv. predikant te Deil en Enspyk, in 1840 te Goes
en in 1846 te Nijmegen, waar hij, na zijn ambt te hebben nedergelegd, 1857-1859
lid van den gemeenteraad was. In 1835 huwde hij W o u t r i n a M a g d a l e n a
v a n H a a f t e n , van dezelfde sliedrechtsche familie, welke vóór 1700 haar naam
met ae spelde. Zijn zoons zijn kinderloos gestorven. Zijn afscheidspreek te Goes is
volledig afgedrukt bij J. a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , De Hervormde Gemeente
te Goes en hare leeraren in 1846 (Goes, 1847), XXXV en 1-27. De van Haaftenpolder
(1852) op Tholen ontleent den naam aan zijn broeder A d r i a n u s .
Zie: W.A. v a n R i j n , Genealogie van het geslacht van Haaften (1929), 22-24
en 48 (met portr.).
van Haaften

[Haaften, Dr. Willem Hendrik van]
HAAFTEN (Dr. Willem Hendrik v a n ) is ged. te 's Gravenhage 16 Oct. 1763 en
overl. te Amsterdam 12 Mei 1796. Hij was een zoon van A d r i a e n v.H. en S a r a
C o r n e l i a v a n M u y d e n . In 1788 promoveerde hij te Leiden in de geneeskunde
na verdediging van Theses medicae inaugurales (54 stellingen). Hij werd geneesheer
te Amsterdam en verwierf in 1794 bij het Bataafsch Genootschap te Rotterdam een
bekroning voor het antwoord op een prijsvraag, dat is opgenomen in dl. 11 (1798)
der Verhandelingen van dat Genootschap. Hij behoort tot de leden der
gorinchemsche familie v a n H a e f t e n , welke de spelling van Haaften bezigen,
maar niet verwant zijn aan de sliedrechtsche familie van dien naam.
Zie: M.G. W i l d e m a n , Het geslacht van Haeften (Gorinchem) in De Wapenheraut
(1914), 345.
van Haaften

[Haanstra, Hayke]
HAANSTRA (Hayke), geb. te Buitenpost, bekwaam friesch rekenmeester, werd 24
Dec. 1739 burger te Leeuwarden. In 1744 kocht hij een huis op Camstraburen en
was koopman van beroep. Omstreeks 1747 kocht hij een molen op den
Amelandsdwinger, dien hij zelf bemaalde. Sedert 27 Maart 1738 was hij gehuwd
met M a r g a r e t h a of G r i e t j e S y b e s m a van Leeuwarden. Hij schreef: De
vernieude cyfferinge van Mr. Willem Bartjens geheel uitgewerkt (Leeuw. 1745-46,
2 dln.). Dit werk beleefde in 1760 den vijfden druk en was sedert 1752 vermeerderd
met de Rekenkonst voor de eerstbeginnenden, waarvan de leeuwarder wijnroeier
en landmeter S i e r k N i e u w e n h u i s de auteur was.
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930) I, 130, 164, 210,
227.
Wumkes

[Haarlem, Dirk van]
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HAARLEM (Dirk v a n ), kartuizerprior, overl. te Keulen 4 Mei 1465. Nadat hij aan
de universiteit te Parijs den graad van baccalaureus in de theologie had behaald,
trad hij in 1410 in het kartuizerklooster te Keulen, waar hij een jaar later als monnik
is geprofest. Omstreeks 1424 is hij benoemd tot prior van het klooster bij Wesel,
vermoedelijk als opvolger van Jan van Delden (dl. VI, kol. 384). Hij was in dat geval
de tweede prior van dat huis, dat in 1417 was gesticht en in 1420 voltooid. Hij
bestuurde dit convent tot 1428 of 1429 en is opgevolgd door Jacob Spronck.
Vervolgens is hij teruggekeerd naar het huis zijner professie, waar hij als senior is
gestorven. Hij
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schreef een tractaat, getiteld Epistola de solitudine ac silentio Cartusiano. Voorts is
hij de auteur van Sermones de Sanctis. Een hs. uit de 15de eeuw van deze
preekenverzameling, afkomstig van het kartuizerklooster te Keulen, is in 1910 door
Nijhoff uit de collectie Phillips aangekocht (Bibliotheca Phillippica, 1910, no. 399).
Ook als afschrijver heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. In de verzameling van Sir
Thomas Phillips bevond zich een codex van zijn hand (Bibliotheca Phillippica, 1910,
no. 102). Ook in het Stadtarchiv van Keulen berust een hs., door hem geschreven.
Zie: T h . P e t r e ï u s , Bibliotheca Cartusiana (Colon 1609), 274-275; J.
B u n g a r t z , Annales Cartusiae Colonienses (ms. Karthause Hain,
Düsseldorf-Unterrath); Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein, LII (1891), 61
e.v.; Kl. L ö f f l e r , Kölnische Bibliotheksgeschichte im Umriss (Köln 1923), 7, 225.
Scholtens

[Haarlem, Floris Florisz. van]
HAARLEM (Floris Florisz. v a n ), Florentius Batavus, Harlemannus, kartuizerprior,
overl. te Leuven 18 April 1543. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven, waar
hij leerling was van de colleges Het Varken en van Arras. Nadat hij den graad van
magister artium had behaald, trad hij in 1528 in het kartuizerklooster te Leuven
onder het prioraat van Dirk Persijn. Toen 3 April 1542 Dirk Simonsz. van Heemstede,
prior van dit huis, was overleden, werd hij benoemd tot diens opvolger. Hij bekleedde
dit ambt tot zijn dood in het volgende jaar en werd opgevolgd door Everardus van
Velthoven. Hij was begaafd met een natuurlijke welsprekendheid. Voor zichzelf
leefde hij zeer streng. De kroniek van het klooster prijst hem als ‘vir spiritualis’. Zijn
tijdgenooten in het leuvensche klooster waren o.a. de monniken Dirk en Jan Simonsz.
van Heemstede (dl. VII, kol. 538), Gerrit van Bennebroek en Frans Oosterlinck van
Haarlem.
Hij schreef in de landstaal een boekje, dat door den Franciscaan Nicolaus Zegerus
in het Latijn is vertaald onder den titel: Via vitae, libellus plane aureus, et in quo miro
artificio homo mundanus et peccator a vita scelerosa ad viam reducitur vitae melioris,
authore quidem primario D. Florentio Harlemanno, Carthusiae Lovaniensis
coenobiarcha, interprete vero latino F.N. Zegero Minorita (Antverpiae 1556). De
opdracht van Floris van Haarlem is gedateerd 20 April 1542.
Zie: Kroniek van het kartuizerklooster te Leuven (hs. no. 4054 Kon. Bibl. Brussel);
T h . P e t r e i u s , Bibliotheca Cartusiana (Colon. 1609), 90; A. R a i s s i u s , Origines
Cartusiarum Belgi (Duaci 1632), in Elencho scriptorum; L. l e V a s s e u r ,
Ephemerides Ordinis Cartusiensis I (Monstrolii 1890), 462; F.V. G o e t h a l s ,
Lectures relatives à l'histoire des sciences, des arts, des lettres, des moeurs et de
la politique en Belgique (Bruxelles 1838) IV, 53; Analectes pour servir à l'histoire
ecclés. de la Belgique XVI (1879), 216.
Scholtens

[Haas, Johannes Hubertus Leonardus de]
HAAS (Johannes Hubertus Leonardus d e ), schilder, geboren 6 Maart 1832 te
Hedel en overleden te Königswinter 6 Augustus 1908. Hij was een zoon van
C o r n e l i s d e H a a s en J o h a n n a G u n t e r . Hij was aanvankelijk voor den
handel bestemd. In 1845 volgt hij op de amsterdamsche academie de avondlessen.
Ongeveer in 1848 zal hij te Haarlem geweest zijn, waar zijn ouders woonden. Hij
werkt daar op het atelier van P.F. van Os, die Potter navolgde. Zijn liefde
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voor dieren zal hem waarschijnlijk tot de keus van dezen leermeester gedreven
hebben. Daar hij al op zijn 19e jaar in zijn onderhoud moest voorzien, schilderde
hij soms voor slagers koeienkoppen als reclame. Van 1853-57 woonde hij te
Oosterbeek, waar hij veel met Roelofs en Gabriel omging, die hem er vooral toe
brachten de oude school los te laten. In 1857 vestigt hij zich te Brussel, waar hij in
1862 huwt met mej. B i l d e r s , die 3 jaar later overleed. In 1868 is hij hertrouwd
met mej. v a n V l o t e n . Uit dit huwelijk werden 2 zoons en 2 dochters geboren.
Iederen zomer trekt hij naar Holland, waar hij in Wijhe, Leidschendam of op markten
studies van koeien en het landschap maakt. Hij heeft ook gewerkt in Picardië, de
Kempen en in de Panne, waar hij duingezichten en ezels schilderde. Hij heeft het
meest naam gemaakt met zijn weidelandschappen met koeien, waarin zich soms
de invloed van Troyon vertoont. Het landschap zelf is gewoonlijk als achtergrond
opgevat. Vele werken zijn naar Engeland en Amerika verkocht. Zijn financieele
omstandigheden waren zoo gunstig geworden, dat hij in 1869 te Brussel een huis
kocht en een verzameling aanlegde van oude meubelen, porcelein en schilderijen,
voornamelijk uit de school van Barbizon en de haagsche school. Hiertoe behoorden
o.a. werken van Daubigny, Rousseau, Troyon, J. Maris en zijn vriend Bakker Korff.
Als vertegenwoordiger van Holland, van 1888 af, op de groote internationale
tentoonstellingen te München en soms ook op die te Dresden en Stuttgart, heeft hij
veel voor de hollandsche kunstenaars kunnen doen. Mede doordat de prins-regent
van Beieren hem zeer genegen was, had hij te München veel invloed. De vriendschap
met Aug. Allebé heeft hem er toe gebracht zijn olieverfstudies aan de Rijksacademie
van Beeldende kunsten te Amsterdam te legateeren. De dood van zijn jongsten
zoon in Juni 1908 had hem zoo getroffen, dat hij enkele maanden later te
Königswinter, waar hij herstel had gezocht, overleed.
Zijn portret bestaat als prent door H. Meyer.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906); U. T h i e m e u n d
F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XV (1922); M a x R o o s e s ,
Het schildersboek (1898) II, 207; G.H. M a r i u s , De Holl. schilderkunst in de 19e
eeuw (1920), 219; A. P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. schilderkunst
(1923); A.J. D e r k i n d e r e n e n J. S i x , Het legaat J.H.L. de Haas (1909); Onze
kunst XIV (1908) 169.
van Guldener

[Hachting, Regnerus (1)]
HACHTING (Regnerus) (1), ook genoemd R e i n e r J a c o b s z n ., waarschijnlijk
vicarius te Rinsumageest, van waar hij in 1567 gevlucht is naar Oost-Friesland. Hij
studeerde te Heidelberg, waar hij 20 Oct. 1589 bevorderd werd tot art. lib. mag.
philos. doctor. Op 23 Juni 1591 legde hij met goed gevolg het examen af voor de
greetemer classis, en verbond zich aan de gemeente te Kanhuizen (O.-Fr.). Daarna
was hij predikant te Leeuwarden tot zijn dood in 1626. Zijn zoon F r e d e r i c u s
diende de gemeenten Blija (1684-92) en Staveren (1692-1716).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 16,
465.
Wumkes

[Hachting, Regnerus (2)]
HACHTING (Regnerus) (2), geb. te Leeuwarden in 1631, aldaar overl. 20 Oct. 1665,
zoon van prof. J o h . H. te Franeker en S u s a n n a S e l y n s , liet zich in 1649
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inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, en was predikant te Dronrijp
(1654-57) en Leeuwarden (1657 tot zijn dood). Men vindt op hem een lofdicht in H.
Neu-
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h u s i u s , Extemporanea Poemata (Leov. 1656
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 23,
253; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 264.
Wumkes

[Hackaert, Jan]
HACKAERT (Jan), gedoopt als J o a n n e s in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 30
Jan. 1628, vermoedelijk ongehuwd overl. aldaar nà 1685, landschapsschilder,
teekenaar en graveur. Zijn familie was afkomstig uit Antwerpen. Zijn vader J a n
H a c k a e r t was aldaar omstr. 1593 geboren; met zijn vrouw C a t r i j n a
A n t h e u n i s en zijn dochtertje A n n a (geb. te Antwerpen 1624, in 1650 te
Amsterdam getrouwd met den kruidenier J o h a n n e s S t a e l ; zie E l i a s , De
vroedschap van Amsterdam II, 1039) was deze omstr. 1625 naar Amsterdam
getrokken, waar hem nog een zoon P e t e r (gedoopt in de Nieuwe Kerk 4 Aug.
1626) en de latere schilder werden geboren. De vader kocht 3 Juni 1638 het huis
‘de vergulde winthont’ op de Keizersgracht rechts naast het poortje van Coster's
Academie; hij was koopman en werd 29 Jan. 1639 lid van het makelaarsgilde. Van
de jeugd of opleiding van den schilder is niets bekend. Vermoedelijk werd door zijn
degelijke naaste familie met leede oogen gezien, dat hij de richting van de kunst
uitging. Eerst na den dood van zijn vader, die in 1652 stierf, ging hij ter ontwikkeling
van zijn talent op reis. Volgens de dateeringen in het Stamboek-Hackaert (thans in
het Museum-Bredius te 's Gravenhage) was hij 20 Juli 1653 te Bazel, daarna te
Schaffhausen, Zürich, Glarus enz.; de laatste dateering is 4 Juli 1656 te
Schaffhausen. Tijdens deze reis moet hij ook in Italië geweest zijn. H o o g e w e r f f
noemt nog teekeningen uit den vreemde van Hackaert uit 1658. B r e d i u s vond
hem in dat jaar wederom woonachtig op de Keizersgracht te Amsterdam.
H o u b r a k e n vertelt ons, dat hij na zijn terugkomst een smakelijk verhaal wist te
doen, hoe hij eens door de zwitsersche bergwerkers als toovenaar was gevangen
genomen, doch door tusschenkomst van een magistraatspersoon, dien hij kende
en die Duitsch sprak, van zijn boeien verlost werd. Op 8 Jan. 1667 getuigde hij ten
overstaan van notaris H. Rosa te Amsterdam, dat hij op 30 Dec. 1666 aanwezig
was op de kamer van den schilder Reynier Hals in de herberg ‘int groen orgel’ op
den Singel, toen de herbergier de schilderijen van den wand liet nemen wegens
huurschuld. Er was toen een heele volksoploop ontstaan. De acte is geteekend:
Joan Hackaert. Na dit voorval hoort men niets meer van Hackaert. Zijn laatste
gedateerde schilderij is van 1685. Vermoedelijk is hij niet lang daarna overleden.
Vroeger heeft men verondersteld, dat hij op lateren leeftijd den schilderskiel aan
den kapstok heeft gehangen en koopman is geworden; dit steunt echter op niets.
Eveneens is uit de lucht gegrepen het jaartal 1699 als jaar van zijn overlijden (meestal
wordt deze mededeeling ten onrechte op naam van H o u b r a k e n gesteld).
Aangezien zijn naam nòch in de huwelijksregisters van Amsterdam, nòch in het
register der collaterale successie aldaar (waarin ieder met eenig vermogen vermeld
staat, die zonder rechtstreeksche erfgenamen overleed) voorkomt, mag men
veronderstellen, dat hij te Amsterdam in armoedige omstandigheden is overleden;
zijn omgang met een Bohémien als Reynier Hals wijst wel eenigszins in die richting.
Mogelijk is natuurlijk, dat hij elders is gestorven.
Hackaert was een talentvol landschapsschilder, hoewel hij vergeleken bij
grootmeesters als Ruysdael, op het tweede plan staat. Hij blijft zichzelf niet steeds
gelijk: dan eens geeft hij zijn onderwerp
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meer romantisch, dan weder meer realistisch weer. Voor zonlichteffecten heeft hij
een groote voorliefde. In ieder geval is hij van een uitgesproken individualiteit,
vandaar dat men zijn leermeester tot dusverre niet heeft kunnen aanwijzen; ook
leerlingen of navolgers heeft hij niet gehad. Hij was zeer bevriend met Adriaan van
de Velde, die verschillende zijner schilderijen met figuren heeft gestoffeerd. Dit
deden ook Jan Lingelbach, Nic. Berchem e.a.
Een van zijn bekendste schilderijen is de esschenallee in het Rijks-Museum te
Amsterdam (een dergelijk stuk is in de coll.-Six te Amsterdam en in een collectie te
Mülheim a.d. R.), waar zich ook het Trasimeensche meer bevindt. Een derde
belangrijk stuk van den meester, een indrukwekkend zwitsersch landschap, bevindt
zich in de coll.Nostitz te Praag. Verdere schilderijen van hem zijn in Berlijn, Frankfurt,
den Haag, Kopenhagen, Leningrad, Londen, München, Rotterdam enz. Slechts
zeer weinige dezer stukken zijn gedateerd. Behalve het reeds genoemde
stamboek-Hackaert (met teekeningen van zijn hand en talrijke uitbundige lofdichten)
bestaat er een folioband met teekeningen van Hackaert in de coll. van de Züricher
Kunstgesellschaft, buitendien bezit de vm. Hof-Bibliothek te Weenen teekeningen
van hem in de banden Helvetia en Variae tabulae van den Blaeu-atlas. Ten slotte
graveerde hij o.a. een zestal landschappen, uitgegeven door Clement de Jonghe
te Amsterdam.
Een gedeelte zijner familie behoorde tot de vlaamsche gemeente der
Doopsgezinden. Dit kwam doordat zijn grootmoeder M a r i a of M a y k e J a n s ,
weduwe van D i r c k H a c k a e r t , zich op 2 April 1632 met haar oudsten zoon, den
boekhouder D i r c k H a c k a e r t , bij deze gemeente te Amsterdam had laten
doopen. Uit het testament van Mayke, op 26 April 1639 ten overstaan van notaris
Warnaerts te Amsterdam verleden (zelf woonde zij toen te Oosterhout bij Breda),
blijken de namen harer kinderen: D i r c k (1589-1658, in 1645 gehuwd met M a r i a
B e r c k , zie maandschrift De Ned. Leeuw (1924), 249), G e e r t r u y t (gehuwd met
N.N. van U f f e l e n ), J a n , M a r t i n (wiens weduwe M a g d a l e n a C o c q in 1649
te Amsterdam hertrouwde met den makelaar L u c a s A b r a h a m s z . v a n d e
C a p e l l e ), M a r i a (gehuwd met J e r e m i a s K o c k , te Antwerpen woonachtig).
Het huis ‘de vergulde winthont’ te Amsterdam werd door Hackaert's moeder op
8 Mei 1656 voor ƒ 6000 aan Dirck Helleman verkocht. Bij de overdracht compareerden
haar zoon P i e t e r H a c k a e r t , benevens J o h a n S t a e l en S t e v e n
V e r s t e g e n ; de schilder vertoefde toen nog buitenslands.
Zie: H o u b r a k e n , De groote schouburgh der Ned. konstschilders III (1729),
46-48; J. I m m e r z e e l Jr., De levens en werken der Holl. en Vl. kunstschilders II
(1855), 5; C. K r a m m , De levens en werken der Holl. en Vl. kunstschilders II (1858),
622; Oud-Holland III (1885), 146; A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I
(1906), 627; A. B r e d i u s in Amsterdam in de 17e eeuw (1901-04) III, 152; F.O.
P e s t a l o z z i in B r u n , Schweiz. Künstlerlexikon II (1908), 4; G.J. H o o g e w e r f f
in T h i e m e -B e c k e r 's Künstlerlexikon XV (1922), 407 (met opgave der oudere
catalogi); Oud-Holland XLI (1923-24), 259, 260; H o f s t e d e d e G r o o t ,
Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der hervorragendsten holl. Maler IX
(1926), 1; nog te verschijnen publi-
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catie van den zwitserschen kunstgeleerde S. S t e l l i n g - M i c h a u d over Hackaert.
Wijnman

[Haeften, jhr. Adriaan van]
HAEFTEN (jhr. Adriaan v a n ), geb. te Batavia. 6 Jan. 1766, overl. te Utrecht 5 Febr.
1848, werd 1791 secretaris van Rijnsaterwoude, 1793 schout en secretaris van
Montfoort, 1813 ontvanger der dir. belastingen te Breda en was tot 1828 inspecteur
van het kadaster in N. Brabant. Uit zijn huwelijk (1791) met C a t h a r i n a I d a
C o n s t a n t i a G o l d b a c h sproten 15 kinderen voort. Bij Kon. besl. van 6 Sept.
1844, no. 222 werd hij verheven tot den adelstand met bepaling, dat deze verheffing
zou worden verwisseld door een erkenning zoodra hij bewezen zou hebben van het
riddermatige geslacht v a n H a e f t e n (zie dl. IV) af te stammen.
Zie: Nederl. Adelsboek (1914), 60 en (1933), 120-131.
van Haaften

[Haeften, Gerardus Adrianus van]
HAEFTEN (Gerardus Adrianus v a n ), ged. te Delft 20 April 1788, overl. te Breda 1
Oct. 1861, is een zoon van A r n o l d u s of A a r n o u t W i l l e m v.H. en J o h a n n a
C o r n e l i a t e n H a a f f . Hij was achtereen volgens kapiteinkwartiermeester bij
het 3e reg. karabiniers, inspecteur der administratie bij de Armée der Vereenigde
Nederlanden, adjunct-agent van het Departement van Oorlog te Namen (1826) en
is gepensionneerd als generaal-majoor-intendant. Ten aanzien van de leden der
familie, die de spelling v a n H a a f t e n bezigen, zij verwezen naar het art. Willem
Hendrik v.H.
Zie: M.G. W i l d e m a n , Het geslacht van Haeften (Gorinchem) in De Wapenheraut
(1914), 296-297, portret na blz. 336.
van Haaften

[Haensbergen, Jan van]
HAENSBERGEN (Jan v a n ), schilder en etser, geboren 2 Januari 1642 te Utrecht
en overleden te 's Gravenhage op 10 Januari 1705. Zijn familie komt uit Gorinchem.
De naam Haensbergen komt daar meermalen in de archieven voor. In 1665 heeft
hij 2 schilderijen voluit gesigneerd met de toevoeging Gorco. Mogelijk heeft hij in
dat jaar te Gorinchem gewerkt. Volgens Houbraken was hij in Utrecht een leerling
van Corn. Poelenburg, dien hij zoo trouw navolgde, dat zijn werk meermalen voor
dat van zijn leermeester aangezien werd, hoewel het zwakker van teekening is. 31
Mei 1665 is hij te 's Gravenhage gehuwd met J o h a n n a v a n H e u s d e n . In
1666 woont hij blijkbaar in Utrecht. In 1668 wordt hij er lid van het St. Lucasgilde.
Het volgend jaar reeds verhuist hij naar den Haag, waar hij lid van de confrerie
wordt. Van 1682-90 heeft hij meerdere malen in het bestuur zitting gehad. 31 Mei
1679 is hij als weduwnaar in het huwelijk getreden met S o p h i a v a n d e r
S n o u c k . Uit den inventaris, die toen werd opgemaakt, blijkt dat hij een belangrijke
schilderijenverzameling had. Behalve landschappen met ruïnes en mythologische
en bijbelsche figuren, heeft hij veel portretten geschilderd, die eenigszins aan
Netscher doen denken. In zijn laatste jaren had hij een kunsthandel met Pieter de
Jode. Zijn zoon W i l l e m is ook schilder geworden.
Zijn geschilderd zelfportret is in het Rijksmuseum te Amsterdam; een geschilderd
portret door een onbekende op het slot Schönhausen bij Berlijn.
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Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906) en III (1911); U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XV (1922);
T h . v o n F r i m m e l , Studien und Skizzen (1913-14), 102 en 137.
van Guldener

[Haga, Mr. Cornelis]
HAGA (Mr. Cornelis), de eerste nederlandsche gezant te Konstantinopel. Blijkens
het in 1656
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door zijn familie op zijn graf in de Groote of St. Janskerk te Schiedam aangebracht
opschrift, geb. aldaar 28 Januari 1578 en overleden te 's Gravenhage 12 Augustus
1654. Zijn vader was waarschijnlijk D i r c k H a g a L a m b r e c h t s z , 1587-1588
schepen, 1588-97 gecommitteerde tot de geestelijke edificiën, 1589-97 weesmeester
te Schiedam. Hij had een broer Jan en een neef (Jan's zoon ?) H e n d r i k , maar
verdere bijzonderheden omtrent zijn familie ontbreken. Ook van zijn studie in de
rechten te Leiden is niets anders bekend, dan dat hij er 12 April 1595 is ingeschreven
en er gepromoveerd moet zijn. In Jan. 1609 is in de vroedschap van zijn geboortestad
sprake van zijn benoeming tot pensionaris en in hetzelfde jaar bracht de admiraliteit
van Rotterdam hem tot tweemaal toe als no. 2 op de voordracht voor
advocaat-fiscaal. Hieruit blijkt reeds zijn behoefte om een belangrijker loopbaan te
volgen dan die weggelegd was voor een haagsch advocaat, als hoedanig hij zich
na afloop van zijn studie gevestigd had. In 1610 krijgt H., die naast de deugden:
voortvarendheid en bekwaamheid, ook de gebreken: baatzucht, ijdelheid en
loszinnigheid met velen van zijn standgenooten deelde, de eerste gelegenheid om
zich te onderscheiden. Hij werd nl. uitgezonden naar Zweden om te onderhandelen
over de teruggaaf van twee nederlandsche schepen, die tijdens den oorlog tusschen
Zweden en Polen waren opgebracht, als verdacht, dat zij voor het door het eerste
land belegerde Riga bestemd waren. Wat zijn naam voor het nageslacht bewaard
heeft, is echter niet deze zending, maar zijn ambassade in Turkije geweest, waarvoor
hem vermoedelijk het reeds in 1602 aan Konstantinopel gebrachte bezoek in
aanmerking heeft doen komen. Reeds toen had hij er kennis gemaakt o.a. met den
engelschen gezant Sir Thomas Glover, met Cyrillus, den patriarch van Alexandrië
en met den Turk Bairam bey. Ofschoon de Staten reeds in 1604 aan den sultan
kennis gegeven hadden van de bevrijding van turksche galeislaven in Sluis en in
1605 een brief voor hem hadden meegegeven aan den schipper, die een gedeelte
der bevrijden naar hun land toebracht, omdat het aanknoopen van betrekkingen
met de Verheven Porte voor de Republiek voor de hand lag, daar beiden in de
spaansche monarchie hun grootsten vijand moesten zien, is het plan daartoe toch
pas gerijpt, toen ook van turksche zijde toenadering gezocht werd, en wel toen
omstreeks 1610 een barbarijsch zeeroover den turkschen staatsman en admiraal
Khalil pasja, een Armeniër van geboorte, op het denkbeeld bracht van een
samengaan van Turkije en Barbarije met de strijdbare Republiek aan de Noordzee.
Tot een formeel bondgenootschap tusschen de drie mogendheden is het intusschen
nooit gekomen, 1e niet, omdat de Staten eenige scrupules hadden met betrekking
tot de samenwerking met den zeerooversstaat en 2e niet, omdat het oogenblik het was tijdens het 12-jarig Bestand - voor een zoodanige daad van openlijke
vijandschap tegenover Spanje niet bijzonder gunstig scheen. Het antwoord der
Staten op den brief van Khalil aan Maurits (waarbij Paulo Antonio Bon, een in
Konstantinopel woonachtig venetiaansch koopman, Jacob Gijsbrechtsz, een daar
gevestigde vlaamsche goudsmid, alsmede Hendrik van der Mijl in Venetië, wiens
broeder Adriaan secretaris van Maurits was, als tusschenpersonen hebben dienst
gedaan) bestond dan ook weliswaar uit het afvaardigen van een gezant in 1611,
waartoe H. gekozen werd, doch met oorspronkelijk zeer beperkte instructie en
bescheiden opzet. 7 Sept. van dat jaar nam H. afscheid van de Staten-
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Generaal. Met hem gingen Cornelis Pauw, zoon van Reinier Pauw, Ernst Brinck,
secretaris, Cornelis Sijms, ook regentenzoons en Andries Suyderhoeff, die later
Brinck als secretaris der legatie is opgevolgd, en ten slotte Lambert Verhaer, die in
Konstantinopel goudsmid geweest en dus met de plaatselijke toestanden althans
eenigermate op de hoogte was. De reis ging over Keulen, Frankfort, Neurenberg,
Regensburg en Weenen, waar het gezelschap 7 Oct. aankwam, om daar te
vernemen, dat de weg over Hongarije hun niet toegestaan werd. Zij trokken toen
door Stiermarken, waar zij in Wildon werden gearresteerd en hun bagage in beslag
benomen werd. H. wist alle brieven van de Staten-Generaal in veiligheid te brengen,
door verlof te vragen één boek bij zich te mogen houden, waarin hij de genoemde
papieren verborg. Het officieel opgegeven doel: bevrijding der door de algerijnsche
zeeroovers tot slaaf gemaakte Nederlanders scheen loflijk en werd geloofd - het
was inderdaad een onderdeel van H.'s zending - waarna het gezelschap verlof
kreeg, naar Fiume door te reizen. Hier echter werkte de spaansch-gezinde
gouverneur hen opnieuw tegen, doch H. trok naar Venetië, huurde er een schip en
voor de zekerheid nog een tweede, waarin de rest van het gezelschap en de bagage
geladen werd. Dit laatste werd inderdaad door zeeroovers gekaapt, die zich echter
lieten afkoopen, nu zij H. zelf niet in handen hadden en dus zijn wraak moesten
vreezen. 3 Dec. 1611 was het heele gezelschap weer behouden bijeen op een
nederlandsch schip, dat hen naar Zante bracht. Van hier wilde H. naar Morea om
over land verder naar Konstantinopel te reizen, doch toen er 4 Jan. 1612 twee
enkhuizer schepen de haven van Zante binnenvielen, veranderde hij zijn plan. De
Enkhuizers zetten het gezelschap op Sciro (Chios) aan land, vanwaar zij onder nog
vele wederwaardigheden, waaronder een hevige storm, van eiland tot eiland verder
trokken, om eindelijk 4 Mrt. in San Stefano bij Konstantinopel behouden aan te
komen.
Hier wachtten H. vele tegenslagen. Khalil was op dat oogenblik pas geen admiraal
meer en verder was er eigenlijk niemand, die zich voor de Hollanders interesseerde,
tenzij dan om hen tegen te werken, hetgeen vooral de gezanten van Frankrijk en
Venetië en later ook die van Hongarije niet nalieten te doen. Maar H.'s onmiskenbaar
diplomatiek talent wist alle moeilijkheden op den duur glansrijk te boven te komen.
Hij won den steun van den engelschen gezant, van een 12-tal naar hier uitgeweken
Moriscos, van zijn vroegere connecties, van den meer genoemden Bon vooral en,
achter de schermen, van Khalil, die wel afgezet, maar niet in ongenade gevallen
was, nog betrekkingen met het Hof onderhield en nog vasthield aan zijn oude
alliantie-plan. 1 Mei 1612 kwam eindelijk een plechtige stoet Turken hem in zijn huis
in Pera afhalen om het nederlandsche gezantschap, dat inderhaast opgeluisterd
was door enkele als ‘edellieden’ vermomde nederlandsche matrozen van een
toevallig binnengeloopen schip, in optocht naar de Verheven Porte te brengen. Van
dezen optocht en zijn ontvangst ten hove heeft H. uitvoerig verslag aan zijn lastgevers
uitgebracht. Na veel onderhandeld te hebben en rijkelijk geschenken te hebben
beloofd tot een gezamenlijk bedrag van meer dan ƒ 20.000, die schipper Dirck
Pietersz. Proost 20 April 1613 veilig in de turksche hoofdstad bracht, gelukte het H.
6 Juli 1612 de zoogenaamde capitulaties te verkrijgen, d.w.z. voornamelijk de
consulaire rechtbank voor onderdanen van zijn land, die onge veer drie eeuwen
lang de grondslag gebleven zijn voor de nederlandsch-
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turksche betrekkingen en pas in den jongsten tijd, gelijk bekend, zijn afgeschaft.
Cornelis Pauw, 19 jaar oud toen, werd de eerste hoofdconsul te Aleppo, want
afgezien van den handel op Syrië en Cyprus, die sinds het laatst van de vorige eeuw
in handen was van de Amsterdammers Volkert Overlander, Jan Corver, Geurt
Dircksz en Jacob Poppe, was de nederlandsche handel op Turkije van weinig
beteekenis. Wanneer H. dan ook na het belukkig beëindigen van zijn zending niet
terugkeert, maar zijn post tot een blijvenden gemaakt wordt met een hem 5 Juni
1614 toegekend traktement van ƒ 12.000 's jaars, zijn het politieke en niet in de
eerste plaats economische redenen, die daartoe geleid hebben. Ook toen H. in
1619 ontslag vroeg en Pauw als zijn opvolger voorstelde, handhaafde men hem,
waarvoor toen nog meer reden bestond dan voorheen. Immers de 30-jarige oorlog
was uitgebroken en het was niet uitgesloten, dat de Republiek daarin betrokken zou
worden tegenover den Keizer, terwijl ook het 12-jarig Bestand bijna afgeloopen was.
Dit gevoegd bij het feit, dat er destijds nog geen bondgenootschap met Frankrijk
bestond, maakte de vriendschap van Turkije zoo waardevol, dat men haar niet
riskeeren kon, noch door het gezantschap op te heffen, noch zelfs den bekwamen
en ervaren H. door den jongen Pauw te vervangen, te minder, omdat dit ook de
mogelijkheid was, Algiers tegen Spanje op te zetten. 13 Dec. 1619 kreeg H. zijn
nieuwe instructie, die met het bovenstaande rekening hield en H. slaagde er al
aanstonds in, een belangrijken stap te doen door een dreigenden oorlog tusschen
Turkije en Venetië te voorkomen, die, ware hij uitgebroken, slechts een troef in het
oostenrijksche spel zou zijn geworden.
H. richt zich nu definitief in. Hij zendt Verhaer naar Holland om A l i t h e a
B r a s s e r uit Delft af te halen. 31 Juli 1622 heeft de ondertrouw met den handschoen
plaats. 17 Mrt. 1623 komt mevr. Haga, na op haar beurt eenige avonturen beleefd
te hebben, te Konstantinopel aan, waar het huwelijk met zooveel staatsie voltrokken
wordt, dat de engelsche gezant, Sir Thomas Roe, zijn vroolijkheid daarover niet
voor zich gehouden heeft.
H.'s werkzaamheden gaan in de nu volgende jaren in drie richtingen, 1e de kwestie
met Barbarije. Een zending van 1618 van Quast naar Algiers had niet het gewenschte
resultaat opgeleverd. H. slaagt niet beter, maar de samenwerking met den
zeerooversstaat, toch al een precaire aangelegenheid, geraakte op den achtergrond,
zoodra Frankrijk tot de politiek van Hendrik IV begon terug te keeren, hetgeen
gebeurde, eerst door het verdrag van Compiègne, Juni 1624, vervolgens door het
verbond van 1635. 2e hielp H. naar zijn vermogen Oostenrijks vijanden. Reeds de
genoemde instructie had hem gemachtigd om als helper en raadsman van de
Hongaren en Zevenburgen op te treden en het lag derhalve geheel binnen de hem
voorgeschreven politiek om één lijn te trekken met Bethlen Gabor. De Porte weifelde
lang tusschen den Keizer en Gabor. Dat de schaal ten slotte ten bate van den laatste
doorsloeg, is voor een groot deel het werk geweest van H. Begin Mei 1620 kon hij
den Staten meedeelen, dat de Turken niets meer in te brengen hadden tegen Gabor's
verkiezing als koning van Hongarije en zich gaarne met de Bohemers wilden
verbinden. Dat al deze berekeningen faalden door den slag op den Witten Berg bij
Praag was uiteraard niet H.'s schuld. 3e heeft H. een rol gespeeld in de pogingen
tot toenadering van het Protestantisme en de grieksche orthodoxie, waarbij de
benadeeling van de bij uitstek
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roomsch-katholieke machten, Spanje en den Keizer, ook weer den politieken
achtergrond vormde. H. werd daarin bijgestaan door den gereformeerden predikant
Leger, die deel uitmaakte van de legatie en die ten dezen samenwerkte met den
min of meer calviniseerenden patriarch Cyrillus Lucaris. Veel andere geestelijke
vruchten dan een nieuw-grieksche vertaling van het N. Testament, die bijna een
eeuw bij den drukker te Genève bleef liggen, hebben deze pogingen echter niet
opgeleverd. Wel politieke. Het is hieraan indirect te danken geweest, dat de patriarch
van Jeruzalem, die groote moeilijkheden ondervond van de roomsche Congregatie
de Propaganda (zeg liever Extirpanda, meende H.) Fide, zichzelf en de gansche
grieksche kerk in het Heilige Land onder bescherming stelde van den gezant van
Hunne Hoogmogenden.
Niettemin en ondanks zijn onmiskenbaar succes, beviel H. zijn post niet meer,
21 Aug. 1632 reikt hij opnieuw zijn ontslagbrief in, die wederom niet aanvaard wordt.
7 Aug. 1636 schrijft hij nog eens, vraagt weer om ontslag en voegt er bittere klachten
bij: hij verlangt terug naar het vaderland, zoo ook zijn vrouw; zij spreken bijna geen
Hollanders, zijn traktement wordt ongeregeld uitbetaald; politieke invloed oefenen
in Turkije beteekent veel geld uitgeven; hij moet schulden maken; dat hij geldelijk
voordeel trok uit zijn bemoeiïngen ontkent hij, noch zijn hulp aan Venetië, noch die
aan Gabor, noch die aan Cyrillus heeft hem profijt, wel onkosten, gebracht. 23 Oct.
1637 wordt het gevraagde ontslag eindelijk verleend; 4 Mei 1638, dus na een
27-jarige ambtsvervulling, neemt hij plechtig afscheid van den Grooten Heer aan
den Bosporus; 30 Apr. 1639 verzocht hij de Staten in zijn laatsten brief uit
Konstantinopel de wissels te betalen, waaraan zijn zwager hem geholpen had; 28
Mei verliet hij de hoofdstad, reisde over Moldavië en Polen, stak van Danzig naar
Lubeck over en trok vandaar over land naar het vaderland, waar hij met zijn gezin
10 Oct. te Nootdorp aankwam op de hofstede van den toenmaligen
thesaurier-generaal, zijn zwager Brasser. 2 Nov. ontvingen de Staten hem in
audiëntie. Het duurde lang voor er weer een hem passende betrekking openkwam.
In 1645 pas vond hij die in het voorzitterschap van den Hoogen Raad van Holland
en Zeeland. In 1650 komt hij nog namens dit college protest aanteekenen bij Willem
II tegen de arrestatie van de zes heeren en hem zijn onderneming tegen Amsterdam
afraden, zonder succes naar men weet. 12 Aug. 1654 is hij te 's Gravenhage
gestorven. Binnen het jaar volgde hem zijn weduwe. Beiden zijn in de St. Janskerk
te Schiedam begraven, waar de familie in 1656 een grafschrift op tufsteen liet
beitelen, omgeven door een wit-marmeren portiek naar ionischen trant met hun
wapens aan den voet.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in het Mauritshuis te 's
Gravenhage.
Zie: K.J.R. v a n H a r d e r w i j k , Levensschets van Mr. Cornelis Haga in
Jaarboekje voor de stad en het kanton Schiedam (1848); d e z ., Nog iets over Mr.
C.H. in jrg. 1850 van hetzelfde Jaarboekje; K. H e e r i n g a , De eerste Nederlandsche
gezant bij de Verheven Porte in Oosthoek's Hist. Bibl. (Utrecht 1917); d e z ., Bronnen
tot de gesch. van den Levantschen Handel I, 157-162 in de groote R.G.P.-serie
(den Haag 1910); voor zijn zweedsche reis V r e e d e , Nederland en Zweden.
Romein

[Haio, Hermannus]
HAIO (Hermannus) of H o m p e n s , H u m p i u s v a n E m d e n , geb. 1495, overl.
1540, landgenoot van en verwant met Rodolphus
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Agricola. Haio studeerde aan de universiteit te Keulen en doctoreerde 19 December
1515. Vervolgt zijn studie te Parijs 1518-1519, en acht maanden te Leuven, in het
Leliën-College onder Erasmus, maar verlaat in Maart 1520 Leuven wegens
moeilijkheden met de theolog. faculteit, die vijandig stond tegen Erasmus en keert
naar Parijs terug. Hier laat hij drukken bij den uitgever Gourmont een latijnsche
vertaling van Drie Dialogen van Lucianus, die hij opdraagt aan zijn broeder Guilielmus
Ubbinus, den Kanselier van O.-Friesland. Tusschen 1522 en 1525 verblijft Haio te
Perugia, Rome en Padua. In Maart 1528 huwt hij te Amsterdam A n n a O c c o , de
jongste dochter van den rijken bankier Pompejus O. In dit jaar was hij te Mechelen,
en werd spoedig aangesteld als lid van den Raad en Kanselier van Friesland. Uit
de rijke bibliotheek van Occo was hij in staat aan zijn vrienden verschillende
gegevens te verschaffen; als aan Erasmus Agricola's aanteekeningen op Seneca
en aan den drukker Rescius een homilia van Chrysostomus. Op 29 Februari 1532
ging hij over naar den Raad van Utrecht. In Mei - October verbleef hij te Kleef,
vermoedelijk voor zijn gezondheid, want hij leed aan een keelaandoening. Den 4den
Augustus 1535 schrijft Haio uit Utrecht een brief aan Everardus Nicolaï, Raadsheer
in den Hoogen Raad te Mechelen, in autogr. bewaard in de Univ. Bibl. Amsterdam.
Haio overleed in 1540, in zijn 45e jaar, volgens zijn Epitaphium door Alardus van
Amsterdam gedrukt in diens uitgave van Theophilacti Epistola (1541?). Erasmus
was met Haio in vriendschappelijke briefwisseling; deze spoort hem aan, de werken
van Agricola uit te geven, waarvan het hs. in Occo's bibliotheek was. Haio heeft
toen Lucianus' De non facile credendis delationibus met de commentaren van
Agricola uitgegeven, terwijl Alardus de Dialectica heeft bewerkt en het geheel als
Lucubrationes van Agricola heeft laten drukken in 1539, na den dood van Haio.
Zijn portret en dat van Anna Occo, door Dirck Jacobs, worden bewaard in ‘Het
gebouw van Barmhartigheid’ of het ‘Hofje van Occo’ te Amsterdam.
Zie: A l l e n , Opus Epistol. Des. Erasmi III, 444; Sterck, Onder Amsterdamsche
Humanisten (Amsterd. 1934), 65 volg.
Sterck

[Halbertsma, Eeltje]
HALBERTSMA (Eeltje), geb. te Grouw 8 Oct. 1797, aldaar overl. 22 Maart 1858,
zoon van H i d d e H. en R u e r d j e T j a l l i n g s B i n n e r t s , werd evenals zijn
oudste broer Justus (dl. III, kol. 528) voor de studie bestemd en naar de latijnsche
school te Leeuwarden gezonden, waar Valentinus Slothouwer het rectoraat
bekleedde. Op 7 Nov. 1814 liet hij zich als student inschrijven aan de leidsche
hoogeschool, waar hij vier jaar in de geneeskunde studeerde. Na nog een half jaar
te Heidelberg de lessen te hebben bijgewoond van de hoogleeraren Chelius, Naegele
en Conradi, promoveerde hij 8 Oct. 1818 te Leiden tot doctor in de geneeskunde.
Eerst vestigde hij zich te Purmerend, maar hij aardde er niet. Na 1½ jaar keerde hij
terug naar zijn geboorteplaats, waar hij een uitgebreide praktijk verkreeg. Op 18
Juni 1823 trad hij in het huwelijk met B a u k j e F o c k e n s , een dochter van L i v i u s
R e g n e r u s F. en A n n a P e t r o n e l l a B e l k m e e r (geb. 8 Mei 1795).
Te Heidelberg was hij gegrepen door het oplevend nationalisme en o.a. in kennis
gekomen met H.G. Ehrentraut, later raadsheer van den hertog van Oldenburg, en
in 1849 redacteur van Friesisches Archiv, die toen reeds door de groot-friesche
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gedachte werd bezield, thans belichaamd in het Al-Friezenkongres van Jever (1925),
Leeuwarden (1927) en Huzum (1930).
Het sluimerend dichtertalent ontwaakte en de duitsche volksdichters Hebel en
Grubel gaven hem de eerste proeven van friesche poëzie in de pen. Zijn broeder
Justus gaf deze in 1822 plaats in de Lapekoer fen Gabe Scroar, een boekje in
almanakformaat, 36 blz. groot, dat in 200. exempl. gedrukt, aan vrienden werd ten
geschenke gegeven. In 1829 verscheen van dit werkje een tweede, veel
vermeerderde druk, en langzamerhand werd het voor de Friezen het geliefde
volksboek, dat steeds in omvang toenam en niet weinig heeft medegewerkt tot
opbloei der friesche letterkunde. Verder kwam in 1840 in het licht zijn bundel verzen
Twigen uwt ien alde Stamme, en in 1854 Leed en Wille. Kort daarna droeg hij zijn
praktijk over aan zijn zoon H i d d e , verliet Grouw en ging te Leeuwarden wonen,
van tijd tot tijd een bezoek brengend aan zijn familie te Bolsward, Deventer en
Emden. In laatstgenoemde plaats maakte hij kennis met de Quickborn van Klaus
Groth, die zoo in zijn smaak viel, dat hij de keur van de platduitsche versjes in het
friesch vertaalde en in 1857 publiceerde. Zijn eigenlijk testament is de Jonkerboer
(1858), een verhaal, waarin de intimiteit van Kerstmis op het platteland wordt
beschreven met diepgevoelde zangen als It Poelke. Van lieverlede werd Dr. Eeltje's
gezondheid door de waterzucht ondermijnd. Toen hij begreep, dat de pen zijn hand
zou ontglijden, liet hij zich brengen naar het dorp zijner kinderjaren, waar hij het
ideaal had gekoesterd een vrije Fries te zijn met al de eigenschappen, die zijn
droomen daaraan verbonden. Weldra is hij daar bezweken in den ouderdom van
60 jaar. Na zijn dood kregen zijn Teltsjes fen de wize mannen fen Ezonstêd, in den
trant van Schildburg, Kampen en Krähwinkel nog een plaats in de Fryske Husfrieun
(1858). De andere handschriftelijke nalatenschap is in 1898 door Dr. J.B. Schepers
bezorgd in Sjlucht en Rjucht. Hij is de meest geliefde volksdichter van de Friezen.
Met Gysbert Japiks' Rymlerye behoort zijn werk tot Frieslands klassieken.
In het Friesch museum zijn 2 portretten van hem, het eene geteekend omstreeks
1829 door den workumer schilder Douwe de Hoop, op steen gebracht door Petrus
Halbertsma, oud 16 jaar, het andere in steendruk, naar een teekening van W. Troost.
Zie: mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1925), 467-479 met volledige
literatuuropgave; Geslachtlijst van de familie Halbertsma (1897); J.B. S c h e p e r s ,
E. Halbertsma in Tijdspiegel (1897) III, 145, 277; d e z ., Chronologie der werken
van E.H. in Vrije Fries (1900), 355; J. W i n k l e r , Hebel en Halbertsma en T.R.
Dijkstra, in De Volksalm. (1893), 63; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1934), zie
Register.
Wumkes

[Halbertsma, Petrus]
HALBERTSMA (Petrus), geb.te Bolsward 19 Nov. 1817, overl. te Bloemendaal 24
Aug. 1852, oudste zoon van Justus Hiddes H. (dl. III, kol. 528) en J o h a n n a I s k j e
H o e k e m a , studeerde eerst te Deventer, daarna te Leiden (ingeschreven 14 Sept.
1836) in de klassieke letteren, waar hij Oct. 1841 promoveerde tot phil. dr. op een
proefschrift De magistratuum probatione apud Athenienses. Daarachter is het
friesche versje gedrukt, door zijn oom Dr. Eeltje H. hem bij die gelegenheid
toegezonden (Oan Petrus da er Doktor ward, Rimen ind Teltjes, 55). Terstond na
zijn promotie vertrok hij naar Berlijn, om er zijn grieksche studiën onder prof. Böck
voort te zetten. Een zijner vrienden aldaar, Ferd. Hanthal, was met
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bovengenoemd versje zoo ingenomen, dat hij het vertaalde in het Duitsch, welke
overzetting ook in de Rimen ind Teltjes is opgenomen met een bijschrift van Dr.
Joost H. Halbertsma. Na zijn terugkomst uit Berlijn werd hij benoemd tot rector van
het gymnasium te Elburg. Hij heeft zitting gehad in de commissie voor het
staatsexamen, maar hij heeft te kort geleefd, om te kunnen presteeren, waartoe zijn
aanleg hem in staat stelde. Zijn oom Dr. E.H. stortte zijn droefheid over den vroegen
dood van den oudsten zoon zijns broeders uit in een friesche elegie Blomke
(Passieflora) op het grêf fen Petrus (Emden 1855) in Rimen ind Teltjes, blz. 57. Hij
was ongehuwd.
Zie: G. t e n C a t e , Geslachtlijst van de familie Halbertsma (1897), 44-46.
Wumkes

[Halbertsma, Tjalling]
HALBERTSMA (Tjalling), geb. 21 Jan. 1792 te Grouw, aldaar overl. 12 Dec. 1842,
zoon van H i d d e H. en R u e r d j e T j a l l i n g B i n n e r t s , was boterkooper en
lid van de Prov. staten van Friesland. Zijn letterkundige arbeid bestond in het
schrijven van friesche stukjes in almanakken, het uitgeven van friesche kinderprenten
en weegbriefjes, berijmde nieuwjaarswenschen en planeetjes. De laatste werden
in boekformaat uitgegeven als Friesk Spjealdeboek. It libben in de Wiersizzerijen
fen Maayke Jakkeles oon de Frieske fammen (Ljouwert 1836). In 1832 kwam onder
zijn redactie van de pers een rij volksgeschriften, getiteld De Roeker, hoofdzakelijk
gesprekken, waarin allerlei misstanden zooals het bankroetgaan, het teeren op een
andermans zak enz. gehekeld werden. Hij was gehuwd 3 Juli 1813 met T e t t j e
K l a z e s S j o l l e m a (geb. Aug. 1793, overl. 17 Oct. 1836).
Zijn portret, geschilderd door R.J. Tinga te Leeuwarden in 1833, is in het Friesch
museum.
Zie: mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 480-485; en Paden fen
Fryslân (Boalsert 1934), zie register; J.B. S c h e p e r s , Keapman Tsjalling in Sljucht
en Rjucht (1897), 350-52.
Wumkes

[Hall, Anne Maurits Cornelis van]
HALL (Anne Maurits Cornelis v a n ), geb. te Amsterdam 26 Febr. 1808, overleden
te 's Gravenhage 15 Aug. 1838, zoon van Maurits Cornelis (dl. VI, kol. 688) en
C h r i s t i n a M a r i a K l i n k h a m e r . Hij was een halfbroer van Floris Adriaan (dl.
VII, kol. 517) en van Jacob (dl. III, kol. 531). Hij studeerde te Amsterdam en later te
Leiden, waar hij in 1830 promoveerde in de rechten op een proefschrift De codicis
civilis Francici placitis quae ex legislatione intermedia desumta sunt. Reeds als
student had hij met graagte kennis gemaakt met Groen van Prinsterers Over
volksgeest en burgerzin en met diens Nederlandsche gedagten. Gedurende de
veldtocht tegen de Belgenk wam hij mede onder invloed van den dacostiaanschen
luitenant Dudok Bousquet tot bekeering. In Amsterdam teruggekeerd, werd hij
opgenomen in het advocatenkantoor van zijn broeder Floris Adriaan, terwijl hij zich
aansloot bij den réveil-kring van Da Costa, De Clercq en Koenen, met welk drietal
hij oprichtte de Nederlandsche stemmen over godsdienst, staatgeschied- en
letterkunde. Als advocaat heeft hij veel voor de Afgescheidenen gepleit; 29 Juni
1836 sloot hij zich met zijn vrouw, S u z e v a n S c h e r m b e e k (1816-1844), dank
zij den invloed van Ds. Budding op hen beiden, bij de Afgescheidenen aan. Dit
leidde tot een breuk met zijn broeder, wiens kantoor hij moest verlaten. Hij vestigde
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zich als advocaat te 's Gravenhage, waar hij de samenkomsten der Afgescheidenen
in zijn woning ontving. In Mei 1837 werd hij deswege vervolgd en tot ƒ 50 boete
veroordeeld. Hij was inmiddels uit de redactie van de Nederlandsche

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

324

stemmen getreden en was gaan meewerken aan De reformatie, het tijdschrift van
Ds. H.P. Scholte. Herhaaldelijk trad hij nog voor de vervolgde predikanten en
gemeenteleden op. Twee zijner pleitredenen zijn uitgegeven: De vrijheid van
Godsdienstoefeningen in Nederland verdedigd en De vrijheid der gereformeerde
gemeenten in Nederland verdedigd.
Van Hall had een zeer zwakke gezondheid. Hij werd slechts 30 jaar oud.
Zie: J. B o s c h , Een korte, maar moeilijke levensdag. Anne Maurits Cornelis van
Hall, De Advocaat der vervolgde Afgescheidenen (z.j.); Stemmen des tijds (1934)
‘Reveil en afscheiding’.
de Gaay Fortman

[Hames, Nicolaas de]
HAMES (Nicolaas d e ) of d e H a m m e s , figuur uit de eerste jaren van den
nederlandschen opstand tegen Spanje, gest. tweede helft van Sept. 1568. Zijn
afkomst is onzeker, volgens Margaretha van Parma was zijn vader een fransch
priester, zijn moeder was een Vlaamsche, A g n e s v a n S c h o o r e , uit een
geslacht, verwant met de van der Grachts en Douvryns. Zij was gehuwd, of deed
zich als zoodanig voor, met den bevelhebber van het kasteel Ham in Picardië en
dien naam gaf zij aan haar beide onwettige kinderen, N i c o l a a s en F r a n c i s c a .
Ondanks die afkomst is de H. door zijn intelligentie en voortvarendheid tot
aanzienlijke ambten opgeklommen. Zeer jong is hij met zijn moeder en zuster naar
de Zuidelijke Nederlanden gekomen, waar zijn zuster in het huwelijk trad met Peter
de Rentier, heer van Courcelles, lid van den lagen adel, waartoe ook de H. gerekend
dient te worden. In 1545 vinden wij hem als student te Leuven, in 1551 verleent
Karel V hem het nederlanderschap; in 1557 benoemde Filips II hem tot commissaris
der monstering, een ambt, dat gewoonlijk de waardigheid van krijgsraad in zich
sloot. In 1559 werd hij tot edelman der artillerie of onderbevelhebber der
veldtuigmeesters aangesteld. In 1561 droegen een aantal Vliesridders hem bij den
Koning voor als wapenkoning (heraut) en raadsheer van het Gulden Vlies, als
hoedanig hij inderdaad werd benoemd (vandaar zijn bijnaam T o i s o n d' O r ). Zijn
historische rol begint in 1565 op een samenkomst te Spa, waar Lodewijk van Nassau
de baden gebruikte en er met de H., Tholouze en Gilles le Clercq de grondslagen
legt voor het Verbond der Edelen, later te Brussel, ten huize van de H. bevestigd.
De H. was toen reeds Calvinist en hij verborg die overtuiging niet, hoe slecht zij ook
met zijn ambt strookte. Het is daarom ook niet waarschijnlijk, dat Margaretha hem
naar Antwerpen gestuurd heeft om den Beeldenstorm te beëindigen; eerder zullen
hij en Tholouze die taak op zich genomen hebben op verzoek van Oranje. Hoe dit
zij, beiden zijn er 24 Aug. 1566 aangekomen, waar zij op vertoon van een lastbrief
van Oranje toegang verkregen. Uit het vonnis, later door Alva's regeering over de
H. geveld, blijkt, dat hij daar weliswaar in geslaagd is den Beeldenstorm te doen
ophouden, maar slechts door - wat ook met zijn overtuiging strooktede hagepreken
toe te staan en genade voor de gevangen beeldstormers te eischen voorzoover
dezen niet geplunderd hadden. Te Brussel heeft hij hetzelfde beproefd, maar
daarmee was zijn rol voorloopig ook uitgespeeld. Door Egmont en Marisfeld liet de
landvoogdes de H. bewegen om in 's Keizers leger dienst te nemen; zij schoot hem
zelfs, begin 1567, geld voor om orde op zijn zaken te stellen, maar liet tegelijkertijd
niet na, den Keizer voor hem te waarschuwen. Zich voortdurend bespied voelend
door Chantonnay, Philips'
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gezant aan het keizerlijk hof, vroeg en verkreeg hij ontslag. Bij de belegering van
het door den Keizer in den ban gedane Gotha, zien wij hem dan aan de zijde van
graaf Gunther von Schwartzburg, Oranje's zwager. Formeel was hij tot dan toe niet
uit zijn nederlandsche ambten ontslagen; toen de nieuwe eed van alle landsdienaren
gevorderd werd, weigerde hij en vroeg om die reden ontslag in een brief van 17
Apr. 1567: ‘pour ne faire chose qui contreviegne à ma conscience, ay plus aymé
de renoncer à toutes les choses, que jay eu plus chères en ce monde, qu'en cela
obéir au Roy ou à Votre Altèze’. In een daaraan aansluitend verzoekschrift aan
Margaretha, gedagteekend op den volgenden dag, vraagt hij een vrijgeleide voor
zes maanden om zijn nederlandsche goederen te gelde te maken. Wat de H.
verwachten kon, gebeurde: hij kreeg geen antwoord. Zelfs zond de landvoogdes
beide brieven aan den Keizer om de H. ook bij hem onmogelijk te maken. Waar de
H. vervolgens zich heeft opgehouden is onbekend. Pas in den zomer van 1568
vinden wij hem in de omgeving van den Prins van Oranje, als diens overste van het
geschut, bezig met de voorbereidingen voor diens veldtocht. Hier zou hij ook, op
omstreeks 40-jarigen leeftijd, zijn einde vinden. In de tweede helft van Sept., toen
het leger zich nog in Duitschland ophield, was de bevoorrading reeds zoo gebrekkig,
dat er een muiterij ontstond, waarbij de waalsche en duitsche troepen met elkaar
slaags raakten. Oranje en de H. wierpen zich tusschen de strijdenden om
bloedvergieten te voorkomen. Het mocht niet baten. Volgens de verzekering van
Alva sneuvelden ongeveer honderd man aan beide zijden; den Prins trof een kogel,
die hem door wapenrok en hemd ging; de H. viel doodelijk getroffen neer.
Hij was gehuwd geweest met P h i l i p o t t e v a n d e n V e l d e , weduwe van
Jan du Blioul. Zij overleed echter reeds in 1564, zonder de H. kinderen na te laten.
Zie: B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , Nicolaas de Hammes in de Cartons I,
79-94, waarin opgenomen zijn twee brieven aan Margaretha en zijn vonnis. Een
brief van hem aan Lodewijk van Nassau is door G r o e n v. P r i n s t e r e r uitgeg.
in Archives II, 35 v.v.; P i n c h a r t heeft uit de rekeningen der verbeurdverklaringen
den inventaris van de H.'s boekerij meegedeeld. Over de onderhandelingen te Spa
en Brussel met betrekking tot het Verbond, Elkan, Johann und Philipp von Marnix
(Leipzig 1912).
Romein

[Hanecroot, Melchior]
HANECROOT (Melchior), geb. te Franeker in 1676, overl. 1 Juni 1751, werd in 1703
als candidaat beroepen te Oosterhaule, waar hij tot 1707 werkzaam was. Daarna
verbond hij zich aan de gemeente van Cornjum, die hij diende tot zijn dood. Hij werd
in 1721 gecommitteerd tot het nazien der autographa van de Statenoverzetting.
Men vindt van hem een latijnsch gedicht achter de Dissertatio jurid. phil. de
testamento Julii Caesaris quod Suetonius refert in ejus vita cap. 83 (Franeq. 1700),
onder leiding van prof. Zacharias Huber verdedigd Mei 1700 door U. Aylva van
Burmania. Zijn zoon G e r a r d u s , geb. 1697 te Cornjum, overl. 4 Apr. 1776, was
predikant te Finkum c.a. (1729-76).
Wumkes

[Hanekuijk, Wybo Jacobs]
HANEKUIJK (Wybo Jacobs), geb. te Harlingen 3 Jan. 1755, overl. aldaar 12 Febr.
1830, zoor van J a c o b W y b e s H. (geb. 1719, overl. 5 Juni 1777) en Y e f k e P.
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H i b m a (geb. 1726, overl. 1806, dochter van P i e t e r H i b m a en A e f k e v a n
d e r S l u i s ), liet zich 29 Juli 1771 inschrijven als student aan de hoogeschool te
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Franeker, waar hij in 1778 promoveerde tot jur. utr. dr. op een Specimen jur.
inaugurale exhibens nonnulla ad regulam juris 144, non omne, quod licet, est
honestum (Fran. 1778). Hij vestigde zich als advocaat in zijn geboorteplaats, werd
aldaar burgemeester, lid der Provinciale staten van Friesland en Rijksadvocaat.
Ook bekleedde hij het secretariaat van curatoren der franeker hoogeschool tot aan
haar opheffing. Hij huwde omstreeks 1784 met P e t r o n e l l a M a r i a T e t r o d e
(geb. 16 Juni 1757, overl. 28 Oct. 1834). Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands
hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (Leeuwarden 1879) II, 25.
Wumkes

[Hanneman, Jacobus]
Hannema (Jacobus), geb. te Harlingen 8 Oct. 1752, ald. overl. 29 Mei 1824,
zoutzieder en burgemeester van Harlingen. Hij huwde aldaar 12 Febr. 1786 met
R i n s k e D r e y e r , geb. te Harlingen 5 Dec. 1759, overl. ald. 17 Juni 1794
Zijn portret in Nederlands Patriciaat (1928), 318.
Wumkes

[Hanneman, Adriaen]
HANNEMAN (Adriaen), ten onrechte ook H a d d e m a n of H a n n e v a genoemd,
schilder, geb. omstr. 1601 te 's Gravenhage en daar overleden 11 Juli 1671. Hij
behoorde tot den katholieken tak van een aanzienlijke haagsche familie. In 1619
was hij leerling van Anthon van Ravesteyn, omstreeks 1623 is hij naar Engeland
gegaan. Volgens Walpole heeft hij daar 16 jaar gewoond. Hij heeft er den invloed
ondergaan van Daniël Mytens en Corn. Janssens van Ceulen, doch vooral van
Anth. v. Dyck. Hij werd een zoo getrouw navolger van hem, dat zijn werk dikwijls
met dat van Anth. v. Dyck verwisseld werd. Deze heeft het portret van Hanneman
geschilderd. Hanneman was zeer goed bevriend met Janssens van Ceulen en hij
heeft hem en diens familie uitgebeeld. Hij heeft voornamelijk portretten gemaakt
van aanzienlijke families. Hij genoot de bescherming van Mary Stuart, de vrouw van
Willem Il, door wie hij ook in aanraking kwam met de uitgeweken Stuarts en hun
aanhang. Waarschijnlijk werd hij door Constantijn Huygens aan het hof
geïntroduceerd, die hem mogelijk ook verder in connectie zal gebracht hebben met
de voorname haagsche families. De familie Huygens is bijzonder ingenomen geweest
met dezen schilder, door wien zij zich eenige malen deed portretteeren.
1 Juli 1640 is hij in den Haag getrouwd met M a r i a v a n R a v e s t e y n in de
r.-k. kerk in de Oude Molstraat. In datzelfde jaar werd hij lid van het St. Lucasgilde,
waar hij van 1643-49 herhaaldelijk hoofdman was. In 1641 heeft hij een huis in de
Nobelstraat gekocht, dat eenige malen vergroot en verbouwd is. Hij was een der
oprichters van de nieuwe confrerie, die 16 Oct. 1656 gesticht werd. Ook hier trad
hij als hoofdman en deken op, terwijl de confrerie hem in 1666, voor alles wat hij
voor haar gedaan had, beloonde met een zilveren beker. Hoewel meermalen melding
is gemaakt van genre-stukken, is slechts één dergelijk werk van zijn hand gevonden.
Wel kennen wij enkele allegorische voorstellingen, o.a. heeft hij omstreeks 1653
een schoorsteenstuk gemaakt voor de vergaderzaal van de Staten van Holland. Dit
stuk moet zeer goed betaald zijn geworden. Het model, dat voor de vrede poseerde,
kreeg hiervoor ƒ 1000. Door zijn vele opdrachten verkeerde hij financieel in zeer
gunstige omstandigheden, wat echter na zijn 2e huwelijk, 13 Nov. 1669, met A l i d a
B e z e m e r gesloten, door onbekende oorzaak geheel veranderde. In 1670 heeft
hij herhaaldelijk eigendommen verkocht. 11 Dec. 1671 werd hij in de kloosterkerk
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in het graf van zijn schoonvader Jan v a n R l a v e s t e y n b i j g e z e t . Hij heeft
veel
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leerlingen gehad, o.a. Simon du Parcq, aan wien hij al zijn schetsen, teekeningen
en etsen naliet. Zijn nalatenschap, die 24 Juli 1671, werd verkocht bracht slechts ƒ
1000 op.
Geschilderde zelfportretten in het Rijksmuseum te Amsterdam, in de
Teekenacademie te 's Gravenhage, op de verkooping coll. J. v.d. Marck (Leiden)
Amsterdam 25 Aug. 1773 en verk. Bergeon 's Gravenhage 4 Nov. 1789. Prenten
door R. van Voerst naar A. van Dyck, door P. Tanjé naar A. Schouman en een
houtgravure in H. Walpole, Anecdotes II.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906); U. T h i e m e u n d
F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XV (1922), 592; A. B r e d i u s
e n E.W. M o e s in Oud Holland (1896), 203.
van Guldener

[Hanneron, Antonius de]
HANNERON (Antonius d e ), of H a n e r o n , A n e r o e n , geb. in het bisdom Atrecht,
magister en decretorum doctor aan de universiteit te Parijs, protonotarius apostolicus,
heer van Steenvoirde, proost te Maastricht, overleed als proost van St. Donaas te
Brugge 10 Dec. 1490. Hij werd, 21 Jan. 1430, aangenomen in den raad van de
faculteit van de philosofie aan de jonge universiteit te Leuven, waar hij zes jaar
leeraarde. Zooals het gebruik was, vereenigde hij in zijn huis een aantal studenten,
aan wie hij les gaf. Hij werd tot deken zijner faculteit gekozen en 1434 tot rector
magnificus van de universiteit. 1484 stichtte hij in zijn huis met tuinen het college
Sint-Donaas met beurzen voor vijf studenten in de rechten. De stichting brengt nog
jaarlijks iets op. Mr. Ant. Hanneron werd de leermeester van den lateren hertog
Karel den Stoute, daarna zijn raadsheer en die van aartshertog Maximiliaan. Door
hun steun verkreeg hij rijke kerkelijke beneficies. 1443 was hij aartsdiaken van
Kamerijk en persona van Brecht, 1444 kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht,
daarna proost van Sint-Waudru te Mons (Bergen), van Sint-Bartholomeus te Bethune
en van St. Servaas te Maastricht.
1462 werd hij door den hertog naar Rome gezonden. Hij verkreeg van den Paus
dat bij de proosdij van Sint Servaas, omdat haar inkomsten waren verminderd, een
kanunnikdij met prebende werd gevoegd, 1462, 7 Oct. (B r o m , Archivalia in Italië
II, no. 1668). Te voren was hij aangesteld als collector van de apostolische Kamer,
1451; daarna, 1462, verkreeg hij de waardigheid van protonotarius apostolicus.
Toen Gijsbertus van Brederode, gekozen bisschop van Utrecht, moest wijken voor
David van Bourgondië, die benoemd werd, kwam men ten slotte tot een verdrag,
waarbij bisschop David de proosdij van Sint Donaas te Brugge afstond aan van
Brederode. Het was de grootste kerkelijke waardigheid in Vlaanderen. Van Brederode
ruilde zijn proosdij met die van Sint Servaas te Maastricht in bezit van Hanneron,
25 Dec. 1467. Aan de proosdij van Sint-Donaas was verbonden de waardigheid
van kanselier van Vlaanderen en Meester van de inkomsten. Als zoodanig en als
lid van den Geheimen Raad van hertog Karel gehaat, werd proost Hanneron door
de opstandige Gentenaren en anderen gevangen en weggevoerd naar het kasteel
in Vilvoorde, waar hij bijna zijn hoofd liet.
Tijdens zijn verblijf te Rome, 1462, wist hij de commende te verkrijgen van de
abdij Sint-Andries bij Brugge. Hevige tegenstand belette hem er van bezit te nemen.
Hij sloot een overeenkomst, waarbij hij een pensioen ontving van 200 gulden.
Hanneron wordt geprezen als een man van hooge geleerdheid en van groot
verstand. Hij werd
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in het koor der Sint Donaaskerk te Brugge begraven. C a m p b e l l , Annales de la
typographie Néerlandaise au XV siècle (la Haye 1874), 250-251 no. 907-909 vermeldt
een drietal letterkundige werkjes, uiterst zeldzame wiegedrukken, van zijn hand, nl.
De epistolis brevibus edendis (z.j.), Dyasinthetica (Antw. 1487) en Tractatus de
coloribus verborum et sententiarum cum figuris grammaticalibus (1475, waarschijnlijk
Utrecht).
Bij F o p p e n s , P a q u o t in de Biogr. nat. Belg. enz. komt A. de H. niet voor.
Een Mr. Antonius Hanneron wordt vermeld als benoemd tot het pastoraat te Hulst
1540. Hij leefde, zoo dit jaartal juist is, een halve eeuw later. Waarschijnlijk behoorde
hij tot dezelfde familie als de proost van Maastricht en Brugge.
Zie: S a n d e r u s , Flandria illustrata, 2e ed. II, 66; Gallia Christiana V, 246; d e
S c h r e v e l , Hist. du Seminaire de Bruges II, 21-34, 78, 450; Analectes hist. eccl.
XVII (1881), 346, 349, 361, 362; XXVII (1898) 256, 300, 429; XXX (1903) 206-208,
210-214, 257; XXXIII (*907), 437, 438; B e r l i è r e , Inventairc des Libri obligationum
et solutionum (Rome 1904), 1727, 1730, 1731, 1739; d e z ., Invent. des Diversa
Cameralia 384, 394, 506, 589, blz. 233; H a i n , Repertorium bibliogr. III, no. 8352;
Chroniques des religieux des Dunes (Brux. 1870), 605, 611; N.D., Chronyke van
Vlaanderen II, 519, 525, 559.
Fruytier

[Hannes, Cors of Christiaan]
HANNES (Cors of Christiaan), grootburger en hoofdman der burgerij van Wesel,
ontplooide in 1579 het eerst de geuzenvlag aldaar en stelde zich aan het hoofd der
hervormingsgezinden. Voor deze diensten schonken burgemeesters en schepenen
van Wesel hem een zilveren beker, die nog volgens den catalogus op de utrechtsche
tentoonstelling van 1857 aldaar was ingezonden. Hij is de vermoedelijke stamvader
der familie v a n T h y e H a n n e s , behoorde althans tot de voorouders van dat
geslacht.
Regt

[Hannes, jhr. Jan Frederik van Thye]
HANNES (jhr. Jan Frederik v a n T h y e ), heer van Empel en Meerwijk, geb. te 's
Hertogenbosch 20 Sept. 1810, overl. te 's Gravenhage 23 Mei 1876, zoon van jhr.
Willem Hendrik, die volgt, en van L.G.C. v o n R a p p a r d .
Hij werd 13 Febr. 1830 2e luit. bij de genie; 17 Sept. 1836 eerste luit.; 8 Febr.
1850 kapitein; 15 April 1864 majoor; 12 Juli 1867 luit.-kolonel; 4 April 1870 kolonel;
16 April 1873 generaalmajoor en overleed als zoodanig en als inspecteur der
fortificatiën in 1876. Hij was 4 Maart 1837 te Bergen op Zoom gehuwd met
J o h a n n a E l i s a b e t h N i n a b e r (1815-1895), bij wie hij drie dochters naliet.
Zie: Ned. Adelsboek (1914), 101; Alg. Ned. Familieblad IV, 172.
Regt

[Hannes, Mr. Johan Abraham van Thye]
HANNES (Mr. Johan Abraham v a n T h y e ), geb. te Wesel 26 Aug. 1743, overl.
te 's Hertogenbosch 16 Juni 1829, zoon van J o h a n n e s W i l h e l m H., krijgsraad
en schepen te Wesel, en van J o h a n n a B e n j a m i n a v a n T h y e . Hij was
drossaard en dijkgraaf der hooge en vrije heerlijkheid Empel en Meerwijk, advocaat
voor de hoven van Holland en Brabant, schepen en raad der stad Gorinchem en
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lid van Gecommitteerde raden van Holland. Hij was ook lid van verschillende geleerde
genootschappen en de schrijver van een zeer geprezen werk: De Inauguratione
Principum Belgicorum, dat hij aan prins Willem V heeft opgedragen. Bij nadering
van de uitsterving van het geslacht v a n T h y e werd hij door die familie als
stamhouder aangenomen en hem bij familieverdrag naam en wapen en alle
privilegiën en rechten der van Thye's
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opgedragen, evenals of hij uit het mannelijk oir van dit geslacht rechtstreeks was
gesproten.
Hij huwde te Gorinchem 29 Mei 1767 A n n a C h r i s t i n a v a n B a r n e v e l t ,
geb. ald. 22 Maart 1747, overl. te Orthen 14 Sept. 1806, dochter van Mr. W i l l e m
H e n d r i k v.B. en van A n g e l a P e t e r n e l l a v a n H u r c k .
Zie: Nederl. Adelsboek (1914), 99, 100; Maandblad Nederl. Leeuw XXI, 269.
Regt

[Hannes, jhr. Willem Hendrik van Thye]
HANNES (jhr. Willem Hendrik v a n T h y e ), heer van Empel en Meerwijk, geb. te
Gorinchem 17 Jan. 1774, overl. op den huize Meerwijk bij 's Hertogenbosch 19 Aug.
1849, zoon van Mr. Johan Abraham, hiervóór, en van A.C.v. B a r n e v e l t .
Hoogheemraad van Maasland, verschijnt in 1814 als lid der vergadering van
notabelen te Amsterdam tot het vaststellen van een grondwet en de huldiging van
den Souvereinen Vorst. Daarna burgemeester van 's Hertogenbosch; hij legt dit
ambt neder, maar blijft de gemeente als wethouder dienen. Hij werd bij Kon. besl.
van 3 Maart 1830 no. 26 door Willem I in den adelstand verheven en werd lid van
de ridderschap van N.-Brabant.
Hij huwde te Schenkenschans 6 April 1796 met L o u i s e G e r t r u d e C a r o l i n e
v o n R a p p a r d , geb. te Kleef 16 Oct. 1770, overl. te 's Hertogenbosch 24 Dec.
1844, dochter van Edler A r n o l d A e m i l i u s en van J o s i n a A l e i d a
Antoinette Rappard.
Uit dit huwelijk drie zoons en twee dochters. Fen zoon, jhr. Jan Frederik, gaat
hiervóór.
Zie: Ned. Adelsboek (1914), 100; Maandblad Nederl. Leeuw XXI, 269.
Regt

[Hansma, Johannes]
HANSMA (Johannes), geb. te Bolsward in Sept. 1675, overl. te Sneek 4 April 1746,
liet zich 21 Aug. 1696 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar
hij Maart 1701 een Dissertatio de puero Immanuele ad Jes. 7:16 (Franeq. 1701)
verdedigde. Hij was predikant te Akkrum (1705-13) en Sneek (1713-46).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuward. 1886),
335, 630.
Wumkes

[Hardbert]
HARDBERT of H e r i b e r t , bisschop van Utrecht 1138-50, overl. 12 Nov. 1150.
Door vrije keuze verkreeg hij het bisdom, mengde zich niet veel in de rijkspolitiek,
ofschoon keizer Koenraad III in 1145 Utrecht bezocht. Daarentegen werd hij kort er
op gewikkeld in een conflict met Groningen, Bentheim en Holland. De Groningers
en den graaf van Bentheim, Otto v. Rheineck, wist hij te vernederen. Deze laatste
nam zijn graafschap als leen van het Sticht aan. Graaf Dirk VI wist hij door het
toonen van zijn bisschoppelijke waardigheid van een verder beleg van de
residentiestad af te schrikken. Belangrijk voor de stichtsche geschiedenis was het
nepotisme van Hardbert, die aan zijn broer Lefferd de prefectuur van Groningen en
aan zijn anderen broer Ludolf het kasteel van Koevorden met de jurisdictie over
Drente in leen gaf, terwijl deze vroeger door bisschoppelijke ambtenaren werden
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bestuurd. Daardoor bereidde hij de afscheuring van deze streken van het Sticht
voor. Van zijn priesterlijke werkzaamheid is bekend, dat hij persoonlijk de kapel van
Egmond inwijdde in 1143. Onder hem teisterde een geweldige brand Utrecht, 1148.
Zie: W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland II, 1 (Utrecht 1866), 90.
Post

[Harinxma Thoe Slooten, jhr. Mr. Albertus van (1)]
HARINXMA THOE SLOOTEN (jhr. Mr. Albertus v a n ) (1), geb. te Leeuwarden 8
Juli 1765, overl. op den huize Tjessens te Holwerd 24 April 1816, zoon van jhr.
Johan Sippo (1), die volgt, en M a r g a r i t h a T i t i a v a n C o e n d e r s , liet zich
16 Sept. 1783 inschrijven als student aan
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de franeker hoogeschool, en was Mr. in de rechten. Was lid van de Ridderschap
en van de Provinciale staten van Friesland, tevens vrederechter van het kanton
Holwerd sedert 1811 en dijkgraat van Contributie zeedijken van W.-Dongeradeel.
Hij huwde in 1801 A n n a b a r o n e s v a n S y t z a m a (geb. op Rinsma-state te
Driesum 23 Maart 1773, overl. te Leeuwarden 5 Juli 1838). In 1814 was hij notabele
voor de beoordeeling van het ontwerp Grondwet. Zijn zoons Johan Sippo (2), Maurits
Pico Diederik en Douwe Jan Andries volgen.
Zie: M. d e H a a n H e t t e m a e n A.v. H a l m a ë l , Stamboek van den Frieschen
adel (Leeuw. 1846) I, 152; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930)
I, 358.
Wumkes

[Harinxma Thoe Slooten, Albertus baron van (2)]
HARINXMA THOE SLOOTEN (Albertus baron v a n ) (2), geb. te Drachten 5 Oct.
1836, overl. te Olterterp 22 Mei 1881, zoon van Mr. Maurits Pico Diederik, die volgt,
en C l a r a F e y o n a v a n E y s i n g a , huwde 12 Maart 1862 te Beetsterzwaag
C a r o l i n a A m a l i a v a n C l e r m o n t , geb. te Biblisheim 5 Aug. 1837, overl. te
Olterterp 30 Jan. 1878, die hem twee dochters schonk: C l a r a F e y o n a , geb. 24
Jan. 1863, en gehuwd te Leeuwarden 4 Maart 1886 met G e r r i t B l a u w , gep.
kapitein der infanterie; J o h a n n a M a r i a , geb. 12 Maart 1864 en gehuwd te
Leeuwarden 20 Mei 1884 met jhr. H e n d r i k M a u r i t s v a n d e r G o e s . Hij
was burgemeester van Opsterland (1873-81), lid der Prov. staten van Friesland
(1878-86) en voorzitter van den grooten Veenpolder in Opsterland en Smallingerland.
Zie:, Nederl. Adelsboek (1903), 231; Leeuw. Courant, 24 Mei 1881.
Wumkes

[Harinxma Thoe Slooten, Douwe Jan Andries, baron van]
HARINXMA THOE SLOOTEN (Douwe Jan Andries, baron v a n ), geb. 12 April 1806
op Tjessens bij Holwerd, overl. 28 Jan. 1839, zoon van Albertus (1), die voorgaat,
en Anna barones van Sytzama, liet zich 10 Juli 1824 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 23 Juli 1830 promoveerde tot Mr. in de rechten
op een proefschrift De judice pacis, praeside consilii familiae. Hij was lid der
ridderschap van Friesland, sedert 1 Oct. 1838 rechter in de
Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, sedert 1 Febr. 1848 raadsheer in het
Provinciale Hof, van 1837-38 en 1840-41 lid der Staten van Friesland.
Op 29 Sept. 1836 trad hij te Bergum in het huwelijk met D u c o n i a M a r t e n a
D o r o t h e a C o r n e l i s d r . v a n H e e m s t r a , geb. 9 Jan. 1812, overl. 29 Jan.
1839 zonder kinderen.
Zie: M. d e H a a n H e t t e m a en A.v. H a l m a e l , Stamboek van den Frieschen
adel (Leeuw. 1846) I, 152; II, 94.
Wumkes

[Harinxma Thoe Slooten, jhr. Johan Sippo van (1)]
HARINXMA THOE SLOOTEN (jhr. Johan Sippo v a n ) (1), geb. 10 Aug. 1714, overl.
25 Sept. 1799, zoon van Pieter Ernst, die volgt, en G o d e f r i d a v a n
M o l e n s c h o t , was eerst luitenant bij de friesche gardes du corps, later kolonel,
generaal-majoor, en luitenant-generaal-kwartiermeester. Hij huwde te Leeuwarden
30 Nov. 1750 met M a r g a r i t h a T i t i a v a n C o e n d e r s (geb. 23 Febr. 1721,
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overl. te Leeuwarden 10 April 1793, dochter van A l b e r t A e m i l i u s v.C.), die
hem zeven kinderen schonk, waarvan Mr. Albertus (1), voorgaat.
Zijn portret door een onbekend schilder is in de verzameling van Mr. P.A.V. baron
van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden.
Zie: M. d e H a a n H e t t e m a e n A.v. H a l m a e l , Stamboek van den Frieschen
adel (Leeuw. 1846) I, 152; II, 94.
Wumkes
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[Harinxma Thoe Slooten, Mr. Johan Sippo baron van (2)]
HARINXMA THOE SLOOTEN (Mr. Johan Sippo baron v a n ) (2), geb. op Tjessens
te Holwerd 17 Mei 1802, overl. 16 Aug. 1852, oudste zoon van jhr. Mr. Albertus (1),
die voorgaat, en A n n a barones v a n S y t z a m a , liet zich 8 Aug. 1820 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Groningen. Hij was grietman van
West-Dongeradeel 1825-1849. Tijdens den belgischen opstand diende hij als kapitein
bij de mobiele schutterij. Ook was hij lid der Staten van Friesland voor de edelen
(Juli 1832-Maart 1849).
Zie: M. d e H a a n H e t t e m a e n A.v. H a l m a e l , Stamboek van den Frieschen
adel (Leeuw. 1846) 1, 152.; II, 93.
Wumkes

[Harinxma Thoe Slooten, Mr. Johan Sippo baron van (3)]
HARINXMA THOE SLOOTEN (Mr. Johan Sippo baron v a n ) (3), geb. te
Beetsterzwaag 16 Febr. 1848, overl. 4 April 1904 te 's Gravenhage, zoon van Maurits
Pico Diederik, die volgt, en jonkvr. C l a r a F e y o n a v a n E y s i n g a , liet zich 28
Sept. 1868 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, waar hij in de
rechten promoveerde. Na zich in 1874 te Leeuwarden als advocaat bij het provinciaal
gerechtshof van Friesland en de arrondissementsrechtbank te hebben gevestigd,
nam hij al spoedig onderscheidene betrekkingen op zich. Het onderwijs trok hem
aan en zoo werd hij achtereenvolgens schoolopziener in het arrondissement
Beetsterzwaag, lid van de commissiën op hot middelbaar en op het lager onderwijs.
Verscheidene jaren was hij rechter-plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank.
Toen hij in 1879 door de liberale kiesvereeniging tot candidaat voor den
gemeenteraad te Leeuwarden was gesteld, werd hij dadelijk bij de eerste stemming
als lid van den Raad gekozen, en telkens bij zijn aftreden vernieuwden de kiezers
zijn mandaat. Dit leidde in 1892 tot de benoeming van burgemeester van
Leeuwarden, ter vervanging van P. Lycklama à Nijeholt, die burgemeester werd
van Rotterdam. Dit ambt nam hij waar tot 25 Mei 1898, toen hij burgemeester van
's Gravenhage werd, wat hij bleef tot zijn dood. Hij huwde 8 Juli 1874 te Leewarden
A n n a C l a r a E l e c t a W a l b u r g a E l s barones C o l l o t d'E s c u r y , geb.
aldaar 8 Nov. 1852, die hem 3 kinderen schonk: 1e Mr. M a u r i t s J o h a n P i c o
D i e d e r i k baron v.H. th. SI., geb. te Leeuwarden 28 Aug. 1875 en 19 Oct. 1899
gehuwd met C l a r a F e y o n a barones v.H. th. Sl., geb. te Beetsterzwaag 7 Mei
1874; 2e M a r i a barones v.H. th. Sl., geb. te Leeuwarden 4 Nov. 1876 en gehuwd
10 Juni 1897 met Mr. A l b e r t u s baron v.H. th. Sl., geb. te Beetsterzwaag 4 Mei
o

1872; 3 . C l a r a F e y o n a barones v.H. th. Sl., geb. te Leeuwarden 12 Aug. 1878,
en gehuwd 16 Juni 1898 met Mr. P i e t e r A l b e r t V i n c e n t baron v.H. th. Sl.,
sedert 1911 commissaris der Koningin in Friesland. Hij is begraven te Minnertsga
in het graf der familie Collot d'Escury.
Zie: Nederl. Adelsboek (1910), 214; Leeuw. Courant 6, 7, 9 en 11 April 1904.
Wumkes

[Harinxma Thoe Slooten, Maurits Pico Diederik baron van]
HARINXMA THOE SLOOTEN (Maurits Pico Diederik baron v a n ), geb. te Holwerd
op Tjessens 3 Jan. 1804, overl. te Beetsterzwaag 12 Sept. 1876, zoon van Albertus
(1), die voorgaat, en Anna barones v a n S y t z a m a , liet zich. 10 Juli 1824
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inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 23 Juni 1830
promoveerde tot Mr. in de rechten op een proefschrift De contractu dominum inter
et famulum, ex jure antiquo Frisiaco. Op 10 Dec. 1835 trad hij te Beetsterzwaag in
het huwelijk met jonkvr. C l a r a F e y o n a v a n E y s i n g a , geb. aldaar 11 Oct.
1812, overl. aldaar 17 Juni 1861. Hij was grietman
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van Smallingerland. Zijn zoons Albertus (2) en Johan Sippo (3) gaan hiervoor.
Zie: Nederl. Adelboek (1903), 231; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1934) II, 295.
Wumkes

[Harinxma Thoe Slooten, Pieter Albert Vincent baron van]
HARINXMA THOE SLOOTEN (Pieter Albert Vincent baron v a n ), geb. op den huize
Tjessens te Holswerd 17 April 1812, overl. te Leeuwarden 6 Febr. 1885 en begraven
te Waaxens bij Holwerd, zoon van Mr. Albertus (1), die voorgaat en A n n a v a n
S y t z a m a , liet zich 1 Oct. 1831 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 29 Juni 1837 in de rechten promoveerde op een proefschrift
Observationes varii argumenti (Gron. 1837). Hij was kantonrechter te Holwerd.
Zie: H. W e n n i n g , De Friesche Adelaar, (Leeuwarden 1887), 17, 18; mijn Paden
fen Fryslân (Boalsert 1934) II, 295.
Wumkes

[Harinxma Thoe Slooten, jhr. Pieter Edzart van]
HARINXMA THOE SLOOTEN (jhr. Pieter Edzart v a n ), geb. 30 Nov. 1682, overl.
te 's Gravenhage 11 Febr. 1708, zoon van jhr. E r n s t M o c k e m a v.H. th. Sl. en
T j e m c k v a n S c h e l t e m a , liet zich 31 Dec. 1694 inschrijven als student aan
de franeker hoogeschool, en 8 April 1699 te Groningen, werd door afstand van zijn
vader in 1701 grietman van Baarderadeel, met verlof om zich tot voortzetting zijner
studiën een paar jaren buiten de grietenij te mogen ophouden, welke zijn vader
intusschen als substituut bleef bedienen. Hij bekleedde later verschillende ambten.
In 1700, bij het nemen van de resolutie tot invoering van den verbeterden
juliaanschen stijl, was hij lid van de Staten van Friesland. Hij overleed, ongehuwd,
als lid van de Staten-Generaal zeer onverwacht en werd te Waaxens begraven. Hij
beoefende de latijnsche dichtkunst, blijkens een Epigramma in quartam monarchiam
Caesaream et Papalem oratione publica ab Academiae Groning. exrectore A.
Pagenstechero (Gron. 1699). Verschillende elegieën zijn hem gewijd in de Frisia
Nobilis (Leeuwarden 1755), 130, 340-345.
Zijn portret door een onbekend schilder is in de verzameling van Mr. P.A.V. baron
van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden.
Zie: H. B a e r d t v. S m i n i a , Nieuwe Naamlijst van grietmannen (Leeuwarden
1837), 236; mijn Paden fen Fynslân (Boalsert 1932) I, 210, 268, 309, 369.
Wumkes

[Harinxma Thoe Slooten, jhr. Pieter Ernst van]
HARINXMA THOE SLOOTEN (jhr. Pieter Ernst v a n ), geb. te Waaxens 29 Mei
1679, overl. 20 Sept. 1716, zoon van jhr. E d z a r t D u c o v.H. th. Sl. en jkvr. L u c i a
H e l e n a v a n S c h e l t e m a , liet zich 20 Sept. 1697 inschrijven als student aan
de franeker hoogeschool, was kapitein bij het lijfregiment van den stadhouder van
Friesland, en huwde Dec. 1704 G o d e f r i d a v a n M o l e n s c h o t (dochter van
J o h a n v.M. en jkvr. S a e p c k v a n A y l v a ), overl. 1737, oud 51 jaar. Hun zoon
Johan Sippo (1) gaat hiervoor.
Zie: H. W e n n i n g , De Friesche Adelaar (Leeuw. 1887), 17.
Wumkes
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[Hartog, Johannes]
HARTOG (Johannes), geb. te Franeker, overl. en begraven te Ytens in het voorjaar
van 1740, liet zich 10 Sept. 1711 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Franeker, werd 17 Aug. 1721 als candidaat bevestigd te Ytens, aan welke gemeente
hij als predikant tot aan zijn dood verbonden bleef. Van hem is een latijnsch vers
achter de Dissertio juridica ad legem 27. C. de evictionibus, die 20 Mei 1716
verdedigd werd door Bernhardus Hermannus Knock onder leiding van prof. D. Balck.
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Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 284.
Wumkes
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[Hartsen, Anthony]
HARTSEN (Anthony), geb. te Amsterdam 17 Nov. 1719, overl. ald. 12 Mei 1782,
tooneelschrijver. Hij stamde uit een gezeten doopsgezind koopmansgeslacht. De
stamvader daarvan, J a c o b H e r t z e n genaamd, omstr. 1580 te Goch geboren
(de hem o.a. in het Ned. Adelsboek (1914), 127 gegeven reeks voorouders behoeft
vooralsnog nader bewijs, met name is onbewezen, dat J a c o b H e r t s e n , de in
de 16e eeuw tot ridder geslagen burgemeester van Antwerpen, tot hetzelfde geslacht
behoorde), begaf zich naar Haarlem en trouwde in 1608 (ondertr. Amsterdam 4
April) met A n t o i n e t t e A n s e l m i , van Breda, die neven van Vondel onder haar
familieleden telde, vgl. Vondelkroniek (1930), 66. Jacob's zoon, A n s e l m u s
H a r t s e n , (overl. 1676) trad als knecht in dienst van den vermogenden lakenkooper
Cornelis Claesz. Anslo (dl. I, kol. 153) en huwde later diens dochter M a r i a , waarna
hij een eigen zaak opzette. Van dezen Anselmus was Anthony (zoon van een
jongeren A n s e l m u s en C e c i l i a v a n V o o r s t ) een achterkleinzoon. Hij was
opvolger in den lakenhandel van zijn voorouders; ook zette hij de zaken van reederij
en een assurantie van dezen voort. Tevens was hij dienaar bij de Doopsgezinde
Gemeente van het Lam en de Toren. Hij was lid van het genootschap ‘Oefening
beschaaft de kunsten’, voor welk genootschap hij een vijftal tooneelstukken uit het
Fransch en Hoogduitsch vertaalde, waarvan er sommige (vooral De vrouw naar de
waereld) herhaalde malen op den amsterdamschen schouwburg gespeeld zijn. Het
zijn: De wedergevonden zoon. Blijspel naar het Fransch van V o l t a i r e (Amsterdam
1759, 2e dr. 1761, 3e dr. 1770, 4e dr. 1780); De moeder, vertrouwde van haar
dochter. Naar het Fransch van B. d e M a r i v a u x (Amsterdam 1762, herdr. 1783);
Mahomet. Treurspel naar het Fransch van V o l t a i r e (Amsterdam 1770, herdr.
1783); De vrouw naar de waereld. Blijspel naar het Hoogd. van J.C. B r a n d e s
(Amsterdam 1777, herdr. 1784, 1805); De adelykelandman (Amsterdam 1779).
Deze stukken werden gezamelijk als Tooneelpoezij uitgegeven (Amsterdam 1779).
Verder schreef hij De Heer Cassander of de uitwerkingen van de liefde en het
koperrood. Zeer burgerlijk treurspel of aller-akeligst drama. Naar het Fransch
(Amsterdam 1778?) en met H.J. R o u l l a u d De graaf van Waltron. Krijgsspel naar
het Hoogd. van M ö l l e r (Amsterdam 1789, 2e dr. 1791). Wellicht heeft hij
medegewerkt aan De optimist of alles wìl. Tooneelspel naar het Fransch van C o l l i n
d ' A r v i l l e H.J. R o u l l a u d (Amsterdam 1790). Beide laatstgenoemde
tooneelstukken zijn echter eerst eenige jaren na Hartsens dood verschenen.
W i t s e n G e y s b e e k beweert dat hij ook de hand heeft gehad in de ten dienste
van den schouwburg vertaalde stukken Olimpia, Zarucma, Zelmire en de Deugdzame
Galeiroeyer, door ‘Oefening beschaaft de kunsten’ uitgegeven. Ten slotte heeft men
van hem P i e t e r B u r m a n Jr., Brederode: of het tweede eeuwgetijde der
Nederlandsche vrijheid. Naar deszelfs Latijn gevolgd door A n t . H a r t s e n
(Amsterdam 1767). Burman zond Hartsen uit dankbaarheid voor deze vertaling een
portret van Vondel door Govert Flinck. Dit portret met bijbehoorenden brief aan
‘Antoni Hartsen op de Keysersgraft bij de Westermarkt’ bleef een tijdlang bij de
familie bewaard, waar Alberdingk Thijm het nog aantrof; het origineel er van hangt
thans in het Rijks-Museum.
Hartsen behoorde ook met Lucretia van Merken,
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van Winter, Bern. de Bosch e.a. tot de leden van het dichtgenootschap ‘Laus Deo
Salus Populo’, gesticht met de bedoeling een nieuwe psalmberijming tot stand te
brengen. Het resultaat van hun bemoeiingen kwam in 1760 uit o.d.t. Het boek der
Psalmen. Daarin komen een 16-tal Psalmen voor, waarvan de vertaling uit de pen
van Hartsen is gevloeid, vgl. Doopsgezinde Bijdragen V (1865), 81. De bundel werd
in sommige Doopsgezinde gemeenten ingevoerd. Drie van de daarin voorkomende
Psalmen van Hartsen werden overgenomen in de in 1774 tot stand gekomen
psalmberijming voor de Gereformeerde Kerken. Achter H u l s h o f f , Lijkrede op
Klaas de Vries (Amsterdam 1766) komt nog een dichtstuk van Hartsen voor: Aan
onze Doopsgezinde gemeente, ter gedachtenisse van onzen leeraar Klaas de Vries.
Het in 1778 onder auspiciën van Jan Punt (dl. IV, vol. 1098) opgericht
‘Dichtlievende Welsprekendheids Genootschap’ telde Hartsen met C. Ploos van
Amstel, J.A. van Lennep, Jer. de Bosch e.a. onder zijn leden.
Ten onrechte heeft t e W i n k e l uit de Ned. Spektator V (1845), 152
geconcludeerd dat Hartsen medewerker is geweest aan De tooneelkyker (1816-19);
deze was toen reeds lang overleden.
Hij huwde te Amsterdam 6 April 1743 L o u i s a H o o f t . Uit dit huwelijk werd o.a.
C o r n e l i s H a r t s e n geboren. Diens zoon, P i e t e r , was de vader van Cornelis
Hartsen, zie dl. VIII, kol. 698, terwijl Pieters broeder J a c o b de vader was van den
volgende.
Zijn geschilderd miniatuurportret door J.M. Quinckhard uit het Panpoeticon
Batavum is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: P.G. W i t s e n G e y s b e e k , Biogr. woordenboek der Ned. dichters (1822)
III, 93 e.v.; 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 Zuidnederlandsche letterkunde, 2e dr., 324; J.A.
A l b e r d i n g k T h i j m , Portretten van Joost van den Vondel (1876), 141, 142;
J o h . H i l m a n , Ons tooneel (1879), 69; G. K a l f f , Geschiedenis der Ned.
letterkunde V (1910), 478; J.A. W o r p , Geschiedenis van de Amsterdamsche
Schouwburg (1920), 233; d e z ., Geschiedenis van het drama en het tooneel in
Nederland (1908) II, 315, 323, 325, 330, 415, 457; J. t e W i n k e l , De
ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde, 2e dr., III, 300, 302, 454, 493, 495;
Doopsgezinde Bijdragen II, 114.
Wijnman

[Hartsen, jhr. Mr. Cornelis Jb. zn.]
HARTSEN (jhr. Mr. Cornelis Jb. zn.) is geb. te Amsterdam 22 Aug. 1830 en overl.
aldaar 10 Maart 1895. Hij was een neef van den in hetzelfde jaar overleden
oud-minister Cornelis Hartsen (zie dl. VIII). Evenals zijn vader J a c o b werd hij
directeur van de in 1807 door zijn oom A n t h o n i e opgerichte Hollandsche sociëteit
van levensverzekering. Vele jaren was hij voorzitter van de toenmalige Ver. voor
levensverz. Hij vormde met de hoogleeraren van Geer en van Pesch de
Staatcommissie van 1878, welke in 1879 het bekende Rapport aan den Koning
nopens het verleenen van pensioenen enz. publiceerde, waarin een sterftetafel is
afgeleid, die ook thans nog wel onder den naam Rapporttafel toepassing vindt. Zijn
portret komt o.a. voor in den Ned. Almanak van Levensverz. 1896.
Zie: M. v a n H a a f t e n , Biogr. aanteekeningen bij de portretten in den Ned.
Almanak van Levensverz., 1895-1921 De in Levensverzekering (1936), 36; Nederl.
Adelsboek (1914), 126-130.
van Haaften
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[Hartsen, jhr. Frederik Anthony]
HARTSEN (jhr. Frederik Anthony), geb. te Amsterdam 5 Aug. 1838, overl. te Cannes
21 April
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1877, schrijver over verschillende, vooral wijsgeerige onderwerpen. Hij was de
tweede zoon van jhr. J a c o b H a r t s e n , directeur van de Holl. soc. van
levensverzekering, en J a c o b a E l i s a b e t h v a n d e P o l l . Zijn jeugd bracht
hij afwisselend door te Amsterdam en op de buitenplaats Woestduin onder Haarlem.
Na den dood van zijn vader (1845), trok zijn moeder met hem naar Utrecht, waar
hij sinds 1852 het gymnasium bezocht. Reeds van zijn jeugd af had hij veel
liefhebberij in botanie en chemie, in verband waarmede hij zich voor den cursus
1855/56 te Amsterdam als medisch student liet inschrijven; zijn moeder was inmiddels
naar deze stad verhuisd. Na eenigen tijd begon hij op raad van prof. Miquel met de
studie in de philosophie. In den winter van 1858/59 werd hem de doop toegediend
door den doopsgezinden Ds. Loosjes. Inmiddels had hij zich in 1858 als litt. et phil.
stud. te Leiden laten inschrijven. Na zijn doctoraal examen in de philosophie aldaar
te hebben gedaan, hervatte hij zijn medische studie te Utrecht, waar hij zich 5 Mei
1861 liet inschrijven. Hij promoveerde aldaar 10 Juni 1861 op proefschrift
Opmerkingen naar aanleiding van twee gevallen van diabetes mellitus (Amsterdam
1861). Ook na zijn promotie zette hij zijn studie voort; o.a. studeerde hij onder
Schroeder van der Kolk psychiatrie. In 1861 maakte hij een studie van paddestoelen;
de uitkomsten van zijn onderzoekingen publiceerde prof. C.A.J.A. Oudemans in een
fransch tijdschrift. In dien tijd maakte hij ook wandeltochten, die dienden tot
bouwstoffen van Een botanische wandeling in de omstreken van Rijsenburg (in
Album der Natuur, 1865). Nadat nog van hem was uitgekomen J o h n C u r w e n ,
Handleiding voor oppassers in gasthuizen voor krankzinnigen. Voor Nederland
gewijzigd door F.A. H a r t s e n (Utrecht 1862), nam hij de redactie van het nagelaten
werk van Schroeder van der Kolk op verzoek van diens zoon op zich; het kwam uit
o.d.t. J.L.C. S c h r o e d e r v a n d e r K o l k , Handboek van de pathologie en
therapie der krankzinnigheid. Uitg. door F.A. H a r t s e n (Utrecht 1863). Op raad
van prof. Miquel had men hem inmiddels in de redactie van de Flora Batava
opgenomen; eenige jaren werkte hij hieraan mede (tot 1868) en beschreef o.a. een
nieuwe door hem ontdekte paddestoel- en mossoort. Voor zijn gezondheid - hij was
teringlijder - ging hij in een der eerste dagen van Oct. 1863 naar Cannes. Daar
kwam hij in kennis met een katholieke engelsche onderwijzeres, die hij ondanks
den tegenstand van zijn familie in Dec. 1863 trouwde. In zijn autobiografie noemt
hij haar M a r y ; in het Ned. Adelsboek wordt zij niet met name genoemd. Kort voor
zijn huwelijk liet hij zich onder invloed van zijn vrouw te Fréjus door een r.k.
geestelijke doopen. Na zijn huwelijk heeft Hartsen enorm veel gepubliceerd. Anoniem
schreef hij Waarom studeeren wij? Aan de Akademie-burgers in Nederland, door
een gepromoveerd student (Utrecht 1864), waartegen verscheen Aan studenten
en nietstudenten. Lezers van ‘Waarom studeren wij?’ (Utrecht 1864). In 1865
publiceerde hij meer dan twintig brochures, veelal op philosophisch gebied. Men
vindt ze hieronder opgesomd. Inmiddels had Hartsen een tegenzin opgevat tegen
het katholicisme, ja tegen elk geloof, zoodat hij er toe kwam dit in zijn brochure Het
geloof als een ziekte van den mannelijken geest te verklaren; Busken Huet had
geweigerd deze brochure als artikel in De Gids op te nemen. Door het Darwinisme
geraakte hij in kennis met Marie Anderson, de vriendin van Multatuli. In haar
gezelschap verliet hij Zuid-Frankrijk en reisde hij de badplaatsen af. Te Pau werd
hem
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uit deze verbintenis een zoon geboren, dien hij in een advertentie in het Utrechtsch
Dagblad (Adr. 1870) als den zijne erkende. In Juni d.a.v. verzoende hij zich weer
met zijn vrouw; hij rechtvaardigde zijn houding in een artikel in Asmodée (30 Juni
1870), waarop Marie Anderson in hetzelfde blad antwoordde. Hartsen heeft eenige
jaren in betrekking gestaan tot genoemd oppositieblad, dat onder leiding stond van
den befaamden Mr. A. van Brussel (zie art. A.A.Th. Visscher in dit dl.). Deze
betrekking werd echter door Hartsen op 20 Juli 1871 te Leuven verbroken. Meer
en meer teleurgesteld in zijn verwachtingen publiceerde Hartsen na 1872 zijn talrijke
brochures en werken alleen nog maar in het Duitsch. Hij bleef echter steeds in
Zuid-Frankrijk wonen. Zijn uitermate wankele gezondheidstoestand was oorzaak,
dat hij reeds op 38-jarigen leeftijd overleed.
Aan Hartsen kan een zekere begaafdheid niet ontzegd worden. Zijn ziekelijk
gestel maakte hem echter tot een querulant, die dikwijls ongefundeerde kritiek
leverde op verschillende gezaghebbende schrijvers (Opzoomer e.a.). Hij kreeg
daardoor de wetenschappelijke wereld tegen zich; men nam hem niet serieus en
negeerde hem vervolgens. Dit is ook de reden waarom hij ten slotte in arren moede
het blad Asmodée te hulp riep, waardoor hij nog verder van huis kwam. Uit zijn
autobiografie, waaraan alle schroom ontbreekt, krijgt men zeer sterk den indruk,
dat men hier te doen heeft met een pathologisch geval. Vooral heeft men hem er
een verwijt van gemaakt, dat hij zoo vaak van over tuiging is veranderd: dan eens
was hij doopsgezind, atheïst, katholiek, tegenstander van de moderne richting of
Darwinist, dan weer in de politiek liberaal of conservatief, enz. Daarbij kwam dat hij
een brochure schreef, zoodra hij een nieuwe overtuiging in zich voelde groeien.
Intusschen zijn zijn philosophische werken, ook zijn latere in de duitsche taal, nimmer
serieus bestudeerd, zoodat men zich van een oordeel over zijn beteekenis als
philosophisch schrijver vooralsnog onthouden moet.
Behalve de bovengenoemde werken verscheen van zijn hand: Het geloof. Proeve
van psychologische studie (Haarlem 1864, 2e aanz. gewijz. uitg. 1865);
Aanteekeningen over godsdienst. 1e stukje: het begrip ‘godsdienst’ enz. (Zaltbommel
1865); Aanteekeningen over moraal (2 st., ald. 1865); De geloofsleer van Dr. S.
Hoekstra Bz., eenigszins toegelicht. Bijlage tot ‘het geloof’ (ald. 1865); Schema van
de wijsbegeerte. Proeve van antwoord op de vraag: welke zijn de kenbronnen van
de waarheid? (ald. 1865); De kennis van het bovenzinnelijke. Vervolg op het schema
van wijsbegeerte (ald. 1865); De moderne theologie door haarzelve geoordeeld.
Bijdrage tot het wonderen-quaestie (ald. 1865); De onsterfelijkheid volgens de
atomistiek van Maximiliaan Drozbach. Vervolg op ‘de aanteekeningen over
godsdienst (ald. 1865); De roeping van den theoloog in Nederland. Antwoord aan
Cantor (ald. 1865; tegen C a n t o r , Het geloof. Open brief aan jhr. F.A. Hartsen
(Utrecht 1865)); De ziel vóór de waarneming. Een bijdrage tot de leer van de
aangeboren begrippen. Gevolgd door een ernstig woord aan C.W. Opzoomer, A.
Pierson en B.H.C.K. van der Wijck (ald. 1865); Gedachten over opvoedkunde (ald.
1865); Heerschen er wetten op het gebied van den geest? Psychologisch onderzoek
(ald. 1865); Het empirisme van C.W. Opzoomer door zichzelven geoordeeld. Kritische
studie (ald. 1865); Het hoog belang en het doel der wijsbegeerte, overgenomen uit
de Philosophische Propaedeutik van Rob. Zimmerman en van aanteekeningen
voorzien (ald. 1865); Het transscendentaal idealisme de sleutels
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tot de stelsels van D. Chantepie de la Saussaye, S. Hoekstra Bzn., C.W. Opzoomer,
A. Pierson en vele andere schrijvers van vroeger en later tijd (ald. 1865); Immanuel
Hermann Fichte als anthropoloog en psycholoog in hoofdtrekken geschetst (ald.
1865); Inleiding tot de wijsbegeerte. 1. Het stelsel van C.W. Opzoomer beoordeeld.
2. Grondlijnen van de zielkunde (Haarlem 1865); Over de wijze waarop men behoort
de dwaling te keer te gaan. Zielkundig onderzoek (Zaltbommel 1865); Stof mechanische kracht - geest. Bijdrage tot de leer van de onsterfelijkheid. Hulde aan
de nagedachtenis van J.L.C. Schroeder van der Kolk (Utrecht 1865); Toelichting
van ‘Waarom studeeren wij?’ Een woord aan allen (Haarlem 1865); Vragen en
opmerkingen betreffende het hooger onderwijs (Amsterdam 1865); R.
Z i m m e r m a n n , Het hoog belang en het doel van de wijsbegeerte. Uit het Duitsch
vertaald en van ophelderende aant. voorzien (Zaltbommel 1865); De hoofdkenmerken
van de volmaakte taal. Leidraad bij de taalstudie (Utr. 1866); De kunst van schrijven.
Proeve van een stelsel van stijlleer, dat de zielkunde tot grondslag heeft (2 st.,
Arnhem 1866); De richting van D. Chantepie de la Saussaye in hoofdtrekken
geschetst en vergeleken met die van S. Hoekstra Bzn. (Rotterdam 1866); Gedachten
over wijsbegeerte en openbaring (Amsterdam 1866); Geloof en weten, volgens
G.Th. Fechner (Zaltbommel 1866); Het onderwijs in de logica. Adres aan Z. Exc.
den Minister van Binnenl. zaken (Utrecht 1866); Open brief aan C.W. Opzoomer
(Amsterdam 1866); De wijsbegeerte van J.H. Scholten getoetst. Critiek van Scholten's
‘Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte’ (Amersfoort 1867); Over onkuischheid.
Practisch-philosophische en paedagogische studie (Amersfoort 1867, nieuwe uitg.
Amst. 1900); R. Z i m m e r m a n n , Empirische zielkunde. Een leer- en leesboek.
Voor Ned. vrij bew. (Utrecht 1867); Aanteekeningen op de ‘Empirische zielkunde
van Rob. Zimmerman’ (Utrecht 1868); Over leugen. Met inbegrip van geheimhouding
en dubbelzinnigheid. Moraalstudie. Met beschouwingen over den biecht en den eed
van Hippocrates. Gevolgd door eene reeks losse gedachten (Leiden 1868);
Philosophisch klaverblad: 1. Over egoïsme. 2. Over vooruitgang. 3. Nieuwe poging
om godsdienst en wijsbegeerte te verzoenen (Amersfoort 1868); Beschouwingen
over het Catholicisme, zijne uitbreiding en den weg om het te bestrijden (Leiden
1869); Darwin en de godsdienst, eene populaire uiteenzetting van het Darwinisme,
en beschouwingen van dit stelsel (Leiden 1869); De zielkunde eene
natuurwetenschap. Eene populaire uiteenzetting van de grondbeginselen der
zielkunde. Voorafgegaan door een woord over ‘Corifeen’ en gevolgd door een
antwoord aan J.A. Alberdingk Thijm (Gorinchem 1869); Over personaliteit en over
het recht van antwoord in de couranten, met een reeks losse gedachten (Leiden
1869); Raadgevingen voor teringachtigen en voor hunne vrienden, ja voor iedereen!
Benevens eenige losse gedachten en een stukje over eene nieuwe hypothese van
Charles Darwin (Gorinchem 1869); Nederlandsche toestanden. Uit het leven van
een leider (Gorinchem 1870, nieuwe herz. en verm. 1871); P a u l L a c o m b e ,
Geen gelukkige huwelijken meer! Naar het Fransch verm. met eenige losse
gedachten (orinchem 1870); L e f è b v r e , Over de luiheid, de zinnelijkheid, de
zwartgalligheid en de zedelijke zwakheid onzer dagen; eene aanwijzing hoe onze
maatschappij te gronde gaat [Uit het Fransch] vert. (Amst. 1872). In het Duitsch
verscheen van hem (vertaald of oorspronkelijk): Die Methode der wissenschaftlichen
Darstellung (Halle 1868); Grundlegung von Aesthetik, Moral und Erziehung vom
empirischen Standpunkt (Halle 1869); Grundzüge der Wissenschaft des
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Glücks (Halle 1869); Untersuchungen über Logik (Leipzig 1869); Untersuchungen
über Psychologie (Leipzig 1869); Grundzüge der Logik (Berlin 1873); Die Anfänge
der Lebensweisheit (Leipzig 1874); Grundzüge der Psychologie (Berlin 1874, 2e
Aufl. Halle 1877); Der Katholicismus und seine Bedeutung in der Gegenwart
(Nordhausen 1874); Die Moral des Pessimismus nach Veranlassung von Dr. Tauberts
Schrift ‘Der Pessimismus und seine Gegner’ geprüft (Nordhausen 1874, 2e Aufl.
Leipzig 1877); Neue chemische Untersuchungen (Leipzig 1875); Vermischte und
philosophische Abhandlungen (Heidelberg 1876): Die philosophischen Grundlagen
der Chemie (Heidelberg 1876); Die Philosophie als Wissenschaft (Heidelberg 1876);
Was heisst ein chemisches Element? (Heidelberg 1876); Grundriss der Philosophie
(Nordhausen 1876); Die Chemie der Zukunft (Heidelberg 1877); Ein philosophisches
Wörterbuch (Heidelberg 1877). In het Fransch werd vertaald: Principes de logique
exposé d'après une méthode nouvelle (1872); Principes de physiologie (1872);
Principes de philosophie. Trad. de l'allemand par P a u l R e g n a u d (Paris 1877)
en Q'appelle-t-on un équivalent chimique? Trad. par P a u l R e g n a u d (Paris
1877).
Zijn zoon F r i e d r i c h M a r i a A n d e r s o n , geb. te Pau 25 April 1870, woont
thans als musicus te Wiesbaden. Uit diens bezit gingen in 1933 verschillende hss.
van Marie Anderson en brieven van Multatuli en Mimi over in dat van het
Multatuli-Museum te Amsterdam (Univ. Bibl. ald.), zie Verslag Multatuli Museum
1933.
Zie: zijn autobiografie o.d.t. Uit het leven van een leider, hierboven vermeld. Op
den omslag daarvan komt zijn portret voor. Verder: W.P. S a u t i j n K l u i t , De
Hydra en Asmodée in de Ned. Spectator, 1886; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde
en naamlooze schrijvers l, 175; B r i n k m a n 's Catalogus i.v.; W. H e i n s i u s ,
Allgem. Bücher Lexikon i.v.; O. L o r e n z , Catalogue général de la librairie française
i.v.; Ned. Adelsboek (1914), 127.
Wijnman

[Hateren, Wijbe van]
HATEREN (Wijbe v a n ), geb. te Leeuwarden 6 Oct. 1756, overl. 23 Nov. 1825, liet
zich 8 Mei 1775 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, was
predikant te Peasens (1781-87) en Aalsum (c.a.), waar hij tot zijn dood werkzaam
was. Van hem verscheen een nederlandsch vers: Op de verheffing van Reiner
Coopman tot Mr. in de rechten, 1 Mei 1778 (Franeker 1778).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 482,
554.
Wumkes

[Haubois, Egbert]
HAUBOIS (Egbert), afkomst en geboortejaar onzeker, overl. tusschen 1651 en
1653, ingenieur te Groningen, kómt het eerst voor in 1631, wordt na vele financieele
moeilijkheden te hebben doorgemaakt, als stadsbouwmeester opvolger van J o h a n
I s e b r a n t s . Hij maakte deel uit van een examencommissie om iemand als
landmeter te bevorderen (11 Maart 1648), was ook stadslandmeter en heeft als
zoodanig waarschijnlijk de kaart van de Pekel gemaakt, die op het raadhuis kwam
te hangen. Ook maakte hij bij de Kranepoort een ‘buining’ om de veerschepen te
doen aanleggen. Na 3 jaar legde hij deze betrekking neer. Veel heeft hij geteekend,
kaarten en plattegronden, teekeningen van forteressen en calendaria. Van zijn
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particuliere werk is nog een terreinteekening van de heerd Sauwert in het rijksarchief
te Groningen. Gedrukte kaarten zijn er twee van hem overgebleven, nl. een groote
en een kleine kaart der stad, de eerste gegraveerd door J a n L u b b e r s
L a n g e w e e r d , de andere door S a l o m o n S a v r y . Van de groote kaart is in
1906
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een reproductie uitgegeven als bijvoegsel van den Gron. Volksalmanak en
beschreven door C.H. P e t e r s . Voor een onderzoek naar zijn geslacht is men
aangewezen o.a. op C o r n e l i s H a u b o i s , die in 1640, 1646, 1651, 1656, 1663
burgemeester was van Sneek en zijn buitenverblijf had te Looijinga (thans zathe
Bootsma).
Zie: Gron. Volksalm. (1906), 145-196, waar men ook H a u b o i s ' handteekening
vindt; E. N a p j u s , Geschiedkundige kronyk en Beschrijving van Sneek (2e dr.
Sneek 1826), 90, 91; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland 1700-1800 (Leeuw.
1930) I, 56.
Wumkes

[Havart, Dr. Daniël]
HAVART (Dr. Daniël), geb. omstreeks het midden van de 17de eeuw, vertrok 14
Nov. 1671 met het schip ‘Cranensteyn’ voor de kamer Middelburg uit Zeeland naar
Oost-Indië, alwaar hij 18 Mei 1672 te Batavia aankwam. In Dec. 1672 vertrok hij
naar de kust van Coromandel, waar hij tot 1685 bleef, waarna hij repatrieerde en
zich te Utrecht vestigde. Hij zou tusschen 1702 en 1718 overleden zijn. Hij was niet
steeds als geneesheer werkzaam: zoo was hij in 1679 ‘Cassier en bediender der
pakhuyzen in Golconda’. Havart had een eigenaardige en sombere liefhebberij: het
dichten van grafschriften, welke afzonderlijk verschenen of in zijn andere geschriften
in overvloed opgenomen werden. Van zijn hand zijn bekend: zijn hoofdwerk, getiteld
Op- en ondergang van Coromandel in zijn binnenste geheel open en ten toon
gesteld.... alsmede de handel der Hollanders op Coromandel, met een beschrijving
aller Logien van de E. Compagnie op die landstreek. Ook op- en ondergang der
Koningen, die zedert weynige jaren in Golconda, de Hoofdstad van Coromandel
geregeerd hebben (Amsterd. 1693); vroeger verschenen: De Persiaansche Bogaard,
naar S a d i 's Rosarium (Amsterd. 1688); De Persiaansche Secretaris (Amsterd.
1689); P. Ovidii Nasonis Tristium lib. V., dat is de vijf boeken der Treurgezangen
(Utrecht 1692). Dit laatste werk verscheen in 2en en 3en druk te Utrecht in 1702 en
1718 onder den titel: De treurende Ovidius (het troostdigt aan Livia, 4 boeken der
Brieven van Pontius kust neevens de klaagende nooteboom uit het Latijn in het
Nederduytsche rymtrant overgeset; waarbij gevoegd zijn 100 uytgezogte
grafschriften; voorts Hondert en vijftig Grafschriften (Rotterd. 1718). Ook vertaalde
hij nog uit het Latijn J o h . M u n n i k s , Practyk der Heelkonst, volgens de stellingen
der oude en der hedendaagze geneesoftenaars (Utrecht 1693).
Zie over hem: L.S.A.M.v. R ö m e r , Hist. Schetsen (Batav. 1921).
v. Römer

[Hayunga, Harmannus Rudolph]
HAYUNGA (Harmannus Rudolph), geb. op Curaçao, ged. in de Gereformeerde
Kerk aldaar 26 Sept. 1790, overl. te Kampen 27 Maart 1850, zoon van L e t t e r t
T e l e n , ordinaris raad van Curaçao en A l e i d a G y s b e r t a W i l d r i k .
19 Sept. 1807 werd hij ingeschreven als student aan de universiteit te Groningen,
waar hij 1 Febr. 1812 promoveerde in de beide rechten op een proefschrift Ad locum
iuris Napoleonei de prohibitione fidei commissorum. 4 Maart 1816, na de teruggave
van de kolonie door de Engelschen, trad Mr. Hayunga op als secretaris van den
Raad van civiele en crimineele justitie op Curaçao, echter om reeds een paar weken
later buiten bezwaar van den lande als adjunct-fiscaal op te treden. Daarnaast was
hij advocaat en waarnemend auditeur-militair. In 1819 komt hij voor als waarnemend
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lid van den Raad van justitie en het volgend jaar als secretaris. Dat blijft hij tot 1826,
om dan naar Suriname in rechterlijke betrekking over te gaan. Lid (tot 1832) en
voorzitter (tot 1843?) van het Hof
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van justitie is hij daar geweest; voorts: arbiter vanwege het Koninkrijk der
Nederlanden in het gemengde gerechtshof tot wering van den slavenhandel,
ouderling der Hervormde gemeente, lid en secretaris van de afdeeling Paramaribo
der Mij. tot bevordering van het christendom onder de slavenbevolking, lid en
voorzitter van de schoolcommissie, lid van de commissie ter bevordering der
bedoelingen van het Ned. genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen,
vice-president der afdeeling Suriname van het Ned. bijbelgenootschap.
Na zijn terugkomst in Nederland vestigde hij zich eerst te Groningen en in 1847
te Kampen.
Mr. H. was gehuwd met M a r i a S u s a n n a B a a r t (1785-1870), dochter van
Adolph Baart, assuradeur, boekhouder van ettelijke Surinamevaarders, raad van
Amsterdam, en Anna Maria van der Meulen.
Zie: Koloniaal Weekblad 26 Febr. 1925, 15 Dec. 1927, 16 Aug. 1928, 7 Febr.
1929; Curaçao en onderhoorige eilanden 1816-28 in De West-Indische Gids 1927-28.
de Gaay Fortman

[Heda, Willem Claesz.]
HEDA (Willem Claesz.), stillevenschilder, werd geb. in 1594 te Haarlem en is
gestorven aldaar tusschen 1680 en 1682. Hij was de vader, en sedert 1642 de
leermeester, van G e r r i t W i l l e m s z . H. Den 21 Jan. 1668 werd zijn vrouw
begraven. Zijn broeder was waarschijnlijk C o r n . C l a e s z . H e d a , ook schilder.
W. Heda was lid van het haarlemsche St. Lucasgilde sedert 1631 en bestuurslid
sinds 1637. Hij heeft stillevens geschilderd en wel voornamelijk zoogen. ‘ontbijtgens’.
Het waren meest zeer eenvoudige voorstellingen van gewone voorwerpen, in breed
formaat met neutralen achtergrond. Zijn werk komt veel overeen met de stillevens
van Pieter Claesz., die zich van deze onderscheiden, doordat die van Pieter Claesz.
meer in bruine tint zijn weergegeven, terwijl die van Heda meer in zilverachtigen
toon zijn. Beide waren onder invloed van den haarlemschen Frans Hals. Een enkele
maal heeft H. een portretgroep geschilderd. Zijn schilderijen bevinden zich in bijna
alle musea. Zijn leerlingen waren, behalve de bovengenoemde zoon, Arnold van
Beresteyn, Hendr. Heerschop, Maerten Boelema gen. de Stomme, P. Hennekijn.
Pieter Claesz., P. Mahu, Louise Mouillon schilderden dikwijls op zijn manier. J. v.d.
Velde heeft naar hem gegraveerd.
Zijn portret is geschilderd door Jan de Bray en geteekend door C. van den Berg.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XVI (1923), 215 (door H. S c h n e i d e r ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (1906), 654.
J.M. Blok

[Heem, Cornelis de]
HEEM (Cornelis d e ), schilder, werd gedoopt 8 April 1631 te Leiden en werd
begraven te Antwerpen 17 Mei 1695. Zijn vader was Jan Davidsz. de Heem (die
volgt). Van 1660 tot 1661 was C. de H. lid van het St. Lucasgilde te Antwerpen,
waar hij het grootste deel van zijn leven woonde en huwde met C a t h a r i n a
P a u w e n . Zij hadden twee kinderen: D a v i d , geboren 27 Febr. 1663, en A n n a
C a t h a r i n a , geb. 15 Nov. 1665. Deze zoon David (3) werd ook schilder. Van 1676
tot 1681 was C. de Heem lid van het haagsche schildersgilde; zijn testament maakte
hij 12 Mei 1695. Voor den tweeden keer huwde hij vóór 1678 met M a r i a v a n
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B e u s e c o m , die weduwe was. Hij schilderde talrijke stillevens op de manier van
zijn vader, maar droger; doch in verhouding zijn er weinige gedateerd.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 655; U.
T h i e m e u.
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F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXVI (1923), 225 (door
H. S c h n e i d e r ).
J.M. Blok

[Heem, Jan (1) Davidsz. de]
HEEM (Jan (1) Davidsz. d e ), bloem- en stillevenschilder, werd geb. in 1606 te
Utrecht en is overl. te Antwerpen tusschen 14 Oct. 1683 en 26 April 1684. Zijn vader,
D a v i d (1) d e H e e m , was ook schilder. Jan Dsz. de H. was eerst in de leer bij
zijn vader te Utrecht, daarna bij B. van der Ast en omstr. 1629 bij David Bailly te
Leiden. In 1626 was hij te Leiden gehuwd met A l e t t a v a n W e e d e , die hem
twee zonen schonk, nl. David (2), geb. te Leiden 28 Nov. 1628, en Cornelis, die
voorgaat, die ook stillevenschilder werd.
In 1636 vertrok J.D. de H. naar Antwerpen, was lid van het schildersgilde aldaar
en werd burger der stad 28. Aug. 1637; hij was er bevriend met A. Brouwer en Jan
Lievens. Zijn vrouw stierf te Antwerpen 29 Maart 1643 en een jaar daarna, op 6
Maart 1644, hertrouwde hij met A n n a R u c k e r s uit Antwerpen, dochter van een
pruikenmaker. Haar zoon J a n (2) J a n s z . d e H. werd ook schilder. Den 12en
April 1658 bevindt hij zich in Leiden voor een erfenis van ƒ 600, als erfgenaam van
Corn. Pieters van Zylhoek, te Leiderdorp overleden. Hoewel hij veel uit Antwerpen
afwezig was, bleef hij burger van die stad. In 1669 was hij te Utrecht, bleef er drie
jaar, was er lid van het St. Lucasgilde, maar moest toen naar Antwerpen vluchten,
verdreven door den inval der Franschen in Holland. Te Antwerpen bleef hij tot aan
zijn dood. Zijn tweede vrouw stierf in 1672 te Antwerpen. Toch bezat de Heem op
14 Oct. 1683 nog een huis in Utrecht.
Zijn vroege werken waren kleine stillevens van boeken met rookgerei enz., zoogen.
vanitassen, in monochrome bruine of grijze tinten. Sommige doen denken aan die
der haarlemsche schilders Heda en Claesz., andere aan P. Potter. De H. heeft
vooral naam gemaakt als vruchten- en bloemschilder, op deze stukken komt
gewoonlijk wat tafelgerei, allerlei eetwaren, een met fluweel bespannen doos, en
somtijds bladranken voor; op den achtergrond gewoonlijk een zuil, een draperie
enz. Uit H.'s antwerpschen tijd zijn ook een reeks ‘vanitas’-schilderijen, die geheel
verschillen van de genoemde monochrome stukjes; zij stellen voor een doodskop
in een met bladeren omringde nis. Men heeft gedateerde schilderijen van hem van
1640-67. Zijn signatuur is dikwijls niet te onderscheiden van die zijner
familieledenschilders, meer dan eens is er met zijn signatuur geknoeid geworden.
De H. heeft samengewerkt met Jan Lievens, Nic. Verendael, D. Teniers, H. Seghers
enz. Zijn leerlingen waren: zijn zoon Cornelis, A. Coosemans, J. Rotius, J. Marrellus,
H. Schook, A. Mignon, M. van Oostenrijk, P. de Ring, A. Benedetti. Zijn navolgers:
J. de Claeu, H. de Fromenhou, Hannot, J. Mortel, van Son, E. v.d. Broeck. Naar
hem werd gegraveerd een reeks van 18 bloemstukken uit het jaar 1653 en
opgedragen aan Dav. Mich. Joyalier.
Zijn portret is geschilderd door J. Lievens; een geschilderd zelfportret is in het
Rijksmuseum te Amsterdam; prenten door P. Pontius naar J. Lievens en door J.
Houbraken.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 656; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XVI (1923),
223 (door H. S c h n e i d e r ).
J.M. Blok

[Heemskerck van Beest, jhr. Jacob Eduard van]
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HEEMSKERCK VAN BEEST (jhr. Jacob Eduard v a n ), schilder, geboren 28 Februari
1828 te Kampen en overleden te 's Gravenhage 24 December 1894. In 1842 trad
hij in dienst
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bij de Kon. marine, die hij in 1853 verlaten heeft, om zich geheel aan de kunst te
wijden. Hij was een leerling van Dirk van Lokhorst. Hij heeft vooral landschappen
en zeestukken geschilderd, die hij herhaaldelijk op groote buitenlandsche
tentoonstellingen inzond. Zijn dochter J a c o b a legde zich eveneens op de
schilderkunst toe.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 72; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVI (1923); A.
P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. schilderkunst (1923), 184.
van Guldener

[Heemskerk, Egbert van 1 en (2)]
HEEMSKERK (Egbert v a n ) (1 en 2), schilders. Het is zeer waarschijnlijk, dat wij
hier met vader en zoon te maken hebben. De oudste is vermoedelijk in 1634 of 35
te Haarlem geboren en overleden te Londen in 1704. Hij was een leerling van Pieter
de Grebber. In 1655 woont hij nog te Haarlem. Hij teekent dan een bewijs, dat hij
zijn stiefvader, J a n W i j n a n t s , geld verschuldigd is en enkele dagen later, 24
Mei 1655 teekent hij, op het punt om naar Italië te vertrekken, een schuldbekentenis
om zijn bakkersrekening te voldoen. In 1661 is hij in Amsterdam. Juni 1663 woont
hij bij de Geestbrug buiten den Haag. In 1665 is hij weer te Amsterdam terug en 2
jaar later woont hij te Weesp. Zijn vrouw, H e s t e r B a s t i a e n s , had in 1665 de
zorg op zich genomen voor 2 onwettige kinderen van Mr. Joan Everswijn te Haarlem.
Heemskerk is naar Londen gegaan, waar hij de beschermeling was van Lord
Rochester. Hij schilderde heksen-scènes, verzoekingen van den H. Antonius en
gezelschappen, terwijl hij in Londen de Kwakers schilderde. Walpole vertelt, dat
toen Heemskerk stierf, hij een zoon achterliet, die eveneens schilderde. Daar deze
geheel in denzelfden trant werkte als zijn vader is hun werk niet te scheiden. Egbert
(2) is in 1744 gestorven.
Portretten in prent door E. van Heemskerk, A. Bannerman en houtgravure in H.
W a l p o l e , Anecdotes II.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon (1906) I, 659 en (1911), III;
U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVI (1923),
226; A. B r e d i u s , Oud-Holland XLII (1925).
van Guldener

[Heemstra, Mr. Balthasar Theodorus baron van]
HEEMSTRA (Mr. Balthasar Theodorus baron v a n ), heer van Froma en Eibersburen,
geb. te Metslawier 14 Aug. 1809, overl. te 's Gravenhage 24 Dec. 1878, zoon van
Willem Hendrik (dl. III, kol. 559) en van J o h a n n a B a l t h a s a r i n a v a n
I d s i n g a . Hij studeerde in de rechten en werd na voleindiging zijner studiën
praktiseerend advocaat te Leeuwarden, later ontvanger van 's rijks belastingen te
Deinum. Hij was eigenaar van de Schierstins te Veenwouden, waar hij een kostelijke
verzameling van kunstvoortbrengselen en zeldzaamheden van allerlei aard,
voornamelijk in verband met de geschiedenis van Friesland, bijeenbracht. Deze
verzameling werd door Havard in 1875 bezocht, die er hoogelijk mede was
ingenomen. In 1862 vestigde hij zich te Leiden, waar hij 25 Jan. 1862 het huis no.
28 op het Rapenburg had gekocht; toen hij in 1869 metterwoon naar 's Gravenhage
vertrok, verkocht hij het aan Catharina Elisab. Fockema, geb. Mees, weduwe van
Ds. Arius F., pred. te Hiaure. Ook in 's Gravenhage behoorde zijn collectie oudheden
tot de merkwaardigheden der hofstad. Jammer, dat al zijn verzamelingen in 1879
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zijn verkocht en verspreid. Hij was lid van de Maatsch. v. Ned. Letterkunde en van
vele andere geleerde genootschappen.
Hij huwde te Huizum 2 Juli 1841 jkvr. A n n a C a t h a r i n a L o u i s a
Hillegonda van
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C a m m i n g h a , geb. te Huizum 27 Sept. 1814, overl. te 's Gravenhage 15 Jan.
1900 (dochter van jhr. Dr. Vitus Valerius C., grietman van Leeuwarderadeel, en van
Johanna Christophora Gasinjet), bij wie hij 11 kinderen had.
Zie: Levensb. Ned. Letterk. (1879), 219; C r a a n d i j k , Wandelingen door Ned.
(ed. 1882) VI, 336; v. R h e d e v.d. K l o o t e n B ä r , Geneal. Kwartierstaten.
Regt

[Heemstra, Cornelis Scheltinga baron van]
HEEMSTRA (Cornelis Scheltinga baron v a n ), geb. op Heemstrastate te Oenkerk
16 Maart 1767, overl. aldaar 30 Jan. 1820, zoon van Schelte (2), die volgt, en
Wiskje van Scheltinga.
Hij trad in militairen dienst en nam in den rang van kapitein deel aan de veldtochten
tegen de Franschen. Later werd hij maire van Oenkerk en daarna militie-commissaris
in Friesland en lid der Provinciale staten van dat gewest.
Hij huwde te Leeuwarden 7 Sept. 1795 A n n a A g a t h a G e e r t r u i d a v a n
S i x m a , geb. ald. 19 Febr. 1777, er overleden 20 Febr. 1855 (dochter van Age
Tjepke Ruurd S. en van Albertine du Tour). Van hun tien kinderen voegde zijn zoon
A g e T j e p k e R u u r d den naam der uitgestorven familie S i x m a bij den zijnen.
Zie: Ned. Leeuw XLV, 39; Nederl. Adelsb. (1914), 197; v. R h e d e v.d. K l o o t
e n B ä r , Geneal. Kwartierstaten.
Regt

[Heemstra, Epe van]
HEEMSTRA (Epe v a n ), geb. 1575, overl. 24 Dec. 1611, zoon van Feye (3), die
volgt.
Hij trad reeds vroeg in 's lands dienst, woonde met het friesch-nassausche
regiment in 1594 het beleg van Groningen bij en was in 1600 tegenwoordig bij den
slag bij Nieuwpoort, waar zijn regiment een werkzaam aandeel aan de overwinning
had genomen en onder aanvoering van Idserd van Grovestins, den spaanschen
admirant Mendoza gevangen nam. In 1606 was hij hopman. Hij werd bij zijn overlijden
te Kimswerd begraven.
Hij huwde E b e l v a n H e e m s t r a , overleden 9 Nov. 1607, oud 24 jaar, begr.
te Kimswerd, dochter van Taecke v.H. en van Jelts Doytzesdr. van Bonga. Een
eenig kind, Y d t , stierf te Kimswerd 15 Aug. 1650 en was gehuwd met J o h a n n e s
v a n T i a r a , vaandrig.
Regt

[Heemstra, Feye van (1)]
HEEMSTRA (Feye v a n ) (1) of F e y e , F o y e v a n D o c k u m , zooals hij
doorgaans wordt genoemd, naar de stad, waar hij gedurende de friesche oorlogen
verblijf hield, was een der voormannen van de partij der Vetkoopers in Friesland.
Hij wordt ons het eerst vermeld in de dagen, die aan den eersten tocht van Albrecht
naar Friesland voorafgingen. Hij staat dan aan de zijde van den edelen Juw Juwinga,
die, hoewel onbevreesd en ten volle zijn vaderland toegedaan, toch zijn landgenooten
tot voorzichtigheid aanmaant. Van Heemstra zal dan ook wel den slag bij Schoterzijl
hebben meegemaakt, die zoo ongelukkig voor de Friezen afliep. Dat hij toen tot
baljuw is benoemd door den hertog en dat deze hem tot ridder heeft geslagen
(zooals Joannes à Leidis en Worp van Thabor meedeelen) is niet alzoo voorgevallen.
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Dit gebeurde pas later, namelijk op den tweeden tocht, toen 29 Juli 1398 tusschen
graaf Willem van Oostervant en de Friezen in het leger voor Staveren een zoen
werd getroffen, welke zoen 10 Aug. door Albrecht werd bekrachtigd. Onder de
friesche afgevaardigden daartoe bevond zich ook Feye van Dockum, die met de
anderen uit Oostergoo en Westergoo aan Albrecht hulde doet als heer.
Ondertusschen betoonen die van Achtkarspelen zich zeer vijandig; om hen te
bedwingen, begeeft Feye zich met aangeworven manschappen en gesteund door
72 engelsche soudeniers naar Dokkum, waar hij die van Acht-
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karspelen voor een wijle terugdringt. Maar deze laatsten, gesteund door de
Groningers, maken het Feye zoo lastig, dat hij genoodzaakt is om aan Albrecht hulp
te vragen, die hij ontvangt. In Nov. 1398 krijgt Feye de ridderorde van den ‘Zilveren
Thuyn’ en wordt einde Maart 1399 met anderen naar 's Gravenhage afgevaardigd
tot het treffen van een naderen zoen, die 27 Maart tot stand komt. Ondertusschen
wordt Dokkum door de Schieringers belegerd, wel ontzet, maar spoedig daarna
opnieuw ingesloten en ingenomen. Of hij nog te 's Gravenhage vertoefde, of in de
belegerde veste was, is niet bekend, maar denkelijk in Juli 1399 heeft hij een
toevlucht gezocht bij Albrecht te Haarlem. Hij wordt 1 Sept. begiftigd met het leen
half Dongeradeel en (met andere friesche uitgewekenen) met een jaargeld van ƒ
200; twee van zijn zoons, G e r r i t en S i m o n , kregen een jaargeld van ƒ 25, ook
R i c k s k a zijn zwager, terwijl zijn neef S a s b e t een jaargeld van ƒ 28 van den
hertog werd toegezegd. Zij zijn zeer waarschijnlijk in Holland gebleven tot zij bij den
vrede van 30 Sept. 1401 naar Friesland konden terugkeeren, waar zij hun goederen
terug ontvingen. 11 Oct. vertrokken zij uit 's Gravenhage. Lang zal Feye niet rustig
op zijn goederen hebben gewoond. Terstond na den aftocht der Hollanders staken
binnenlandsche twisten het hoofd op en na de overwinningen der Schieringers
werden de Vetkoopers uit Friesland verdreven. Ook Feye met vrienden en magen.
Zij begaven zich naar de Ommelanden, waar zij in de buurt van Loppersum gingen
wonen en de burcht den Ham in eigendom bezaten. Verder konden wij den
levensloop van Feye niet volgen. De naam van zijn vrouw is (nog) niet bekend; hun
werden volgens genealogieën de volgende kinderen toegeschreven:
1. A b b e , vetkooper, bevond zich bij zijn partij in Groningen 1416 tot 1420. Hij
teekent in 1421 het verdrag, het z.g. ‘eeuwig verbond’. Ondertusschen is het vreemd
dat Abbe in echte stukken alleen maar voorkomt als ‘vriend en partijman’ van Feye.
Hij mag dan een familielid geweest zijn: een zoon van Feye was hij niet. 2. F e y o ,
hoveling te Dokkum, was met zijn broeder (?) 1416 tot 1420 in Groningen en keert
volgens het verdrag naar Friesland terug. 3. P o p p o . 4. A l e i d , gehuwd in 1403
met Maurijn van der Does (dl. VI, kol. 433). 5. J e y e , overl. op Martiniavond 1436,
was gehuwd met J o h a n L u b b e r t s z S i c k i n g e , burgemeester van Groningen
1407-1411, overl. op St. Vitusdag 1421. 6. T a e c k e , wiens huis in 1443 door de
Schieringers onder aanvoering van Focke Ripperda werd verbrand, waarna hij met
zijn tegenpartij een wapenstilstand sloot. Deze T a e c k e was echter ook geen zoon
van Feye, maar wordt door latere onderzoekingen met groote waarschijnlijkheid als
zoon aan den voornoemden A b b e toegewezen.
Zie: E e l c o V e r w i j s , Oorl. van Albrecht met de Friezen; C.S. S i x m a baron
v a n H e e m s t r a in Ned. Leeuw L, 4-8.
Regt

[Heemstra, Feye van (2)]
HEEMSTRA (Feye v a n ) (2), van wien niet veel meer bekend is dan dat hij gehuwd
was met E b e l H e m m e m a , dochter van Alef H. en van Auck van Aebinga.
Deze Feye was de zoon van T a e c k O b b e m a , de oudst bekende stamvader
der v a n H e e m s t r a ' s . Deze was eerst gehuwd met O t z e n C l a n t , en voor
de tweede maal met A u c k v a n H e e m s t r a , begraven te Dantumawoude 24
April 1547, dochter van F e y e en van G r i e t O c k e n a . De kinderen nu van
T a e c k O b b e m a namen haar 2e moeders naam aan, volgens de traditioneele
opvatting.
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Doch volgens de onderzoekingen van C.S. Sixma baron v. Heemstra (Ned. Leeuw
L, 4-8) zou deze T a c o O b b e m a een werkelijke v. H e e m s t r a zijn geweest,
die zijn naam draagt als zoon van O b b e of A b b e v.H. Hoe dit zij: van zijn zoon
Feye (2) stammen alle tegenwoordige van Heemstra's af.
Feye (2) had een broeder: P o p p o v. H e e m s t r a ; deze was kapitein, werd bij
Genum in een gevecht tegen de Bourgondiërs in den arm geschoten en overleed
aan de gevolgen. Hij huwde T e t h v a n U n i a , dochter van Aucke v.U. en van
Ansck Tjercksdr. Juwinga v. Walta.
Feye (2) v.H. had een zoon U l b o v.H. Deze, staatsgezind, werd in het bekende
gevecht bij Boxum 1586 gevangengenomen en naar Coevorden gevoerd, waar
destijds Jarich van Liauckama het bevel voerde. Ulbo was tweemaal gehuwd: 1e.
met B a u c k A y c k e m a (wed. van Werp S j o e r d s v. H e e m s t r a e n wonende
te Grijpskerk in Groningen). Zij overleed 1581 en hij hertrouwde met C l a e r v a n
B o o t s m a (wed. van L i e u w e v a n B e y m a ), dochter van Abbe v. Bootsma
en van Alydt Jelgersdr. van Feytsma.
Behalve Ulbo had F e y e (2) nog een anderen zoon: Feye (3), die volgt.
Regt

[Heemstra, Feye van (3)]
HEEMSTRA (Feye v a n ) (3), geb. op Heemstrastate te Oenkerk in 1545, overl. 30
Juni 1621, begr. te Oenkerk, zoon van Feye (2) en van E b e l A l e f s d r .
Hemmema.
Groot voorstander van den herv. godsdienst en hevig gekant tegen de spaansche
dwingelandij, werd hij als vooraanstaand man spoedig lid der Staten van Friesland
en vertrouwd vriend van graaf Willem Lodewijk van Nassau, den stadhouder van
dat gewest. Hij onderteekent 22 Febr. 1581 den lastbrief voor eenige heeren om
met prins Willem I te spreken over de herstelling der privilegiën, over de politie en
over de religie. Op den landdag te Franeker 1584 ondersteunde hij warm het voorstel
door eenige predikanten gedaan om van het overschot der geestelijke goederen
een seminarium of collegium te stichten, waaraan de friesche jongelingschap zou
kunnen studeeren, waarop 15 Juli 1585 het besluit werd genomen tot stichting eener
hoogeschool te Franeker. Daartoe werd het Kruisbroederenklooster bestemd, dat
reeds 29 Juli d.a.v. tot dat doel in gebruik werd genomen. Men vindt zijn
handteekening steeds onder de gewichtigste besluiten door de Staten genomen,
waaruit blijkt, dat hij in zijn gewest een invloedrijk man is geweest. Op 65-jarigen
leeftijd (1610) werd hij grietman van Tietjerksteradeel; in 1613 wordt hij nog als lid
van de friesche Staten vermeld.
Zijn vrouw was een eigenerfde; haar naam wordt niet vermeld. Van hun kinderen
gaat Epe hiervóór en volgt zijn kleinzoon Feye (4).
Regt

[Heemstra, Mr. Feye van (4)]
HEEMSTRA (Mr. Feye v a n ) (4), geb. in 1605, overl. 4 Jan. 1636, begr. te Oenkerk,
zoon van F e y e en van A e l t j e T j a r d a v a n S t a r c k e n b o r c h , kleinzoon
van Feye (3).
Hij studeerde te Franeker in de rechten, voleindigde daar zijn studiën, maar trad
daarna in militairen dienst. Hij werd luitenant van een afdeeling ruiterij en wordt
vervolgens aangetroffen als kapitein bij de jagers van Schimmelgruis. Als
bijzonderheid vindt men in het archief van Coevorden vermeld, dat hij aldaar in 1635
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schijndood werd en zou worden begraven, doch door het geweldig trommelen van
een tamboer werd opgewekt.
Hij was 7 Jan. 1630 te Coevorden getrouwd met
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M a r i a B a n n i e r , dochter van L a m m e r t en van M a r i a v a n d e r W a l . Uit
hun huwelijk sproot Feye (5).
Regt

[Heemstra, Feye van (5)]
HEEMSTRA (Feye v a n ) (5), geb. te Coevorden? 1630, overl. 7 (17) Maart 1690,
zoon van Feyo (4), luitenant in frieschen dienst, en van M a r i a B a n n i e r .
Als kapitein beëedigd in 1666, werd hij in 1671 met Ulbe van Sixma benoemd tot
majoor bij reg. no. 33 (reg. gardes van den stadhouder). In 1674 was hij commandeur
van Ravestein. Hij was toen of kort daarna luit.-kolonel bij reg. no. 38. 4 Jan. 1676
benoemd tot sergeant-majoor, of wachtmeester, te Breda en commandant der stad,
toen hij 28 Oct. 1676 commissie verkreeg als kolonel. Als kolonel van een regiment
te voet benoemd tot commandeur van Emden 11 Dec. 1677, in plaats van den overl.
kolonel van Ammama (Acte van den Prins van Oranje 11 Dec. 1677; Resol. St.-Gen.
18 Dec. d.a.v.). Hier geraakte van Heemstra in groote moeilijkheden. Hij had op 14
en 15 Januari 1682 als commandeur van Emden de burger-kolonels verhinderd in
het doen van de ronde, zooals gewoon was en geraakte daarover in twist met de
andere bezetting; de magistraat trok partij voor de laatste en deed aan Heemstra
weten, dat hij de stad had te verlaten. Toen hij weigerde aan dit bevel te
gehoorzamen, werd hij 19 Januari 1682 met vrouw en dochter ingescheept en te
Delfzijl aan land gezet. Willem III, die van Heemstra zeer genegen was, en de
raadpensionaris Fagel namen zijn partij, daarin gesteund door de Staten-Generaal.
H.H.M. zonden 4 gedeputeerden voor onderzoek, terwijl van Heemstra zoolang te
Delfzijl moest verblijven. Bij aankomst te Emden vonden de gedeputeerden 's lands
militie ‘gedifameert’, de officieren ‘gegijselt ende bewaert’. H.H.M. gaven den
magistraat te kennen dat zij ‘met de uytterste bevremdinge hebben verstaen, dat
deselve den commandeur v.H. uyt eygener auctoriteyt ende sonder voorgaende
advies ende goetvinden van H.H.M. tot groot disrespect van den Staat hebben
gecasseert ende tegen syn dunck weggesonden’. Nadat hun verontschuldigingen
waren aangeboden, zouden zij ‘de saeck berechten na behooren’. De uitslag was
dat Heemstra als commandeur gehandhaafd bleef.
De manslag, waarover het Journaal van Huygens spreekt (dl. IV, kol. 322), was
niet door F. van H., maar door den luit.-kolonel van het naar hem genoemde regiment
gepleegd. (Het slachtoffer was Pieter Blesousky). Heemstra stond in hoog aanzien
bij prins Willem III, die meermalen zijn raad inwon en opvolgde. Hij was een goed
beoefenaar der friesche geschiedenis en was een der eersten, die het Geslachtboek
des frieschen Adels (waarvan t e W a t e r melding maakt in zijn Verbond der Edelen)
belangrijk aanvulde.
F. van H. huwde te Bolsward in Sept. 1658 T j i t s v a n A y s m a , geb. 23 Dec.
1633, overl. 11 Januari 1685, dochter van Schelte v. A. en van Tjemck van Osinga.
Uit dit huwelijk sproten Feye (6), Schelte (1) en George Sigismund, die in dit deel
voorkomen; bovendien M a r y , gehuwd met H a r i n g H a r i n x m a t h o e H e e g ,
en A t h , echtgenoote van Gerrolt Nicolaas v. Heemstra, die volgt.
Zie: Holl. Mercurius (1677), 240; W i a r d a , Ostfries. Geschichte VI, 160, 161;
H o r a S i c c a m a , Aant. Journaal v. Huygens, 315.
Regt

[Heemstra, Feye van (6)]
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HEEMSTRA (Feye v a n ) (6), geb. 19 Oct. 1662, overl. 28 Jan. 1704, zoon van Feye
(5) en van T j i t s v a n A y s m a .
Hij trad, evenals zoovelen uit zijn geslacht, in dienst van den lande, werd respect.
kapitein, in
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1696 sergeant-majoor en luit.-kolonel in het reg. kolonel F. Vegelin v. Claerbergen
14 Juli 1699. In dien rang maakte hij den spaanschen successieoorlog mede, werd
26 Juni 1703 in het gevecht bij de liniën van Stekene (slag bij Ekeren) zwaar gekwetst
en overleed 28 Jan. 1704 aan zijn bekomen verwondingen. Het blijkt niet dat hij
gehuwd is geweest.
2

Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te Land II, 251 noot.
Regt

[Heemstra, Feye van (7)]
HEEMSTRA (Feye v a n ) (7), geb. op Dotingastate te Dronrijp 1694, overl. op
Heemstra-state 7 Sept. 1748, zoon van Schelte (1), die volgt, en diens tweede vrouw
Catharina Johannesdr. van Scheltinga.
De verhalen van de veldslagen uit den mond van prins Joan Willem Friso, vriend
zijns vaders, vernomen, waren waarschijnlijk de oorzaak dat hij reeds op jeugdigen
leeftijd in militairen dienst trad. Bij de friesche garde ingedeeld, had hij nog onder
de bevelen van den prins van Bouchain gediend. In 1728 was hij kapitein, in 1730
sergeant-majoor en in 1738 luit.-kolonel; hij werd 1 Maart 1743 kolonel. In dien rang
nam hij deel aan den oorlog tegen Lodewijk XV, die de oostenrijksche Nederlanden
trachtte te bemachtigen. Met zijn dapper regiment Oranje-Nassau-Friesland was hij
in den slag bij Fontenoy 1745, waar hij door een musketkogel in den schouder werd
getroffen. Nauwelijks hersteld ontving hij in 1746 in den slag bij Rocroy een nieuwe
wonde in den buik, die hem noodzaakte het slagveld te verlaten, waar hij eerst nog
tot luit.-generaal was bevorderd. De wonde bleek zoo ernstig, dat hij voorgoed den
krijgsdienst moest verlaten. Hij leefde daarna te midden van zijn gezin op
Heemstra-state en overleed aldaar twee jaar later. Volgens het Stamboek overleed
hij 7 Sept. 1749, oud 53 jaar, volgens R o l l e m a 7 Sept. 1748, oud 54 jaar, en werd
te Oenkerk begraven. Het pompeuse rouwwapen in die kerk wordt door Craandijk
beschreven. Hij huwde 18 Oct. 1733 te Oenkerk met T i t i a H e l e n a v.
B u r m a n i a , ged. te Leeuwarden 10 Sept. 1706, dochter van Ulbo Aylva v.B. (dl.
VII, kol. 249) en van diens eerste vrouw Anna Maria van Sminia. Dit huwelijk bleef
kinderloos.
Er bestaan van hem twee door B. Accama geschilderde portretten in het Museum
te Leeuwarden en in de coll. J. van Wageningen thoe Dekama op Decamastate te
Jelsum.
Zie: C r a a n d i j k , Wandel. door Nederl. (ed. 1876) IV, 116; H. v a n R o l l e m a ,
Wandelingen van mijn oud-oom.
Regt

[Heemstra, Feye Jan van]
HEEMSTRA (Feye Jan v a n ), geb. 1727, overl. in Juni 1757 te 's Hertogenbosch,
zoon van Willem Hendrik, die volgt, en van W y a C a t h a r i n a v a n G l i n s t r a .
Hij trad in militairen dienst en was in 1746 kapitein in het regiment
Oranje-Friesland. Als zoodanig onderscheidde hij zich als vrijwilliger met kapitein
Willem Frederik Sloterdijk (die zwaar werd gekwetst), bij een uitval uit het reduit van
het door de Franschen belegerde Bergen op Zoom, 24 Aug. 1747.
Hij overleed ongehuwd.
2

Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 451.
Regt
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[Heemstra, Georg Sigismund van]
HEEMSTRA (Georg Sigismund v a n ), geb. Dec. 1668, overl. 16 Sept. 1709, zoon
van Feye (5) en van T j i t s v a n A y s m a . Hij trad, als zoovelen uit zijn geslacht,
in militairen dienst en onderscheidde zich overal door zijn grooten moed en
dapperheid. Zijn gewone zegswijze was: ‘de baas moet vooraan’ en hij bevond zich
dan ook altijd in het heetst van den strijd en op de gevaar-
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lijkste plaats, zich danig opwindende en (volgens tijdgenooten) met het schuim op
den mond, uit wrevel dat hij niet genoeg kon doen. Hij was in den slag bij Fleurus,
1 Juni 1690, maakte den veldtocht van 1702 mede, ook den slag bij Ekeren 27 Juni
1703, waar zijn broeder Feye (6) doodelijk werd gewond en werd na dien slag op
den 27 Juli 1703 bevorderd tot kolonel-titulair in het regiment van den luit.-generaal
van Coehoorn. Hij was daarna in de veldtochten van 1704 en 05, bij den slag bij
Ramilies 1706 en in den bloedigen slag bij Malplaquet 11 Sept. 1709, waar hij
driemaal gewond werd, aan welke wonden hij bezweken is. Bijna stervende, gaf hij
nog zijn bevelen en sprak zijn soldaten moed in. Toen men hem van de plaats wilde
dragen, zeide hij: ‘Vechten kan ik niet meer, maar u verlaten, nooit bij mijn leven;
de baas blijft vooraan!’ Hij stierf ongehuwd.
Regt

[Heemstra, Gerrolt Nicolaas van]
HEEMSTRA (Gerrolt Nicolaas v a n ), geb. omstr. 1670, overl. in 1709, zoon van
F e y e v a n H. en van C a t h a r i n a H e r m a n .
Van zijn jeugd af in militairen dienst, komt hij in 1687 voor als vaandrig en was in
1696 kapitein. Hij was toen gehuwd en lag in garnizoen te Sas van Gent, waar in
1696 en 1703 kinderen werden gedoopt. Hij was onder den luit.-generaal H.W. van
Aylva tegenwoordig bij de belegering van Bonn en Keizerswaard 1689, was in den
slag bij Fleurus 1690, bij het beleg van Venlo 1702, in den slag bij Ekeren, in den
veldtocht van 1704 en 05, bij Ramilies 1706 en bij Malplaquet in 1709. In
laatstgenoemd jaar was hij luitenant-kolonel in het regiment van den brigadier van
Berchoffer en overleed op den 26 Sept. 1709. Hij was gehuwd met A t h v a n
H e e m s t r a , geb. (te Ravestein?) Mei 1672, dochter van Feye (5) en T j i t s v a n
A y s m a , en zuster van Gerrolts wapenbroeder Georg. Sigismund (zie vorig art.),
die de meeste veldtochten met hem samen maakte. In 1696 wordt Gerrolts vrouw
bij den doop van haar kind A s t r e a genoemd (Ned. Leeuw XXXI, 258, 259).
Regt

[Heemstra, Schelte van (1)]
HEEMSTRA (Schelte v a n ) (1), geb. 27 Mei 1665, overl. te Oenkerk 15 Jan. 1733,
zoon van Feye (5) hiervóór, en T j i t s v a n A y s m a .
Hij trad als zoovelen uit zijn geslacht in milit. dienst en bracht het spoedig zoo
ver, dat hij reeds op 25-jarigen leeftijd kolonel en vice-kommandant van Emden
was. Na den dood van zijn vrouw verlangde hij naar Friesland terug te gaan, maar
bleef in krijgsdienst tot na zijn tweede huwelijk, met C a t h a r i n a v a n
S c h e l t i n g a , een edelaardige vrouw. Hij ging met haar op Dotingastate wonen,
omdat het voorvaderlijk kasteel Heemstrastate bouwvallig was geworden. Hij liet
dit laatste kasteel dan ook geheel vernieuwen. Bij prins Willem III en diens gemalin
stond hij in hooge achting; zij werden dan ook peter en meter van Heemstra's
kinderen: W i l l e m H e n d r i k en M a r i a . Nadat Willem III kinderloos was overleden
en Johan Willem Friso tot erfgenaam had benoemd, benoemde de moeder van
dezen laatste v. Heemstra tot gouverneur van den jeugdigen Prins en sprak daarbij
de woorden: ‘Ziedaar mijnheer van H., mijn zoon. Leer hem slechts in alles aan u
gelijken en hij zal een sieraad van ons geslacht worden: geen loffelijke
hoedanigheden zullen hem dan ontbreken!’ In 1703 vertrok J.W. Friso met zijn
gouverneur naar het leger en woonde met hem als vrijwilliger den slag bij Ekeren
bij.
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Van Heemstra die behalve de fransche, engelsche, duitsche en spaansche ook
de latijnsche en grieksche taal machtig was, was lange jaren een der geëerd-
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ste regenten van Friesland. Hij werd in onderscheidene commissiën van staat
benoemd, was lid der admiraliteit van Amsterdam, burgemeester van Bolsward en
postmeester-generaal van Friesland. Als voorstander en beoefenaar van letteren
en wetenschappen stond hij bij de geleerden van zijn tijd bekend en leverde, evenals
zijn vader, aanvullingen en verbeteringen van het Geslachtboek des Frieschen adels
(waarvan t e W a t e r melding maakt in zijn Verbond der Edelen).
Hij was tweemaal gehuwd. Eerst 7 Aug. 1686 met L u t s v a n B u r m a n i a ,
geb. 1665, overl. te Oenkerk 31 Maart 1690, dochter van Upco v.B. Daarna 28 Jan.
1694 met C a t h a r i n a v a n S c h e l t i n g a , geb. te Leeuwarden, overl. op
Heemstrastate te Oenkerk, te voren weduwe van Douwe Sirtema v. Grovestins (dl.
II, kol. 533) en dochter van Johannes v.S. en van Maria van Haersma.
Een zoon Feye (7) gaat hiervóór; een andere zoon, Willem Hendrik, volgt hierna.
Regt

[Heemstra, Schelte van (2)]
HEEMSTRA (Schelte v a n ) (2), geb. op Vogelsangstate onder Veenklooster 6 Dec.
1738, overl. op Heemstrastate te Oenkerk 16 Maart 1803, zoon van Willem Hendrik,
die volgt, en van W y a C a t h a r i n a v a n G l i n s t r a .
Hij was volmacht ten landdage, lid van de provinciale rekenkamer, burgemeester
van Bolsward, houtvester der provincie e.m.a. Hij maakte zich bekend door zijn
welsprekendheid, zijn helder verstand, oprechtheid, ijver voor kerk en staat en als
groot voorstander van het huis van Oranje. Dit laatste veroorzaakte dat hij in 1795,
met achterlating van alles, het land moest verlaten om erger te ontgaan. Hij begaf
zich naar Emden en daar het denkbeeld hem ondraaglijk was om Nederïand zonder
Oranje te dienen, bleef hij in ballingschap tot 1802, toen de stadhouder de hem
overgebleven getrouwen van hun eed ontslagen had. Na korten tijd in het vaderland
te zijn teruggekeerd, overleed hij op zijn landgoed te Oenkerk.
Hij huwde te Kollum 28 Jan. 1764 met W i s k j e S c h e l t i n g a , geb. op
Scheltingastate te Kollum 3 Maart 1746, overl. op Heemstrastate te Oenkerk in
Maart 1795, dochter van Cornelis S. en van Cecilia Johanna van Eysinga. Een zoon,
Willem Hendrik baron v.H., komt voor in dl. III kol. 559.
Zie: v. R h e d e v.d. K l o o t e n B ä r , Kwartierstaten.
Regt

[Heemstra, Willem Hendrik van]
HEEMSTRA (Willem Hendrik v a n ), geb. op Dotingastate bij Dronrijp 20 Juni 1696,
overl. te Veenklooster op Vogelsangstate 18 Sept. 1775, zoon van Schelte (1)
hiervóór, en van diens 2e vrouw C a t h a r i n a v a n S c h e l t i n g a . Hij was petekind
van den koning-stadhouder Willem III en van diens vrouw Maria. Hij ontving een
behoorlijke opvoeding, studeerde te Franeker en werd, nauwelijks 17 jaar oud, in
1713 de opvolger zijns vaders als postmeester-generaal in Friesland, 1 Febr. 1743
werd hij grietman van Kollumerland, in 1748 lid der Staten en in 1751 lid van
Gedeputeerde staten van Friesland. Hij overleed, algemeen geacht, en werd te
Oenkerk begraven.
Hij huwde te Bergum 28 Juli 1726 met W y a C a t h a r i n a v a n G l i n s t r a ,
geb. 1706, overl. op Vogelsangstate onder Veenklooster 7 April 1762, begr. te
Kollum, dochter van Vincentius v.G. en van Aurelia Catharina van Scheltinga. Hieruit
5 kinderen. Daarvan gaan Feye Jan en Schelte (2) hiervóór.
Regt
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[Heerdt, Gertrudis van]
HEERDT (Gertrudis v a n ), geb. te Venlo in 1572, overl. aldaar 6 Maart 1622.
Aanvankelijk was zij zuster in het Begijnhof harer geboorteplaats en door den pastoor
der stad belast met
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het onderricht der jonge meisjes in de christelijke leer. Om God volmaakter te dienen
trad zij omstreeks 1599 als novice in het klooster Trans Cedron aldaar. De religieusen
van genoemd klooster volgden eerst den derden regel van den H. Franciscus, maar
namen in 1614 dien der Annunciaten aan. Zuster van Heerdt werd 28 Sept. 1614
gekleed en 28 Sept. 1615 geprofest als Annunciate. Zij muntte zeer uit in
ootmoedigheid, zachtmoedigheid, versterving en in het beoefenen der armoede. Zij
is de schrijfster eener Chroniek van Het Vrouwenklooster in de Oode, later
Trans-Cedron te Venlo. Deze kroniek berust in de Koninklijke bibliotheek te Brussel
en werd in 1867 voor 20 franken van wijlen den heer Jüsten te Venlo aangekocht.
Het handschrift beslaat ongeveer 300 blz. folio, waarvan er 80 beschreven zijn. Het
bevat de lotgevallen der beide kloosters Mariëndael of ingen Oode en Trans Cedron
van hun stichting in 1424 tot in 1621. De samenstelster heeft haar werk in vier en
twintig hoofdstukken ingedeeld en eindigt haar aanteekeningen met een lijst der
geprofeste religieusen. Deze lijst is door verschillende handen tot op het einde der
18e eeuw voortgezet. De kroniek is uitgegeven door wijlen Jos. Habets, rijksarchivaris
in Limburg, in de Publications 1879.
Zie: J o s . H a b e t s , Chroniek van het vrouwenklooster in de Oode, later Trans
Cedron, te Venlo in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XVI
(1879), 427-505; 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 (1917), 21, 24, 63, 204-206.
Verzijl

[Hees, Catharina van]
HEES (Catharina v a n ), dochter van L a u r e n s , geboortig van Heeze, was in 1617
(en waarschijnlijk reeds vroeger) moeder van het klooster Maria-Schoot te Ommel
(gemeente Asten). In 1630 vonden wij haar nog als zoodanig vermeld. Op 28 April
van genoemd jaar bezocht bisschop Ophovius dit klooster en hield een toespraak
voor de religieusen. Aart van Aken (dl. IV, kol. 20) prijst den goeden geest van liefde,
die tijdens het bestuur van deze eerwaarde moeder in het klooster heerschte en
droeg haar daarom zijn tractaatje op, getiteld: Het Spieghel der Liefde (1617, Jan
Scheffer, 's Hertogenbosch).
Zie: S c h u t j e s , Gesch. v.h. bisdom 's Hertogenbosch III, 159, 160 en de opdracht
van bovengenoemd tractaat.
Heeren

[Hefting, Mattheus]
HEFTING (Mattheus), geb. 1803 te Appingedam, aldaar overl. 1878, liet zich 19
Sept. 1821 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, was predikant
te Rhoon (1826-27), Godlinze (1827-34) en Appingedam (1834-78). Na zijn dood
bezorgde Dr. U.P. Okken te Solwerd voor de pers zijn Jubelrede en Laatste Rede,
die onvoltooid bleef, met welke de overledene afscheid van de gemeente en het
leeraarsambt had willen nemen (Appingedam 1878). Zij zijn uitgegeven met portret
ten voordeele van het Cornelis Albertsgasthuis aldaar, een stichting van het jaar
1702. Het Appingedam zijner dagen is beschreven in de familieromans van J. t e n
B r i n k , Het verloren kind (Leiden 1879) en de Familie Muller-Belmonte (Leiden
1880). Hij was gehuwd met R i e m e n S. D a l l i n g a ; beiden liggen begraven op
het Augustijner kerkhof te Appingedam.
Wumkes
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[Heiden-Hompesch, Sigismund Vincent Lodewijk Gustaaf graaf
van]
HEIDEN-HOMPESCH (Sigismund Vincent Lodewijk Gustaaf graaf v a n ), geb. te
Ootmarsum 22 Febr. 1731, overl. te 's Gravenhage in Juni 1790, zoon van
F r e d e r i k J o h a n S i g i s m u n d v a n H e i d e n , heer van Oot-
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marsum, in de ridderschap van Overijssel 1720, landdrost van Twenthe, en van
E l e o n o r a H e n r i ë t t e M a u r i c e v a n H o m p e s c h . Hij was heer van
Stevensweert, Ohé en Laak en Walburg, welke heerlijkheid hij bij testament van 6
Nov. 1731 erfde van zijn oom Reinhardt Vincent graaf van Hompesch-Rürich, en
nam naam en wapen van Heiden-Hompesch aan. Den 6den Mei 1750 werd hij als
student te Straatsburg ingeschreven. Op voordracht der Gedeputeerden van de
provincie Overijsel, werd hij door de Staten-Generaal op 20 Maart 1764 tot hun
commissaris-deciseur te Maastricht benoemd en hem den 2den Mei d.a.v. P.
Alstorphius toegevoegd. Op beider verzoek gaven de Staten-Generaal den 7den
Mei kennis van hun benoeming aan den kanselier en den geheimen raad van den
Prins-bisschop van Luik, aan de magistraat van Maastricht en aan hun
commissarissen-instructeurs aldaar, met bericht, dat zij den 2den Juli te Maastricht
hoopten te zijn. Den 25en Juni namen zij in de vergadering der Staten-Generaal
afscheid van hun medeleden en gaven 4 Juli van hun aankomst te Maastricht kennis
aan de Staten-Generaal. Hun rapport, dat door P. Doppler, oud-rijksarchivaris in
Limburg, is uitgegeven (vgl. onder) werd 12 Oct. in de vergadering der
Staten-Generaal uitgebracht. Hij was ook heer van Ootmarsum, werd beschreven
in de ridderschap van Overijsel 1755, drost van Twenthe, door afstand zijns vaders
1769, en van Salland (1787) en commandeur der Duitsche Orde te Schoonhoven
5 Sept. 1786. Hij stond blijkbaar zeer hoog in aanzien bij stadhouder Willem V, die
met zijn moeder Anna, prinses van Groot-Brittannië, bij diens oudste en derde kind
als peter en meter voorkomen. Hij was in Aug. 1752 gehuwd met A n n a S o p h i a
barones v o n R e i d e s e l v o n E i s e n b a c h (geb. 26 Oct. 1727, overl. te
Brunswijk 20 Nov. 1803, dochter van Johan Lodewijk en van Catharina Eleonora
barones von Reidesel von Eisenbach), uit welk huwelijk de volgende kinderen:
A n n a W i l h e l m i n a (geb. te Stevensweert 11, ged. 15 Aug. 1753, begr. in de
Ned. Herv. kerk aldaar 28 Jan. 1755); F r e d e r i c a E l e o n o r a L o u i s a
C h a r l o t t a (geb. te Stevensweert 31 Juli, ged. 5 Aug. 1754), vrouwe van
Stevensweert, Ohé en Laak en Walburg, was 1763 stiftsjuffer te Weerselo; huwde
Johan Conrard von Reidesel von Eisenbach, erfmaarschalk van Hessen,
luitenant-generaal in Brunswijk, later geheimraad van den keurvorst van Hessen,
met Stevensweert en Ohé en Laak beleend in April 1792, (overl. in 1812); A n n e
W i l l e m C a r e l (geb. te Stevensweert 15, ged. 18 Sept. 1755, heer van
Ootmarsum, in de ridderschap van Overijsel 1779, luitenant-kolonel in staatschen
dienst, overl. 5 Juni 1807; huwde te Zwolle 28 Febr. 1788 Isabella Carolina Sophia
Wilhelmina von Weitelshausen genant Schrautenbach, ged. te Venlo 29 Jan. 1767,
overl. op Laarwoud (Drenthe) 4 Dec. 1850); Sigismund Carel Maurits (geb. te 's
Gravenhage 8, ged. 10 Maart 1757, overl. in 1771); W i l h e l m i n a C h a r l o t t a
D o r o t h e a (geb. te 's Gravenhage 7, ged. 11 Mei 1758, overl. te Stevensweert
20, begr. in de Ned. Herv. kerk 23 Febr. 1789, huwde 12 Dec. 1780 Frederik Lodewijk
Christiaan, graaf van Rechteren-Limburg, geb. 29 Febr. 1748, overl. 20 Sept. 1814,
heer van Almelo, Vriezenveen, Rechteren enz., in de ridderschap van Overijsel
1785, luitenant-kolonel in staatschen dienst, duitsch keizerlijk kamerheer, D.O.
commandeur te Schoonhoven 10 Sept. 1805, te Schoten 8 Mei 1810; hij her-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

352
trouwde te Arnhem 24 Nov. 1792 Elisabeth Johanna Reinera barones van
Heeckeren); A d e l a ï d e J e a n n e t t e S o p h i e (geb. te 's Gravenhage 14, ged.
19 Juli 1759, overl. in 1782) en S o p h i a C o n s t a n c e C h a r l o t t e (geb. 17 Mei
1766, stiftsjuffer te Oldenzaal, huwde Charles Felix de Saurerotte, majoor in
franschen dienst).
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 , Wapenboek der Ridders van de
Duitsche Orde, Balije van Utrecht (1871), 99; Doop-, huwelijk- en begrafenisregister
der Ned. Herv. kerk te Stevensweert; 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), 292; Ned. Studenten te Straatsburg in Wapenheraut (1902), 123; J.B.
R i e t s t a p , Wapenboek van den Nederlandschen Adel I (1883), 174; P. D o p p l e r ,
De Commissarissen-Deciseurs van de beide ‘Heeren en Princen’ te Maastricht in
Publ. de la soc. hist. et arch. dans le Limbourg LVI (1920), 9-18; A. W e l t e r s , Het
kasteel Walburg te Ohé en Laak in Maasgouw (1920), 4-7.
Verzijl

[Heidkamp, Focco]
HEIDKAMP (Focco), geb. te Harlingen 3 Jan. 1722, overl. 6 Nov. 1780, liet zich 4
Juni 1738 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, werd als theol.
cand. 25 Juli 1751 bevestigd te Metslawier c.a., waar hij 23 April 1752 afscheid nam.
Verder was hij als predikant tot aan zijn dood werkzaam te Deinum. Men vindt van
hem een latijnsch vers achter de Dissertatio de Psalmi 87 inscriptione, argumento
et dispositione prophetica (Franeq. 1741).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 57,
486.
Wumkes

[Heim, Anthony van der]
HEIM (Anthony v a n d e r ), zoon van den gelijknamigen vader, die rekenmeester
der domeinen en leenen van Holland was, en van Catharina Heinsius, een zuster
van den raadpensionaris. Geb. in 1693 - de datum wordt nergens vermeld. Na het
behalen van den meesterstitel werd hij benoemd tot secretaris van de
Generaliteitsrekenkamer en tot griffier der leenen van Holland, welke betrekking hij
blijft vervullen tot 1727, toen hij Simon van Slingelandt opvolgde als secretaris van
den Raad van State. Daarna werd hij thesaurier-generaal der Unie, om 15 Mrt. 1737
Simon van Slingelandt op te volgen als raadpensionaris van Holland. Vóór het
afleggen van den eed als zoodanig, legde hij een verklaring af, die van zijn
bescheidenheid getuigt ‘dat hij in zig niet bevondt de bekwaamheden, vereischt tot
het waarneemen van een Ampt, welke van zo veel gewigt, en voor hem geheel
nieuw was; doch dat hij, diep getroffen door 't vertrouwen, welk de Staaten op hem
stelden, en steunende op de hulp der Hemelsche voorzienigheid en op de
bescherming en gunste van hunne Ed. Groot Mogendheden, zig bevlijtigen zou om
het, ten meesten dienste van den Lande, te bekleeden’. 8 Mei d.a.v. volgde de voor
een raadpensionaris gebruikelijke benoeming tot pensionaris der Ridderschap van
Holland.
Ofschoon hij voortdurend het vertrouwen genoot, zoowel van de Staten als van
de buitenlandsche mogendheden, was hij toch een te weinig krachtige figuur om
leiding aan den staat te geven in de moeilijke jaren sinds het uitbreken van den
Oostenrijkschen Successie-oorlog (1740). Een vredesvoorstel van Frankrijk, hem
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bleef hij, onder invloed der regenten en vooral die van Amsterdam, trouw
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aan de traditioneele politiek, ook onder gewijzigde omstandigheden. Pas in 1745
onderhandelde hij met den abt de la Ville en het volgend jaar stemde hij toe in het
sluiten van een afzonderlijken vrede met Frankrijk, maar liet zich ook toen nog daar
weer afbrengen, omdat Engeland algemeene onderhandelingen wilde. Indien de
Staten van Holland hem niet als raadpensionaris hadden willen houden, zou hij in
1744 François Fagel als griffier van de Staten-Generaal hebben kunnen opvolgen,
wat hijzelf liever geweest ware. Nu hield hij vol, maar ziekte belette hem
meer-en-meer de behoorlijke vervulling van zijn ambt, dat Mr. Willem Buys, de eerste
secretaris der Staten, dan ook reeds eenigen tijd had waargenomen, toen van den
H. te 's Hertogenbosch overleed op reis naar Spa, om daar genezing te zoeken. 17
Juli 1746 is hij gestorven (en niet 15 of 16, zooals van der Aa opgeeft), hetgeen
blijkt uit een bericht op dien datumin de 's Gravenhaagsche Courant (overgenomen
in het Alg. Ned. Familieblad, 1883-84 no. 27, 5).
Van van der H. bestaat een portret, geschilderd door Ph. van Dijk, in de collectie
mevr. Ritter Zahony geb. v.d. Heim te Milaan, uit het jaar 1725, waarvan een
afbeelding bij W a g e n a a r , Vad. Hist. XIX tgv. 224; voorts een prent door J.
Houbraken naar A. Schouman.
Romein

[Helmond, Jan van]
HELMOND (Jan v a n ), kartuizermonnik, 1e helft 15e eeuw te Antwerpen. Hij was
procurator van het kartuizerklooster van St. Catharina te Kiel bij Antwerpen tijdens
het prioraat van Dirk Teerlinck (dl. VII, kol. 1205) van Helmond. Hij heeft in 1427
opgesteld en geschreven een register betreffende alle goederen en inkomsten van
dit convent. Het telt 144 bladen, deels papier, deels perkament, en wordt thans
bewaard in het Algemeen Staatsarchief te Antwerpen. Vannérus geeft een uitvoerige
beschrijving van dezen codex.
Zie: H. J a c o b s , Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van
Antwerpen I, Oude Archieven (Antwerpen 1890), 118; J. V a n n é r u s , Le Dépot
des Archives de l'Etat à Anvers in Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique,
tome III, fase. 6, 23.
Scholtens

[Heloma, Marcus van]
HELOMA (Marcus v a n ), geb. te Heerenveen 23 Jan. 1806, overl. aldaar op huize
Voormeer 18 Sept. 1885, zoon van M a r c u s v a n H e l o m a en A l e t t a
C a t h a r i n a v a n S c h e l t i n g a , liet zich 2 Juni 1824 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Groningen, waar hij 31 Maart 1830 in de rechten promoveerde
op een proefschrift Qua inquiritur: An liberi naturales legitimi agniti jus habeant ad
legitimam, quae dicitur, portionem, nullis donationibus, sive inter vivos sive
testamento factae sint, minuendam aut prorsus adimendam. Hij vestigde zich als
advocaat in zijn geboorteplaats en was lid der Provinciale staten van Friesland
(1850-85). Hij huwde te Menaldum op Oenemastate 22 Juni 1830 met jonkvrouw
M a r i a v a n S m i n i a (geb. te Leeuwarden 1 April 1809, overl. te Heerenveen
27 Febr. 1884), dochter van jhr. Mr. H e c t o r v. S m i n i a en W i s k j e v a n
Haersma.
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland 1800-1900 (Leeuw. 1934) II, 16,
30, 59, 73, 443, 495; Ned. Adelsboek (1917).
Wumkes
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[Heloma, Nicolaas van]
HELOMA (Nicolaas v a n ), geb. te Heerenveen 25 Juni 1798, overl. te Arnhem 16
Sept. 1879, zoon van Marcus v.H. en A l e t t a C a t h a r i n a v a n S c h e l t i n g a ,
liet zich 27 Sept. 1815 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 7 Juni 1820 promoveerde in de rechten op een proefschrift
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Ad articulum 1020 codicis civilis. Hij was grietman van Weststellingwerf en lid der
2e Kamer (1840-50). Op 3 Aug. 1820 huwde hij te Heerenveen met G r i e t j e v a n
B i e n e m a , geb. te Leeuwarden 9 April 1801, overl. te Wolvega 4 Sept. 1846.
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 190; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland
1800-1900 (Leeuw. 1934) II, 95, 195, 210.
Wumkes

[Hemessen, Jan Sanders van]
HEMESSEN (Jan Sanders v a n ), of v a n H e m i s s e n , schilder, omstr. 1504
geboren te Hemishem, een dorpje in de buurt van Antwerpen en misschien te
Haarlem overleden omstr. 1566. In oorkonden wordt hij vermeld als Jan Sanders
alias van Hemishem, terwijl hij zichzelf Johannes de Hemessen noemt. In 1519
wordt hij te Antwerpen leerling van Hendrick van Cleve. In 1524 heeft hij reeds zelf
een leerling: van de Kerckhoven. Hij moet dan dus reeds meester zijn. In de
gildeboeken komen 2 schilders voor, die den voornaam Jan dragen in 1523 en 1524.
Jan de Meyere en Jan Voet zijn toen meester geworden. Hun naam werd geen
tweede maal opgeteekend. Het is mogelijk, dat een van deze beiden Jan Sanders
v. Hemessen is. Sanders duidt op den vader Alexander en Hemessen op de
geboorteplaats. Hij was gehuwd met B a r b a r a d e F e v e r e , bij wie hij 2 dochters
had, C h r i s t i n a en C a t h a r i n a . Catharina werd schilderes van miniaturen. Op
een zelfportret van 1548 geeft zij aan dat zij 20 jaar is. Zij moet dus in 1528 geboren
zijn. In 1535 en 1537 geeft Jan Sanders als leerlingen op Machiel Huysmans en
Jorgen de Nicole. In 1539 en 1541 heeft hij in Antwerpen een huis gekocht. In 1548
wordt hij er deken van het gilde. Uit het feit, dat hij op 31 Dec. 1550 zijn huis ‘De
Faisant’ verkoopt en dat van Mander hem als burger van Haarlem noemt, heeft men
opgemaakt, dat hij toen naar Haarlem is verhuisd. Een bewijs hiervoor ontbreekt
echter geheel. Zijn vroegst gedateerde en gesigneerde werk is van 1534, terwijl het
laatst gedateerde uit 1556 is. Wanneer hij is overleden, is onbekend. Een tijdlang
heeft men gemeend, dat de brunswijker monogrammist dezelfde was als Jan Sanders
en dat diens werken dan de jeugdperiode van Hemessen moesten representeeren.
Waarschijnlijk is deze hypothese niet. Jan Sanders v. Hemessen was een der
belangrijkste figuurschilders uit het tweede kwart der 16e eeuw. Hij was een
voorlooper van Aertsen en Jordaens. In zijn werk tracht hij allerlei problemen op te
lossen, terwijl hij zijn onderwerpen dikwijls herhaalt. Hij onderging den invloed van
Quinten Metsijs, doch meer nog dien van Jan Gossaert.
Van zijn portret bestaan prenten door J. Ladmiral en door een onbekend
kunstenaar.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 675, en III (1911),
100; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVI
(1923), 365-367; M a x . J. F r i e d l ä n d e r , Die Altniederl. Malerei XII (1935), 77.
van Guldener

[Hempenius, Jacobus]
HEMPENIUS (Jacobus), geb. te Waaxens 22 Juli 1708, overl. te Scharnegoutum
24 Sept. 1781, zoon van Ds. V i n c e n t i u s H., liet zich 30 Juni 1728 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Franeker, werd beroepen tot rector der latijnsche
school en tot tweede predikant te Staveren, waar hij werkzaam was van 15 Aug.
1734 tot 8 Mei 1737, daarna bediende hij van 1737 tot Juni 1781 de gemeente te
Scharnegoutum. Men vindt van hem een nederlandsch vers, getiteld: Ter Bruilofte
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van den Heere Paulus Ennema en Jonghvrouwe Johanna Hempenius in den bundel
Wintervreuchde door verscheidene dichteren geuit, op den huwelijksdag van den
Heere Paulus Ennema en de
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deuchd- en zedenrijke jonkvrouwe Johanna Hempenius. Door den echt verknocht
binnen Franeker, de 24 van Sprokkelmaand, 1732 (Franeker 1732); en een
nederlandsch vers achter de Disputatio theologica de foedere Moabitico, pars prior,
gehouden door P e t r u s W i g e r i (Franeq. 1733).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 359,
412.
Wumkes

[Hemsing, Gerardus]
HEMSING (Gerardus), geb. te Groningen in 1715, overl. te Leeuwarden 28 Juli
1791, liet zich 13 Oct. 1732 inschrijven als lit. student aan de hoogeschool te
Groningen, en studeerde daarna in de theologie aan de franeker hoogeschool, waar
hij 10 Juni 1738 werd ingeschreven. Nadat hij het praeceptoraat aan de latijnsche
school te Kampen had waargenomen, werd hij in 1755 predikant te Oenkerk c.a.,
waar hij werkzaam bleef tot 1 Juli 1789, toen zijn emeritaat inging. Van hem vindt
men een latijnsch vers achter de Dissertatio exhibens adnotationum philologicarum
ad selecta loca Sanctae Codicis, specimen primum, door Georgius Christophorus
Kilianus uit Worms (Franeq. 1740) verdedigd onder leiding van prof. E.L. Vriemoet.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 124.
Wumkes

[Hendrik II]
HENDRIK II, hertog van (Lotharingen) Brabant, zoon van H e n d r i k I en M a t h i l d e
v a n B o l o g n a , geb. 1207, gest. 1 Febr. 1248. In verband met de door zijn vader
gevoerde hooge politiek, werd hij onmiddellijk na zijn geboorte verloofd met M a r i a ,
de vierde dochter van den Roomsch-koning Philips van Schwaben, den jongsten
zoon van keizer Frederik Barbarossa. Waarschijnlijk in 1226 is hij met haar getrouwd,
waardoor Brabant een kwart eeuw lang aan de politiek der Hohenstaufen gebonden
bleef. Misschien heeft het feit, dat hij in zijn jeugd herhaaldelijk door zijn vader als
gijzelaar gesteld werd, er toe bijgedragen hem reeds vroeg tegenover dien vader
een zeer onafhankelijke houding te doen aannemen. Evenzeer, zoo niet meer, zal
daarop van invloed geweest zijn de omstandigheid, dat hij zijn moeder vroeg verloor,
zoodat hij, in het bezit van zijn moederlijk erfdeel, niet alleen eigen wegen wilde,
maar ook kòn gaan. In elk geval zien wij hem reeds tijdens het leven van zijn 5 Sept.
1235 gestorven vader zelfstandige verdragen sluiten, zoo o.a. in 1230 met zijn
zwager Dirk van Kleef en in 1233 met Jan II van Eppes of Rumigny, bisschop van
Luik van 1229-1238. Deze verdragen blijven zelfs niet tot de naburige vorsten
beperkt, want in hetzelfde jaar 1233 aanvaardt hij een jaargeld van den
Roomschkoning Hendrik (VII). Ook onderscheidde hij zich reeds vroeg als veldheer.
Van 1228 dateert zijn campagne tegen den keulschen aartsbisschop, waarmee hij,
anders dan zijn vader, ook tijdens zijn eigen regeering bijna voortdurend in conflict
zou leven. In 1234 is hij de leider van den zoogen. kruistocht tegen de Stedingers.
Het jaar daarop volgt hij op en brengt in Hagenau de deenhulde voor Brabant
aan keizer Frederik II. In 1237 neemt hij deel aan den strijd tusschen Walram van
Limburg en den bovengenoemden bisschop Jan van Luik over een deel van het
graafschap Namen. Na diens dood, in 1238, raakt hij betrokken in den strijd over
de bezetting van den bisschopszetel, waarbij de keizerlijke partij, gesteund door de
meeste wereldlijke heeren, in conflict raakt met de pauselijke, die aangevoerd wordt
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door den krijgszuchtigen Konrad van Hochstaden, toenmaals aartsbisschop van
Keulen. In Oct. 1238 volgt een wapenstilstand, waar-
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van de voorwaarde op succes voor den aartsbisschop wijst. Deze bedingt nl. vrijen
doorvoer van rijnschen wijn door Brabant. Ook het volgend jaar bracht geen
overwinning voor Brabant. Ofschoon gesteund door den hertog van Limburg en
ofschoon de strijd zelfs naar de omstreken van Bonn verplaatst wordt, die Hendrik
II verwoest, moet hij op den duur wijken, niet zonder echter zich in het bezit gesteld
te hebben van het kasteel van Dalheim als een vooruitgeschoven post op den rechter
Maasoever. De strijd duurt met onderbrekingen voort tot 1240; behalve Brabant,
Limburg en Keulen worden ook Gulik en Berg, alsmede Munster en Osnabrück, er
in betrokken. 2 Apr. van dat jaar schrijft H. evenals vele andere wereldlijke en
geestelijke heeren een brief aan Keizer en Paus om beiden tot vrede te manen,
waarschijnlijk op initiatief van 's Keizers zoon Konrad IV, den Roomsch-koning, die
toen in Luik was. Maar het mocht niet baten: Gregorius IX blijft onverzoenlijk.
In 1241 hertrouwt H. met S o f i e v a n T h ü r i n g e n , dochter van de heilige
Elisabeth van Hongarije. In hetzelfde jaar hernieuwt hij zijn trouwbelofte aan den
Keizer (13 April), met wien hij een drukke correspondentie voert.
In 1242 breekt de oorlog aan den Rijn opnieuw uit. Ditmaal moet de aartsbisschop
het onderspit delven. Hij wordt gevangen genomen. Maar Konradijn liet hem, toen
hij toch geen kans zag een tegenprelaat benoemd te krijgen, los voor 4000 mark.
In 1243 verandert H. van politiek, als 's Keizers zon duidelijk gaat dalen. Hij sluit
een of- en defensief verbond met Keulen, daarmee terugkeerende tot de politiek,
die ook zijn vader in zijn bewogen tijden gevoerd had. Het graafschap Hochstaden
komt aan Brabant. Het is een logisch uitvloeisel dezer politiek, dat, als zijn
schoonvader, H e n d r i k R a s p e v a n T h ü r i n g e n tot tegenkoning wordt
gekozen, hij dezen erkent. Zonder hem nochtans met de wapenen te ondersteunen.
Na den dood van den Roomsch-koning Hendrik (VII) (overl. 1242), zou het H.
niet moeilijk gevallen zijn dien post te bezetten. Hij wordt er zelfs door den Paus toe
aangezocht, maar hij weigert. Hij begeerde geen functie, waaronder zijn rol als
territoriaal vorst zou geleden hebben. Hij gaf er de voorkeur aan, zijn zwager, Willem
II van Holland, op die verheven plaats zijn geluk te laten beproeven (gekozen 3 Oct.
1247). Hij gaf Brabant daardoor een prestige, dat uitging boven het koningschap
zelf.
In 1246 volgt hij bovendien zijn anderen zwager, den graaf van Thüringen, als
zoodanig op.
Kort vóór zijn dood vaardigt hij een charter uit, met instemming van zijn
toekomstigen opvolger en na overleg met zijn vazallen en de geestelijke grooten.
Het is niet zonder belang in de lange recks van privileges, die speciaal Brabant
gekend heeft. De ‘main-morte’ wordt opgeheven voor het kerkelijk domein; het
erfrecht van bastaarden wordt erkend; alle misdrijven moeten berecht worden door
competente schepenen, wier uitspraken door 's hertogen baljuwen en andere
ambtenaren gerespecteerd moeten worden. En ten slotte belooft hij, de belastingen
te verlagen. Dit charter werpt althans eenig licht op de geschiedenis van het
hertogdom in deze jaren, te welkomer, omdat wij daarvan verder weinig weten. Dat
verdere is spoedig opgesomd: eerste verzet van de wevers en volders tegen de
stedelijke aristocratieën; eerste organisaties daartegenover van de stedelijke
notabelen o.a. in Antwerpen en Mechelen, 23 Oct. 1242;
middeleeuwsch-communistische agitatie in eerstgenoemde stad, waartegen H. de
Dominicanen.
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te hulp roept, die zich 1243 in de Schelde-stad vestigden.
Begraven werd H. in de abdij van Villers, maar zijn grafmonument is niet bewaard
gebleven. Uit zijn eerste huwelijk sproten vijf kinderen: Hendrik III (die volgt); F i l i p s ,
jong gestorven; M a t h i l d e (overl. 1288), gehuwd eerst met R o b e r t v a n
A r t o i s , daarna met G u y v a n C h a t i l l o n ; B e a t r i x , eerst gehuwd met
H e n d r i k v a n T h ü r i n g e n en vervolgens met W i l l e m v a n D a m p i e r r e ,
en ten slotte M a r i a , die gehuwd geweest is met L o d e w i j k v a n B e i e r e n ,
paltsgraaf van den Rijn, die haar in 1256 wegens vermeende ontrouw liet
terechtstellen. Uit H.'s tweede huwelijk kennen wij nog twee kinderen: H e n d r i k
d e J o n g e , de stamvader van het huis Hessen - Darmstadt en E l i s a b e t h , die
gehuwd is met A l b e r t v a n B r u n s w i j k en L i m b u r g .
Zie: B u t k e n s , Trophées de Brabant I, 225-245; A. W a u t e r s in Biogr. Nat. de
Belgique IX, kol. 123-137.
Romein

[Hendrik III]
HENDRIK III, hertog van (Lotharingen) Brabant, zoon van den voorg. en Maria van
Schwaben. Zijn geboortejaar staat niet vast, maar het moet in de buurt van 1230
liggen, eerder wat daarvóór dan daarna. Immers zijn vader, wiens oudste zoon hij
was, is in 1207 geb. en diens bij zijn geboorte reeds overeengekomen huwelijk zal
dus omstr. 1227 een feit geworden zijn. Volgens een tijdgenoot, Balduinus
Ninoviensis (overl. 1294), was hij in 1261 30 jaar oud. Hij overleed 28 Febr. 1261.
Evenals zijn vader Willem van Holland geholpen had, de duitsche koningskroon
te verwerven, hielp H. III, toen die vader in 1248 overleden was, Willem om het Rijk
te veroveren. Bij de kroning te Aken op 1 Nov. 1248 was hij tegenwoordig. Doch
als in datzelfde jaar Willems broer Floris in Vlaanderen strijdt, vinden wij hem niet
aan diens kant, maar verbonden met zijn vriend en zwager Willem van Dampierre.
Reeds hieruit blijkt de lijn van zijn politiek: in de twisten ten W. en ten O. van zijn
erfgoederen kiest hij die partij, die hem het meest geschikt voorkomt om Brabants
machtspositie en zelfstandigheid te verstevigen. Daarom streeft hij ook herhaaldelijk
naar vredescoalities. Zoo ook reeds in 1248: zijn verbond tot onderlingen bijstand
met Gelre, Looz en Luik, waar sinds 1247 de elect Hendrik van Gelre den scepter
zwaaide, gesloten te Walsbergen bij Tienen, 17 Nov. 1248.
In 1250 bemiddelt hij te Brussel tusschen de Dampierres en Avesnes, 17 en 19
Mei; Willem II erkende er Zeeland bew. Schelde in leen te hebben van Margaretha
gravin van Vlaanderen; en Guy van Dampierre (Willem was in Egypte met den
kruistocht van Lodewijk IX) zou omgekeerd namens Margaretha leenhulde doen
voor Rijks-Vlaanderen aan Willem van Holland.
Ook toen deze vrede niet blijvend bleek, bleef H. III zich voor de verbetering in
de betrekkingen der rivaliseerende huizen inspannen. Een nieuwe regeling, die van
1256, het z.g. dit de Péronne, arbitrale uitspraak van Sept. van Lodewijk IX, wordt
in Oct. te Brussel geratificeerd. Zoo heeft H. III steeds naar vrede met en tusschen
zijn buren gestreefd en wanneer hij ongenoegen krijgt met den elect van Luik is het
kennelijk diens schuld.
In 1253 wordt hij tot ridder geslagen, ter gelegenheid van zijn huwelijk met
A l e i d a , dochter van den bourgondischen hertog. Hoe machtig Brabant onder H.
reeds begon te worden, zien wij ook bij het begin van het z.g. Interregnum, drie jaar
later. Alfons van Kastilië, die naar het Roomschkoningschap solliciteerde, haast
zich H.'s steun in
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te roepen. Hij zegde hem inderdaad zijn steun toe, ook al omdat de aartsbisschop
van Keulen op hand van den anderen candidaat, Richard van Cornwallis, was. Maar
hij aarzelt evenmin, zich grof te laten betalen voor zijn diensten, die alleen in beloften
bestonden. Behalve rijke subsidies kreeg hij nog den titel van ‘beschermer der
vazallen en steden des Rijks tusschen Brabant en den Rijn en de grenzen van het
aartsbisdom Trier en de Zee’. Een belangrijk succes 1e omdat deze titel hem
veroorloofde in dit heele gebied, dat bijna zoo groot was als het oude Neder Lotharingen naar zijn believen te intervenieeren en 2e omdat hij tegelijk die functie
van beschermheer weer kon gebruiken om zich een subsidie van den franschen
koning te laten geven, die evenzeer belang had bij wat er in de Rijnstreken gebeurde.
Een gevolg van deze nauwe betrekking met Frankrijk was ook het huwelijk van zijn
zoon H e n d r i k (IV) met M a r g a r e t h a , de dochter van Lodewijk XI (April 1257).
Evenals zijn vadergedaan had, vaardigde ook hij, kort vóór zijn in 28 Febr. 1261
gevolgden dood, een charter uit, waarin hij aan bepaalde wenschen van groepen
zijner onderdanen te gemoet kwam: betere regeling van de rechtspraak en het
belastingwezen en verdrijving van de Cahorsijnen (geldschieters uit Cahors) en van
de Joden uit zijn landen. Verder is ook van de binnenlandsche geschiedenis in den
tijd van Hendrik III weinig bekend. Een Mrt. 1257 gedateerd charter, waarin de
hamburgsche kooplieden veiligheid in Brabant wordt toegezegd, wijst op toenemende
handelsbetrekkingen, die op hun beurt weer mede den grondslag gelegd hebben
van het streven der brabantsche vorsten naar beheersching van de Rijnstreek, dat
wij onder H. III hebben zien beginnen en dat zijn tweede zoon Jan I (zie art.) zoo
aanmerkelijk veel verder zou brengen door zijn verovering van Limburg en zijn strijd
tegen den aartsbisschop van Keulen. Ook in ander opzicht zou deze Jan zijn vader
gelijken. Beiden hebben een aantal verzen nagelaten; die van H. zijn in het Fransch.
H. liet vier minderjarige kinderen na: H e n d r i k IV, die van 1261-67 zou regeeren,
om dan vervangen te worden door Jan I (z. art.), G o d f r i e d , heer van Aerschot
en Vierson, en M a r i a , die gehuwd is met Philips III de Stoute, koning van Frankrijk
van 1270-1285.
Zie: A. W a u t e r s , Henri III, duc de Brabant; d e z . in Biogr. Nat. de Belgique IX,
kol. 137-144.
Romein

[Hendriksz., Frederik]
HENDRIKSZ. (Frederik), genaamd V r o o m , afkomstig uit Amsterdam of Haarlem,
vermoedelijk een broeder van den beeldhouwer Gerard Hendriksz. (die volgt), werkte
van 1567 tot 1593 als bouwmeester, beeldhouwer en landmeter te Danzig, waar hij
zich, ook als krijgsbouwmeester zóó verdienstelijk wist te maken, dat de stedelijke
regeering hem tot stadsbouwmeester benoemde. Behalve verschillende
vernieuwingen der vestingwerken, worden hem ook de gevels Langgasse 74 en
Brotbänkengasse 1 en 11 te Danzig toegeschreven. Van zijn zonen G e r a r d ,
C o r n e l i s en F r e d e r i k roemt Karel van Mander den laatsten als bekwaam
beeldhouwer. Hij behoort tot de reeks nederlandsche kunstenaars, die op Danzig
het hollandsch stempel drukten.
Zie: G. C u n y , Danzigs Kunst u. Kultur (Frankfurt a.M. 1910), 33, 74-75; G.
G a l l a n d , Geschichte der holländ. Baukunst u. Bildnerei im Zeitalter der Renaiss.
(Frankfurt a.M. 1890), 147, 213; F. V e r m e u l e n , Handboek Gesch. der Nederl.
Bouwkunst II ('s Gravenhage 1931), 465 en 474-475.
Vermeulen
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[Hendriksz., Gerard]
HENDRIKSZ. (Gerard), beeldhouwer uit Amsterdam, zoon van den amsterdamschen
beeldhouwer H e n d r i k G e r a r d s z . en M a r g a r e t h a W i l l e m s d r ., overl.
omstr. 1615. Hij schijnt in 1585-87 te hebben gereisd; vestigde zich toen te Breslau,
waar hij op 4 Juni 1590 huwde met de weduwe van den beeldhouwer en
stadsbouwmeester F r i e d r i c h G r o s s (overl. omstr. 1588). Uit dit huwelijk werden
8 kinderen geboren, van welke 2 in 1606 stierven; toen de moeder in hetzelfde jaar
overleed, liet zij 3 zoons en 3 dochters na. Den 20en Mei 1607 hertrouwde G.H.
met B a r b a r a W i t t i c h , bij welke gelegenheid de stiefgrootvader der bruid,
G e o r g R e u t e r , een gedicht vervaardigde, door A. Schultz gevonden in de
Stadsbibliotheek te Breslau, waaruit verschillende bijzonderheden omtrent het leven
van G.H. blijken. Vóór 15 Febr. 1616 is hij overleden, daar zijn weduwe toen
hertrouwde. Zijn hoofdwerk is het in 1610 opgerichte grafmonument voor den
oostenrijkschen veldmaarschalk Melchior von Redern (overl. omstr. 1600) in de
kerk te Friedland in Bohemen. Een door hem op kosten van hertog Karel II van
Münsterberg-Oels vervaardigde preekstoel in de slotkerk te Oels is verloren gegaan.
Zie: A. S c h u l t z , Gerhard Heinrich von Amsterdam, Bildhauer in Breslau (Breslau,
1880); V i c t o r d e S t u e r s , Gerard Hendriksz. beeldhouwer van Amsterdam in
Nederlandsche Kunstbode II (1880), 405; E.W. M o e s , Een Amsterdamsch
beeldhouwer uit de Zestiende eeuw in Amsterdamsch Jaarboekje (1890), 38-39;
T h i e m e u. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon XVI (1923), 303 en 381, waar echter
een verwarring is ingeslopen tusschen vader en zoon en o.a. Gerard Hendricksz
(Heinrichs) onjuist als vader van Gerhard Heinrich wordt vermeld.
Vermeulen

[Hendriksz., Magnus]
HENDRIKSZ. (Magnus), gedoopt te Amsterdam Oude Kerk 26 Dec. 1610, begr.
aldaar Karthuizerkerkhof 2 Mei 1674, boekbinder. Hij was van eenvoudige afkomst;
zijn vader, H e n d r i c k H e r m a n s z ., was een vlotschuitenvoerder, die gehuwd
van elders te Amsterdam was komen wonen. Zijn moeder heette H e n d r i k j e
M a g n u s d r . In 1632 komt zijn naam voor het eerst voor: op 4 Dec, van dat jaar
legden ‘Warnaer Janssen Kisies out omtrent 30 jaren varentgesel ende Magnus
Hendrickxen out omtrent 32 jaren boeckebinder’ voor notaris Jac. Bruiningh te
Amsterdam een verklaring af betreffende zekeren Jacob Heere, overleden op het
jacht Malacca. Wonende in de Anjeliersstraat te Amsterdam, teekende hij 11 April
1634 ten huwelijk aan met L u y t g i e n G i j s b e r t s d r .; het huwelijk werd 26 April
d.a.v. voltrokken. Als lid van het boekverkoopersgilde (waarbij ook de boekbinders
waren aangesloten) werd hij ingeschreven 28 April 1635. Den 28sten Aug. 1643
gingen hij en Jan Hendricksz. Boom voor notaris P. Venturin te Amsterdam een
contract aan met Francisco Vaz Isidor en den drukker Immanuel Benveniste, om
voor hen 8000 exemplaren Magsor (Machzor, feestgebeden naar spaanschen ritus)
te binden, gepapt en met rood besaen beplakt, in 4 partijen te leveren, telkens 1600
met borden en garen banden en 400 met sloten, binnen 6 weken de eerste tegen
5 st. en een duit en de andere tegen 6 st. en een oortje per stuk. Dit betrof een
uitgaaf in 1642 bij Immanuel Benveniste te Amsterdam verschenen en door M.
S t e i n s c h n e i d e r in zijn Catalogus librorum hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana
(1852-60), sub no. 2137 vermeld. Sinds 1657 leverde hij de perkamenten prijsbanden
voor
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de latijnsche school (leverancier van de boeken was Joh. Blaeu), sinds 1660 bond
hij tevens voor de stadsbibliotheek en den Hortus te Amsterdam. Specimina van
deze banden zijn nog in de Univ.-bibliotheek aldaar aanwezig. O l d e w e l t ontdekte
onlangs, dat ook de thans nog op het Gem. Archief te Amsterdam bewaarde
perkamenten banden om de registers van het Spin- en Werkhuis uit dien tijd, blijkens
de betreffende rekening door Magnus Hendriksz. vervaardigd zijn. Belangrijk is
diens testament, op 1 April 1671 voor den notaris Dirck Dankertsz. te Amsterdam
verleden; zijn vrouw was toen reeds overleden. Tot zijn erfgenamen benoemde hij
zijn drie kinderen H e n d r i k , H e n d r i k j e e n A l b e r t M a g n u s , onder
voorwaarde dat laatstgenoemde mocht behouden alle ‘sijn testateurs boecken,
pampieren, gereetschappen, 't gestel van de winckel, sijn inende uytschulden en
verder alles wat daeraen dependeert’; een en ander was aan Albert reeds op diens
trouwdag 30 Sept. 1670 overgegeven. Na den dood van den testateur was Albert
echter verplicht aan zijn broeder en zuster een bepaalde uitkeering te doen. Gingen
een of meer kinderen met deze regeling niet accoord, dan moest de nalatenschap
worden verdeeld, doch de opposant had in dat geval slechts recht op de legitieme
portie. Uit dit testament blijkt wel een sterke genegenheid van Magnus voor zijn
kunstzinnigen zoon Albert. Toen de erflater overleed, bleef Albert in het bezit van
den inventaris, zoodat wij mogen aannemen, dat aan de bepalingen van het
testament werd voldaan; het restant van den winkelvoorraad, in het sterfhuis
aanwezig, verkocht Albert evenwel aan Hendrik (voor ƒ 600), die er een catalogus
van liet drukken met de bedoeling op 24 Juli 1674 tot openbaren verkoop over te
gaan. Deze catalogus, waarvan een exemplaar bewaard is in den bundel Varia van
het boekverkoopersgilde te Amsterdam (1616-1700), thans in de Bibl. van de Ver.
ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam (titelblad gerepr.
in Oud- Holland I, 232), noemt Magnus Hendriksz. ‘in sijn leven vermaard boekbinder
in Dirk van Assensteeg in de drie boecken tot Amsterdam’. Het bleek echter, dat er
veel ondergeschoven goed bij was, zoodat voor de beoordeeling der werkzaamheden
van Magnus Hendriksz. de catalogus waardeloos is; de uitdrukking ‘vermaard
boekbinder’ wijst ook op de overdreven reclame, die voor de auctie werd gemaakt.
Ten slotte gaven de autoriteiten slechts toestemming tot verkoop van de ongedrukte
boeken en gereedschappen.
Men heeft na het artikel van v a n S o m e r e n steeds aangenomen, dat Magnus
Hendriksz. degene is geweest, die hier te lande voor het eerst het vergulden van
boekbanden ‘aux petits fers’ heeft ingevoerd, een kunst die te voren alleen in
Frankrijk bekend was. Schrijver dezes meent echter, dat alleen Albert Magnus, de
jongste zoon van Magnus Hendriksz., deze kunst heeft beoefend; men zie uitvoeriger
het art. over Alb. Magnus in dit deel. In ieder geval blijkt uit de overgeleverde
documenten niet anders, dan dat Magnus Hendriksz. leverancier was van
perkamenten banden, al dan niet met randornamenten in gouddruk of ingedrukt
stempelblok. De mogelijkheid is groot, dat - gezien zijn relaties met Blaeu - de fraaie
perkamenten banden om sommige exemplaren der atlassen dezer firma, uit de
werkplaats van Magnus afkomstig zijn.
Uit het huwelijk van Magnus H. werden zeven kinderen geboren, waarvan er
tijdens het opmaken van zijn testament nog slechts drie in leven waren: M a r r i t j e ,
gedoopt 17 April 1635, G e e s j e ,
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gedoopt 10 Juni 1636, M a r r i t j e , gedoopt 29 Juli 1639, allen jong gestorven,
Hendrik, zie art. in dit dl. op H. Magnus, G i j s b e r t , gedoopt Amsterdam Oude Kerk
16 Oct. 1641, Albert, zie art. in dit dl. op A. Magnus, A b r a h a m , gedoopt Oude
Kerk 21 Nov. 1645 en H e n d r i k j e . Laatstgenoemde was, bij de twisten tusschen
Hendrik en Albert, geheel op de hand van eerstgenoemde en overleed ongehuwd
in diens huis in de Nieuwe Hoogstraat (begr. Zuiderkerk Amsterdam 17 April 1685).
De boekbinder J a c o b M a g n u s te 's Gravenhage, die in 1645 lid werd van
het Sint-Lucasgilde aldaar (O b r e e n ' s Archief voor Ned. kunstgeschiedenis V
(1882-83), 104) was geen zoon van Magnus Hendriksz. Een fraai versierde kist met
opschrift ‘Carolus (sic) Magnus 1607 Maria van der Hooghe, niet te groot, niet te
hooghe’, thans in fransch bezit, wordt door G r u e l volkomen ten onrechte met den
boekbinder Magnus in verband gebracht; het betreft hier een lid van het patricisch
geslacht Magnus, heeren van Bergambacht, Mr. Constantinus Magnus, geb. te
Leiden 1584, die in 1607 in het huwelijk trad met Maria van der Hooch, vgl.
Genealogisch herald. bladen I (1906), 225.
Zie de bronnen vermeld bij het artikel Alb. Magnus.
Wijnman

[Hennepin, Louis]
HENNEPIN (Louis), geb. 7 April 1640 te Ath in Henegouwen. Na de latijnsche school
van zijn geboorteplaats bezocht te hebben, trad hij tegen 1660 te Béthune in het
klooster der Minderbroeders Recollecten. Omstreeks 1666 ontving hij de
priesterwijding. Hopend missionaris te worden, leerde hij te Gent de nederlandsche
taal om in de toekomst de hollandsche handelslieden te verstaan, die toen in vele
streken der wereld zaken dreven. Om de noodige volmachten te verkrijgen, begaf
hij zich tot den generalen overste zijner Orde te Rome, die hem toestond ook eenige
kloosters van Italië en Duitschland te bezoeken. In 1673 vinden wij hem gedurende
acht maanden te Maastricht, waar hij gewonde en zieke soldaten verpleegde.
Eindelijk vertrok hij in 1675 naar de missie van Canada, waar hij hard gewerkt heeft
onder verschillende stammen van Indianen en in tot dusver onbekend gebied. Zijn
reizen en ontdekkingen heeft hij zelf in drie werken beschreven. Eenige schrijvers
noemen hem ten onrechte den ontdekker van de Mississippi. Zelf verhaalt hij wel
is waar het een en ander over zijn tochten op deze rivier, maar men mag aannemen,
dat zijn mededeelingen niet altijd juist zijn, te meer daar hij zorgeloos was.
In 1682 teruggekeerd in Frankrijk, gaf hij het volgend jaar te Parijs met koninklijk
privilege zijn eerste reisverhaal uit: Description de la Louisiane, dat spoedig vertaald
werd in het Italiaansch, Nederlandsch en Duitsch, en waarvan zelfs in 1904 nog
een nederlandsche vertaling is verschenen. Na de verschijning van dit boek was
Hennepin weldra een beroemd man en werd hij benoemd tot notarius apostolicus.
Hij woonde nu in verschillende kloosters en was van 1687 tot 1692 rector van de
Poenitenten Recollectienen te Gosselies, maar verlangde toch terug te keeren naar
de Indianen. Na voor genoemde zusters de bescherming van Willem III, onzen
koning-stadhouder, verkregen te hebben, vroeg hij den koning van Spanje verlof
om naar Amerika over te steken. In 1696 kreeg hij ook toestemming van den
generalen overste zijner Orde. Eerst echter schreef hij nog twee werken over zijn
ontdekkingen, nadat Willem III hem de middelen verschaft had deze in Holland uit
te geven. Zoo kwam hij via Antwerpen,
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den Haag en Amsterdam in 1696 te Utrecht, waar hij aanvankelijk mede door de
Klopjes onderhouden werd. Te Utrecht verscheen nu in 1697 zijn Nouvelle
Découverte d'un très grand pays situé dans l'Amérique entre le Nouveau-Mexique
et la mer glaciale, waarvan in 1698 reeds een engelsche, in 1699 te Amsterdam
een nederlandsche en te Bremen een duitsche vertaling het licht zagen. In 1698
volgden te Utrecht twee uitgaven van zijn Nouveau Voyage d'un païs plus grand
que l'Europe, waarvan in hetzelfde jaar aldaar reeds een nederlandsche en te
Bremen een duitsche vertaling van de pers kwam. Deze drie belangrijke werken
zijn geheel of gedeeltelijk meer dan zestigmaal herdrukt.
Te Utrecht werkte de onvermoeibare Hennepin onder de fransche en waalsche
vluchtelingen, waardoor hij in ernstig conflict geraakte met den Vicarius Apostolicus
Petrus Codde en vooral met Jacobus Cats, provicaris en pastoor te Utrecht. Hoewel
Codde hem geen jurisdictie gaf, preekte hij des Zondags toch voor de vluchtelingen.
Hij schijnt echter geen biecht gehoord te hebben. Cats werkte hem geweldig tegen,
zooals blijkt uit verscheidene brieven, die in de archieven der Oud-Katholieken
bewaard worden. De provicaris zette de Klopjes tegen Hennepin op en trachtte ook
de weduwe Renswou, bij wie de missionaris, woonde, te bewegen den monnik niet
meer tot haar woning toe te laten. Zelfs werd het gerucht verspreid, dat Hennepin
op 14 Januari 1698 (oude stijl) in de kerk van S. Pieter of in den Dom openlijk tot
het protestantisme zou overgaan. Hennepinm oest echter niets van protestantisme
of Jansenisme hebben. Dit laatste stelsel heeft hij dan ook krachtig bestreden, vooral
in zijn boekje La Morale Pratique du Jansénisme, in 1698 verschenen en opgedragen
aan paus Innocentius XII. Zijn de drie andere werken van Hennepin zeer bekend,
van dit vierde geschrift kenden wij eenigen tijd geleden nog maar twee en thans
zes exemplaren. In Nederland en België is echter nog geen exemplaar gevonden.
Zijn Morale Pratique richtte hij vooral tegen Cats. Wij vernemen vele onkatholieke
stellingen en practijken, in het bijzonder ook van Smits, pastoor te Hilversum. De
Klopjes te Haarlem en Utrecht waren het vooral, die jansenistische geschriften onder
het volk verspreidden. Hennepin voorspelde reeds, dat de Jansenisten zich niet
aan Rome zouden onderwerpen.
Tegen Hennepin's boekje van [8] en 208 blz. richtte Codde een geschrift van
eenige bladzijden, dat hij blijkbaar aan de pauselijke commissie te Rome zond,
welke zijn zaak behandelde. Kenden wij eerst sedert 1928 een fragment van dit
verweerschrift, onlangs is het volledige handschrift te Pistoia gevonden. Over de
onkatholieke leer en practijken, waarvan Hennepin de Jansenisten beschuldigt,
zwijgt de schrijver. Hij stelt zich tevreden met Cats te prijzen en Hennepin verdacht
te maken.
In 1701 ontmoeten wij Hennepin te Rome. Of hij er wellicht ontboden was naar
aanleiding van zijn geschrift tegen het Jansenisme, weten wij niet. In alle geval
trachtte hij van kardinaal Fabricius Spada, beschermheer zijner Orde, de noodige
middelen te verkrijgen om eindelijk weer als missionaris naar het Noorden van
Amerika te vertrekken. Sedert dien weet men niets meer van hem, zoodat datum
en plaats van overlijden onbekend zijn. Sommige schrijvers vermelden echter zonder
eenig bewijs, dat hij in 1701 te Utrecht overleden is.
Om Hennepin te kennen, moet men zijn werken
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lezen en verschillende archivalia raadplegen, bewaard in de archieven van
Oud-Katholieken en anderen.
Zie: J. G o y e n s , Le P. Louis Hennepin O.F.M., missionnaire au Canada au XVIIe
siècle in Archivum Franciscanum Historicum (1925), 18, 318-345, 473-510; J.
B r u g g e m a n , Inventaris van de Archieven bij het Metropolitaan Kapittel van
Utrecht van de Roomsch Katholieke Kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie (den
Haag 1928), 315, 322 en 341; H. L e m a y , Bibliographie des Bibliographies du P.
Louis Hennepin (Montréal 1933).
de Kok

[Herbach]
HERBACH, of H a r b a c h (Melchior v a n ), steenhouwer en bouwmeester van Prins
Maurits, vervaardigde in 1614-15 de poort van de vroegere vleeschhal (thans
museum) aan de Groote Markt te Breda, die hij ‘mondeling op zeker patroon
aangenomen hadde‐. Waarschijnlijk was dit ‘patroon’ de te zelfder tijd door Hendrick
de Keyser ontworpen Haarlemmerpoort te Amsterdam. Eveneens in 1614 leverde
hij waarschijnlijk de patronen voor de voormalige friesche Binnenpoort te Alkmaar
(gesloopt in 1802). Op 17 Juni 1621 wordt ‘aan M.v.H., bouwmeester van Z.V.
Genade.... op last van de Magistraten vereerd en betaald, wegens bewezen diensten
bij het maken van het eerste patroon’ van het stadhuis te Klundert, alsmede voor
het helpen ‘ordonneren’ van het bestek, een ‘doubel Jacobus’ betaald, zoodat v.H.
beschouwd moet worden als de architect van het nog bestaande raadhuis aldaar.
Zie: A. M u l d e r , Het raadhuis te Klundert in Oud-Holland XXVI (1908), 122 vv.;
C.W. B r u i n v i s , Melchior van Harbach in Oud-Holl., t.a.p., 203; J. K a l f , Voormalige
Baronie v. Breda (Utrecht 1912), 163; F. V e r m e u l e n , Handboek t.d. Geschied.
der Nederl. Bouwkunst II ('s Gravenhage 1931), 299-300.
Vermeulen

[Herfst, Johannes]
HERFST (Johannes), geb. te Leeuwarden, overl. te Schingen 9 April 1770, liet zich
24 Mei 1737 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij 29
Juni 1740 onder leiding van prof. E.L. Vriemoet een Dissertatio exhibens
adnotationum philologicarum, ad selecta loca sanctae codicis, specimen quintum
(Franeq. 1740) verdedigde. Candidaat geworden in 1743, nam hij als zoodanig
eenigen tijd den dienst waar te Zierikzee, was in 1746 wegens Zeeland
legerpredikant, werd in 1748 beroepen te Schingen en Slappeterp en bevestigd den
14en Juli. Hij was in deze gemeente werkzaam tot 20 Nov. 1769, toen zijn emeritaat
inging.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 250.
Wumkes

[Hermans, Antonius Petrus]
HERMANS (Antonius Petrus), geb. te Oss, 17 Dec. 1822, overl. 1897, zoon van
H e r m a n u s G i j s b e r t u s H. (geb. te Grave 26 Mei 1783 als zoon van Theod.
en Maria Raaymakers, overl. te Oss 8 Febr. 1872) en E l i s a b e t h C o r n e l i a
v a n d e G o o r (geb. te Oss 18 Oct. 1784 als dochter van Cornelius en Henrica
v.d. Pas, overl. te Oss 18 Maart 1865). Hij vestigde zich als goudsmid te Eindhoven
en kreeg vermaardheid als vervaardiger van voorwerpen van kerkelijke kunst.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

Hij was lid van den Gemeenteraad aldaar, wethouder en lid van het r.-k.
kerkbestuur. Hij vervaardigde een summairen inventaris van het oud-archief der
gemeente en liefhebberde in schilderkunst.
Als amateur-schilder was hij bevriend met den na zijn dood beroemd geworden
Vincent van
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Gogh, die toen in Nuenen woonde en veel bij hem aan huis kwam, waar hij in de
verzameling antiquiteiten van Hermans rijke stof vond voor zijn stillevens en ook
Hermans hielp zijn schilderstukken opknappen.
H. overleed te Roermond op een bedevaart, 29 Aug. 1897 en werd te Eindhoven
begraven. Hij was een broeder van Dr. C.R. Hermans (dl. VII, kol. 568).
Zie: B e n n o J . S t o k v i s , Nieuwe Nasporingen omtr. V.v. Gogh in Brabant in
Opgang (1927); J. C u n e n , Dr. C.R. Hermans in Prov. N.Br. en 's Hert. Cour. (11-13
Dec. 1929).
Cunen

[Herwerden, Henricus van]
HERWERDEN (Henricus v a n ), vermaard hellenist, was den 17en Sept. 1831 in
de dorpspastorie te Beetsterzwaag geboren als zoon van Claudius Henricus (2) van
Herwerden (zie dl. VII, kol. 576), predikant aldaar, en M a r i a A n n a S.E.S. v o n
S c h i l l i n g , een Duitsche van geboorte, en is den 18en November 1910 te Utrecht,
als emeritus hoogleeraar overleden. Nadat hij in zijn geboorteplaats de lagere school
had bezocht, ontving hij van zijn vader, die zooals vele predikanten uit dien tijd een
vaardigheid en bedrevenheid in de oude talen bezat, het eerste onderricht in Latijn
en Grieksch, dat later voortgezet werd aan de latijnsche school van Dr. Nassau te
Assen. In 1849 deed hij het toelatingsexamen tot de leidsche hoogeschool en werd
daar als student ingeschreven om er overeenkomstig den wil van zijn vader letteren,
d.w.z. oude letteren, de eenige studierichting in de letteren, die men toen kende, te
studeeren, ofschoon zijn eigen neiging meer ging in de richting der wis- en
natuurkunde. Zoo werd hij een leerling van Cobet, die destijds in zijn volle kracht
was; zooveel bekoring ging van den leermeester op den discipel uit, dat deze naast
Naber diens meest bekende en meest beteekenende leerling geworden is; met
Cobet zelven en met Naber vormt hij het drietal graecisten, dat in de 2e helft der
19e eeuw het meest in ons land op den voorgrond is getreden en ook in het
buitenland naam heeft gehad. Hij promoveerde 15 Dec. 1855 op een dissertatie
Observationes criticae in Fragmenta Comicorum Graecorum, een werk, zooals hij
later er zoovele zou geven, geen samenhangend geheel, maar tal van
tekstverbeteringen bevattend op de kleine fragmenten der Comici, die in 1839-41
door Aug. Meineke in een groote critische editie waren uitgegeven (4 vol.). De
dissertatie werd door Meineke zelf gunstig beoordeeld, en toen van Herwerden in
1864 er een vervolg op schreef Nova Addenda critica ad Meinekii opus, quod
inscribitur Fragmenta Comicorum Graecorum kon hij van zijn Observationes met
trots verklaren: quas deinde Jacobius maximam partem recepit in addenda ad
Meinekii opus (nl. vol. V, 1, dat in 1857 verschenen is).
Na de promotie volgde van Oct. 1856 tot Juni 1859 een bijna 3-jarige studiereis
in het buitenland, waartoe hij aanvankelijk door zijn waarlijk niet bemiddelden vader
in staat was gesteld en daarna door een rijkssubsidie, in verband met een opdracht
der Kon. Akad. van Wetenschappen aangaande philologische nasporingen in de
spaansche bibliotheken. Hij deed deze reis in gezelschap van Tj. Halbertsma (zie
dl. III, kol. 530), den lateren groningschen hoogleeraar, die in het genot van hetzelfde
reisstipendium was gesteld, en voor een deel ook mede in gezelschap van W.N.
du Rieu (zie dl. IV, kol. 1154), den lateren leidschen bibliothecaris, beiden toen
eveneens veelbelovende leerlingen van Cobet. Van Herwerden bezocht Parijs, waar
hij op de Bibliothèque
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Nationale werkte, daarna Florence, Ravenna, Rome, Barcelona, Valencia, Madrid,
Milaan, Venetië. Op de bibliotheken in deze steden vervaardigde hij niet alleen
collaties uit de handschriften der auteurs, die in zijn later werk een rol zouden spelen,
maar hij verwierf zich er de grondige en veelzijdige kennis der palaeographie, die
toen nog niet uit reproducties te leeren was en die de wapenrusting zou worden
voor zijn latere studies. Als producten van zijn reis zijn te beschouwen zijn in 1860
verschenen Spicilegium Vaticanum continens novas lectiones in Historicorum
Graecorum Excerpta quae primus edidit Ang. Maius en de in 1861 uitgegeven
Dionysii Halicarnassensis epistolae criticae tres. De eigenlijke reis naar Spanje
noemde hij zelf mislukt.
Nu volgen eenige jaren, waarin van Herwerden leeraar is geweest. Eerst in 1860
korten tijd aan het instituut Noorthey te Voorschoten, daarna 1860-62 aan het
gymnasium te Groningen en vervolgens tot 1864 aan dat in den Haag. Bakhuizen
van den Brink, de rijksarchivaris, die tevens curator van het haagsche gymnasium
was, vestigde al spoedig de aandacht der regeering op den jongen man, die
intusschen zijn publicaties had voortgezet met Exercitationes criticae in poeticis et
prosaicis quibusdam Atticorum monumentis (den Haag 1862), kritische
aanteekeningen op de Tragici en op de Oratores: het slot was weer een uitvloeisel
van zijn italiaansche reis, De codice Ambrosiano Pollucis (p. 180-197). De
professorale vacature kwam in 1864 te Utrecht door den dood van Simon Karsten;
van Herwerden werd tot zijn opvolger benoemd en aanvaardde het professoraat op
28 Oct. 1864 met een oratie De recentiorum literarum cognitione futuro philologo
haud contemnenda, waarin hij een voor een leerling uit de school van Cobet
ongewone belangstelling voor de nieuwere literatuur aan den dag legde en bij zijn
leerlingen trachtte te wekken. Het utrechtsche professoraat heeft hij tot het bereiken
van zijn 70e jaar in 1902 onafgebroken bekleed. In 1877 was hij rector magnificus,
hij hield zijn rectorale rede op 23 Maart 1877, natuurlijk nog in het Latijn, De moribus
Graecorum aetate Homerica. Aanvankelijk doceerde hij ook Latijn; na de invoering
van de H.O.wet in 1876 werd de groningsche hoogleeraar Dr. C.M. Francken (zie
dl. III, kol. 413) voor dit doel in Utrecht benoemd.
Met de genoemde ed. van de drie brieven van Dionysius Halicarn. en een ed.
van Orationes selectae van Lysias uit het jaar 1863 wordt een reeks van critische
tekstuitgaven geopend: in 1866 volgt Sophocles, Oed. Rex; 1875 Euripides, Ion;
1877-82 Thucydides, 5 vol., wel de belangrijkste door hem geleverde editie; 1883
Antiphon; 1884-88 Herodotus, 4 vol.; 1891 - te zamen met prof. Dr. J. v a n
L e e u w e n J r . - Aristoteles' nieuw gevonden geschrift De Republica Atheniensium;
1895 Euripides, Helena; 1897 Aristophanes, Pax; 1899 Lysias, thans geheel; 1906
Plato (vijf dialogen); 1909 Euripidis Hypsipylae fragmenta. Niet zoozeer de
voorgestelde tekstverbeteringen of collaties van handschriften geven aan al deze
edities hun waarde, maar de kennis van taal en grammatica - vaak geput uit
inscripties en papyri, welker studie in ons land toen nog in de windselen lag -,
literatuur, waarmee van Herwerden zijn tekstconstitutie adstrueerde. Excerpta e
poetis Graecis (ie dr. 1873, 2e dr. 1886) - niet in de bibliografie van van Leeuwen
vermeld - was een scholarum in usum samengestelde bloemlezing uit de grieksche
lyrici en scenici, ook al weer met critische noten en inleiding.
Daarnaast openbaart zich van Herwerdens
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publicistische werkzaamheid vooreerst in ontelbare tijdschriftartikelen, meest reeksen
van losse opmerkingen over plaatsen van bepaalde auteurs, van de oudste oudheid
tot de late middeleeuwen, meestal in de leidsche Mnemosyme, waaraan hij van de
oprichting 1853 tot zijn dood een trouw medewerker was - zijn gezamenlijke artikelen
beslaan niet minder dan 2400 pagina's -, maar ook in buitenlandsche tijdschriften,
in Duitschland en in Frankrijk. Van Herwerden was een der eersten onder de
nederlandsche classici, die met zijn artikelen ook naar het buitenland ging, wat
Cobet of Naber - die wel bij buitenlandsche uitgevers eenige uitgaven hebben doen
verschijnen - nooit hebben gedaan. Hiermede verschafte hij zijn naam natuurlijk
grootere bekendheid.
Behalve in de tijdschriften publiceerde hij zijn vondsten in afzonderlijke geschriften,
waarvan in 1862-64 verschenene reeds boven zijn genoemd. Hier zijn te noemen
uit het jaar 1868 Analecta critica ad Thucydidem Lysiam Sophoclem Aristophanem
et Comicorum Graecorum fragmenta; 1869 Studia Thucydidea; 1870
Animadversiones philologicae ad Theognidem; 1876 Quaestiunculae epicae et
elegiacae; 1877 Plutarchea et Lucianea; 1878 Emendationes Aeschyleae; 1880
Lapidum de dialecto Attica testimonia; 1882 Lectiones Rheno-Traiectinae ad varios
poetas et scriptores Graecos; 1883 In Herodoti libros I et II; 1884 Studia critica et
epicritica in Pindarum; 1887 Lucubrationes Sophocleae; 1888 Symbolae exegeticae
et criticae ad Xenophontis Historiam Graecam; 1891 Studia critica in Epigrammata
Graeca. Hier breken publicaties van deze soort vrijwel af. Dit lag niet aan van
Herwerden zelf, maar aan de veranderde manier van wetenschappelijke
werkzaamheid van het philologisch publiek. Gaandeweg stierf het geslacht, dat
dergelijke geschriften las - en kocht - uit, niet alleen der belangstellende leeken,
maar ook der philologen zelf. Behalve de specialist, die zijn aandacht op een
bepaalden auteur concentreerde, werkte niemand meer, gelijk vroeger het geval
was, dergelijke geschriften â tête reposée door. Door de royaliteit van de firma
Sijthoff kon hij in 1903 nog zijn Collectanea critica, epicritica, exegetica sive Appendix
ad Theodori Kockii opus Comicorum Atticorum fragmenta publiceeren met een
Appendix in 1904 en in 1905 zijn Vindiciae Aristophaneae, dat Sijthoff naast de
uitgaven van den heelen Aristophanes van van Leeuwen en andere Aristophanes
- publicaties, waaronder de Pax van van Herwerden zelf, wel in zijn fonds wilde
opnemen, maar A. Kôrte, die in de Deutsche Litt. Zeit. 1904, 1053 het eerstgenoemde
werk, een boek van meer dan 230 pagina's, recenseerde, verklaarde, dat er eigenlijk
slechts één persoon was, die van den heelen inhoud zou kennis nemen: hijzelf, die
bezig was met een nieuwe uitgave van de Comicorum Atticorum Fragmenta van
Kock.
Hier mag een schaduwzijde van de massale productiviteit van van Herwerden
niet verzwegen worden. Niet zoozeer zijn gewoonte om aan zijn geschrift addenda
tot vroegere publicaties of appendices betreffende andere of verwante onderwerpen
toe te voegen, wat aan zijn publicaties iets onrustigs geeft. Maar van Herwerden
was als een journalist, die het door hem geschrevene geen oogenblik rust gunde,
het versch van de naald wilde gedrukt zien, en wat hij op papier gebracht had niet
liet beklijven. Daarbij kende hij niet de bekoring van het vijlen aan eigen werk in de
drukproef; bij tijdschriftartikelen moge hij den steun genoten hebben van den
wakenden redacteur, moest hij op eigen wieken drijven dan wemelden zijn stukken
van drukfouten, zooals hijzelf in de Mnemo-
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syne 1892, 45 no. 1 eens erkende. Geen wonder, dat hij door de kritiek hierover
lastig gevallen werd, en de uitgevers er de nadeelen van ondervonden. Voor de
uitgave van den Herondas kon hij geen uitgever vinden en hij moest voor zijn parate
uitgave van den pas gevonden auteur zich met een tijdschriftartikel in de Mnemosyne
1892, 41-97 tevreden stellen.
Hoe weinig van Herwerden een dor tekstkriticus - waarvoor oppervlakkig
oordeelenden hem wel hielden - was, moge blijken uit een ander facet van zijn
litteraire productie: zijn nederlandsche vertalingen. Zijn metrische vertaling van
Aeschylus' Agamemnon las hij in 1878 in Arti et Litteris in Utrecht voor, zij maakte
op het publiek grooten indruk; zij verscheen te zamen met die van de Choephoroi
en de Eumenides in de Gids van 1878 (niet genoemd in de bibliografie van van
Leeuwen), in 1880 verscheen zijn vert. van Sophocles' Koning Oedipus, waarin het
stuk door de utrechtsche studenten in 1891 en later vaak met Bouwmeester in den
titelrol door de Kon. Ver. Het Ned. Tooneel is opgevoerd; verder in 1881 de Oedipus
Coloneus en de Electra, in 1890 de Antigone, die hij opdroeg aan zijn beide dochters.
Dan in 1898 Plato's Phaedo, in 1907 Plautus' Menaechmi. In zijn laatste levensjaar
vollooide hij de - niet meer gepubliceerde - vert. van Aristophanes' Wespen, en hij
was bezig met een vert. van Plato's Phaedrus, toen de pen hem uit de hand viel.
Ook had hij zich steeds gehaast nieuwe vondsten direct in metrische vertaling ter
kennis van het nederlandsche publiek te brengen, b.v. de nieuwe fragmenten van
de Antiope van Euripides en den derden mimus van Herondas, (in de Ned. Spectator
van 1891, 111 vg. resp. 292, beide niet genoemd bij v.L.) en den nomos van
Timotheus in Tijdspiegel 1903. Van Herwerden kende de oudheid in al haar uitingen,
al heeft hij daarover geen synthetisch werk nagelaten of vervaardigd.
De belangstelling voor de nieuwe vondsten en aanwinsten der grieksche literatuur,
die uit zijn publicaties sprak - natuurlijk heeft hij ook den text van Menander
behandeld - bracht hem er toe het lexicologische materiaal daarin en in de steeds
aangroeiende publicaties van inscripties en papyri te verzamelen. Zoo kwam hij in
1902 voor den dag met een aan Morell, van der Vliet en Vollgraff, die hem bij de
redactie en correctie hadden ondersteund, opgedragen werk: Lexicon Graecum
suppletorium et dialecticum, een werk van bijna 1000 pagina's, dat een supplement
op alle andere lexica vormde; de wassende stof bracht mee en maakte het
verklaarbaar, dat in 1904 een Appendix er van verscheen. Dit boek, dat spoedig
naar alle buitenlandsche seminaria zijn weg vond en daar bij de studie van
dialectische inscripties en van papyri ijverig werd geraadpleegd, was ondanks den
hoogen prijs binnen eenige jaren uitverkocht, en de rusteloos voortwerkende schrijver
mocht het genoegen smaken een tweeden, vermeerderden druk, in 2 deelen, haast
1700 pag. omvattend, nog in zijn laatste levensjaar van de pers te zien komen.
Vooral dit boek, door de duitsche studenten zonder meer ‘Herwerden’ genoemd,
heeft zijn naam in het buitenland gevestigd.
Als rechtgeaard philoloog is van Herwerden meermalen als recensent van werken
van anderen opgetreden, maar niet, voordat het Museum in 1893 was opgericht.
Verder heeft hij zich met de uitgave belast van de nagelaten Adversaria critica van
zijn betreurden vriend Tj. Halbertsma (1896).
Een man als van Herwerden stond uiteraard met vele aanzienlijke vakgenooten
in het buiten-
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land in betrekking, Nauck, Buecheler, Blass Benndorf, om enkelen te noemen.
Reeds in 1870 was hij tot lid der Kon. Akad. van Wetenschappen benoemd,
correspondeerend lid was hij van de Petersburgsche (1887) en van de Beiersche
Akademie van Wetenschappen (1902), eerelid van de Epistemonike Hetaireia te
Athene (1891). V o o r de waarde, die men aan zijn oordeel hechtte, moge
meegedeeld worden, wat Buecheler te Bonn aan schr. dezes bij een bezoek zeide.
De vermaarde geleerde had juist een conjectuur gepubliceerd (Rhein. Mus. 1906,
p. 307) op een bedorven grieksch woord, dat bij Suetonius voorkomt. Aan zijn vondst
meende Buecheler bijzondere waarde te mogen toekennen, daar ‘Herwerden’ de
juistheid er van erkend had.
Bij zijn aftreden in 1902 als hoogleeraar wegens het bereiken van den 70-jarigen
leeftijd, werd hem door zijn vereerders een Album Gratulatorium MDCCCLXIV MCMII aangeboden, waartoe zoowel binnenlandsche als buitenlandsche classici
bijdragen hadden geleverd. De aanvaarding van dezen feestbundel beantwoordde
van Herwerden met de voordracht van een Lusus scholasticus, quo recitando
Henricus van Herwerden, Professor Rhenotraiectinus, propter aetatem rude donatus
discipulis suis magna adsidente amicorum et fautorum corona valedixit mensis Iunii
d.X.a. 1902, in meer dan 300 grieksche hexameters in epischen stijl, waarin hij zijn
leven en werken beschreef; deze autobiographie is opgenomen in de Mnemosyne
1902, XI-XXVI. Ook na zijn aftreden als hoogleeraar is hij het academisch onderwijs
niet ontrouw geworden; nog eenige jaren immers was hij privaat - docent in grieksche
epigraphie en palaeographie.
Van Herwerden is in 1865 in het huwelijk getreden met G a l a t h e a H e n r i e t t e
v a n D e e n , dochter van den groningschen hoogleeraar Izaäk van Deen (zie dl.
III, kol. 279), die hem in Oct. 1900 ontvallen is en aan wie hij in zijn Lusus
scholasticus gevoelvolle woorden heeft gewijd. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen
ontsproten: Dr. C l a u d i u s H e n r i c u s v a n H e r w e r d e n , oud-directeur van
den gemeentelijken geneeskundigen dienst te Rotterdam, geb. 1866; C h a r l o t t e
A u g u s t e B r i g i t t e v a n H e r w e r d e n , oud-leerares bij het M.O. en
letterkundige, geb. 1868; Dr. M a r i a A n n a v a n H e r w e r d e n , lector in de
cytologie aan de universiteit te Utrecht en privaatdocente aldaar in de
erfelijkheidsleer, geb. 1874, overleden 26 Jan. 1934.
Een portret van van Herwerden, geschilderd door Legaer, bevindt zich in de
senaatskamer van het universiteitsgebouw te Utrecht; een photographisch portret,
dat hem op middelbaren leeftijd voorstelt, in de Utr. Stud. Alm. van 1877; een
reproductie naar een portret uit zijn laatste jaren van den utrechtschen photograaf
Baer, zoowel in het beneden te noemen artikel van Brakman als in dat van van de
Sande Bakhuyzen; van dit portret wordt ook een reproductie opgenomen in den
tweeden druk van de Imagines Philologorum van A. G u d e m a n (1936).
Een opgave van de titels zijner geschriften - echter niet volledig en evenmin aan
de exacte eischen der bibliographie beantwoordende - volgt op het Levensbericht
van prof. van Leeuwen. Een volledige bibliographie omvat minstens 300 nummers.
Zie: v a n H e r w e r d e n ' s Autobiografie, zijn Lusus scholasticus (1902); J. v a n
L e e u w e n Jr., Levensbericht in het Jaarboek van de Kon. Ak. van Wetensch.
(1911), 51-77 (met lijst

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

369
der geschriften); Necrologie door J.C. V o l l g r a f f in Utr. Prov. en Sted. Dagbl. van
21 Nov. 1910; door K. K u i p e r in De (groene) Amsterdammer van 27 Nov. 1910;
door C. B r a k m a n in Eigen Haard van 3 Dec. 1910; door W.H. v a n d e S a n d e
B a k h u y z e n in Utrechtsch Jaarboekje (1911), XXXI vg.; een In memoriam van
de redactie der Mnemosyne (1911), I-II. Verder vriendelijke inlichtingen van mej.
C.A.B. v a n H e r w e r d e n aan schr. dezes.
Boas

[Hesselius, Bernardus]
HESSELIUS (Bernardus), geb. omstreeks 1600 te Leeuwarden, overl. Mei 1654,
liet zich 22 Oct. 1618 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, werd
11 Sept. 1620 tot den predikdienst toegelaten, en was predikant te Oosterbierum
(1620-25), Firdgum (1625-27), Wommels (1627-32), Dokkum (1632-42) en
Leeuwarden. Op 11 Dec. 1643 werd hij aldaar van zijn dienst ontzet, wegens een
beschuldiging, dat hij de armenbeurs had bestolen. Uit een vonnis van 28 Nov. 1643
blijkt dat hij gevangen zat en zich deswege beklaagde. Hij wist echter spoedig te
ontsnappen en werd in hetzelfde jaar voor eeuwig gebannen. In 1651 woonde hij
te Visvliet en verzocht hij de classis van het Westerkwartier den 11en Maart hem
de behulpzame hand te bieden om met de gemeente Jesu Christi weder verzoend
te worden. In 1653 was zulks nog niet tot stand gekomen, om de ongenegenheid
van den kerkeraad te Leeuwarden. Men vindt van hem een nederlandsch lofdicht
in A. W e s t e r m a n , Groote Christelijcke Zeevaert in 26 predicatien in maniere van
een Zeepostille (Rotterdam 1684).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886);
mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 284; De Navorscher (1881), 8.
Wumkes

[Hessels, Gentius]
HESSELS (Gentius), geb. te Tjummarum 12 Juni 1708, overl. 21 Juni 1782, zoon
van Ds. B e r n a r d u s H., liet zich 10 Sept. 1725 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, waar hij onder leiding van prof. H. Venema 12 Mei 1728
een Dissertatio de foedere externo, Veteris et Novi Testamenti (Franeq. 1728),
verdedigde. Hij was predikant te Edens en Spannum (1733-82).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 292.
Wumkes

[Heusch, Willem de]
HEUSCH (Willem d e ), schilder en etser, werd geb. in 1625 te Utrecht en begraven
aldaar 9 Maart 1692. Omstr. 1640, nog heel jong, trok hij naar Italië, daarna vinden
wij hem in het schildersgilde te Utrecht; in het bestuur daarvan was hij in 1649, in
hetzelfde jaar als Jan Both, wiens leerling hij was, en als C. Poelenburg. Deken was
hij van dat gilde in 1660, 1664 en nog in 1669. Na 1670 schijnt hij weinig bemiddeld
te zijn geweest en werd later op kosten van de stad Utrecht begraven. De H.
schilderde italianiseerende landschappen; de figuren in die landschappen werden
soms geschilderd door A. v.d. Velde, misschien ook door C. Poelenburg en N.
Berchem. Zijn neef J a c o b d e H e u s c h was zijn leerling. C. Josi maakte prenten
naar hem. De H. zelf heeft een 12-tal etsen gemaakt, landschappen en dieren
voorstellende.
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Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 684; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgermeines Lexikon der bildenden Künstler XVII (1924),
8 (door G.J. H o o g e w e r f f ).
J.M. Blok

[Heymont, Wouter Ariens]
HEYMONT (Wouter Ariens), ged. te Rotterdam waarschijnlijk 30 Nov. 1642 als zoon
van A r y A r i e n s en A n n e t j e W o u t e r s , begr. aldaar in de Prinsenkerk (Oude
pand no. 20)
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12 Juli 1701. Bij zijn huwelijk voor burgemeesteren te Rotterdam 14 Juli 1663 met
M a r i a L a c h a m (Mary Laugham) heette hij nog alleen Wouter Ariens. Eveneens
in het kohier van het klein familiegeld van 1674; hij woont dan als huistimmerman
op de Kipstraat, waar zijn vrouw een linnenwinkel houdt. Zijn later aangenomen
familienaam komt dikwijls zeer verhaspeld voor.
15 April 1680 koopt hij het huis ‘Swol’ aan de zuidzijde van de Nieuwehaven naast
het West-Indisch huis, dat zijn weduwe E l i s a b e t h v a n d e r S t a f , met wie hij
20 April 1693 voor burgemeesteren gehuwd was, 9 Mei 1702 verkoopt. Zijn eerste
vrouw stierf in het laatst van October 1692, zijn tweede werd begraven 15 Nov.
1712, oud 73 jaar.
Heymont komt reeds vroeg voor als meesterhuistimmerman van het College van
de Admiraliteit op de Maze en werkte later ook voor de bewindhebberen van de
O.-I. Compagnie kamer Rotterdam. In 1695 besteedden dezen het maken van vier
pakhuizen aan en benoemden zij Heymont tot bouwmeester, terwijl het volgend
jaar naar zijn ontwerp begonnen werd met den bouw van het prachtige O.-Indische
huis aan de Boompjes, dat binnen den tijd van vier jaar klaar was. De bouwkundige
teekeningen voor dit werk berusten grootendeels in het Archief der Gemeente.
Zie: Roterodamum Illustratum, nos. 1124-1129, en notarieele archieven, Inv. no.
226 (Jacob Duyfhuysen) (31 Oct. 1686).
Wiersum

[Heynck, Dirck Pietersz.]
HEYNCK (Dirck Pietersz.) of H e i n c k , 17e eeuwsch tooneelschrijver. Omtrent zijn
leven is niets bekend; slechts blijkt uit de opdracht van zijn Veranderlijck geval, dat
hij een neef was van Gerard Colterman, raad en oud-schepen van Haarlem. Hij
vertaalde de volgende tooneelstukken uit het Spaansch: De gestrafte kroonzucht.
Treurspel naar El Tejedor de Segovia van A l a r c a n y M e n d o z a (Amst. 1650);
Don Louis de Vargas of edelmoedige wraak, naar El crueldad por el honor van
denzelfde (Amsterdam 1668, 1668, z.j., 1701, 1707, 1725, 1729, 1762, 3e dr.
Dendermonde 1783); en Veranderlijck geval of stantvastige liefde, volgens de
voorrede naar het Spaansch van I. B a r o k u s (Amsterdam 1663, 3e dr. 1663, 1667,
1669, 1692, 1696, 1697, 1709, 1722, 1733). Vooral de beide laatste stukken vielen
zeer in den smaak van het amsterdamsche publiek; Veranderlijck geval (met een
lofdicht van Mr. Bartholomeus Abba, zie dit dl., kol. 1) werd zelfs 51-maal opgevoerd.
Tegen Don Louis de Vargas was gericht Rederykers Lierzang, opgesteld voor de
acteurs en actrices van den Amsteldamsche Schouwburg door K l e p t o m i s u s
R e f e r i n u s , onder welk pseudoniem zich Joannes Nomsz. (dl VII, kol. 911)
verschuilde.
Zie: Catalogus der Bibliotheek van de Mij. der Ned. letterkunde, Afd. Tooneel;
J.G. F r e d e r i k s en F.J. v a n d e n B r a n d e n , Biogr. woordenboek der Noorden zuidnederl. letterkunde, 2e dr. (1892), 333, 346; J.A. W o r p , Geschiedenis van
het drama en tooneel in Nederland (1904, 08) I, 397, II, 127, 128, 157, 278; d e z .,
Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg (1920), 145, 151, 176; Haagsch
Maandblad (1935), 74.
Wijnman

[Hiddinga, Johannes]
HIDDINGA (Johannes), geb. in 1755, overl. te Heerenveen 20 April 1786, liet zich
20 Sept. 1773 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij in
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de beide rechten promoveerde. Hij was kapitein van een compagnie van het
exercitiegenootschap te Heerenveen, waar hij lid was van de burgersociëteit.
Bij zijn dood verscheen: R. D i b b e t z , Aan den
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burgeren van 't Heerenveen bij het droevig afsterven van J. Hiddinga (Heerenveen
1786). Zie verder mijn opstel: De burgersociëteit te Heerenveen (1795-1801) in Vrije
Fries XXVII, 370; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland 1700-1800 (Bolsward
1930) I, 343.
Wumkes

[Hilarius, Livius]
HILARIUS (Livius), waarschijnlijk geboren te Anjum, overl. te Leeuwarden Sept.
1656, zoon van Ds. H i l a r i u s S i b r a n d i te Anjum, studeerde te Heidelberg,
predikant te Ternaard (1619-33), Bolsward (1633-44) en Leeuwarden (1644 tot zijn
dood). Henricus Neuhusius, pensionaris te Workum heeft op hem een lofdicht in
zijn Extemporanea Poemata (Leov. 1656), 171.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 21,
268, 545; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 264.
Wumkes

[Hillegaert, Paulus van]
HILLEGAERT (Paulus v a n ) of H i l l i g a e r t , schilder, geb. in 1595 of 1596 te
Amsterdam en daar overleden tusschen Januari en Juli 1640. Hij was een zoon van
F r a n s H i l l e g a e r t , die waarschijnlijk ook schilder was. In 1620 woont hij op de
Rozengracht. Hij huwt, 24 jaar oud, op 27 Juni 1620 met A n n a H o o m i s uit
Antwerpen, die 27 jaar is en met haar moeder S u z a n n a S o h i e r woonde in de
Houttuinen op den Binnen-Amstel. In 1639 is hij lid van het amsterdamsche
schuttersgilde. Op het schilderij van de compagnie onder kapitein Dirck Thulinckh
door Nic. Eliasz Pickenoy wordt ook Hillegaert afgebeeld. Zijn werk is verwant aan
dat van Es. van de Velde. In een stuk van Alex Keirincx van 1620 heeft hij de figuren
geschilderd. Zijn zoons F r a n c h o i s en P a u l u s (2) kozen het beroep van hun
vader. Op het eind van zijn leven schijnt hij bij de Ossenmarkt aan het eind van het
Regulierspad gewoond te hebben. Hij werd begraven in de N.Z. kapel.
Zijn geschilderd portret op bovengenoemd schuttersstuk door N. Eliasz Pickenoy
is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906) i.v. en II (1911), 101;
U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVII (1924);
A.D. d e V r i e s in Oud Holland (1885), 150.
van Guldener

[Hobbema, Meindert]
HOBBEMA (Meindert), schilder, werd waarschijnlijk geboren in 1638 te Amsterdam
en overleed aldaar 7 Dec. 1709. 31 Oct. 1638 werd hij gedoopt in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam door Ds. Swalmius (diens portret werd geschilderd door Rembrandt).
Zijn vader, die evenals zijn moeder misschien van friesche afkomst was, was
waarschijnlijk H u b e r t u s H., timmerman te Amsterdam, wonende op de
Bloemgracht; zijn moeder heette R i n s j e E d a w a r t s . Zijn oom was waarschijnlijk
Edouard H., die 21 Dec. 1669 een huwelijk sloot (hij was goudsmid) te Parijs voor
de protestantsche gemeente. In 1653 werden M. 15 jaar, zijn broer Eduard 12 jaar
en Aeltje, hun zuster 12 jaar, alle drie als weezen opgevoed in het weeshuis. In
1655 kwam Meindert uit het weeshuis en waarschijnlijk bij J. Ruisdael in de leer, tot
wien hij ook later steeds in vriendschappelijke verhouding heeft gestaan; op 8 Juli
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1660 wordt hij diens leerling genoemd. Ook was hij later met Ruisdael en eenige
andere schilders lid van een soort commissie, die schilderijen had te onderzoeken
op 9 Juni 1661. Zijn leertijd bij Ruisdael duurde waarschijnlijk tot 1657. Uit 1657
dateert zijn eerste zelfstandig schilderstuk. Op 2 Nov. 1668 huwde M. met E l t j e
P i e t e r s V i n c k uit Gorkum, die dienstbode was bij den
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amsterdamschen burgemeester, Lamb. Reynst, en vier jaar ouder was dan hij. H.
woonde toen op den Haarlemmerdijk. Jac. Ruisdael was getuige bij dit huwelijk.
Door bemiddeling van een andere dienstbode van burgemeester van Reynst werd
H. benoemd tot ‘wijnroeier’ van de stad Amsterdam, terwijl H. zich volgens acte van
25 Nov. 1668 verplichtte aan die dienstbode, Saartje Valentijn, om zoolang zij
ongehuwd was en totdat haar eventueele man eveneens een stedelijk ambt machtig
was geworden, een som van ƒ 250 's jaars uit te betalen. H. heeft bovengenoemd
ambt zijn leven lang behouden, en hij putte daaruit voornamelijk zijn inkomsten. Zijn
zoon E d o u a r d , die later als dokter naar Indië ging en daar vóór 1699 is gestorven,
werd geboren 9 Sept. 1669 en gedoopt in de Nieuwe Kerk. De zoon van den
burgemeester, Cornelis van Reynst, was doopgetuige geweest van zijn eerste kind.
Op 11 Dec. 1671 werd er een dochter geboren en 6 Dec. 1673 weer een dochter.
Van een zijner dochters, die o.a. aan den drank verslaafd was, heeft H. veel verdriet
gehad. Behalve J. van Ruisdael was nog een ander landschapsschilder zijn vriend,
nl. Jan van Kessel (3), want H. was in Febr. 1675 doopgetuige van een van v.
Kessel's kinderen en voogd over diens zoon Isaak. H. woonde in dien tijd in de
Konijnestraat. In Jan. 1704 stierf zijn vrouw en in 1706 diegene zijner dochters, die
hem zooveel verdriet berokkend had. Toen hij zelf drie jaar daarna stierf, bewoonde
hij een huis op de Rozengracht dicht bij het Doolhof en tegenover dat van Rembrandt;
hij werd begraven in de Westerkerk. Hij zoowel als zijn vrouw werden van de armen
begraven; hoewel dit nog geen bewijs van armoede behoeft te zijn, moet H. toch
niet bemiddeld geweest zijn. Nadat hij in 1668 zijn ambt had aanvaard, schijnt H.
weinig meer geschilderd te hebben. Uit zijn werk - sedert 1657 moet hij als schilder
in Amsterdam werkzaam zijn geweest - kunnen wij zien, dat H. verblijf gehouden
heeft te Haarlem (Brederode), te Deventer, Middelharnis en in het oosten van ons
land (watermolens). Van Amsterdam zelf heeft hij eenige gedeelten van de
binnenstad weergegeven, ook het huis Kostverloren, nooit echter het amsterdamsche
polderland.
Hobbema's naam is niet te vinden in de registers van het amsterdamsche en
haarlemsche schildersgilde, Houbraken noemt hem niet; het vroegst genoemde
werk is dat in den veilingscatalogus van de nalatenschap van Corn. de Bie in 1664;
van Gool noemt H. even (1751), in oude veilingscatalogi komt hij zelden voor, eens
in 1735, eens in 1739 en eens in 1753, en daarna niet eerder weer dan omstreeks
1840, waarna hij, nadat zijn naam op eenige veilingen voorkomt, opgang begint te
maken. Zijn naam wordt nu onder schilderijen van Ruisdael gezet, zooals men te
voren die van Ruisdael en anderen gezet had onder die van Hobbema. Zekerheid
omtrent zijn geboorteplaats is er niet, zeven stadjes betwisten de eer; evenmin weet
men of hij arm of rijk was.
Zijn schilderijen geven onbekende landschappen weer, meest met watermolens;
van een 12-tal schilderijen is het bekend, wat ze voorstellen (zie boven). Zijn werken
geven meestal een werkdagstemming, ze zijn niet poëtisch, wel vroolijker, maar
ook nuchterder dan die van Ruisdael; het zijn geen bosschen, maar groepen van
boomen, die tegen een vlakke, lichte lucht staan, het schilderij heeft gewoonlijk een
sterk licht op den middengrond, de samenhang wordt verkregen door het
luchtperspectief, de boomstammen zijn meestal bochtig, de voorgrond donker en
met veel
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details. De schilderijen van H. en J. Ruisdael zijn moeilijk van elkaar te
onderscheiden, ook hebben beide schilders dikwijls hetzelfde gegeven geschilderd
van dezelfde plaats uit gezien o.a. de watermolen van R. in het Museum te
Amsterdam en die van Hobbema in de verzameling Widener en die van Kums. Ook
is H. veel minder veelzijdig dan R., bij hem geen zeeën bijv. Het schijnt, dat Hobbema
de verschillende entourages in de omgeving van zijn motief vrij gebruikte om tot zijn
compositie te komen, door die verschillende entourages dichter bij het motief te
brengen of ze er van te verwijderen. De stoffage in H.'s schilderijen werd dikwijls
geschilderd door A. van de Velde of N. Berchem, ook anderen worden nog in dit
verband genoemd.
Zijn schilderijen gedateerd van 1657 tot 1669 omvatten een 35 stuks, terwijl zijn
geheele oeuvre uit ongeveer 180 á 200 stuks bestaat. De vroegste schilderijen zijn
licht van kleur, hel groen; omstr. 1660 worden zijn composities grooter, opvallend
van toon en donker van kleur. Een puzzle is de dateering van het ‘Laantje van
Middelharnis’; het moet in 1669 of 1689 geschilderd zijn. Vóór een laten datum
pleiten de voorwerpen, die er op voorkomen, er tegen de gave techniek, die
onbegrijpelijk is voor iemand, die in geen 20 jaar geschilderd heeft en al dien tijd
een geheel ander vak had beoefend. Zijn beste schilderijen zijn uit den tijd van 1663
tot 69, ze zijn dus het werk van zijn 25ste tot zijn 31ste jaar. Vooral in Engeland is
hij geapprecieerd geworden, de National Gallery bevat een groot aantal schilderijen
van hem.
Er zijn geen etsen van hem bekend. Verschillende teekeningen worden aan hem
toegeschreven, waarschijnlijk echter zijn een groot aantal bladen met zijn motieven
later naar zijn schilderijen gecopieerd, wellicht door schilders als D. Dalen, E. van
Drielst; er is geen ontwikkeling bij die teekeningen te zien.
Naar zijn ontwerp maakten o.a. prenten: C. Courtry, Blot, E. Hedouin, D. Mordant,
H.J.H. Ryckelijkhuizen, Lopiszeck, J. Luinig, K. Ponheimer, Eissenhardt,
Teysonnières, J.W. Kaiser, D.J. Sluyter, A.L. Koster, J.H. Blees, J. Browne, J.
Cousin, R. Earlom, J. Landseer, P.F. de Noter, Ahlborn, C. Spruyt, J. Mason, S.H.
Petersen, M.C. Prestel, E. Salmon, L. Gaucherel, A.L. van Kesteren, P. Scholer, F.
Vivares, C.W. Weisbrod, Milius, Delauney, H. Toussaint, C.F. de Blois, P.J. Arentzen,
G. Greux, W. Unger.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 690-692;
II (1911), 101; U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Künsterlexikon XVII (1924),
160-161 (door H o f s t e d e d e G r o o t ); C. H o f s t e d e d e G r o o t , Kritisches
Verzeichniss der Werke der Maler des XVIIten Jahrh. IV (Essling a.N., Paris 1911),
367; E. M i c h e l , Les artistes célèbres (Paris 1890) (M. Hobbema); A. B r e d i u s ,
Künstlerinventare, G. 93, 2106, 2107; gegevens in het Rijksmuseum
(Prentenkabinet); H.F. W i j n m a n in Oud-Holland (1932), 179, 180.
J.M. Blok

[Hoejewilt, Hendrik Albertsz.]
HOEJEWILT (Hendrik A l b e r t s z .), geb. in de Rijp omstr. 1605, overl. aldaar 14
Febr. 1667 op 61-jarigen leeftijd, dichter. Men noemde hem ‘den Rijper poëet’; in
Den Rijper zee-postil leest men omtrent hem: ‘hij was een persoon die recht en
slecht, een eerlijck en deftig leven voerde: en zijnde levendig en schrander van
geest ende vernuft, konde hij na de regelen van een goede ende seer gevallige
poeèsye, beyde het ernstige ende vermakelijcke, met veel aerdigheyt, het zij om te
stichten hetzij om te verheugen t' samenmengen:
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daer seer veel liederen ende aengename gedichten, bij allerleye toevallen door hem
gemaeckt, noch duydelijcke blijcken ende getuygen van zijn’. Op blz. 335 van
genoemd werk wordt dan van Hoejewilt geciteerd een lied op de nieuwe kerk van
de Rijp (1654), op blz. 342 gulden regelen aengaende 't leven en doen des menschen
op 't A B C (1663) en ten slotte op blz. 369 een lied op den brand in de Rijp (1654).
In den 2en dr. (en in latere drukken) van Het Rijper Liedtboecxken (de Rijp 1636)
komen een dertiental gedichten voor van Hoejewilt; één daarvan is gericht aan Vrou
Pieter Jan Ellesdr., een ander aan Guert Cornelis Rongsdr. Dergelijke gedichten
van Hoejewilt komen ook voor in andere liedboeken uit dien tijd, b.v. ten minste een
viertal in het Kleyn Lust-hofken bij een gesamelt door H. Z o e t e b o o m (de Rijp
1649), verder in Zaender Bloeme-stralen (Wormerveer 1649) en één gedicht in het
Lusthof der zielen van C l a a s S t a p e l (Alkmaar 1681 enz.). Verder schreef hij
Vermaning aan de jeugt (de Rijp z.j. en 1658); Dool-Hoff (Haarl. Claas Braau omstr.
1667) en May-gift van verscheyde vogelen, aen alle eerbare jonge lieden, bestaende
in drie deelen: 1. aen de jongmans. 2. aen de jonge dochters. 3. stichtelijcke
sinnebeelden. Waer agter bij gevoegt is het kinderspel en verscheyden andere
vermakelijcke als ook stichtelijcke rijmen. Alles gedaen door H e n d r i k A l b e r t s z .
van de Rijp. Van laatstgenoemd zeldzaam boekje (met houtsneden en een inleidend
gedicht van Jan Janszn. Deutel) bezit de universiteitsbibliotheek te Amsterdam
alleen latere nadrukken (Amsterdam bij Joann. Kannewet z.j.; ald. bij de wed. G.
de Groot 1717; bij de erven van de wed. G. de Groot 1725, 1737; ald. bij Jacob
Brouwer 1730); in De Navorscher worden nog drukken genoemd te Amsterdam in
1678, 1697 (99) en 1708 verschenen, bij v a n d e r A a een uit 1732, bij
S c h e l t e m a een z.j. bij Favid Weege o.d.t. Tijdtkorting der jeugd of May-gift enz.
Voor verschillende boeken schreef Hoejewilt ten slotte lofdichten, o.a. voor het
Haarlemmermeerboek van L e e g h w a t e r (4e dr. Amsterdam 1643, en latere
drukken) en voor J a n P h i l i p s z . S c h a b a e l j e 's Metamorphosis ofte
transformatie onses tyts (Alckmaer 1657).
Hoejewilt schreef veelal onder den naam Hendrik Albertsz. of teekende met de
zinspreuk ‘Hoe je wilt’, die ten slotte zijn eigennaam werd. Hij behoorde tot de
Doopsgezinde gemeente der Waterlanders en was bevriend met Leeghwater (dl.
VI, kol. 909), Pieter Pietersz. (dl. VIII, kol. 1255), Schabaelje (dl. II, kol. 1268) en
Claes Jacobsz. (zie art. in dit dl.). Zijn gedichten zijn van zeer weinig litteraire waarde,
doch vielen - blijkens de talrijke herdrukken - geruimen tijd zeer in den smaak in
bepaalde godsdienstige kringen.
Zie: E.A. v a n D o o r e g e e s t e n C.A. P o s j a g e r , Den Rijper zee-postil (1699),
341 e.v.; Naamlijst van Doopsgezinde schrijveren (1745), 47; A.J. v a n d e r A a ,
Nieuw biogr. anthologisch en critisch woordenboek der Ned. dichters (1864) I, 10,
i.v. Hendrik Albertsz.; De Navorscher (1853), 68, (1854), 58, 59, (1862), 148, 211;
Ned. liederen uit vroegeren tijd, uitg. door J.H. S c h e l t e m a (1885) no. 23, 166,
288; C.P. B u r g e r J r ., Dool-Hoff in Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen IV
(1906) 152.
Wijnman

[Hoekema, Paulus]
HOEKEMA (Paulus), geb. te Leeuwarden 23 Sept. 1709, overl. te Goutum 16 Mei
1799, liet zich 13 Juni 1727 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
werd als candidaat 12 Dec. 1734 bevestigd tot predikant te Goutum en Swichum,
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waar hij 65 jaar werkzaam was. Van hem vindt men een latijnsch vers achter de
Disputatio theologica de conjugii sanctorum spirituali ad Christum relatione et
sanctitate relativa, die 7 Maart 1731 onder leiding van prof. H. Venema te Franeker
gehouden werd door Fredericus Piekenbroek.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 54.
Wumkes

[Hoet, Gerard]
HOET (Gerard), schilder en etser, geboren 22 Augustus 1648 te Zaltbommel en
overl. te 's Gravenhage 2 December 1733. Zijn vader, M o z e s H o e t , die kort na
1665 overleed, was glasschilder. Gerard kreeg zijn eerste opleiding bij hem en
vervolgens bij Warnar van Rijsen. In 1672 is hij wegens de politieke omstandigheden
naar den Haag uitgeweken. Kort daarop maakt hij een reis naar Frankrijk. Hij woont
een jaar in Parijs en keert over Brussel, waar hij eenigen tijd vertoeft, naar Holland
terug. Hij vestigt zich te Utrecht, waar hij in het huwelijk treedt. In 1696 is hij deken
van het gilde. In datzelfde jaar richt hij met Hendrick Schoock een teekenacademie
op, die gevestigd was in een lokaal boven de Hieronymus-school. In 1714 is hij naar
den Haag verhuisd, waar hij in 1715 lid van de confrerie wordt. Hij was een in zijn
tijd gezien schilder, een typisch vertegenwoordiger van de overgangsperiode aan
het eind van de 17e eeuw. Hij schilderde in den trant van Corn. Poelenburg, die de
leermeester van Warnar van Rijsen was geweest, arcadische landschappen met
herders, nymfen en satyrs. Onder zijn werk, dat zelden gedateerd is, treffen wij ook
historische voorstellingen aan en muur- en plafondschilderingen. Enkele
herberg-interieurs vormen een geheel afwijkend element in zijn oeuvre. Zij zijn
geschilderd in den trant van D. Teniers, wiens werk hij op zijn reis kan gezien hebben.
Het is mogelijk dat hij dit genre leerde kennen van de rotterdamsche schilders, o.a.
Bloot, H. Sorgh en Saftleven, die zich naar de zuidelijke meesters richtten. Hoet
heeft veel portretten geschilderd en geteekend, o.a. van utrechtsche professoren.
Hij heeft geëtst en o.a. meegewerkt aan de uitgave van J. v.d. Marck's prentenbijbel.
Als leermeester gaf hij een boek over de kunst van het teekenen uit. Tot zijn
leerlingen behoorden J. van Bunnik, die in 1671 bij hem werkte en waarschijnlijk
Nic. (2) van Ravesteyn. Zijn zoon G e r a r d , die ook schilderde, was voornamelijk
kunsthandelaar.
Zijn portret bestaat als prent door A. Schouman en door J. Houbraken.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906); U. T h i e m e u n d
F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVII (1924); C. H o f s t e d e
d e G r o o t in Oude Kunst (1915-16) I, 326; Oud-Holland, (1904), 6.
van Guldener

[Hoet, William Joannes ten]
HOET (William Joannes t e n ), geb. te Nijmegen 4 Aug. 1823, overl. te Amsterdam
17 Juli 1897, letterkundige. Hij was een zoon van Cornelis ten Hoet (dl. III, kol. 594)
en doorliep het gymnasium te Zwolle, waar hij inwoonde bij den rector Thiebaut,
aan wien de Genestet zulke aangename herinneringen had. Daarna werd hij student
aan het Athenaeum te Amsterdam (1841-44), vervolgens studeerde hij in de rechten
te Utrecht (ingeschreven 26 Mei 1845, 8 Febr. 1848 en 27 Juni 1849), waar hij
promoveerde op proefschrift De tabulis status civilis secundum articulum 13 C.C.N.
(Amstelaedami 1849). Na zijn promotie was hij advocaat te Amsterdam, sinds 1873
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te Arnhem, daarna sinds 1877 wederom te Amsterdam, waar hij tevens eenigen tijd
ambtenaar ten stadhuize was (1880).
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Ten Hoet begon eerst op betrekkelijk lateren leeftijd te publiceeren. Voor het eerst
verscheen in de Zondagsnrs. van het Handels- en Effectenblad van 1862: Het woud
van de drie perken. Een Nijmeegsch fantazijstuk (later herdr. o.d.t. Het woud van
de drie perken. Fantazieroman, 2 dln. Tiel 1879), daarna Groote en kleine terzen.
Fantazystukken (Amst. 1864). Eerst geruimen tijd later vervolgde hij met: Leiding
of noodlot? Romantische proeve (Sliedrecht 1881); Licht en bruin. Litterarische
proeven (Amst. 1884); Mejonkvrouwe de Limeuil (Haarl. 1884); Burcht Acuna; de
laatste Mooren in Spanje. Hist. roman (Amst. 1884); Herfstviolen. Verhalen (Beverwijk
1885); Sprokkeloogst. Romantische verhalen (Deventer 1885); De Protestanten en
andere novellen (Haarlem 1886); Juridische novellen. I. Uit het Volkenrecht: ook
een boerenoorlog (Sliedrecht 1886); De burgemeester. Een Zwitsersch verhaal
(Beverwijk 1886); De Remonstranten en andere verhalen (Amst. 1887); Drie
oorspronkelijke schetsen (Apeldoorn 1889); Karel XII. Een tijd- en levensbeeld
(Edam 1891). Onder het pseudoniem Willem van Amstel schreef hij Marie Touchet,
de minnares van Karel IX. Hist. romant. schets (Tiel 1881). Verder verschenen van
hem korte schetsen in De Banier (1875, Udeler kunst, een verhaal uit Middeleeuwsch
Nijmegen), de Leeswijzer (1887, 109, 122; 1889, 97, 101, 125, 133; 1890, 11, 24)
enz. Het schijnt, dat de muziekrecensies in den Leeswijzer onder pseudoniem
C o u l i s s i e r mede van zijn hand zijn. Van zijn Leiding of Noodlot vervaardigde
G i o v a n n i A n t o n i o l i een italiaansche vertaling.
Als letterkundige behoorde ten Hoet tot de romantische humoristen. Hij onderging
den invloed van Hoffmann en Hauff, wellicht ook eenigszins van Multatuli. Het woud
van de drie perken schijnt de schakel te zijn, die de romantiek der 19e eeuw verbindt
met die der tachtigers; De kleine Johannes van F r e d . v a n E e d e n toont dit o.a.
aan. Dikwijls was ten Hoet niet oorspronkelijk; zoo is De dertiende in Groote en
kleine terzen een vertaling van het eerste stuk van H a u f f 's Mitteilungen aus den
Memoiren des Satans en De helsche majoor in Oorspronkelijke schetsen een
vertaling van H o f f m a n n 's Der Elementargeist.
B u s k e n H u e t oordeelde in zijn Litt. Fantasieën XI, 142-150 gunstig over ten
Hoet's roman Het woud van de drie perken; evenzoo is een recensie in De Gids
(1889) II, 398 betreffende Drie oorspronkelijke schetsen niet ongunstig. Ons
tegenwoordig oordeel moet minder gunstig luiden: ten Hoet's werk is niet zeer
oorspronkelijk en van weinig litteraire waarde, zijn verhalen vaak gewild, zijn
aardigheden vrij zouteloos. Als letterkundige is hij trouwens vrijwel volslagen
vergeten.
Zie: G i o v . A n t o n i o l i , Mr. William ten Hoet in De Leeswijzer V (1889), 331;
B r i n k m a n ' s Catalogus van boeken i.v.; 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 Zuidned. Letterkunde, 2e
dr. (1892), 355; J. B e r g , Bijdrage tot een onderzoek naar hetgeen er van Nederl.
schrijvers in het Ital. werd vertaald in De Navorscher LXVI (1918), 343; E l i z .
J o n g e j a n , De humor-‘cultus’ der romantiek in Nederland (1933), 189, 308, 428,
474, 530-35, 537; A. Z i j d e r v e l d , Mr. Williamn J. ten Hoet in Tijdschrift voor Ned.
Taal- en Letterkunde LIII (1934), 96 e.v.
Wijnman

[Hofstede, Emmericus]
HOFSTEDE (Emmericus), geb. te Beilen in 1691, overl. te Annen, ten huize van
zijn schoon-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

377
zoon J. B o t t i c h i u s , 11 Juni 1773, zoon van Ds. W i l l e m H., was predikant te
Buinen (1715-22) en Franeker (1722-66). Hij was gehuwd met H e n r i c a A b b r i n g ,
die 24 Jan. 1733 overleed, oud 30 jaar, aan wie een bundel elegieën is gewijd,
getiteld: Nagedachtenis uitgeboezemd over het ontijdig doch godzalig afsterven van
Juffr. Henrica Abbring (Franeker 1733).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 233;
d e z ., De Hervormde predikanten van Drenthe (Gron. 1861), 218.
Wumkes

[Hogendorp, Mr. Diederik Johan François des H.R.R. graaf van]
HOGENDORP (Mr. Diederik Johan François des H.R.R. graaf v a n ), heer van
Hofwegen, Tilburg en Goirle, geb. te 's Gravenhage 23 April 1754, overl. te
Amsterdam 25 Maart 1803, zoon van graaf G i j s b e r t S t e e n b e r g e n s i s en
van J a c o b a S o e t j e B r o n c k e .
Hij studeerde te Leiden in de rechten sedert 6 Sept. 1769, promoveerde, werd
commissaris te Amsterdam 1776, schepen 1782 en werd, als bekend patriot,
geremoveerd als oud-schepen door den prins-erfstadhouder Willem V, 27 Nov.
1787. Hij was ook bewindhebber der W.-I. Comp. 1780, directeur der kolonie
Suriname, kapitein der burgerij van Amsterdam 1777, kolonel 1787. Hij woonde op
de Heerengracht zuidzijde bij de Reguliersgracht en was van 1780 tot 1794 eigenaar
van de hofstede ‘Spiegelenburg’ onder Bloemendaal, die hij zeer verfraaide; daarna
van het kasteel Tilburg.
Hij huwde 24 Sept. 1775 te Heemstede M a r g a r e t h a J o h a n n a M u n t e r ,
geb. te Amsterdam 9 Dec. 1752, overl. op kasteel Tilburg 21 Febr. 1803, dochter
van Mr. Andries M. en Margaretha Joanna Bors van Waveren. Uit dit huwelijk sproten
3 kinderen, waaronder Gijsb. Jac., die volgt.
Het portret van Mr. D.J.F. graaf v.H. is geëtst naar en door J.C. Schultz, door C.
Brouwer naar Is. Schmidt en door R. Vinkeles en Bogerts.
Zie o.a.: M.G. W i l d e m a n , Ridderschap van N. Brab. (waar door een fout de
kwartierstaat van dezen v.H. is gegeven in plaats van dien van zijn zoon, misleid
door een ongelukkige verwarring in den gelijken naam).
Regt

[Hogendorp, Mr. Dirk, 3e graaf van]
HOGENDORP (Mr. Dirk, 3e graaf v a n ), geb. te Amsterdam 18 Dec. 1797, overl.
te 's Gravenhage 18 Maart 1845, zoon van Mr. Gijsbert Karel (dl. II, kol. 587) en
van H e s t e r C l i f f o r d .
Hij studeerde te Leiden (ingeschreven 8 Nov. 1815 voor L. en J.) en promoveerde
daar tot Mr. in de beide rechten 26 Jan. 1822 op een Disputatio Historico-juridica
inauguralis, de Gulielmi I. Principis Arausiae, liberi cultus divini, liberaeque
conscientiae vindicis, juribus in summum imperium in comitatu Hollandiae (Lugd.
Bat. 1822). Hij werd lid van de ridderschap van Z.-Holland, in Juli 1830 subst. officier
bij de arrond.-rechtbank te Amsterdam en later raadsheer bij het provinciaal
gerechtshof van Z.-Holland. 8 Juli 1840 benoemd tot buitengewoon lid der Tweede
Kamer. In deze volksvertegenwoordiging was ook jhr. Mr. Anthony Warin, zijn
gewezen zwager (deze was van Hogendorp's zuster gescheiden en haar kinderen
waren overleden), die niettemin door een buitengewone vergadering der Kamer op
grond van art. 81 der Grondwet niet als lid werd erkend. H o g e n d o r p schreef
toen: Wederlegging van de uitspraak in de dubbele vergadering van de 2e kamer
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der S.G. op art 81 der grondwet in 1840 ('s Grav. 1840). Een tegenspraak hiervan
door jhr. W.L.F.C. v a n R a p p a r d , lid der Tweede Kamer en presid. van het
provinc. gerechts-
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hof te Arnhem, verscheen nog in hetzelfde jaar te Arnhem.
Bilderdijk, met wien hij te Leiden converseerde en bij wien hij ook de college's in
de vaderl. geschiedenis volgde, vereerde zijn dissertatie met een lofdicht, opgenomen
in Krekelzangen (dl. II, kol. 164). Naar aanleiding van hetzelfde geschrift, schreef
Hogendorp's vader in zijn Discours sur la vie de Frederic Henri, Prince d'Orange,
pour les jeunes Princes des Pays. Bas: ‘Mon second fils a tiré des archives et des
auteurs contemporains des lumières précieuses, mais il s'est laissé trop Ioin entrainer
par l'ardeur de zèle pour la maison d'Orange, en traitant ce point de la souveraineté.
Il a cru découvrir en faveur de Guillaume I un droit positif auquel celui-ci n'a jamais
prétendu.’
Mr. Dirk v.H. verzocht in 1841 met zes anderen van de Synode der Ned. Herv.
kerk een verklaring van het dubbelzinnige voorzoover en gaven als hun verlangen
te kennen, dat het wezen en de hoofdzaak verklaard werden te zijn die waarheden,
welke door de opstellers der formulieren en door de N.H. Kerk ten allen tijde als
fondamenteel beschouwd waren.
Hij huwde te Velp 8 April 1830 zijn volle nicht jkvr. M a r i a n n e C a t h é r i n e
v a n H o g e n d o r p (1805-78), dochter van jhr. Mr. W i l l e m en van H e r m i n a
C l a r a B o n n . Uit dit huwelijk sproten acht kinderen, waaronder Dirk, 4e graaf
v.H., die volgt, en Mr. H e n r i k , 5e graaf v.H., met wien in 1924 zijn tak in mannelijke
lijn is uitgestorven.
Zie: S c h e f f e r e n O b r e e n , Gesl. Hogendorp, 45; Nederl. Adelsboek (1925),
297.
Regt

[Hogendorp, Dirk, 4e graaf van]
HOGENDORP (Dirk, 4e graaf v a n ), geb. te Amsterdam 1 Maart 1833, overl. te 's
Gravenhage 25 Jan. 1857, zoon van Mr. Dirk, 3en graaf v.H., die voorgaat, en van
jkvr. M a r i a n n e C a t h é r i n e v a n H o g e n d o r p .
Hij ontving een christelijke opvoeding, mede door zijn vaderlijken vriend Groen
van Prinsterer en begaf zich naar de academie te Leiden (ingeschr. 5 Sept. 1851),
waar hij in een zware ziekte verviel. Bij zijn herstel daarvan schreef hij zijn beroemde
Commentatio de juris gentium studio in patria nostra post Hugonem Grotium (Amst.
1856). Deze verhandeling, door de utrechtsche hoogeschool met goud bekroond,
trok tot zelfs in het buitenland de aandacht, o.a. in het Leipziger Repertorium van
G e r s d o r f f (Jan. 1857). R o b e r t P h i l l i m o r e rangschikte in zijn Commentaries
upon International Law III (Lond. 1857) de ‘sketch by M.v. Hogendorp, a Dutch jurist
of the Dutch school of Jurisprudence founded by Grotius’ onder de ‘valuable recent
accessions to the library of the International Jurist’.
Hij werd cand. in de letteren en de beide rechten, doch overleed nog vóór zijn
promotie. Bij zijn uitvaart op de algemeene begraafplaats aan den Scheveningschen
weg hield de heer Capadose een treffende lijkrede.
Zie: C o r n . d e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n in Residentieblad (1857), no.
20; G.W. V r e e d e in Wkblad v.h. Regt 29 Jan. 1857; G r o e n v. P r i n s t e r e r ,
Adviezen II (voorrede); Leidsche Stud. Almanak, 1858; S c h e f f e r e n O b r e e n ,
Gesl. Hogendorp, 46; Nederl. Adelsboek (1920), 369.
Regt

[Hogendorp, Frederik baron van]
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HOGENDORP (Frederik baron v a n ), geb. op huize Adrichem (Beverwijk) 12 Juni
1802, overl. te 's Gravenhage 24 Mei 1872. Hij was de jongste zoon van Gijsbert
Karel (zie dl. II, kol. 587) en H e s t e r C l i f f o r d . Hij studeerde te Leiden, waar hij
in 1827 promoveerde tot doctor in het romeinsch

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

379
en hedendaagsch recht met een proefschrift De flumine Scaldi clauso.
Aan de academie was hij zeer bevriend met P.J. Elout, met wien hij en Groen
van Prinsterer in 1834 een christelijke bewaarschool te 's Gravenhage oprichtten,
wat hun ook aanleiding gaf tot evangeliseeren bij de ouders der kinderen. Intusschen
was hij tijdens den veldtocht tegen de Belgen bij den staf van den Kroonprins
geplaatst geweest. 8 Juli 1842 deed hij zijn intree in de Provinciale staten van
Zuid-Holland, die hem in 1848 afvaardigden naar de Dubbele kamer. Eenmaal
voerde hij het woord en wel bij de algemeene beschouwingen. Hij verklaarde zich
daarbij tegen de ingediende wetsontwerpen.
In 1852 deed hij met Ae. baron Mackay van Ophemert en Groen van Prinsterer
een circulaire uitgaan, die leidde tot de stichting van een antirevolutionnaire
kiesvereeniging ‘Nederland en Oranje’ te 's Gravenhage, waarvan hij de eerste
voorzitter werd. Voor een kamercandidatuur heeft hij zich, ondanks Groens verzoek,
niet beschikbaar willen stellen. Hij werkte veel in de door zijn vader nagelaten
papieren en gaf twee deelen van diens Brieven en gedenkschriften uit.
Hij huwde 16 Aug. 1838 met L e o p o l d i n e M a r i e v a n L i m b u r g S t i r u m
(1817-94), kleindochter van den medestander zijns vaders in 1813. Een zijner zonen
is F. baron van Hogendorp, behandeld in dl. IV, kol. 765.
Werken behalve de genoemde: De provinciale staten, loten van het oude
kiesstelsel en de Gemeentewet ('s Gravenh. 1849), en een nagelaten geschrift
Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813 ('s Gravenh. 1876).
Bronnen: Groen-archief op het Rijksarchief; Nederlandsch Adelsboek;
Antirevolutionaire staatkunde (1933).
de Gaay Fortman

[Hogendorp, Gijsbertus Jacobus graaf van]
HOGENDORP (Gijsbertus Jacobus graaf v a n ), geb. te Amsterdam 9 Mei 1783,
overl. te Tilburg 4 Nov. 1845, zoon van Mr. Diederik Johan François, die voorgaat,
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 was eerst student te Leiden (2 Juni 1802, J.), ging daarna in militairen dienst,
nam deel aan den slag bij Waterloo, waarvoor hij later de Milit. Willemsorde ontving
en ging over in diplomatieken dienst. Hij werd referendaris bij den Raad van State
en secretaris van den ministerraad.
Op het laatst van zijn leven woonde hij te Tilburg en hield zich te Nieuwkerk op
de grenzen van N.- en Zuid-Brabant bezig met het ontginnen en beplanten van
heidegronden. Zijn onbekrompen milddadigheid werd geroemd.
Hij overleed ongehuwd; zijn portret bestaat in lithografie.
Zie: S c h e f f e r e n O b r e e n , Gesl. Hogendorp, 47; Nederl. Adelsboek (1920),
375.
Regt

[Hollman, Dr. Pierre Jean]
HOLLMAN (Dr. Pierre Jean) is 27 Nov. 1821 uit ned. ouders te Antwerpen geb. en
1 Jan. 1901 te Alkmaar overl. Aanvankelijk was hij geneesheer met een drukke
praktijk te Edam, later te Alkmaar. Hij publiceerde talrijke geschriften over
uiteenloopende onderwerpen, o.a. over zuivere wiskunde en over
verzekeringswiskunde. Het meest bekend is zijn in 1885 te Alkmaar uitgegeven
Wiskundige schets der levensverzekering. Hij was aldaar o.a. wisk. adviseur der
Noord-Hollandsche maatsch. van levensverz.
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Zie: M. v a n H a a f t e n , Het Wiskundig Genootschap (Gron. 1923), 134-136.
van Haaften

[Holm, Pieter]
HOLM (Pieter), geb. omstreeks 1686 in Zweden, overl. 4 Febr. 1776 te Amsterdam,
verliet in zijn
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jonge jaren zijn vaderland, om zijn fortuin op zee te zoeken. In 1720 zou hij aan
boord van het schip ‘Regt door Zee’ op een reis rond de aarde zijn geweest. Hij
geeft daarvan verslag in zijn werkje Stuurmans Zeemeeter (Amst. 1748), maar er
zijn bewijzen tegen de echtheid van dat reisverhaal. Wellicht is hij geïnspireerd door
de waarnemingen van Mr. Jacob Roggeveen, ter ontdekking van het Zuidland
(1721-22). In 1735 maakte hij zijn testament, waarbij de notaris verklaart, dat Pieter
Holm was ‘staende op sijn vertrek voor stuurman met het schip genaemt de St.
Francisca, gevaert bij Capiteijn Jan Hillekis’. Zijn eerste vrouw was M a r i a P o o l ,
die hem drie kinderen schonk. Zij overleed in 1734 bij de geboorte van het derde
kind. Hij hertrouwde, voor zijn vertrek met de St. Francisca, met G e r t r u i j B r u r o p ,
uit welk huwelijk een zoon J a n sproot, die zijn moeder het leven kostte (Mei 1736).
Op 1 Juli d.a.v. werd reeds het huwelijk voltrokken met A n n a D i o n i j s , die hem
vele jaren later voorging in den dood. Waarschijnlijk heeft hij na het sluiten van het
derde huwelijk het zeemansleven vaarwel gezegd en zich in de Korsjessteeg te
Amsterdam gevestigd als ‘leermeester in de Zeekonst’ (1737). Op 23 April 1766
verhuisde hij naar Kattegat no. 1, achter de Luthersche Nieuwe kerk, op den hoek
van het Groot Hemelrijk, waar het schip ‘Recht door Zee’ uithing. Op 25 Juli 1762
huwde hij voor de vierde maal, nl. met zijn 25-jarige huishoudster J o h a n n a
C a t h a r i n a K e u s e k e r (overl. 26 Nov. 1774), die hem drie kinderen schonk,
nl. A n n a , P i e t e r en E l s j e . Tot hun voogden benoemde hij en tevens tot
executeurs van zijn testament den kerkeraad van de Mennoniten Gemeente der
kerk ‘De Zon’. Deze kinderen werden na zijn dood in het doopsgezinde weeshuis
opgenomen.
Meer dan 500 leerlingen hebben in den loop der jaren Holm's zeevaartschool
bezocht en daar hun opleiding genoten in de ‘leere der navigatie’. Zijn drukste jaar
was 1762, waarin 36 leerlingen op de banken plaats namen. Verlieten zij de school,
dan konden zij in dienst komen als matroos, constabel of kwartiermeester, meestal
in de vaart op W.-Indië.
Hij werkte mee aan een herdruk van A d r i a e n C l a e s z . H e l l i n g w e r f ' s
Groote Hoornse Stuurmanskonst (Amst. 1699), waarvoor hij een aantal vraagstukken
opstelde. Zijn werkje S t u u r m a n s Z e e m e e t e r kreeg nieuwe toevoegsels in
de jaren 1756, 1759 en 1760. Ook is er nog een uitgave van 1764. Uit zijn
berekeningen omtrent den ouderdom der aarde was bekend geworden, dat hij een
nieuwe periode in het wereldgebeuren verwachtte, gepaard met velerlei rampen.
Nu werd 18 Febr. 1756 te Amsterdam een aardschok gevoeld, die grooten schrik
teweegbracht. Hij werd nu genoodzaakt zijn oude berekeningen weer op te nemen,
en gaf daarvan de uitkomst in zijn T i j d z i f t e r o f S t u u r m a n s R e g t
W i j s e n d e C o m p a s v a n E l f R o n d e n s (1764). Hoeveel aan zijn kennis
nog ontbrak, ook gezien in het licht van zijn tijd, blijkt uit zijn eigen mededeeling:
‘Zeker konstenaar vertoonde mij op een teijd zijn werk, waarvoor hij mij woude doen
geloove dat de Wereld draijende rond liep, maar ik wil bekenne, dat ik hem niet
konde verstaan’. Bij de minder ontwikkelden had dan ook zijn werk succes. In
verband daarmede moet men beschouwen zijn gedachte om een Zeemeeter te
laten snijden op koperen tabaksdoozen, bij wijze van zakalmanak. Vele exemplaren
daarvan vindt men in de musea te Leeuwarden, Middelburg, Groningen, Lübeck,
Lund, Bordeaux, Rotterdam, Reykjavik, Oslo en Kopenhagen. Op het deksel staat
een z.g.n.
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eeuwigdurende kalender. Nog dient vermeld te worden, dat Holm een boekje
geschreven heeft over scheepsadministratie, getiteld: Het Boekhouden in 't schip
Recht door Zee (Amst. 1761).
Zie: E r n s t C r o n e in het tijdschrift De Zee, jaarg. 1928-30, opstellen: Pieter
Holm en zijn tabaksdoos; Het gissen van vaart en verheid, het loggen en de
tabaksdoos van Pieter Holm; Pieter Holm en zijn Zeevaartschool, met verschillende
afbeeldingen der tabaksdoos.
Wumkes

[Holst, C.P.]
HOLST (C.P.), geb. in 1784, overl. te Amsterdam (?) na 1858. Zijn vader was G.
H o l s t , predikant te Angerloo van 29 Maart tot 15 Nov. 1789, en te Zaandam daarna;
emeritus in 1805, overl. in 1807. Hij gaf uit, gedachtig aan het sterfbed van zijn
vader, in den geest van dien tijd (zie op R. Bennink Janssonius, dl. V, kol. 260 v.,
die ook nog heeft uitgegeven: De psalmen naar de behoefte der Christenen voor
kerkelijk en huiselijk gebruik ingericht, Utr. 1858, 1860, Vlaard. 1864, vgl. zijn Gesch.
v.h. kerkgezang, Amst. 1863, 347 v.): Proeven van Evangelische psalmberijming
tot huisselijk gebruik vervaardigd (Amst. 1858), herdrukt onder den titel: Een
honderdtal bloemlezingen (?), gekozen uit de berijmde psalmen in evangelischen
zin gesteld ( (Amst. 1860).
Zie: Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 113; (1908), Bijl., 152; Brinkman's Catalogus
van boeken enz. (1850-82), 546.
Knipscheer

[Holswilder, Jan Pieter]
HOLSWILDER (Jan Pieter), teekenaar en lithograaf, geboren in 1850 te Leiden en
overleden te 's Gravenhage in 1890. Hij is begonnen als kantoorbediende te Leiden.
Hij heeft teekenles genomen en later zelf les gegeven. Hij wordt lithograaf bij de
firma Lankhout in den Haag, voor wie hij commercieel werk maakte, o.a. reclames
voor sigarenkistjes. De noodzakelijkheid om niet alleen voor zichzelf, maar ook voor
zijn vader den kost te verdienen, verklaart voor een deel de ongelijkmatigheid en
slordigheid, waarmee hij soms teekende. Zijn werk verscheen aanvankelijk in het
Humoristisch Album, doch zijn groote begaafdheid om politieke caricaturen te maken
trok spoedig de aandacht. Zijn beste werk verscheen in De Lantaarn van 1885-87
en in Uilenspiegel van 1887-90. Hij stond aan de zijde der liberale partij en richtte
zich in het bijzonder tegen het strenge Calvinisme en het politiek Katholicisme.
Vooraanstaande politici als Kuyper en Schaepman heeft hij meermalen geteekend,
terwijl ook van andere bekende tijdgenooten caricaturen zijn verschenen. Een zijner
meest bekende en beste prenten was die bij de opening van het Rijksmuseum met
Victor de Stuers, Alberdingk Thijm en P.J.H. Cuypers.
Als schilder had hij geen succes. Toch is hij niet uitsluitend een teekentalent. In
zijn manier van teekenen zit een sterk impressionistisch element, dat zich bij de
haagsche school aansluit. Hij was een der beste caricaturisten van zijn tijd.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVII
(1924): A. P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. schilderkunst (1923);
C o r n . V e t h in Elseviers Maandschr. (1919) II, 73, en (1929) I.
van Guldener
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[Hommes, Hendrik Kramer]
HOMMES (Hendrik Kramer), geb. te Leeuwarden in 1814, werd apotheker te
Amsterdam en overleed daar in 1843. Van hem verscheen: Systhematische
handleiding tot het doen van chemisch-analytische onderzoekingen, volgens H.
R o s e ' s Handboek der analytische scheikunde (Amst. 1845).
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden ('s Grav.
1932), 117.
Wumkes
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[Hommius, Festus, Fetse of Fetzo]
HOMMIUS (Festus, Fetse of Fetzo) of H o m m e s , H o m m i n g a , geb. te Jelsum
10 Febr. 1576, overl. te Leiden 5 Juli 1642. Zijn ouders waren H o m m e (of
H o m e r u s ) H o m m i n g a (S i x t u s zoon) en A n n a S c h i e r h u i j s e n
(F e t z e d r .). Hij studeerde in de godgeleerdheid te Franeker, reisde in Frankrijk
(1595 en 96) en zette zijn studiën voort te Leiden. Van zijn ‘disputaties’ worden
genoemd: De sacramentis; De efficacia et justitia Providentiae Dei in malo; De
Veteris et Novi Testamenti similitudine et discrimine; De praedestinatione. Zijn eerste
gemeente was Dokkum (ook te Finkum was hij beroepen in 1598), waar hij in den
zomer van 1599 bevestigd werd. In 1602 woonde hij als legerpredikant het beleg
van Grave bij. Gedurende zijn verblijf te Dokkum vertaalde hij Explicationes
catecheticae van Z. U r s i n u s als: Uitlegging van den Heidelbergschen catechismus.
Op 22 Dec. 1602 werd hij predikant te Leiden. Hier stond hij aan de zijde van
Gomarus. Hij ontkende dat de politieke overheid in kerkelijke aangelegenheden de
hoogste macht heeft, zooals Johannes Wtenbogaert dat voorstond (zie dl. II, kol.
1169-72). In dit opzicht was hij dus één met den remonstrantschgezinden Henricus
Leo (zie: dl. VI, kol. 931-937). De meeste vergaderingen ter voorbereiding van de
Nationale synode in 1618 en 19 heeft hij bijgewoond. Evenals dezelfde Leo achtte
hij deze het eenige middel tot beslechting der geschillen tusschen Franciscus
Gomarus (zie dl. VII, kol. 483-486) en Jacobus Arminius (zie dl. I, kol. 170-173). Het
had zijn instemming dat te Leiden in 1615 beroepen werd naast Hermannus
Cuchlinus (zie dl. II, kol. 355) ook: Bernardus Dwinglo (zie dl. I, kol. 781 v.; d e B i e
e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. II, 666-675). Jaren
aaneen heeft hij de leidsche studenten homiletische en andere lessen gegeven (zie
zijn: LXX Disputationes theologicae adversus pontificios.... Lugd. Bat. 1614). Zijn
gevoelen over de tolerantie ten aanzien van de vijf artikelen van de Remonstranten
vindt men vooral in Naerder advys over de conferentie tot Delff gehouden.... (Enkh.
1615). Wtenbogaert noemde het ‘een bitter schrift’. Zoo niet de opsteller, is Hommius
in elk geval de vertaler in het Latijn van het: Tegenvertooch, in Aug. 1617 door de
Contraremonstranten bij de Staten ingeleverd. Deze vertaling verscheen als: Secunda
remonstrantia ministrorum qui remonstrantes vocantur.... tradita m. Aprili 1617, cum
secunda contraremonstrantia.... (Lugd. Bat. 1617). In 1616 schreef Bernardus
Dwinglo (zie dl. I, kol. 781 v.) tegen hem (zie d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
woordenboek als boven II, 672).
Vóórdat de groote synode op 13 Nov. 1618 bijeenkwam heeft Hommius
uitgegeven: Specimen controversiarum Belgicarum.... in usum futurae synodi
nationalis (Lugd. Bat. 1618), kort daarop vertaald uitgegeven als: Monster der
Nederlandsche verschillen, bewerkt door J o h . à; L o d e s t e y n , predikant te
Zoeterwoude. Aan dit werk is ook toegevoegd: Harmonia synodorum belgicarum
sive canones regiminis ecclesiae in synodum nationalem.... (1618), ook vertaald
als: Harmonie d.i. overeenstemminge der nederl. synoden ofte regulen.... (Leid.
1618), beide werken door Simeon Ruytinck (zie dl. IV, kol. 1181-84). De
Remonstranten gaven hierop tegenschriften uit. Het ‘Journaal van Hommius’ is in
1620 uitgegeven als de Acta van de synode. De hollandsche vertaling verscheen
als: Acta ofte Handelingen des Nationalen Synodi.... (Dordr. 1621). Vooral de
voorrede van Homnius noemden de Remonstranten ‘onwaerachtigh’, en ‘malitieus’.
Hom-
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mius behoorde tot de deputatie die op 29 Mei 1619 aan de Staten-Generaal den
dank der synode overbracht voor hun weldaden en bescherming. In den zomer van
1620 bracht hij drie exemplaren van de Acta naar Engeland, één voor koning
Jacobus, één voor den prins van Wales, één voor den aartsbisschop van Canterbury.
Een belangrijk aandeel had hij voorts in de vaststelling van den officieelen tekst van
de belijdenisschriften en de liturgische geschriften; ook in de bewerking en de revisie
van de Bijbelvertaling. Volgens G. Brandt (zie dl. VI, kol. 184-187) is Homnius de
schrijver van het Twede vervolch van het Kort ende bondigh verhael.... van P. Merula
(zie dl. II, kol. 902-904). Hij noemt zich dan daar: ‘Beminder der historiën, een bekent
goet vriendt van P.M.’
Hij was gehuwd met J o h a n n a C u c h l i n u s in 1599 (overl. 1633) en in 1634
met H e s t e r v a n H e r t s b e e c k , wed. v. P i e t e r M a l b e s i j . Johannes
Polyander á Kerckhoven (zie dl. IX, kol. 815 v.) gaf een lijkrede op hem uit: Oratio
funebris in obitum Festi Hommii, recitata.... 10 Juli 1642 (Lugd. Bat. 1642), vertaald
als: Lijck-oratie over het afsterven van Festus Hommius (Leid. 1642).
Van zijn portret bestaan prenten door W. Delff en C. van Dalen, beide naar D.
Bailly, voorts door R. Vinkeles, J. v.d. Velde, H. de Mayer, J.F.C. Reckleben en een
onbekende.
Zie: P.J. W i j m i n g a , Festus Hommius (Leid. 1899); d e B i e e n L o o s j e s ,
Biographisch woordenboek van Protest. Godgel. in Ned. IV, 198-218; H.C. R o g g e ,
Bibliotheek der contraremonstrantsche en geref. geschriften (Amst. 1866), 21 v.,
111; d e z ., Geschriften betreffende de Ned. Herv. Kerk.... (Amst. 1864), 2; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 131; (1911) Bijl., 147; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd.
Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 780 (nos. 423-427); A.C. D u k e r , Gijsbertus
Voetius I (Leid. 1897), 59, 105, 117, 140, 273, 282 v., 285, 292 v., 368, Bijl., 28, 49,
53 v., 94; II (Leid. 1910), 222, 225; III (Leid. 1914), 80; J. R e i t s m a , Gesch. v.d.
Hervorming en de Herv. Kerk der Nederl., 4de dr. (Utr. 1933), 242 v., 249 v., 262-264,
269 v., 284, 287, 289, 302, 315 v., 338; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk
I (Amst. 1911), 112, 119, 125, 127, 150, 152, 160, 165, 199; G.P. v a n I t t e r z o n ,
Franciscus Gomarus ('s Gravenh. 1933), 2, 97, 139, 203, 206, 213 v., 233, 252 v.,
257, 263, 316; H.J. H o n d e r s , Andreas Rivetus.... ('s Gravenh. 1930), 25, 166: R.
A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken enz. tot 1787, 244.
Knipscheer

[Hondecoeter, Gilles Claesz]
HONDECOETER (Gilles Claesz), schilder, werd waarschijnlijk te Antwerpen geboren
en werd begraven 17 Oct. 1638 te Amsterdam. Hij was de zoon van N i c . (1)
J a n s z . H. en diens leerling. Hij huwde 22 Sept. 1602 te Delft met M a r g .
G h y s b r e c h t s d r ., nadat hij eerst in Utrecht gewoond had. Hij had negen kinderen
uit dit huwelijk; zijn zonen C l a e s (2) en Gijsbert (zie hieronder) werden ook schilder,
en een dċhter J o s i n a huwde met den schilder J a n B a p t . W e e n i x . Voor de
tweede maal huwde G. Claesz. te Amsterdam met A n n e S p i e r i n g op 19 Maart
1628, waarbij Eleaz. Swalmius getuige was. In 1636 was hij voorzitter van het St.
Lucasgilde te Amsterdam en stierf aldaar twee jaar later. Hij schilderde landschappen
met veel dieren, zijn boomen hebben talrijke knoesten op de manier van R. Savery,
D. Vinckeboons en G. van Coninxloo; hij was een navolger vooral van G. van
Coninxloo, toen deze te Amsterdam was. Ook
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berg- en vlaklandschappen schilderde hij. Er worden eenige prenten aan hem
toegeschreven. Naar hem heeft J. Londerseel prenten gemaakt.
Zijn portret is geschilderd door Abr. de Vries, zie Oud-Holland XIX, 61.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XVII (1924), 432 (door H. S c h n e i d e r ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (1906), 703; III (1911), 102.
J.M. Blok

[Hondecoeter, Gijsbert Gillisz.]
HONDECOETER (Gijsbert Gillisz.), schilder, werd geb. in 1604 vermoedelijk te
Utrecht of Amsterdam, hij werd begraven 29 Aug. 1653 te Utrecht. Hij was de zoon
van Gillis H. uit diens eerste huwelijk (zie boven) en woonde eerst te Amsterdam.
In 1630 werd hij lid van het schildersgilde te Utrecht, waar hij 10 Febr. 1632 huwde
met M a r i a M e l c h i o r H u l s m a n ; hun zoon was M e l c h i o r H.G.G., schilderde
landschappen en gevogelte, bij voorkeur watervogels in landschap op de manier
van R. Savery. Later toont zijn werk meer overeenkomst met het werk van A. Cuyp,
ze schijnen elkaar beïnvloed te hebben. Zijn manier van schilderen werd in later tijd
eenvoudiger en vrijer.
Zijn geschilderd portret door H. Bloemaert was 1887 in de verzameling Caramelli
te Amsterdam.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XVII (1924), 432 (door H. S c h n e i d e r ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (1906), 703.
J.M. Blok

[Honthorst, Gerrit van]
HONTHORST (Gerrit v a n ), schilder, geb. 4 Nov. 1590 te Utrecht en daar overleden
op 27 April 1656. Hij stamt uit een schildersfamilie. Reeds zijn vader H e r m a n
G e r r i t s z . en zijn grootvader G e r r i t H u y g e n waren lid van het utrechtsche
gilde. Gerrit heeft in Utrecht les gehad van Abraham Bloemart. Hij gaat reeds vroeg
naar Italië, waar hij 10 jaar blijft. Langen tijd werkt hij in Rome, waar hij sterk den
invloed van Caravaggio ondergaat, dien hij echter niet persoonlijk heeft gekend.
Caravaggio heeft in 1606 Rome verlaten en is 3 jaar later overleden. In navolging
van diens kunst heeft Gerrit van Honthorst nachtstukken gemaakt en allerlei
lichtproblemen trachten op te lossen. Hieraan dankt hij den naam Gherardo della
Notte, waaronder hij nog in Italië bekend is. Hij schilderde eenige altaarstukken, die
tot op heden vele kerken van Rome versieren. Zijn opdrachtgevers waren o.a. de
markies Giustiniani en kardinaal Scipio Borghese, een neef van paus Paulus V. De
Borgheses hebben veel nederlandsche kunstenaars opdrachten gegeven. Na den
dood van Paulus V in 1621 werden door zijn opvolger de bologneesche meesters
begunstigd en het is niet onwaarschijnlijk, dat dit een der oorzaken is, waarom
Honthorst naar Nederland terugkeert. Hij wordt in 1622 lid van het utrechtsche gilde,
waar hij in 1625 en volgende jaren de functie van deken bekleedt. Hij is gehuwd
met S o p h i a C o o p m a n s . In Holland heeft hij voornamelijk portretten gemaakt.
Hij staat in betrekking tot het hof van Frederik Hendrik, van den Winterkoning en
van Frederik Willem van Brandenburg. In April 1628 gaat hij naar Londen, doch
reeds op 8 December is hij in Holland teruggekeerd. Ook in Engeland kwam hij aan
het hof, waar hij den koning en de koningin schildert. In opdracht van Karel I maakt
hij een groot allegorisch schilderij, waarop de koning en koningin van Bohemen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

voorkomen. Hiervoor heeft hij ƒ 3000 ontvangen. Zijn werk werd zoozeer gewaardeerd
door de koningin van Bohemen, dat zij en haar kinderen les bij hem namen. Wegens
zijn vele werkzaamheden
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in den Haag gaat hij er wonen en wordt 22 Mei 1637 lid van het haagsche gilde. Hij
heeft een eigen huis in het Westeinde, terwijl hij ook in Utrecht een huis bezit. In
1640 heeft hij 16 portretten van den Keurvorst en 20 van zijn vrouw geschilderd. In
het pruissische geheime Staatsarchiv is een rekening bewaard, waarop tevens
vermeld staat, voor wie die portretten bestemd waren. De vorstelijke opdrachten
beperkten zich niet tot portretten, ook schilderingen in de buitenhuizen Rijswijk,
Honselaersdijk en het Huis ten Bosch werden hem opgedragen. Voor Christiaan IV
van Denemarken heeft hij verschillende episoden uit de deensche geschiedenis
afgebeeld. In het begin van het stadhouderlooze tijdperk, bij den dood van zijn
voornaamsten opdrachtgever, is Honthorst naar zijn geboorteplaats teruggekeerd.
Hij had veel leerlingen, waartoe in de eerste plaats zijn broer Willem behoort, die
hem bij groote bestellingen heeft geholpen. Sandrart vertelt, dat hij met 24 anderen
in Utrecht zijn leerling was en dat het leergeld jaarlijks ƒ 100 bedroeg. Honthorst had
een groot inkomen en heeft zich een vermogen verworven. Hij was een beroemd
man, die door Rubens in Utrecht werd bezocht en die door van Dyck werd
geportretteerd. Voor de kunstgeschiedenis is hij een belangrijke figuur gebleven,
omdat hij de nieuwe opvatting van Caravaggio mee naar Holland bracht. Op het
vroege werk van Rembrandt heeft Honthorst hierdoor invloed gehad. Ook Frans
Hals en Judith Leyster toonen dat zij zijn werk kenden. Honthorst's beste werken
zijn in de kerken van Rome.
Een van zijn zelfportretten uit 1656 bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Voorts geschilderde zelfportretten in de Uffizi te Florence, in de Pinacotheek te
Turijn, verzameling graaf van Craven op Comte Abbey, en in de verkooping coll.
van der Willigen te Haarlem 20 April 1874. Een portret van Honthorst, geschilderd
wordende door zijn vrouw, was op de verk. van de coll. Hoogers te Nijmegen 7 Juni
1816. Voorts een portret door A. van Dyck geschilderd; een miniatuur door een
onbekende in de verk. der coll. hertog van Marlborough (Blenhem Castle), London
1886. Prenten door C. Mogalli, P. Pontius, P. de Jode, W.H. Worthington en een
onbekende.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 709-712 en III (1911),
102; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVII
(1924), 447-450; G.J. H o o g e w e r f f , Gerrit van Honthorst, 28 reproductions with
text and catalogue (1924); G.J. H o o g e w e r f f in Onze kunst (1917); M o m m e n
N i s s e n in Oud- Holland (1914); P a u l S e i d e l in Jahrbuch der preuss.
Kunstsammlungen XI (1890), 123 en 144; K. Z o e g e v o n M a n t e u f f e l in Jahrb.
der preuss. Kunstsammlungen LV (1934), 192.
van Guldener

[Honthorst, Willem van]
HONTHORST (Willem v a n ), schilder, geb. 1604 te Utrecht en daar overleden 19
Februari 1666. Hij was een leerling van Abraham Bloemaert en van zijn broer Gerrit
v. Honthorst, die voorgaat. Deze laatste had talrijke portretopdrachten, waarbij
Willem hem behulpzaam was. Zijn voornaamste werk bestond dan in copieeren.
Het kwam in dezen tijd herhaaldelijk voor, dat van een portret tevens copieën besteld
werden, die ten geschenke werden gegeven. Als Gerrit in 1637 in den Haag gaat
wonen, trekt Willem mee. In 1638 reist hij naar Engeland om aan eenige vorstelijke
personen schilderijen af te leveren. 21 Juni 1643 is hij in het huwelijk getreden met
zijn nicht S o p h i e v. H o n t h o r s t . Gerrit stond in nauwe betrekkingen met het
hof van den Winterkoning,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

386
den keurvorst van de Palts. Hij was o.a. de teekenleeraar van diens kinderen. Aan
dat hof, zoowel te Rhenen als te 's Gravenhage, vertoefde herhaaldelijk tusschen
1634 en 1637 de keurvorst van Brandenburg, die toen nog kroonprins was en te
Leiden studeerde. Hij had groote belangstelling voor kunst en als hij aan de regeering
is gekomen, en in 1646 huwt met Louise Henriëtte, de dochter van Frederik Hendrik,
roept hij verschillende hollandsche schilders, beeldhouwers en architecten naar
Berlijn. Dat het niet allen krachten waren van den eersten rang, was zeer
waarschijnlijk een geldkwestie. Duitschland droeg nog de gevolgen van den
30-jarigen oorlog. Wanneer Gerrit Honthorst in 1647 bijzonder veel voor den
Keurvorst werkt, wordt waarschijnlijk op diens aanraden ook Willem tot hofschilder
benoemd op 7 Januari 1647. Hij is blijkbaar nog niet dadelijk op reis gegaan, want
in Mei is hij nog in Utrecht. Kort daarop is hij vermoedelijk vertrokken. Hij was voor
6 jaar tot hofschilder benoemd tegen een jaarlijksche toelage van 1000 Thaler.
Bovendien had hij vrij wonen en ieder jaar een zijden kostuum. Voor de portretten,
die hij maakte, werd hij apart betaald. Er is nl. een rekening bewaard over schilderijen
van 1656-58 ten bedrage van 1151 Thaler, voor een portret van den Keurvorst en
zijn vrouw en hun beide oudste zoons. Het schijnt niet altijd even vlot met de betaling
gegaan te zijn, want in 1664 had Willem nog 5000 Thaler te vorderen. De Keurvorst
zelf doet wel moeite hem dat te doen toekomen, doch ten slotte moeten de voogden
van Willem's kinderen, na diens dood, met 2000 Thaler genoegen nemen, op grond
van het feit, dat Willem meer voor particulieren had gewerkt dan voor den Keurvorst.
Inderdaad heeft hij vele figuren uit de berlijnsche hofkringen geportretteerd. Hij was
zeer ijverig en het is verwonderlijk, dat er niet meer werk van hem over is. Doch het
is mogelijk, dat portretten, die aan Gerrit worden toegeschreven op naam van Willem
hoorden te staan. Hij teekende n.l. ook met een G = Gulielmo. De signatuur W. komt
slechts zelden voor. Tot September 1664 is Willem met een enkele onderbreking
te Berlijn gebleven. In 1650 o.a. wordt hij in Utrecht vermeld. Hij is met zijn familie
naar Holland gereisd en gaat over Kleef, waar in Mei 1665 over hem geschreven
wordt. Over zijn verblijf in Holland is niets bekend geworden en ten slotte is hij in
zijn geboorteplaats overleden.
Zie.: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 712, 713; U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVII (1924),
450, 451; P a u l S e i d e l in Jahrbuch d. preussischen Kunstsammlungen (1890),
123 en 147.
van Guldener

[Hoop, David van der]
HOOP (David v a n d e r ), geb. te Zuidbroek 9 Juli 1805, overl. te Hoogezand 22
Dec. 1847, zoon van Mr. A b r a h a m J o h a n v.d. H. en A r n o l d i n a A l e i d a
M a r i a T h o m a s s e n á T h u e s s i n k , liet zich 20 Dec. 1822 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 3 Nov. 1830 in de rechten
promoveerde op een proefschrift De rapina. Op 22 Sept. 1836 huwde hij te Groningen
met A n n a C a t h a r i n a W o l d r i n g h (geb. aldaar 27 Febr. 1811, aldaar overl.
1 Dec. 1886). Hij was kantonrechter te Hoogezand. Zijn zoon Jan Gerard volgt.
Zie: Nederlands' Patriciaat (1914), 221.
Wumkes

[Hoop, Jan Gerard van der]
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HOOP (Jan Gerard v a n d e r ), geb. te Hoogezand 23 Dec. 1843, overl. te Groningen
9 Maart 1900, zoon van Mr. David v.d. H., die voorgaat, en A.C. W o l d r i n g h , liet
zich 17 Sept. 1861 inschrijven als student aan de hoogeschool
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te Groningen, waar hij 11 Mei 1869 in de rechten promoveerde op stellingen. Hij
was ambtenaar van het O.M. te Groningen (1877), subst. griffier aan de rechtbank
(1886) en griffier aan het kantongerecht aldaar. Op 17 Apr 1885 huwde hij te Vorden
met C a r o l i n e L o u i s e D o r o t h é e C h a r l o t t e G a l l é e (geb. aldaar 3 Dec.
1849, overl. te Groningen 8 Nov. 1893).
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 222; J. V i n h u i z e n , Stads- en dorpskroniek
van Groningen (Bolsward 1935), 421, 438.
Wumkes

[Hoop, Abraham Johan Thomassen à Thuessink van der]
HOOP (Abraham Johan 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 ), heer van
Slochteren c.a., geb. te Groningen 20 Febr. 1838, overl. te Slochteren op
Fraeylemaborch 19 Maart 1882, zoon van Mr. E v e r t J a n T h . á Th. v.d. H. en
W i l h e l m i n a E l i s a b e t h d e R a n i t z , liet zich 17 Aug. 1857 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 18 Dec. 1862 op stellingen in
de rechten promoveerde. Hij was lid der Tweede Kamer en der Prov. staten van
Groningen. Op 7 Aug. 1873 trad hij te Rotterdam in het huwelijk met G e e r t r u i d a
K e t e l a a r (geb. 8 Oct. 1846), die hem o.a. twee zoons schonk: Mr. E v e r t J a n
T h . á Th. v.d. H. (geb. te Slochteren 4 Febr. 1875), burgemeester v. Slochteren, 8
Febr. 1908 gehuwd met C a t h a r i n a C o r n e l i a S t a r N u m a n (geb. in den
Haag 3 Nov. 1879); Mr. M a t t h i j s P i e t e r T h . á T h . v.d. H. (geb. te Slochteren
10 Apr. 1876), burgemeester van Breukelen, gehuwd te Zeist 20 Juni 1907 met
jonkvr. N a n c y H o e u f f t (geb. te Utrecht 20 Juni 1881).
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 224, 225; J. V i n h u i z e n , Stads- en
Dorpskroniek van Groningen (Bolsward 1935), 357, 395.
Wumkes

[Hoorn, Arnold van]
HOORN (Arnold v a n ), bisschop van Utrecht 1371-1378. Hij werd op verlangen van
een deel der utrechtsche kapittels door den Paus benoemd, 9 Juli 1371, ofschoon
het domkapittel en eenige andere heeren te Deventer den domproost Zweder van
Uterloe hadden gekozen. Met dezen had Arnold reeds lang geprocedeerd over het
bezit van de domproosdij, die Zweder krachtens de verkiezing der kanunniken
toekwam en waarop Arnold krachtens een pauselijke provisie aanspraak maakte.
Met de utrechtsche gilden en burgerij stond Arnold in de beste verhouding. Dit bleek
o.a. in den successiestrijd van Gelre, waarbij Arnold hertogin Machteld en de
Hekerens steunde tegenover Willem van Gulik en de Bronkhorsten. Toen de bisschop
na eenige successen in Tiel werd ingesloten, kwamen de utrechtsche gilden in
snellen marsch hem bevrijden. In 1374 geraakte hij in oorlog met Holland, omdat
ruwaard Albrecht zich in zijn rechten bedreigd gevoelde door het graven van een
kanaal van Utrecht naar Vreeswijk en de oprichting van een slot in Vreeswijk,
Gildeburg, genoemd naar de machtige utrechtsche gildenorganisatie. Albrecht deed
een aanval op de vesting, kreeg haar ook een oogenblik in zijn macht, maar moest
haar spoedig aan de Utrechtenaren teruggeven, die reeds verwoestende
strooptochten in het hollandsche gebied hadden ondernomen. Tegenover de standen
en de roofridders zette Arnold het werk van zijn voorgangers voort. Naar aanleiding
van een extra-belasting vaardigde hij 17 Mei 1375 een brief uit, die langen tijd als
het bolwerk van de utrechtsche vrijheid werd beschouwd en door de opvolgers
moest worden bezworen (Landbrief). Hij beloofde geen kasteelen te verpanden,
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geen extra-belasting meer te eischen, de kasteleins en ambtenaren slechts uit
stichtsche grondbezitters te benoemen, deze goed te salarieeren, zonder
voorafgaand proces geen
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beslag te leggen op het goed van zijn onderdanen, geen personen gevangen te
nemen of oorlog te verklaren, in het algemeen de rechtsgewoonten van het Sticht
te handhaven. Gelijk in andere nederlandsche territoriën zouden de onderdanen
den bisschop niet meer behoeven te gehoorzamen, als deze den Landbrief niet
onderhield. Hij werd in 1378 naar Luik verplaatst, waar hij 8 Maart 1389 overl.
Zie: de vermeerderde B e k a in A. M a t t h a e u s , Analecta veteris aevi (1738)
III, 266, V, 373; S. M u l l e r Fz., Regesten van het archief der bisschoppen van
Utrecht (1917); G. B r o m , Bullarium Trajectense II (1896); R. P o s t , Geschiedenis
der Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535 (Utrecht 1933); R. P o s t ,
Geschiedenis van Nederland II (Amst. 1935), 36.
Post

[Horst, Anna van der]
HORST (Anna v a n d e r ), enkhuizer dichteres in de tweede helft der 18de eeuw.
Het oudste van haar bekende geschrift is een folio manuscript getiteld: De duur
verkreegene en veel bestreedene, waarheeden voorgestelt in vragen,
tegenwerpingen en antwoorden, gesigneerd: Enckhuysen, 1752, berustend op de
Provinciale bibliotheek te Leeuwarden, en opgedragen aan haar broeders
R i c h a r d u s ,. J o h a n n e s en J a c o b u s , alsmede aan haar zusters E l i z a b e t h
en M a r i a . Het geeft blijk van een groote kennis der H. Schrift en doet haar kennen
als een belijdster van het gereformeerde piëtisme. Haar broeder J a c o b u s liet
zich 7 April 1761 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen. Zelf
huwt zij in 1765 met den groninger ingezetene R o e l f s e m a . In dien tijd vallen ook
de groote financieele moeilijkheden tusschen haar en haar vriendin Elizabeth Wolff
te Beemster, die haar heeft gesteund, maar van haar te vergeefs het geleende geld
trachtte terug te ontvangen. Van haar verscheen: De gevallen van Ruth, in 6 zangen,
opgedragen aan prinses Maria Louise (Enkhuizen 1764); Lijkklagte bij de dood van
Maria Louisa (Leeuwarden 1765); Bespiegeling van Joseph bij de bevalling van zijn
ondertrouwde bruid Maria, uit het Fransch van Marie Gournay, en naar het latijnsche
van den heer Heinsius (Groningen 1766); Lijkklagt van Jakob op het afsterven van
Rachel (Gron. 1767); Het oud Enkhuisen in 7 zangen (Gron. 1767); Tafreel van een
Godverzaker op zijn sterfbedde (Gron. 1768); Tafereel der liefde naar 1 Cor. XIII
(Gron. 1768); Debora in IV zangen (Gron. 1769); De belegering van Groningen in
het jaar 1672 door sprekende personen uitgebeeld (Leeuw. 1772), waarachter Het
tweede eeuwfeest van Enkhuizens vrijheid (Amst. 1773); Proeve van bijbelsche
tafereelen (Gron. 1775), 3 dln.; Vrije navolging van Hoogduitsche gezangen, gaande
over het leven, lijden enz. van Christus met een opdragt aan den hoofdman H. ter
Bosch (Amst. 1778).
Zie: A b k o u d e e n A r r e n b e r g , Naamregister van de bekendste en meest
in gebruik zijnde nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761
zijn uitgekomen (Rotterd. 1788), 2e dr., 250-251: G.A. W u m k e s , Stads- en
Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930) I, 214; H.C.M. G h i j s e n , Betje Wolff in
verband met het geestelijk leven van haar tijd (Amsterdam 1919), XIV; J o h .
D i j s e r i n c k , Een voorval uit de eerste huwelijksjaren van Betje Wolff in Elsevier's
geïllustreerd Maandschrift (Amsterdam 1903), 61-65; J. t e W i n k e l , Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde van de republiek der Vereenigde Nederlanden
(Haarlem 1924) III, 224.
Wumkes

[Houbraken, Arnold]
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HOUBRAKEN (Arnold), schilder, etser en schrijver, werd geb. te Dordrecht 28 Maart
1660 en is
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overleden te Amsterdam 14 Oct. 1719. Van zijn ouders is niets bekend; hij kwam 9
jaar oud als knechtje in de zaak bij den garenwinder Joh. de Haen. Deze liet hem
soms teekeningen of prenten copieeren; hij bleef er ongeveer twee jaar. Hij was in
1672 de leerling van Willem van Drielenburg, daarna van Jacob Levecq en Samuel
van Hoogstraten (1674-78). In 1678 kwam hij in het schildersgilde te Dordrecht en
huwde 3 Juli 1685 de dochter van den chirurg Jacob Sasbout-Soubrug. Zij hadden
10 kinderen o.a. den graveur J a c . H o u b r a k e n , geb. 1688; A n t o n y n a , gedoopt
18 Mei 1686; C h r i s t i n a , geb. 1695. Antonyna, die teekenares was, huwde met
den schilder J a c o b u s S t e l l i n g w e r f ; Christina met den schilder A. E l l i g e r ;
zijn jongste zoon J u s t u s werd gedoopt 17 Febr. 1706. In 1706 stierf zijn vrouw.
Johan Witsen uit Amsterdam was H.'s begunstiger, deze haalde hem over naar
Amsterdam te komen, hetgeen gebeurde in 1710. H. maakte vele prenten voor
boekhandelaren, voor den bijbel van G. Hoet en van der Marck. Ongeveer 1713
vertrok hij naar Engeland om daar te werken gedurende 9 maanden voor T h .
B i r c h , The heads of ill. persons of Gr. Brit., maar hij werd bedrogen toen het op
betalen aankwam. H. schilderde kleine genre-achtige, bijbelsche en mythologische
voorstellingen, ook maakte hij plafondschilderingen en andere decoraties voor
huizen, o.a. voor het Arent Maertenshofje te Dordt. Hij werd begraven 18 Oct. 1719
uit een huis Prinsengracht tusschen Leidsche Kruisstraat en Spiegelgracht. Zijn
nalatenschap werd 17 Juli 1720 te Amsterdam verkocht. Hij heeft o.a. de volgende
prenten gegraveerd: dood van Lucretia, rooveroverval, tal van stichtelijke
zinnebeelden, illustraties voor Jos. Hall's ‘In de Schoole der wereld’. Als leerlingen
worden genoemd M. Balen en A. v.d. Burg, naar hem heeft o.a. N. Verkolje prenten
gemaakt. Beroemd is hij voor de kunstgeschiedenis door zijn De Groote Schouburgh
der Nederlandsche kunstschilders en schilderessen, uitgegeven te Amsterdam 1718
(1e en 2de deel), het 3de deel is verschenen na H.'s dood in 1721.
Zijn miniatuurportret geschilderd door A. van Halen uit diens Panpoëticon Batavum
was 1865 in bezit van Mr. G. Borvyer en te Londen in dat jaar tentoongesteld. Een
prent door J. Houbraken.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 727; C.
H o f s t e d e d e G r o o t , Arnold Houbraken (Quellenstudien z. Holl.
Kunstgeschichte, 1893, I); U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler XVII (1924), 554 (door H o f s t e d e d e G r o o t ).
J.M. Blok

[Houckgeest, Gerard]
HOUCKGEEST (Gerard), schilder en etser, werd geb. omstr. 1600 in den Haag en
is overleden in Aug. 1661 te Bergen op Zoom. Zijn vader was J o r i s H., die
wollakenkoopman was en tal van kinderen had; hij overleed in 1625. In 1625 kwam
Ger. H. in het haagsche schildersgilde. Een huwelijkscontract werd met de
welgestelde H e l e n e v a n C r o m s t r i j e n geteekend en zijn huwelijk werd 1
Nov. 1636 voltrokken. Den 22en Juli 1639 is hij in liet schildersgilde te Delft, maar
hij is dan ook bierbrouwer. We vinden hem in 1640 als teekenaar van patronen voor
de tapijten voor de Statenzaal. 22 Maart 1636 maakt H. zijn testament. Toen zijn
broeder J o r i s H. naar Indië vertrok, machtigde hij Ger., wonende te Delft in de
brouwerij de Clauw op 23 Dec. 1644. In 1649 verkocht Ger. zijn huis in Delft. Wij
vinden hem 15 Maart 1652 te Steenbergen in Brabant. In 1653-54 had hij belangrijke
bezittingen in Bergen op Zoom, waar hij
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woonde; zijn huis aldaar heette ‘De groote valk’. H. schilderde kerkinterieurs, o.a.
tal van malen de Nieuwe Kerk te Delft met het graf van Willem I door Hendrik de
Keyzer. Hij behoort met Em. de Witte en H. van Vliet tot de belangrijkste delftsche
kerkschilders. Nadat hij eerst B. van Bassen als leermeester schijnt gehad te hebben,
blijkt er omstr. 1650 een geheele verandering in zijn werk gekomen te zijn; na 1650
treffen wij heldere kleuren aan, typische perspectieve verschuivingen, rugfiguren.
Als etser heeft hij kerk-interieurs gemaakt.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 728; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XVII (1924),
557 (door H. W i c h m a n n ).
J.M. Blok

[Hoytema, Homme]
HOYTEMA (Homme), vrij zeker een afstammeling van H o y t e U n i n g a v a n
H o y t e m a , die in 1573 grietman was van Hasker Vijfga en op bevel van Caspar
de Robles den opstand op de Joure had te dempen en als dijkgraaf van
Wijmbritseradeels zeedijken met Robles, Julius van Dekama, Dr. Hector van Aylva,
Douwe van Roorda en Sicke van Albada, raadsheeren van het hof samenkwam op
het blokhuis te Staveren voor den aanleg van een nieuwe sluis aldaar. Diens nazaat
H o m m e was eveneens werkzaam bij het dijkwezen als opzichter in 1672. Als
zoodanig schreef hij twee verzen, een in het hollandsch, het andere in het
hindelooper dialect voor een zeldzaam boekje, dat afkomstig is van Epemastate te
IJsbrechtum en waarvan slechts één exemplaar bekend is en aanwezig op het
rijksarchief te Leeuwarden. Het is getiteld Afdeelinge van de Zeedijcken der
contributie van Wijmbritseradeel en de bijbehoorende steden, en werd opgemaakt
uit de dijkregisters (25 Juni 1657) met medeweten van R i n g n e r u s G r a v i u s
en A n n i u s J a c o b i H a e r s m a .
Zie: mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932) I, 325-328.
Wumkes

[Huber, Cornelis Ulrich Jan]
HUBER (Cornelis Ulrich Jan), geb. te Leeuwarden 28 Febr. 1795, overl. te Groningen
21 Nov. 1878, zoon van U l r i c h J a n H. en W i l h e l m i n a d e V r i e s e , liet zich
22 Sept. 1817 inschrijven als med. student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 29 Mei 1819 promoveerde tot dr. in de geneeskunde op een proefschrift De
carditide, quae epidemice grassavit inter milites anno 1814 in obsidione castelli
Delfzyl. Hij vestigde zich te Groningen als med. doctor, waar hij 3 Juni 1819 huwde
met M a r g a r e t h a O f f e r h a u s , geb. aldaar 11 Maart 1799, en overl. 14 Jan.
1853, dochter van J o h a n n e s O. en A l l e g o n d a E d o n i a S i j p k e n s . Zij
hadden tien kinderen, onder welke: 1e Ulrich Jan H. (3), die volgt; 2e Dr. Johannes
H., die volgt; 3e Mr. E d o J o h a n n e s H. (geb. te Groningen 21 Dec. 1826, overl.
aan boord van een stoomschip 13 Jan. 1877), promoveerde 17 Maart 1851 op
stellingen tot mr. in de rechten, was burgemeester te Gasselte, daarna
assistent-resident aan de kust van Guinea, en het laatst auditeur-militair in Atjeh;
4e Hermanus Johannes H., die volgt; 5e Johannes Bernardus H., die volgt; 6e
M a r i u s C a t o U l r i c h H. (geb. te Groningen 16 April 1835), majoor der infanterie,
gehuwd te Utrecht 18 Febr. 1864 met C a t h a r i n a E l i s a b e t h d e W i t .
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Zie: A.A. V o r s t e r m a n v. O y e n , Stam- en Wapenboek (Gron. 1888), 102; J.
V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek van Groningen (Bolsward 1935), 322, 329,
416, 427, 447, 462.
Wumkes
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[Huber, Hermannus Johannes]
HUBER (Hermannus Johannes), geb. te Groningen 14 Jan. 1829, overl. te
Kiel-Windeweer 4 Mei 1905, zoon van Dr. Cornelis Ulrich Jan H., die voorgaat, en
M a r g a r e t h a O f f e r h a u s , liet zich 29 Aug. 1848 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Groningen, was achtereenvolgens predikant te Sebaldeburen
(1857-63), Oudwoude (1863-79), De Leek (1879-81), Gieterveen (1881-90),
Kiel-Windeweer (1890-1905). Hij huwde 5 Jan. 1857 te Groningen met B e a t r i x
H o n d i u s v a n S c h a i k (geb. te Wijk-bij-Duurstede 21 Jan. 1821, overl. te
Kiel-Windeweer 28 Aug. 1898).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 181.
Wumkes

[Huber, Johannes]
HUBER (Johannes), geb. te Groningen 18 Juni 1823, overl. te Breda 8 Juli 1900,
zoon van Dr. Cornelis Ulrich Jan H., die voorgaat, en M a r g a r e t h a O f f e r h a u s ,
liet zich 23 Dec. 1839 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 7 Dec. 1844 tot med. dr. promoveerde op een proefschrift: De exitu
pneumoniae in hepatisationem (Gron. 1844) en 23 Juni 1845 op stellingen in de
verloskunde. Hij vestigde zich als geneesheer te Kampen, en huwde 9 Mei 1851 te
Leek met E l i z a b e t h M e t z l a r (geb. te Groningen 10 Dec. 1822, overl. te Kampen
17 Juli 1852). Hij hertrouwde aldaar 13 Dec. 1854 met M a r i a E l i s a b e t h v a n
d e r V e e n (geb. te Tiel 25 Dec. 1832, overl. te Kampen 4 Juli 1906).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 179.
Wumkes

[Huber, Johannes Bernardus]
HUBER (Johannes Bernardus), geb. te Groningen 18 Nov. 1830, overl. Jan. 1903,
zoon van Dr. Cornelis Ulrich Jan H., die voorgaat, en M a r g a r e t h a O f f e r h a u s ,
was uitgeverboekhandelaar te Groningen. Hij huwde aldaar 15 Juli 1874
E n g e l b e r t a C o n s t a n t i a T h i e m e (overl. 10 Jan. 1904).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 182; J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek
van Groningen 1800-1900 (Bolsward 1935), 322, 329, 416, 427, 447, 462.
Wumkes

[Huber, Ulrich Jan (2)]
HUBER (Ulrich Jan) (2), geb. te Dronrijp 31 Oct. 1814, overl. te Leeuwarden 23
Aug. 1870, zoon van Mr. L a m b e r t u s J o h a n n e s H. en M a r i a C a t h a r i n a
H u b e r , liet zich 9 Juni 1832 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 26 Juni 1839 promoveerde tot med. dr. op een proefschrift: De
delirio tremente potatorum (Gron. 1839) en 25 Jan. 1840 op stellingen in de
verloskunde. Hij vestigde zich als geneesheer te Leeuwarden en huwde 5 Juni 1849
te Norg met M a r i a J a c q u e l i n e H e n r i e t t e v a n E l l i n c k h u y s e n (geb.
31 Jan. 1821 te Utrecht, overl. te Winterswijk 5 Juni 1903). Van hem verscheen, in
samenwerking met Dr. P.H. A s m a n , Beschouwingen over de scarlatina (Leeuw.
1866) en hij bewerkte Handboek van de therapie der uterusziekten naar Dr. E.J.
F i l t (Leeuw. 1866).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 175.
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[Huber, Ulrich Jan (3)]
HUBER (Ulrich Jan) (3), geb. te Groningen 14 April 1820, overl. aldaar 7 April 1901,
zoon van Dr. Cornelis Ulrich Jan H., die voorgaat, en M a r g a r e t h a O f f e r h a u s ,
liet zich 18 Juli 1838 inschrijven als student aan de hoogeschool van zijn
geboortestad, was predikant te Weiwerd (1847-79), Rottum (1879-81) en te
Meedhuizen (1881) tot 1 Nov. 1892, toen zijn emeritaat inging. Hij huwde 2 Juli 1851
te Groningen met J o h a n n a M a r g a r e t h a d e R o c h e f o r t (geb. te Hoogezand
22 Mei 1824, overl. te Wei-
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werd 23 Jan. 1872), en hertrouwde te Delfzijl 4 Nov. 1874 met A n t o i n e t t e
C o r n e l i a d e R o c h e f o r t (geb. te Groningen 28 Febr. 1818). Zijn zoon P i e t e r
A b r a h a m H. (geb. 19 Dec. 1857) was apotheker 1e kl. bij de zeemacht en huwde
16 Apr. 1889 met A n n a J a c o b a A l b e r t a G o u d s c h a a l te Westerwijtwert.
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 178.
Wumkes

[Huchtenburg, Jan van]
HUCHTENBURG (Jan v a n ), schilder, geb. 1646 te Haarlem en overl. te Amsterdam
in 1733. Hij was een leerling van Thomas van Wyck en mogelijk ook van diens zoon
Jan v. Wyck, die 3 jaar ouder was dan Huchtenburg en een vriend van hem. Voor
1667 heeft hij een reis naar Rome gemaakt, waar zijn broer J a c o b woonde. In
1667 woont hij te Parijs, waar hij meewerkt aan teekeningen voor tapisserieën, die
onder leiding van Ch. le Brun en A.F. v.d. Meulen werden vervaardigd. Vooral van
der Meulen heeft hij nagevolgd. Hij heeft samen gereisd en gewerkt met de schilders
A. Genoels en A.F. Boudewijns. In 1669 zal hij weer te Haarlem geweest zijn, want
10 Januari 1670 wordt hij hier lid van de Hervormde kerk. Op 7 October van dat jaar
is hij gehuwd met E l i s a b e t h M o m m e r s . Hij wordt dan als kunsthandelaar
vermeld. In de volgende jaren woont hij afwisselend te Haarlem en Amsterdam. In
1708 treedt hij in dienst van prins Eugenius van Savoye, die in Italië veldtochten
maakte, waarbij Huchtenburg hem vergezelde. Diens voornaamste veldslagen uit
de jaren tusschen 1697 en 1717 heeft hij in 10 groote werken in beeld gebracht.
Deze heeft hij ook geëtst en uitgegeven. Keurvorst Johan Wilhelm van de Palts, bij
wien hij eenigen tijd in dienst was, beloonde hem in 1711 met een gouden medaille
en ketting. 9 Februari 1719 wordt hij in den Haag lid van de Confrerie, doch spoedig
keert hij naar Amsterdam terug, waar hij in 1733 bij zijn dochter overleden is. Hij
heeft hoofdzakelijk veldslagen, ruitergevechten en jachttafereelen geschilderd. Hij
was een kundig, maar een oppervlakkig schilder. Meermalen heeft hij werken van
anderen met figuren of paarden gestoffeerd. Zijn voornaamste leerlingen waren
Dirk Maes en J. v.d. Vinne. Zijn werk werd herhaaldelijk door anderen geëtst.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906); U. T h i e m e u n d
F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVIII (1925), 29.
van Guldener

[Huguenin, Jan Thomas Herman]
HUGUENIN (Jan Thomas Herman), geb. te Leeuwarden 29 Febr. 1804, overl. te
Zuidwolde 19 Mei 1852, zoon van den maire J a n T h o m a s F e r d i n a n d H. en
L a m b e r t i n a H e n r i e t t a H u b e r . Hij liet zich 28 Oct. 1824 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, en werd predikant te Cubaard (1828-33),
Tjalleberd (1833-42) en Zuidwolde (1842-52). In de laatste jaren was hij lid van het
provinciaal kerkbestuur van Drenthe. Hij trad 29 Maart 1828 te Franeker in het
huwelijk met E l i s a b e t h C a t h a r i n a M a r i a T h e r e s i a H u b e r (overl. te
Tjalleberd 8 Maart 1836) en daarna mede te Franeker 17 Juni 1841 met
E g b e r d i n a M a r i a T e l t i n g (geb. aldaar 21 Febr. 1805 en overl. 15 Jan. 1853).
Uit het eerste huwelijk werd geboren: J a n T h o m a s F e r d i n a n d H., geb. te
Cubaard 8 Juli 1829, burgemeester eerst van Staveren, daarna van Havelte, aldaar
overl. 13 Febr. 1875, gehuwd te Hattum 21 Sept. 1863 met J o h a n n a W i j n a n d a
Schmiedeman.
Zie: A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stamen Wapenboek (Gron. 1888) II, 110.
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[Huidekoper, Harmanus Theodorus]
HUIDEKOPER (Harmanus Theodorus), geb. te Leeuwarden in 1718, overl. 2 Sept.
1764, liet zich 10 Juni 1738 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
waar hij 13 Oct. 1742 onder leiding van prof. E.L. Vriemoet een Dissertatio exhibens
adnotationum philologicarum ad selecta loca Sanctae Codicis, specimen
quintumdecimum (Franeq. 1747) verdedigde. Op 7 Mei 1752 werd hij als candidaat
te Staveren in het predikambt bevestigd, waar hij tot zijn dood werkzaam was. Men
vindt van hem nog een nederlandsch vers achter de Dissertatio de Psalmi
inscriptione, argumento et dispositione prophetica, verdedigd door A r n o l d u s
N i e u w e n h u i s (Franeq. 1741).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 412.
Wumkes

[Humbert, Jean]
HUMBERT (Jean), geb. te Amsterdam 7 Mei, ged. Waalsche kerk 16 Mei 1734,
overleden te Amsterdam in het begin van Oct. 1794, zoon van Pierre, die volgt, en
van diens tweede vrouw E m i l i e d e S u p e r v i l l e . Hij toonde al vroeg grooten
aanleg en voorliefde voor de schilderkunst, was eerst leerling van Jean Fournier,
den bekenden portrettist (1700-65), daarna waarschijnlijk van Joseph Maria Vien
(den winnaar van den Grand Prix de Rome in 1743). Althans een der ronde
schilderijtjes, die Humbert in 1770 vervaardigde als deurstukken voor een
kamerbetimmering in het huis Buitenhof 28 te 's Gravenhage (thans in het haagsche
gem. museum) is een vrij nauwkeurige copie van Vien's ‘Jeune Corinthienne ornant
un vase de bronze avec une guirlande de fleurs’ (een stuk, dat in den Salon van
1761 algemeene belangstelling verwekte).
Hij was woonachtig te Amsterdam, maar verhuisde in 1761 of 62 naar's
Gravenhage, waar hij 28 Sept. 1761 zijn meestergeld voor de schildersconfrerie
Pictura betaalde. (Zijn attestatie van de Waalsche kerk werd in 1762 naar's
Gravenhage overgeschreven). In 1767 leerling (= teekenaar) op de Teekenacademie
van Pictura. In 1787 als bestuurslid of regent dier academie gekozen in de plaats
van den naar Engeland uitgeweken H.W. Schweickhardt, hield hij bij de prijsuitdeeling
op 21 Maart 1792 een voordracht over ‘de wezentlijke schoonheid van's menschen
lichaam’ en is in 1792 ook hoofdman van Pictura zelf. Waarschijnlijk slachtoffer van
de ook voor kunstenaars zoo moeilijke tijden is hij in Jan. 1794 uit den Haag
vertrokken, zonder orde op zijn zaken te hebben gesteld. Blijkbaar ging hij naar
Amsterdam, waar hij in October van hetzelfde jaar is overleden.
Humbert schilderde historiestukken, mythologische onderwerpen en portretten.
Vooral de laatste waren in haagsche kringen zeer gezocht om de treffende gelijkenis,
de aantrekkelijke kleuren en de ongedwongen houding der voorgestelden. De
portretten van hemzelf en dat van zijn gade zijn met groote bescheidenheid bewerkt
en dagteekenen vermoedelijk uit 1770; zij berusten bij hun nazaat, prof. van
Bemmelen te 's Gravenhage. Groote charme gaat uit van de portretten van zijn
zwager en schoonzuster, Mr. Johan Abraham Tinne en diens vrouw Marie
Alexandrine Deel (zie dl. I, kol. 1501-02, en aldaar verkeerd toegeschreven aan
Liotard). Andere portretten zijn: Mr. Adr. du Bois (1760), vroeger in het kantoor der
O.I. Comp. te Rotterdam, thans in het Rijksmuseum; Belle van Zuylen, op het kasteel
Amerongen; Mr. J. Meerman (1784) in het Mus. Meerm. Westrh. te 's Gravenhage;
ook aldaar een kind van Westrheene; Prof. Aeg. Gillissen (1785) en prof. D.v. de
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aan te wijzen); in het gem. museum te 's Gravenhage bevindt zich een
dessus-de-porte van 1770, voorstellende: Chryseïs door Odysseus aan haar vader
Chryses, den priester van Apollo, teruggebracht (afk. uit het pand Buitenhof 28).
Volgens P. Terwesten schilderde hij ook een vertrek voor het Hof van Justitie te 's
Gravenhage. Humbert was 14 Aug. 1768 te 's Gravenhage gehuwd met E l i s a b e t h
A n t o i n e t t e D e e l , geb. aldaar, als weduwe 15 Sept. 1801 verhuisd naar
Amsterdam, dochter van den haagschen notaris A b r a h a m D e e l en van A n n a
F r a n ç o i s e A g u i t o n . Uit dit huwelijk sproten 7 kinderen, waarvan twee zoons
zich door hun kunstzinnigheid beroemd hebben gemaakt, t.w. David Pierre Giott.
H. de Superville en Jean Emile H., die beiden volgen.
Zie: Die Haghe, Jaarboek (1924), 249-251 en 362a; T h i e m e - B e c k e r , Allgem.
Lex. d. bild. Künstler XVIII (beide artt. van A. S t a r i n g ); Alg. Ned. Familiebl. XIV,
133, 134 (de familie).
Regt

[Humbert, Jean Emile]
HUMBERT (Jean Emile), geb. te 's Gravenhage, 28 Juli 1771, ged. Waalsche kerk
op denzelfden dag, overl. te Livorno 20 Febr. 1839, zoon van Jean, hiervóór en van
Elisabeth Antoinette Deel.
Hij was luitenant der genie, toen in 1795 de bey van Tunis aanzoek deed om
eenige officieren teneinde een paar militaire en waterstaatkundige werken tot stand
te brengen. Aan August Henricus Franck, luit.-kolonel, diens zoon C.T. Franck en
J.E. Humbert werd deze vereerende taak opgedragen, bij welke gelegenheid aan
de beide laatsten, tot dusverre buitengewoon-ingenieur, de rang van
kapitein-ingenieur werd toegekend. Zij vertrokken over Duitschland en Italië naar
Tunis, begeleid door Charles Nyssen, vice-consul der Bataafsche Republiek te
Algiers en kwamen begin 1796 op de plaats hunner bestemming. Hun werd
opgedragen een haven te Tunis te maken of wel om een bestaande te verbeteren,
ook om het verouderde fort La Goulette naar nieuwere eischen in te richten. Een
paar ontwerpen vonden groote voldoening, maar moesten om de hooge kosten
worden uitgesteld. Het oude kanaal van La Goulette tot het meer van Tunis werd
wel onder handen genomen; het werd verwijd en verdiept en van een bassin en
sluis voorzien. Franck, wispelturig van aard, miste allen tact om met den Bey om te
gaan en ook Humbert ondervond veel onaangenaamheden van hem, doch stond
bij den Bey in hooge achting, die hem in 1802 de bevestiging van de stad Tunis
opdroeg. Franck en zijn zoon verlieten Tunis 8 Febr. 1806 en werden, 31 Juli 1806
in het vaderland teruggekeerd, door koning Lodewijk gepensionneerd. Humbert,
een groot aanhanger van het Oranjehuis en gehuwd met een dochter van consul
N y s s e n , bleef in Tunis in dienst van den Bey, tot het herstel van Nederlands
onafhankelijkheid. Toen keerde hij naar het vaderland terug, werd in militairen dienst
herplaatst en al spoedig bevorderd tot luitenant-kolonel. Nadat in 1820 het archeol.
kabinet te Leiden door prof. Reuvens als afzonderlijk museum was gevormd,
beijverde deze geleerde zich om de oudheidkundige verzameling door aankoopen
uit Griekenland, Italië en de noordkust van Afrika uit te breiden. Hij sloeg daartoe
het oog op Humbert, die in de laatstgenoemde landstreek zoo goed bekend was.
Deze kreeg verlof daarheen te vertrekken en bezorgde al spoedig vier belangrijke
oude punische monumenten - grafsteenen - die hij op den grond van het oude
Carthago had ontdekt. Hij gaf daarover in 1822 uit: Notice sur quatre
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cippes sépulcraux, découverts sur le sol de l'ancienne Carthago. Over deze zeer
belangrijke vondst gaven H.A. H a m a k e r en C.J.C. R e u v e n s verdere
toelichtingen in druk.
Met kolonel Rottiers uitgezonden om oudheden te verzamelen, Rottiers naar
Griekenland en Humbert naar Italië, kostten zij aan het vaderland wel aanmerkelijke
sommen, maar hun zendingen konden belangrijk worden genoemd. Etrurische
bronzen en grafmonumenten, antieke marmeren beelden en een groote collectie
egyptische oudheden werden voor Nederland verworven.
Een merkwaardige verzameling antieke en middeleeuwsche munten door H.
bijeengebracht, kwam in het Koninkl. penningkabinet te 's Gravenhage; latere stukken
in de collectie van prof. van der Chijs te Leiden.
Humbert was de vertrouwde vriend van den nederl. gezant te Rome, Reinhold.
Te diens huize kwam de geleerde Niebuhr H. raadplegen over de juiste ligging van
het oude Carthago. Ook Reivens, die voornemens was een groot werk over het
oude Carthago te schrijven, stond voortdurend met Humbert in briefwisseling.
Humbert, sinds jaren aan het zachte klimaat van het Zuiden gewend, kon zich niet
meer aan dat van zijn geboorteland gewennen. Hij verkreeg verlof zijn pensioen in
het buitenland te mogen verteren en woonde dan ook doorgaans in Italië, meest te
Pisa, waar hij evenwel steeds in het belang der wetenschap werkzaam bleef. Hij
overleed na een lange, smartelijke ziekte te Livorno. Zijn beeltenis bevond zich in
de collectie Bodel Nijenhuis.
Zijn vrouw, een dochter van consul N y s s e n , stierf met een eenig overgebleven
dochter te Tunis aan de pest.
Zie: Handel. Maatsch. Ned. Letterkunde (1849), 132, 133; Alg. Ned. Familieblad
XIV, 134, 135, 138, 139.
Regt

[Humbert, Pierre]
HUMBERT (Pierre), koopman uit Genève, vestigd zich met verschillende familieleden
te Amsterdam en werd daar poorter 28 Maart 1706. Zijn vader, L e o n a r d , werd
er begraven 28 Jan. 1709. Hijzelf stond aan het hoofd van een boekhandel en
uitgeverszaak, die nog in 1763 en 64 wordt vermeld als firma Pierre Humbert & fils.
Bij hem kwamen verschillende werken van de pers. In Poggiana (Amst. P. Humbert,
1720) tome II komt voor: Catalogus des livres nouveaux, qui se trouvent chez P.
o

Humbert. O.a. gaf hij in 1733 de Mémoires de Frédéric Henri uit, in 4 . In het laatst
van zijn leven werd hij bijgestaan of deed hij zijn zaak over aan zijn zoon D a v i d
P i e r r e , die echter in 1775 naar Zutphen vertrok. Volgens doopacten van 1774 en
76 (kinderen van zijn broeder Ds. L e o n a r d t e Naarden), droeg deze David den
meesterstitel.
Pierre Humbert werd 30 Sept. 1758 te Amsterdam begraven en was tweemaal
gehuwd geweest: met E l i s a b e t h M a d e l e i n e d e l a B o u l o n n i è r e ; daarna
te Rotterdam 2 April 1721 met E m i l i e d e S u p e r v i l l e , geb. te Rotterdam, begr.
te Amsterdam 12 Nov. 1781, dochter van D a n i ë l en van C a t h a r i n a v a n
A r m e y d e J a n s d r . Behalve de boven genoemden, David Pierre uit het 1e
huwelijk en Leonard, had Pierre Humbert nog een zoon Jean, die hier vóórgaat.
Zie: Alg. Ned. Familieblad XIV, 131; Navorscher XX, 500.
Regt

[Humbert de Superville, David Pierre Giottino]
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HUMBERT DE SUPERVILLE (David Pierre Giottino), geb. te 's Gravenhage 18
Juli, ged. Waalsche kerk 22 Juli 1770, overl. te Leiden 9 Januari 1849, zoon van
Jean, hiervóór, en van
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E l i s a b e t h A n t o i n e t t e D e e l . Hij kreeg den naam d e S u p e r v i l l e er bij
naar zijn grootmoeder, de vrouw van Pierre, hiervóór. Den naam G i o t t i n o nam
hijzelf bij den zijnen aan: het was een bijnaam, hem in Italië gegeven wegens zijn
overeenkomst met den ouden, italiaanschen meester Giotto (waarvan Giottino het
verkleinwoord is).
Hij, uit kunstzinnige ouders geboren, had in zijn jeugd veel in Italië gereisd, er
veel geteekend en studiën gemaakt en was daarna als lector aan de universiteit te
Leiden verbonden, waar hij Fransch en Italiaansch doceerde, ook kunstgeschiedenis
en aesthetica. Toen in 1825 de collectie prenten en teekeningen (geschonken door
vrouwe J.L.v. Oldenbarnevelt, genaamd Tullingh, wed. van Mr. J.Th. Royer) met de
verzameling pleisterbeelden tot één kabinet was vereenigd, werd tot directeur dezer
collectie Humbert benoemd.
Hij heeft veel en fraai geteekend, ook geëtst en gelithografeerd. De meeste zijner
voortbrengselen berusten nog in het genoemde kabinet en worden opgeteld in het
Nederlandsch Athenaeum (1853), 42. Zijn meest belangwekkende praestatie is
echter zijn Essai sur les signes inconditionnels dans l'art (Leyde, C.G. van der Hoek
1827, fol.). Dit werk, eerst weinig bekend, werd later hoogelijk gewaardeerd, zoodat
in 1857 aan de Kon. Acad. van Wetensch. werd aanbevolen er, door haar
tusschenkomst, een nieuwe uitgave van te doen verschijnen. Het werk met illustraties
naar zijn teekening en met gekleurde platen, is vol vernuftige opmerkingen en
aardige vondsten en geeft een blik op zijn ruime manier van zien en denken. De
aestheticus Charles Blare maakte er voor zijn opstellen in de Gazette des Beaux
Arts van 1860 en 62, onder den titel Grammaire des Arts du Dessin, een ruim gebruik
van, in den beginne zelfs zonder met een enkel woord den auteur aan te duiden,
wiens denkbeelden en teekeningen hij weergaf. Eerst in een der vervolgen noemt
hij Humbert's naam. (Het feit werd echter spoedig opgemerkt door Dr. J. van Vloten,
in diens Aesthetica of Schoonheidsleer). Een niet algemeen bekend drama Jesus
is ook nog van Humbert's hand.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h P a r a d i j s , geb. te Leiden in 1788, overl.
aldaar 21 Aug. 1817, oud ruim 29 jaar, dochter van prof. med. N i c o l a a s P. en
van C o r n e l i a E l i s a b e t h S c h a g e n . Uit dit huwelijk sproten twee zoons,
waarvan er een zeer jong overleed en de andere, N i c o l a a s , op 24-jarigen leeftijd
(1841 of 42) aan typhus kwam te sterven.
Humbert's portret, geschilderd door Jac. Lud. Cornet, bezit het Rijksmuseum te
Amsterdam (Cat. 1903, no. 725). Ook is daar het portret van Johan Melchior Kemper,
door H. zelf geschilderd (als voren, no. 1273). Humbert's beeltenis werd meermalen
door J.L. Cornet weergegeven, tweemaal als teekening en eens als geëtste prent.
Een der teekeningen is in het bezit van mevr. van Bemmelen-Levoir te 's
Gravenhage.
Zie: B o d e l N i j e n h u i s in Handel. Ned. Letterk. (1849); de bekende werken
van K r a m m en I m m e r z e e l ; J.J. d e G e l d e r , Honderd teekeningen van oude
meesters (1920); Alg. Ned. Familieblad XIV, 134, 139.
Regt

[Huygen, Jan]
HUYGEN (Jan), of H u i g e n , geb. te Amsterdam omstr. 1649, overl. na 1700,
letterkundige. Hij was een zoon van H e n d r i k H u y g e n en behoorde evenals
zijn broeder Pieter, die volgt, tot de vlaamsche gemeente der Doopsgezinden,
waarbij hij in zijn geboorteplaats werd gedoopt 6 Febr. 1667. Hem werd door zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

broeder op 16 Aug. 1685 ten overstaan van den notaris Hendrick Julleken te
Middelburg procuratie verleend om
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diens ondertrouwacte te onderteekenen; deze onderteekening toont een fraaie
geoefende hand. Zelf schijnt hij ongetrouwd te zijn gebleven.
Hij schreef Stichtelyke rymen op verscheiden stoffen, voor het eerst te Amsterdam
uitgegeven in 1700 met De Beginselen van Gods koninkrijk in den mensch van zijn
broeder, daarna verschillende malen herdrukt, hetzij alleen, hetzij met genoemden
bundel (Amst. 1723, 1733, 1738, 1740). In S t a p e l ' s Lusthol der zielen (1681,
herhaaldelijk herdr.) komen verscheidene gedichten van zijn hand voor. Hij bezat
de vlotheid, doch ook de weinige oorspronkelijkheid van zijn jongeren broeder. Een
zijner goede momenten treft men aan in een lofdichtje op T e r w e 's Aandachts-Lo
bij S t a p e l .
Zie: Doop-, trouw- en aanwijsboek der Vlaamsche Gemeente (Doopsgezind
Archief, Amsterdam); P.G. W i t s e n G e y s b e e k , Biogr., anthol. en critisch
woordenboek der Ned. dichters (1822) III, 438; J.G. F r e d e r i k s e n F.J. van den
Branden, Biographisch woordenboek der Noorden Zuidnederlandsche letterkunde,
2e dr. (1892), 383; P. v a n E e g h e n e n J.P h . v a n d e r K e l l e n , Het werk
van Jan en Caspar Luyken (1905), 499, 821, 868; J. te Winkel, Ontwikkelingsgang
der Ned. letterkunde, 2e dr., III.
Wijnman

[Huygen, Pieter]
HUYGEN (Pieter), of H u i g e n , geb. te Amsterdam 1662, overl. nà 1721,
letterkundige. Hij was een jongere broeder van den voorgaande en teekende 11
Aug. 1685 te Amsterdam ten huwelijk aan met E l i s a b e t h L e g i e r s , weduwe
van S a l o m o n B r o u w e r , en te Middelburg woonachtig. De bruidegom woonde
toenmaals in de Rozenstraat te Amsterdam, maar vertoefde tijdelijk te Middelburg,
vandaar dat zijn broeder Jan Huygen, die voorgaat, de inteekenacte per procuratie
onderteekende. Hij publiceerde De beginselen van Gods koninkryk in den mensch,
uytgedrukt in zinnebeelden (Amst. 1689), een bundel, gedeeltelijk in dicht-,
gedeeltelijk in prozavorm, door zijn broeder Jan beschaafd. Hij toont zich daarin
een vlot, doch niet zeer belangrijk dichter uit de sfeer van Jan Luyken, die het werkje
voorzag van 26 prenten. Het werd herhaaldelijk herdrukt: Harlingen 1689, Haarlem
1689, 2e dr. Amst. 1690, 3e dr. ald. 1700, waarbij Jan Huygen's Stichtelijke rijmen,
4e dr. ald. 1724, waarbij van Pieter Huygen zelf de Alleenspraake met God, 4e dr.
ald. 1730, 1735, 1738, 1740. Eerst in den druk van 1738 verschijnt zijn naam op
het titelblad; te voren bleek deze uit de voorrede, die is gedateerd Amsterdam 10
Aug. 1689. Lofzangen komen in den bundel voor van zijn geestverwanten Barent
Joosten Stol (zie art. in dit dl.), Adr. Spinniker, Gezina Brit e.a. (van laatstgenoemde
is dikwijls bijgevoegd een Brief van eene moeder aan haar toekomend kind). Twee
gedichten van Pieter Huygen komen ten slotte ook reeds voor in S t a p e l ' s Lusthof
der zielen (1681, later herhaaldelijk herdr.); het eene is vervaardigd op zijn 17e jaar
en toont dat hij reeds vroeg over groote rijmvaardigheid beschikte.
Zie: Huwelijks-inteekenregister van de Pui (Gem. Arch. 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 Zuidnederlandsche letterkunde, 2e dr. (1892), 383; P. v a n E e g h e n
e n J.P h . v a n d e r K e l l e n , Het werk van Jan en Caspar Luyken (Amst. 1905),
171, 175, 789.
Wijnman
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[Huysum, Jan van]
HUYSUM (Jan v a n ), schilder, werd geb. 15 April 1682 te Amsterdam en is aldaar
overleden 8 Febr. 1749. Hij was de oudste zoon en tevens leerling van J u s t u s
v.H. en had drie broeders, J u s t u s , J a c o b en M i c h i e l . Eerst hielp hij zijn vader,
maar toen hij in 1704 huwde met E l i s a b e t h T a k e n s in Amsterdam, werd hij
zelfstandig en schilderde vruchten- en bloemstillevens, tevens heroïsche
landschappen. v.H. had drie dochters: F r a n c i s c a M a r g a r e t h a , A n n a en
M a g d a l e n a en een zoon J a n , die niet deugde en naar Indië ging. Zijn weduwe
was zeer welgesteld en bezat een huis op de Prinsengracht bij de Vijzelstraat. Vooral
door zijn vruchten- en bloemstukken verwierf van H. een grooten naam in binnenen buitenland bij verzamelaars en vorsten o.a. aan het hof van Mecklenburg, waar
een zekere A.N. van Haften of van Haeften de correspondentie voerde met onzen
schilder van 1740 tot 1744. Het is meermalen voorgekomen, dat hij ƒ 1000 ontving
voor een schilderstuk en op verkoopingen brachten zij tijdens v.H.'s leven zelfs wel
ƒ 1450 op. Hij schijnt zeer zonderling geweest te zijn, wilde geen leerlingen hebben;
een uitzondering maakte hij voor Margar. Haverman. Zijn bloemstukken en
vruchtenstillevens werden uiterst getrouw naar de natuur weergegeven, geen vlekje,
dauwdruppel of insect ontbrak, zijn bloemen staan wild door elkaar gerangschikt;
menigmaal moesten zijn bestellingen later afgeleverd worden dan het plan was,
omdat de soort bloemen, die hij wenschte te schilderen, niet bloeide in het jaargetijde,
dat het toen was; zijn achtergronden zijn meestal licht van kleur; zijn werken munten
uit door goede teekening, het coloriet was echter niet altijd even fraai. Zijn heroïsche
landschappen zijn onder invloed van N. Poussin geschilderd. H.'s teekeningen van
bloemen en vruchten, in kleuren uitgevoerd, zijn dikwijls voorstudies voor zijn
schilderijen. Volgelingen van v.H. waren: W. Hendriks, de fam. van Os, J. Linthorst,
G. en C. van Spaendonck, W. van Leen, Th. van Brussel.
Hij teekende een zelfportret. Zijn geschilderd portret door A. Boonen kwam voor
op de verkooping der coll. J. van der Marck (Leiden) te Amsterdam 1773 en verk.
coll. Gildemeester te Amsterdam 1800; een portret door M. Accama op de verk. der
coll. H. Aarentsz (Deventer) te Amsterdam 11 April 1770. Prenten door J.B.
Mansaisse, A. van Halen, J. Houbraken en Pinte.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allg. Lexikon der bildenden Künstler XVIII (1915),
207 (door C. H o f s t e d e d e G r o o t ); C. H o f s t e d e d e G r o o t ,
Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorrag. holländischen
Maler des XVII Jahrh. X (1928); J.M. B l o k in Onze Kunst (1917).
J.M. Blok

[Hylkema, Petrus]
HYLKEMA (Petrus), geb. te Leeuwarden in 1718, overl. 1 Maart 1788, liet zich 14
Juni 1737 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij 17 Juni
1740 onder leiding van prof. E.L. Vriemoet een Dissertatio exhibens adnotationum
philologicarum ad selecta loca Sanctae Scripturae specimen tertium (Franeq. 1740)
verdedigde. Candidaat geworden, is hij in 1745 tot predikant bevestigd te Birdaard,
waar hij tot zijn dood werkzaam was.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 470.
Wumkes
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I.
[Idema, Bernardus]
IDEMA (Bernardus), geb. omstr. 1690, overl. in 1760 te Leeuwarden, liet zich 24
Febr. 1710 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen. Hij werd
bevorderd tot med. doctor, was klerk ter financie- en rekenkamer van Friesland in
1730. woonde in 1733 te Wommels, later te Leeuwarden,
Van hem verscheen: Sugt over Sodoms gruwelen in Nederlant gepleegt (Leeuw.
1730); Eerekrans gevlogten om het hoofd van Willem Karel Hendrik Friso, als Z.H.
in het landschap Drenthe tot werkelijke stadhouder wierde ingehuldigt op 15 Maart
1730 (Leeuw. 1730); Rouwvers op Ds. Lollius Posthumus te Leeuwarden (1730);
Lijkzang op Prof. Z. Huber te Franeker (1732); Lijkzang op Tjallinga Aedonia van
Eisinga (1733); Vers op stadhouder Willem IV en zijn gemalin plechtig te Leeuwarden
ingehaald (1734); Vreugdezang ter gelegentheit, als de heer Corn. Vrolijkhart te
Dortregt twee godtgeleerde verhandelingen tot bewaringe der Herv. Kerk hadde
uitgegeeven, opgedragen aan Alegundi Ilberi en Magdalena Pollius (Leeuw. 1735).
Hij zei toen de dichtkunst vaarwel en schreef voortaan over genees- en heelkundige
onderwerpen.
Van deze medische verhandelingen zijn te vermelden: Over het drijven en zinken
der longen van een nieuwgeboren kind (Leeuw. 1740); Natuurkundige verhandeling
van het oog (Leeuw. 1741); Gedagten over de geneeskunst en redenen, waarom
het best is, dat een geneesheer de medicamenten zelf uitkiest en prepareerd (Leeuw.
1744); Heelkundige proef van den winddoorn (Leeuw. 1750). Zijn bibliotheek werd
1 Juli 1760 verkocht bij H.A. de Chalmat te Leeuwarden.
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930) I, 74, 76, 79, 81,
82, 94, 95, 102, 120, 170; W. E e k h o f f , De Stedelijke Kunstverzameling van
Leeuwarden (Leeuw. 1875), 233.
Wumkes

[Idema, Hero]
IDEMA (Hero), geb. te Groningen, overl. 1753, liet zich 20 Dec. 1731 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Groningen en was predikant van 1741 tot zijn
dood te Oldenzijl. Op 2 Juli 1741 hoorde de dichteres Clara Feyona van Sytzama
(dl. V, kol. 868) hem prediken, en wijdde daaraan een vers in haar Bellingweerder
Uitspanningen (Gron. 1746), 86-87.
Wumkes
Zie: S e e r p A n e m a , Een vergeten dichteres nit de achttiende eeuw (Amst.
1921), 59.

[Idsinga, Albert Willem Frederik Antonie van]
IDSINGA (Albert Willem Frederik Antonie v a n ), broeder van Jan Coenders van I.,
die volgt, was in 1784 onderkoopman der O.I. Comp. geworden en is vermoedelijk
de schrijver (A. v a n I d s i n g a ) van een werkje: Vertoog ter aanwijzing van het
zekere middel, waardoor de zeeman in ieder nacht zijne ware lengte kan te weten
o

komen (Fran. 1793, 3 st., 8 .).
Familiebericht.
Regt
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[Idsinga, Arnolt van]
IDSINGA (Arnolt v a n ), geb. te Harlingen 25 Jan. 1668, aldaar overl. 15 Maart 1739,
zoon van M a t t h i j s v.I. en H e n d r i n a d e L o ë . Hij werd secretaris van zijn
geboortestad, afgevaardigde der Staten van Friesland, en was 19 April 1696 gehuwd
met S j o e r d j e v a n H a e r s m a (geb. 1 Dec. 1676, overl. 5 Dec. 1719, dochter
van E.v.H. en Anna Clara Canter). Zij hadden zeven zoons en zes dochters, o.a.
1e F r a n s C a n t e r v. I d s i n g a , geb. 25 Sept. 1698, overl. te Rinsumageest 15
Aug. 1754, advocaatpensionaris van Leeuwarden en gecommitteerde
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staat, gehuwd 31 Juli 1729 met S a e p c k e P o u t s m a , overl. 28 Nov. 1739; 2e
E e r c o v a n I d s i n g a , geb. 25 Nov. 1702, overl. 31 Maart 1764, secretaris van
Dokkum; 3e M a t t h i j s A d o l f v a n I d s i n g a , geb. 22 Dec. 1711, ongeh. overl.
17 Mei 1793, secretaris en ontvanger der boelgoederen te Harlingen; 4e Saco
Harmen van Idsinga (zie dl. VIII, kol. 899).
Zie: A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek (Gron. 1888) II,
116.
Wumkes

[Idsinga, Balthazar Daniël van]
IDSINGA (Balthazar Daniël v a n ), geb. te Batavia 23 Aug. 1745, overl. te Groningen
1 Dec. 1818, zoon van Meyert Joh. v.I., die volgt, en B a l t h a z a r i n a K i e n . Hij
liet zich 16 Juni 1762 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij promoveerde tot j.u.d. Onder de aanzienlijke ambten door hem bekleed
zijn te noemen die van gilde-rechtsheer, gezworen raadslid en burgemeester der
stad Groningen, lid van het bestuur dier provincie, afgevaardigde ter Staten-Generaal
en curator der academie. Hij was driemaal gehuwd: 1e met S.V. G o c k i n g a , overl.
in 1780; 2e te 's Gravenhage 22 Oct. 1781 met M a r g a r e t h a T h e o d o r a barones
C o l l o t d' E s c u r y , geb. te Gorinchem 1 Oct. 1751, overl. te Groningen 7 Oct.
1807 (dochter van Simeon Petrus C. d'E. en van Charlotte Elisabeth van der Burch)
en 3e met E t t j e n W i e r i n g a , overl. in 1812. Uit het tweede huwelijk zijn o.a.
geboren: 1e S i m e o n P e t r u s v.I., geb. te Groningen 12 Dec. 1784, overl. in den
Haag 10 Nov. 1853, die zich 26 Aug. 1802 liet inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 5 Oct. 1808 promoveerde in de rechten op een
proefschrift De jure praescriptionis inprimis in causis criminalibus. Hij was
rijksadvocaat in Groningen, lid van de algemeene rekenkamer in den Haag en
gehuwd in Aug. 1816 met C o r n e l i a C l e m e n t i a v a n B o s v e l t (geb. in 1790,
overl. in den Haag 15 Juni 1861); 2e H e n d r i k v.I., geb. te Gron. 5 Apr. 1789,
overl. te Amersfoort 10 Oct. 1859, predikant te Veenwouden (1814-19), Sprang
(1819-21), Baardwijk (1821-25), werd garnizoenspredikant te Bergen in Henegouwen
(1825-30) en te Willemstad (1831-39), 17 Febr. 1817 gehuwd met J o h a n n a
E l i s a b e t h v a n N i m w e g e n (geb. te Doetinchem 20 April 1790, overl. te
Amersfoort 4 Dec. 1859), hun zoon Willem Hendrik Johan volgt; 3e J o h a n W i l l e m
v.I., geb. te Groningen 22 Juni 1792, overl. te Tilburg 19 Febr. 1844. Hij was eerst
officier bij de infanterie, daarna assistent-resident te Krawang, in 1824 directeur van
het postkantoor te Tilburg, en gehuwd te Baardwijk 24 Febr. 1825 met C a t h a r i n a
W i l h e l m i n a d e H a a n , geb. in 1800, overl. te Haarlem 28 Jan. 1880.
Zie: A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek (Gron. 1888) II,
116, 117; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886),
524.
Wumkes

[Idsinga, Jan van]
IDSINGA (Jan v a n ), geb. 1 Juni 1670, begr. te Marrum in 1730, werd in 1703
benoemd tot kolonel, daarna tot generaal-majoor in dienst der Vereen. Nederl. en
commandeur van de forteressen aan de Schelde. Hij huwde A l l e g o n d a (v a n )
C o e n d e r s , ged. te Leeuwarden 1 Febr.
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1671, overl. te Marrum 13 Aug. 1745 op Pongastate. Zij hadden o.a. twee zoons:
G i j s b e r t A r e n d s m a v a n I d s i n g a , geb. 20 Aug. 1706, kapitein-ter-zee bij
de admiraliteit te Amsterdam, overl. op zijn terugreis uit W.-Indië aan boord van ‘De
Burgt van Leyden’ 4 Aug. 1760, begr. te Marrum, waar hij 20 Febr. 1750 gehuwd
was met W i l l e m i n a E d u a r d a v a n B u r m a n i a , (dochter van Eduard Marcus
v.B., geb. te Berlicum 14 Aug. 1729, overl. te Leeuwarden 19 Dec. 1824); zij hadden
twee kinderen, die geen nakomelingschap hadden; een daarvan, Johan, volgt. Een
broeder van Gijsbert Arendsma v.I. was H a r m e n A d o l f v a n I d s i n g a , die
als vader wordt vermeld in het hier volgende artikel Jan Coenders v.I.
Regt

[Idsinga, Johan van]
IDSINGA (Johan v a n ), geb. te Marrum 20 April 1751, overl. te Leeuwarden 1 April
1842, zoon van Gijsbert Arentsma v.I., zie vorig art., en W i l l e m i n a E d u a r d a
v a n B u r m a n i a , liet zich 16 Febr. 1768 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, waar hij 24 Nov. 1773 in de rechten promoveerde op een
proefschrift De infamia juris ejusque effectibus (Fran. 1773). Hij werd griffier der
Staten van Friesland en was gehuwd eerst 15 Febr. 1784 met T j e b b j e
H e y m a n s (overl. Febr. 1795), en daarna in 1797 met G e e r t r u i d a S t i j l (geb.
in 1752, overl. te Leeuwarden 14 Dec. 1826). Hij stelde met P. C a m p e r e n C.L.
v a n B e y m a samen Concept Instructie van de regeeringe der Dijkzaaken van de
Vijf deelen binnen en buitendijks (Leeuw. 1786). Hij was notabele voor de
beoordeeling van het ontwerp grondwet te Amsterdam (1814) en lid der Staten voor
de stad Leeuwarden (1814-22).
Zie: A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek (Gron. 1888) II,
118; R. V i s s c h e r , Catalogus der Stedelijke bibliotheek van Leeuwarden (den
Haag 1932), 34, 40, 213.
Wumkes

[Idsinga, Meyert Johannis van]
IDSINGA (Meyert Johannis v a n ), ged. te Harlingen 22 Nov. 1716, overl. op Amboina
6 Jan. 1763, zoon van Mr. A r n o u t , secr. van Harlingen, en van S j o e r t j e v a n
Haersma.
Hij werd 11 Mei 1736 ingeschreven als notaris en maakte in 1737 een reis als
boekhouder der O.-I. Comp. naar Java. Gerepatrieerd, ging hij in Nov. 1739 als
onder-koopman naar Batavia, waar hij in hetzelfde jaar werd aangesteld tot secretaris
van de academie voor de zeevaart en in 1744 tot secretaris van het college van
weesmeesters. Van 1750-55 fungeerde hij als commandeur van Sumatra's Westkust
en van 1756 tot zijn dood als gouverneur van Amboina en onderhoorige eilanden.
De grafzerk van hem en van zijn vrouw is nog te Amboina aanwezig en wordt
beschreven in Ned. Leeuw XXI, 177.
Hij huwde te Batavia 2 Aug. 1744 met B a l t h a z a r i n a K i e n , geb. te Bergen
op Zoom, ged. 21 Febr. 1727, overl. op Amboina 9 Jan. 1763 (drie dagen na haar
man), dochter van Mr. P h i l i p p u s R o c h u s en van J o h a n n a d e J o n g h .
Zij hadden een zoon, Mr. Balthasar Daniël, die hier voorgaat.
Regt

[Idsinga, Willem Hendrik Johan van]
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IDSINGA (Willem Hendrik Johan v a n ), geb. te Baardwijk 25 Juni 1822, overl. te 's
Gravenhage 16 Nov. 1896, zoon van Ds. H e n d r i k , pred., laatst te Willemstad, en
van J o h a n n a E l i s a b e t h v a n N i m w e g e n , zie het art. Balth. Dan. v.I., dat
voorgaat.
Hij trad in dienst bij de Kon. Ned. Marine, waar hij opklom tot luitenant ter zee 2e
klasse. Waarschijnlijk ten gevolge van zijn huwelijk met de dochter van baron van
Raders, gouverneur van Suriname, kwam hij in den dienst te lande. Hij
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aanvaardde het ambt van landdrost in het district Nickerie in Suriname (1850), dat
van gezaghebber van het eiland St. Eustatius (1853) en van het nederl. gedeelte
van St. Martin (1859). In 1865 werd hem de betrekking opgedragen van gouverneur
der nederl. bezittingen op de kust van Guinea. In 1866 werd hij tot gouverneur van
Suriname aangesteld; hij aanvaardde dat ambt in 1867 en vroeg in 1873 zijn ontslag,
dat hem op de meest eervolle wijze werd verleend. Nog meer dan 20 jaar bleef hij
zich met groote belangstelling wijden aan de openbare zaak en werd bij zijn dood
op Eiken-Duinen begraven.
Hij huwde te Paramaribo 31 Oct. 1849 met jkvr. E m m e l i n a T h e o d o r a
E l i s a b e t h v a n R a d e r s (1826-66), dochter van baron R e i n i e r F r e d e r i k
v.R. en E l i s a b e t h v a n d e r M u e l e n . Zij wonnen drie kinderen, waaronder
één zoon Mr. J a n W i l l e m H e r m a n M e y e r t v a n I., lid der Tweede Kamer
der Stat.-Gen., geb. 1854, overl. 1921.
Regt

[Idsinga, Jan Coenders van]
IDSINGA (Jan C o e n d e r s v a n ), van wiens burgerlijke stand ons niets is ter
kennis gekomen, was de zoon van H a r m e n A d o l f (geb. 4 Aug. 1698, rentmeester
der domeinen in Friesland, overl. te Nyenhuis, Bentheim 1749) en van G e e r t r u i d
K u p e r (overl. te Roderwolde 8 Oct. 1766).
Hij was kapitein ter zee en voerde in 1755 in het eskader van den schout-bij-nacht
Hendrik Jan Boudaan (dl. IV, kol. 265) het bevel over de Phoenix van 40 stukken
en bracht veel bij tot de beveiliging der nederlandsche koopvaarders. In 1777
commandeerde hij de Eendragt van 24 st. en was ingedeeld bij het eskader van
den schoutbij-nacht P.H. Reynst, dat uitgezonden was naar de Middell. zee om het
oog te houden op de Marokkanen. In 1780 was hij kapitein op de Prinses Frederica
Sophia Wilhelmina met 54 stukken, onder den vice-admiraal A. Hartsinck, wiens
vloot op de Noordzee zou kruisen.
Zie: d e J o n g e , Gesch. Ned. Zeew. V, 299, 398, 672; Familiebericht.
Regt

[Ilberi, Alegunda]
ILBERI (Alegunda), gehuwd met Ds. A l b e r t u s A l b e r t h o m a te Leeuwarden
(173-337), dichteres van eenige bundels christelijke poëzie: Verademingen eener
vermoeide ziele in de woestijne dezer wereld (Leeuw. 1736) en De Gouden keten
der goddelijke waarheden op rijm gestelt (Gron. 1738). Ook berijmde zij den
Heidelbergschen Catechismus (1739). Een en ander is opgedragen aan den
raadsheer P h i l i p p u s v a n V i e r s s e n en zijn vrouw E v e r h a r d i n a v a n
H e e r d t . Zij brak met het classicisme en putte haar stof uit schriftuur en belijdenis.
Voor de kennis van het gereformeerd piëtisme in Friesland is haar werk belangrijk.
Zie: mijn opstel in Paden fen Fryslân (Boalsert 1932) I, 402-410.
Wumkes

[Ingels, Mr. Barthout of Barthold]
INGELS (Mr. Barthout of Barthold), somtijds E n g e l s of E n g e l i u s genoemd,
geb. te Amsterdam omstr. 1590, overl. te Ankeveen 2 Dec. 1653. Hij was een zoon
van Mr. Reynier Ingels (1), die volgt (veelal wordt hij ten onrechte beschouwd als
een zoon van Mr. Jan Ingels, die volgt), en behaalde vermoedelijk in Leuven den
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graad van licentiaat in de rechten. Sinds omstr. 1619 was hij als pastoor in Gooiland
werkzaam. Waarschijnlijk was zijn eerste standplaats Weesp; op 21 Maart 1622
kwam hij - volgens Hooft in een zijner brieven - te Ankeveen. In het begin van
laatstgenoemd jaar woonde hij echter nog bij zijn vader te Amsterdam, zooals deze
aan den magistraat opgaf. Tot 1642 nam hij ook den dienst waar te Blaricum en
Hilversum. Vermeld wordt, dat hij
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groote bewegingsvrijheid genoot; niettemin heeft Hooft als baljuw van Gooiland op
last van hoogerhand in 1644 in zijn huis een inval gedaan. Godfried Francken (dl.
II, kol. 454) heeft hij bij een bezoek in het Gooi niet vriendelijk ontvangen; het kwam
trouwens meer voor dat seculiere geestelijken zich beklaagden over het optreden
van regulieren. Op 20 Nov. 1652 werd hij overgeplaatst naar Amsterdam, waar hij
Fonteyn opvolgde als pastoor van het r.k. Maagdenhuis. Deze betrekking bekleedde
hij echter maar kort, want 16 Jan. 1653 ging hij weer terug naar Ankeveen, waar hij
al spoedig overleed, na 34 jaar lang in Gooiland te hebben dienst gedaan. Met Hooft
was hij goed bekend; Ingels zond Hooft een aanbevelingsbrief naar Brussel en
laatstgenoemde bracht de vrienden van Ingels aldaar persoonlijk zijn groeten. Ook
Jan Albertsz. Ban (dl. VIII, kol. 44) behoorde tot zijn vrienden; dit blijkt uit een brief
van Ban aan Ingels van Jan. 1629, waarin deze hem o.a. een zetel toewenscht in
het kapittel van Haarlem en hem verzoekt de groeten over te brengen aan zijn
broeder Mr. B e n e d i c t u s .
Zie: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem I (1873), 67-69;
III (1875), 445; IV (1876), 442; VIII (1880), 235, 236; XVIII (1893), 51; Archief voor
de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht I (1875), 272, 299, 387; X (1882),
197-199; XII (1884), 197; XX (1893), 369; XXIV (1897), 250 e.v., 279 e.v., 444 e.v.:
XXXIX (1913), 256; T.M.C. v a n R i j c k e v o r s e l , Geschiedenis van het R.C.
Maagdenhuis te Amsterdam (1887), 47, 52, 53; P. L e e n d e r t z J r ., Uit den
Muiderkring (1935), 160, 161, 167.
Wijnman

[Ingels, Cornelis]
INGELS (Cornelis), geb. te Amsterdam 1630, kunstschilder. Hij was een zoon van
Mr. Jan Ingels, die volgt, en werd als med. stud. te Leiden ingeschr. 22 Febr. 1651.
Van zijn hand moet het portret zijn van zijn broeder Mr. Reynier Ingels (2), die volgt,
geschilderd in 1660, thans in het Museum Amstelkring te Amsterdam. De signatuur
van dit schilderij las men tot dusverre abusievelijk ‘J (?) Ingelius’; men zie uitvoeriger
over deze kwestie het artikel over Reynier Ingels (2). Kramm vermeldt een prent,
gesigneerd ‘Corneli Ingel fec.’; deze moet echter van de hand zijn van Corn.
Ingelrams. Van Cornelis Ingels is verder niets bekend.
Zie: behalve de literatuur vermeld bij Mr. Reynier Ingels (2), C. K r a m m , De
levens en werken der holl. en vlaamsche kunstschilders, Aanhangsel (1864), 88;
T h i e m e - B e c k e r , Künstlerlexikon XVIII (1925), 593 i.v. Ingelius en Ingelrams.
Wijnman

[Ingels, Mr. Jan]
INGELS (Mr. Jan), gelatiniseerd I n g e l i u s , geb. te Amsterdam omstr. 1595, overl.
na 1654, rechtsgeleerde en letterkundige. Hij was een zoon van Mr. Reynier Ingels
(1), die volgt. Zijn naam vindt men niet vermeld in een der nederlandsche alba
studiosorum, zoodat hij vermoedelijk in het buitenland (Leuven?) gestudeerd heeft.
In 1617 vestigde hij zich te Amsterdam als advocaat; dit blijkt uit een verklaring op
31 Mei 1631 afgelegd o.a. door de toenmaals belangrijkste advocaten van
Amsterdam, Jan de Witte, Pieter Cloek, Jan Ingels en Dirk Buis, waarvan vermeld
werd dat deze resp. 32, 21, 30 (lees: 13) en 12 jaren de praktijk aldaar hadden
uitgeoefend (Consultatien, advyzen en advertissementen 1662, III, 467-69); met de
Witte was hij in 1624 opgetreden als advocaat van eenige R.-K. tegen den bisschop
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van Haarlem (Bijdr. voor de gesch. van het bisdom van Haarlem, 1873, I, 337, 338).
Op 19 April 1617 ondertrouwde hij als ‘Doctor Joannes Ingels’ te Amsterdam met
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C u n e r a v a n V e e n , dochter van Mr. Simon van Veen (dl. VII, kol. 1299). Van
zijn vader had hij een huis geërfd te Ankeveen, dat hij des zomers bewoonde;
vandaar dat hij belangen had in Gooiland. In 1625 verkreeg hij met anderen
vergunning om eenige moerassen aldaar droog te maken; in 1634 was dit werk
voltooid, dat de oorsprong werd van het dorp 's Graveland. In zijn huis te Ankeveen
had hij een kamer ingericht als r.-k. kapel; bij een huiszoeking werd dit door Hooft
als baljuw van Gooiland ontdekt (1629). Niettemin was hij een geziene gast op het
Muiderslot. Zoo schrijft Hooft aan Baeck dd. 21 Juli 1634: ‘D'advocaet Ingel zondt
ons eenighe latijnsche veirsen, in de welke ujtgelejt was wat yders bedrijf zoude
zijn; ende geeft hij UE den last van alles nae te vertellen. D. Barlaeus heeft se
beantwoordt’. Hooft uit zich in een brief aan Baeck dd. 15 Aug. 1641 eveneens
vleiend over Ingels: deze zou bij een bezoek van Baeck en zijn vrouw aan het
Muiderslot voor goed gezelschap en ‘fraeye geesten’ zorgen. Van Barlaeus bestaat
nog een 18-regelig lofdicht Ad ampl. doctissimumque virum Johannem Ingelium
advocatum et poëtam insignem (B a r l a e u s , Poemata (1645) II, 573). In 1644
deed Hooft op last van hoogerhand wederom een inval in het huis te Ankeveen,
benevens in een huis te Hinderdam, dat eveneens aan Ingels toebehoorde. Ook in
het laatste was een ruimte als kapel ingericht.
Gedichten van de hand van Ingels zijn thans niet meer aan te wijzen. Drie er van,
gericht aan Barlaeus (van 13 Dec. 1639, Jan. 1641 en Dec. 1642), waren in hs.
indertijd in het bezit van jhr. I.F. Storm van's Gravesande op het kasteel De Bramel
te Vorden, zie Bibliografische adversaria (1874-75) II, 136; zij waren geteekend J.R.
Ingelius.
Ingels was te Amsterdam in 1631 woonachtig op den Wester-achterburgwal, waar
men ‘Mr. Jan Engelen met d'erffenis’ vermeld vindt, getaxeerd op een vermogen
van ƒ 16.000 (Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam, uitg. door J.G. en
P.J. F r e d e r i k s , 1890, 67). Op het eind van zijn leven ging hij failliet. Op 7 Jan.
1654 werd de inventaris opgemaakt van zijn huis te Amsterdam en van de hofstede
bij den Hinderdam aan de Vecht; deze inventaris vermeldt ruim 30 schilderijen (w.o.
een St. Jan van Rembrandt, een koeketer van Lievens), verder teekeningen, prenten,
(o.a. een crucifix van Rembrandt), een clavecimbel enz. Zie Gem. Arch. Amsterdam,
o

Desolate Boedelkamer 359, f . 240.
Uit zijn huwelijk werden een achttal kinderen geboren; de namen er van komen
voor op een kelk van verguld zilver, thans nog bewaard op het Bagijnhof te
Amsterdam; deze kelk was blijkens de inscriptie geschonken aan den jongsten zoon
Mr. Reynier (2), die volgt. Behalve laatstgenoemde waren kinderen van Jan: Simon,
die volgt, Cornelis, die voorgaat; verder: A n n a , A g a t h a , J o a n n a , D i v e r a en
G e r t r u d i s . Zonder voldoenden grond hebben v a n R i j c k e v o r s e l en S t e r c k
ondersteld dat Anna Ingels dezelfde zou geweest zijn als Anna Engels, die bezongen
is in de Maydeuntjes, welke Vondel in den mond legt van Constantyn Sohier, den
zusterszoon van Hooft (1642). Anna werd de tweede echtgenoote van den schilder
A d r i a a n v a n O s t a d e , met wien zij in 1657 huwde; zij werd te Haarlem begr.
24 Nov. 1666 (A. v a n d e r W i l l i g e n P z ., Geschiedk. aant. over Haarl. schilders,
1866, 171). Over een aan Mr. Jan Ingels toegedichten zoon Johannes Ingels zie
men de art. Cornelis en Reynier Ingels (2).
Zie: P.C. H o o f t , Brieven. Uitg. door J.
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v. V l o t e n II (1856), 397; IV (1857), 30; Archief voor de geschiedenis van het
Aartsbisdom Utrecht I (1875), 272; XXIV (1897), 250, 265; Bijdragen voor de
geschiedenis van het bisdom Haarlem VIII (1880), 236, 237; Oud Holland(1887),
105; T.M.C.H. v a n R i j c k e v o r s e l , Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis te
Amsterdam (1887), 53; H.J. A l l a r d , Vondeliana in Studiën op godsdienstig,
wetenschappelijk en letterkundig gebied (1890), 287-292; A. B r e d i u s ,
Künstler-Inventare I (1915), 215; J.F.M. S t e r c k , Rondom Vondel (1927), 44; P.
L e e n d e r t z J r ., Uit den Muiderkring (1935), 159, 160.
Wijnman

[Ingels, Mr. Reynier (1)]
INGELS (Mr. Reynier) (1), geb. omstr. 1560, overl. tusschen 1622 en 1629,
rechtsgeleerde. Hij werd 28 April 1581 student in de rechten te Leiden (‘Regnerus
Ingelius Amsterodamensis J.’) en vestigde zich na zijn promotie als advocaat te
Amsterdam; dit was in een tijd, toen nog zeer weinig advocaten te Amsterdam
praktiseerden. Blijkens het amsterdamsche belastingkohier van 1585 woonde hij
toenmaals in de Kalverstraat; in 1605 en 1607 was hij gevestigd op den Nieuwe
Zijds Achterburgwal. Hij bezat een huis te Ankeveen, dat hij des zomers bewoonde.
Begin 1622 gaf hij nog zijn zoon Mr. Barthout (zie art.) als priester op bij den
magistraat van Amsterdam. In een brief van Hooft dd. 10 Juni 1629 wordt bij als
overleden vermeld. Zijn huis te Ankeveen was toen ‘vertimmert en verkapt en pavillon’
en werd bewoond door zijn zoon Mr. Jan Ingels, die voorgaat, en zijn schoonzoon
Jan Vechtersz.
Reynier Ingels was de stamvader van het aanzienlijke katholieke geslacht Ingels
te Amsterdam, waartoe verschillende juristen en priesters hebben behoord. Omstr.
1582 huwde hij D i e u w e r B e n t e s (of B e n n i n g s ), die als zijn weduwe voorkomt
in 1631, woonachtig op de Oude Vesten (haar vermogen werd toenmaals geschat
op ƒ 32.000). Van zijn kinderen noemen wij: M a r i t g e n , geb. omstr. 1583, te
Amsterdam op 29 Dec. 1605 ondertrouwd met A r e n t W i l l e m s z .; C a t h a r i n a ,
geb. omstr. 1587, ondertrouwt te Amsterdam 7 Mei 1607 met J a n V e c h t e r s z .,
woonachtig in de Kalverstraat; Barthout, die voorgaat; Jan, die voorgaat; Mr.
B e n e d i c t u s , geb. omstr. 1600, werd advocaat te Amsterdam, begr. ald. in de
Oude Kerk, Mei 1664, ondertrouwde aldaar 27 April 1635 met E l i s a b e t h
J a n s d r . S w e e l i n c k , een dochter van den organist Jan Pietersz. Sweelinck (zie
art.). Uit dit huwelijk worden een drietal kinderen vermeld: J o a n n e s B e n e d i c t u s
I n g e l s , begr. in de Oude Kerk te Amsterdam 2 Oct. 1670, trouwt te Antwerpen in
1664 (ondertr. te Amsterdam 16 Nov.) met J o h a n n a C a t h a r i n a L o s s o n ,
te Antwerpen woonachtig (uit dit huwelijk drie dochters); Mr. N i c o l a a s
B e n e d i c t u s I n g e l s , geb. te Amsterdam 1639, jur. stud. te Leiden 12 Aug.
1659, daarna advocaat te Amsterdam, overl. te Beveren in het land van Waas 20
Mrt. 1707, teekent te Amsterdam 29 Oct. 1667 aan met C a t h a r i n a A g a t h a
d e K i e s te Haarlem (uit dit huwelijk drie zoons, die ongehuwd blijven, en twee
dochters); J a n I n g e l s , ongehuwd overl. en begr. in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
19 Nov. 1678.
Zie: Huwelijksint. reg. van de Pui te Amsterdam (Gem. Archief aldaar); Dietsche
Warande X, 324; Oud-Holland III (1885), 290, 294, 295; T.M.C.H. v a n
R i j c k e v o r s e l , Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam (1887),
52; Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem XVIII (1893) 51;
J.G. v a n D i l l e n , Bedrijfsleven en gildewezen van Amster-
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dam (1934) II, 238; d e z ., De sergeants en schutters van Rembrandt's
schuttersoptocht in Jaarboek Amstelodamum (1934), 99; B. v a n d e n
S i g t e n h o r s t M e y e r , Jan Pietersz. Sweelinck 1934, 18.
Wijnman

[Ingels, Mr. Reynier (2)]
INGELS (Mr. Reynier (2), somtijds minder juist E n g e l s of E n g e l e n genoemd,
geb. te Amsterdam 1620, overl. aldaar 14 Maart 1673. Hij was een zoon van Mr.
Jan Ingels, die voorgaat, en behaalde vermoedelijk te Leuven den graad van
licentiaat in de rechten. Zijn opleiding tot priester genoot hij aan het college der
Oratorianen te Parijs. Op 10 Dec. 1650 volgde hij Mr. Pieter Ysbrandsz., die 17 Nov.
van dat jaar was overleden, op als pastoor te Uitgeest. Al spoedig kwamen er echter
klachten over zijn optreden ten opzichte zijner parochianen (‘de duritia in regimine
et controversione cum domesticis’). In 1653 moest hij Uitgeest verlaten; hij huurde
in dat jaar een huis te Amsterdam, waarschijnlijk om hierin een kapel te stichten.
Na eenige jaren werd hij de opvolger van den pastoor van het St. Annakerkje te
Oetewaal, Martinus Snellenburg, die 16 Oct. 1660 was overleden. Dit kerkje werd
in 1663 verplaatst naar den uitersten hoek van Oostenburg (aan de voormalige
Papenkerkbrug), enkele jaren daarna naar Kattenburg in het huis ‘de Ploeg’. Als
pastoor van deze statie is Ingels overleden. Na zijn dood werd de kerk wederom
verplaatst en wel naar het Kattenburgerplein, waar Catharina Agatha de Kies,
weduwe van Mr. Nicolaas Benedictus Ingels (zie art. Mr. Reynier Ingels (1) een
drietal perceelen had aangekocht. Ingels was ook priester van het Berulliaansch
oratorium. In de latijnsche Batavia Sacra (1714), 381, komt een hollandsch vers
voor van zijn hand tot lof van pastoor Pieter Ysbrandsz. te Uitgeest, geteekend R.I.
Zijn portret geschilderd in 1660 (gerepr. bij S t e r c k en v a n D i l l e n , zie in fine)
hangt thans in het Museum Amstelkring te Amsterdam en heeft het volgende opschrift
‘LUCe et MUnDo (gevende het jaartal der schildering) C. Ingelius pnt. fratri suo
obtulit’; het is dus vervaardigd door Cornelis Ingels, die voorgaat. Tot dusverre heeft
men echter als naam van den schilder gelezen ‘J. (?) Ingelius’ en daaruit afgeleid,
dat Reynier een broeder Johannes gehad moest hebben, dien men daarenboven
nog zonder eenigen grond identificeerde met den schilder J o h a n n e s E n g e l s ,
die (volgens A.D. d e V r i e s in Oud- Holland 1885, 142) op 29 Juli 1669 vijftig jaar
oud was. Over den zilveren kelk aan Reynier (2) geschonken door zijn broeders en
zusters, thans op het Begijnhof te Amsterdam, zie men het artikel betreffende Mr.
Jan Ingels.
Reynier Ingels(2) heeft een zekere bekendheid verworven, omdat S t e r c k hem
meende te herkennen als sergeant op de in 1642 geschilderde Nachtwacht van
Rembrandt (De sergeant Reynier Engelen op Rembrandts Nachtwacht in OudHolland, 1907, 65, met aanvullingen herdr. in S t e r c k , Rondom Vondel, 1927, 47).
V a n D i l l e n heeft echter afdoende bewezen, dat de bedoelde sergeant de
lakenkooper Reynier Engelen was, woonachtig op den Nieuwendijk (Jaarboek
Amstelodamum, 1935, 101). M o e s heeft trouwens reeds beide personen
uitdrukkelijk onderscheiden.
Zie: Oudheden en gestichten van Amstelland enz. II (1721), 161; Bijdragen voor
de geschiedenis van het bisdom van Haarlem II (1874), 129-131; IV, (1876), 442;
VIII (1880) 326, (1925); XLIII 224; Archief voor de gesch. van het aartsbisdom Utrecht
I (1875), 272; XI (1883), 128, 129; XXIV (1897), 250; Historische tentoonstelling
van Amsterdam (1876), no. 1567; T.M.C.H. v a n R i j c k e v o r -
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s e l , Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam (1887), 53; M o e s ,
Iconographia batava I (1897), no. 2372 en 3920; J.C. v a n d e r L o o s ,
Geschiedenis van Uitgeest, 114-116; T h i e m e u n d B e c k e r , Künstler-Lexikon
XVIII (1925), 593 i.v.J. Ingelius.
Wijnman

[Ingels, Mr. Simon]
INGELS (Mr. Simon), geb. te Amsterdam 1618, overl. nà 1660, letterkundige. Hij
was een zoon van Mr. Jan Ingels, die voorgaat, liet zich 22 Febr. 1640 als jur. student
te Leiden inschrijven en vestigde zich na zijn promotie als advocaat in zijn
geboortestad. Hij vertrok 19 April 1660 als hollandsch consul naar Barcelona, na
zijn broeder Reinier (2), die voorgaat, een notarieele volmacht te hebben gegeven
om zijn zaken te beheeren. Omtrent zijn latere lotgevallen is niets bekend.
Hij schreef De getrouwe herderin. Lantspel. Door S.I. Met eenige gedichten van
de zelve (Amsterdam 1658). Dit tooneelstuk is een vertaling van C o n t a r i n i 's La
fida nimfa (1598). De gedichten hebben geen bijzondere poëtische waarde. Er blijkt
uit, dat Ingels verliefd was op Maria Crombalch, de dochter van Tesschelschade;
hij bezong ook haar ziekbed en dood (1647), benevens die van haar moeder (1649).
Verder vindt men onder de gedichten bijschriften op portretten van Hooft en Vondel.
Hij stond dus met dezen in betrekking. In de voorrede van den bundel, die gedateerd
is te Vreeland den 15den van Herfstmaand 1658, vertelt de dichter, dat de
gepubliceerde gedichten ‘voor lange jaren zo buyten als binnen 's lands (zijn)
aangegroeyt’; het landspel had hij voleindigd op de buitenplaats Landewaart te
Vreeland in den winter van 1657, nadat hij er 10 à 12 jaar niets aan had gedaan. In
het Prentenkabinet te Amsterdam bevindt zich nog een door Rembrandt geëtst
portret van Lieven Willemsz. van Coppenol (dl. VII, kol. 322), met gecalligrafeerd
gedicht van Ingels op Coppenols schrijfkunst uit 1658, geteekend ‘S.I. advo(caa)t’
(1661). Op een plano, getiteld Gedichten op de afbeeldinghe en penne-konst van
Mr. L i e v e n v a n C o p p e n o l (Amst. 1661), komt een gedicht voor van S.
Engelsz., zonder twijfel een verschrijving voor S. Ingels.
Het portret van Simon Ingels werd geschilderd door Dirk Bleker; het werd door
den dichter bezongen, doch is thans niet meer aan te wijzen.
Vroeger noemde men hem ten onrechte S i m o n (v a n ) I n g e n . Omstreeks
1658 was er echter slechts één advocaat te Amsterdam, op wien de initialen S.I.
konden slaan en dat was Simon Ingels.
Zie: T.M.C.H. v a n R i j c k e v o r s e l , Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis
te Amsterdam (1887), 54; 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 , Biogr.
woordenboek der noord- en zuidnederlandsche letterkunde (1892), 2e dr., 386 i.v.
Ingen; M o e s , Iconographia batava I (1897), no. 3921; J.A. W o r p Geschiedenis
van het drama en het tooneel in Nederland I (1904), 457; II (1908) 129; d e z ., Een
onwaardeerlijcke vrouw (1918), XLIV, 329, 330, 339, 349; J.F.M. S t e r c k ,
Oorkonden over Vondel en zijn kring (1921), 177, 186; J. t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde 2e dr. III (1923), 157; J.F.M. S t e r c k ,
Rondom Vondel (1927), 45, 46; H.F. W i j n m a n , Mr. Lieven van Coppenol in het
Jaarboek Amstelodamum (1933), 143, 155, 161.
Wijnman

[Isaacsz., Pieter]
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ISAACSZ. (Pieter), ook genaamd P e t r u s Y s a c h s of P i e t e r I s a c s ,
I s a k s e n , I s a a c h s e n enz., geb. te Elseneur in Denemarken 1569, overl. aldaar
14 Sept. 1625, kunsttchilder. Hij was een zoon van I s a ä c P i e s e r s z . (vgl. het
art. over Joh. Is. Pontanus,
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dl. I, kol. 1417), agent der Staten-Generaal in Denemarken, en M a r g a r e t h a
V a l e r i u s d r . v a n D e e l e n . Zijn ouders keerden in 1577 naar het vaderland
terug en deden hem in de leer bij den schilder Cornelis Ketel (dl. VIII, kol. 966) te
Amsterdam, waar hij anderhalf jaar bleef. Omstreeks 1587 was hij te München bij
Hans van Aken, den hofschilder van keizer Rudolf II, werkzaam, die zoozeer met
hem was ingenomen, dat hij hem in lateren tijd (omstr. 1601) zijn portret schonk.
Met dezen moet hij Duitschland en Italië hebben bereisd. In 1593 vindt men hem
te Amsterdam woonachtig in de O.Z. Houttuinen; hij teekende op 20 Nov. van dat
jaar ten huwelijk aan met S u s a n n a W i l l e m s d r . C r a e y b o r n , van Antwerpen
herkomstig. Uit 1596 en 1599 dateeren zijn twee groote schuttersstukken in den
trant van Ketel, thans in het Rijksmuseum te Amsterdam; van een der de
schuttersstuk (dateerend van vóór 1607), vroeger in de Handboogsdoelen aldaar,
is nog een teekening bewaard gebleven. Pieter Isaacsz. woonde te Amsterdam ‘in
Cranenborgh’; in Dec. 1603 kocht hij voor ƒ 1425 een erf op den hoek van de St.
Anthoniesbreestraat en Zwanenburgwal, waarbij de stadsbouwmeester Hendrick
de Keyser (dl. II, kol. 674) een zijner borgen was. Op dit erf liet hij een huis bouwen.
Op 6 April 1606 kreeg hij ƒ 300 ‘over 't schilderen deser stede clavecimbel’. Te
Amsterdam bezat hij een fraaie verzameling schilderijen. Medio 1607 vertrok hij
naar Denemarken, waar hij door zijn relaties met den gezant Jonas Charisius de
gunst verwierf van koning Christiaan IV. Hem werd toen de aankoop van kunstwerken
voor de kasteelen des Konings opgedragen. Tevens werd hij belast met de opleiding
van jonge deensche schilders, ten behoeve waarvan hij zich in het voorjaar 1610
wederom naar ons land begaf. Zijn tweede verblijf te Amsterdam duurde tot den
zomer van 1614. Na den in Sept. of Oct. 1615 gevolgden dood zijns vaders, die
sinds 1595-96 wederom als agent van de Staten in Denemarken fungeerde,
ambieerde hij diens betrekking, doch had hiermede aanvankelijk geen succes. In
dien tijd vervaardigde hij op bestelling van den Koning en de Koningin-weduwe van
Denemarken verschillende schilderstukken. Op 30 Maart 1616 werd hij echter
wegens politieke kuiperijen uit Denemarken verbannen en veroordeeld om drie jaar
in Nederland in den oorlog te dienen, onverschillig aan welke zijde. Of hij dezelfde
is als de Peeter Isaac, die in 1617 werkzaam was bij Frederik Abshoven te
Antwerpen, is onzeker. In 1617 werd hij begenadigd en op 28 Juni van dat jaar
benoemd tot agent van de Staten in Denemarken. Afwisselend hield hij daarna
verblijf te Elseneur en Kopenhagen en noemde zich kamerschilder des Konings.
Hij verzamelde ook schilderijen en dreef kunsthandel op Denemarken. Intusschen
heeft hij het vertrouwen des Konings op ergerlijke wijze beschaamd. Jaren na zijn
dood kwam aan het licht, dat hij sinds 1620 voor een jaargeld van 400 rijksdaalders
zweedsch spion was aan het deensche hof voor Axel Oxenstierna. Op 5 Juni 1625
maakte hij, te Elseneur woonachtig, zijn testament; een afschrift hiervan berust in
het protocol van den amsterdamschen notaris Lucas Lamberti. Bij dit testament
onterfde hij zijn zoon Isaac Isaacsz. (dl. IX, kol. 437). Kort daarna stierf hij; zijn vrouw
volgde hem na negen weken in het graf. Zijn nalatenschap werd 22 Sept. 1626 in
zijn huis aan de St. Anthoniesbreestraat te Amsterdam verkocht; den interessanten
inventaris vindt men bij B r e d i u s .
Pieter Isaacsz schilderde portretten, verder ook
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mythologische, allegorische en bijbelsche scènes en landschappen. Behalve de
beide genoemde schutterstukken in het Rijksmuseum te Amsterdam, bevindt zich
aldaar van de hand van Pieter Isaacsz. ‘De oploop der Romeinsche vrouwen op
het Kapitool’, reeds door van Mander vermeld. In Denemarken zijn nog vele portretten
van koning Christiaan IV en zijn familie, benevens van verschillende adellijke
personen aanwezig. Zoo hangen op het slot Rosenborg de beeltenissen van het
koninklijk paar (omst. 1608), op het slot Frederiksborg het portret van den koning
(omstr. 1612). Een ander portret van Christiaan IV, tot omstr. 1912 in het Museum
te Berlijn, is thans eveneens in Denemarken. Op Rosenborg heeft Pieter Isaacz.
ook vele zolder- en wandschilderingen gemaakt. Buiten Denemarken en Amsterdam
zijn stukken van zijn hand uiterst schaars. Het Museum te Bazel bezit van hem een
allegorie op de ijdelheid (1610). Van Mander somt verschillende portretten van hem
op, die thans niet meer aan te wijzen zijn (Pieter Semeyns, Pieter Huygesz. enz.).
Eenige zijner stukken zijn in prent gebracht door J. Saenredam, Jan Harmensz.
Muller, Matham e.a.
Pieter Isaacsz. is het type van den gladden en pompeuzen hofschilder. Met
voorliefde beeldt hij zijn portretten af in vol ornaat, versierd met alle teekenen hunner
waardigheid en gestoffeerd door weelderige draperieën; de kleeding werkt hij tot in
de kleinste details uit. Als portretschilder uit den overgangstijd naar Rembrandt en
Hals is hij niet geheel zonder beteekenis. Ook heeft hij invloed gehad op de latere
deensche schilderkunst. Theod. Rodenburch (dl. VII, kol. 1054) prijst hem in 1618
met de woorden: ‘Ghy Amsterdamme doet Apelles fame buyghen... Uw Pieter Ysacx
die u roofden Denemarken’.
Als zijn leerlingen noemt men (behalve de Denen Sören Kjaer of Severinus
Paludanus en Jacob Lauritzen): Jan Claesz., Job (Jacob) Pauwelsz., Huygh Pietersz.
Voskuyl, François Venant, Adriaen van Nieuwland en Hendrik Avercamp.
Uit zijn huwelijk werden geboren: H e y l t j e of H e l e n a P i e t e r s d r . gedoopt
in de Oude Kerk te Amsterdam 20 Aug. 1596, huwt later met J a n E t t e r s z . of
O t t e r s z .; Isaac Isaacsz., zie dl. IX, kol. 437; S u s a n n a , huwt later met P e l g r i m
d e B o s c h ; M a r g a r e t h a P i e t e r s d r ., gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam
7 Juli 1602, trouwt in 1631 met C o r n e l i s J a c o b s z . v a n d e r M a r c k e n ;
A n n a M a r i a , gedoopt 26 Oct. 1603, trouwt T h o m a s v a n W e l y ;
C a t h a l i j n a , trouwt in 1631 J o c h e m v a n D i e n . Merkwaardig is, dat de zoon
het patronymicum van den vader als eigennaam aannam.
Een broeder van Pieter Isaacsz. was de geschiedschrijver Johannes Isacius
Pontanus (dl. I, kol. 1417).
Zie: C a r . v a n M a n d e r , Het schilderboeck, ed. H a n s F l o e r k e II (1906),
51, 285, 291-93, 437, 446, 447; I m m e r z e e l , De levens en werken der holl. en
vlaamsche kunstschilders II (1855), 74; K r a m m , Leven en werken der hollandsche
en vlaamsche kunstschilders III (1859), 786, O b r e e n 's Archief voor
Kunstgeschieder is II (1879-80), 35, 147; VI, 35, 43, 56; N. d e R o e v e r , Drie
Amsterdamsche schilders (Pieter Isaaksz, Abraham Vinck, Cornelis van der Voort)
in Oud- Holland III (1885), 171 e.v., verder Oud- Holland III, 38, 39, 46, 207, 273;
IV, 19, 20, 89, 101, 304; V (1887), 4; VIII (1890),
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4; IX (1891), 118, 139, 144; XV (1897) 132-138; A. B r e d i u s , Künstler-Inventure
V (1918), 1473 ev., VII, 129 e.v.; Dansk biografisk Haandleksikon II (1923), 191;
T h i e m e - B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XIX (1926), 231,
met uitvoerige lit. opgave, ook van deensche bronnen.
Wijnman

[Iterson, Andrinus Anthonie Gijsbertus van]
ITERSON (Andrinus Anthonie Gijsbertus v a n ), geb. te Woerden 11 Aug. 1803,
overl. te 's Gravenhage 4 Juni 1897, zoon van G i j s b e r t , griffier van het
vredegerecht, en van diens eerste vrouw A n d r i n a v a n Z y l l .
Hem trok de studie der natuurwetenschappen aan en hij kwam dan ook reeds op
jeugdigen leeftijd onder de leiding van prof. de Fremery, hoogleeraar in de
scheikunde aan de academie te Utrecht. Later gesteund door de vriendschap en
voorlichting van den grooten scheikundige, prof. G.J. Mulder, legde hij zich speciaal
toe op de studie der vetzuren en dit leidde er toe, dat hij besloot zich te wijden aan
de fabricage van stearinekaarsen, destijds in ons land nog een nagenoeg nieuwe
tak van industrie. Het was dan ook op zijn aanraden, dat de firma
Schoneveld-Westerbaan en Co. te Gouda er toe overging om in 1853 een kleine
stearine-kaarsen- fabriek aan haar fabriek van aardappelstroop te verbinden. Iterson
trad als technisch directeur van deze fabriek op, terwijl later weder op zijn initiatief
die kleine compagnieschap herschapen werd in een N.V. met voldoend kapitaal om
de fabriek op groote schaal te kunnen drijven. Bij zijn dood vonden in deze fabriek
600 werklieden een behoorlijk bestaan.
Steeds is hij werkzaam geweest om zijn fabrikaat te verbeteren en de mededinging
met buitenlandsche producten vol te houden. Daarin is hij uitnemend geslaagd. Op
de wereldtentoonstelling te Parijs in 1867 werd de inzending der goudsche
kaarsenfabriek met goud bekroond. Vooral zijn prachtige expositie van vetzuren,
voornamelijk stearine, trok de aandacht.
Bij zijn moeilijken werkkring vond v.I. nog tijd en lust om zich aan andere belangen
te wijden. Zoo was hij een tijd lang schoolopziener en nam, met vaste overtuiging
de liberale beginselen toegedaan, tijdens zijn verblijf te Gouda een werkzaam
aandeel aan den politieken strijd. Zeer verdienstelijk heeft hij zich ook gemaakt
tegenover de Nederl. mij tot bevord. der nijverheid. Tot tweemaal toe werd hij tot
een harer directeuren gekozen en een reeks van jaren was hij in deze betrekking
werkzaam. Ook is hij een tijd lang algemeen voorzitter dezer maatschappij geweest.
In 1880 trad hij af als directeur der Stearinekaarsenfabriek, werd gepensionneerd
en vervangen door Dr. IJssel de Schepper. Van Iterson bracht zijn laatste levensjaren
te 's Gravenhage door, maar bleef nog steeds in openbare belangen, in industrie
en wetenschap belang stellen.
Hij was 20 Juli 1828 te Haastrecht gehuwd met E v a M a r i a S t o e l e n d r a g e r ,
geb. te Haastrecht, overl. te Gouda aan de cholera. Zij schonk hem 5 kinderen. Zijn
eenige zoon G i j s b e r t A n d r i n u s , oud-offie. van administratie O.I. leger, overleed
een jaar voor zijn vader, ongehuwd. Twee dochters overleefden hun vader en lieten
hun geheele vermogen aan de stad Gouda na, om daaruit een ziekenhuis te stichten
en te onderhouden. Zij stierven te Brussel daags na elkander, op 7 en 8 Oct. 1906.
Regt

[Iterson, Willem Jan Dirk van]
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ITERSON (Willem Jan Dirk v a n ), geb. te Weesp 13 Maart 1838 overl. te Leiden
18 Juli 1897, zoon van Ds. Frederik Hendrik Gijsbertus (dl. III, kol. 642) en van
Aaltje Bosch.
Hij was landbouwkundige, onder-directeur der
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landhuishoudschool te Groningen en directeur der stadsreiniging aldaar.
Hij schreef: Schets van de landhuishouding der Meyerij ('s Hertogenb. 1868). Met
Mr. B.W.A.E. baron S l o e t t o t O l d h u i s (1808-84) gaf hij uit: Proeve van
bouwstoffen voor de geschiedenis van den Nederl. Landbouw ('s Grav. 1874) en
samen met denzelfde: Alg. Aardrijksk. Bibliogr. van Nederland (bekend onder den
naam: Repertorium van R. van der Meulen), 3 dln.
Hij overleed ongehuwd.
Regt

[Itsma, Wybrandus van]
ITSMA (Wybrandus v a n ), geb. in 1693 te Leeuwarden, overl. te Harlingen in 1759,
werd in 1715 advocaat, was van 1739-47 lid der stadsregeering van Dokkum, daarna
burgemeester van Harlingen, en lid der Staten-Generaal. Hij heeft zich als een warm
verdediger van het Huis Oranje-Nassau doen kennen in zijn Jagtpraatje over de
verhandeling van de vrijheit in den burgerstaat (van L.F. de Beaufort) (2e dr. Leeuw.
1737); Jagtpraatje over de oude en hedendaagse gesteltheid van de Ned. Republyk,
de boeken en digtstukken, betreffende het stadhouderlijk bewint (Leeuw. 1738);
Jagtpraatje over de hedendaagse leevensbeschrijvingen der princen van Orangen,
keurdichten, de
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Vryheit in den burgerstaat, enz. (Leeuw. 1738). Deze Jagtpraatjes strekken tot een
vervolg op de twee Schuitepraatjes in 1738 door E p o S j u c k v a n B u r m a n i a
uitgegeven. Zij werden herdrukt onder den titel van Schuite- en Jagt-praatjes, rakende
de oude en hedendaagsche gesteldheid van de Ned. Republyk en eenige nieuw
uitgekomene boeken (Leeuw. 1757). Vermoedelijk was van I. ook de schrijver van
de door hollandsche schrijvers zeer bestreden: Verhandeling van landerijen (Leeuw.
1739), waarbij: Kort vertoog aantoonende de onwaare stellingen betreffende de
dykgraave van Delfland, vervat in (bovenstaand) fameus libel of blauw boekje (Delft
1739), en: Aanhangsel van de Vrymoedige bedenkingen over de vryheid, als vervolg
van de vryheid in den burgerstaat (van L.F. de Beaufort), tot antwoord van het
Jagtpraatje, op de vrym. bedenkingen en op de verhand. van landeryen (Amsterdam
1739). In 1748 had hij deel in het ontwerpen van het Reglement Reformatoir. Als
historieschrijver van Friesland, had hij geen beteekenis. Zijn vrouw was M a r i a
B o e f , die hem geen kinderen schonk.
Zie: S c h e l t e m a , Staatk. Nederland II, 1623; Catalog. der Prov. Bibl., 254.
Wumkes
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J.
[Jacobsz., Claes]
JACOBSZ. (Claes), geb. in de Rijp omstreeks 1600, overl. aldaar 1664, dichter,
schrijver, uitgever, graveur, en doopsgezind voorganger. Zijn vader was dienaar
(diaken) bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden in de Rijp. Zelf trad
hij gelijktijdig met zijn vriend Pieter Pietersz. (dl. VIII kol. 1255) als leeraar bij deze
gemeente op: een pamflet van Jan Theunisz. (dl. IX, kol. 1171) J.W. Nieuwe
Raechbesem, dd. 5 Mrt. 1627, noemt hen als zoodanig. Vermoedelijk werd hij reeds
in 1624 voorganger, omdat een tot hem gericht gedicht uit dat jaar (Rijper
liedtboecxken, no. 44) hem ‘ghenade en vrede’ wenscht ‘om neerstig voor te draghen
Godes woort en leer’. Hij werd gemoeid in den twist over het aannemen door Pieter
Pietersz. in den zomer van 1627 van een beroep naar Zaandam; deze mocht door
toedoen van Dr. Jan Willemsz., mede leeraar in de Rijp (dl. I, kol. 1578), geen
afscheid prediken, omdat laatstgenoemde liever zelf dit beroep had aangenomen.
In het pamflet van Robbert Robbertsz. Ie Canu (dl. I, kol. 561), getiteld Disputatie
tusschen twie huyslieden tot Jan Thuenissen in de Oude Bruchsteech over het
wechtrecken met der wuen van Pieter Pietersen kistemaker en vermaner in de Rijp
(1627) wordt van Claes Jacobsz gezegd: ‘sijn eigen vader is een diender, twie van
sijn swagers, en nog ien van zijn oom en noch ien neef’. Ook in verschillende
pamfletten van Jan Theunisz. komt hij voor, o.a. in Jan Willemsz. Raegh-stock
(1637) en in Antwoordt op sekeren brief van Pieter Pietersz. (1627); in laatstgenoemd
pamflet wordt hij genoemd ‘de goed-meenende mannen-vermaander Claas Jacobsz.
onder de Komen-Jannen op de Rijp’, omdat hij niet accoord ging met de maatregelen
door de gemeente te Amsterdam tegen Nittert Obbesz. (dl. VIII, kol. 1231) genomen.
De Komen-Jannen waren leden van de Waterlandsche Gemeente in de Rijp, volgens
Leeghwater (dl. VI, kol. 909) genoemd naar Comen Jansz., den eersten prediker
der Doopsgezinden aldaar.
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Claes Jacobsz. is de samensteller van het Rijper Lie(d)tboecxken, waarvan de
eerste druk tevens door hem werd uitgegeven (gedr. te Amsterdam bij Barent Otsz.
1624). Deze bundel bevat 114 religieuze gedichten; blijkens de beginletters zijn er
enkele bij van Claes Jacobsz. zelf, verder van den bovengenoemden Pieter Pietersz.,
Pieter Arentsz., Frans Pietersz., Jan Philipsz. Schabaelje (dl. II, kol. 1268, zinspreuk
‘Weest op u hoede’) e.a.; talrijke zijn anoniem. Verreweg de beste der opgenomen
gedichten zijn die van Schabaelje. De bundel wordt besloten door twee predicatiën
van Pieter Pietersz. en een ‘christelijcken sent-brief geschreven aan een bedrukte
weduwe’ door Claes Jacobsz. Blijkens de vele herdrukken, o.a. vermeerderd met
gedichten van Hoejewilt (zie art. in dit dl.) e.a., viel het liedboek zeer in den smaak
van geloofsgenooten en geestverwanten (uitg. bij Claes Jacobsz. 1636, 1647,
Krommenie 1647, Alckmaer 1664, Saerdam 1669, 1682, 1693, 10e dr. Amsterdam
1716). Veelal werden latere drukken gevolgd door 't Gheestelijck kruydt-hofken (1e
dr. bij Claes Jacobsz. 1629, 2e dr. eveneens 1633, 3e dr. elders omstr. 1635, 4e
dr. bij Claes Jacobsz. 1637 enz.), waarin talrijke gedichten van Schabaelje en Corn.
Laakhuysen (zie art. in dit dl.), en 't Groot achter-hofken (1e dr. elders omstr. 1635,
2e dr. bij Claes Jacobsz. 1639 enz.). Verder gaf Claes Jacobsz. doopsgezinde
literatuur uit: P i e t e r P i e t e r s z ., Wegh na vredestad (1624, 1642); Het boeck
der gesangen (1624); H a n s d e R i e s , Lietboeck, 6e dr. (1634, 1643); H a n s
d e R i e s e n L u b b e r t G e r r i t z ., Corte belijdenisse (1634); S c h a b a e l j e ,
Lusthof des gemoets (1638); Nieuwe Testament (1639), S c h a b a e l j e , Dialogus
van den Corinthischen twist (1640); H a n s d e R i e s , Fonteyntjen (1640, 44);
S c h a b a e l j e , Aanmerkingen oft gulden annotatiën (1641); P i e t e r P i e t e r s z .,
Hemelsche bruiloft, Proeve des waren Chr. geloofs en Een Christelijcke sendtbrief
(1641); d e z ., Predicatie over de liefde (1642);
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Nieuwe Testament (1643); C l a e s J a c o b s z ., Kort verhael van het leven van
Hans de Ries, waarachter P i e t e r P i e t e r s z ., Godsalighe oeffeningh met eenige
Christelijke gebeden van C l a e s J a c o b s z . (1644); Practijcke der sielen (1644);
P i e t e r P i e t e r s z ., Spieghel der barmhartigheid (1645); S c h a b a e l j e , Hist.
beschrijvingh van het leven onses Heeren (1647). Zijn uitgeversadres luidt: ‘in de
Rijp inde Laecken-winckel (1624) ‘in de Rijp in de Lange straet’ (1637) en ‘in den
rijpen ooghst (1644). De titelprent op sommige zijner uitgaven, een gezicht op de
Rijp, geteekend CLI, is ongetwijfeld van zijn hand. Ook zijn sommige prenten in zijn
uitgaven van deze letters voorzien.
In het Doopsgezind Archief in de Rijp bevindt zich nog een door hem vervaardigd
hs. van 879 blz., getiteld Predicatiën verhandelende verscheyden texten soo uyt
het Oude en Nieuwe Testament (voleindigd 21 Sept. 1646).
Claes Jacobsz. werd als voorganger in de Rijp opgevolgd door zijn zoon J a c o b
C l a e s z ., geb. omstr. 1630, in den dienst bevestigd door Denijs van der Schuere
30 Mrt. 1654, overl. in de Rijp 11 Mei 1703. Deze was de eerste leeraar aldaar, die
een bezoldiging genoot.
Zie: Naamlijst der Doopsgezinde schryveren (1745); Catalogus van de bibliotheek
der Ver. Doopsgez. gem. te Amsterdam II (1888); Catalogus der werken over de
Doopsgezinden.... in de bibl. der Ver. Doopsgezinde gem. te Amsterdam (1919);
D.F. S c h e u r l e e r , Ned. liedboeken (1912), 44, 45; G. F o p m a , Uit de
geschiedenis der Doopsgezinde gemeente te de Rijp in Doopsgezinde Bijdragen
LIV (1917), 38 e.v.; Jaarboek Amstelodamum XXV (1928), 120.
Wijnman

[Jacobsz., Dirck]
JACOBSZ. (Dirck), schilder, geb. omstr. 1500 te Amsterdam en daar overleden 9
Juni 1567. Hij was de zoon van den schilder Jacob Cornelisz. van Oostsanen (dl.
IV, kol. 331) en zeer waarschijnlijk heeft hij van hem zijn eerste opleiding gehad. In
1516 was hij vermoedelijk in Antwerpen, waar zijn vader toen werkte. Deze laat zijn
zoon hier achter en in 1518 wordt Dirck er als meester in het gilde opgenomen. Hij
is gehuwd met M a r i e G e r r i t s (zilveren Marietje), bij wie hij 2 kinderen heeft:
J a c o b D i r k s W e r r e , die ook schilder werd en een dochter M a r i e .
Dirck Jacobsz. is ongeveer even oud als Scorel en het is zeer wel mogelijk dat
zij gelijktijdig op het atelier van Cornelisz. gewerkt hebben. Over en weer
beïnvIoedden zij elkaar. Het werk van Dirck is wat burgerlijker en vertoont geen
spoor van romanisme. Beroemd was hij vooral om het schilderen van de handen,
zooals van Mander ons reeds meedeelt. Hij vertelt zelfs dat een kunstvriend, Jacob
Raevaert, veel geld bood om uit een portret een hand te kunnen snijden. Het meest
bekend zijn zijn schuttersstukken. Van de enkele portretten zijn er tot nu toe sIechts
weinig bekend. In zijn latere werken wordt hij losser en natuurlijker, vermoedelijk
door den invloed van Cornelis Teunisz. en van Dirck Barentsz., die omstr. 1560 uit
Italië terugkeert. In den ontwikkelingsgang van het groepsportret neemt zijn oeuvre
een belangrijke plaats in.
Van zijn portret bestaat een prent door J. Ladmiral.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 743; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVIII (1925), 257; J. S i x
in Oud-Holland (1895), 91; G.J. H o o g e w e r f f in Oud-Holland (1914), 81.
van Guldener
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[Jacobsz., Jacob]
JACOBSZ. (Jacob), doopsgezind dichter uit het begin van de 17e eeuw. Hij was
woonachtig te Danzig en gaf aldaar in 1604 uit Pruys liedt-boeck inhoudende
schriftuurlijcke nieuwe liedekens. De universiteits-bibliotheek te Amsterdam bezit
hiervan een lateren herdruk te Amsterdam, z.j., evenzoo de coll. Scheurleer in de
Kon. bibl. te 's Gravenhage. Uit een aan den dichtbundel voorafgaand gedicht van
Carel van Mander blijkt, dat Jacob Jacobsz. de vervaardiger is van den bundel
(zinspreuk: Ledig-gangh leert veel quaets); op het einde komen evenwel eenige
gedichten voor, onderteekend met de spreuken ‘Denckt naa’, ‘Proeft al, het goede
onthoudt’ en ‘'t Noodigste eerste’. Een der gedichten is van de broederen van de
Pruysen Landauwen aan de broeders te Haarlem (1603). Daaruit blijkt ook dat Pruys
= Pruisisch.
Zie: D.F. S c h e u r l e e r , Nederlandsche liedboeken (1912), 29 (waar het
abusievelijk gecatalogiseerd staat op den eigennaam Pruys).
Wijnman

[Jan I]
JAN I, soms bijgenaamd de Overwinnaar, hertog van Brabant (Lotharingen) 1267-88,
van Brabant en Limburg 1288-94, tweede zoon van Hendrik III (zie ald.) en A l e y d a
v a n B o u r g o n d i ë (overl. 1273). Geb. te Brussel, onbekend wanneer, en overl.
3 Mei 1294. Na den dood van Hendrik III (28 Febr. 1261) volgde de oudste zoon,
H e n d r i k (IV), op, maar aangezien deze zwakzinnig was, vatte Aleyda het plan
op, hem door Jan te vervangen, die, gezond van lichaam en geest betere waarborgen
scheen te bieden voor een krachtig bestuur over het land, dat destijds in
moeilijkheden verkeerde. De dood van den machtigen edelman Arnold van Wesemael
in 1266, die zich tegen deze troonswisseling heftig verzet had, gaf de
hertogin-weduwe de kans om haar plan te volvoeren. Gebruik makend van den
dreigenden inval van den luikschen prins-bisschop Hendrik van Gelre, die Mechelen
had willen veroveren en ten slotte Maastricht innam, riep Aleyda in Mei 1267 te
Cortenberg een groote vergadering bijeen der voornaamste geestelijken, ridders
en vertegenwoordigers der steden van het hertogdom, op welke vergadering Hendrik
afstand deed en Jan als hertog erkend werd. Richard van Cornwallis, de
Roomsch-koning, gaf 16 Aug. 1268 zijn fiat op den nieuwen toestand.
Terwille van de vriendschap met de zich destijds krachtig ontplooiende fransche
monarchie trad de nieuwe hertog in Febr. 1271 in het huwelijk met M a r g a r e t h a
v a n F r a n k r i j k , dochter van Lodewijk IX. Zij overleed echter reeds in Sept. van
het volgend jaar in het kraambed. Jan hertrouwde in Aug. 1273 met M a r g a r e t h a
v a n V l a a n d e r e n , dochter van den machtigen vlaamschen graaf Guy van
Dampierre. De band met Frankrijk werd in 1275 opnieuw gelegd door het huwelijk
van Jan's zuster M a r i a met P h i l i p s III d e n S t o u t e van Frankrijk, die in 1270
zijn vader Lodewijk was opgevolgd. In het gevolg van zijn zwager maakte Jan eenige
krijgstochten van dezen mee, zoo die tegen Sancho van Castilië in 1276, nadat hij
te Parijs tot ridder geslagen was, en een in 1285 tegen den koning van Aragon. Het
is op die krijgstochten, dat hij zijn goede betrekkingen met de fransche ridderschap
heeft aangeknoopt, waarmee hij voortdurend zou blijven verkeeren en met welks
leden hij zich bij voorkeur in het steekspel mat op een speciaal voor dat doel door
hem gekocht terrein bij Compiègne.
Formeel echter bleef Brabant leen van het keizerrijk en zoo vinden wij hem ook
24 Oct. 1273 te
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Aken bij de kroning van Rudolf van Habsburg tot Roomsch-koning, waar hij dezen
de leenhulde deed en door dezen in het bezit van de brabantsche leenen bevestigd
werd. In feite evenwel gedroeg hij zich als een onafhankelijk vorst en richtte hij zijn
politieke verbintenissen alleen in naar zijn eigen belang en ter bevordering van zijn
groote politieke doel: de expansie van zijn hertogdom naar het Oosten. Reeds in
1269 hadden de Luikenaren, die meestal met hun heer-bisschop in onmin leefden,
hem toegang tot hun stad verleend in ruil voor de hun toegezegde bescherming. In
1277 brak een strijd uit tusschen den aartsbisschop van Keulen, Siegfried van
Nederburg (1274-97), en Willem graaf van Gulik. Willem sloot een ligue van 35
graven en baronnen, waarvan de hertog van Limburg de voornaamste was. De ligue
deed een overval op Keulen, die echter mislukte, zoozeer zelfs, dat Siegfried zich
van Willem kon meester maken. Dit was voor Jan het oogenblik om te intervenieeren:
de strijd had groote nadeelen met zich gebracht voor den brabantschen handel, die
het in de eerste plaats hebben moest van het verkeer over den ouden romeinschen
landweg, die van Keulen over Maastricht, Tongeren, Brussel en Mechelen liep, waar
hij naar Brugge aftakte.
Na den heer van Heusden onderworpen te hebben, over wien de Bosschenaren
zich bij hem beklaagd hadden, trok hij met een sterk leger bij Maastricht de Maas
over, belegerde en vernietigde het slot van Rimburg bij Gulik, verzoende zich toen
(1279) met Limburg en sloot een verdrag met den aartsbisschop en de graven van
Kleef en Gelre, waarbij de heeren elkaar beloofden drie jaar lang den vrede te
bewaren en den handel te beschermen tusschen Dender en Rijn.
Na afloop van dien termijn brak er een echt feodale twist tusschen de verbondenen
uit om het hertogdom Limburg (E r n s t , Histoire du Limbourg, Luik 1839, IV, 388).
In 1283 nl. overleed Irmengarde, de dochter van den laatsten zelfstandigen hertog
Walram, welke gehuwd was met Reinoud van Gelre, zonder kinderen na te laten.
Reinoud wilde toen in de rechten treden van zijn overleden vrouw, daartoe door
Rudolf van Habsburg gemachtigd, maar de naaste erfgenaam van Walram van
Limburg, Adolf graaf van Berg, verzette zich daartegen. Hij was echter alleen tegen
den graaf van Gelre niet opgewassen en deed voor geld zijn rechten over aan Jan
van Brabant op 13 Sept. 1283. Hierdoor kwam deze tegenover Gelre te staan, maar
dat niet alleen. Immers Keulen, een dergelijken machtsaanwas van Brabant
vreezende, sloot zich bij Gelre aan, terwijl Kleef en Luxemburg de derde en vierde
bondgenoot werden. Ook Walram, de heer van Valkenburg, die rechten op het
hertogdom meende te kunnen doen gelden, sloot zich als vijfde bij hen aan.
Tegenover deze machtige coalitie gesteld, moest ook Brabant naar bondgenooten
uitzien. Het vond ze in den hollandschen graaf Floris V, zijn schoonzoon, dien Jan
I won door opheffing van de brabantsche leenhoogheid, die nog op een deel van
Zuid-Holland rustte als gevolg van de nederlaag van graaf Dirk VII in het begin van
de eeuw tegen den brabantschen hertog Hendrik I. Het betrof een strook ten N. van
de Maas met inbegrip van Dordrecht (Vredesverdrag bij O b r e e n , Brabantsche
oorkonden in Bijdr. Hist. Gen. XXXIV, 482). Den luikschen bisschop dwong hij tot
neutraliteit door een vriendschapsverdrag met de burgers van de hoofdstad, zooals
hij ook verbindingen met de keulsche burgerij aanknoopte. En ten slotte, 1287, wist
hij ook den graaf van Gulik aan zijn zaak te verbinden en dien van Kleef naar zijn
zijde over te halen door de belofte, hun te laten
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deelen in de veroveringen, die hij op Gelre zou maken. Bij Gulpen werd gestreden,
maar de uitslag was niet beslissend. Een scheidsgerecht, bestaande uit Gui van
Dampierre, den vlaamschen, en Jan van Avesnes, den henegouwschen graaf,
besliste in 1284, dat Reinoud van Gelre het vruchtgebruik van Limburg zou genieten.
De uitspraak zal Jan tegengevallen zijn. Gui was immers ook een schoonzoon van
hem, maar het schijnt, dat bij deze beslissing politiek inzicht boven familiezwak
prevaleerde. Hoe dit zij, Jan heeft deze uitspraak naast zich neergelegd. Het begon
er voor Brabant echter donker uit te zien. In 1285 stierf Margaretha van Vlaanderen,
Jans vrouw en een andere dochter van Gui, ook Margaretha geheeten, werd
uitgehuwelijkt aan Reinoud van Gelre (K l e y n t j e n s in Limburg's Jaarboek XXVII,
1921, 12). Bovendien was een zoon van Gui, bisschop van Luik. Reinoud van Gelre
verbrandde het in 1271 door Brabant verworven Tiel, 3 Juli 1286. 25 Mei 1288
verkocht nu echter ook Reinoud zijn aanspraken en wel aan den graaf van
Luxemburg. Daarop besloot Jan door te tasten. Hij verzamelde een groot leger van
1500 ridders en sloeg, geholpen door de brabantsche en keulsche burgerij, het
beleg voor het slot Woeringen, dat den gehaten Rijntol beschermde De aartsbisschop
met zijn bondgenooten rukte met een voor dien tijd niet minder imposante krijgsmacht
tot ontzet aan. Op de Fullingerbeide tusschen Woeringen en Keulen ontmoetten de
beide legers elkaar op 5 Juni 1288, de beroemde slag bij Woeringen, die met een
volledige overwinning van Brabant eindigde. Een duizendtal edellieden sneuvelde,
een tweede duizendtal werd gevanger genomen. Limburg en Tiel werden brabantsch
het eerste voorgoed, het tweede tot het midden der volgende eeuw. De verzoening
met Luxemburg werd gevierd door en tijdens de feesten te Tervueren ter gelegenheid
van het huwelijk van Hendrik graaf van Luxemburg, met Margaretha, dochter van
Jan, die een bruidschat meekreeg van 33.000 pond kleine tournoois. 7 Nov. 1291
volgde eveneens een verzoening met den eenen schoonzoon, Gui van Dampierre,
waarvoor de andere Floris V, in den steek gelaten werd. 24 Juni 1292 vervult Jan
wederom zijn formeele leenplicht, ditmaal tegenover Adolf van Nassau, die in dat
jaar Rudolf van Habsburg opvolgde. Brabant ging een groote toekomst te gemoet,
hetgeen o.a. ook tot uitdrukking komt in het huwelijk van den a.s. opvolger Jan (II)
met Margaretha van York, dochter van den engelschen koning Eduard I.
Hertog Jan zelf is ten slotte gevallen als slacht offer van zijn tournooi-lust. 3 Mei
1294 werd hij doodelijk gewond in een ridderlijken tweekamp met Pierre de Bausmes
op het gebied van den graaf van Bar. Zijn lichaam werd opgebaard in de kathedraal
van Reims, het vleesch in Reims begraven, de beenderen naar Brussel gebracht
en bijgezet in een kerk, ter plaatse ongeveer waar nu de Beurs staat. Zijn
grafmonument; in de 16e eeuw verwoest, door de aartshertogen hersteld, werd in
1695 bij het bombardement opnieuw verwoest.
In de herinnering leeft Jan I voort als de volmaakte feodale vorst. Dit is echter
slechts gedeeltelijk juist. De beslissende strijd van zijn leven, die op zijn overwinning
is uitgeloopen, moge in oorsprong al van feodalen aard zijn, het is even
onmiskenbaar, dat handelspolitieke overwegingen (het verwerven van het grootste
deel van den handelsweg Keulen - Brugge) bij het partij-kiezer van den hertog van
doorslaggevende beteekenis zijn geweest en dat Jan daarin een politiek heeft
gevoerd, die de brabantsche burgerij slechts aange-
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naam kon zijn, ook al heeft zij duchtig voor dit succes moeten betalen.
Aan den litterairen bloei van zijn land - Heelu, van Boendale - heeft Jan een
betrekkelijk actief aandeel gehad. Negen van zijn gedichten zijn ons bewaard
gebleven. Het zijn imitaties van provençaalsche pastorales, liefdesgedichten. Het
is ook in zijn tijd, dat in Brabant voor officieele stukken het eerst de landstaal gebruikt
is.
Zie: de kronieken van H e e l u , v. V e l t h e m , M e l i s S t o k e en E. d e D y n t e r ,
Chronicon ducum Brabantiae; A. W a u t e r s , Le duc Jean I et le Brabant sous le
règne de ce prince (Mémoires de l'Académie, Brussel 1859); d e z ., Jean I in
Biographie nat. de Belgique X, kol. 201-217 (Brussel 1883-89).
Romein

[Jan II]
JAN II, hertog van Brabant (Lotharingen) en Limburg, geb. omstr. 1276 als zoon
van Jan I (die voorgaat) en M a r g a r e t h a v a n V l a a n d e r e n (Dampierre),
overl. 17 Oct. 1312. Reeds 25 Jan. 1277 sloot zijn vader voor hem een
huwelijksverbintenis met M a r g a r e t h a v a n Y o r k , oudste dochter van den
engelschen koning Eduard I. Deze gaf zijn dochter als bruidschat 50.000 pond
tournoois, terwijl Jan zijn zoon een jaarlijksche uitkeering van 3000 pond toezegde.
Het feitelijk huwelijk werd 30 Juni 1290 gevierd.
Bij den dood van zijn vader in 1294 bevond Jan zich in Engeland en zijn politiek
vertoont gedurende zijn heele regeering duidelijke sporen van engelschen invloed.
Na een korte expeditie tegen den aartsbisschop van Keulen, Siegfried van
Nederburg, wien hij het kasteel van Wassenberg ontnam, gaat hij een ligue vormen
tegen den franschen koning, Philips IV den Schoone (1285-1304), hetgeen
samenhangt met diens agressieve politiek tegenover Vlaanderen, die de engelsche
belangen daar doorkruist. 31 Aug. 1294 heeft er een samenkomst in Lier plaats
gehad, waar onder bemiddeling van Jan II een huwelijk besproken werd tusschen
den lateren Eduard II en Philippine, dochter van Gui, den vlaamschen graaf. Philips
wist deze plannen, die hem met een engelsch-vlaamsch-brabantsche coalitie
bedreigden, echter te verijdelen. Desondanks komt die coalitie toch tot stand en
zelfs op nog breedere basis. Zij bestond uit Engeland, Vlaanderen, den
Roomsch-koning en het meerendeel der vorsten van den Nederrijn, n.l. Brabant,
Gelre en Holland, benevens Bar en Savoye. Philips daartegenover verbond zich
met Bourgondië (Franche-Comté), Luxemburg en Henegouwen. 9 Jan. 1296 zwenkte
Floris V van Holland naar franschen kant, waarop Jan II, die dit schijnt geweten te
hebben, zich met de ontevreden zeeuwsche edelen verbonden heeft. Hierdoor
ontstond een tegenstelling Holland - Brabant, die 8 Jan. 1297 echter verzoend wordt
door toedoen van den engelschen koning, hetgeen te gemakkelijker was, omdat,
zooals bekend, toen niet meer Floris V, maar Jan I in Holland en Zeeland regeerde
en diens regeering onder invloed stond van de zooeven genoemde zeeuwsche
edelen. De engelsche koning heeft het echter te druk met de schotsche zaken. Wel
bezoekt Jan II hem nog in Gent, waar hij ook den ridderslag ontvangt en brengt
Eduard een tegenbezoek aan Brussel, maar Vlaanderen is in zijn strijd tegen Frankrijk
practisch toch alleen op Brabant aangewezen, waarmee het 6 Mrt. 1298 een verdrag
van wederzijdschen bijstand sloot. Dit kwam, zoowel door de regeeringswisseling
in Holland, waar in 1299 Jan I werd opgevolgd door Jan II van Henegouwen,
waarmee het tusschen Jan I en den vlaamschen graaf gesloten verdrag van Biervliet
waardeloos werd, als ook doordat in
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Duitschland Adolf van Nassau door Albert van Oostenrijk werd opgevolgd (2 Juli
1298), als ten slotte, omdat Bonifatius VIII zich uit de vlaamsche alliantie terugtrok.
7 Jan. 1300 liep de wapenstilstand tusschen Frankrijk en Vlaanderen af, de openlijke
oorlog brak eindelijk uit en een van de gevolgen was de gevangenzetting van Gui
van Dampierre. Ook Jan II van Brabant gaf de schijnbaar verloren zaak nu op. Hij
verzoende zich onder bemiddeling van Godfried van Aerschot met Jan (II) van
Avesnes, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, op zeer weinig eervolle
voorwaarden overigens, want Jan II van Brabant beloofde daarbij den pelgrimstocht
te ondernemen en de overeengekomen stichtingen in te stellen ter verzoening van
den moord op Floris V, hetgeen bewijst dat hij althans aan de gevangenneming van
dezen mede schuldig heeft gestaan.
Nu Vlaanderen door Frankrijk geannexeerd, en ook de brabantsche politiek hier
dus voorloopig vastgeloopen was, vocht Jan II met het Luiksche een geschil uit over
de jurisdictie van Maastricht, maar het waren vooral sociale onlusten in binnenen
buitenland die voortaan zijn aandacht opeischten. De veertiende eeuw is de eeuw
der sociale woelingen en ofschoon zij in Brabant niet zóó'n ingrijpend karakter
vertoonden als in Vlaanderen, ontbraken zij er toch geenszins. Jan's politiek is op
dit gebied tamelijk gecompliceerd. In zijn eigen land heeft hij partij gekozen vóór de
regeerende geslachten in de steden en tegen de gildendemocratieën, die onder zijn
regeering begonnen zijn zich tegen die aristocratieën te verzetten en te trachten
het stadsbestuur in handen te krijgen of althans er invloed op te oefenen. Gemoeid
in soortgelijke twisten bij zijn buren, vertoont hij aanvankelijk de neiging juist de
democratieën te steunen, vermoedelijk in de verwachting dat die buurstaten daardoor
naar buiten toe zouden verzwakken. Een van de eerste openlijke uitingen daarvan
is zijn houding naar aanleiding van den strijd te Hoeij in het Luiksche, nog in 1300,
tusschen de notabele geslachten en de gilden. De eersten verbonden zich met de
stad Luik en begonnen, gedwongen om Hoeij te verlaten, den openlijken
burgeroorlog. De bisschop koos dus partij voor de gilden en Jan II verbond zich in
dezen strijd met den bisschop van Luik, die hem in ruil voor zijn steun, 22 Oct. 1300,
Mechelen afstond.
Op dezelfde wijze mengde hij zich opnieuw in den strijd der Vlamingen, die ook
een sterk sociaal karakter droeg. Terwijl hij zich met de vlaamsche gilden-democratie
verbond, vinden we den brabantschen adel en de meeste steden aan den franschen
kant. Om den inval der Vlamingen in Holland na den slag bij Kortrijk (1302) te
steunen, trok hij tegen Geertruidenberg op (door Jan I destijds aan Holland afgestaan
in ruil voor steun in den limburgschen successie-oorlog) en belegerde hij zelfs
Dordrecht. Succes heeft hij hier echter niet gehad en als ook de Vlamingen na den
slag op het Manpad terug moeten (Aug. 1304), trok ook Jan II naar zijn land terug.
Philips van Frankrijk had inmiddels zijn positie aanmerkelijk verbeterd. Hij bad vrede
gesloten met Engeland, 20 Mei 1303, en hij had de brabantsche steden op zijn hand
gekregen door hun vrijen handel in zijn staten toe te staan op voorwaarde, dat zij
de Vlamingen niet zouden steunen (25 Juli 1304). Dit werd den hertog te machtig.
26 Sept. 1304 werd hij voor 2.500 zwarte pond tournoois Philips' vazal, hetgeen hij
doen kon zonder zijn engelsch geweten al te zeer te bezwaren, omdat Engeland
den zooeven genoemden vrede met Frankrijk gesloten had. Zelfs zocht hij
toenadering tot Henegouwen en Holland, waar nu
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Willem III graaf geworden was, in plaats van den 12 Sept. 1304 overleden Jan II
van Avesnes. De brabantsche gilden waren echter weinig gesticht over het feit, dat
hun hertog de zaak der vlaamsche democratie, die ook de hunne was, zoo
verraderlijk in den steek had gelaten en zij luchtten hun verontwaardiging in
opstanden, die een groot deel van de jaren 1305 en 06 in beslag namen. Zeer heftig
was de strijd in Brussel, waar Jan II de zijde der patriciërs gekozen had. 1 Juni 1306
overvielen de gewapende gilden zelfs den hertog te Vilvoorde, en zij werden niet
zonder moeite verslagen. Het paard van Jan II werd onder hem gedood. De wevers
en volders werden voor de nachten uit de muren van Brussel verdreven, velen
hunner werden òf levend verbrand òf, op zijn minst, ontwapend en de stad moest
een zware geldboete opbrengen. Het patricisch bewind werd overal in Brabant
hersteld.
In 1307 trachtte Thibaud de Bar, de bisschop van Luik, zijn invloed in Mechelen
te herkrijgen door een verbond met de burgers dier stad. Jan II nam daarover wraak
door handelspolitieke represailles. Hij liet den visch-, zout- en graanstapel van
Mechelen naar Antwerpen verleggen door den Roomsch-koning, onder het motief,
dat deze destijds ten onrechte van Antwerpen naar Mechelen verplaatst was.
2 Apr. 1307 verbond hij zich opnieuw met den nieuwen vlaamschen graaf, Robert
van Béthune, met Willem III van Holland-Henegouwen, met diens broer Jan van
Henegouwen, heer van Beaumont, en met hun oom, Gui van Avesnes, den bisschop
van Utrecht. Zijn zoon Jan (III, die volgt) huwelijkte hij uit aan een kleindochter van
Albert van Oostenrijk (25 Juli 1306) en hij sloot bovendien een verbond met den
nieuwen aartsbisschop van Keulen (2 Sept. 1306). Zoo aan alle kanten gedekt, kon
hij 11 Mei 1308 te Nivelles weer eens een poging wagen de eindelooze twisten met
den bisschop van Luik te beëindigen. Hij sloot een coalitie tegen Luik met den
nieuwen Roomsch-koning, met Henegouwen, Namen, Looz en Gulik. Zeer van pas
kwam hem kort daarop de benoeming van Hendrik (VII) van Luxemburg tot
Roomsch-koning (27 Nov. 1308); 1e was daardoor de voor Brabant gevaarlijke
candidatuur van Karel van Valois, den broeder van Philips IV van Frankrijk, van de
baan, en 2e was de gekozene, die 6 Jan. 1309 te Aken gekroond werd, zijn zwager.
Aanleiding tot Jan's bemoeiing met de luiksche aangelegenheden werd de klacht
van Philippine, de weduwe van Jan van Avesnes en een tante van den nieuwen
koning, over Thibaud de Bar, den luikschen bisschop, die, naar haar zeggen ten
onrechte, het kasteel Mirwart in de Ardennen bezet hield. Willem III van Holland
nam het voor zijn moeder op en veroverde het kasteel. Bij het scheidsgericht over
deze zaak wees Jan II het kasteel inderdaad aan Willem III toe, zij het op voorwaarde,
dat deze het zou doen herbouwen en er leenhulde voor zou doen aan den luikschen
bisschop.
In een overzicht van het leven van Jan II mag een korte beschouwing over zijn
houding in het toen voor Brabant acute Jodenvraagstuk niet ontbreken. Aan het
begin van zijn regeering heeft hij hun het verblijf in zijn land toegestaan en hij heeft
hen naar krachten beschermd, omdat hij hen als geldschieters niet ontberen wilde.
Toen in 1309 overal in zijn land heftige Jodenvervolgingen losbraken, die vooral in
Tirlemont woedden, waar zij in een oude hertogelijke bezitting huisden, het z.g.
Jodenkasteel, en zij daaruit verdreven waren, heeft hij hun een nieuwe wijkplaats
binnen het kasteel van Genappe verschaft en toen zij ook daar be-
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legerd werden, heeft hij hen ontzet. Hoezeer zij den hertog hiervoor dank
verschuldigd waren, bewijst het lot van de Joden bij Maastricht, waar zij in het kasteel
Born woonden. Het werd ingenomen en van de 110 Joden, die er aangetroffen
werden, behield niet één het leven.
Zijn laatste dagen - zijn dokter had hem op zijn onvermijdelijken dood voorbereid
- heeft hij besteed aan het opstellen van een geschrift, dat belangrijke concessies
aan zijn onderdanen inhield, in ruil voor hun belofte, hem van zijn drukkende schulden
te bevrijden. Het is in de geschiedenis bekend gebleven als het z.g. charter van
Cortenberg (27 Sept. 1312). Het sanctionneert de directe interventie van de twee
leeken-stenden, adel en steden, in de regeling van de binnenlandsche
bestuursaangelegenheden van het hertogdom. Er werd een permanente raad bij
ingesteld - niet te verwarren met den gewonen hertogelijken raad - die bestond uit
4 ridders en 10 burgers, die alle 3 weken in Cortenberg zouden vergaderen. Indien
de hertog de besluiten van dien raad niet zou opvolgen, dan zou het land niet
gehouden zijn hem te gehoorzamen voor den tijd, dat zijn verzet duurde. De
geestelijkheid werd als compensatie ontheven van alle haar opgelegde lasten. Het
stuk is bezegeld, behalve door den hertog, door de graven van Gulik en Looz, 56
baronnen en heeren en 18 steden en vrijheden (Luyster van Brabant I, 69, vgl.
P i r e n n e , Hist. de Belgique II, 155). Dit charter van Cortenberg is als de voorlooper
te beschouwen van de ‘Blijde Incomste’ of ‘Joyeuse Entrée’ van 1356 en heeft als
zoodanig nog tot in den opstand van de 16e eeuw een rol gespeeld (E d m .
P o u l l e t , Histoire de la Joyeuse Entrée de Brabant et de ses origines, Brussel
1863). Er is in de constitutioneele ontwikkeling van de brabantsche staatsinrichting
een parallelisme met de ontwikkeling van het engelsche parlementarisme te
constateeren en het is daarom geen toeval, dat de grondslagen er van gelegd zijn
onder en door Jan II op wiens engelsche oriënteering wij reeds gewezen hebben.
17 Oct. 1312 stierf Jan II aan niersteen, waar men hem ook in Parijs niet had
kunnen afhelpen. Hij werd begraven in het koor van de S. Goedele in zijn hoofdstad
Brussel en zijn graf werd gedekt door een monument, gekroond met een bronzen
leeuw. Hij liet één zoon na, Jan III (die volgt).
Zie: E. d e D y n t e r , Chronicon ducum Brabantiae; v a n V e l t h e m , Spieghel
historiael; B o e n d a l e , Brabantsche Yeesten; Luyster van Brabant; A. W a u t e r s
in de Biogr. Natde Belgique X, kol. 217-237; voor het Charter van Cortenberg het
bovengen. werk van P o u l l e t .
Romein

[Jan III]
JAN III, hertog van Brabant (Lotharingen) en Limburg (1312-55), de laatste uit het
leuvensche huis. Hij is als zoon van Jan II (die voorgaat) geb. waarschijnlijk in 1296,
want bij zijn dood, 5 Dec. 1355, moet hij 59 jaar oud geweest zijn (Brabantsche
Yeesten geven dus ten onrechte: 1300). Bij den dood zijns vaders, 17 Oct. 1312,
aanvaardde hij de regeering over zijn erflanden, die hij meer in den agressieven
geest van zijn grootvader Jan I (zie art.) dan in den voorzichtigen van zijn vader
bestuurde. Zijn regeering is dan ook zoowel binnenslands als buitenslands zeer
bewogen geweest. Trotsch op zijn rechten, liet hij Boendale zeggen, dat hij geen
anderen meester had ‘dan Gode diet al gheeft ende gaf’. Geen wonder dan ook,
dat hij zich aanvankelijk aan het door zijn vader verleende Charter van Cortenberg
(zie voorgaand art. Jan II) trachtte te onttrekken. Het verzet der steden tegen deze
onconstitutioneele politiek leidde 28 Juli 1313 tot een verbond tusschen Leuven en
Brussel. 14 Juli
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1314 moest hij het hoofd buigen voor zijn steden. In ruil voor een buitengewone
bede gaf hij zelfs twee nieuwe charters, een waalsch en een vlaamsch. Zijn
wanbeheer in financieel opzicht bezorgde hem een soort curateele en dat gedeelte
van het bestuur liet hij vrijwel aan zijn adellijke en burgerlijke raadslieden over,
waarvan Floris Berthout en Rogier van Leefdael de voornaamsten zijn. Dat
beteekende evenwel, dat hij zich ook politiek niet zoo vrij bewegen kon als hij wel
gewild had. Zijn steden hielden hem af van een anti-vlaamsch verbond, waartoe de
koning van Frankrijk, Lodewijk X, hem trachtte over te halen. Hij zou allen handel
met Vlaanderen moeten verbieden. Toen hij hierop niet inging, trof hem de wraak
van Frankrijk (26 Febr. 1316) in den vorm van een verbod van allen handel met
Brabant, en dat in een jaar, dat door overvloedige regens, misoogst, duurte en pest
toch al zeer moeilijk was. Ondanks dezen tegenslag heeft Jan III zich toch nooit
meer tegen zijn steden verzet. Het eenige ernstige conflict, in 1321 met Leuven,
eindigde met een boete voor de stad. Ook in Luik en Vlaanderen steunde Jan III op
wensch van zijn steden de stedelijke aristocratieën.
Deze hertogelijk-stedelijke politiek viel dan ook lang niet altijd zoo negatief uit.
Onder de roofridders langs de grenzen der Nederlanden speelde Reinoud van
Valkenburg een eerste rol (vgl. over hem J. C u v e l i e r in Bibl. nat. de Belg. XIX,
kol. 78). Aanleiding tot de oneenigheid tusschen dezen potentaat en den hertog
was de duitsche troonstrijd in 1313 na den dood van Hendrik VII van Luxemburg.
Bij 's hertogen strijd tegen hem steunden de steden den hertog zonder aarzelen.
Gemakkelijk is de overwinning echter niet gevallen. De hertog werd eerst zelfs
gevangengenomen door den graaf van Gulik. De hooge losprijs, dien hij de
Maastrichtenaren wilde laten betalen, bracht deze stad in één front met heer Reinoud.
Het gevolg was, dat zij Sittard belegerden, welke stad hun 10 Aug. 1318 in handen
viel, terwijl ook de versterking van Heerlen genomen werd. Een nieuwe expeditie
tegen Valkenburg slaagde beter. Heer Reinoud werd te Leuven gevangen gezet,
en kwam toen vrij tegen belofte nooit meer de wapenen tegen Brabant te zullen
voeren, een belofte, die hij spoedig daarop schond. Een derde expeditie was noodig.
Door het afleiden van de Geul werd het lage gedeelte van het stadje onder water
gezet en na een beleg van 9 weken moest Valkenburg zich overgeven. De
onderhandelingen onder leiding van den graaf van Gelre gevoerd, leidden tot het
accoord van Rolduc, 1 Oct. 1327. Jan III trok zich terug, maar de fortificaties van
Valkenburg moesten geslecht worden. Blijkbaar is dit accoord echter niet uitgevoerd,
want in Dec. 1328 zien wij jonker van Heinsberg tegen Valkenburg optrekken en
het plunderen, wel niet zonder medeweten van Jan III. Valkenburg althans ziet er
een casus belli in en in 1329 ging Jan III het opnieuw belegeren. Pas toen werd het
kasteel geslecht, 9 Mei, precies 400 jaar na zijn stichting, naar men zeide.
Een door Reinoud gevraagde arbitrage van den nieuwen franschen koning, Philips
VI van Valois, werd door Jan III hooghartig afgewezen. Zoo althans de lezing bij de
Dynter; volgens Willelmus Procurator, aan wiens lezing Cuvelier (Biogr. nat. de
Belg. XIX, kol. 85) de voorkeur geeft, heeft Jan echter niet de arbitrage als zoodanig,
maar slechts de uitspraak afgewezen, welker partijdigheid den franschen koning
ingegeven was door zijn nauwe relaties met het huis Luxemburg. De valkenburgsche
oorlog eindigde in 1330 met een accoord door Willem III van Holland-Henegouwen
bemiddeld.
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Het resultaat op den langen duur voor Brabant was het bezit van Heerlen, Sittard
en Valkenburg. Een schikking met den graaf van Holland bezorgde Jan III in 1319
Heusden, in 1321 Drongelen, terwijl hij in 1323 Grave verwierf van den heer van
Kuyck. Zoo bezat Brabant sinds dien tijd een aantal steunpunten langs de heele
Maas-linie en het transito-verkeer tusschen de Rijnstreken, Engeland en Vlaanderen,
dat te voren in Dordrecht was samengekomen, oriënteerde zich voortaan meer en
meer op Antwerpen.
Maar men heeft Brabant niet in het ongestoorde bezit van die machtspositie willen
laten. Degeen, die van 1327 af voortdurend Jan III dwars zat, is Jan de Blinde
geweest, de zoon van Hendrik VII van Luxemburg, den Keizer. Deze gekroonde
condottiere, door zijn huwelijk en beleening door zijn vader koning van Bohemen
(1310-46), kon door de brabantsche afkomst zijner moeder ten allen tijde een of
ander conflict met Brabant uitlokken. Reeds in 1324 had hij op grond daarvan een
deel van de erfenis opgeëischt, die hem echter op grond van de ondeelbaarheid
der groote rijksleenen, waardoor de dochters van de politieke erfenis waren
uitgesloten, niet toekwam. Jan de Blinde was echter alleen niet sterk genoeg om
Brabant aan te vallen. In de Nederlanden had hij geen ander steunpunt dan het
kleine Luxemburg, terwijl de hertog van Brabant alleen al meer dan 3000 vazallen
had tusschen Schelde en Rijn (Le livre des feudataires de Jean III duc de Brabant,
ed. L. G a l e s l o o t , Brussel 1865), nog afgezien van de talrijke en rijke steden,
waarop de hertog in een geval als dit kon rekenen.
Doch juist die macht had Jan III ook veel vijanden bezorgd, waarmee Jan van
Bohemen zich nu verbond, terwijl hij zich tot dusver bepaald had, Reinoud van
Valkenburg in zijn strijd tegen Jan III te steunen. Geholpen door Philips van Valois,
die verontwaardigd was over het afwijzen door Jan III van zijn bemiddeling in dezen
strijd, timmerde hij in 1332 een coalitie in elkaar op belofte, dat allen een deel van
de huid zouden krijgen als de beer geschoten was. Adolf van de Marck, van 1313-44
bisschop van Luik, was onmiddellijk bereid. Reinoud II van Gelre, Willem V van
Gulik, Lodewijk IV van Looz, Jan II van Namen, Raoul IV, graaf van Eu en connetable
van Frankrijk, Dirk III van Valkenburg en Jan van Henegouwen, heer van Beaumont
- zij allen kwamen met hun legertjes te Texhe in het Luiksche samen en trokken de
brabantsche grens over.
Jan III gaf zich zeer wel rekenschap van het feit, dat feitelijk de fransche koning
de spil van deze coalitie was. Voor den vorm aanvaardde hij de bemiddeling van
Willem III van Holland-Henegouwen, wiens dochter sedert eenige jaren met zijn
oudsten zoon Jan verloofd was. Opgegroeid in de ondanks alle ridderlijkheid zeer
realistische school van zijn vader en grootvader, was hij nooit gewend geweest, de
politiek nog door gewetensbezwaren te compliceeren. Door de zooeven vermelde
verbintenis van den kroonprins te verbreken en hem te verloven aan Marie, de
dochter des franschen konings, wist hij zich uit de moeilijkheden te redden. Zonder
de verbondenen te raadplegen, decreteerde Philips VI, 20 Juni 1332, een
wapenstilstand voor één jaar, terwijl hijzelf zich als onderzoekingsrechter opwierp
met betrekking tot de tegen den hertog ingebrachte klachten. Zijn list had Jan III
gered, ook al stierf 's konings dochtertje. Wel trad ook de gedupeerde ex-a.s.
schoonvader Willem III tot de coalitie toe; evenals de graaf van Vlaanderen, die
door Adolf van de Marck was gewonnen, omdat hij hem Mechelen verkocht had.
Dit echter
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was voor Brabant voldoende als casus belli. Jan III had niet de Maas-linie verworven
om zich nu den handelslandweg, die over Mechelen liep, mogelijk te zien afsnijden.
Wel werd 11 Nov. 1333 de algemeene blokkade van Brabant afgekondigd, van
Nivelles tot Heusden en van Grave tot Gembloux, zoodat de dichter der Brabantsche
Yeesten rijmde ‘wat sal Brabant nu doen? / Het sit besloten als een hoen / Dat in
ene kevie sit ghevaen’. Ook Jan III gaf zijn gemoed, naar 's grootvaders aard, lucht
in een gedicht, waarin hij zichzelf vergeleek met een door een koppel jachthonden
vervolgd everzwijn. Dat het everzwijn zijn tanden zou gebruiken, daarvoor zorgden
de steden wel. Hongersnood ontstond er niet door de blokkade en ook militair hadden
de verbondenen geen succes. De graaf van Bar, Brabants eenige bondgenoot,
sloeg den 1sten Woensdag van Maart 1334 de Vlamingen, die dit keer den aanval
begonnen waren, terug. Wel namen de Gelderschen Tiel, de Luikenaren Landen,
werd Rolduc belegerd en ging Sittard verloren, omdat de commandant zijn post
verlaten had, om Rolduc te ontzetten. Doch dat alles had weinig te beteekenen
tegenover de hulp die Brabant ditmaal van Frankrijk kreeg. De fransche koning, die
sinds de pausen in Avignon resideerden, hen politiek volkomen beheerschte, liet
door den Paus den vlaamschen graaf, Lodewijk van Nevers, bevelen om Mechelen
terug te geven. De uitspraak van den franschen koning te Kamerijk (2 Aug. 1334)
besliste, dat Jan III slechts schadevergoeding aan de oorlogvoerenden schuldig
was. Tiel bleef aan Gelre, maar overigens verzoende Brabant zich met dit gewest.
Een dubbel huwelijk regelde het geschil ook naar den henegouwschen kant. Jan
(IV) van Brabant huwde na zijn twee mislukte verlovingen met Isabella van
Henegouwen, terwijl Willem (IV) van Henegouwen-Holland de echtgenoot werd van
Johanna van Brabant. De zaak met Mechelen kwam iets later (31 Mrt. 1336) tot een
voorloopige schikking. Brabant en Vlaanderen deelden de souvereiniteit. Als iets
later de vlaamsche graaf verjaagd wordt en van Artevelde meester in Vlaanderen
is, zal Jan daarvan gebruik maken om de stad geheel in zijn bezit te nemen (30 Mrt.
1340). Ook de erfopvolging werd geregeld. Jan zou alles nalaten aan zijn oudsten
zoon Jan, behalve Limburg, dat aan den tweeden zoon, en Rolduc, dat aan den
jongsten zoon zou komen. De ‘wraak over Woeringen’ was door toedoen van den
kleinzoon van den overwinnaar mislukt. Jan III kwam zelfs sterker uit den strijd te
voorschijn dan hij er in gegaan was. Nog in het jaar van den vrede sloot hij een
alliantie met den aartsbisschop van Keulen en de graven van Henegouwen, Gelre
en Gulik. De plannen van Jan den Blinde hadden volledig schipbreuk geleden en
de bisschop van Luik was eerst door het verlies van de koopsom en vervolgens
door dat van Mechelen zelf het kind van de rekening geworden.
Reeds eerder, in 1332, was Eduard III van Engeland begonnen, in de Nederlanden
bondgenooten te verwerven voor zijn oorlog met Frankrijk, die sinds de
troonsbestijging van Philips in 1328 onvermijdelijk geworden was. Door den vrede
kon hij nu slagen. Jan III bezweek, evenals de graaf van Holland-Henegouwen, voor
de verlokking van het engelsche goud: 10.000 pond sterling ineens en 60.000 in
vier jaar. 12 Juli 1337 - hij verkocht zich - beloofde Jan 1.500 ruiters. Hij beloofde,
maar deed niets. Apr. 1338: de brabantsche kooplieden zullen in Engeland vrijheid
van handel genieten; 18 Aug. d.a.v.: zij mogen er vrij wonen, koopen en verkoopen,
als zij geen betrekkingen met Frankrijk onderhouden. 22 Juli d.a.v. kwam
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Eduard zelf met Philippa van Henegouwen, zijn vrouw in Antwerpen, door Jan III
ontvangen. Nog bleef de steun van Brabant onzeker. Eduard III liet zich op zijn
wensch vicaris des Rijks maken (5 Sept. te Koblenz). 22 Juni 1339: de tweede
dochter van Jan III, M a r g a r e t h a , huwde met E d u a r d (IV). Den bruidschat, op
50.000 pond sterling gesteld, zou de schoonvader terugkrijgen. En, eindelijk, voegde
Jan III zich nu bij het optrekkend leger, 29 Sept., met 7000 strijders, w.o. 1200
ruiters. 3 Dec. 1339 ontstond er op voorstel van Jacob van Artevelde een alliantie
Vlaanderen - Brabant, terwijl Henegouwen uitgenoodigd werd, zich er bij aan te
sluiten. Na de overwinning bij Sluis (24 Juni 1340), die in Brussel gevierd werd,
vertraagde Jan III echter zijn actie, hetzij om er nog meer dan tot dusver aan te
verdienen, hetzij, omdat een gedeelte van zijn onderdanen te franschgezind was.
Als 31 Mei 1340 een verbond tot stand komt tusschen Reinoud van Gelre, hertog
sinds 1339, en Jan III, om Eduard te bewegen, hun schulden te betalen, begint deze
zijn ‘bondgenooten’ te wantrouwen en valt de anti-fransche liga uitéén. Wat Brabant
vooral van Engeland verwijderd heeft, zijn echter de intrigues van Lodewijk van
Nevers, den verjaagden vlaamschen graaf, geweest. In den tijd zelf hechtte men
daar zooveel geloof aan, dat Jan III zelfs verdacht werd in den moord op Artevelde
(24 Juli 1345) de hand gehad te hebben.
Toen Eduard na zijn nieuwe overwinning (Crécy, 26 Aug. 1346) opnieuw Brabant
aan zich trachtte te binden door het huwelijk van zijn zoon met Jan's tweede dochter
M a r g a r e t h a nu te laten doorgaan, heeft Jan reeds een heel ander
alliantiesysteem in het hoofd. Hij bestemde (1347) Margaretha voor den nieuwen
vlaamschen graaf Lodewijk van Maele (Lod. van Nevers was bij Crécy gesneuveld),
in ruil voor 's graven afstand van zijn rechten op Mechelen. De nieuwe hertog van
Gelre, Reinoud III, zou Maria, Jan's derde dochter krijgen, terwijl Hendrik, toen reeds
zijn oudste zoon, zou huwen met een kleindochter van Philips VI, en ten slotte zou
zijn oudste dochter Johanna, weduwe sinds 1345 van den graaf van
Holland-Henegouwen, in het huwelijk treden met Wenzel, den graaf, nu hertog van
Luxemburg, den zoon van zijn ouden vijand Jan den Blinde.
Zoo werd Jan III niet alleen de laatste, maar ook de machtigste vorst uit het oude
huis Lotharingen. Karel IV van Luxemburg, Roomsch-koning, gekozen in 1347,
overlaadde hem met gunsten. Jan's zoon, Hendrik van Limburg, werd rijksvicaris.
En ook de Brabanders deelden in die gunsten. In 1349 verkreeg Jan van den Keizer
het privilige van het jus de non evocando, dat de Brabanders toestaat te weigeren
om te verschijnen voor elk niet-brabantsch gerecht, oorspr. bedoeld tegen de
jurisdictie van den bisschop van Luik. In 1338 had de hertog de corvée-plicht voor
zijn onderdanen op geestelijke bezittingen reeds beperkt.
De toestand van Brabant is tegen het midden van de 14e eeuw zoo gunstig, dat
de ‘zwarte dood’ er aan voorbijging. Alleen de golf van anti-semitisme, die deze
begeleidde, bleef ook den Joden in Brabant niet gespaard. Jan III heeft, anders dan
zijn vader, hen aan hun lot overgelaten; 500 zijn er gedood, een gunsteling van den
hertog werd levend verbrand.
8 Mrt. 1355 kwamen 44 steden en vrijheden overeen bij 's hertogen dood zijn
staten ‘onverdeeld en onverminderd’ te laten; 17 Mei d.a.v. werd dit besluit door
den hertog en den adel goedgekeurd.
5 Dec. 1355 overleed Jan III, voorgegaan door
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zijn vrouw (overl. 30 Oct. 1335) en door al zijn zoons (J a n overleed het eerst;
H e n d r i k overleed 29 Nov. 1349; G o d f r i e d in 1351), zoodat Brabant vererfde
op zijn dochter J o h a n n a en haar man, W e n z e l v a n L u x e m b u r g . Alleen
van zijn vele onwettige kinderen, die hij gekregen had o.a. bij Ermengarde van de
Venne, waren er nog in leven. Een lijst hiervan bij Butkens (hieronder gen. werk).
Zijn gebeente werd bijgezet in de abdij van Villers. Een afbeelding van zijn verdwenen
grafmonument bij Butkens (hieronder gen. werk).
Zie: B o e n d a l e , Brabantsche Yeesten; v a n V e l t h e m , Spieghel Historiael;
d e D y n t e r , Chronicon ducum Brabantiae; W i l l e l m u s P r o c u r a t o r ,
Chronicon; B u t k e n s , Trophées de Brabant I, 384-466; A. W a u t e r s in Biographie
Nat. de Belgique X, kol. 273-274; H. P i r e n n e , Hist. de Belgique II.
Romein

[Jan IV]
JAN IV, hertog van Brabant, Limburg enz. (1415-27), geb. 1403, overl. te Brussel
17 Apr. 1427, zoon van A n t h o n i e v a n B o u r g o n d i ë , hertog van Brabant,
Limburg enz., en J o h a n n a v a n S t . P o l .
Jan IV was nog minderjarig, toen zijn vader sneuvelde bij Azincourt (25 Oct. 1415).
De Staten haastten zich Jan, den oudste van Anthonie's twee zonen, als hun heer
te erkennen en een regentschapsraad te benoemen (4 Nov. 1415). Haast, die
volkomen verklaarbaar wordt, wanneer men bedenkt, dat keizer Sigismund (1410-37)
uit het luxemburgsche huis, dat Dec. 1355 (zie Jan III) in Brabant aan de regeering
gekomen was, zich ook haastte, om òf het leen in te trekken òf er E l i s a b e t h
v a n G ö r l i t z , Anthonie's weduwe, mee te beleenen, die uit Brussel naar
Duitschland vluchtte. Hij weigerde, om te beginnen, de investituur voor den jongen
hertog en in Jan. 1416 verschenen inderdaad zijn gezanten te Brussel. Maar zij
moesten onverrichter zake terugkeeren, omdat de Staten onder geen voorwaarde
bereid bleken, hun eens ingenomen standpunt ten opzichte van Anthonie's opvolging
op te geven (Vgl. L. G a l e s l o o t , Revendication du duché de Brabant par l'empereur
Sigismond, 1414-37 in Bull. de la Comm. Roy. d'Hist. de Belg. 4e série V (1878),
437 vv.). Jan zonder Vrees, de hertog van Bourgondië (1404-19), en oom van Jan
IV, had aanvankelijk ook een zetel in den regentschapsraad opgeëischt, maar 25.000
gouden kronen hadden hem tot andere gedachten gebracht en hem zelfs
overgehaald tot een defensieve alliantie tegen den Keizer (15 Nov. 1416), hetgeen
voor hem trouwens toch de aangewezen politiek was, wilde hij Brabant in het bezit,
zij het dan toen nog in het bezit van een zijlinie, van zijn huis houden.
Een half jaar na deze gebeurtenis, 31 Mei 1417, stierf Willem VI van Beieren,
graaf van Holland en Henegouwen. Onmiddellijk zag Jan zonder Vrees het voordeel
voor zijn huis in van een huwelijk tusschen de eenige dochter van den overledene,
Jacoba (1401-36), die door den dood van haar eersten man, Jan van Touraine, den
franschen kroonprins, weer vrij was, en den twee jaar jongeren hertog van Brabant.
Ook nu weer was haast gewenscht. 8-10 Aug. 1417 leerden de beiden elkaar kennen;
10 Mrt. 1418 had in den Haag de huwelijksinzegening plaats. Net op tijd, want de
bul van den Paus, waarin hij zijn toestemming herriep, was reeds onderweg. Die
toestemming was noodig geweest door de nauwe bloedverwantschap (volle neef
en nicht), waarin Jan en Jacoba tot elkaar stonden (Jan was de zoon van Anthonie
v. Bourgondië, Jacoba de dochter van diens zuster, Margaretha v. Bourgondië, de
vrouw van Willem VI). Diezelfde graad van bloedverwantschap
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was ook het voorwendsel, waarop Sigismund van den Paus de herroeping op zijn
toestemming had afgedwongen. Zijn motief was de juist gebleken vrees voor
uitbreiding van de bourgondische macht. Hierbij vond hij een bondgenoot in den
broeder van den overleden graaf van Holland, in Jan van Beieren, Jan zonder
Genade, den elect van Luik, dien hij 18 dagen na het huwelijk, maar naar het schijnt
nog zonder van de voltrekking kennis te hebben gedragen, plechtig met de
graafschappen Henegouwen, Holland en Zeeland beleende. Bovendien liet hij hem
in het voorjaar van het volgend jaar in het huwelijk treden met Elisabeth van Görlitz,
zijn candidate voor den brabantschen troon. De sinds omstr. 1350 bestaande
partijschappen in Holland drukten onmiddellijk hun stempel op het conflict Jan van
Beieren - Jan van Brabant. De Kabeljauwen waren voor den eersten, de Hoeken
voor den tweeden, evenals Henegouwen. Jan IV verscheen 20 Juni 1418, weliswaar
met een legertje van ong. 1500 man voor Dordrecht, waar Jan van Beieren zich
reeds had laten huldigen, doch hij zette niet door en trok zich een maand later weer
terug. 13 Febr. 1419 had er onder bemiddeling van Philips, den lateren Philips den
Goede, een soort verzoening plaats, waarbij Jan van Beieren den titel van ruwaard
en een deel van Holland kreeg. Was het reeds hieruit duidelijk, dat Jan IV niet van
zins was, tot het einde toe voor de rechten zijner vrouw op te komen, 21 Apr. 1420
maakte hij het nog bonter. Omgekocht door zijn mededinger gaf hij hem toen nl. de
regeering over heel Holland voor 12 jaar in handen. Hij dreef de smakeloosheid
zelfs zoo ver, ook over overgave van het bewind in Henegouwen te onderhandelen,
dat toch stellig in meerderheid op de hand van Jacoba was.
Jan's laksheid, die al spoedig in wanbestuur en gunstelingenheerschappij
ontaardde, bezorgde hem ook in Brabant moeilijkheden. Dat Laura van Assche een
van zijn maîtresses was, zal den Brusselaren onverschillig geweest zijn, maar dat
hij hun Laura's vader, Willem van Assche, als amman wilde opdringen, vergaven
zij hem niet. De Staten zijn niet langer in oppositie, doch zij weigeren eenvoudig de
gehoorzaamheid. Toen Jan hen te Brussel bijeenriep, trok het meerendeel naar
Leuven, waarheen het stadsbestuur hen had uitgenoodigd en zij namen er het
besluit, den hertog geen subsidies meer toe te staan, als zijn verkwisting niet ophield.
Wanneer hij weliswaar enkelen van zijn raadgevers verwijdert, doch slechts om er
nog doldriestere voor in de plaats te kiezen, roepen de Staten de hulp in van zijn
jongeren broer, Philips van St. Pol. Philips werd officieel tot regent benoemd te
Leuven, waar Jacoba en haar moeder zich bij hem voegden. Toen Jan echter zag,
dat het ernst was, boog hij het hoofd, waarop Philips zich terugtrok.
Toen, 6 Jan. 1425, Jan van Beieren stierf, begaf Jan zich naar Holland, 5-28
Febr., om er bezit van te nemen. Doch niet meer voor zijn vrouw; Jacoba had
intusschen zelf, ofschoon haar huwelijk nog niet officieel nietig verklaard was, naar
daadwerkelijker hulp omgezien en was daarvoor met Humphrey van Gloucester in
het huwelijk getreden. Daardoor geraakte Jan IV echter in strijd met den machtigen
Philips, die zich nauw met Jan van Beieren verbonden had, een bondgenootschap,
waaraan deze zich, uit vrees voor een engelschen inval, in Holland niet had durven
onttrekken en dat er zelfs op uitgeloopen was, dat hij Philips tot zijn erfgenaam
benoemd had. Zoo kwamen èn Jan IV èn Jacoba tegenover den machtigen
Bourgondiër te staan. Gloucester ontzonk onder deze omstan-
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digheden de moed. Hij ondervond ook niet den geringsten steun van Engeland, dat
sinds het verdrag van Troyes (1420) de bondgenoot van den Bourgondiër was. 12
Apr. verliet hij Henegouwen, zoogenaamd om nieuwe troepen te gaan werven. Den
ongelijken strijd konden noch Jacoba, noch Jan IV volhouden. De eerste, in Bergen
belegerd, moest zich overgeven en kreeg Gent als verblijfplaats aangewezen (3
Juni 1425); de tweede stond het bestuur over Holland en Zeeland aan Philips af
(19 Juli 1425).
Uiteraard heeft dit volkomen gebrek aan eenig succes in zijn buitenlandsch beleid
Jan's positie ook ten opzichte van zijn Staten niet versterkt. Reeds in 1422 werd bij
het Nieuw Regiment den hertog een Raad ter zijde gesteld (Placcaeten van Brabandt
IV, 379, Brussel 1648) als een soort permanente delegatie van den adel en de drie
groote steden, Brussel, Leuven en Antwerpen. De toestemming van dien raad, die
uitsluitend uit brabantsche edelen bestond, was noodig voor alle belangrijke
aangelegenheden, zooals verpanding of vervreemding van domeinen,
verbeurdverklaringen, oorlogsverklaringen en bondgenootschappen. Hij benoemde
met meerderheid van stemmen alle hofbeambten en zorgde, dat hun aantal tot het
strikt noodige beperkt bleef. Hij zag toe op 's vorsten uitgaven. In 1423 benoemde
Jan IV naast den Raad nog een Raed-Kamer als permanent rechtscollege met zetel
te Brussel.
Een klein jaar voor zijn dood, 18 Aug. 1426, stichtte Jan IV nog de universiteit
van Leuven, zijn laatste belangrijke en beste regeeringsdaad. 17 Apr. 1427 overleed
hij zonder wettige nakomelingen na te laten. Zijn jongere broer, Philips van St. Pol,
die al eens tijdelijk regent geweest was, volgde hem op.
Zie: d e B a r a n t e , Hist. des ducs de Bourgogne, 1824-26, ed. G a c h a r d
(Brussel 1838); G a c h a r d e t P i o t , Collection des voyages de souverains des
Pays-Bas IV: Itinéraire de Jean IV, duc de Brabant; C h . P i o t in Biogr. Nat. de
Belgique X, kol. 275-280.
Romein

[Janson, of Janssen]
JANSON (of J a n s s e n ) v a n C e u l e n (Cornelis), schilder, geboren 14 Oct. 1593
te Londen en overleden te Amsterdam of te Utrecht in 1661 of in 1662. Zijn familie
kwam oorspronkelijk uit Keulen naar Antwerpen. Van hier is zij vermoedelijk gevlucht
voor Alva en is in 1568 naar Londen gegaan. Op 14 October 1593 liet C o r n e l i s
J a n s z . zijn zoon Cornelis doopen in the dutch reformed church Austin Friars. In
Cornelis' jeugd waren er weinig bekende engelsche schilders in Londen. Vermoedelijk
is hij een leerling geweest van Marcus Geeraerts de Jonge, terwijl hij den invloed
onderging van Paul van Somer en Johan Decritz, allen vlaamsche schilders.
Waarschijnlijk heeft hij ook geleerd van engelsche miniatuurschilders. Daniël Mijtens,
even oud als Cornelis Janssen of Jonson, zooals hij zich in Engeland noemt, was
omstreeks 1614 naar Engeland gekomen. Aan hem heeft hij mogelijk den
hollandschen inslag in zijn werk te danken. Dat hij in Holland bij Mierevelt in de leer
is geweest, is niet zeer waarschijnlijk. Van ongeveer 1618 af is hij jaren lang
portretschilder geweest van den engelschen adel en de hofkringen. Evenals Daniël
Mijtens werd hij tot hofschilder benoemd. Een groot deel van zijn werk bevindt zich
thans nog in particulier bezit. Zijn modellen zijn veelal als buste of als halffiguur
uitgebeeld. Zij onderscheiden zich door een groote gelijkenis zonder overdreven
elegance. Zijn miniatuurportretten zijn gewoonlijk replieken van zijn schilderijen.
Reeds vóór 1618 heeft hij te Londen in Black Friars gewoond. 16 Juli 1622
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is hij gehuwd met E l i z a b e t h B e k e van Colchester. Van 1630-33 woonde hij te
Bridge in Kent. Bij het begin van den burgeroorlog heeft hij Engeland verlaten. Hij
gaat met zijn familie naar Holland. Een tweede reden, waarom hij uit Engeland
wegging, is mogelijk dat hij door van Dijck op den achtergrond gedrongen was en
diens schilderwijze meer in de mode kwam. Cornelis Janssen wordt in Middelburg
lid van het gilde. Hier heeft hij in 1650 de schutters geschilderd. In 1646 werkte hij
te Amsterdam, terwijl hij in 1647 den magistraat van den Haag op het doek bracht.
Hij heeft uitsluitend portretten geschilderd. Zijn zoon C o r n e l i s werd eveneens
schilder.
Geschilderde zelfportretten in verzameling Rost te Dessau, in verkooping verz.
Mme. B., Parijs 16 April 1877, portret met vrouw en zoon geschilderd door A.
Hanneman in de 18e eeuwsche verzameling Nic. Russell. Prenten door C. Waumans
(naar C. Janssen), Th. Chambers en W.H. Worthington in Walpole, Anecdotes.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 261; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XIX (1926), 143; L i o n e l
C u s t in Burlington Magazine (1909), 281.
van Guldener

[Jansonius, Johannes]
JANSONIUS (Johannes), geb. te Leeuwarden, overl. in 1673, liet zich 26 Mei 1648
inschrijven als med. candidaat aan de hoogeschool te Franeker, studeerde daarna
aldaar theologie en werd in 1656 predikant te Slooten (Fr.), waar hij tot zijn dood
werkzaam was. Van hem verscheen: Slooter Burgerpraatie geholden op de ordinaris
Courantierbeurs, andersins in de wanderinghe de Breebregge en dat over het
ghewenschte houwelyck van dr. Henricus Mamminga, gecommitteerde op den
Landtsdag en medevroetschap der stede Slooten midtsgaders juffr. Wytske van
Hoppers te Franeker 26 Sept. 1650 door den houwlyksband bevestight (Sneek
1658).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
425, 426.
Wumkes

[Janssen, Anthony]
JANSSEN (Anthony), ook J a n s e n , J a n s s e n s , J a n s z . (v a n t e r G o e s )
genoemd, geb. te Goes omstr. 1626, overl. te Bloemendaal 9 Juni 1699,
letterkundige. Het jaar van zijn geboorte kan men afleiden uit een lofdicht van S y b r .
F e i t a m a ‘Op de zoetvloeyende en zinryke gedigten van Anthony Jansen’,
geschreven in 1683 en te vinden in diens Christelyke en stigtelyke rijm-oeffeningen
(1684), 154; daarin wordt vermeld, dat Anthony Janssen toenmaals 57 jaar oud
was. D e l a R u e deelt mede, dat hij in 1696 op ongeveer 75-jarigen leeftijd
overleed, vandaar dat men steeds als zijn geboortejaar 1621 vindt opgegeven; 1696
is echter een drukfout voor 1699. Anthony Janssen bracht zijn jeugd te Goes door,
waar hij omstr. 1646 in het huwelijk trad met M a g d a l e n a S t e e n a e r t s ; uit dit
huwelijk werd in 1647 de later zoo bekende dichter Joannes Antonides van der
Goes (dl. IV, kol. 54) geboren. In 1651 begaf Anthony zich met zijn vrouw en zijn
vierjarig zoontje naar Amsterdam, waar hij zijn verder leven gevestigd bleef.
Intusschen weet men niet welk beroep hij daar uitoefende. D e l a R u e , die wel
uitvoerige mededeelingen doet over de wijze waarop Anthony den dood vond, zegt
slechts dat hij een ‘ongeletterd’ man was, terwijl de amsterdamsche Poorterboeken,
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die zijn beroep zouden moeten aangeven, eerst in 1655 beginnen en zijn naam niet
bevatten. Toen hij in de eerste helft van 1699 op bezoek was bij M. Grijspaert te
Bloemendaal, geraakte hij daar in een sloot, waaruit hij zich met moeite redde. Bij
die gelegenheid bezeerde hij zich echter aan een stuk hout; aan de
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gevolgen van deze wond overleed hij. Hij werd te Bloemendaal begraven. D e l a
R u e vernam uit den mond van degenen te wiens huize de dichter meer dan twintig
jaar had gewoond, dat de verhalen, die de ronde deden over 's mans drankzucht,
niet overeenkomstig de waarheid waren. Uit het feit, dat hij zooveel jaren bij anderen
inwoonde, mogen wij concludeeren, dat de vrouw van Anthony lang vóór hem
overleed en inderdaad vinden wij onder de gedichten van Joannes Antonides van
der Goes, die in 1684 stierf, een ‘Graffschrift voor Magdalena Stenaerts’. Anthony
behoorde tot de Doopsgezinden en wel vermoedelijk tot de vlaamsche gemeente.
Reeds op 20-jarigen leeftijd publiceerde hij zijn eersten dichtbundel Christelijck
vermaeck, bestaende in verscheyden stichtelijcke rijmen en gesangen (Haerlem
1645, 2e dr. ald. 1665). Nog in hetzelfde jaar werden gedichten van hem opgenomen
in het liedboekje 't Amsteldams minne-beeckie (1645), eenige jaren later in Utrechts
zang-prieeltjen (1649) en in 't Kleyn lust-hofje bij een gesamelt door H.
Z o e t e b o o m (1649). Daarna publiceerde hij: Zederijmen, bestaande in zangen
en gedigten. Door A.J. Verciert met nieuwe muzyk door S. L e f e v r e (Amst. 1656);
vervolgens Bijgedigten op de beschryving van het Doolhof te Versailles (Amst. 1678,
herdr. ald. 1733). Verder zijn van Anthony Janssen de nederlandsche versjes in:
Zinnebeelden getrokken uit H o r a t i u s F l a c c u s , naar de geestryke vinding van
den geleerden O t t o v a n V e e n , op de zeden toegepast; en met bijgedichten,
op nieuws gerijmt, door A n t o n i J a n s e n v a n T e r g o e s (Amsteldam 1683),
welke versjes eveneens voorkomen in O t h o n i s V a e n i Emblemata Horatiana,
imaginibus in aes incisis atque latino, germanico, gallico et belgico carmine illustrata
(Amstelaedami 1684) - volgens S a b b e zouden de duitsche versjes hierin ook van
de hand van Anthony Janssen zijn - , in De leermeester der zeden, vertoont in
Horatius Zinnebeelden, lierzangen enz. (4e dr. Amsterdam bij Gerrit Bos z.j., 5e dr.
ald. bij Gerrit Bos en Corn. Wilt 1750, 6e dr. ald. bij Tjeert Bliek 1781, ald. bij Jac.
van Royen z.j.) en in Le spectacle de la vie humaine; ou leçons de la sagesse
exprimés avec art en 103 tableaux, en taille douce, dont les sujets sont tirés d.
Horace par.... Othon Vaenius.... en vers francois, hollandois, latins et allemands (la
Haye 1755). Ten slotte verscheen van zijn hand Menschelijke bezigheden, bestaande
in regeering, konsten en ambagten, in 100 figuren zinrijk uytgebeeld, in koper geëtst
en gesneden, met verzen daertoe passende, door A.J. (Haarlem 1695), dat niet bij
d e V r i e s , doch wel bij v a n D o o r n i n c k wordt vermeld, terwijl na zijn dood
verscheen De weerloosheyt verdedigt in tegenstelling van oorlog en wraakgierigheyt
(Amsterdam 1700). Bovendien schreef Anthony Janssen talrijke
gelegenheidsgedichten. D e l a R u e verhaalt, dat de amsterdamsche koopman
Warner Lulofs in zijn tijd een verzameling bezat van 140 van zijn gedichten, gedrukt
in quarto, op verjaardagen, speelreisjes, buitenplaatsen, sterfgevallen enz. In de
Bibliotheca Hulsiana onder no. 860 kwam voor een exemplaar van de Gedigten (en
Keurdigten) van Anthony in drie deelen, bevattende in totaal 172
gelegenheidsgedichten, dateerend tusschen 1678 en 1699 (het titelblad van het
eerste deel vermeldde Amsterdam 1679). Dit was dus een bijeengebonden
verzameling van deze gedichten. Een aantal er van bevinden zich in de Bibliotheek
van de Mij der Ned. Letterkunde te Leiden. Ongeveer een twintigtal gedichten van
hem komen ook voor in S t a p e l ' s Lusthof der zielen (1681, later herhaaldelijk
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herdr.), twee in Het stamboek op de papiere snijkunst van Mejuffrouw Joanna
Koerten (1735), 148, 149; verder versierde hij werken van geloofsgenooten en
geestverwanten met lofdichten. Zijn zinspreuk was ‘Liever’.
Anthony Janssen onderging den invloed van Camphuysen (dl. II, kol. 293) en is
als epigoon van dezen dichter niet van belang ontbloot. Zijn eerste gedichten waren
litterair onvolgroeid; zijn jeugdverzen worden dan ook in het voorwoord zijner
Zederijmen ‘zenuwloos en zonder voedsel’ genoemd (niettemin beleefde zijn
Christelijck vermaeck na de uitgave der Zederijmen nog een tweeden druk!). Deze
critische zin en daarbij wijsgeerige aanleg - t e W i n k e l acht hem een doopsgezind
libertijn (hij was volgeling van Galenus Abrahamsz. de Haan (dl. V, kol. 215) en
meent dat hij in zijn ouderdom een aanhanger is geworden der spinozistische
wijsbegeerte - heeft hem in staat gesteld Camphuysen na te volgen, een dichter,
die in zijn litterair en religieus individualisme zoo moeilijk navolgbaar is.
Een brief van Anthony aan Joachim Oudaen (dl. IX, kol. 739) wordt bewaard in
de univ. bibl. te Leiden, waar zich ook brieven van zijn zoon aan hem bevinden. In
1683 bezorgde hij een uitgaaf van de gedichten van zijn zoon; deze bevatten o.a.
een ‘Verjaerwensch aan Antoni Jansz. van der Goes’ (1664).
Een drietal portretten van Anthony zijn thans niet meer aan te wijzen: 1. een
geteekend van Nic. Verkolje met vierregelig bijschrift van A. Bogaert in het Stamboek
van Joanna Koerten (zie art. in dit dl.); 2. een in den tijd van d e l a R u e in het
bezit van Warner Lulofs te Amsterdam; 3. een geschilderd door een onbekende op
de verkooping van de bibliotheek van Jac. Marcus te Amsterdam (1750). In het
Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich een geschilderd portret van den dichter
door Arn. van Halen, deel uitmakend van het zgn. Panpoëticon Batavum no. 1061
van den catalogus).
Zie: P. d e l a R u e , Geletterd Zeeland (1741), 406-408; Naamlijst der
Doopsgezinde schrijveren (1745), 40; P.G. W i t s e n G e y s b e e k , Biogr. anthol.
en critisch woordenboek der Nederd. dichters (1823) IV, 20; J.I. v a n D o o r n i n c k ,
Vermomde en naamlooze schrijvers (1883), 16; Catalogus der Bibliotheek van de
Mij der Ned. letterkunde te Leiden (1887) I, 441, 525-576; F. N a g t g l a s ,
Levensberichten van Zeeuwen (1890), 483; Ned. liederen uit vroegeren tijd, uitg.
door J.H. S c h e l t e m a (1885), no. 105, 166, 168, 184, 291; 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 , Biogr. woordenboek der noord- en
zuidnederlandsche letterkunde, 2e. dr. (1892), 390; A.G.C. d e V r i e s , De
Nederlandsche emblemata (1899), no. 38-44; M o e s , Iconographia batava (1897),
no. 3981; D.F. S c h e u r l e e r , Ned. Liedboeken (1912), 56, 57; J. t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde, 2e dr. IV (1924), 378; Catalogus Bibl. Acad.
Lugd. Bat. XXII, Inv. hss. II, 1, 77, 104; XXVI, II, 2, 62; M. S a b b e , Les ‘Emblemata
Horatiana’ d'Otto Venius in De gulden passer XIII (1936), 11 e.v.
Wijnman

[Janssens, Pieter]
JANSSENS (Pieter) of wel P i e t e r J a n s s e n s E l i n g a , schilder, is waarschijnlijk
degene, die 16 Maart 1657 in Amsterdam genoemd wordt als muzikant uit Brugge,
die toen amsterdamsch burger werd; hij is waarschijnlijk de in Sept. 1662 in de
Breestraat wonende Janssen Elinga, schilder en muzikant. Deze laatste komt 22
Augustus 1653 te Rotterdam voor, toen zijn eerste vrouw B e a t r i x v a n d e r
Mylle
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gestorven was. Hij moet vóór 24 Sept. 1682 gestorven zijn, daar zijn tweede vrouw,
J u r i n a B o s , dan als weduwe genoemd wordt. Waarschijnlijk is J. als
stillevenschilder begonnen, daarna legt hij zich toe op het schilderen van interieurs
op de manier van Pieter de Hooch, nadat P. de Hooch zich in Amsterdam gevestigd
had omstr. 1670. Omstreeks 1889 is men begonnen de interieurs van J. te
onderscheiden van die van P. de Hooch en zijn stillevens van die van W. Kalff. Zijn
stillevens zijn eenvoudige composities, bestaande uit eenige vruchten o.a. een
sterken tint er aan gevende sinaasappel of citroen, een kan, een glas, een pijp; zijn
interieurs zijn kamers met van onderen gesloten, van boven open vensters, zoodat
een sterk zonlicht binnenvalt, sterke schaduwen, een spiegel bij de ramen, een paar
stoelen, een rugfiguur bezig met huishoudelijke bezigheden, een rij tegels op den
grond, en dikwijls doorkijkjes naar een ander vertrek. Naar hem hebben prenten
gemaakt: L. Quaglio, Muxel, J.L. Raab.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XVII (1925), 418 (door C. H o f s t e d e d e G r o o t ); A. v o n W u r z b a c h ,
Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 751.
J.M. Blok

[Janus Secundus]
JANUS SECUNDUS, ook wel genaamd J o a n n e s N i c o l a i (soms E v e r a r d i ),
geb. 14 Nov. 1511 (o.s.) te 's Gravenhage, overl. 24 Sept. 1536 (o.s.) te Doornik.
De oorsprong van den naam Secundus is niet bekend. Janus was waarschijnlijk de
jongste of op één na jongste zoon van Nicolaus Everardi (zie dl. III, kol. 358) en
E l i s a b e t h d e B l i o u l (of v a n B l a d e l ). Zijn eerste leermeesters waren Jacob
Volcard en Rumoldus Stenemola (Steenemeulen). In 1528 trok hij met zijn ouders
naar Mechelen, waar zijn vader benoemd was tot president van den Grooten Raad.
Na voorbereidend onderwijs genoten te hebben, ging hij begin 1532 naar Frankrijk,
waar hij aan de Hoogeschool te Bourges de juridische colleges volgde van Andreas
Alciatus, die ook een vermaard neolatijnsch dichter was. Tot hem stond hij spoedig
in vriendschappelijke relatie. In Italië is Janus Sec. (als secretaris o.d. van paus
Paulus IV) nimmer geweest. Na het licentiaat in de rechten verworven te hebben,
keerde hij in Mrt. 1533 naar Mechelen terug en kreeg weldra een aanstelling tot
geheimschrijver van den kardinaal Joannes Tavera, aartsbisschop van Toledo.
Vergezeld van zijn broeder Nicolaus Grudius (zie art.) trok hij in Mei 1534 naar
Spanje, om zijn ambt te aanvaarden. In Spanje beoefende hij getrouw de dichtkunst
en won hij de gunst van Karel V, dien hij naar Tunis zou vergezellen, waarschijnlijk
als particulier historiograaf van diens afrikaansche wapenfeiten. Op reis echter werd
hij ziek, zoodat hij naar Spanje en vervolgens naar de Zuidelijke Nederlanden moest
terugkeeren. Daar vertoefde hij bij verschillende bloedverwanten en herstelde hij
gedeeltelijk, waarna hij een aanstelling kreeg als geheimschrijver van George van
Egmond, bisschop van Utrecht en abt van St. Amand, die zich te dien tijde in Doornik
bevond. Te Doornik aangekomen, werd hij evenwel door hevige koortsen overvallen
en den vierden dag na zijn aankomst stierf hij. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet
in de kerk van het Benedictijnen-klooster te St. Amand nabij Doornik. Het marmeren
grafmonument, door zijn bloedverwanten opgericht, werd gedurende den
beeldenstorm in 1566 vernield. Door een lateren abt (Charles de Par) werd een
nieuw grafteeken geplaatst.
Wij bezitten van hem de volgende werken: Elegiae (lib. III); Basia; Epigrammata
(lib. II);
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Odae; Epistolae (lib. II); Funera; Silvae; Itineraria; en verder nog enkele fragmenten
en brieven. In zijn Itineraria, gevonden onder de papieren van Bonaventura Vulcanius
en voor het eerst uitgegeven door Daniël Heinsius in 1618, beschrijft hij zijn reis
van Mechelen naar Bourges, zijn terugkeer uit Frankrijk en zijn tocht naar Almoigna
in Spanje. Het meest bekend is hij door zijn Basia, die in verschillende talen werden
overgezet en nagevolgd. Wie de spaansche courtisane was, die onder den naam
Neaera in de Basia bezongen wordt, is onbekend. Evenmin weten wij, wie de Julia
was, wier naam het geheele eerste boek der Elegiae draagt. De behoefte aan
romantiek van latere eeuwen heeft een poëtisch waas over haar leven gespreid,
doch uit een brief van Janus' broeder Nicolaus Grudius blijkt onomstootelijk, dat zij
een meisje van losse zeden, hoogstwaarschijnlijk een gewone publieke vrouw was.
(Zie: P.C. M o l h u y s e n , Julia in Handelingen en meded. v.d. Mij der Ned. Lett.
(1911), 107-109). Dit doet echter niets af aan de meesleepende schoonheid van
Secundus' liefdeslyriek. De gloeiende hartstocht zijner gedichten heeft door de
eeuwen heen ook de allergrootsten, zooals bijv. Goethe, geboeid.
Oudere en nieuwere commentatoren hebben ijverig materiaal verzameld,
waarmede aangetoond kon worden, dat Secundus vele klassieke voorbeelden
geïmiteerd heeft (de grieksche Anthologie, C a t u l l u s , T i b u l l u s , P r o p e r t i u s ,
O v i d i u s ); uit het werk van verschillende renaissance-dichters, voorloopers en
tijdgenooten van Secundus, heeft men voorbeelden kunnen aanhalen, waarin
ongeveer gelijke thema's op ongeveer gelijke wijze behandeld werden; - met dit
alles kan men niets anders bewijzen, dan dat Secundus vormen heeft gebezigd,
die litteraire cliché's waren, zijn behandeling is echter steeds persoonlijk en de
inhoud van zijn werk is door en door echt en direct menschelijk gevoeld. Hierin
schuilt het geheim van zijn onvergankelijke bekoring, hierdoor steekt hij zoo verre
uit boven het grootste gedeelte der neolatijnsche dichters, wier poëzie meestal niet
meer dan sierlijk maakwerk is, dat naar de studeerkamer riekt. Secundus was een
man van gezonde, natuurlijke zinnelijkheid. Dit blijkt uit zijn gedichten, uit zijn korte
reisverhalen en uit zijn gevoeligheid voor de plastische kunsten. Hij was zeer bevriend
met den schilder Jan van Scorel, die zijn portret maakte, en beoefende zelf ook de
kunst van stempelsnijden, waarin hij het tot een zeker meesterschap bracht.
Schroeter heeft er bovendien op gewezen, dat de woorden forma en formosus een
uiterst belangrijke rol spelen in zijn geheele litteraire werk.
De 1e druk der Basia verscheen in 1539, de 1e druk der Opera in 1541. (Zie
verder de bibliografie door K. J a c o b y in Philobiblon VIII (1935), 7-14.) De
standaard-uitgave is nog steeds die van Petrus Burmannus Secundus en Petrus
Bosscha: Opera omnia (L.B., 1821. 2 vol., met inleiding en zeer uitvoerigen
commentaar). Van de latere edities der Basia zijn de belangrijkste die van G.
E l l i n g e r , 1899; J.H. S c h e l t e m a , 1902; F.A. W r i g h t , 1930 (hierin ook andere
Love Poems opgenomen). N.J. B e v e r s e n bezorgde in 1928 een klein uitgaafje,
waarvoor hij een ex. uit 1561 gebruikte, dat oudtijds in bezit was geweest van Janus
Dousa (thans in de U.B. Leiden), ‘qui in margine multa correxit adhibito Secundi
autographo’.
Geschilderde portretten: door een onbekende in de universiteit te Amsterdam,
door onbekende in het bezit van Jacob Spex (overl. 1775, vroeger
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toebehoorend aan Const. Huygens), door onbekende in de verkooping der bibliotheek
van Petrus Plancius te Amsterdam 14 Apr. 1705, copie door Is. Claesz. Swanenburg
in de universiteitsbibliotheek te Leiden, twee oude copieën in het Gemeentemuseum
te 's Gravenhage. Miniatuur door A. van Halen uit het Panpoeticon Batavum in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Prenten door J. Muller, Rodermont, B. Picart, Bagelaar
(naar J. van Scorel), J.W. Kaiser, Ph. Galle, J.E. Marcus, J.J. Oortman, E. de
Boulonois, J.D. Steuerwald, T.C. en een onbekend graveur.
Zie: A. S c h r o e t e r , Beiträge zur Gesch. der neulatein. Poesie Deutschlands
und Hollands (Berl. 1909), 165-222; D. C r a n e , Joh. Secundus (Leipz. 1931); G.
E l l i n g e r , Gesch. der neulatein. Lyrik in den Niederlanden (Berl. 1933), 28-78;
verder de inleidingen in de bovengenoemde uitgaven en de litteratuur opgegeven
in het Repertorium van P e t i t .
ter Horst

[Jelgerhuis, Johannes]
JELGERHUIS (Johannes) R i e n k s z ., schilder, geboren 24 September 1770 te
Leeuwarden en overleden te Amsterdam op 6 October 1836. In de eerste plaats
was hij een leerling van zijn vader R i e n k J e l g e r h u i s met wien hij, nog jong,
naar Amsterdam ging. Hij teekende en etste en maakte kleine illustraties voor
almanakken, terwijl hij zich ook bezighield met politieke karikaturen. Schilderles
nam hij bij den landschapschilder P. Barbiers Pzn. Met zijn vader is hij naar
Rotterdam gegaan. In 1792 is hij gehuwd en hij woont dan in Delft, waar hij zich
met zijn schoonvader associeerde. Wanneer deze en ook zijn vrouw zijn overleden,
keert hij naar Amsterdam terug, waar hij tooneelspeler wordt en in den
stadsschouwburg optreedt. De schilderkunst heeft hij echter niet verwaarloosd. In
en om Amsterdam maakte hij stadsgezichten en landschappen, dikwijls in aquarel,
terwijl wij ook eenige kerkinterieurs van hem kennen. In het Rijksmuseum te
Amsterdam bevindt zich een schilderij uit 1820 van den boekwinkel van P. Meijer
Warnars, die in 1827 een werk van Jelgerhuis uitgaf: Theoretische lessen over de
gesticulatie en mimiek. Evenals zijn vader heeft ook hij portretten geschilderd. Van
verschillende tooneelspelers zijn portretten in omtrekgravure bewaard. Zijn
nalatenschap werd 12 December 1836 te Amsterdam verkocht.
Portretten: twee prenten door J. Jelgerhuis en een litho van Desguerrois en Co.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 754; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XVIII (1925), 496-97;
G.H. M a r i u s , De Holl. Schilderkunst in de 19e eeuw (1920), 64; F. M u l l e r , De
Nederl. Gesch. in platen. Bereden. beschr. v. Hist. platen II (1876/77), III (1879).
van Guldener

[Jellema, Johannes]
JELLEMA (Johannes), geb. te Midlum 17 Dec. 1706, overl. te Makkinga 18 April
1790, zoon van meester A l b e r t J e l l e m a , liet zich 9 Sept. 1723 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Franeker en werd op 1 Aug. 1729 tot candidaat
onder de classis Leeuwarden bevorderd. Als zoodanig nam hij gedurende eenigen
tijd den dienst waar voor Ds. J. Geelkerken te Haarlem, ontving daarna een beroep
naar Makkinga c.a., dat op 1 Mei 1737 werd geapprobeerd, waarna den 19en van
die maand zijn intrede volgde. Hij bleef hier werkzaam tot zijn dood, die plotseling
intrad. Hij was gehuwd met M. H o r s t e n i u s , dochter van Ds. J. H o r s t e n i u s ,
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in 1736 als emeritus van Noordwolde overleden. Jellema genoot eenige bekendheid
als dichter van latijnsche verzen. Zoo zijn van hem gedrukt een vers op de inaugu-
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ratie van prof. Abraham Wieling (1727) en prof. J.O. Schacht (1728), een dichterlijk
grafschrift op Ds. Tiberius Arnoldi (overl. 1741) en een gedicht aan G. Benthem bij
diens bevestiging als predikant te Oldeholtpade. Bovendien is de rede bekend,
waarmede hij op de friesche synode van 1750 het rapport der correspondenten
opende en het nut der synoden betoogde naar aanleiding van Joh. 19:23, 24,
vergeleken met Psalm 22:19 over den rok zonder naad.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 670;
W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en Athenaeum (Leeuw. 1876) II, 428,
429; S. C u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek
(Leeuw. 1916) I, 28; S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II, 319, 320; d e B i e e n
L o o s j e s , Biogr. Woordenb. ('s Gravenh. 1931) IV, 535.
Wumkes

[Jens, Johannes]
JENS (Johannes), ged. te Leiden 22 Dec. 1671, zoon van Petrus Jens Warnaertsz.,
die volgt, overl. te Rotterdam 14 Maart 1755 als weduwnaar van H e l e n a
V e r s l u y s (begr. te Dordrecht 31 Juli 1714). Hij werd in 1684 op 14 (?) jarigen
leeftijd ingeschreven als student te Leiden zonder vermelding van geboorteplaats.
Rechten, geschiedenis, letter- en oudheidkunde waren de vakken, die hem
aantrokken en nauwelijks 18 jaar oud ontving hij van curatoren een gouden medaille
voor een Poëma op de ‘glorious revolution’ in Engeland in 1688.
In 1694 benoemden curatoren der Illustre school te Dordrecht hem tot conrector,
welke betrekking hij bekleedde tot 1697, toen hij als praeceptor naar den Haag
vertrok. Doch in 1700 keerde hij als rector en met den titel van ‘Professor antiquitatis
et linguae graecae’ naar Dordrecht terug.
Als rector van de Illustre school heeft hij zich te Dordrecht zeer verdienstelijk
gemaakt, door verbetering van de onderwijsmethode, door het invoeren van andere
schoolboeken enz. Als hoogleeraar hield hij vele openbare redevoeringen. Het was
voor de dordtsche school een ramp, toen Jens, nu veelal Jensius geheeten, in 1715
zijn ontslag verzocht, om zich in den Haag rustig aan zijn studiën te kunnen wijden.
Doch ook dit duurde slechts enkele jaren, want in 1719 werd hij beroepen tot
hoogleeraar in de letteren aan de Illustre school en tot rector der Erasmiaansche
school te Rotterdam, welke betrekking hij in Febr. 1719 aanvaardde. Tot 1752 gaf
hij al zijn krachten aan den bloei dier school. In herfstmaand van dat jaar vroeg hij,
ruim 80 jaar oud, zijn ontslag, om nog enkele jaren, tot zijn dood in 1755, rustig in
Rotterdam te wonen.
Jens was een uitstekend paedagoog; met zijn komst begon voor de Erasmiaansche
school een tijdvak van grooten bloei. Hij bracht orde en regel in de zaken. Hij wist
veel, schreef vele redevoeringen en nog meer latijnsche verzen, welke laatste niet
van hoog gehalte zijn. Jens was beter taalkundige dan dichter. Van een vermakelijken
pennestrijd over een grieksch gedicht van Jens verhaalt Dr. Y.H. R o g g e in het
Rotterdamsch Jaarboekje voor 1919.
Jens had reeds vroeg blijk gegeven zich niet alleen als geleerde te willen
onderscheiden, maar zich ook te willen mengen in de politieke en theologische
twistvragen van zijn tijd. Van zijn talrijke geschriften noemen wij slechts: Lectiones
Lucianeae ('s Grav. 1699); Ferculum literarium (Leid. 1717); Purae et impurae
latinitatis collectanea (Rott. 1720; Lipsiae 1728); Ampliata purae et imp. latin. collect.
(Rott. 1741); Ad Justiniani Caesaris Codicem ac Pandectas stricturae (Rott. 1749).
K a n heeft in zijn
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Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium de onderwijsmethode van Jens
uitvoerig behandeld.
In het rotterdamsche archief berust een elftal brieven van Jensius uit 1700 en
1701, die een aardigen kijk geven op zijn milieu. Bovendien bevinden zich daar nog
van hem een brief aan Gronovius van 1698, een aan F.L. Abresch, rector van de
latijnsche school te Middelburg, van 1738, en een aan W.O. Reitz, eveneens rector
aldaar, van 1742, de beide laatste voorzien van zijn cachet in rood en zwart lak:
een loopende gans naar rechts (heraldisch) met een zespuntige ster achter haar
nek; helmteeken: de gans met de ster.
Bij Jens' dood maakte een van zijn oud-leerlingen Carel Johan Houttuyn een
lijkdicht op hem. Te Rotterdam werd in 1892 een straat naar hem genoemd.
Zijn zoon Petrus Leonardus volgt.
Zie: Franciscus Hesselius en Joannes Jensius door Y.H. R o g g e in Rott.
Jaarboekje (1915), 50-60 en Het Grieksche gedicht van Joannes Jensius door
denzelfde in Rott. Jaarboekje (1919), 39-44; J.B. K a n , Geschiedenis van het
Erasmiaansch Gymnasium (Rott. 1884), 61-74; S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht,
138-142 en 781 en S c h o t e l , Illuste school te Dordrecht, 138 vlg.
Wiersum

[Jens, Petrus]
JENS (Petrus) W a r n a e r t s z ., vader van den vorige, geb. te Leiden in 1643, overl.
te Rotterdam in het laatst van Dec. 1720, in den ouderdom van 77 jaar, ten huize
van zijn zoon, den rector Johannes (zie vorig art.). Hij was 15 April 1668 te 's
Gravenhage getrouwd met A l e t t a J a n s d r . v a n S a e n e n , was eerst koopman
(fransche kramer) aldaar en oefende later het ambt van geneesheer uit, te Leiden.
In 1680, op 36-jarigen leeftijd, liet hij zich als student in de medicijnen te Leiden
inschrijven en in 1715, toen hij 72 jaar en reeds lang gepromoveerd was, komt hij
opnieuw in het Album Studiosorum voor.
Hij schreef: Enchiridion philosophicum, sive Aphorismi quibus Philosophiae Renat.
Descartes idea proponitur (Lugd. Bat. 1690); Examen Philosophicum VI Defin. P.I.
Ethicae Spinosae (Dordr. 1697); Pligten der redelijke godsdienst.... (Dordr. 1701).
Wiersum

[Jens, Petrus Leonardus]
JENS (Petrus Leonardus), gedoopt te Dordrecht 20 Aug. 1710 als zoon van
Johannes J., die voorgaat, en H e l e n a V e r s l u y s , begraven te Rotterdam begin
Januari 1780, in den ouderdom van 69 jaar, als man van A n n a A d r i a n a
B r o e k m a n . Hij werd juridisch student te Leiden en promoveerde aldaar 26 Dec.
1730 tot doctor in de beide rechten op een proefschrift De Legatis (Lugd. Bat. 1730).
Hij was te Rotterdam pondgaarder en makelaar, het laatste reeds toen hij nog
minderjarig was (zie het Ambtenboek op 29 Aug. 1729) en bekleedde daar vele
stedelijke ambten, o.a. was hij schepen van 1747-57.
Hij schreef: Stricturae Juris Romani redintegratae (Rot. 1737, 1740) en Strictura
ad Cod. et Pand. cum Epist. auct. ad V.Cl.W.O. Reitzium (Rot. 1749).
Zie: S c h o t e l , De Illustre school te Dordrecht, 145 en S c h o t e l , Kerkelijk
Dordrecht, 142 en 781.
Wiersum
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[Jong, Pieter Josselin de]
JONG (Pieter J o s s e l i n d e ), schilder, geboren 2 Augustus 1861 te St. Oedenrode
en overleden te 's Gravenhage 2 Juni 1906. Hij was de zoon van een notaris, die
zijn teekentalent vrij kon ontwikkelen. In 's Hertogenbosch werd hij op de koninklijke
school leerling van P.M. Slager. Van hier gaat hij naar de academie te Antwerpen,
waar zijn
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werk in 1879 met een prijs bekroond werd. Tegelijk met hem waren o.a. Haverman,
Bastert en Voerman in Antwerpen. Als vele tijdgenooten trekt hij naar Parijs, waar
hij aan de Académie des Beaux Arts en in het atelier Cabanel werkt. Met een
koninklijk stipendium gaat hij vervolgens naar Rome, waar hij 6 maanden bleef. Hier
heeft hij ook geboetseerd. In 1883 vestigt hij zich in den Haag, waar hij o.a. zijn
atelier had in het Hofje van Nieukoop. In zijn vroegen tijd maakte hij enkele
historieschilderingen, doch reeds spoedig legt hij zich op het portret toe, dat het
voornaamste deel van zijn oeuvre zal uitmaken. In 1885 schildert hij het portret van
H.M. de Koningin, terwijl hij later ook dat van de Koningin-Moeder geschilderd heeft.
Tal van bekende personen hebben voor hem geposeerd. Bijzondere belangstelling
had hij voor industrieën. In Engeland heeft hij veel aquarellen gemaakt van arbeiders
bij ovens en in smelterijen. In ons land hadden Drente en Limburg de meeste
aantrekkingskracht voor hem. Hij heeft geëtst, boeken geïllustreerd en vele
lithografieën gemaakt van tijdgenooten. Hij was meer teekenaar dan schilder. In
1892 heeft hij met Théophile de Bock den Haagschen kunstkring opgericht, die de
moderne schilders meer gelegenheid tot exposeeren wilde geven tegenover Pulchri
Studio, waar de Jong vroeger herhaaldelijk meegeholpen had bij het organiseeren
van feesten. In latere jaren is hij te Wassenaar gaan wonen. Hij was gehuwd met
Jeltje Kappeyne van de Coppello.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 762; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XIX (1926); G.H. M a r i u s ,
De Holl. schilderkunst in de 19e eeuw (1920), 231; M a x R o o s e s , Het
Schildersboek (1899) III, 243; A l b . P l a s s c h a e r t , Korte Geschiedenis der Holl.
Schilderkunst (1923), 208.
van Guldener

[Jongh, Ludolf of Leuff Leendertsz. de]
JONGH (Ludolf of Leuff Leendertsz. d e ) schilder, werd geb. in 1616 te Overschie
en is overleden te Hillegersberg tusschen 27 Mei en 18 Sept. 1679. Hij was de zoon
van A n n e t j e L e u v e n en L e e n d e r t L e e n d e r t s z . d e J o n g h , die
schoenmaker en in 1647 herbergier te Rotterdam was. Anderen zeggen, dat Lud.
de J. te Rotterdam is geboren, wat o.a. zou blijken uit zijn aanstelling later tot majoor
der schutterij. Zijn vader woonde in 1647 en tot zijn begrafenis op 19 Jan. 1670 op
het Steiger in ‘de Romein’ te Rotterdam, hij was niet onvermogend en bezat eenige
huizen. Volgens Houbraken waren C. Saftleven in Rotterdam, A. Palamedesz in
Delft en later Jan Bijlaert in Utrecht zijn leermeesters. Eind van 1635, op 19-jarigen
leeftijd, ging de J. een zevenjarige kunstreis naar Frankrijk maken met zekeren
Francis Bacon. Hij kwam in 1643 terug en van dat jaar is zijn vroegst gedateerd
schilderij. Zijn moeder stierf Febr. 1647 en werd begraven in de Prinsenkerk. Lud.
had nog drie broers en een zuster T e u n t j e , gehuwd met I s a a c S h e p p a r d ;
dan waren er nog drie meisjes, I n g e t j e , B a r b a r a en M a r i e . 28 Dec. 1647
werd Lud. medevoogd over de onmondige kinderen. Den 28. Jan. 1646 was hij
gehuwd met A d r i a n a M o n t a g n e , geboren te Schoonhoven, wie zuster
G e r t r u d e gehuwd was met den schilder D. W i j n t r a c k . Door invloed van zijn
schoonvader is L. majoor der schutterij geworden op 12 Aug. 1652. Dat jaar trachtte
hij een huis te krijgen aan de Hoogstraat, waarvoor hij geld van den burgemeester
leende; en later kreeg hij geld voor hypotheken van de rijke dames van Zoelen. Hij
leefde in goede verstandhouding met zijn
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familie en 5 Oct. 1657 werd hij met zijn twee zwagers voogd over de dochter van
zijn zuster, die met S h e p p a r d getrouwd was. L. werd in het bestuur van het
Oude-mannenhuis benoemd in 1639 en in 1665 tot schout van Hillegersberg,
waarheen hij toen verhuisde. Hij stierf zonder kinderen na te laten, hij was in goeden
doen, bezat landerijen te Kralingen, henneplanden en lijfrenteverzekeringen. Lud.
was een veelzijdig kunstenaar; hij schilderde vaandels, hij moet ook kamerdecors
gemaakt hebben, waarvan echter niets is overgebleven. Hij heeft portretten en
portretgroepen gemaakt, schilderde genre-stukken en landschappen met stoffage,
o.a. jachten met honden. Zijn hoofdwerk was een schuttersstuk voor het stadhuis
te Rotterdam, dat echter in 1864 is verbrand, doch een gekleurde teekening van
1807 is er van bewaard gebleven. Ook als schout bleef hij schilderen, 22 Jan. 1669
werd door L. de J. en Jor. van der Hagen een schilderij voor het gemeentelandshuis
geschilderd; het is echter verdwenen; uit 1673 dateert het stuk ‘huiselijk geluk’. Zijn
beste werken zijn zijn interieurs, zijn gezelschapsstukken in den trant van Palamedes,
de latere zijn eenvoudige interieurs, herbergen, dikwijls met doorkijkjes naar andere
ruimten. Zijn laatst gedateerd schilderij is van 1676, voorstellende een tuin met twee
voorname dames, een tuinman en groentenverkoopster. Behalve met zijn zwager
Wijntrack heeft de J., zooals wij zagen, ook met J. v.d. Hagen samengewerkt Naar
hem maakten prenten o.a. R. van Persijn en A Blooteling; J. Buys maakte een
teekening naar een portret.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 762; E.
W i e r s u m in Oud- Holland (1934), 231; U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines
Lexikon der bildenden Künstler XIX (1926), 132.
J.M. Blok

[Jongkind, Johan Berthold]
JONGKIND (Johan Berthold), schilder en etser, werd geb. 3 Juni 1819 te Latrop in
Overijsel en is overleden te Côte-Saint-André (Isère) den 9den Februari 1891. J.B.
was het achtste kind van de tien. Zijn vader G e r r i t A d r . J o n g k i n d was
ontvanger en is 10 Nov. 1805 gehuwd met W i l h e l m i n a v a n d e r B u r c h t te
Breda.
De ouders woonden achtereenvolgens te Bergen op Zoom, Steenbergen,
Nijmegen, Latrop, Vlaardingen en ten slotte te Gouda, waar Gerr. Adr. 8 Juli 1836
stierf. In Vlaardingen bracht J. zijn jeugd door. De meesten zijner broers werden
ambtenaar, ontvanger, commies bij de belastingen etc. Zijn moeder woonde na zijn
vaders dood in Maassluis. Op zijn 18de jaar verliet J. haar en ging in den Haag
wonen. Hij was daar op de teekenacademie, en werd er leerling van A. Schelfhout.
Als vrienden, die ook bij hem te Maassluis kwamen, hooren wij van Weissenbruch
en van Rochussen, die hij ontmoette in pension Steffens op de Amsterdamsche
Veerkade te 's Gravenhage. Uit dien tijd kennen wij verscheidene schetsen van J.
uit de omgeving van Maassluis en den Haag. Door loterijen moest hij trachten aan
geld te komen. Voor het eerst zond hij in 1843 in op Arti et Amicitiae. In dat jaar
kreeg hij ook een jaargeld van den lateren koning Willem III. In 1845 ontmoette hij
bij de onthulling van het standbeeld van Prins Willem I te 's Gravenhage den
franschen schilder Eug. Isabey. Het gevolg was, dat J. naar Parijs trok, bij Isabey
op het atelier werkte in 1846, hiertoe in staat gesteld door bovengenoemde
jaarlijksche toelage, die tot 1853 duurde. J. woonde te Parijs op Montmartre dicht
bij het atelier van Isabey. Te Parijs bleef
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hij van 1846 tot 1855. Op het atelier van Isabey was hij met den schilder
Kuytenbrouwer, op het atelier Picot met Jozef Israels en v. Königsveld; hij had ook
connectie met Theod. Chasserieau. In 1847 bezocht bij Hâvre, in 1848 was hij op
het ‘Salon’ te Parijs vertegenwoordigd door een ‘port de mer’. Uit dezen tijd dateeren
ook de reeks schetsen voor een album over Parijs. Een reis naar Normandië werd
in 1850 ondernomen. In 1851 trok hij met E. Isabey naar Hâvre; beiden waren
schilders van havens, schepen enz. Jaar in jaar uit kwam J. uit Parijs naar Holland,
tot 1856 geregeld. Het is J. in Parijs niet altijd voor den wind gegaan, maar na zijn
dood werden zijn schilderijen duur verkocht. De politieke onlusten, waarvan hij
getuige was, hadden invloed op hem en schenen hem te hinderen (wij weten, dat
hij in 1851 als schildwacht voor het Louvre stond). Uit het jaar 1852 dateeren een
reeks brieven aan zijn vriend E. Smits. Van 1855 tot 1860 vertoefde hij te Rotterdam,
daarna reisde hij veel in Frankrijk, trok heen en weer; van 1867 tot 1868 was hij
weer in Rotterdam. In Frankrijk had hij vriendschap gesloten met een familie Fesser,
die hem behulpzaam was in velerlei.
Nadat J. van 1845-60 naast de Barbizonners als Corot, Daubigny, Rousseau
gewerkt had, is hij de voorganger te noemen van Monet, Pisarro, Sisley. In 1871
bezocht de schrijver Edm. de Goncourt hem. J. maakte zijn beroemde aquarellen
direct naar de natuur; naar deze aquarellen maakte hij dan later zijn schilderijen.
Het weergeven van het licht was wat hij met Turner gemeen had, maar J. was
reëeler, ook was zijn compositie altijd goed verzorgd. Bekend is J. ook om zijn
maangezichten, dikwijls met molens. Zijn schoonste werken in dit genre maakte hij
na 1865. Zijn rivier- en havengezichten maakte hij in Honfleur, en Marseille vooral,
andere zijn uit Parijs, uit de hoogvlakte van Dauphiné. Tijdens het beleg van Parijs
in 1870 vertoefde hij te Nevers. Voor het eerst was hij in Côte-Saint-André in 1878,
in Grenoble omstr. 1887, waar hij in het museum een Willem van de Velde copieerde.
De laatste jaren had J. het zeer eenzaam, wat zijn zenuwgestel geen goed deed,
ook trok hij zich weer de politieke toestanden aan. J. heeft ook een aantal etsen
gemaakt, ong. 20 stuks (1855-66), die geheel met zijn schilderijen en aquarellen
overeenstemmen; de onderwerpen zijn ook rivier- en havengezichten. Als leerling
van hem kan Boudin worden genoemd.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XIX (1926), 137 (door G. K n u t t e l Wz.); A. v o n W u r b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon I (1906), 763; G.H. M a r i u s , De Hollandsche Schilderkunst in de
19de eeuw (den Haag 1920), 74, 98, 113, 145, 166, 169, 170-173; E.
M o r e a u - N é l a t o n , Jongkind reconté par lui-même (Paris 1918); L. D e l t e i l ,
Le peintre-graveur illustré (Paris 1906) I.
J.M. Blok

[Jorna, Bernhardus]
JORNA (Bernhardus), geb. in 1706, overl. 5 Jan. 1771, zoon van Ds. Gerhardus J.
te Welsrijp, die volgt, liet zich 24 Aug. 1724 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, waar hij 18 Juni 1727 onder leiding van prof. A. Schultens
een Dissertatio phil. tertia exhibens specimen locorum Sacrae Scripturae in quibus
ambiguitas decens ac venusta sese exerit (Franeq. 1727) verdedigde. Op 30 Juni
1729 verdedigde hij een Dissertatio phil. theol. Tabernaculi Mosaici Mysteria summis
fastigiis delibata exhibens (Franeq. 1729). Hij werd 10 Juli 1730 aangesteld tot
praeceptor der latijnsche school te Franeker, en was daarna
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predikant te Midlum (1734-38), Tzum (1739-66) en Welsrijp (1766-71).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 202,
259, 262.
Wumkes

[Jorna, Gerhardus Simonis]
JORNA (Gerhardus Simonis), geb. te Harlingen, overl. te Welsrijp 4 Sept. 1722, liet
zich Juli 1688 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, werd
candidaat 5 Juli 1697, was daarna eenigen tijd predikant op de vloot naar Portugal,
ontving toen het beroep naar Welsrijp en Bajum, waar hij van 1707 tot zijn dood
werkzaam was. Men vindt van hem een nederlandsch vers achter de Theses
theologicae de perfectione hominis morali et Christiani Evangelica (Franeq. 1698),
op 19 Jan. 1698 verdedigd door Hero Kingma onder leiding van prof. Campegius
Vitringa Sr. Zijn zoon was Bernhardus, zie vorig art.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 259.
Wumkes

[Juch, Jacob]
JUCH (Jacob), geb. 22 Jan. 1819 te Enkhuizen, overl. te Harderwijk 3 Febr. 1883,
zoon van burgerouders, die, toen hij nog jong was, met hem naar den Helder trokken,
waar hij werd aangesteld tot commandeur op de Marinewerf. Op 15-jarigen leeftijd
deed hij belijdenis in de Ned. Herv. Kerk, maar ging later over tot de Geref. gemeente
onder 't Kruis, die hem tot ouderling koos. Als zoodanig werd hem opgedragen te
catechiseeren, zieken te bezoeken en 's Zondags de gemeente voor te gaan. Dit
maakte in hem de begeerte wakker naar het leeraarsambt. Onder leiding van een
predikant bekwaamde hij zich daartoe, en deed na eenige jaren studie, examen
volgens art. 8 der dordtsche kerkenorde als ‘man van singuliere gaven’. Op 9 Oct.
1851 werd hij door den kerkeraad der Geref. gemeente onder 't Kruis te Oosterend
op Texel tot herder en leeraar beroepen. Men vergaderde eerst in een
timmermanswerkplaats, sedert 1853 in een eigen kerkgebouw. In 1855 overleed
zijn vrouw T r i j n t j e S t e l l a a r d , die hem acht kinderen naliet. Ook zijn tweede
huwelijk, aangegaan met mej. C l o e t i n g h , duurde kort. 14 Maart 1858 nam hij
afscheid van zijn gemeente en vertrok naar Amsterdam, waar men hem had
beroepen. Hij drong er aan op vereeniging met de Chr. Geref. gemeente, die tot
stand kwam. Hij predikte nu in de door den kerkeraad als derde plaats van
samenkomst gehuurde kerk in de derde Weteringdwarsstraat en was een getrouw
medewerker aan het kerkelijk orgaan De Stem. Een zware slag trof hem door het
verlies van zijn gezicht. Een audiëntie bij koning Willem III was aanleiding, dat Z.M.
hem kosteloos onder behandeling stelde van den bekwamen oogarts van Z.M.
koning Leopold te Brussel, maar zonder dat het baat gaf. In 1861 gaf hij bij den
watersnood, die ons land teisterde, een predikatie uit over Klaagl. 3: 40-42, getiteld
Weerklank op den wensch van Z.M. den Koning. Door zijn blindheid kon hij te
Amsterdam het herderlijk werk niet meer naar eisch verrichten, zoodat hij aan de
roeping der gemeente te Landsmeer gehoor gaf. Voor zijn vertrek trad hij in het
huwelijk met A l i d a v a n
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G a l e n , met wie hij nog ruim 24 jaren in den echt vereenigd bleef.
In 1869 verwisselde hij Landsmeer met Sliedrecht, waar hij een groote schare
volks trok onder zijn prediking, zoodat een nieuw kerkgebouw noodzakelijk was en
weldra verrrees. Hij gaf daar de predikatie uit Het schijnend licht in de duisternis
(Joh. 1:5). Van 1875-78 was hij werkzaam te Middelharnis. Ds. P. Huet stond toen
te Dirksland. Deze hoorde van den blinden leeraar, zocht hem eens op en noodigde
hem uit op een avond in zijn kerk aldaar te preeken. De grijze dienaar gaf gehoor
aan de uitnoodiging en preekte over Hebr. 7:25. Aan het einde daarvan stond Ds.
Huet op en riep: ‘Mijne vrienden! voortaan wensch ik op geen andere wijze den weg
der zaligheid voor te stellen dan heden avond is geschied door dezen blinden
predikant’. Men begrijpt welk een opschudding dit teweegbracht. Van 1878 tot zijn
dood diende hij de eerste Chr. Geref. gemeente te Harderwijk. Onder het gebed
van den herv. predikant Ds. Hattink, die aan zijn sterfbed stond, blies hij den laatsten
adem uit. Ds. S. van Velzen en v.d. Vegt spraken aan zijn graf. De gemeente zorgde
voor een grafzerk op het kerkhof te Harderwijk.
Zie: Jaarboekje voor de Chr. Geref. kerk in Nederland (Utrecht 1909), 1-23, met
portret.
Wumkes

[Jüsten, Adolphe Gideon]
JÜSTEN (Adolphe Gideon), geb. te Venlo 7 Maart 1806, overl. te Brussel 22 Febr.
1876, zoon van Johan Adam en van Petronella Wilhelmina d'Aumerie. Hij was
koopman in wijnen te Venlo, lid van den gemeenteraad aldaar sedert 1840, nam
als zoodanig 1 Dec. 1843 ontslag en vertrok naar Brussel. Hij beoefende de
oudheidkunde en is bekend als ontdekker van een romeinsche begraafplaats aan
de tegelsche grens. In zijn bezit bevonden zich verschillende boeken, afkomstig uit
de bibliotheek van het voormalig klooster Kloostersand of Zand bij Straelen, welke
boeken zich thans in de gemeentelijke bibliotheek van Venlo bevinden. Ook was in
zijn bezit een kroniek van het voormalig vrouwenklooster in de Oode, later Trans
Cedron te Venlo, geschreven door zuster Gertrudis van Heerdt (vgl. kol. 349), die
zich thans in de Koninklijke bibliotheek te Brussel bevindt. Jüsten voerde van 1847
tot 1864 met het venlosche gemeentebestuur uitvoerig correspondentie over het
oprichten van een stadsmuseum. Zijn collectie natuurkundige voorwerpen verkocht
hij op 21 Nov. 1864 aan de stad Venlo. Zijn kunstvoorwerpen zijn voor een groot
gedeelte aan de R.H. Burgerschool aldaar in bruikleen afgestaan. Hij was op 25
Juli 1839 te Grave gehuwd met S a r a J o s e p h i n a J o s i n a d'A u m e r i e (geb.
te Vlierden 18 Maart 1818, overl. te Beverwijk 8 Juli 1899), dochter van Gideon
Anthonie Balthazar d'Aumerie en van Sara Keer.
Zie: H. U y t t e n b r o e c k , De Straten te Venlo, 107; H. O p d e L a a c k ,
Inventaris van het stedelijk archief van Venlo 1814-50 (1932), 25; d e z ., Onze
Gemeentelijke Bibliotheek in Nieuwe Venlosche Courant dd. 15 Juli 1933;
Nederland's Patriciaat XVIII, 11.
Verzijl
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[Kalff, Willem]
KALFF (Willem), schilder, werd geb. in 1622 of 1623 te Amsterdam en overleed
aldaar 31 Juli 1693. Over zijn leven is heel weinig bekend. In 1651 was hij kapitein
van de compagnie van Ratelband. Hij was bekend met de schilders P. Codde, G.
Verhoek, met de kunsthandelaren Hellemans en P.J. Zomer. Den 9en Juli 1661
maakt K. deel uit van een commissie, waartoe ook de schilders All. van Everdingen,
Jac. Ruisdael en Bar. Jacobsz. behoorden, die de echtheid van een schilderij
moesten onderzoeken en in een dergelijke commissie had hij ook op 16 Sept. 1653
gezeten; en op 29 Aug. 1686 te samen met Job en Gerrit Berckheyde. K. heeft
stillevens en interieurs geschilderd. Houbraken noemt hem een leerling van H. Pot
en zegt dat hij goud- en zilverwerk, paarlemoer, hoornen en agate heften van messen
zoo goed wist te schilderen en hij roemt hem om zijn goed oordeel, zijn belezenheid,
zijn hulpvaardigheid jegens menschen. Hoog in aanzien stond K. bij den keurvorst
van Brandenburg, die o.a. K.'s hulp had ingeroepen, toen hij een verzameling wilde
aanleggen. Waarschijnlijk heeft K. bijna zijn geheele leven in Amsterdam gewoond,
hoewel hij ook te Parijs gewerkt heeft. Hij stierf ten gevolge van een val in het donker,
toen hij 's avonds naar huis ging, volgens Houbraken en werd begraven 3 Aug. 1693
in de Zuiderkerk. Hoewel hij in de eerste plaats stillevenschilder is, is zijn vroegst
bekend schilderij, van 1639, een landschap voorstellende Nijmegen, op de manier
van van Goyen. Zijn eerste stillevens van 1643 en 1644 (o.a. in Frankfort, op 19
Aug. 1797 door Goethe gezien) doen sterk denken aan het werk der haarlemsche
stillevenschilders Heda, Claesz enz. Wat later komt hij onder invloed van Rembrandt
en zien we het clair-obscur van groot gewicht worden. De overgang naar de volgende
periode wordt gevormd door kleine schilderijen, voorstellende interieurs van keukens
met tal van levenlooze voorwerpen, zooals die der verz. Bredius in den Haag, te
Rotterdam, Leningrad enz. en slechts zelden zien wij een of twee weinig op den
voorgrond tredende figuren hierbij. K.'s stillevens zijn, in tegenstelling met die van
J. de Heem, onopgesmukt, eenvoudig, bij voorkeur verkiest hij het hooge formaat
en als kleuren, geel, blauw, oranje; prachtige zilveren en gouden drinkbekers en
kannen in den trant van Lutma, chineesch porselein, citroenen en sinaasappelen
hebben zijn voorkeur; de achtergrond is zeer neutraal gehouden. Navolgers van
Kalff zijn: Jur. en H. van Streek, I. en S. Luttichhuyzen, B. van der Meer, Saint-Acker.
Basan heeft verscheidene prenten naar zijn ontwerp gemaakt.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken; een portret komt voor in Ch. Blanc,
Histoire des peintres, Ec. holl. II.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Künstlerlexikon XIX (1916),
465 (door H. S c h n e i d e r ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon
I (1906), 234; J.M. B l o k in Onze Kunst XXXV (1918/19), 85, 137; The Burlington
Magazine 1927, vol. LI en Dec. 1935; C a m p b e l l D o d g s o n in Old master
drawings (1928/29) vol. III; Oud Holland XLII (1925).
J.M. Blok

[Karel, van Egmond]
KAREL (VAN EGMOND), hertog van Gelre en graaf van Zutfen, zoon van hertog
A d o l f en
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C a t h a r i n a v a n B o u r b o n , geb. te Grave, 9 Nov. 1467. Zijn grafschrift in de
St. Eusebiuskerk te Arnhem luidt: ‘Carolus.... qui post millenos centenos quatuor
annos septuaginta fuit natus’ en stelt zijn geboorte dus in 1470. Aangezien ditzelfde
grafschrift sterfjaar en ouderdom bij zijn dood resp. opgeeft als 1538 en 70 moet de
aangifte van 1470 als geboortejaar fout zijn (vgl. P o r t h e i n e , Het praalgraf van
K.v.E., Arnhem 1913) en doet men het best, hier de oudste traditie te volgen, nl. de
zgn. Erkelenzsche Kroniek (zie Geldersche Kronieken, uitgeg. door ‘Gelre’, 2de afl.,
184), te meer daar ook v a n H a s s e l t , Kronijk van Arnhem, 46, dezen datum geeft
en alle andere schrijvers over geldersche geschiedenis, als Pontanus, Slichtenhorst
en Nijhoff van dezelfde meening geweest zijn.
Het eerste wat wij van hem hooren is, dat hij door Reynier van Broekhuyzen, den
verdediger van Nijmegen, tijdens de belegering dier stad door Karel den Stoute in
1473, met zijn zuster Filippa te paard wordt rondgeleid tot sterking van den moed
der belegerden. Na den val der stad worden beide kinderen door den Bourgondiër
naar Gent gevoerd, waar zij in 1477 bij het huwelijk van Maria van Bourgondië en
Maximiliaan waskaarsen dragen. Bij het beleg van Oudenaerde door Maximiliaan
in 1484 moet de jonge Karel zich voor het eerst onderscheiden hebben in het vak,
dat zijn roeping was. Drie jaar later vinden wij hem weer te velde, maar met minder
gunstigen uitslag. In den slag van Béthune behoort hij tot de gevangen edelen. De
fransche koning voert hem in lichte gevangenschap naar Péronne, waar hij vijf jaar
vertoeven zou. In 1492 wordt hij tegen een losprijs, waarvoor o.a. de jonge graaf
van Meurs in gevangenschap achterblijft, door de gelresche steden los gekocht.
Naar Gelre vertrokken, wordt hij daar als heer gehuldigd en van dat oogenblik af
dateert zijn verbitterde strijd tegen Bourgondië-Habsburg, de ongelijke strijd, dien
hij bijna een halve eeuw lang heeft volgehouden, die hem beroemd gemaakt heeft
onder de vorsten van zijn tijd, maar tevens zijn ondergang heeft veroorzaakt.
Persoonlijk gezien is deze strijd Karels levenslange wraak over de vernedering,
hem in zijn jeugd aangedaan, waarvoor hij alle andere gevoelens het zwijgen
oplegde; juridisch gezien, loopt de strijd over de kwestie of de wettelijke heerschappij
over Gelre aan het daar sinds 1423 regeerende huis Egmond toekwam dan wel
aan het huis Bourgondië-Habsburg, sinds hertog Arnoud zijn hertogdom aan Karel
den Stoute verpand had en deze door keizer Frederik III in 1473 er mee beleend
was; politiek-historisch gezien is deze strijd de voortzetting van de oude constellatie,
waarbij Gelre òf door Frankrijk òf door Engeland gebruikt was als wapen tegenover
Brabant; politiek-dynastisch gezien, is hij de belichaming van het verzet der
middeleeuwsche zelfstandige vorsten tegen de moderne centraliseerende monarchie;
sociologisch gezien ten slotte is hij een onderdeel van den grooten belangenstrijd,
die voor het eerst in de tweede helft der veertiende eeuw zich in Holland als hoeksche
en kabeljauwsche twisten en in de andere nederlandsche gewesten onder andere
namen had voorgedaan, waarbij de ‘kabeljauwsche’ partij dan als de
vertegenwoordigster van de stedelijke aristocratieën is te
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beschouwen, de hoeksche daarentegen den adel, het platteland en de stedelijke
burgerijen (de gilden) vertegenwoordigt.
Reeds spoedig na zijn aankomst wordt hij in den krijg betrokken door plunderingen
van Frederik van Egmond, hetgeen hem door zijn verovering o.a. van het slot te
Beesd i.d. Betuwe in conflict brengt met Albrecht van Saksen, die nu een inval in
Gelre doet.
Na den vrede van Senlis (1493) maakt hij een reis naar Frankrijk, waar het
bondgenootschap met den franschen koning gesloten wordt, dat hem zijn leven
lang richtsnoer zal blijven bij zijn strijd tegen Bourgondië-Habsburg. In 1497, als
Maximiliaan naar Italië vertrekken wil, dekt hij zich den rug door een verbond met
Gulik en Kleef. Daarmee hangt Karels tweede reis naar Frankrijk in 1499 samen,
die we van dag tot dag kunnen vervolgen. In Orleans regelt de nieuwe fransche
koning, Lodewijk XII, Karels geschillen met Gulik en 31 Mrt. 1501 wordt een dergelijke
overeenkomst met Kleef aangegaan, die echter geen uitwerking gehad heeft.
Het uitzicht van Filips den Schoone op de spaansche kroon dwingt dezen echter
tot een andere houding, zoowel tegenover Frankrijk als tegenover Gelre. Er wordt
in 1503 te Tiel een verdrag gesloten, waarbij Karel belooft, Filips naar Spanje te
vergezellen tegen een bedrag van 3000 goudgulden voor reiskosten. Nauwelijks
heeft Karel echter dit bedrag te Brussel ontvangen, of hij verbreekt zijn belofte,
vlucht verkleed naar zijn land terug en begint de reeks invallen in Brabant en Holland.
Ofschoon de gewone voorstelling is, dat Karel een soort oorlogsmaniak was, die
zich alleen te velde gelukkig voelde, en het verhaal, dat hij, toen het bericht van de
overwinning van den franschen koning bij Marignano (1515) hem bereikte, in zware
koortsen viel, uit spijt, dat hij er niet bij geweest was, terwijl hij op weg was geweest
naar Italië, die opvatting schijnt te bevestigen, zal een nuchterder beschouwing zijn
tallooze plundertochten toch eer zien als een middel om aan geld te komen. Hoe
dit zij: hij neemt Bodegraven, Muiden en Weesp en doet tot tweemaal toe een poging
om in Amsterdam te komen.
Zijn voornaamste tegenstander in deze jaren is nog altijd Maximiliaan. Deze, in
1493 keizer geworden, maakt van die bevoegdheid gebruik om zijn zoon Filips 5
Apr. 1505 met Gelre te beleenen en spoort hem tot verovering van het hertogdom
aan. Tegelijk wordt Kleef op Karel losgelaten, die zijn macht nu beperkt ziet tot
Nijmegen en Zutfen, terwijl Filips zijn intocht in Arnhem houdt.
Karel dacht er echter niet aan, den strijd reeds gewonnen te geven, hoe benard
zijn toestand ook was. 9 Mei 1506 sluit hij een vast verbond met den koning van
Frankrijk, wien hij den eed van trouw aflegt tegen de belofte van een jaargeld van
15.000 pond tournoois benevens 500 man hulptroepen. Karel zet nu zijn plunderingen
voort tot in Turnhout, waar Chièvres, Filips' stadhouder, aan den maaltijd gestoord,
ijlings de vlucht moet nemen. Na den terugkeer van de fransche troepen uit Italië
wordt een groote tocht geënscèneerd voor een inval in Brabant onder Robert van
der Marck, den graaf van Sedan, Karels vriend en bondgenoot.
Gelre is echter slechts een pion in het schaakspel en toen dan ook, op aandrang
van de landvoogdes Margaretha, op 10 Dec. 1508 te Kamerijk vrede gesloten werd
tusschen Frankrijk en den Keizer, was Gelre daarin, willens of onwillens, begrepen.
13 Jan. 1509 aanvaardde Karel de bepalingen, die hem betroffen: hij zou alles
teruggeven wat hij na het verdrag met Filips op dezen veroverd had,
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met name Weesp en Muiden; de juridische kwestie omtrent de wettigheid van zijn
heerschappij zou aan een scheidsgerecht worden onderworpen, niet als in 1495
aan de keurvorsten, maar aan een internationaal forum, waarin voor de eene partij
zitting hadden Maximiliaan en de engelsche koning en voor de andere Lodewijk XII
van Frankrijk en Jacobus IV van Schotland.
Dit verdrag was echter zóó weinig in overeenstemming met de geheime
bedoelingen, zoowel van Bourgondië als van Gelre, dat het nauwelijks als een
wapenstilstand te beschouwen is (K a l s b e e k , 75). Niettemin duurde het tot 1511,
voordat Margaretha, tegen de meer nationale en verzoeningsgezinde politiek van
Chièvres in, den oorlog met Gelre om dynastieke redenen, openlijk durft hervatten.
Succes blijft echter ook ditmaal uit, doordat de Staten haar slechts zwak steunen.
31 Juli 1513 moet zij opnieuw op vrij onvoordeelige voorwaarden een vrede sluiten
voor vier jaar, die 10 Aug. openlijk wordt afgekondigd. Karel heet in deze proclamatie
voor het eerst: hertog van Gelre en graaf van Zutfen. Al zijn veroveringen mocht hij
behouden, zoodat feitelijk alleen zijn kort te voren ingenomen hoofdstad Arnhem
nog aan zijn gebied ontbrak.
Door omstandigheden buiten zijn wil, die buiten het bestek van deze schets vallen,
begint nu Karels groote tijd. Edzard van Oost-Friesland, door de Groningers te hulp
geroepen tegen de in Friesland heerschende Saksers, wendt zich op zijn beurt tot
Karel van Gelre om hulp. Heer Hendrik van Gent, erfhofmeester van hertog Karel,
brengt te Zutfen de overeenkomst tot stand (H u i z e n g a , 10, 11). De hier beloofde
hulp verleent Karel echter niet al te gul, hetzij, omdat Edzard geen geld zond, hetzij
uit de juist gebleken berekening, dat als Edzard het niet kan bolwerken, Groningen
zelf hem te hulp zal roepen. Zoo is ook gebeurd, buiten Edzard om. 3 Nov. 1514
sluit de stad een verdrag met Karel, waarbij hij als heer gehuldigd wordt (voor den
verderen inhoud, H u i z e n g a , 19). Terzelfder tijd hadden ook enkele friesche
edelen, in een laatste poging ter verdediging van de friesche vrijheid tegen de
Saksers, het groningsche voorbeeld gevolgd en Karels hulp ingeroepen. 22 Nov.
1514 landde een geldersch leger in Gaasterland, door de bevolking voorloopig
vriendelijk ontvangen. Van Sneek uit beheerschte hij het zuiden van Friesland en
daarmee den toegang tot de Zuiderzee. Vandaar uit maakten de Groote Pier en
andere kapers het den hollandschen kooplieden lastig en dat niet alleen, maar
drongen zij zelfs tot diep in het noorden van dat gewest binnen.
Deze jaren tot 1522 vormen het hoogtepunt van Karels heerschappij. Door de
verovering van Overijsel en Drente lag er nu één aangesloten antibourgondisch
gebied, verbonden met Frankrijk, Gulik en Kleef en met den hertog van
Brunswijk-Luxemburg, met wiens dochter Elisabeth Karel omstr. 1518 getrouwd is.
In die jaren is ook de fransche steun het meest actief, omdat Frans I van de
connecties van den gelderschen hertog gebruik wil maken bij zijn streven naar de
duitsche keizerskroon, waarvoor Karel zich groote moeite heeft gegeven. 16 Jan.
1519 benoemde Frans I hem tot zijn buitengewoon gezant ter bewerking van de
duitsche keurvorsten. Die toestand kon echter niet blijvend zijn. Geldnood dwong
Karel telkens weer een beroep op zijn adel en steden te doen en sinds omstr. 1520
is een begin van oppositie in eigen land tegen zijn bewind merkbaar onder leiding
van de bannerheeren (vrije rijksgrooten), die zich òf onzijdig houden òf de zijde van
Bourgondië kiezen.
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Karel had wel hun zelfstandigheid kunnen beknotten, maar niet hun verzet
onderdrukken. De neiging om terug te keeren tot de positie van 1418 en 1436 wordt
ook bij de steden grooter en zoo wordt Karel langzamerhand door zijn eigen stenden
in zijn vrijheid van beweging belemmerd. Hij mag geen domeingoederen
vervreemden, geen muntverordeningen afkondigen, geen oorlog voeren zonder
toestemming van bannerheeren, ridderschap en steden.
Ook blijft de Bourgondiër opdringen. In 1517 was Filips van Bourgondië bisschop
van Utrecht geworden, die de belangen van zijn neef krachtig verdedigde. De
tegenpartij, die der utrechtsche democratie, was tegen den neef van Karel V niet
opgewassen. De stadhouders des Keizers, met name Floris van Egmond en Schenck
van Toutenburg, maakten het hem overal lastig. Toen bovendien een twist met
Nijmegen hoog liep, zag Karel van Egmond zich gedwongen in 1524 een nieuw
bestand te sluiten. Het was het jaar, waarin Friesland definitief Karel V als heer
erkende. Het jaar ook, waarin hij zijn aanspraken op Overijsel moest afstaan aan
den nieuwen bisschop van Utrecht, den elect Hendrik van Beieren.
Doch nog eens zou hij, juist daardoor, een kans krijgen. De bisschop moest het
geld voor de overdracht van het Oversticht uit Utrecht halen. Dit leidde in de stad
tot verjaging van den patricischen raad, die op de hand van den bisschop was en
de instelling weer van een gildenbestuur, dat te zamen met de kapittels en een deel
van den adel, de hulp inriep van de Gelderschen, die de stad bezetten. Karels
veldheer, Maarten van Rossum, drong van daaruit Holland binnen en plunderde
zelfs 's Gravenhage (1527).
Het feit echter, dat Karel, zooals nu weer bleek, zijn macht alleen kon behouden
door alle wapenstilstanden telkens weer te verbreken, legde den bijl aan de wortels
van die macht. Hij verloor zijn aanhang buiten Gelre. In 1528 volgden het Oversticht
en de bisschop zelf het friesche voorbeeld: zij erkenden Karel V als heer. In Sept.
van dat jaar begonnen te Gorkum de onderhandelingen over een in Oct. gesloten
verdrag, dat als definitief bedoeld was: Karel kreeg 16.000 brabantsche guldens als
jaargeld, benevens 50 lansen; hij werd met Gelre en Zutfen beleend als achterleen
van Brabant en behield Groningen en Drente in erflijk beheer. Bij zijn kinderloos
overlijden of bij dat van zijn rechtstreeksche nakomelingen zou de Keizer of diens
erfgenamen al die bezittingen krijgen. Karel moest bovendien afstand doen van zijn
verbond met Frankrijk en alle andere vorsten, ten nadeele van den Keizer gesloten.
Met die andere vorsten is o.a. Christiaan II van Denemarken bedoeld, die voor
bewezen diensten Helgoland aan Karel van Egmond had afgestaan.
Karel zou echter zijn heele leven verloochend hebben, indien hij zich bij den vrede
van Gorkum zou hebben neergelegd en hoogstwaarschijnlijk heeft hij dan ook nooit
die bedoeling gehad. Wat tot elken prijs moest worden voorkomen, was de dreigende
opvolging van den Habsburger in zijn, Karels, erflanden. Om die ramp af te wenden,
beweegt hij hemel en aarde. Hij concurreert met Karel V in scherpe maatregelen
tegen de opkomende ketterij, om in Rome een wit voetje te krijgen. In 1525 weet
hij van den Paus het ‘indultum’ te verkrijgen, waardoor de inquisitie in Gelre in
wereldlijke handen kwam. Hij laat zelfs door een monnik uit Hallum een boekje Van
de vervaerlicke aenstaende tijt Ende Christes schrijven. 17 Apr. 1529 kondigt hij
een streng plakkaat af, dat o.a. het leven kost aan Arnoud van Cuyck,
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rector van het fraterhuis te Doesburg, die van ‘Lutheranisme’ beschuldigd werd.
Maar vooral wendt hij zich opnieuw tot Frankrijk. Tusschen 1530 en 1534 vallen de
onderhandelingen met Jacques Colin, den afgezant van Frans I, die 14 Oct. 1534
zullen leiden tot de overeenkomst van Grunsfoort bij Renkum. De notarieele akte,
daarvan opgemaakt, bestempelt de handeling als ‘donation entre vifz’, een schenking
dus van het hertogdom, benevens Koevorden, Drente en Groningen aan Frans I,
onder beding, dat genoemde landen na Karels dood met de fransche kroon zouden
vereenigd worden (dus niet gebruikt als ruilobject). Geheel nieuw is deze gedachte
blijkbaar niet, want reeds bij de overeenkomst met Edzard in 1514 was de
mogelijkheid, dat hij Groningen als fransch (en niet geldersch) leen zou aanvaarden,
ter sprake gebracht. Als tegenprestatie krijgt Karel, als vroeger, een jaargeld van
30.000 livres benevens 20.000 livres jaarlijks en de soldij voor 100 lansen. Het
verdrag zou geratificeerd moeten worden door de vier hoofdsteden van het
hertogdom en Groningen: binnen een jaar; Karel liet er drie jaar van maken.
Dit uitstel bewijst reeds, dat hij moeilijkheden met zijn steden voorzag en die zijn
ook niet uitgebleven. Het is echter zeer de vraag of zelfs indien de steden gewild
hadden, deze wanhoopspolitiek ooit vruchten zou hebben afgeworpen. Hoe dit
echter zij, door het verzet der steden werd de schenking van Grunsfoort bekend en
besloot Karel V door te tasten. De deensche kwestie, waarbij Karel V tegenover
Christiaan III een anderen pretendent steunde en een geldersch legertje, ten behoeve
van den deenschen koning tot Appingedam doordrong, werd de aanleiding. Het
werd tegengehouden door Schenck van Toutenburg en Stad en Lande, den
eindeloozen oorlog nu definitief moede - ook hier had, evenmin als in Utrecht, het
steunen op de gilden-democratie blijvende resultaten - huldigden Karel V (1536).
Een nieuwe, laatste vrede, die van 10 (K a l s b e e k : 20) Dec. 1536 te Grave was
het gevolg: hij behield er alleen zijn oorspronkelijk hertogdom. De opvolging zou
zijn als te Gorkum geregeld was. Groningen en de Ommelanden stond hij af voor
35.000 goudguldens ineens en 25.000 jaarlijks.
Nog één strijd restte hem: die met zijn eigen burgers om de opvolgingskwestie,
waarin alleen Arnhem hem trouw bleef. Hij moest toestemmen in den wensch der
Staten om Johan III en diens zoon Willem van Gulik en Kleef tot verdedigers van
het gebied en den laatste als erfgenaam te erkennen (27 Jan. 1538). Een eerder
plan om zijn gebied na te laten aan zijn neef, Antoine van Lotharingen, zoon van
zijn zuster Philippa, waarmede althans nog iets van de fransche vererving zou gered
zijn, een plan, dat hij gecombineerd had met de gedachte om Antoine's zoon Frans
met Anna, de dochter van Johan III van Kleef te laten huwen, heeft hij om onbekende
redenen moeten laten vallen.
De koning van Frankrijk had hem als laatste bewijs van zijn gunst met het
hertogdom Bourbon beleend. Het schijnt, dat Karel zich daarheen heeft willen
terugtrekken. Reeds had hij zijn raad, Herman Kuser, er heen gezonden om
ernamens hem de hulde in ontvangst te nemen. Doch er is niets van gekomen.
Slechts door twee getrouwe dienaren vergezeld, is hij de Veluwe opgetrokken. 30
Juni 1538 is hij gestorven. Hij is begraven in de Groote of St. Eusebius-Kerk te
Arnhem, in een praalgraf, 5 voet uit den grond, door een zwart marmeren steun
gedekt, waar zijn geharnast beeld levensgroot rust, omringd door acht leeuwen met
wapenschilden. Zes nissen in de lengte en twee in de
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breedte vullen beelden van apostelen en heiligen. Tegen een der koorpilaren hangt
een tweede geharnast beeld van den vorst, geknield met den helm vóór zich. Een
kort en uiterst sober latijnsch gedicht vereeuwigt zijn naam, geboorte en sterfjaar.
Wettige kinderen heeft hij niet nagelaten. Wel vier bastaarden, waarvan er een
zijn naam droeg. Het is deze, die in 1527 coadjutor van den bisschop van Utrecht
en in 1529 stadhouder van Groningen geweest is, doch toen uitgeweken naar
Dantzig, mogelijk in verband met zijn luthersche sympathieën, waarvoor hij niet op
genade van zijn vader kon rekenen. In 1539 vinden we hem op een gelderschen
landdag. In 1570 is hij gestorven, twee zoons nalatende, waarvan de een, in 1602
gestorven, nog burgemeester van Arnhem en landrentmeester van Gelderland
geweest is.
Zoo is Karel van Egmond gestorven, verlaten van kinderen en van zijn onderdanen,
veronachtzaamd door Frankrijk en door weinigen betreurd. Toch eenmaal een vorst,
wiens naam weerklonk door West-Europa; van een bekendheid, die zeer onevenredig
was met de belangrijkheid van zijn klein gebied; wiens doen en laten aan de
nederlandsche regeering slapelooze nachten bezorgde, jaren lang. Sympathiek
alleen, omdat hij, gesteund door de diepgewortelde overtuiging van zijn goed recht,
nooit versaagd heeft in den bijkans hopeloozen strijd om zijn vaderlijk erfdeel
(K a l s b e e k ).
Zijn portret door een onbekend schilder is in het Museum te Arnhem als bruikleen
van F.A.S.A. baron van Ittersum te Hattem, een ander schilderij in de verzameling
van gravin Bentinck op huize Middachten bij Rheden. Een glasschildering van 1527
in de Groote Kerk te Arnhem, waarop hij was afgebeeld, is niet meer aanwezig. In
dezelfde kerk zijn boven beschreven graftombe en nog een houten gedenkteeken.
Prenten o.a. door P. de Zettere.
Zie: I s . A. N i j h o f f , Wat Karel v. Egm. in de vaderl. gesch. beteekent in Nijhoffs
Bijdr. Nieuwe Reeks II, 240; H. M o h r m a n n , Karel v. Egm. tgv. de Kerkhervorming
in Geldersche Volksalmanak (1878); K. H u i z e n g a , Groningen en de Ommelanden
onder de heerschappij van Karel van Gelder, diss. Gron. (1925); G. K a l s b e e k ,
De betrekkingen tusschen Frankrijk en Gelre tijdens Karel v. Egm., diss. Leiden
(1932); P o r t h e i n e , Het praalgraf van K.v.E. (Arnhem 1913).
Romein

[Karsen, Kasper]
KARSEN (Kasper), schilder en lithograaf, werd geboren 2 April 1810 te Amsterdam
en is overleden te Biebrich op 24 Juli 1896. Hij was een leerling van zijn oom P.G.
Westenberg en van H.G. ten Cate. Sedert 1830, dus toen hij 20 jaar was, ging hij
bij den huisschilder Vettewinkel in de zaak om financieele redenen, maar 4 jaar later
keerde hij weer tot de kunst terug. In 1836 werd hij lid van de amsterdamsche
kunstacademie; in 1837 trok hij naar den Rijn en naar Westfalen. Hij had een zoon
E d u a r d , geb. in 1860, die ook kunstschilder werd. K.K. was vooral
architectuur-schilder, hij behoorde tot de romantische school, is topografisch daarom
minder precies. Zijn werk is vrij zeldzaam. Tot zijn leerlingen behoort C. Springer.
Hij lithografeerde.
Zijn portret is geteekend door P.F. Greive en komt ook voor in Immerzeel II, 97.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XIX (1926), 572; A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906),
246.
J.M. Blok
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[Keer genant Froenhoven, Johan]
KEER genant FROENHOVEN (Johan), ook wel K e h r of K e h r n , overl. vóór 27
Mei 1605. Hij
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werd 25 Nov. 1560 door Lodewijk in der Horst, scholtis van het ambt Montfort, tot
landschrijver van genoemd ambt benoemd, en in 1579, ten tijde der belegering van
Maastricht, bevorderd tot scholtis van dat ambt. Tevens was hij scholtis van Asselt,
Swalmen en Leeuwen bij Roermond, terwijl wij hem in 1565 als burgemeester van
Montfort en op 14 Maart 1570, in een overdracht van Roermond, vermeld vinden
als secretaris ‘thoe Ulenbergh’, d.i. St. Odiliënberg bij Roermond. Hij is de schrijver
of samensteller van het landrecht van Montfort, welk werk hij in Febr. 1605 voltooide
en dat tot opschrift draagt: Alle befonden vund verzeichnente manierenn vund artickel
der procedieren vund lantrechten dess ambtz Montfort. Hij was een zeer ontwikkeld
man, die het Latijn machtig was en op de hoogte van verschillende beschreven
rechtsverordeningen. In het ambt Montfort gold hij voor den besten rechtsgeleerde
van zijn tijd. In 1566 vinden wij hem te Roermond, vergaderd met ridderschap en
steden van het Overkwartier, te samen met den drost Johan van Wittenhorst, twee
schepenen van Echt en twee van Nieuwstad. Het doel dezer bijeenkomst was een
algemeene hervorming en herziening van het landrecht te maken. Ook was hij
iemand, van wien initiatief uitging, die herhaaldelijk de landschepenen en anderen
bijeenriep om bepaalde wantoestanden uit het rechtsleven te verwijderen. In het
register der Broederschap van O.L. Vrouw Op ter Poorten te Roermond, van welke
broederschap hij lid was, staat hij ingeschreven als ‘Johan Froenhoven, Scholtis tot
o

Montfort A . 1582’. Den 23. Juni 1583 vinden wij hem genoemd als voogd van Ahret
of Arnold Pollart, onmondig kind van zijn schoonbroeder Frans (elders Dirk genaamd)
Pollart, rentmeester van het ambt Montfort, wiens weduwe Elisabeth van Reede in
1584 een proces te voeren had tegen Tilman Fronhoven, landschrijver van het ambt
Montfort, een zoon van Johan uit diens eerste huwelijk. Op 3 Juni 1588 kreeg hij
van François de Circourt, namens Maarten Schenck van Nijdeggen, heer van
Afferden en Bleyenbeek, een sauvegarde en beschermingsbrief; terwijl hij den 16.
Aug. 1595 een vergelijk sloot met den magistraat van Roermond, in naam van de
kinderen van zaliger Dirk Pollart, rentmeester van het ambt Montfort. Keer was
tweemaal gehuwd, eerst met C a t h a r i n a , dochter van T i l m a n G e v a e r t s en
C a t h a r i n a P o l l a r t (met haar vermeld in een deeling van 14 Juli 1567), daarna
met J o h a n n a P o l l a r t , dochter van A r n o l d , rentmeester van het ambt Montfort
(overl. in 1573) en E l i s a b e t h v a n W e s s e m , met wie hij op 29 Mei 1604 de
helft van een te Roermond gelegen huis overdroeg aan zijn schoonzoon Arnold van
den Camp en diens echtgenoote, K.'s dochter I t g e n . Genoemde Arnold volgde
30 Mei 1605 zijn schoonvader als schout van het ambt Montfort op; en richtte in
1618 namens zijn schoonmoeder die toen in proces was met den schout, schepenen
en gezworenen van Elmpt, een verzoekschrfit tot het Hof van Gelderland te
Roermond. Johan had een broeder D e d e r i c h K e e r , schepen van Roermond
1571-74 (overl. in 1574), wiens weduwe Ahret (Arnoldina) van den Griendt, den 27
Dec. 1586 op Johan's verzoek voor de schepenen van Roermond de verklaring
aflegde, dat zij het derde gedeelte van het huis, hetwelk zij in tocht bezat, met haar
man zaliger, van haar zwager had gekocht, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat
na hun dood hetzelve derde deel van het huis, wanneer zij geen lijfserven nalieten,
aan Johan Keer en zijn kinderen zou komen. Zijn naamgenoot
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J o h a n K e e r (2) deed 28 Aug. 1591 den eed als schepen van Roermond en
overleed als zoodanig 14 Juli 1602, bij zijn echtgenoote Christina Roffart een dochter
Catharina nalatende, die gehuwd was met Simon Peter Luon, ambtman van
Stolhoven.
Zie: J. V e r z i j l , Drossaards en scholtissen van het ambt Montfort in Maasgouw
(1932), 9; B. H e r m e s d o r f , Het landrecht van Montfort van 1605 in Maasgouw
(1932), 49-52, 63-67; (1933), 7-9, 17-20; J.S. v a n V e e n , Pogingen tot vereeniging
van de gerechtsbanken van Montfort, St. Odiliënberg en Linne in Limburg's Jaarboek
XXX (1924), 103-107; 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), 7; Memorie raeckende
de Landschrijvers ende Landscholtussen in de Ampte van Montfort in Maasgouw
(1889), 142-143; Protocollenregister van Roermond 1548-1591, fol. 226 verso, 358
verso en 359, 394 verso en 395; idem 1592-1607, fol. 162; F r e d . N e t t e s h e i m ,
Onuitgegevene oorkonden op Limburg betrekking hebbende in Maasgouw (1879),
94-95; A.F. v a n B e u r d e n , Het Verdrachsboek der stad Roermond 1574-1676
in Limburg's Jaarboek (1908) XIV, 148; Verslag van het Rijksarchief in Limburg
(1925), 65; Archieven Hof van Gelderland te Roermond 1584 en 1618 op het
Rijksarchief te Maastricht; over Johan Keer (2): A.F. v a n B e u r d e n , Het
Roermondsche Regeeringsgeslacht van Wessem (Sittard 1906), 62-63; J. v.d.
V e n n e , Kwartierstaat van Jonker Johan Alexander Rave te Amby in Maasgouw
(1913), 69; J. V e r z i j l , Genealogie van Kessel genaamd Roffaert in Publ. de la
Soc. hist. et arch. dans le Limbourg LXVIII (1932), 16-17.
Verzijl

[Keirincx, Alexander]
KEIRINCX (Alexander), ookgenoemd C a r i n g s , C i e r i n g s , C i e r i n c x ,
K e e r i n c x , schilder, geboren 23 Januari 1600 te Antwerpen en overleden te
Amsterdam kort voor 7 October 1652. Hij was de zoon van M a t t h i j s K e i r i n c x
en A n n a M a s o n ; 18 Juni 1622 is hij gehuwd met C l a r a M a t t h e u s e n . Het
huwelijk bleef kinderloos. In 1619 was hij lid van het antwerpsche gilde geworden.
In 1624 wordt Aertus Verhoeven zijn leerling. In 1626 is hij nog in Antwerpen. Hij
heeft daar gewoond op het Vlemincksveld. In 1641 is hij zeker te Londen geweest,
doch waarschijnlijk moet hij al vroeger Engeland bezocht hebben. Er bestaan
teekeningen van Londen, die reeds 1625 gedateerd zijn. Hij heeft voor Karel I eenige
van zijn kasteelen in Schotland geschilderd. In den catalogus van de verzameling
van den Koning kwamen deze stukken voor onder den naam Carings. Doordat zijn
naam zoo verschillend geschreven wordt, heeft men zelfs ondersteld dat er een
tweede schilder Jacob of Johan Carings of Cierings bestond.
In 1650 wordt Keirincx in Amsterdam vermeld, waar hij in 1652 het burgerrecht
verkrijgt. Sedert 1636 schijnt hij reeds herhaaldelijk in Amsterdam gewoond te
hebben. Het is zeer waarschijnlijk, dat hij ook te Utrecht gewoond heeft of althans
daar meermalen is geweest, gezien zijn nauwe betrekkingen met de utrechtsche
schilders. Zijn behandeling van het landschap, die aanvankelijk doet denken aan
die van J. Bruegel en Gilles van Coninxloo geraakt geheel onder invloed der
hollandsche schilders, vooral van S. van Ruysdael en J. van Goyen. Uit zijn
middenperiode zijn werken bekend, waarvan de figuren door Corn. Poelenburg
werden geschilderd. Ook S. Vrancx, Es. v.d. Velde e.a. hebben Keirincx' werken
gestoffeerd. H. Saftleven is in zijn vroege werken door Keirincx beïnvloed.
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Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906) en III (1911); U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XX (1927);
F.J. v a n d e n B r a n d e n , Gesch. der antwerpsche schilderschool (1883), 1059;
T h . v o n F r i m m e l in Blätter für Gemäldekunde III (1907), 33.
van Guldener

[Keiser, Cornelis]
KEISER (Cornelis), geb. te Groningen 2 Juli 1775, overl. aldaar 1 Sept. 1834, zoon
van den luitenant-kolonel inf. T h e o d o r u s B r u n s v e l t K e i s e r en A n n a
A r e n d i n e T j a s s e n s , liet zich 5 Juli 1792 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 16 Juli 1800 promoveerde in de rechten op een
proefschrift De consuetudine praesertim ex jure Batavo. Hij was controleur bij de
belastingen en trad 5 Oct. 1806 te Groningen in het huwelijk met P o m p e j a
H e b b e l i a H e n r i k a T j a s s e n s (geb. aldaar 31 Maart 1778, overl. ald. 5 Aug.
1836).
Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 220.
Wumkes

[Keiser, Gerard Jacob]
KEISER (Gerard Jacob), geb. te Groningen 8 April 1833, overl. te Batavia 12 Febr.
1890, zoon van Marcus Jan K., die volgt, en R o e l i n a W i c h e r s , liet zich 20
Aug. 1851 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 31
Oct. 1855 in de rechten promoveerde op stellingen. Hij was president van den raad
van justitie te Batavia. Op 20 Juli 1858 trad hij te Harderwijk in het huwelijk met
H e n r i ë t t e E l i s e C h a r l o t t e P h i l i p p i n e K ö n i g (geb. te Charleroi 31
Dec. 1830, overl. te Groningen 15 Mei 1902).
Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 227.
Wumkes

[Keiser, Jacob Warmolt]
KEISER (Jacob Warmolt), geb. te Groningen 20 Oct. 1799, overl. te 's Hertogenbosch
7 Dec. 1878, zoon van Mr. G e r h a r d J a c o b K. en G e s i n a E l l e g o n d a
B u s c h , liet zich 16 Oct. 1817 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 31 Mei 1823 in de rechten promoveerde op een proefschrift
Selecta ad locum Cod. Civ. de instrumento authentico etc. Hij was ontvanger der
belastingen en directeur der registratie en hypotheekbewaarder. Eerst huwde hij te
Groningen 8 Sept. 1824 jonkvr. A g a t h a J o h a n n e W i c h e r s (geb. te Oostwolde
4 Aug. 1798, overl. te Utrecht 21 Jan. 1835), daarna te Gorinchem met C a t h a r i n a
A n n a H e l e n a C l o e t e (geb. te Heeswijk 12 Sept. 1813, overl. te Apeldoorn
12 Mei 1887).
Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 223.
Wumkes

[Keiser, Jan Harmen]
KEISER (Jan Harmen), geb. te Groningen 2 Mei 1730, aldaar begraven 27 Mei
1800, oudste zoon van Mr. G e r h a r d J a c o b K. en A n n a M a r g a r e t h a v a n
B r u n s v e l d , liet zich 1 Sept. 1747 inschrijven als student aan de hoogeschool te
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Groningen, waar hij 7 Juni 1754 in de rechten promoveerde op een proefschrift De
testamento parentum inter liberos. Hij was rentmeester der stadsveenen (1758) en
raadsheer te Groningen (1768). Op 10 Juli 1757 trad hij aldaar in het huwelijk met
J o h a n n a C l a r a Q u i n t u s (geb. ald. 18 Aug. 1738, ald. overl. 24 Juni 1798).
Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 219.
Wumkes

[Keiser, Marcus Jan]
KEISER (Marcus Jan), geb. te Groningen 6 Dec. 1806, aldaar overl. 4 Dec. 1892,
zoon van Mr. J a c o b W a r m o l t K. en H e l e n a E l i s a b e t h L o h m a n , liet
zich 19 Dec. 1823 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 23 Juni 1830 promoveerde
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in de geneeskunde op een proefschrift Annotationes quaedam in febrem
intermittentem, durante epidemia, praecipue Groningana 1826 et 1827, cum lienis
morbo copulatam. Hij vestigde zich als med. dr. te Groningen, waar hij 5 Juni 1832
huwde met R o e l i n a W i c h e r s (ald. geb. 11 Sept. 1807, ald. overl. 28 Nov.
1891). Hun zoon Gerard Jacob gaat voor.
Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 226.
Wumkes

[Kellen, Johan Philips van der]
KELLEN (Johan Philips v a n d e r ), graveur en schrijver, werd geb. den 9den Juli
1831 te Utrecht en is overl. in Bussum den 7den Juni 1906. Hij was de 2de zoon
van den stempelsnijder D a v i d v a n d e r K. en werd zelf in 1852 graveur aan de
rijksmunt te Utrecht, wat hij tot 1876 gebleven is. Hij heeft daar een 8-tal bekende
medailles gemaakt, o.a. op den dood van J.W. Pieneman, op het jubileum Arti et
Amicitiae, op de onthulling van het standbeeld van Ary Scheffer, van Joost van den
Vondel. V.d.K. was van 1876 tot 96, en van 1898 tot 1903 directeur van 's Rijks
prentenkabinet te Amsterdam, waar hij de systematische inrichting verzorgde en
de collectie hollandsche prenten aanvulde. Als schrijver heeft hij werken
gepubliceerd: over Ad. van Vianen; Le peintre-graveur hollandais (1866); het werk
van Jan en Caspar Luyken (1871), met P. v a n E e g h e n samen (1905); cat. der
collectie de Ridder (1874); met D. F r a n k e n Dzn. samen, L'oeuvre de Jan van de
Velde (1883); Mich. le Blon (1900). Hij heeft ook een drietal prenten gemaakt o.a.
studieblad met figuren, een landschap. Zijn eigen prentverzameling werd 7 Jan.
1878 bij Fred. Muller te Amsterdam geveild. Als kenner van hollandsche graphiek
was hij ook buiten Holland's grenzen zeer bekend. V.d.K. heeft ook in was en klei
geboetseerd.
Zijn portret is in prent gebracht door J. Veth en door J.A. Boland.
J.M. Blok

[Kempenaer, Mr. Gerrit Nicolaas de]
KEMPENAER (Mr. Gerrit Nicolaas d e ), geb. te Amsterdam 22 Dec. 1805, overl.
te 's Gravenhage 29 Dec. 1886, rechtsgeleerde. Hij was een zoon van den
amsterdamschen koopman Pieter Pama de Kempenaer en Susanna Weveringh en
werd 19 Aug. 1823 te Leiden als jur. student ingeschreven. Op 19 Juni 1829
promoveerde hij aldaar tot doctor in de beide rechten op proefschrift Quatenus in
imputandis actionibus et poenis infligendis, ratio haberi debeat liberae voluntatis vel
diminutae, vel plane sublatae (Lugd. Bat. 1829). Na zijn promotie werd hij advocaat
te Rotterdam; in 1831 trok hij met de rotterdamsche schutterij tegen België op. In
1840 vestigde hij zich als advocaat te 's Gravenhage. Broeder van den bekenden
Mr. Jacob Matthaeus de Kempenaer (dl. III, kol. 677), was hij met hart en ziel de
door dezen gehuldigde principes toegedaan en behoorde hij tot degenen, die te 's
Gravenhage de publieke opinie leidden en het werk der Grondwetsherziening
voorbereidden. Na de invoering der Gemeentewet was hij een der eersten aan wien
een plaats in den Gemeenteraad van de residentie werd ingeruimd. Onafgebroken
heeft hij die plaats bekleed tot het jaar 1865, toen hij vrijwillig terugtrad. Aan zijn
kennis en ijver hadden vooral de Commissiën voor de strafverordeningen en de
fabricage veel te danken. Hij behoorde ook tot degenen, die door het stichten van
het Hotel Garni den grooten stoot hebben gegeven tot de opkomst van Scheveningen
als badplaats. Als regent van het krankzinnigengesticht heeft hij zich toegelegd op
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de verbetering van het lot der ongelukkige verpleegden. Na sedert Maart 1850
rechter-plaatsvervanger te zijn geweest, werd hij bij Kon. besl. van
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3 April 1858 no. 3 benoemd tot rechter in de Arrondissements-rechtbank te 's
Gravenhage. Bij Kon. besl. van 31 Oct. 1875 werd hem op zijn verzoek met ingang
van 1 Jan. 1876 eervol ontslag verleend.
In het Weekblad van het recht (no. 373, 384) schreef hij Misbruiken.
Hij huwde te 's Gravenhage 13 Mei 1836 met J a c o b a C a t h a r i n a M a r i a
v a n d e K a s t e e l e . Zijn zoon N i c o l a a s R e i n i e r d e K e m p e n a e r , later
directeur van de gasfabriek te Doetinchem, zette het geslacht voort.
Zie: Weekblad van het recht, no. 1107, 1945, 1951, 2204, 3914, 5362; Het dagblad
van Zuid-Holland en 's Gravenhage, 2e bl. (31 Dec. 1886); Het Vaderland (4 Jan.
1887); Ned. Patriciaat I (1910), 233; A.M.M. Montijn, Het Bureau van Consulatie bij
den Hoogen Raad der Nederlanden (1934), 340, 341 (met portret).
Wijnman

[Kerckhove van der Varent, Joseph Romain Louis burggraaf de]
KERCKHOVE VAN DER VARENT (Joseph Romain Louis burggraaf d e ), geb. te
Grijsegrubben (Nuth) 3 Sept. 1789, overl. te Mechelen (België) 10 Oct. 1867, zich
ook schrijvende K e r c k h o f f s , d e K i r c k h o f f t e r V a r e n t e n v o n
K i r c k h o f f . Zijn vader, J o a n n e s F r a n c i s c u s C a r o l u s K e r c k h o f f s
(geb. te Schinnen 14 Oct. 1748), was schepen, burgemeester en chirurg te
Grijsegrubben (Nuth); zijn moeder, M a r i a G e r t r u d i s L i n t j e n s , was geboortig
uit Geilenkirchen. Joseph ging, na op 16-jarigen leeftijd zijn voorbereidende studiën
beëindigd te hebben, naar de universiteit te Heidelberg. Zijn vader wilde hem daar
de studie in de rechten laten volgen, maar hij voelde meer voor de
natuurwetenschappen en ging, zijn neiging volgende, voor geneesheer studeeren.
In 1807 begaf hij zich naar Straatsburg, om daar zijn studiën in de medicijnen te
voltooien. Hij behaalde er in 1811 den graad van doctor in de medicijnen op het
proefschrift: Dissertation sur l'air atmosphérique et son influence sur l'économie
animale (Strasbourg, Levrault). Een tweede uitgave van zijn proefschrift verscheen
in 1816 bij Nypels te Maastricht (een exemplaar hiervan bevindt zich in de
Gemeentebibliotheek aldaar), en een derde uitgave in 1824 bij Abbink te Amsterdam,
in het Nederlandsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door prof. Swaen en
Dr. Jorritsma. Hij werd vervolgens geplaatst als dokter in het groot-hoofdkwartier
van het fransche leger, waarmee hij de krijgstochten van 1812, 1813 en 1814
medemaakte. Tijdens den tocht naar Rusland was hij dokter in het hoofdkwartier
van het derde legerkorps, dat onder bevel stond van maarschalk Ney, dien hij ook
vergezelde gedurende den terugtocht van Moskou tot aan Kowno en met wien hij
een van de laatsten was, die Rusland verlieten. In 1813 en 1814 was hij dokter van
het hoofdkwartier van het tweede legerkorps, onder maarschalk Victor, hertog van
Bellune. Na de afdanking van Napoleon verliet hij den franschen dienst. Na de vlucht
van Napoleon uit Elba, bood het pruisische gouvernement hem een plaats als
hoofdgeneesheer in het leger aan, wat hij van de hand wees, om als geneesheer
eerste klas in dienst der Nederlanden te treden. Het was in die hoedanigheid, dat
hij in 1815 chef van den geneeskundigen dienst der militaire hospitalen te Luik werd.
In 1817 zond men hem naar Antwerpen als officier van gezondheid en chef der
militaire hospitalen en van het garnizoen dezer stad, welke ambten hij waarnam tot
1822, toen hij zijn ontslag vroeg, dat echter eerst in 1823 door koning Willem I werd
gegeven. Gedurende de cholera
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epidemie te Antwerpen in 1832 wijdde hij zich dag en nacht aan de zieken der
behoeftige klasse. De Kerckhove publiceerde een menigte medische verhandelingen,
aanteekeningen en opmerkingen in het Bulletin des sociétés des sciences et de
médicine du département de l'Eure, in het Journal complémentaire du dictionnaire
des sciences médicales de Paris, in het New-York medical and physical Journal, in
het Magazin der ausländischen Litteratur der gesamten Heilkunde, in het Bulletin
universel du baron de Ferrussac, in de Bibliothèque médicale de Bruxelles en in
Hippocrates Magazijn (Rotterdam). Hij was lid van een 50-tal academies. Ook stichtte
hij in 1842 de Académie d' Archéologie de Belgique. Hij ontving 8 Nov. 1842
adeldomserkenning en 11 Nov. 1846, evenals zijn zoon, herziening van de
schrijfwijze van zijn familienaam. In 1854 verhief de Koning der beide Siciliën hem
tot de waardigheid van erfelijk graaf. Hij was 23 Januari 1814 te Maastricht gehuwd
met G r é g o r i n e A n n e M a r i e C h a p u i s (geb. te Maastricht 21 Febr. 1794,
overl. te Mechelen 3 Juni 1884), dochter van A l e x a n d r e J o s e p h , postdirecteur
te Maastricht, en van M a r i e H é l è n e B o u r s . Uit dit huwelijk sproot een eenige
zoon: A n t o i n e J o s e p h F r a n ç o i s A l e x a n d r e E u g è n e (geb. te
Antwerpen 6 Dec. 1817, overl. te Mechelen 19 Sept. 1889), die in 1841 promoveerde
tot doctor in de rechten, diplomaat werd, daarna eerste gezantschapssecretaris en
zaakgelastigde (1848). Met toestemming van den koning van België trad hij in dienst
van Turkije, waarna hij weldra buitengewoon gezant en gevolmachtigde minister
van dat land in België werd. Wederom in belgischen dienst getreden zijnde, werd
hij lid der Kamer van Afgevaardigden, gemeenteraadslid en vervolgens
burgermeester van Mechelen. Als schrijver van politieke en godgeleerde werken
maakte hij naam. Hij huwde 12 April 1853 te Brussel met M a r i e R o s a m o n d e
T h é r è s e A m a l i e d e P e n e r a n d a d e F r a n c h i m o n t (geb. te Brussel
10 Febr. 1832, overl. ald. 13 April 1912). De geschriften van J.R.L., burggraaf de
Kerckhove van der Varent zijn o.a. de volgende: Observations médicales faites
pendant les campagnes de Russie en 1812 et d'Allemagne en 1813 (Maastricht
1814, Nypels; Utrecht 1822, van Schoonhoven; Anvers 1836, Janssens), vertaald
in het Vlaamsch en Italiaansch; Hygiène militaire à l'usage des armées de terre
(Maastricht 1815, Nypels; Anvers 1823, Jouan); Recueil d'observations sur la fièvre
adynamique (Anvers 1818, Janssens); Verhandeling over den militairen
geneeskundigen dienst (Utrecht 1822, van Schoonhoven); Beknopte geschiedenis
der Kon. Akad. van Schoone Kunsten te Antwerpen (Antwerpen 1824, Janssens);
Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes avec des avis sur les moyens
de s'en préserver dans les localités humides et marécageuses (Amsterdam 1833,
Sulpke); Considérations sur la nature et le traitement du cholora-morbus (Anvers
1833, Delrue); Généalogie de la maison de Kerckhove (Paris 1845), met portretten
en wapens; Notes d'un voyage, fait en Espagne (Anvers 1859).
Zie: P.E. d e B o r c h t , Mémoire historique et généalogique sur la très-ancienne
noble maison de Kerckhove; traitant spécialement de la branche de Kerckhove dite
vander Varent (Anvers 1839, T.J. Janssens), 78-83 (zeer onbetrouwbare genealogie);
N.J. v a n d e r H e y d e n , Notice sur la très-ancienne noble maison de Kerckhove,
dite van der Varent, et sur son représentant actuel M. le vicomte Joseph Romain
Louis de Kerckhove- Varent (Anvers, J.E. Buschmann 1856),
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9-27; Annuaire de la noblesse de Belgique (1893) II, 1182; (1911) II, 393; (1922) II,
61; H. P i j l s , Lijst der stadhouders en schouten in de Heerlijkheid Schinnen in
Maasgouw (1923), 2; E u g è n e d e S e y n , Dictionnaire des Ecrivains Belges
(Bruges 1930), 454-455; J.L. B l o n d e n , Catalogus der Gemeente- Bibliotheek te
Maastricht, (4e stuk 1934), 39; over zijn wapen: J.B. R i e t s t a p , Wapens van den
thans bloeienden Belgischen adel in Her. Bibl. I (1872), 375-376.
Verzijl

[Kerkhoff, Daniël Johannes Torman]
KERKHOFF (Daniël Johannes T o r m a n ), teekenaar, werd gedoopt 5 Febr. 1766
te Amsterdam in de Oude Luthersche kerk en overleed aldaar 5 Maart 1821. Zijn
vader heette D a n i e l K. en was gehuwd met M a r i a M a g d a l e n a T o r m a n ;
hij oefende het vak van pruikenmaker uit. De jonge Daniël was waarschijnlijk een
leerling van P. Barbiers (2) en werkte als teekenaar in de tapijtfabriek van Barbiers.
In 1786, toen hij als poorter van Amsterdam werd ingeschreven, noemde hij zich
‘konstschilder’. In 1787 trad hij in het huwelijk met M a r g a r e t h a F r e d e r i c a ,
dochter van C a s p a r P h i l i p s J a c o b s z ., graveur en theoreticus. K. heeft eerst
voor tal van graveurs de teekeningen geleverd voor hun prenten; tot 1796 toe kunnen
wij hem als zoodanig volgen; dan komt er een onderbreking, waarna wij hem in het
begin der 19de eeuw terugvinden in een ander genre, nl. in het landschap en het
topografische stadsgezicht. Hij behoort met o.a. Hulswit, Lamberts, Hansen en
Westenberg tot een groep van amsterdamsche landschapsteekenaars met een
topografischen inslag. Wij zien hem werken, behalve in Amsterdam, in Muiderberg,
Utrecht, Heelsum, Arnhem, Nijmegen, Rhenen, Bentheim, Elberfeld enz. Op 30
April 1814 wordt K. door Dirk Versteegh als lid voorgesteld van Felix Meritis. Na
1818 wordt hij voortdurend door ziekte geplaagd.
Naar zijn ontwerp maakten prenten o.a. J.E. Grave, J.L. van Beek, G. Brouwer.
Zijn portret is gegraveerd door J.E. Marcus.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Künstlerlexikon der bildenden
Künstler XX (1927), 173 (door A. S t a r i n g ); A. v o n W u r z b a c h ,
Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 256; J. K n o e f in Oud-Holland (1934),
24.
J.M. Blok

[Kersseboom, Willem]
KERSSEBOOM (Willem), statisticus, verzekeringswiskundige en financier, is geb.
1691 te Oudewater, waar zijn vader burgemeester was, stierf 1771 te 's Gravenhage
en werd 6 Sept. begr. te Oudewater. Van 1724 af raadpleegde de Regeering hem
bij haar plannen om door middel van leeningen, loterijen en lijfrenten aan geld te
komen. Vele plannen zijn ook van hem zelf afkomstig. Het Rijksarchief te 's
Gravenhage bezit een aantal portefeuilles met onuitgegeven stukken, welke hierop
betrekking hebben. Van zijn geschriften zijn het meest bekend diegene, welke hij
opnam in den bundel Proeven van politique rekenkunde (1748). Hierin komt ook
zijn sterftetafel van lijfrenteniers (1742) voor, waarvan de regeering het gebruik door
de verzekeringmaatschappijen nog in 1876 bindend voorschreef. Hij berekende zijn
tafel volgens een betere methode dan Halley (1693), maar in zijn artikel A view of
the relation etc. in Vol. XLVIII (1753) van de Phil. Trans. deed hij duidelijk uitkomen,
dat Halley zelf die betere methode reeds had aangegeven, doch slechts uit gebrek
aan materiaal niet had kunnen toepassen. Zoowel met van der Burch als met Struyck
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voerde hij een hevigen pennestrijd over statistische en actuarieele kwesties. Ook
over het muntwezen heeft hij eenige geschriften gepubliceerd.
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Zie: Bouwstoffen voor de gesch. v.d. levensverz. en lijfr. in Ned. (Amsterdam 1897),
117-148; M. v a n H a a f t e n , Kersseboom en zijn geschriften in De Economist
(1925), 667-694 en 819-844.
van Haaften

[Kersteman, Franciscus Lievens]
KERSTEMAN (Franciscus Lievens), geb. 20 Mrt. 1728 te 's Gravenhage, overl. na
1792, waarschijnlijk in 1793. Hij was de zoon van F r a n c i s L i e v e n s en
M a r g a r e t h a K e r s t e m a n . Uit hetzelfde huwelijk werd een oudere dochter,
E n g e l i n a , en een jongere zoon, P e t r u s , geboren. De naam Kersteman werd
door deze kinderen aangenomen op verzoek van hun grootvader van moeders kant,
die zelf geen mannelijke nakomelingen had. Nadat de ouders gescheiden waren,
werden de drie kinderen door de moeder opgevoed. Van zijn elfde jaar af werd
Franciscus door een kinderloozen oom op een fransche kostschool te Voorburg
geplaatst. Op zijn 14e jaar werd hij in de leer gedaan op een procureurskantoor te
's Gravenhage. Als 16-jarige knaap maakte hij met zijn mentor Rougemont een reis
door de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk en studeerde eenige maanden rechten
te Parijs, waar hij met verschillende vooraanstaande personen kennis maakte. In
Holland teruggekeerd, was hij gedurende twee jaren juridisch student te Leiden. In
1747 werd hij cadet in het Regiment van Thierry. Na enkele dappere daden werd
hij tot vaandrig bevorderd. In 1752 werd hij uit den krijgsdienst ontslagen en
studeerde vervolgens wederom rechten, thans te Utrecht. Zonder afgestudeerd te
zijn, vestigde Franciscus zich te Rotterdam, waar hij ruim twee jaren rechtskundige
praktijk uitoefende. Eind 1759 behaalde hij aan de hoogeschool te Harderwijk den
graad van doctor juris. In 1760 ondernam hij zijn tweede reis naar de fransche
hoofdstad, keerde korten tijd later naar Rotterdam terug, gaf na eenige maanden
zijn praktijk als advocaat op en begon in het voorjaar van 1761 te Zalt-Bommel
lessen te geven in geschiedenis, aardrijkskunde en de fransche taal. Het volgende
jaar trouwde hij in dezelfde stad een mej. v a n d e r L i n d e n . In Sept. 1764 werd
hij aangesteld tot professor honorair en lector juris der stad Heusden. In 1773 werd
Kersteman er van beschuldigd, een wisselbrief vervalscht te hebben. Hij ontkende
schuld, doch werd 7 Mrt. 1775 veroordeeld tot 30 jaren gevangenschap in het Stads
Werkhuis te Rotterdam en vervolgens levenslang verbannen te zijn uit Holland en
Westfriesland. Hij kreeg 19 Apr. 1786 gratie, vertrok 23 Apr. uit het Werkhuis en
maakte spoedig daarna te Amsterdam kennis met den boekhandelaar-uitgever
Elwe, die hem terstond werk gaf. Vele boeken van Kersteman's hand werden door
Elwe uitgegeven. Franciscus kreeg echter ruzie met zijn weldoener en de borstkwaal,
waaraan hij leed, nam toe, zoodat hij steeds meer in verval geraakte. In het
amsterdamsche Werkhuis werd hij, op eigen verzoek, zeven weken verpleegd. Na
eenigszins hersteld te zijn, hernieuwde hij zijn vriendschap met Elwe en publiceerde
hij wederom eenige werken. Na 1792 hooren wij niets meer van hem; waarschijnlijk
is hij in 1793 in armelijke omstandigheden gestorven.
Kersteman heeft, daar hij om den broode schreef, zeer vele boeken in het licht
gegeven. Zijn juridische werken genoten een zekere reputatie, aangezien zij populair
gesteld waren. Ook thans nog zijn zij van belang voor hen, die van 18e-eeuwsche
rechtsgeschiedenis studie maken. Zijn romantische, satirische en historische werken
(waarin hij het met de historische waarheid niet te nauw nam) zijn quantitatief en
litterair veel belangrijker.
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K. schreef een vlotten, lossen stijl en gaf duidelijke blijken, dat hij bij Jacob Campo
Weyerman ter schole was gegaan. Het grootste gedeelte van zijn geschriften
verscheen zonder zijn naam. Wij kunnen hem met zekerheid aanwijzen als schrijver
van: Project gepresenteerd aan.... den.... Prince Erfstadhouder.... tot het invoeren
van een Regiment of contra Auditeur in de Nat. troupen ('s Grav. 1751); De
Bredasche heldinne, of merkwaardige levens-gevallen van Maria van Antwerpen
('s Grav. 1751); Het Leeven van den.... Ridder De Vial ('s Grav. 1756); Zeldzaame
Levens-gevallen van J.C. Wyerman ('s Grav. 1756; 2e dr. 1763; duitsche vert. in
1764); Leevenbeschryving van den Graave van Slippenbach ('s Grav. 1757); Historie
van den Jongen Ridder van St. Joris (Rott. 1759); Den oorlochs avanturier, of het
leven van den.... Ridder De Pollion (Rott. 1759; 2e dr. 1775); Historie van Mevr. de
Hartoginne van Pompadour (Zalt-Bommel 1761); Den Oorlogszwerver of het Leven
van den Grave van Tottleben (Zalt-Bommel 1761; 2e dr. 1764); Academie der Jonge
Practizyns ('s Grav. 1765); De Boere Studeerkamer ('s Grav. 1765-1767); Nieuwe
Oeffenschoole der Notarissen (Dordr. 1766; 2e dr. 1783); Hollandsch rechtsgeleert
Woorden-boek (Amst. 1768); Practizyns Zakboek (Amst. 1776); Avanturen van de
Kleine Scipio (z. pl. 1783); Gedenkwaardige Levensbeschrijving van.... Joh. Chr.
Ludeman (Nijmegen 1784); 's Lands Paciflcator (Zwolle 1786); De patriottische
dame in colere (z. pl. 1788); Rechtsgeleerd Kweekschool (Amst. 1789); Hollandsche
Pleit-zaal (Amst. 1789); Rechtsgeleerde Catechismus (Amst. 1790); Praeceptor der
Jonge Notarissen (Amst. 1790); Nationaal Postcomptoir der bereisde vrouwen ('s
Grav. 1790); Secretarij der Hollandsche Voogdijen ontslooten (Amst. 1790); De
reizende dansmeester (z. pl. 1791); De Rechtsgeleerde Catechismus.... verdeedigd
(Amst. 1791); De proceszieke burger (Amst. 1792); De pleitende practisijn (Amst.
1792); Het Leven van F.L. Kersteman (Amst. 1792) (zeer belangrijke autobiografie);
verder de Opdragt van Het witte Vaendel ('s Grav. 1771) en de Voorrede van het
Advys-boek van J.L. Uhl (Amst. 1791).
De meeste werken van Joh. Chr. Ludeman, die na diens dood verschenen, zijn
door Kersteman geschreven en onder Ludeman's naam gepubliceerd. Men kan
zelfs als zeker aannemen, dat alle werken van Ludeman (zie dit Woordenboek III,
796), welke, volgens het titelblad, door ‘Meester Franciscus’ zijn uitgegeven, geheel
uit de pen van K. zijn gevloeid en ook wat den inhoud betreft slechts voor een uiterst
gering deel als het geestelijk bezit van Ludeman beschouwd kunnen worden. Ook
hier was zonder twijfel de zucht naar gewin de eenige oorzaak van K.'s veelschrijverij.
Zie: D.J.H. t e r H o r s t in Het Boek XXIII (1936), 289-323.
ter Horst

[Kessel, Jan van]
KESSEL (Jan v a n ), schilder, geboren 1641 of 1642 te Amsterdam en daar begraven
op 24 December 1680. Hij was de zoon van den lijstenmaker T h o m a s J a c o b s z
v a n K e s s e l . 17 Februari 1668 huwt hij, 26 jaar oud, met C l a r a S w i c h t e r s .
4 November van datzelfde jaar wordt zijn zoon I s a a c gedoopt. 7 jaar later op 13
Februari 1675 is Hobbema peter bij den doop van den 2en zoon T h o m a s .
Hobbema was een vriend van J. van Kessel. In 1690 wordt hij door diens weduwe
als voogd van haar zoon Isaac genoemd. Zeer waarschijnlijk was van Kessel een
leerling van Jacob van Ruysdael, wiens invloed op zijn werk zeer groot is. Hij
schilderde veel vergezichten van af een duintop, soms met bleekerijen op den
voorgrond
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en een stad in de verte. Hij werkte hoofdzakelijk te Amsterdam, waar hij
stadsgezichten maakte. Het is niet bekend of hij gereisd heeft, doch wel zijn er
werken van hem met bergen en watervallen. In zijn werk is ook invloed aan te wijzen
van Hobbema, Vermeer van Haarlem en Joris van der Haagen. Het gevolg hiervan
was dat verschillende werken op naam van anderen stonden en de signatuur werd
vervalscht. De figuren op sommige stukken zouden geschilderd zijn door J.
Lingelbach en Abraham Stork. Zijn werk is zelden gedateerd.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906) en III (1911); U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XX (1927).
van Guldener

[Keuchenius, Robertus]
KEUCHENIUS (Robertus), o o k C e u c h e n i u s of C u c h e n i u s genoemd, geb.
te Arnhem 10 Aug. 1636 (volgens een bij v a n L e n n e p geciteerd gedicht), overl.
aldaar 19 Sept. 1673, philoloog en dichter. Hij was een zoon van S a m u e l
K e u c h e n i u s uit Kleef; omtrent zijn moeder zegt hij zelf ‘peperit me D a n s i a
mater, Gelria matris erat.... terra’. Zijn grootvader zou geweest zijn R o b e r t u s
K e u c h e n i u s , magistraat van Wezel en lijfarts van den keurvorst van Brandenburg.
Op 7 Sept. 1654 werd hij als student in de medicijnen te Leiden ingeschreven. Voor
de philologie had hij echter veel belangstelling; zijn leermeester daarin was
Gronovius, die in 1658 hoogleeraar te Leiden werd. Hij promoveerde echter ten
slotte in de rechten en vestigde zich na zijn promotie als advocaat in zijn
geboortestad. Hij had toen reeds een uitgaaf van N e p o s ter perse gelegd en droeg
Frontinus

in 1661 een editie van
op aan Ger. Schaap, die o.a. curator was van het
Athenaeum te Amsterdam. Door diens invloed werd hem op 11 Nov. 1661 toegestaan
lessen aan genoemde onderwijsinstelling te geven. Hij opende deze op 30 Nov.
met een Oratio de falo eloquentiae romanae (Amst. 1661). In 1662 droeg hij een
uitgaaf van S e r e n u s S a m o n i c u s op aan Cornelis de Graeff en een dichtbundel
aan Simon van Hoorn, beiden curatoren van het Athenaeum; in hetzelfde jaar
declameerde hij zijn gedicht Amstela crescens in de aula van het Athenaeum in
presentie van Cornelis Witsen. Een en ander legde hem geen windeieren, want bij
besluit van burgemeesteren van Amsterdam van 27 Oct. 1662 werd Keuchenius in
zijn extra-ordinariaat bevestigd en hem een vast honorarium toegelegd. Hij doceerde
aan het Athenaeum romeinsche geschiedenis. Uit zijn Musae juveniles, 196, blijkt,
dat hij in 1662 met zijn studenten S u l p i c i a ' s Satyra heeft gelezen; hij zal dus
ook verschillende klassieke schrijvers met hen hebben behandeld. Keuchenius heeft
de gunst der amsterdamsche autoriteiten echter niet lang behouden. Toen in 1664
hij en Blasius op verhooging van salaris aandrongen, zagen zij beiden hun verzoek
met een weigering beantwoord. Twee jaar later benoemden burgemeesteren uit
eigen beweging Blasius tot gewoon hoogleeraar en vergrootten diens inkomen,
terwijl van Keuchenius geen notitie werd genomen. Hieraan was niet vreemd, dat
zijn beschermer Ger. Schaap in 1666 overleed. Te vergeefs droeg hij nog in 1667
een werkje op aan den curator Valckenier. Toen is hij in Amsterdam van het tooneel
verdwenen; tegen het einde van 1668 komt hij op de lijsten der professoren niet
meer voor. Hij begaf zich naar Frankrijk en de Palts om er door vleiende gedichten
en opdrachten de gunst van Lodewijk XIV en keurvorst Karl Ludwig te verwerven.
Maar ook hier wilde het niet lukken. L e i b n i t z zag hem (volgens B.G. S t r u v e ,
Acta litteraria
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VII, 70) in 1670 ‘patria Batava extorrem huc illuc vagabundum discurrere, seque
etiam nonnumquam deridendum propinare’. Intusschen keerde hij in hetzelfde jaar
naar Arnhem terug, waar hij na drie jaar overleed. Hij bewoonde daar het landgoed
van Johannes Fontanus (dl. I, kol. 873), bekend als Fontanus' Spijker, gelegen in
de buurt der stad en hem bij erfenis toegevallen.
Hij schreef: C o r n e l i s N e p o s cum notis variorum (Lugd. Bat. 1658, volgens
v a n L e n n e p later herdr.); Anglia triumphans. Sive in inaugurationem Caroli II
etc. (Hagae-Com. 1660); S e x t . J u l . F r o n t i n i Quae extant, R o b . K e u c h e n i u s
post Modium, Stewechium, Scriverium cum notis et emendationibus illustravit
(Amstelodami 1661); Q. S e r e n u s S a m o n i c u s , De medicina praecepta
saluberrima. R o b . K e u c h e n i u s ex vet. libro restituit, emendavit, illustravit
(Amstelodami 1662, ed. sec. ald. 1706); Musae juveniles (Amstelaedami 1662);
Oratio funebris in excessu Gerh. Schaap (Amst. 1666); Antonius Pius, sive in vitam
Antonini Pii excursus politici. Acc. comparatio cardinalium Richelii et Mazarini
(Amstelaedami 1667, ed. sec. ald. 1705); Gallia triumphans, sive poematum
heroicorum libri II (Amst. 1668, ed. sec. Arnhemiae 1670, ed. nova Parisiis 1670).
In hs. liet hij na: Deliciae Palatinae ordine alphabetico digestae; Gelria illustrata,
sive rerum in Gelria memorabilium.... Compendiosa descriptio poëtica, historico
commentario illustrata. Acc. urbium Hollandiae elogia (1672) en Arenacum sive
rerum in civilate Arnhemo memorabilium.... liber singularis.
Van het tweede hs. berust een afschrift thans in de Bibl. van de Mijd er Ned.
Letterkunde te Leiden, waarin zich eveneens bevindt een gedrukt gedicht van
Keuchenius' hand op de bruiloft van A. Hoevenaer en C. van Oss (1665).
Over het algemeen is de waardeering voor zijn geschriften niet zeer groot. Zijn
verblijf aan het amsterdamsche Athenaeum moet als een mislukking beschouwd
worden. Nog het nageslacht spotte met hem:
Invisum Musis ac detestabile nomen Turbandus Pindi culmine Keuchenius.
Er bestaat van hem een gegraveerd portret, aet. 34 (1670), met bijschrift van P.
Hoekenberg; een geschilderd miniatuur door J.M. Quinckhard, behoorend tot het
Panpoeticon Batavum, is in het Rijksmuseum te Amsterdam; een gravure door A.
van Zijlvelt.
Zie: C.J. J ö c h e r , Allg. Gelehrten Lexicon II (1750), 2078; P.H. P e e r l k a m p ,
De vita ac doctrina omnium Belgarum qui latina carmina composuerunt (1822), 370;
J.D. v a n L e n n e p in J.P. d'O r v i l l e , Illustris Amstelodamensium Athenaei
memorablia, Annot. (1823), 154; Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis, uitg.
door I.A. N i j h o f f , II (1840), 125, 126; F r e d . M u l l e r , Beschrijvende catalogus
van portretten (1853), no. 2890, 2891; Catalogus der bibliotheek van de Mij der Ned.
Letterkunde te Leiden I (1887), hs. 47, 89, 905; II, 1030; G.D. B o m H. G z n ., Het
Hooger Onderwijs te Amsterdam (1882), 23, 24; Gedenkboek van het Athenaeum
en Universiteit te Amsterdam (1932), 307, Aanhangsel, 78.
Wijnman

[Keuchenius, Mr. Willem Frederik]
KEUCHENIUS (Mr. Willem Frederik), geb. te 's Gravenhage 7 Nov. 1796, overl. te
Sneek 27 Juli 1851, rechtsgeleerde en geschiedkundige. Hij was een zoon van
J a c o b A r n o l d K e u c h e n i u s , geb. 1753, overl. 1838, secretaris van de Prinses
van Oranje-Nassau, in 1787 agent van kerkelijke zaken en A n n a C a t h a r i n a
D u y m a e r v a n T w i s t . Hij werd 22 Febr.
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1816 als student in de letteren te Leiden ingeschreven, drie jaar later nogmaals als
student in de theologie. Na tot doctor juris te zijn gepromoveerd op proefschrift Ad
selecta aliquot juris Romani et hodierni loca (Lugd. Batav. 1819), vestigde hij zich
als advocaat te Leeuwarden. Reeds spoedig werd hij benoemd tot griffier van de
Rechtbank van eersten aanleg te Sneek; daarna was hij langen tijd officier van
justitie aldaar.
Hij schreef: Iets over een punt betreffende de instructie van strafzaken (Sneek
1839); Willem Frederik, prins van Oranje- Nassau, later koning der Nederlanden
(Sneek 1844); Fragment uit de Friesche geschiedenis, opgenomen in Regtsgeleerde
en geschiedkundige schetsen door G. H i d d e m a J o n g s m a , W.F.
K e u c h e n i u s , H.A. H u g u e n i n en J.H. d e S i t t e r (Sneek 1844).
Hij huwde te Leeuwarden 4 Sept. 1823 S o p h i a H e n r i e t t a v a n V e i r s s e n ,
welk huwelijk 28 Dec. 1827 door echtscheiding werd ontbonden. Hij hertrouwde
daarna te Sneek 29 Dec. 1830 C l a s i n a J u l i a t e n C a t e . Uit het tweede
huwelijk werd, behalve een jong gestorven dochter, geboren: J a n J a c o b A r n o l d
K e u c h e n i u s (1832-76), later assistentresident van Anjer.
Zie: B r i n k m a n 's Catalogus van boeken i.v.; J.G. F r e d e r i k s en F.J. v a n
d e n B r a n d e n , Biogr. woordenboek der noord- en zuidnederlandsche letterkunde,
2e dr. (1892), 419; Ned. Patriciaat XIII (1923), 193 (genealogie-Keuchenius).
Wijnman

[Key, Willem]
KEY (Willem), schilder. Hij werd geboren te Breda en overleed in 1568 te Antwerpen.
Hij was waarschijnlijk de zoon van A d r i a a n K e y , terwijl W o u t e r K e y als zijn
broeder genoemd wordt. Samen met Frans Floris is hij omstr. 1540 leerling van
Lambert Lombard te Luik. Na zijn leertijd gaat hij naar Antwerpen, waar hij op 25
April 1550 het burgerrecht verkrijgt. In 1542 is hij er meester van het gilde geworden
en in 1552 is hij deken van het gilde. Hij neemt blijkbaar een belangrijke plaats in
het antwerpsche leven in. Hij was een intieme vriend van den Spanjaard Arias
Montanus, die door Philips II met een nieuwe bijbelvertaling werd belast en die
daartoe naar de Nederlanden kwam. Key was vooral een belangrijk portretschilder,
die onmiddellijk na Anthonie Mor kwam. Het feit dat zoowel Alva als Granvelle, die
eerst door Mor geschilderd waren, ook aan Key opdracht gaven voor een portret,
wijst er op dat hij groot aanzien genoot. Waarschijnlijk heeft hij verscheidene
portretten gemaakt en ook religieuze werken, waarvan echter veel verloren is gegaan.
Vooral tijdens den beeldenstorm werden verschillende van zijn werken vernield. Hij
heeft vermoedelijk veel geld verdiend, want in 1562 kan hij een prachtig huis koopen
in de nabijheid van de Beurs. In 1568 is hij gestorven, volgens sommigen door schrik
bevangen. Er bestaat een overlevering, dat toen hij Alva schilderde, hij het
doodvonnis hoorde, dat over Egmond en Hoorne werd uitgesproken. Hij zou van
schrik dienzelfden dag gestorven zijn. Volgens anderen stierf hij eenige dagen te
voren. Mogelijk was hij in het geheim protestant. Van de weinige bewaarde werken
bevindt zich o.a. een Beweening van Christus in de collectie Six. Rubens had in zijn
collectie ook 2 werken van Willem Key. In inventarissen wordt herhaaldelijk de naam
Key genoemd, echter zonder vermelding van voornaam.
Zijn portret is gegraveerd door J.H. Wierix, J. Ladmiral, H. Hondius, E. de Boulonois
en in Sandrart I, 262.
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Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 265 en III (1911), 52;
U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XX (1927),
229; M.J. F r i e d l ä n d e r in Pantheon XIV (1934), 230.
van Guldener

[Kingma, Petrus]
KINGMA (Petrus), geb. volgens het matrikel der academie te Franeker in 1638,
overl. te Exmorra 29 Jan. 1680, liet zich 20 Juli 1655 inschrijven als phil. student
aan de hoogeschool te Franeker, werd candidaat in de theologie en conrector der
latijnsche school te Bolsward. Hij huwde met J a n k e H e n d r i k s (overl. 19 Dec.
1679). Van 1666 tot aan zijn dood was hij als predikant werkzaam in de gemeente
van Exmorra en Allingawier. Correspondent zijnde naar Overijssel, heeft hij tegen
de synodale wet, binnen de twee jaren geambieerd en geobtineerd een kerkelijke
commissie, weshalve bij de synode is geoordeeld, ‘dat hij zich zal hebben te
onthouden den tijd van zes jaren, van alle kerkelijke, zoo synodale als klassicale
commissiën’. Daar hij echter met deze sententie spotte, is zijn straf verdubbeld, en
heeft hij in 1679 op de synode te Franeker excuus moeten vragen, nadat alvorens
de praeses hem ernstig had bestraft. Van hem verscheen: Threnodiae ferales in
obitum Bonnefacii á Donia denati 30 April 1665 (Leov. 1665). Hij ligt met zijn vrouw
begraven in de kerk van Exmorra.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
367.
Wumkes

[Kinschot, Ambrosius van]
KINSCHOT (Ambrosius v a n ), geb. 1 Sept. 1505, overl. 25 Nov. 1555, begr. te
Turnhout, zoon van H e n d r i k v.K. en B a r b e d e M e l d a u w .
In verschillende biografieën wordt hij vermeld als ridder en tresorier-generaal van
Maria, koningin van Hongarije, gouvernante der spaansche Nederlanden, vrouwe
van Turnhout etc. ‘Een belangrijke betrekking’, wordt er bij gevoegd. Volgens mijn
opvatting bestond dat tresorier-generaalschap in het ambt van tresorier van de
Vrijheid van Turnhout, waar hij ook woonde ‘op den hoeck tegenover die poirte van
den Slote aldaer’. Hij werd in deze betrekking aangesteld 5 Dec. 1637 en bekleedde
die tot zijn dood. Als ‘escuier’ wordt hij alleen vermeld in een niet-officieel stuk
(Genealogie van K., overdruk, 131). Dáár staat ook, dat Maria van Hongarije de
vrije heerlijkheid van Turnhout pas in Maart 1545 van haar broeder Karel V had
ontvangen. Terwijl in een echt stuk (als voren, 133, vgl. 146) Ambrosius als
‘rentmeester van Turnhout’ wordt vermeld.
Hij huwde 28 Januari 1533 met A n n a G e v a e r t s , geb. 1517, overl. te Turnhout
17 Oct. 1584, dochter van H u y b r e c h t en van M a r g a r e t h a d e C o c q v a n
O p i j n e n . Hun zoon Hendrick volgt.
Regt

[Kinschot, François van]
KINSCHOT (François v a n ), geb. te Brussel 29 April 1577, overl. ald. 5 Mei 1651,
begr. in St. Goedele, zoon van Hendrick, die volgt, en van M a r g u é r i t e D o u g l a s
dite Scott.
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Hij was heer van Kinschot bij Turnhout (7 April 1644), Riviere, Jette en Ganshoorn
(1638), en werd 23 Oct. 1638 door koning Philips te Brussel in den adelstand
verheven. Hij werd griffier der domeinen en financiën in de Nederlanden voor den
Koning van Spanje 1606, raad en commies in 1618, tresorier-generaal der domeinen
en financiën van Z.M. 1620, raadsheer in den Koninkl. Raad 2 Maart 1643 en
kanselier en groot-zegelbewaarder van Brabant 7 Dec. 1649.
Hij vermeerderde het werk van zijn vader en gaf het uit onder den titel van: Henrici
Kinschoti J.C.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

461

Responsa, sive consilia juris. Ad calcem adjiciuntur ejusdem tractatus septem de
Rescriptis gratiae in Supremo Brabantiae Senatu nomine Ducis concedi solitis.
Omnia iterata hac editione emendatiora et auctiora: Responsis Patris filiique separatis
etc. (Brux. 1653, fol.).
Hij huwde te Brussel (St. Goedele) 1 of 8 October] 1606 met M a r g u é r i t e
B o o t e , vrouwe van Clercamp, wed. van C h a r l e s l e C l e r c d i t d ' O l m e n .
Zij werd in St. Goedele begraven 29 Maart 1640 en was de dochter van A d r i e n ,
griffier en raad der financiën, en van diens 2e vr. J e a n n e d e H o v y n e s .
Zijn afbeelding werd door Pieter de Jode, graveur te Antwerpen, in plaat gebracht
o
(fol. ).
Zie: P a q u o t , Mémoires I, 401.
Regt

[Kinschot, Hendrick van]
KINSCHOT (Hendrick v a n ), geb. te Turnhout 31 Oct. 1541, overl. te Brussel 27
Aug. 1608, begr. in St. Goedele, zoon van Ambrosius, hiervóór, en van A n n a
Gevaerts.
Na zijn voorbereidende studiën vertrok hij naar de hoogeschool te Leuven, waar
hij student in de wijsbegeerte en de rechtsgeleerdheid werd. Hij verbleef ook eenigen
tijd aan de hoogeschool te Parijs, mede om de fransche taal goed machtig te worden,
maar keerde na eenigen tijd naar Leuven terug, waar hij 30 Aug. 1566 werd
bevorderd tot licentiaat in de rechten. Om zich verder in de praktijk te bekwamen,
begaf hij zichnaar Johannes Gevartius, zijn oom van moeders zijde, advocaat te
Brussel. Als advocaat zette hij zich mettertijd te Brussel neder en oefende daar
gedurende 40 jaar met grooten roem de praktijk uit, was de vraagbaak van velen
en leidde een aantal jongelieden tot de studie der rechtsgeleerdheid op. Herhaaldelijk
aangezocht tot het ambt van raadsheer, bedankte hij evenwel om
gezondheidsredenen. Hij liet verscheidene tractaten over rechtsgeleerde
onderwerpen na, die verschenen onder den titel: Responsa, sive Consilia Juris.
Item, de Rescriptis gratiae a Supremo Senatu Brabantiae nomine Ducis concedi
solitis, tractatus septem (De licentia testandi aut aliter disponendi de feudis a duce
aut ejus senatu obtinenda) (Lov. 1633, fol.), met opdracht van den bezorger
V a l e r i u s A n d r e a s . (Kennelijk na den dood van v.K. uitgegeven.)
Hij huwde vóór 1577 met M a r g u é r i t e D o u g l a s d i t e S c o t t , overl. te
Mechelen 18 Aug. 1632, dochter van F r a n ç o i s , heer van Bautersem, en van
A n n e B o s s c h a e r t . Een zoon, François, gaat hiervóór.
Zie: P a q u o t , Mémoires I, 400; IV, 270.
Regt

[Kinschot, Mr. Jasper van (1)]
KINSCHOT (Mr. Jasper v a n ) (1), of C a s p e r , G a s p a r v.K., geb. te Turnhout
15 Oct. 1552, overl. te 's Gravenhage 11 Dec. 1603, zoon van Z e g e r v.K. en
Josine Roelofs.
Hij bezocht de hoogeschool te Keulen sedert 1567 en werd daar 5 Mei 1570
baccalaureus, vertrok in 1570 naar Douay en werd daar 20 Maart 1571 doctor.
Sedert 1574 te Brussel om de praktijk der rechtsgeleerdheid te leeren, genoot hij
daar van Sept. 1575 tot Aug. 1577 de voorlichting van zijn neef Mr. Hendrick v.K.,
den bekwamen rechtsgeleerde, hiervóór vermeld. Den 28. Juli 1577 benoemd tot
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griffier van de Rekenkamer en Leenhof van Bergen op Zoom, later tot raadsheer in
het Hof van Brabant en eindelijk tot raad en thesaurier-generaal van prins Maurits.
Nog in 1583 woonde hij te Bergen op Zoom, in 1585 te Delft (huis van Polanen) en
sedert 1590 te 's Gravenhage (Korte Nobelstraat, in het huis van Bronckhorst, en
in 1601 op den Korten Vijverberg).
Hij huwde tweemaal. Eerst te Bergen op Zoom 28 Oct. 1578 met J o s i n a P i j l l ,
geb. op het kas-
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teel Wouw bij Roosendaal 25 Jan. 1562, overl. te 's Gravenhage 11 Dec. en begr.
20 Dec. 1601 op het hoogkoor in de Gr. Kerk, dochter van N i c o l a a s en van
C o r n e l i a B o u l i j n . Daarna te Vlissingen (ondertr. 19 Juli) 1603 met M a r i e
d e C h a n t r a i n e d i t B r o u c q s a u l t , geb. te Brugge, overl. te Lillo 1 Aug.
1631. Zij was eerder wed. van Geleyn de Best, en dochter van J a c o b ,
burgemeester van Brugge, en van A d r i a n a d e l ' E c l u s e .
Op dit tweede huwelijk vervaardigde Hugo de Groot een latijnsch bruiloftsgedicht.
Twee zoons uit het eerste huwelijk, Louis en Nicolaas, volgen.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret in de collectie jhr. Ch.Ph.L.
van Kinschot te Tiel.
o

Zie: Kron. Hist. Gen. VI, 4; VIII, 42; H. G r o t i i Poëmata (L.B. 1617, 8 ), 135-144.
Regt

[Kinschot, Mr. Jasper van (2)]
KINSCHOT (Mr. Jasper v a n ) (2) of C a s p e r , C a s p a r v.K., geb. te 's Gravenhage
12 Nov. 1622, gedoopt op denzelfden dag in de Gr. K., overleden te Middelburg 31
Dec. 1649, begraven Gr. K. te 's Gravenhage, zoon van Mr. Louis (of Lodewijk), die
volgt, en van M a r i a d e J o n g e .
Hij legde zich bijzonder toe op de latijnsche dichtkunst en studeerde in de
rechtsgeleerdheid, waarschijnlijk eerst te Utrecht, maar sedert 21 April 1640 te
Leiden. Daarna bereisde hij een groot deel van Duitschland, Zwitserland en Frankrijk
en promoveerde vermoedelijk te Orleans in 1645.
In 1646 werd hij gekozen in het gevolg van het nederlandsche gezantschap, dat
naar Munster werd afgevaardigd om over den vrede te onderhandelen. Waarschijnlijk
ging hij als particulier secretaris van een der gevolmachtigden (Adr. Pauw?) mede.
Hier viel hem, wegens zijn hoffelijke en innemende manieren de eer te beurt om
de echtgenoote van den franschen ambassadeur, de hertogin de Longueville, die
te Munster met groote statie haar intocht deed, namens den nederlandschen
ambassadeur te begroeten. Bij de vreemde gezanten was hij zeer geacht; hij maakte
te Munster vele vrienden, waaronder den kardinaal Fabio Chigi (den lateren paus
Alexander VI), en zou het op de staatkundige loopbaan waarschijnlijk ver hebben
gebracht, indien hij niet op jeugdigen leeftijd was overleden.
In het begin van 1649 keerde van Kinschot naar 's Gravenhage terug, zette zijn
studiën voort en bleef de fraaie letteren getrouw. Zijn dichterlijke aanleg werd door
omgang met Nic. Heinsius en anderen sterk ontwikkeld:. in zijn gedichten zag men
een meer dan gewoon talent en men drong er op aan dat hij ze te zamen in druk
zou geven. Zijn nederige aard verzette zich hiertegen en hij wenschte ze zelfs alle
te verbranden. Maar ten laatste is dit door zijn vrienden verhinderd: zij werden
zooveel mogelijk bijeengebracht, maar zagen pas in 1685 bij Arnoldus Leers te 's
Gravenhage door de goede zorgen van Jacobus Gronovius het licht onder den titel:
Caspari Kinschotii Poëmata In Libris IV digesta, Quorum primus Sacra et Pia;
secundus Elegias et Eclogas; tertius Res gestas; quartus Miscellanea continet, met
zijn fraai gegraveerd portret naar het beneden genoemde geschilderde portret door
Gerard ter Borch.
Vooral die gedichten, welke betrekking hebben op het ontzet van Leiden, op den
vrede van Munster en op de groote overwinning die M.Hz. Tromp in 1639 behaalde,
werden als uitmuntend aangemerkt. Van v.K. kwam nog afzonderlijk uit:
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Panegyris in laudem celeberrimae Roterodamensium urbis (Rott. 1638).
Van Kinschot overleed aan de tering te Middelburg, oud 27 jaren, en was
ongehuwd gebleven.
Zijn portret geschilderd door Gerard ter Borch in de collectie jhr. Mr. A.R.P. van
Kinschot te Rotterdam, een herhaling daarvan in dezelfde collectie; een miniatuur
geschilderd door A. van Halen (uit het Panpoeticon Batavum) in het Rijksmuseum
te Amsterdam; prenten door H. Bary (?) en W. Hollar.
Zie: N i c . H e i n s i i Poëmata, 7, 54, 88, 166; P a q u o t , Mémoires I, 401-03; v.
K a m p e n , Gesch. der Ned. Lett. en Wetensch. III, 97-99; H o e u f f t , Parnas Latin
Belg., 181-183; P e e r l k a m p , De Poëtis Lat. Nederl., 351-356; C o l l o t
d ' E s c u r y , Holl. Roem II, 85, 86, aant. 221, 226, 236.
Regt

[Kinschot, Mr. Johan Anthonie van]
KINSCHOT (Mr. Johan Anthonie v a n ), heer van Kinschot, geb. te Delft 11 Juli
1708, ged. Oude K. 15 Juli, overl. te Delft 21 Oct. 1766, begr. te Heemstede, zoon
van Mr. G a s p a r en van C a t h a r i n a C o r n e l i a v a n K i n s c h o t . Hij was
heer van Kinschot bij opdracht 5 Mrt. 1763 van den generaal-majoor Roeland (dl.
III, kol. 692). Studeerde te Leiden sedert 3 Mei 1727 en promoveerde aldaar 4 Nov.
1729 op een: Dissertatio Historico-juridica Inaug. de Legibus Romanorum
Sumptuariis.... Hij werd daarna advocaat voor het Hof 16 en voor den Hoogen Raad
17 Nov. 1729 en ter Admiraliteit op de Maze 4 Oct. 1730; commies-generaal van
H.H.M. convooyen en licenten ter genoemde admiraliteit, resideerende in Gelderland,
van 21 Oct. 1733 tot einde Dec. 1740. In 1740 ministerresident van onzen Staat
aan het Hof te Brussel, in April 1741 ontvanger der subsidiën van de geretroceerde
plaatsen in W. Vlaanderen ‘volgens het tractaat van Barrière aan deezen Staat
besprooken’. In 1749 minister-resident bij den prinsbisschop van Luik en sedert 5
Juni 1750 ontvanger van de convooyen en licenten ter admiraliteit op de Maze te
Rotterdam. In 1741 behoorde hij tot de 36 heeren van de Doorluchtige Lieve Vrouwen
Broederschap te 's Hertogenbosch en in 1759 was hij hoogheemraad van Woerden
en hield toen te Delft verblijf, waar hij in 1759 veertigraad, in 1761 weesmeester en
in 1765 schepen der stad werd. In het volgend jaar is hij ongehuwd overleden.
In de Gedichten van P o o t (Delft 1747) III, 167 vindt men een niet onverdienstelijk
lijkdicht op dezen van Kinschot.
Een door een onbekend kunstenaar geschilderd portret in de collectie jhr. Mr.
A.R.P. van Kinschot te Rotterdam.
Regt

[Kinschot, Mr. Louis of Lodewijk van]
KINSCHOT (Mr. Louis of Lodewijk v a n ), geboren te 's Gravenhage 21 Febr. 1595
(in 't huys van Bronckhorst, Corte Nobelstraat), ged. ald. 21 Mrt. d.a.v., overl. te 's
Gravenhage in Juli 1647, begr. Gr. K., zoon van Mr. Jasper (1), die voorgaat, en
van J o s i n a P i j l l , en petekind van Louise de Coligny, prinses van Oranje.
Hij studeerde en promoveerde te Leiden, werd advocaat voor het Hof van Holland
en was van 7 Juni 1627 tot 15 Mei 1632 secretaris van de Rekenkamer van Holland,
daarna auditeur bij genoemde Kamer. Hij woonde in 1632 en later aan de zuidzijde
van de Spuistraat en kocht 24 Maart 1635 voor ƒ 17800 de buitenplaats ‘Oostenburg’
te Voorburg (Die Haghe (1903), 351, 352). Hij was voogd over de natuurlijke kinderen
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van prins Maurits (Nederland 1904, p. 322) en beoefende soms de latijnsche poëzie.
Van hem komt een gedicht voor vôôr het werk, getiteld:
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Bergen op den Zoom beleghert.... ende ontleghert.
Hij huwde tweemaal. Eerst (te Middelburg?) 6 Sept. 1620 met M a r i a d e
J o n g e , geb. te Zierikzee in Juli 1603, begr. te 's Gravenhage 9 Juni 1630, zuster
van Job, en dochter van J a n J a n A n t h o n i s s e , heer v. Oosterland etc.,
burgemeester van Zierikzee, en van diens 2e vrouw M a r i a V i e r l i n g .
Daarna hertrouwde hij te 's Gravenhage 6 Juli 1631 met C a t h a r i n a H e s s e l t
v a n D i n t e r , geb. 5 Juli 1612, overl. te 's Gravenhage 5 Juni 1703 (na in Sept.
1655 hertrouwd te zijn met Mr. I m a n C a u ), dochter van M a t t h i a s , presid. van
den Leenhove van Brabant, en van P h i l i p p o t e v a n M e g a n c k .
Caspar Barlaeus vervaardigde een latijnschen lijkzang op den dood der 1e vrouw
o
en een bruiloftszang op het 2e huwelijk. Zie diens Poëmata (Amst. 1655, kl. 8 ).
Een zoon uit het eerste huwelijk, Mr. Jasper (2), gaat voor.
Regt

[Kinschot, Mr. Nicolaas van]
KINSCHOT (Mr. Nicolaas v a n ), geb. te Delft 29 Maart 1585, overl. te Delft, begr.
te 's Gravenhage 13 Oct. 1660, zoon van Mr. Jasper (1), hiervóór, en van J o s i n a
Pijll.
Hij bezocht reeds op 11-jarigen leeftijd de hoogeschool te Leiden, waar hij 26
Juni 1596 als student in de letteren werd ingeschreven. Hij promoveerde daar in de
rechten 12 Juni 1602. Nauwelijks 16 jaar oud hield hij te Leiden in het openbaar
een latijnsche redevoering over de heldendaden van prins Maurits, verschenen
onder den titel: Oratio Panegyrica. Qua Generatim Fortissimi Principis Mauritii,
Principis Avriaci, Comitis Nassav. etc. Marchionis Verae Vlissingae, etc.: laudes,
speciatim vero conflictus prope Neoportum pertractatur. Recitata publicè in Athenaeo
Lugdunensi Batavo A Nicolao Kinschoto Delphio, 5 Septembris, Anno 1600 (Hagae
o

Comitis, 1600, 4 ). De oratie is van belang om de uitvoerige lijst van bevelhebbers
in de beide legers, die in den slag bij Nieuwpoort tegenwoordig waren. Voor de
opdracht van deze oratie werd hem, bij resolutie der Staten-Generaal in dato 25
Maart 1600 een medaille vereerd ter waarde van 36 guldens. Terwijl de magistraat
van Bergen op Zoom, mede door N.v.K. met eenige exemplaren vereerd, hem een
gouden penning, ter waarde van 48 guldens schonk, welke penning geslagen was
ter memorie van ‘de ontleghering’ der stad in 1588.
In de plaats van Hugo de Groot, die pensionaris van Rotterdam geworden was,
werd N.v.K. 31 Jan. 1614 aangesteld tot advocaat-fiscaal van Holland. Hij deed
daarvoor den eed 13 Febr. In die hoedanigheid werd hij aangewezen om de
gevangen remonstrantsche predikanten naar Loevestein te geleiden, welke taak hij
met bescheidenheid en groote gematigdheid volbracht. In 1638 legde hij zijn ambt
als advocaat-fiscaal neer; hij was de laatste procureur-generaal, die de civiele zaken
der grafelijkheid bij de crimineele bediende.
Op den 6. Aug. 1638 benoemd tot pensionaris van Delft op een jaarwedde van ƒ
1700, deed hij den eed 20 Sept. Hij verscheen in het vervolg ter dagvaart en nam
bij het aftreden van den raadpensionaris Jacob Cats in 1651 dat gewichtig ambt
tijdelijk waar. Tot zijn dood in 1660 heeft hij de stad Delft getrouw en niet zonder
roem als pensionaris gediend.
N.v.K. is tweemaal gehuwd geweest. Eerst te Antwerpen (ondertr. 7 Mei) 1606
met C l a r a H e s s e l t v a n D i n t e r , overl. te 's Gravenhage 27 April 1618,
dochter van Mr. A n d r i e s , raad van Brabant, en van M a r g a r e t h a v a n d e r
M e u l e n . Daarna hertrouwde hij te Middelburg
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26 Juni 1619 met A g a t h a d e J o n g e , ged. te Zierikzee 23 Juni 1591, begr.
O.K. te Delft 5 Jan. 1654; dochter van B o n i f a c i u s , heer van Oosterland etc., en
van M a g d a l e n a S t a v e n i s s e .
Zie: Hollandsche Consultatiën IV, 569; VI, 388, 633; B r a n d t , Hist. Ref. IV,
1093-1095; v a n W i j n , Bijv. op Wagenaar, XII, 54, 55; V r e e d e , De Hooge Raad
van Holland, enz. in Jaarb. voor de Regterl. Magt in Nederland (1839), 49.
Regt

[Kinschot, Roeland van]
KINSCHOT (Roeland v a n ), heer van Kinschot, geb. te 's Gravenhage 15 Nov.
1624, overl. ald. 24 Febr. 1701, begr. Gr. K., zoon van Mr. J a s p e r en van
Catharina Sweerts de Weert.
Hij studeerde sedert 1 Oct. 1640 te Leiden in de rechtsgeleerdheid en promoveerde
25 April 1644 aldaar.
Werd 8 April 1654 extraord. raad in den leenhove van Brabant, ordin. raad 22
Nov. 1656, raad-ordin. in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en W.-Fr. 20 Mrt.
1673 (eed 31 Mrt.). Ook raad ordin. in den Hoogen Raad van Appèl over N.-Brab.
In 1691 stond hij no. 1 op het drietal voor de keuze tot president van den Hoogen
Raad van Holland, Zeeland en W.-Fr. Hij woonde eerst op de Groenmarkt, waar
thans het Z.-Holl. koffiehuis staat; later bewoonde hij een huis in het Westeinde,
zuidzijde, hoek Assendelftstr. In de Deliciae Poëticae van L. v a n S a n t e n komen
van Roeland van K. twee latijnsche gedichten voor; het eene met het jaartal 1667,
het ander van 1672.
Hij huwde te 's Gravenhage 28 April 1655 met C a t h a r i n a v a n d e r H o o l c k ,
geb. 21 Aug. 1629, overleden te 's Gravenhage 29 Dec. 1713, dochter van
G i j s b e r t , burgemeester van Utrecht, en van M a r g a r e t h a d e C o e n e .
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret in de collectie van douair.
van Kinschot - Luden te Amsterdam.
Zie: C a s p . K i n s c h o t i i Poëmata, 59; V r e e d e , Verh. over den Hoogen Raad
in Jaarb. v.d. Regt. Magt (1839), 47; Kron. Hist. Gen. II, 366; IV, 212; V, 56.
Regt

[Kip, Hendrik Bernardus]
KIP (Hendrik Bernardus), geb. te Berbice Mei 1823, overleden te 's Gravenhage 1
Augustus 1897, zoon van B e r n a r d u s C o r n e l i s K. en van H e n r i e t t e
J o n e s . Op jeugdigen leeftijd kwam hij naar Nederland, waar hij in 1838 slaagde
voor het examen te Medemblik voor adelborst. Veertig jaren heeft hij in den zeedienst
doorgebracht, tot 1860 meest in West-Indië. Van 1860 tot 64 was hij adjudant van
den directeur en commandant der marine te Amsterdam. In 1865 ging Kip naar de
Oost, waar hij de ‘Madura’ en de ‘Ardjoeno’ commandeerde. 1870-72 was hij
commandant van het wachtschip te Hellevoetsluis, daarna, als kapitein ter zee,
commandant van het ‘Metalen kruis’, waarmee hij tot 1875 deel genomen heeft aan
de krijgsverrichtingen in de atjehsche wateren. Hij verwierf het ridderkruis 4de klas
der Militaire Willemsorde. Na drie jaren werkzaam te zijn geweest op het departement
van marine, werd hij bij Koninkl. besluit van 8 Febr. 1877 benoemd tot gouverneur
van Curaçao. Slechts twee en een half jaar heeft Kip dit ambt bekleed. In September
1877 maakte het eiland de laatste groote orkaan door, die de geschiedenis vermeldt,
welke aan ongeveer 200 menschen het leven kostte en de melaatscheninrichting
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een prooi van het water maakte. In de verhouding tot Venezuela, waarmee de
diplomatieke betrekkingen verbroken waren, scheen korten tijd eenige verbe-
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tering te komen, toen Guzman Blanco tijdelijk vervangen werd door Alcantra. Juist
in dezen tijd kwam in Venezuela ter sprake de aankoop van Curaçao, waarvoor ook
in de Staten-Generaal een stem opging. 1 Oct. 1880 trad Kip als gouverneur van
Curaçao af.
Zie: familiebescheiden; A m e l u n x e n , De geschiedenis van Curaçao opnieuw
verteld; C o r p o r a a l , De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland
en Venezuela 1816-1820.
de Gaay Fortman

[Klenck, Georg Everhard]
KLENCK (Georg Everhard), geb. te Dillenburg 1580, overl. omstr. 1644. Hij was
een zoon van J o h a n n v o n K l e n c k , erfheer van Oerssen, J.U.D., drost en
geheimraad in dienst van den graaf van Nassau-Dillenburg, en van E l i s a b e t h
S p i c a s t v o n W a l t m a n n s h a u s e n . Reeds jong vestigde hij zich te
Amsterdam, waar hij in dienst trad bij den koopman Marcus Justusz de Vogelaer,
die groote belangen in Rusland had; na diens dood (1613) was hij in betrekking bij
den zoon Marcus Marcusz. de Vogelaer. Volgens mededeelingen van Massa (dl.
VIII, kol. 1128) genoot Klenck de genegenheid van den patriarch Filaret (den vader
van tsaar Michaël Fjodorowitsj), werd rijk en zelfstandig. Eenigen tijd schijnt hij
compagnon van den jongen de Vogelaer geweest te zijn. In elk geval worden beide
namen (de V. en Kl.) in russische stukken als leden van één firma genoemd. Door
de volharding en energie van de firmanten behoorde de firma binnen weinige jaren
tot de aanzienlijkste nederlandsche huizen in Rusland; het vestigde zijn magazijnen
zoowel te Kola in Lapland als aan de Witte Zee te Archangel en, verder de Dwina
op, te Kholmogery en te Wologda, alsook op de Nikoljskaja te Moskou. Van de
achtereenvolgende tsaren verwierf het behalve het privilege van een eigen steiger
te Archangel te mogen bezitten voor de lossing en lading van goederen, ‘de
Klenkebrug’ geheeten, nog dat van in hun landen slechts half tolgeld te mogen
betalen. Vooral tsaar Wasily Sjoejskij begunstigde de twee firmanten tijdens de
‘smoeta’ (binnenlandsche russ. revolutie in het begin van de 17e eeuw), evenwel
leed het huis gevoelige verliezen door de plundering en vernieling van zijn
nederzettingen te Moskou en te Wologda, terwijl Klenck zelf, die op dien tijd met
verschillende waren per schip van Archangel naar Moskou reisde, te Totma nabij
Wologda ingevroren geraakt zijnde, door een russ.-litthausche rooversbende
aangevallen werd, die zijn waren plunderden, zijn schip verbrandden, zijn metgezellen
gevangen namen en hemzelf mishandelden en voor dood lieten liggen. Kort daarop
verkregen de Vogelaer en Klenck, na de troonsbestijging van tsaar Michaël
Feodorowitsj in 1613 en 1614 ter vergoeding der geleden schade het voorrecht van
vrijen handel door geheel Rusland en ontheffing van alle tollen voor den tijd van
drie jaren; de betiteling van Klenck en de Vogelaer in de russische staatsstukken
als ‘gosti’ of groothandelaars, bewijst de uitgebreidheid hunner zaken. Behalve met
den handel bemoeide Klenck zich ook met de politiek: evenals andere buitenlandsche
kooplieden gaf hij inlichtingen aan de kanselarij van den staat over den toestand in
het buitenland; deze rapporten zijn nog bewaard en in het russisch uitgegeven. Op
het eind van zijn leven was Klenck drost van Liesveld en Nieuwpoort. Hij overleed
na 1643, terwijl in een der klachtschriften, door russische kooplieden in 1646 bij de
regeering ingediend, te lezen staat dat de hollandsche ‘gosti’ de Vogelaer en Klenck
reeds lang geleden zijn gestorven, doch dat anderen met gebruikmaking
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van hun papieren zich op den handel toeleggen. In Rusland was hij bekend als
‘Joerij Iwanow syn Klink’ onjuist is de meening van U h l e n b e c k , dat men hem
ook Oelján Oeljánof noemde.
Klenck huwde te Amsterdam 28 Mei 1619 G e e r t r u i d F e n z e l , dochter van
den te Amsterdam gevestigden duitschen koopman H a r m a n F e n z e l . Zij lieten
zeven gehuwde kinderen na (w.o. zes zoons, die bij diploma van 27 Juni 1668 door
keizer Leopold I erkend werden te behooren tot den adelstand des H.R. Rijks); van
dezen worden hier genoemd: Johannes, die volgt; Mr. H a r m a n v a n K l e n c k
v a n O d e s s e , gedoopt te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 24 Oct. 1621, vertrok
naar Oost-Indië en werd er advocaat-fiscaal te Batavia, daarna gouverneur van het
eiland Formosa 1660, repatrieerde als admiraal van de retour-vloot in 1663, keerde
later terug naar Oost-Indië en werd er Raad van Justitie, in 1690 wederom
advocaat-fiscaal, overl. in 1694 (uit zijn drie huwelijken had hij slechts twee dochters);
Coenraet van K., die volgt; E l i s a b e t h , in 1660 te Amsterdam gehuwd met een
engelsch edelman, Sir William Davidson (dl. I, kol. 689), koopman op de Oostzee
te Amsterdam woonachtig; M a r c u s , gedoopt te Amsterdam in de Nieuwe Kerk
14 Oct. 1653, koopman aldaar, vertrok later naar Oost-Indië, waar hij in 1692
weesmeester was.
B l a s i u s maakte op de bruiloft van E l i s a b e t h K l e n c k en W i l l i a m
D a v i d s o n een gedicht; eveneens op de bruiloft van haar broeder E r n s t met
A g n e t a d e K a r p e n t i e r , 16 Nov. 1660 (Mengeldichten, 1661, 53, 111).
Zie: J a c . S c h e l t e m a , Rusland en de Nederlanden (1819) I, 60, 117; Tsjtenija
w Imp. Obsjtsj. Ist. i Drewn. (1882) I, 16-17; Sbornik Imperatorskago Roesskago
Istoritsjeskago Obsjtsjestwa CXVI (1902), 102, 103, 104, 195, 250, 269, 319-322;
Roesskaja Istoritsjeskaja Biblioteka VIII, 109-114, 202; IX, 31-32, 82; C.C.
U h l e n b e c k , Verslag aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland
(1891), 15, 16, 21, 222, 256; J o h . E. E l i a s , De vroedschap van Amsterdam (1905)
II, 565, 567; mededeelingen van Dr. Boris Raptschinsky.
Wijnman

[Klenck, Johannes]
KLENCK (Johannes), ook K l e n c k i u s , v a n K l e n c k , K l e n k k e , C l e n c k ,
C l i n c k , C l i n c q , C l i n g genoemd, gedoopt te Amsterdam Oude Kerk 5 Maart
1620, overl. te Batavia begin 1672, rechtsgeleerde. Hij was een zoon van George
Everhard Klenck, die voorgaat, en werd 7 Mei 1638 te Leiden ingeschreven als
student in de theologie. Den 21sten Sept. 1641 stond de Senaat hem daar toe den
15den Oct. d.a.v. een disputatie te houden tot het verkrijgen van den graad van
magister artium; den 11den Juli 1642 promoveerde hij er tot doctor philosophiae.
Curatoren vergunden hem 24 Mei 1644 ‘om exercitii gratia in de Academie (van
Leiden) publiquelijk te presideren in Ethica’, zonder dat hem daardoor ‘eenige voedt
of hoope’ ten aanzien van een professoraat gegeven werd. Bij resolutie van 3 Maart
1648 benoemden Burgemeesteren van Amsterdam hem naast Senguerd tot
professor philosophiae aan het Athenaeum Illustre. Hij had deze betrekking vooral
te danken aan protectie van den burgemeester Mr. Cornelis de Graef. Zijn
inaugureele rede hield hij 11 Juni 1648. Hij onderwees physica, metaphysica, logica,
ethica en politica, tegen een salaris van ƒ 750 per jaar. Vooral ging zijn belangstelling
uit naar het staatsen volkenrecht. V a n L e n n e p noemt twee disputaties, onder
hem door C a r e l Q u i n a
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verdedigd: De bello prudenter gerendo en De civitatum mutationibus (1662); de
laatste is als Dissertatio de civitatum mutationibus onder den naam van Klenck te
Amsterdam gedrukt in 1662 en later herdr. achter Klenck's Institutiones en achter
J o h . G e o r g . S i m o n , Grotius erotematicus. sive H. Grotii in quaestiones redacti
De jure belli ac pacis lib. III (Francofurti 1688). De amsterdamsche
universiteitsbibliotheek bezit nog de volgende disputaties in 1653 onder hem
verdedigd: A n t . H a s e l b r o e c k , De physica natura en De loco corporum
naturalium, P a u l L e u p e n u s , De causa efficiente corporum naturalium, J e r .
L i s t i n g , De causa finali corporum naturalium en De qualitate tactili corporum
naturalium, J o a c h . W a c h t e r , De causa materiali corporum naturalium en De
qualitatibus visibilibus corporum naturalium, H e n r . A b n e s , De causa formali
corporum naturalium, en De sono, odore et sapore, J o h . V l a c q , De natura en
De motu, M a r t . A l e w i j n , De quantitate corporum naturalium, J o h . a b A r b ,
De finitate corporum naturalium, A n d r . H o l l e s , De motus speciebus, G o d f r .
a b A k e n d a m , De tempore, T h e o d . C l o p p e n b u r g h , De meteoris altera.
Bovendien verdedigde Joan Blasius (dl. II, kol. 176) tijdens zijn studie te Amsterdam
een disputatie over ‘der afgesanten ampt en recht’ en vijf disputaties over het recht
van oorlog en vrede volgens de beginselen van Hugo de Groot. Blasius had trouwens
een groote vereering voor Klenck: hij droeg dezen zijn Mengeldichten (1661) op.
Uit het betreffende gedicht blijkt, dat Klenck zelf ook dichter was. In B l a s i u s '
Fidaments kusjes (1663) vindt men mede een gedicht aan Klenck gewijd.
Bontemantel verhaalt ons, dat de magistraat van Amsterdam op 1 Nov. 1668 over
een opvolger van Senguerd en Klenck delibereerde, omdat eerstgenoemde was
gestorven en laatstgenoemde ‘in ongelegentheyt’ was geraakt. Waaruit deze
‘ongelegentheyt’ heeft bestaan, is ons niet bekend. In 1669 heeft Klenck Amsterdam
verlaten. Het gerucht ging, dat hij in Frankrijk in een klooster was gegaan. Dit bleek
echter niet juist te zijn; wel bevond hij zich op 1 Aug. 1669 te Parijs (een door hem
bezorgde uitgaaf zijner Institutiones is daar gedagteekend). Vandaar naar Engeland
overgestoken, scheepte hij zich in 1670 op een engelsch schip in naar Oost-Indië.
Op 19 Sept. van dat jaar kwam hij ter reede van Bantam aan onder den naam van
J a n d ' O h r s e n (zijn grootvader was heer van Oerssen geweest), als dienaar
van zijn broeder, Mr. H a r m a n v a n K l e n c k , en met een aanbevelingsbrief voor
diens zwager, W i l l e m A l m a . Een en ander zal wel verband houden met de
‘ongelegentheyt’, waarin hij te Amsterdam was geraakt. In Indië wordt hij advocaat
genoemd; op 11 Aug. 1671 werd hij als notaris geadmitteerd, doch hij overleed kort
daarop.
Klenck heeft in 1660 Karel II bij diens bestijging van den troon van Engeland een
atlas (vermoedelijk een exemplaar van den grooten atlas van Blaeu) aangeboden.
Als belooning hiervoor werd hij door den Koning tot ridder verheven, hetgeen door
R o b . K e u c h e n i u s in een gedicht werd vereeuwigd. Ook voerde hij, evenals
zijn broeder Harmen, den titel van Heer van Odesse.
Hij schreef Institutiones juris naturalis et gentium ex Hugonis Grotii de jure belli
ac pacis libris excerptae (Amstelodami 1662), dat verscheen zonder vermelding
van zijn naam op het titelblad, zijnde het resultaat van disputaties over dit onder-
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werp van zijn leerlingen Blasius, Ger. Croese, Car. Quina, Joh. Bardoel, Romein
de Hooghe (de graveur, dl. VI, kol. 798), Joh. Clapmuts, Henr. Uurling, Jac. Numid.
Coep en Wilh. Arnoldi Senguerd. Het werd later onder zijn naam herdr. o.d.t.
Institutiones juris naturalis, gentium et publici ex H. Grotio de jure belli ac pacis
excerptae. Add. est ejusdem Dissertatio de civitatum mutationibus (Amst. 1665;
Jenae 1666; Parisiis 1670). Ook is van zijn hand een Oratio funebris in obitum
Senguerdii (Amstel. 1667).
Zie: J a c . H e i b l o c q , Farrago latinobelgica (1662), 125, 159; R o b .
K e u c h e n i u s , Musae juveniles (1662), 69, 184; D a v . J a c . v a n L e n n e p in
J.Ph. d'O r v i l l e , Illustris Amst. Athenaei memorabilia (1802), Aanteekeningen, 118
e.v.; J. t e W i n k e l , Bladzijden uit de geschiedenis der Ned. letterkunde (1882),
53; G.D. B o m H.G z n ., Het hooger onderwijs te Amsterdam (1882), 19; H a n s
B o n t e m a n t e l , De regeeringe van Amsterdam, uitg. door G.W. K e r n k a m p II
(1897), 365, 524; Daghregister gehouden int Casteel Batavia 1670-71 (1898), 156,
157, 401; 1672 (1899), 87; J.E. E l i a s , De vroedschap van Amsterdam II (1905),
565, 568; P.C. M o l h u y s e n , Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit
II (1906), 254, 261, 264, 282, 286; J.S. T h e i s s e n in Gedenkboek van de
Universiteit van Amsterdam (1932), Aanhangsel, 79.
Wijnman

[Klenck, Coenraet van]
KLENCK (Coenraet v a n ), geb. te Amsterdam 13 April 1628, overl. aldaar 27 Oct.
1691. Hij was een zoon van George Everhard Klenck, die voorgaat, en volgde zijn
vader op als hoofd van diens handelshuis, dat nevens de firma de Vogelaer het
aanzienlijkste nederlandsche ‘comptoir’ in Rusland bleef. Beide huizen bezaten er
verscheidene privilegiën, waaronder dat van een eigen steiger in Archangel en de
monopoliën van de juchten, den hennep en de teer. Van Klenck behoorde in Rusland
tot den stand der ‘gosti’ of groothandelaars. Bij den Tsaar stond hij in hooge eere.
Hij was ervaren in de russische taal en kende de voornaamste ministers van den
Tsaar persoonlijk. Men zegt van hem dat hij op gelukkige wijze in zich vereenigde
de eigenschappen van den koopman en den staatsman.
Van Klenck werd 15 Sept. 1672 door stadhouder Willem III tot raad in de
vroedschap van Amsterdam aangesteld, welke benoeming hij te danken had aan
de protectie van een tante van den Prins, Albertina Agnes, de weduwe van den
prins van Nassau-Dietz. Tot zijn dood heeft hij deze betrekking bekleed. In 1674
werd hij tot schepen gekozen; bovendien was hij in 1660 regent van het O.Z.
Huiszittenhuis, in 1672 kapitein der burgerij en in 1673 ontvanger van de kapitale
leening. Door den koning van Zweden was hij in de zweedschen rijksadel verheven
met den titel van heer van Loirhem en Ohrsee.
In 1675 werd hij door H. Hoog Mogenden als buitengewoon gezant (met den titel
van Groot Ambassadeur) uitgezonden naar tsaar Alexéj Michajlowitsj. Het
gezantschap werd bij die gelegenheid op vorstelijke wijze uitgerust: de pracht daarvan
ging zelfs die van het Hof van den Stadhouder verre te boven. Van Klenck had
behalve zijn Hofmaarschalk Willem baron van Keller, een gevolg van bij de 80
personen; hij voerde tal van uiterst kostbare geschenken voor den Tsaar mede,
w.o. een geheel vergulde statiekoets met zes zwarte paarden en prachtige tuigen.
De ontvangst, die de ambassade te Moskou te beurt viel, was zoo luisterrijk als daar
nimmer te voren aanschouwd was. De resultaten beantwoordden echter aller-
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minst aan de verwachtingen: men wilde het recht verkrijgen om handel te drijven
op Perzië via Rusland, welke handel een monopolie was van den russischen staat,
doch het lukte niet eenige concessie te verkrijgen.
Op bovengenoemde tocht diende de reiziger J a n J a n s z S t r u y s van Klenck
als paardenknecht; deze droeg later zijn werk Drie aanmerkelijke en seer
rampspoedige reysen door Italien, Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien enz. (Amst.
1676) op aan Nic. Witsen (dl. IV, kol. 1473) en van Klenck.
Van Klenck huwde 18 April 1656 met M a r t i n a R e e p m a k e r , dochter van
den koopman H e n d r i k R e e p m a k e r ; na haar overlijden hertrouwde hij 3 Jan.
1668 met J u d i t h v a n S o n , weduwe Van Mr. P i e t e r v a n G o e r e e . Na van
Klenck's dood trad zijn weduwe in 1694 in het huwelijk met Mr. G u i l h e - I m u s
T e e c k m a n , burgemeester en raad van Amersfoort. Uit het eerste huwelijk sproot
een dochter G e e r t r u i d a (1664-1720), eerst gehuwd met den koopman J a c o b
B l o m , daarna met den drogist J a c o b d e W o l f f . Uit het tweede huwelijk sproten
o.a. twee zoons, W i l l e m F r e d e r i k en W i l h e l m A l b e r t , bij wier doop in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam resp. 25 Febr. 1671 en 28 Febr. 1674 getuigen waren
prinses Albertina Agnes en mevr. Witsen in plaats van dezelfde.
Zijn portret, geschilderd door Nic. Maes, bevond zich indertijd in het bezit van Mr.
A.A. del Court van Krimpen te Haarlem (Hist. Tentoonstelling van Amsterdam (1876)
II, no. 466*).
Zie: J a c . S c h e l t e m a , Rusland en de Nederlanden (1819) I, 228, 281, 308,
310, 317, 322; C.C. U h l e n b e c k , Verslag aangaande een onderzoek in de
archieven van Rusland (1891), 256; E.W. M o e s , Iconographia Batava (1897) I,
no. 1562; A.W. Z o w j a g i n , Pozoljstwo fan Klenka (d.i. Gezantschap van Klenck);
C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke
holl. Maler VI (1915), Maes, no. 154; J.E. E l i a s , De vroedschap van Amsterdam
II (1905), 564, 567; d e z ., Geschiedenis van het amsterdamsche regentenpatriciaat
(1923), 172; mededeelingen van Dr. Boris Raptschinsky te Amsterdam.
Wijnman

[Kleyn, Laurens Lodewijk]
KLEYN (Laurens Lodewijk), sedert 1893: K l e y n v a n B r a n d e s , geb. in de
engelsche kolonie Demerary 12 Jan. 1826, overleden te Partenkirchen 6 Maart
1909. Zijn moeder was C h a r l o t t e C o n s t a n t i a B r a n d e s , dochter van
C a r e l , secretaris van Demerary, en van C o n s t a n t i a L o u i s a v a n B e r g h
E y c k . Zijn vader, L a u r e n s K l e y n , uit Deventer, vertrok op jeugdigen leeftijd
naar de West, verwierf daar als planter een groot vermogen en kocht na zijn
terugkomst in Nederland (1830) het oud-adellijk kasteel Dorth, dat hij helaas in 1840
sloopte en plaats deed maken voor een moderne buitenplaats.
De zoon, Laurens Lodewijk, bracht zijn kinderjaren in de schilderachtige omgeving
van het genoemde merkwaardige kasteel door. Hij ontving zijn opleiding te Deventer,
ging in 1846 op de academie van beeldende kunsten te Antwerpen studeeren, waar
hij vier jaar vertoefde en nadat hij vervolgens nog een jaar te Amsterdam in het
Trippenhuis had gewerkt, vertrok hij in 1851 op 22-jarigen leeftijd naar Rome. Daar
bleef hij zeventien jaar, schilderde veel, copieerde in villa's en musea, maakte daar
als bescheiden toeschouwer de interessante dagen van Garibaldi mee (van wien
hij een portret etste), en vervaardigde
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het portret van den hertog van Alcantera, die den Paus als zouaaf diende. Dit trok
zoozeer de aandacht, dat de gravin de Pourtales hem opdracht gaf het portret van
paus Pius IX te schilderen, die dan ook eenige malen voor Kleyn poseerde en met
welke beeltenis hij veel lof oogstte. Hij stond hoog aangeschreven bij prinses
Marianne, wier portret hij schilderde evenals dat van haar dochter, prinses
Alexandrine van Pruisen. Voor deze beide laatste portretten vertoefde hij te Berlijn:
in dienzelfden tijd versierde hij de eetzaal in het kasteel Camenz (Silezië) met de
stukken: Belsazar's gastmaal en de Bruiloft te Kana.
Na 1868 woonde Kleyn te Stuttgart en in Holland (Bathmen en Zutphen). Toevallig
op Dorth vertoevende, toen in de kerk te Bathmen muurschilderingen werden
aangetroffen (1870), bevrijdde hij de koorwanden van de bedekkende kalk- en
witsellagen en maakte daarna nauwkeurige doortrekken van al het ontdekte, die
een getrouwe voorstelling geven der oude kunstwerken (zie de 11 platen bij C.
L e e m a n s , Oude Muurschilderingen van de Kerk te Bathmen in Ovl. 1872). In
1872 schilderde hij de stukken in den toren te Dillenburg, die gedenkwaardige
tafereelen uit het leven van prins Willem van Oranje te zien geven. In 1873 nam hij
de hem aangeboden betrekking van conservator aan het museum van het kasteel
Reinhartshausen te Erbach a.R. met den titel van ‘Königlicher Hofmaler’ aan en
verbleef daar tot 1887. Na het overlijden van prinses Marianne bleef hij in hetzelfde
ambt bij haar zoon Prins Albrecht van Pruisen.
In 1887 keerde hij (na het overlijden van zijn vader) voor een poos naar Holland
terug, woonde daarna tot 1891 te München en nadien te Colmschate bij Deventer.
Het museum te Reinhartshausen heeft van hem twee doeken: De Samaritaansche
vrouw en Eliëzer en Rebecca. In het laatst van zijn leven begon hij aan een groot
schilderij: De aankondiging van Jezus geboorte aan de herders. Een ander bekend
stuk is ook: Hagar en Ismaël.
Kleyn huwde te Stuttgart 24 Sept. 1866 met C a r o l i n e H e n r i ë t t e E m i l i e
D o n n e r , geb. te Ellwangen (Würtemberg) 27 Sept. 1843, overl. te München 14
Mei 1905, dochter van prof. theol. J o h a n J a c o b C h r i s t i a n D. en van
P h i l i p p i n e M a r g a r e t h a H o f f . Hieruit drie kinderen, o.a.: C o n s t a n t i a
C h a r l o t t e K l e y n , geb. te Rome 25 Juli 1867, overleden te Lochem 19 Jan.
1930, gehuwd te Colmschate 7 Nov. 1893 met den letterkundige Ds. G e o r g e
Frans Haspels.
Regt

[Knaap, Henricus Hermanus]
KNAAP (Henricus Hermanus), geb. te Amsterdam, overl. te Abcoude 5 Oct. 1845;
in 1810 werd hij priester gewijd, stond als kapelaan te 's Gravenhage, Zierikzee en
Middelburg en was pastoor te Bovenkarspel van 1818 tot 1823, te Zierikzee van
1823 tot 1836 en te Abcoude van 1836 tot zijn dood. Hij schreef in 1825 een leerrede,
welke te Zierikzee verscheen onder den titel: Christelijke opwekking tot dankbaarheid
en mededeelzaamheid in eene korte leerrede uitgesproken te Zierikzee op 20
Februari 1825.
Zie: Bijdr. bisd. Haarl. LI, 417-418.
van der Loos

[Knock, Antonius]
KNOCK (Antonius), geb. te Groningen, overl. te Noordbroek 10 Mei 1786, liet zich
18 Juli 1735 inschrijven als student te Groningen, en 10 Sept. 1739 te Franeker,
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waar hij in 1741 een Dissertatio de lapidibus agri foedere iungendis ad Job V 23a,
(Franeq. 1741), verdedigde. Hij was predikant te Ureterp c.a. (1742-44), Twijzel c.a.
(1744-58) en Noordbroek 1758 tot aan zijn dood.
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Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 521,
589; Catalogus der Bibliotheek van het Friesch Genootschap (Leeuw. 1862), 262.
Wumkes

[Knowles, Nathanaë]
KNOWLES (Nathanaël), geb. te Groningen, overl. 15 Sept. 1700, liet zich 13 Aug.
1661 inschrijven als phil. stud. aan de universiteit van zijn geboortestad met den
naam van N. K n o u w e l s . Hij was predikant te Anloo van 1672 tot aan zijn dood,
en vertaalde uit het Engelsch: R i c h a r d B a x t e r , De rechte maniere van doen,
om aan een geruste conscientie te geraken. In 32 bestieringen (Leeuwarden 1684),
dat hij opdroeg aan Conraedt Ellents, ontvanger-generaal van Drenthe en de
heerlijkheid Koevorden, en diens vrouw Anna Geertruidt Sichman.
Zie: T.A. R o m e i n , De Hervormde predikanten van Drenthe (Groningen 1861),
26.
Wumkes

[Kodde, Jan van der (3)]
KODDE (Jan v a n d e r ) (3), een andere dan de beide broeders van denzelfden
naam, beschreven in dl. IX, kol. 539 v. Hij deed eenige uitgaven verschijnen op het
einde der 17de en in het begin der 18de eeuw. Het eerst kennen wij van hem een
Lijkdicht op Abraham Lemmerman (Leyd. 1700) (zie over Abraham Lemmerman in
dit deel in voce). Daarna volgde: De woorden van Paulus (2 Thess. 3:16) in rijm
uitgebreid en toegepast op de vereeniging van beyderzyds doopsgezinden tot
Leyden op den 13 Febr. 1701 (Leid. z.j.) (zie over deze vereeniging S. B l a u p o t
t e n C a t e , Gesch. der doopsgez. in Holland enz., twee deelen, Amst. 1847, I,
309, 354; II, 43, 205). Het meest is hij bekend door zijn: Vrindelijke aanspraak aan
Kornelis van Eken (zie in dit deel in voce: Eeke) wegens syn uitgegeven geschrift
genaamd een Brilhuisje enz. Gedrukt voor den autheur en sijn te bekomen bij Korn.
van der Zijs in de Beurssteeg in de drie Rapen (Amst. z.j.). Dit werk is dus gericht
tegen Een bril-huisje. H y l k e m a zegt: ‘Een terechtwijzing van een der broeders
werd gegeven in den gematigden, bijna vaderlijken toon door Jan van der Kodde’.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. protest. godgel. in Ned. V,
82; C.B. H y l k e m a , Reformateurs, eerste stuk (Haarl. 1900), 113 (aant. 129),
tweede stuk (Haarl. 1902), 387-403; Catalogus.... van de bibliotheek der Ver. dpsgez.
gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 150, 161.
Knipscheer

[Koe, Salomon Sieuwert de]
KOE (Salomon Sieuwert d e ), geb. te Woudsend 6 Jan. 1842, overl. te Groningen
23 Maart 1886. Zijn ouders waren A n n e C o r n e l i s d e K o e en W i l h e l m i n a
A r n o l d a d e M o l M o n c o u r t . Hij is 24 Juni 1880 te Utrecht gehuwd met jonkvr.
Isabella Antoinette Michielena Cornelia van Asch van Wijk.
Hij studeerde te Groningen en te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant
te Lienden 6 Maart 1870, te Buitenpost 13 Oct. 1872, te Utrecht 1 Febr. 1874. Hij
werd hier doctor theologiae 2 Mei 1883 op een dissertatie: De conjecturaal-critiek
en het Evangelie naar Johannes (Utr. 1883), aangekondigd in Stemmen voor
Waarheid en Vrede (1883) I, 658. Deze dissertatie en zijn beoordeeling van een
opstel van J.I. Doedes (zie dl. II, kol. 397 v.), Het gezag en de waarde der
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handschriften van den Griekschen tekst des N.T., leidden tot zijn benoeming als
hoogleeraar te Groningen, waar hij zijn inaugureele rede hield op 26 Oct. 1884 over
Het algemeene en het bijzondere in het geschiedkundig deel der Christelijke
godgeleerdheid (Gron. 1884). Van de Bijbelverklaring voor het volk, waaraan hij
ook als redacteur medewerkte, verscheen slechts één aflevering in 1883.
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Na zijn dood verschenen eenige preeken van hem in: Feeststoffen (Utr. 1896). Hij
schreef tegen de floreenplichtigen in Friesland zijn artikel: De gevangenschap der
friesche kerk in Christelijke stemmen (1874), en gaf daarna uit met M.W. O p p e d i j k
en F.J.P. M o q u e t t e : De vrijmaking der friesche kerk.... (Sneek 1875). Toen in
Oct. 1875 de ‘anti-floreenbond’ werd opgericht was hij daarin bestuurslid. Nog zag
van hem het licht zijn afscheidspreek van Buitenpost (Sneek 1874) en zijn intreerede
te Utrecht (Sneek 1874), een adventspreek: Lamechs verwachting.... (Utr. 1874),
Rouwklacht bij den dood van Z.K.H. Willem, prins van Oranje (Utr. 1879) en een
vertaling uit het Hoogduitsch van M. S e y d e l : De tijd waarin Jezus optrad (Utr.
1885). Hij werkte mede aan: Geloofsgetuigen. Galerij van Christelijke vrouwen, drie
deelen (Amst. 1879-80), Bouwsteenen. Tijdschrift voor inwendige zending (Utr. 1882
enz.) en Christelijke Stemmen (1875 en 1876).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. V,
83 v.; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 140; (1910), Bijl., 167 (?); (1911), Bijl., 145
(te verbeteren); Brinkman's catalogus van boeken enz. (1850-82), 652, 1276,
(1882-91), 64, 298, 490.
Knipscheer

[Koedyck, Isaac]
KOEDYCK (Isaac), schilder, werd geb. omstr. 1617 en is overleden, vermoedelijk
te Amsterdam, omstr. 17 Maart 1668. Zijn vader heette Jan K., zijn moeder
M a g d a l e n a Y s a c h s d o c h t e r ; zij hertrouwde met G u i l l . d e l a P o r t e .
Isaac huwde 18 Mei 1641, dus omstr. 24 jaar oud, te Leiden met S o p h i a d e
S o l e n n e , dochter van een west-indisch kapitein; zij was reeds eerder gehuwd
geweest met G i d e o n B o u w e n . Het was een rijk huwelijk dat K. deed; de zuster
zijner vrouw huwde met den Gouverneur-Generaal Rijklof van Goens. Zij gingen in
Amsterdam wonen, K. deed er groote zaken in juweelen. Den 10den Mei 1641
maakten beiden hun testament. Zij woonden afwisselend te Amsterdam en te Leiden.
Den 16den November 1644 wordt zijn mobilair te Amsterdam geïnventariseerd en
ofschoon hij in de acte koopman wordt genoemd, volgt uit zijn inventaris dat de
schilder is bedoeld. 18 Januari 1645 is hij in Leiden; 8 Maart 1645 te Amsterdam
als getuige bij het huwelijk van den schilder K. Slabbaert met Cornelia Bouwen. Zij
hadden voortdurend met geldzorgen te kampen. Op 4 Augustus 1651 zijn K. en zijn
vrouw met het jacht ‘de Saphier’ te Batavia aangekomen, niet in dienst van de O.-I.
Compagnie, maar hij zou als hofschilder op wensch van de O.I.C. naar den
groot-mogol Dschahangir te Agra gaan en tevens berichtgever bij de Comp. worden
en daarvoor ƒ 60 per maand ontvangen. Op het eind van 1651 is hij te Suratta, de
hoofdstad van de Comp. in Voor-Indië. Hij werd ziek en voordat hij kon afreizen,
werd hij hierin verhinderd, omdat het hoofd te Suratta het niet geschikt vond een
getrouwd man en zijn familie naar Agra te zenden; in Batavia werd dit goedgekeurd.
K. ging als 2de koopman in Sept. 16 Febr. 1653 naar Ahmadabad; Sept. 1655 werd
hij er eerste koopman; weer een paar maanden later 2de koopman in Suratta en
toen eerst verklaarde men het in Nederland voor ongepast, dat een schilder, en nog
wel een die in Nederland niet op zijn geld kon passen, zoo'n koopmansplaats innam
en meende dat hij er niet geschikt voor was. In Batavia werd hij nog eerst eenige
maanden secretaris van de regeering. In 1659 ontving hij de opdracht de retourvloot
naar Holland te commandeeren. Den 9den Aug. 1659 was hij in Holland, hoewel in
1665 in Perzië het gerucht ging, dat I.K. met zijn zwager Justus
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Weeys en Ant. Waterkamp op de kust van Coromandel zouden arriveeren vanwege
den diamanthandel. Zijn financiën gaan nu in Holland goed, hij woont afwisselend
in Haarlem en Amsterdam. Zijn vrouw, die hem overal op zijn reizen vergezeld had,
wordt begin van 1667 ziek in Haarlem. Zij maakt 14 Januari haar testament en wordt
4 Febr. 1667 daar begraven. Uit haar eerste huwelijk had zij één dochter, uit haar
2de, twee. K. zelf maakt 28 April 1667 zijn testament in Haarlem en sterft kort voor
17 Maart 1668, waarschijnlijk te Amsterdam.
Waarschijnlijk eerst onder invloed van Dou werkende, sloot hij zich eerst aan bij
de leidsche fijnschilders van 1635 tot 1640; hij maakte toen interieurs met één
hoofdfiguur en enkele bijfiguren. Na zijn terugkeer uit Indië heeft hij een breederen
stijl, invloed van de haarlemsche school vertoont zich o.a. in Tobias en de engel in
de Mariakerk te 's Gravenhage. De werken van Corn. de Man en C. Vrel worden
dikwijls met de zijne verward. Wij kennen twee gesigneerde werken van hem te
Leningrad, zij zijn dilettantachtig, hebben geen ruimte en zijn niet goed van
perspectief. Zijn meesterwerk is de voetoperatie te Parijs, verz. A. Schloss. Vroeger
meende men in hem iemand uit de Vermeer-school te herkennen en ook op de
tentoonstelling te Rotterdam in 1935 rangschikt men hem weer bij deze groep. Een
van zijn schilderijen, voorstellende een wijnkelder met keuken en eenige figuren is
tenondergegaan op weg naar Rusland, nadat het voor ƒ 4300 door Katharina van
Rusland was aangekocht in de coll. Braamkamp op 31 Juli 1771; de voorstelling is
bekend door een copie door Laquy in de verz. Mackay te Hilversum en door een
teekening in Mus. Fodor te Amsterdam. Meestal hebben K.'s schilderijen een
novellistische bijgedachte; er is slechts één groepportret van K. met 8 personen.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXI (1927), 111 (door C. H o f s t e d e d e G r o o t ); A. v o n W u r z b a c h ,
Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 312; II (1910), 65; zie ook Cl.
B r i è r e -M i s m e in Oud-Holland (1935) (Une émule de Vermeer et de Pieter de
Hooch).
J.M. Blok

[Koekebakker, Hendrik]
KOEKEBAKKER (Hendrik), geb. te Wormerveer 5 Febr. 1847, overl. te Zwartsluis
8 Oct. 1890. Hij studeerde te Amsterdam en te Utrecht, en werd doopsgezind
predikant in den Burg en Waal (Tessel) 1 Oct. 1871, te Ouddorp (op Goeree) 25
Oct. 1874, te Berlicum (Fr.) 25 Aug. 1878, te Giethoorn 6 Nov. 1881, te Zwartsluis
en Meppel 16 en 23 Mei 1886. Hij is de oprichter en de eerste redacteur van De
Zondagsbode, weekblad der doopsgezinden, dat nog steeds bloeit. Hij schreef in
het Theologisch tijdschrift (1880), blz. 160-191: Ethische studiën in Engeland (H.
S e d g w i c k , The methods of Ethics); in hetz. blz. 337-363: over B r a d l e y , Ethical
Studies; en blz. 425-460: over A. B a r r e t , Physical Ethics. In De Gids (1881, no.
8), blz. 259-323, verscheen van hem: De ontwikkelingstheorie en de zedeleer, een
beschouwing over The Data of Ethics van H e r b e r t S p e n c e r . Afzonderlijk gaf
hij uit: Het godsdienstig zedelijk leven der Christelijke gemeente. Eene schets. Met
een aanbevelend woord van I.J. d e B u s s y (Amst. 1878). Eindelijk noemen wij
van hem: De moderne predikant in Stemmen uit de Vrije Gemeente, tweede jaargang,
1879 (Amst. 1880), blz. 232-252, en Gewetensvrijheid in de Volksbibliotheek V, no.
7, en artikelen in De Hervorming van 1882 en 1883.
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Hij is 24 Juli 1873 gehuwd met Sina Huizinga, overl. 27 Maart 1901.
Er bestaat een portret van hem in olieverf.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. V,
89 v.; Doopsgezinde Bijdragen (1887), 150; (1891), 115; (1901), 30; De Zondagsbode
van 12 Oct. 1890; Brinkman's Catalogus (1850-82), 653; J. H u i z i n g a , Stamboek
der nakomelingen van Samuel Peter (Meihuizen) en Barbara Fry (Gron. 1890), 176,
213; J. M e i h u i z e n Sz., Het Geslacht Meihuizen (1622-1922), 69.
Knipscheer

[Koekkoek, Herman]
KOEKKOEK (Herman), zeeschilder, werd geb. 13 Maart 1815 te Middelburg en
overleed 5 Nov. 1882 te Haarlem. Hij was de zoon van Joh. Herm. Koekkoek, die
volgt, en A n n a K o o l w i j k . In 1832 vestigde hij zich te Amsterdam, waar een jaar
later ook zijn vader ging wonen. Hij huwde aldaar in 1837 met J o h . M a r i a d e
S o e t . In 1840 werd hij lid van de Kon. Acad. te Amsterdam en in 1841 van de
vereeniging ‘Hierdoor tot hooger’ te Rotterdam. Hij schilderde met zijn linkerhand.
K. schijnt gewerkt te hebben in Muiderberg, Waterdoksdijk, Muiden, aan het Y,
Bloemendaal, Rotterdam, Haarlemmerhout enz. In zijn bezit was o.a. werk van
verschillende leden der familie Koekkoek en van C. Springer. Hij lithografeerde o.a.
een boerderij aan water.
Zijn portret is afgebeeld bij I m m e r z e e l , Levens en werken d. Holl. en Vl.
schilders II, 126.
Zie: Catalogus verkooping zijner nalatenschap, 6 Nov. 1883; U. T h i e m e u. Fr.
B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon XXI (1927), 129 (door A. S t a r i n g met notities
M.D. H e n k e l ); A l b . P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. schilderkunst
(Amst. 1923).
J.M. Blok

[Koekkoek, Johannes Hermanus]
KOEKKOEK (Johannes Hermanus), zee- en havenschilder, werd geb. 17 Aug.
1778 te Veere en overleed in Amsterdam 12 Jan. 1851. Hij behoorde tot het geslacht
Koekkoek, dat vele schilders heeft voortgebracht. Hij was eerst in een tapijt- en
behangselfabriek werkzaam. Daarna legde hij zich toe op het schilderen en teekenen
naar de natuur en vormde zich zelf. Hij huwde in 1803 met A n n a K o o l w i j k en
had 4 zonen, die alle vier ook de kunst als vak beoefenden nl. Barend Corn. (dl. VI,
kol. 885), M a r i n u s A d r i a n u s , J o h a n n e s , Hermanus (zie boven). In de jaren
1808, 1809 en 1816 maakte hij eenige voorstellingen uit de geschiedenis van
Middelburg uit die jaren, die in prent werden gebracht; in 1830 een voorstelling van
de doorijzing van het N.-Hollandsch kanaal. Hij woonde eenigen tijd in Durgerdam,
sedert 1833 werkte hij in Amsterdam, volgens Immerzeel was hij er in 1842 nog aan
het werk. Hij was lid van de Kon. Acad. te Amsterdam en van Arti Sacrum te
Rotterdam.
Zijn werk heeft veel van dat van L. Backhuyzen, doch is zwakker; hij volgde Jos.
Vernet na, wat betreft het weergeven van stormen. De onderdeelen zijner schepen
zijn zeer nauwkeurig weergegeven. Hij maakte zelf ook scheepsmodellen
(Rijksmuseum te Amsterdam). Hoewel hij op tentoonstellingen veel succes had,
werd hij weldra op zijde gedrongen door den jongeren J.C. Schotel. Zijn beste werk
zijn marines met kalme zeeën. Zijn werk uit den lateren tijd werd veel in Engeland
en Duitschland verkocht en vooral in het eerst genoemde land geapprecieerd. We
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kennen ook eenige teekeningen van zijn hand. Naar zijn werk maakten prenten: J.
de Wit en Visser Bender, R. Vinkeles, H.W. Hoogkamer, H.J. Backer, L. Portman,
Ph. Velijn, J.D. Steuerwald. M. Maris maakte een teekening naar hem.
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Zijn portret is afgebeeld bij I m m e r z e e l , Levens en werken d. Holl. en Vl. schilders
II, 123.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon XXI (1927), 127 (door
A. S t a r i n g ); A l b . P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. schilderkunst
(Amst. 1923); F. M u l l e r , De Nederl. Historie in prent (Amst. 1863) no. 5743, 5772,
6340, 6968.
J.M. Blok

[Koenig, Christian Gottlieb]
KOENIG (Christian Gottlieb), geb. te Altorf (bij Neurenberg) 26 Maart 1711, overleden
te Leiden 13 Sept 1781, zoon van J o b s t L a z a r u s K o e n i g , secretaris van de
toenmalige universiteit te Altorf, en van B a r b a r a J o h a n n a B r u n o , een dochter
van den professor medicinae aan genoemde universiteit J a c o b u s P a n c r a t i u s
B r u n o . Reeds in zijn jonge jaren trok hij de aandacht door zijn begaafdheden, zijn
kennis op velerlei gebied, zijn bedrevenheid in vele talen, zijn hanteeren der latijnsche
poëzie. Na eenigen tijd huisleeraar in een adellijke familie te zijn geweest, werd hij
in 1734 professor extra-ordinarius in de philosophie aan de universiteit te Giessen.
Dit ambt heeft hij echter, uit gewetenswroeging, toen zijn echtgenoote, A n n e
M a r g a r e t h a E c c a r d , en zijn beide kinderen gestorven waren, neergelegd. In
1742 werd hij predikant bij de Ev. Luth. gemeente te Elberfeld; toen ook zijn tweede
echtgenoote C a t h a r i n a J u l i a n a W i l h e l m i n a K r e u s l e r overleden was,
nam hij ook van Elberfeld afscheid en trok naar ons land, waar hij zich te Amsterdam
vestigde. Tijdens zijn verblijf in zijn vaderland heeft hij van 1737-47 allerlei geschriften
op theologisch gebied met sterk mystieke kleur (opsomming bij B o a s p. 174 en p.
177) gepubliceerd. Bij zijn vestiging in Nederland heeft hij aanvankelijk een middel
van bestaan gevonden in het geven van privaatlessen, vooral in de oostersche talen
- hij was een degelijk kenner van het Hebreeuwsch - en later ook in het vertalen en
bewerken van allerlei vreemde werken in onze taal. In Amsterdam stond hij in
betrekking tot den medicus J a n D a n i e l S c h l i c h t i n g , docent in de anatomie
en de chirurgie, voor wiens werk (1755) over de syphilis, hij, die zich iatrophilus,
minnaar der geneeskunst, noemt, een huldegedicht schreef, den Cento Catonianus
(afgedrukt bij Boas, 201 vgg.), samengesteld uit verzen van den later door hemzelf
uitgegeven Cato (Amsterdam 1759, 2 vol.). Dit anoniem verschenen werk, meer
dan 1000 bladzijden groot, ‘symptoom der decadentie der Cato-literatuur’ (vgl. bij
W i n k l e r P r i n s , Alg. Encycl. 5e dr. deel IV, 1933, p. 659), werd in 1764 gevolgd
door eenige andere anonieme werken Cosmogonia oder neueste und älteste
Naturgeschichte, in 1765 door Veritas quadrata, mathematica, physica, philologica,
theologica (reproductie van het titelblad bij Boas, 184) - getallenmystiek toegepast
op de vier genoemde terreinen van wetenschap - en eveneens in 1765, G a b r i e l 's
Apocalyptisches Handbuch, das ist auserlesene Erwägungen der Worte der
Weissagung, nach der Ordnung der Gesichte in dem Buche der Heiligen Offenbarung
unsers Herrn Jesu Christi.... gesammlet und mitgetheilet von G.U.D.C.B., gedruckt
in der grossen Stadt Adama (d.i. Amsterdam), een mystiek, chiliastisch werk. Is de
Cato een werk van philologischen aard, met talrijke parallelplaatsen, vertalingen in
vijf verschillende talen, ellenlange commentaren, welks omvang echter in geen
verhouding staat tot de qualiteit, de andere boeken zijn ontsproten aan een verward
brein, dat de omvangrijke kennis van vele takken van wetenschap niet methodisch
en onbevangen wist te beheerschen. In Amsterdam kwam hij, vermoede-
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lijk door zijn kennis van het Hebreeuwsch, in aanraking met de aanzienlijke
portugeesch-israëlietische familie Capadose: hij werd de mentor van Immanuel
Capadose (dl. VI, kol. 268), geb. 30 Oct. 1751, den lateren lijfarts van koning Lodewijk
Napoleon. Toen de jeugdige Capadose op 15-jarigen leeftijd naar de leidsche
universiteit vertrok om daar in de medicijnen te studeeren, vergezelde Koenig hem
en liet zich in het Album Academicum op 28 Juli 1766 als zijn mentor inschrijven.
Zoo verhuisde hij naar Leiden. Capadose droeg hem naast zijn vader en eenige
andere personen zijn dissertatie, De Urinae nosologia (Leid. 1770), op in uitbundige
en hoogdravende bewoordingen en Koenig huldigde den jongen doctor in een
latijnsch gedicht, dat naar den trant der tijden in de dissertatie is opgenomen (zie
bij Boas, p. 171), en dat een herinnering bevat aan Koenigs onderwijs en den omgang
met zijn pupil. In Leiden verscheen in 1768 van hem een voorloopig vervolg op de
Veritas Quadrata, thans onder eigen naam: C h r i s t i a n i G o t t l i b i i K o e n i g i i ,
Philosophi Theologi, Paradoxa, sive Problemata quaedam singularia, vulgo hactenus
ignorata, nec vel mathematicis satis adhuc perspecta; nunc vero evidentissima
perspicuitate demonstrata (reprod. van den titel bij Boas, p. 186), dat hij opdroeg
aan de Curatoren der leidsche universiteit. In 1780 verscheen van hem Schwanen
Gesang mit der Jubel-Ode seines Dichter-Lorbeers; hij was bezig met het drukken
van een metrische duitsche vertaling der Psalmen direct uit het Hebreeuwsch, toen
de dood hem op 13 Sept. 1781 verraste. Hij bezat een omvangrijke bibliotheek van
werken op alle terreinen der wetenschap, waaronder de christelijke hebraici in een
zelden voorkomende volledigheid, die in opdracht zijner weduwe (naam onbekend)
door zijn zoon C.F. K o e n i g , boekhandelaar te Leiden op het Rapenburg, op 21
Oct. 1782 en volgende dagen werd geveild (een ex. van den catalogus bezit de bibl.
van de Ver. t. bev. v.d. bel. d. Boekh., titelblad gereproduceerd bij Boas, p. 179).
Zijn werken zijn grootendeels ten onder gegaan, slechts spaarzame exemplaren
zijn nog aan te wijzen, behalve van zijn uitgave van den Cato in twee deelen, het
eerste deel, dat den text met Flosculi poetici en de Interpretatio quincuplex bevat,
het tweede gedeelte met den zonderlingen titel Historia Critica Catoniana, dat
hoofdzakelijk aan den theologisch gekleurden commentaar gewijd is: dit werk
namelijk werd in de 18e en nog lang in de 19e eeuw op de latijnsche scholen als
prijs aan de leerlingen bij de jaarlijksche promotie uitgereikt, en is dientengevolge
in vele exemplaren, gelijk ook uit het bezit onzer bibliotheken blijkt, bewaard
gebleven. De uitgever van deze editie werd reeds in de 18e eeuw in de Cato-literatuur
als Anonymus Amstelodamensis aangeduid, eerst kortgeleden kon Koenigs
auteurschap worden vastgesteld. Niet van hem, maar van den groningschen
hoogleeraar S a m u e l K o e n i g is de hem wel toegeschreven fransche vertaling
der Elementa van Euclides (den Haag 1758-62).
Een portret schijnt van hem niet te bestaan; een handschrift van hem, een anoniem - ontwerp van het eerste deel zijner Cato-editie, is in het bezit van Boas
(afb. p. 192 en 195).
Zie: G.A. W i l l , Nürnb. Gel. Lex. (1755) II, 330, vgg. en het vervolg er van van
C.C. N o p i t s c h (1805) VI, 236 vg.; hieruit weer F.W. S t r i e d e r , Grundlagen zu
einer hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte VII (1787), 235 vg.; J.G.
M e u s e l , Lexikon der oom Jahr 1750-1800 verstorbenen Teutschen Schriftsteller
VII (1808), 197 vg.; Nouvelle Biographie Générale XXVIII
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(1859), 8, waar van Chrétien Théophile K. sprake is; M. B o a s , Anonymus
Amstelodamensis Catonianus in Amstelodamum, 32ste Jaarboek (1935), 147-203.
Boas

[Koerten, Joanna of Johanna]
KOERTEN (Joanna of Johanna), eigenlijk J a n n e k e K o e r t e n , C o e r t e n ,
C o e r t e of C o u r t e n , geb. te Amsterdam 17 Nov. 1650, overl. aldaar 28 Dec.
1715, beoefenaarster der schaarkunst. Omtrent haar voorgeslacht brengt een acte
o

in het notarieel archief te Haarlem (144, f . 150, dd. 10 Juli 1653) licht; daarin worden
o.a. genoemd haar grootvader J a n C o u r t e n d e O u d e en diens vrouw
T r i j n t j e L u b b e r t s d r . B u s , welk echtpaar twee kinderen had: T r i j n t j e
C o u r t e n (in de kerk der vlaamsche Doopsgezinde gem. te Amsterdam 26 April
1649 gehuwd met T a k e C o r n e l i s z .) en J a n C o u r t e n d e J o n g e .
Laatstgenoemde had een lakenwinkel op den Nieuwendijk te Amsterdam en teekende
5 Oct. 1647 ten huwelijk aan met I J t t i e C a r d i n a e l , een dochter van den
rekenmeester Sybrand Hansz. Cardinael (dl. VIII, kol. 253). Reeds een jaar na de
geboorte van Janneke overleed haar vader, waarop de weduwe met haar dochtertje
introk bij haar moeder L e v i j n t j e P a n t e n , die in de school van Cardinael in de
Nieuwe Nieuwstraat was blijven wonen. Janneke's moeder hertrouwde in 1659
(ondertr. 14 Maart) met Z a c h a r i a s R o s i j n , een lakenhandelaar in de
Warmoesstraat. Oorspronkelijk behoorde de familie Courten tot de vlaamsche
Doopsgezinde gemeente, vandaar dat wij na de vereeniging dezer gemeente met
de Waterlandsche den doop van Janneke op 7 Dec. 1669 aangeteekend vinden in
het lidmatenregister der Ver. waterlandsche en vlaamsche gemeente te Amsterdam;
getuigen waren bij dezen doop haar moeder en haar stiefvader. Eerst na den dood
van dezen huwde zij op 41-jarigen leeftijd (aangeteekend 25 Oct. 1691) met den
38-jarigen A d r i a a n B l o k , uit een gezeten doopsgezind geslacht (zoon van J a n
B l o c k en A e l t g e n O u t g e r s ), die een lakenwinkel had op den Nieuwendijk
‘in het Blok’ (thans no. 137); in dit huis bleven beiden wonen. Op 24 Oct. 1691
werden de huwelijksche voorwaarden van het a.s. echtpaar verleden ten overstaan
van den notaris H. Outgers te Amsterdam (gewijzigd 6 Nov. d.a.v.); hun testament
is gedateerd 21 Febr. 1709 en werd gepasseerd voor notaris C. van Achthoven. Na
het kinderloos overlijden van Joanna (begr. in de O.Z. Kapel te Amsterdam 2 Jan.
1716) hertrouwde Adriaan Blok twee jaar later (aangeteekend 10 Juni 1718) met
M a r i a v a n A r c k e l , met wie hij zich vestigde op huize Amstelhoeck aan de
Amstel. Blok werd begraven in de O.Z. Kapel 17 Juli 1726; de weduwe verhuisde
eenige jaren na zijn dood naar de Utrechtschestraat te Amsterdam. Zij werd 14 Aug.
1737 in de O.Z. kapel aldaar begraven. Ook het tweede huwelijk van Adriaan Blok
was kinderloos.
Joanna Koerten genoot in haar tijd een bijzondere vermaardheid als
kunstnijveraarster. ‘Al van haare jeuchd af’ - leest men in haar biografie - ‘gaf zij
geen duistere blijken van eenen gaauwen geest, weergaloze naarstigheid, en
onvermoeide leerzucht, dewelke door haare ouderen in haar bespeurt, en met alle
naukeurigheid gadegeslagen zijnde, zoo wierd zij, door derzelver goede zorge tot
de kennisse van allerleie konsten en hantwerken, zoo die der vrouwelijke sexe eigen
zijn en te stade komen, als borduuren, speldewerken, kant- en akernaayen; maar
ook andere, die tot liefhebberij en vermaak strekken, als muziek, aartig gieten en
bootzeeren in wasch, konstig snyden van spreuken
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vogels, bloemen enz. met een diamant op glas, opgevoert; in welke te leeren, en
naderhand bij haar zelve te oeffenen zij zich zoo vlijtig kweet, dat zij dezelve tot
volkomenheid bragt, en in veele geen wederga had; gelijk als in 't schrijven en in 't
schilderen met waterverf, waar in zij verscheiden meesteren den loef afstak; van
alle 't welke de stukken noch (1736) voor handen zijn’. Vooral echter beoefende zij
de schaarkunst op een wijze, die haar de grootste bewondering harer tijdgenooten
ten deel deed vallen. Van haar techniek zijn wij weinig op de hoogte, hoewel men
van haar vertelde, dat zij aan ieder, die er belang in stelde, de gereedschappen liet
zien, waarvan zij zich bediende; ‘ja trof zij zomwijlen iemand aan, waarin zij eenigen
zucht tot de konst bespeurde, dien bood zij de behulpzaamen hand, en zoo hij reeds
eenige ondernemingen had gemaakt, zij spoorde hem verder aan’. De reiziger v o n
U f f e n b a c h , die haar in 1711 bezocht, deelt mede, dat zij de door haar te maken
knipsels ‘erst sehr künstlich und gleichend zeichnet, und alsdan mit der Scheere
die Umzüge und Schäffirungen ausschneidet und sie zwischen zwey Gläser vest
gemachet. Die schwarze Bretter der Thüren (zij gebruikte zwart glanspapier als
achtergrond), so hinten davor sind, geben den Schatten durch die ausgeschittenen
Lücken, dass es scheint, als wäre alles mit der Feder gerissen’. Niet zonder grond
oordeelt v a n D o k k u m , dat Joanna betrokken geweest is bij de samenstelling
van het boekje Konstig en vermaakelijk tijdverdrijf der Hollandsche Jufferen of
onderricht der papieren snijkonst. Om in 't kort, uit wit papier alderly figuren op het
kunstigste te kunnen snijden (Amsterdam bij J. ten Hoorn 1686), waarvan intusschen
tot dusverre geen exemplaar is voor den dag gekomen.
Joanna Koerten heeft tijdens haar leven talrijke knipsels vervaardigd; met
voorliefde vervaardigde zij portretten. Haar verzameling behoorde tot de
bezienswaardigheden van Amsterdam en werd o.a. ook door tsaar Peter bezocht.
Bij het bezoek van v o n U f f e n b a c h omvatte de collectie 32 kunstwerken, veelal
andere dan hij gezien had bij een vroeger bezoek in 1705. Daaronder bevonden
zich portretten van den Tsaar, de gebroeders de Witt, prof. Francius, verder een
gezicht op het Y, een bloemvaas enz. Er werden hooge sommen voor betaald: een
duitsch vorst bood haar eens ƒ 1000 voor drie knipsels, welk aanbod zij afwees;
voor de vrouw van keizer Leopold van Duitschland vervaardigde zij een bloemstuk,
waarvoor zij ƒ 4000 ontving. Een dergelijk kunststuk maakte zij voor koningin Maria
van Engeland. Na haar dood heeft haar echtgenoot de collectie intact gehouden.
Daarenboven verzamelde deze de talrijke lofdichten op de kunst van zijn overleden
echtgenoote (gecalligrafeerd door Jac. en Leonoor Gadelle, Elizabeth Crama e.a.)
en voegde hieraan o.a. toe de portretten van de vorstelijke bezoekers en van de
dichters der lofzangen, die hij door goede artisten (o.a. Nic. Verkolje, Lud. Bakhuizen,
M. Hondecoeter e.a.) liet teekenen. Een en ander vormde het in zijn tijd zoo
beroemde ‘Stamboek’ van Joanna Koerten, bestaande uit eenige folianten. De
lofdichten legde hij successievelijk ter perse; na zijn dood voegde zijn weduwe Maria
van Arckel nog enkele vellen toe (het laatste gedicht is van Pieter de la Rue, wiens
bezoek aan de collectie bij de wed. Blok in 1735 in den Navorscher XXX (1880),
436 beschreven wordt, en is gedateerd den 19den van Oogstmaand 1736), voorzag
het van een voorwerk met korte biografie en zoo ontstond het werk Gedichten op
de overheerlyke papiere snykunst van wyle Mejuffrouwe Joanna Koerten, huisvrouwe
van
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wylen den Heere Adriaan Blok, gedrukt na het origineel Stamboek. Benevens een
o
korte schets van haar leven. 4 (Amsterdam 1736). V a n D o k k u m onderstelt,
dat een tweede uitgave, getiteld Het Stamboek op de papieren snijkunst van
Mejuffrouw Johanna Koerten, huisvrouw van den Heer Adriaan Blok, bestaande in
o
Latijnsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters. 8 ('t Amsterdam
voor rekening van de Compagnie 1735) een gestolen nadruk was der losse vellen
van de eerst het volgend jaar verschenen eerste uitgave. Beide bundels bevatten
ongeveer dezelfde gedichten, maar een andere voorrede en een ander portret. Niet
minder dan 117 min of meer bekende dichters en dichteressen hebben bijdragen
geleverd voor beide bundels; onnoodig te zeggen is, dat de poëtische waarde er
van vrijwel miniem is. Buiten deze gedrukte lofdichten, kende Alberdingk Thijm er
nog in schoonschrift van Adriaan van Diephout (dl. VIII, kol. 392), J. Danburg, G.
Pancras, Pierre Marin, M. Dop en B.V. Gent; ook Poot heeft een gedicht op Joanna
Koerten gemaakt (zie diens Gedichten 2e dr. (1726) I, 290).
Men weet niet met zekerheid wie de geheele collectie na den dood van Maria van
Arckel in 1737 verkreeg. In ieder geval was zij in 1751 in het bezit van Pieter Testas
de Jonge blijkens een inschrift in een exemplaar van de Gedichten op de
overheerlyke snykunst, thans in de universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Ook v a n
G o o l kende de collectie ten huize van Testas (1750). Laatstgenoemde liet er een
catalogus van drukken, bevattende 216 nummers, o.d.t. Catalogus van een
overheerlyk kunstkabinet papiere snykunst door wylen Mejufvrouw Johanna Koerten,
enz. Met de schaar in papier gesneden. Benevens de relative stamboeken waarin
zyn extra fraaye teekeningen, portretten, miniaturen en prenten, alle door voornaame
meesters. Overheerlyke geschreven geschriften door de voornaamste keisers,
koningen en vorsten enz. Waarvan geen weerga bekend is. Aan de achterzijde van
den titel staat: ‘Dit heerlyk kabinet is berustende bij den Heer Pieter Testas de Jonge,
tot Amsterdam, en wordt de liefhebber der konsten aangeboden om uit de hand te
verkoopen’. K r a m m bezat een exemplaar van dezen catalogus, gebonden achter
Het Stamboek op de papieren snijkunst; thans is er echter geen exemplaar meer
van bekend. De eigenaar slaagde er niet in een gegadigde voor de geheele
verzameling te vinden; zij werd toen te Amsterdam op 4 Aug. 1762 stuk voor stuk
geveild. K r a m m deelt omtrent het lot der verkochte nrs. slechts curiositeitshalve
mede, dat het portret van Balthasar Bekker in zwarte lijst tusschen twee
spiegelglazen op een zwarten grond voor ƒ 260 verkocht werd aan den makelaar
Hendr. de Leth. Een tweede verkooping van Joanna Koerten's kunst had 7 Aug.
1765 te Haarlem plaats. Vervolgens werden in 1766 uit het ‘nagelaten kabinet’ van
Michiel Oudaen te Rotterdam de stamboeken van de kunstenares in zes deelen
geveild, benevens tien stuks snijkunst. Drie daarvan kwamen weer voor op een
veiling te Rotterdam (vendumeester Laurens Constant en Zn.) in 1779. Het gevolg
van een en ander was dat de stamboeken geheel uit elkaar raakten en versnipperd
werden en ook de snijkunst naar alle windstreken verspreid raakte. Vermoedelijk is
het meeste er van teloorgeraakt.
Uit verschillende bronnen, maar vooral uit de bundels lofdichten, is ons bekend,
dat Joanna Koerten o.a. de volgende stukken heeft vervaardigd: Gezicht op
Amsterdam naar Storck, Europa en de stier, Apollo en Daphne, de 12 romeinsche
keizers met Romulus en Remus, de geboorte van Christus, de aanbidding, de
herders, de graflegging van Chris-
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tus, de kindermoord te Bethlehem, Willem III, Kosmus III van Toscane, Galenus
Abrahamsz., Balthasar Bekker, Lodewijk XIV, Peter de Groote, Frederik van
Brandenburg, prof. Francius, de gebr. de Witt, een bloemenmand met opschrift:
‘vita nostra ut flos’. Slechts enkele van deze knipsels zijn thans nog aan te wijzen:
Frederik III en tsaar Peter bevonden zich in 1915 in het bezit van E.W. de Flines,
thans in dat van zijn erfgenamen (zij bezitten ook een liereman van Joanna Koerten,
geteek. I.K.), de bloemenmand was in hetzelfde jaar in de collectie van C. van
Ommeren te Rotterdam (conservator van den atlas van Stolk, overl. 4 Mei 1935),
Galenus Abrahamsz. was in 1887 in het bezit van ‘een deftige familie’ te Amsterdam,
terwijl Willem III aanwezig was op de tentoonstelling van voor Ned. belangrijke
oudheden en merkwaardigheden te Delft Juli-Aug. 1863, ingezonden door de
schilder-academie ‘Ars aemula naturae’ te Leiden. Ten slotte is J.D.C. van Dokkum
te Wageningen in het bezit van een ongesigneerd stuk met pauwen naar een
schilderij van Hondecoeter, dat hij op goede gronden aan Joanna Koerten toeschrijft.
Volgens den catalogus Oud-Amsterdam van Fred. Muller (1912), no. 1077, had in
later tijd een zekere A.J. Eyndhoven vele proeven van haar kunst; v a n D o k k u m
heeft de onder genoemd nr. beschreven collectie van zeven stuks gezien, doch
acht de toeschrijving zeer problematisch.
Wanneer wij de bewaard gebleven producten van Joanna's kunst beschouwen,
dan lijkt ons de aesthetische verrukking der tijdgenooten vrij onbegrijpelijk.
Aannemelijk is, dat men meer de kunstvaardigheid bewonderde, dan de
kunstprestaties zelf. Er werd dan ook van haar gezegd, dat zij kon ‘borduren,
schilderen, beeldhouwen met een schaar’.
Van de teekeningen in het Stamboek-Koerten is eveneens weinig meer over. In
het Louvre te Parijs bevindt zich een teekening op perkament van Frans van Mieris
Jr., de faam met Joanna's portret in de handen, in het Prentenkabinet te Berlijn een
voorstelling van pauwen van Melchior d'Hondecoeter, in Teyler's Museum te Haarlem
een teekening van Ottomer Elliger, in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam en de
coll. van het Kon. Oudheidkundig Genootschap aldaar calligrafische bladen van
Jac. Gadelle.
Er bestaat van Joanna een portret in zwarte kunst (in twee versch. uitg.) van
Pieter Schenk (1701) naar een schilderij van D. van der Plaes, verder gegraveerde
portretten van Houbraken (in diens Groote Schouburgh) en Jan Punt (1734) en een
geteekend portret van J. Goeree (1708). Een kop der kunstenares in rood krijt was
indertijd in het bezit van Fred. Muller (1912). Ten slotte bevindt zich in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam een portret van haar in waterverf, gerepr. bij
van Dokkum.
Zie: A. H o u b r a k e n , De groote schouburgh der Ned. konstschilders III (1721),
293; J.C. W e y e r m a n , De levensbeschrijving der Nederlandsche konstschilders
III (1729), 142; Z.C. v o n U f f e n b a c h , Merkwürdige Reisen III (1754), 554 e.v.;
J. v a n G o o l , De nieuwe schouburg enz. I (1750), 253, 392-397, 458; J a n
W a g e n a a r , Amsterdam III (1768), 265; Levensbeschrijving van Ned. mannen
en vrouwen I (1774), 94; J. I m m e r z e e l , De levens en werken der Hollandsche
en Vlaamsche kunstschilders III (1842), 127; De Navorscher II (1852), 119, 141; III
(1853), 107, Bijbl. CXII; XIX (1869), 450; XXIII,78; XXX (1880), 331, 436; F r e d .
M u l l e r , Beschrijvende catalogus van portretten (1853), no. 2969-71;
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K r a m m , De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders III
(1859), 898; J.B. v a n Y s s e l d i j k , Joanna Koerten in De Navorscher XXXVII
(1887), 483 e.v.; J.A. A l b e r d i n g k T h i j m , Joanna Koerten in De Gids (1878)
II, 271-323 herdr. in diens Werken VIII, 85; W.T h . v a n G r i e t h u y s e n , Johanna
Koerten in De Ned. Spectator (1883), 102; Die graph. Künste XXX (1907), Beil. 67;
Quaestiunculae historicae (1908), 41, 42; C. v a n S o n , Schaarkunst in Elsevier's
Maandschrift (1910) I, 314; J.D.C. v a n D o k k u m , Hanna de knipster en haar
concurrenten. Een studie over oud- Holl. schaarkunst in Het huis oud en nieuw XIII
(1915), 335 e.v. (met afb.); H.C.H. M o q u e t t e , De vrouw. Huiselijk leven (1915),
65; F.K. v a n L e n n e p , Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het
geslacht van Eeghen (1918), 144, 45 (genealogie-Block); J.N. J a c o b s e n
J e n s e n , Reizigers te Amsterdam (1919), 106; H.J. S c h o u t e n , Onbekende
bijzonderheden betreffende Johanna Koerten en de kwestie van haar geloof in Oud
Holland XLII (1925), 77; M.D. H e n k e l in T h i e m e - B e c k e r 's Künstler-Lexikon
XXI (1927), 186, 187; B o r i s R a p t s c h i n s k y , Russische reizigers te Amsterdam
in de 18e eeuw in het Jaarboek Amstelodamum XXXIII (1936), 162.
Wijnman

[Köhnen, Wernerus]
KÖHNE(N) (Wernerus), afkomstig uit Kopenhagen, overl. te Jaarsveld 4 Oct. 1727.
Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd predikant te Jaarsveld 27
Oct. 1720. Hij schreef: Paulus' brief aan Titus ontledender wijze verklaert, op des
Apostels oogmerk toegepast, en vergeleeken met den eersten brief aan Timotheüs
(Utr. 1724); De liefde dewelke is de bant der volmaaktheit enz. over Col. 3:14 (Amst.
1726); Naspeuring van den leviathan, beschreven in 't boek van Job, en van den
visch die Jona verslond (vert. uit het Latijn van T h . H a a z e ); Verhandeling van
het Hanen gekraeij, van Petrus binnen Jeruzalem gehoort (Utr. 1724), vert. uit het
Latijn van A. R e l a n d . In De liefde enz. vindt men vooraf een verhaal uit den
Lopikerwaard over den watersnood van 1725.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. V,
88 v.; Kerkelijk Handboek (1910), Bijl., 156; R. A r r e n b e r g , Naamregister v.
Nederd. boeken tot 1787, 284; 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), 474.
Knipscheer

[Kok, Frederik]
KOK (Frederik), geb. in het gehucht Eemster (Dwingeloo; vóór 1823 behoorende
bij Diever) 30 Jan. 1803, overl. te Beilen 12 April 1860. Zijn vader, A l b e r t
H i l b e r t s , nam in 1811 den familienaam K o k aan; zijn moeder was M a r i a
W e s t e r h o f . Albert Hilberts was sedert 1783 koster en schoolmeester te Diever
en ging onder den invloed van zijn zonen in Maart 1835 over tot de ‘afgescheidenen’.
Frederik Kok woonde te Dwingeloo als zakenman, maar in zijn huis werden sedert
1825 of 1826 samenkomsten gehouden van wie zich van de Hervormde Kerk
afkeerden. Toen Hendrik de Cock (zie dl. VII, kol. 304 v.) zich had afgescheiden
(19 Oct. 1834), volgden hem de broeders, zusters en de vader van Frederik Kok.
Te Smilde en te Dwingeloo werden afgescheiden gemeenten gesticht. Te Dwingeloo
was de eerste ‘vrije gereformeerde school’, in alle stilte gehouden omdat de wet
zulk een school nog verbood. H. de Cock heeft hem opgeleid tot predikant
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singuliere gaven 20 Maart 1840). Hij stond als zoodanig te
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Dwingeloo, waar hij tot dusver ouderling was. Op 13 Nov. 1842 vertrok hij naar
Wanswerd; 10 Nov. 1844 naar Garrelsweer; in April 1848 naar Schoonhoven. Aan
de theologische school aldaar, geopend in Mei 1849, gaf hij les in de theologische
vakken. In Nov. 1852 verhuisde hij naar den Bommelerwaard, waar Zuilichem,
Gameren, Poederooien en Wel gecombineerd waren. Ook te Zuilichem was zoo'n
‘provinciaal schooltje’, dat evenals de andere na de stichting van de theologische
school te Kampen (6 Dec. 1854) werd opgeheven. De laatste jaren van zijn leven
stond hij te Roden (en Eem) en te Beilen, waar hij 4 Maart 1860 zijn intrede deed,
doch weldra overleed. Hij behoorde tot het deel der afgescheidenen, die leefden uit
de theologie van de 17de en 18de eeuw, in tegenstelling met hen, die ter eener
zijde zich meer aanpasten bij de beginselen van de 16de eeuw, en anderen die
samenhingen met het ‘réveil’ van de 19de eeuw (vgl. op Anthony Brummelkamp,
dl. VII, kol. 223). Men kan F. Kok het best leeren kennen uit zijn artikelen over
dogmatiek en kerkregeering, vooral over zijn ambtelijk werk in De Herderstem
(maandschrift), vervolgd in De Wachterstem, De Stem (1863 en 1864), De Wekstem
(1865-82), enz. Hij schreef: De prentbijbel van G. Benthem Reddingius (hervormd
predikant en schoolopziener te Assen, die het (in 1828) een nuttig werk noemde de
kinderen bekend te maken met de voornaamste bijbelsche geschiedenissen, ‘zonder
waar dit geschieden kon iemand te ergeren’) als een werk des Satans bevonden
en wederlegd. Gedrongen hiertoe wegens het Godonteerende en verleidende voor
kerk en scholen zijner althans in deze provincie algemeen verspreide geschriften,
die zeker evenals deze prentbijbel verpestend zijn voor de zielen der menschen.
Kerkelijk goedgekeurd en aanbevolen door H. de Cock, geref. leeraar onder 't kruis
(Veendam 1836); Het geloof van Mozes.... met toepassing op ds. H. de Cock....
(overl. 14 Nov. 1842); De duivel bedrogen.... ('s Gravenh. 1843); Gewillige verklaring:
dat de vrijheid der Chr. Afgescheidenen overeenkomstig Gods Woord is.... (Amst.
1850) (hiertegen verscheen een geschriftje van W. Kraijenbelt: Een woord over het
boekje van F.A. Kok.... (Rott. 1850), waarop deze antwoordde met: Zedige
verantwoording aan ds. W. Kr. (Amst. 1850). Nog schreef hij eenige kleine werkjes.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. V,
147-151; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 495, (1833-49),
53, 362; Brinkman's Catalogus van Boeken enz. (1850-82), 388, 658, 670, 807,
(1901-10), 559; Brinkman's alphabetische lijst van boeken enz. (Leid. 1924), 54; J.
K o k , Meister Albert en zijn zonen. Uit de gesch. der afscheiding in Drenthe (Kampen
1909), met 12 afb.; H. B o u w m a n , Onder veilige hoede. De theol. school te Kampen
ged. 1854-1924 (Kampen 1924), met afb. en portretten; J.C. R u l l m a n , Een nagel
in de heilige plaats. De reformatie der kerk in de 19e eeuw historisch geschetst.
Reveil en afscheiding (Amst. 1912), 130; d e z ., De doleantie.... (Amst. 1916), 256.
Knipscheer

[Kollewijn, Nikolaas Johannes]
KOLLEWIJN (Nikolaas Johannes) werd geboren 21 Augustus 1855 te Amersfoort,
als zoon van den historicus A n t o n i e M a r i u s K o l l e w i j n en A m e l i a
G o d e f r i d a v a n W i j k , en overleed 11 October 1906 te Prigen (Java). Na
afgelegd eindexamen H.B.S., deed hij in 1874 mee aan het vergelijkend examen
voor twee beschikbare plaatsen bij de opleiding voor rijksambtenaren bij de
boschcultuur in Ned. Indië en slaagde. 1875 werd hij student aan de ‘Landbau-
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akademie’ te Eberswalde, waar hij 10 Augustus 1877 slaagde. Bij beschikking Van
den minister van 22 Sept. 1877 ter beschikking gesteld van den G.-G., werd hij 16
Febr. 1878 benoemd tot aspirant houtvester op Java en Madoera, 15 Jan. 1879 tot
houtvester 3e kl. In 1889 werd hij benoemd tot houtvester 2e kl. en 2 Mei 1896 tot
1e klasse. 9 April 1899 werd hij waarnemend inspecteur en aangewezen als chef
der Inrichtingsbrigade. 22 April 1900 werd hij tot Inspecteur benoemd.
Achtereenvolgens werden door hem groote diensten bewezen voor de boschcultuur
op Java, vooral in Bodjo-Negoro, Madioen, Kendal en Todanan en op Madoera voor
de djattibosschen op de Kangean-eilanden. Hij stond bekend als een bijzonder
intelligent en bekwaam ambtenaar.
Hij huwde 15 Februari 1881 te Bodjonegoro met H e n r i e t t a M a r i a H e r m i n a
S c h a d e e , geboren 10 Aug. 1858 te Gent (Betuwe), dochter van A d a m
S c h a d e e en S u s a n n a v a n d e r G o e s . Uit dit huwelijk werden 4 kinderen
geboren.
Van zijn hand verschenen: Economie of vandalisme? in Tijdschr. v. Nijverh. en
Landb., 65 (1902) afl. 4; De verslagen over het Boschwezen in Britsch Indië in hetz.
tijdschr. 60 (1899), afl. 3 en 4.
W.H. Moll

[Koning, Willem Arend]
KONING (Willem Arend), geb. te Voorburg 3 Mei 1835, overl. te Grijpskerke (cl.
Middelburg) 17 Juli 1867. Zijn ouders waren M a t t h i j s K o n i n g en C o r n e l i a
W i l h e l m i n a d e B e v e r e n . Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en
promoveerde op een proefschrift: Specimen historico-theologicum de Gerardi
Zutphaniensis vita, scriptis et meritis (Traj. ad Rh. 1858). Op 9 Oct. 1859 werd hij
predikant te Grijpskerke. Hij is 28 Sept. 1859 te Burg op Texel getrouwd met
H e n d r i k a H e l e n a V r e n d e n b e r g . Later schreef G.H.J.W.J. G e e s i n k
over hetzelfde onderwerp als Koning: Gerard Zerbolt van Zutfen (Amst. 1879), vooral
op aansporing van prof. W. Moll (zie aldaar blz. 2 v.). Vgl. ook in dit Woordenboek
dl. V, kol. 1179 en dl. VIII, kol. 1162-1164.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. V,
161; Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 131; J.W. W i j n d e l t s , Catalogus v. acad.
proefschr. I (Gron. 1901), 17; Kerkhistorisch archief II (1856), 47; Stemmen voor
waarheid en vrede (1867), 549; Kerkel. Courant van 3 Aug. 1867.
Knipscheer

[Koning, Willem de]
KONING (Willem d e ), geb. te Leiden 6 Sept. 1733, overl. te 's Gravenhage 14 Oct.
1809. Zijn ouders waren J a c o b d e K o n i n g en G e r r i t j e d e B r u y n . Hij
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd predikant te Nichtevecht 26 Nov.
1758, te Overschie 23 Mei 1762, te Deventer 19 Juni 1763 en te 's Gravenhage 4
Maart 1764. Van hem is uitgegeven: De gemeinte des Heeren opgewekt om Gode
betamelyk psalmtezingen.... bij de invoering van de nieuwe psalmberijming in de
Kloosterkerk te 's Gravenhage 25 Sept. 1774 ('s Gravenh. 1774); en Aanspraak aan
Willem Frederik van Oranje en Nassau.... (13 Juli 1788), achter in: J. l. G u i c h e r i t
e n W. d e K o n i n g , Aanspraken aan.... den Heere Erfprins.... ('s Gravenh. 1788).
Nadat op 10 Sept. 1796 een ‘brief’ was uitgegeven: De Broederschap der
Remonstranten aen alle leeraren en opzieneren der protestantsche gemeenten in
Nederland (Haerl. 1796), had Johannes Jacobus Serrurier (zie in dit deel in voce)
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daartegen geschreven: Bedenkingen op den Briev dien de Broederschap....
uitgegeven heeft ter aanbiedinge.... van onderlinge kristelijke vereeniginge (Amst.
1797). Deze
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‘bedenkingen’ getuigden van ingenomenheid met het streven der Broederschap.
Willem de Koning kwam tegen Serrurier in verzet en gaf uit: Aanmerkingen.... over
de bedenkingen van Joh. Jac. Serrurier, op den Brief.... ('s Gravenh. 1797).
Hij is te Deventer 21 April 1766 getrouwd met M a r i a v a n S u c h t e l e n , wed.
van J o a n v a n S c h u y l e n b u r g , overl. in 1803; daarna met M a r i a O o m s ,
overl. 3 Aug. 1832.
Zijn portret is gegraveerd door P.W. van Megen naar A. Schouman, door B.
Bolomey en door een onbekend kunstenaar.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenb. v. Protest. godgel. in Ned. V,
162-164; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 119, 148; (1910), 162; (1912), 142;
Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 331,
782 (no. 493, 494); H.C. R o g g e , Geschriften betr. de gesch. der Remonstr. (Amst.
1864), 105; d e z ., Bibliotheek der Contra-remonstr. en geref. geschr. (Amst. 1866),
126 v.; E.J.W. P o s t h u m u s M e y e s , Kerkelijk's Gravenhage in vroeger eeuw
('s Gravenh., z.j. [1918]), 91-97, 111; J. v a n I p e r e n , Kerkelijke historie van het
psalmgezang.... (Amst. 1777-78), 433 v.
Knipscheer

[Koningh, Gerhardus Ludovicus]
KONING(H) (Ger(h)ardus Ludovicus), gedoopt te Leiden 22 Juni 1702, overl. te
Hoogmade 12 Sept. 1762. Zijn ouders waren C o r n e l i s K o n i n g h en
E l i z a b e t h S i e m e y (ook G e m e y of C h i m e y ). Hij studeerde te Leiden en
werd predikant te Hoogmade 14 Mei 1730, juist toen de nieuwe kerk in gebruik werd
genomen. Hij schreef: Ontledende openlegginge des Sendt-brieve v.d. apostel
Paulus aan de Colossensen (Leid. 1739); Berigt aangaande de zekerheid der
Zaligheit (Leid. 1853).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenb. v. Protest. godgel. in Ned. V,
159v.; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 125; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol
der godgel. schrijvers (Amst. [1752]), 456; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd.
boeken tot 1787, 285.
Knipscheer

[Koningh, Martinus]
KONING(H) (Martinus), of C o n i n g h , C o n i n c k , geb. te Oud-Alblas 26 Oct. 1662,
overl. te Nieuwpoort 8 Juni 1732. Zijn ouders waren H u b e r t u s K o n i n g ,
predikant, en A l e t t a P a r a d i j s . Zijn vader was van 1677 tot 1700 predikant van
de Gasthuiskerk te Delft, zoodat Martinus Koning de latijnsche school te Delft kon
bezoeken. Hij studeerde te Utrecht en te Leiden, en werd predikant te Gellikum en
Rumt in Oct. 1689, te Nieuwpoort 15 Aug. 1691. Hij is 13 Sept. 1689 getrouwd met
M a g d a l e n a B a c k e r i u s , dochter van N i c o l a u s B a c k e r , predikant te
Groet en Camp (overl. 1678), en van M a g d a l e n a d e J o n g ( e ) . Hij schreef
een werk in twee deelen over 1 Cor. (Dordr. 1702 en 1704) en evenzoo over
Philemon (Utr. 1702), een redevoering over den dood van Johan Willem Friso (Dordr.
1711); Heylige mengelstoffen.... (Utr. 1702); Verzameling-boek van heylige zaaken....
(Amst. 1704); Heilige en wereltlijke oudheitkundige mengelstoffen.... (Amst. 1704);
Lexicon... of woordenboek van gewijde en ongewijde voor- en zinnebeelden....
(Dordr. en Amst. 1722-27), zes deelen, drie banden folio; Zions lusthof of geestelijke
gezangen (Rott. 1732); Van den waaren deugden weg (1737).
Zijn portret is gegraveerd door J. Folkema naar A. Boonen.
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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. V,
158 v.; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 154 (aan te vullen); (1907),
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Bijl., 111, 140, 144; (1908), Bijl., 114; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der
godgel. schrijvers (Amst. (1752), 167, 296, 303, 318, 323, 325, 415, 476 en Register
in voce; R.A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot 1787, 285; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 782 (no. 492).
Knipscheer

[Koningsberger, Victor]
KONINGSBERGER (Victor), geb. te 's Gravenhage 12 Aug. 1800, overl. te Fijnaart
31 Oct. 1863. Eerst voor den handel bestemd, studeerde hij in de godgeleerdheid
te Genève en Berlijn, en werd predikant te Maria-Hoorebeke (Oost-Vlaanderen) 14
Aug. 1842; daarna te Koudekerke 31 Aug. 1851, te Hedel 2 April 1854 en te Fijnaart
10 Mei 1857. Hij trouwde te Maria-Hoorebeke met J o h a n n a C a t h a r i n a
B l o m m a e r t , Hij schreef in Ned. Archief voor Kerkelijke gesch. IX (1849), 212-215:
Eenige bijzonderheden betrefende de gesch. der Protest. gemeente te St. Maria
Hoorebeke in Oost- Vlaanderen, vertaalde eenige preeken van Maarten Luther, nl.:
U is de Heiland geboren (Rott. 1833); De kracht en nuttigheid van Christus'
opstanding (Rott. 1834); Het bevel der Evangelieprediking en Christus' belofte aan
de geloovigen bij Zijne hemelvaart (Rott. 1834); De uitstorting van den H. Geest
(Rott. 1834); en gaf uit: De bevrijding van Petrus uit de gevangenis (Rott. 1862).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. V,
164 v.; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 132 v.; (1909), Bijl., 136; Alphabet. naamlijst
van boeken enz. (1833-49), 364, 416; Brinkman's Catalogus der boeken enz.
(1850-82), 661.
Knipscheer

[Kooch, Jacob Pietersz. van de]
KOOCH (Jacob Pietersz. v a n d e ), of C o o c h , C o o g (h), ook kortweg J a c o b
P i e t e r s z ., geb. in 1599, overl. te Koog aan de Zaan 29 Juni 1671. Hij behoorde
eerst tot de friesche Doopsgezinden, maar voegde zich na zijn optreden tegen de
uitbanning op grond van buitentrouw in hun midden bij de Vlamingen, en werd
leeraar te Koog. Tegen zijn voornemen en buiten hem om is een handschrift van
hem over deze zaak in druk verschenen als: Veylighe wech ofte raet, om hem in 't
bannen ofte veroordeelen niet te vergrypen.... (Amst. 1631-32). Ook heeft zijn vader,
doch vergeefs, getracht de verspreiding er van tegen te gaan. In een vergadering
van oudsten woorden; ook disputeerde hij met Pieter Janszoon Twisck (zie dl. V,
kol. 979 v.). In een brief van hem, dd. 30 Jan. 1661, vermaande hij de Vlamingen
dringend tot vrede en eensgezindheid, tot bewaring der liefde vooral in strijdschriften.
Nog schreef hij: Vrede basuyn tot verminderinghe vande verschillen, voorgevallen
onder de Doopsgesinde tot Amsterdam.... (Amst. 1664). P.(ieter) A.(postool) (zie
dl. I, kol. 161 v.) schreef hierop: Antwoort op de soo genoemde Vredebasuijn van
Jakob Pietersz van de Coog.... (Amst. 1665).
Over den kerkelijken toestand onder de doopsgezinden aan de Zaan zie men S.
B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgez. in Holland enz., I (Amst. 1847), 347
v.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. V,
169; Catalogus der.... bibliotheek der Ver. dpsgez. gem. te Amsterdam (Amst. 1919),
127, 185; J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Inventaris der archiefstukken, berustende
bij de Ver. dpsgez. gem. te Amsterdam (niet in den handel), I, 124 (no. 665, 666),
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II, 297 (no. 2032); H.C. R o g g e , Geschriften betr. de Ned. Herv. Kerk.... (Amst.
1864), 66, 68.
Knipscheer
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[Kooi, Hayo van der]
KOOI (Hayo v a n d e r ), geb. te Franeker 18 Oct. 1807, overl. te Velp 10 Nov. 1890,
zoon van den kunstschilder W i l l e m B a r t e l v.d. K. en J e l t j e H a y e s , liet zich
20 Dec. 1827 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 18
Mei 1831 in de rechten promoveerde op een proefschrift An laesio, quae dicitur
enormis, tanquam causa venditionis rescindendae admitti possit in venditionibus
quae ad contractus aleatorios sunt referendae. Hij was in 1851 griffier van de
rechtbank te Leeuwarden, lid van den Raad aldaar (1848-53), lid van Gedeput.
staten van Friesland 1853-71.
Hij huwde te Groningen 27 Oct. 1831 met M. K u i p e r s .
Wumkes

[Koopmans, Jan Adriaan]
KOOPMANS (Jan Adriaan), geb. te Amsterdam 24 April 1825, overl. op huize ‘Klein
Doornik’ te Lent 25 Dec. 1900, zoon van K l a a s en van A n t j e V a n d e r . Bestemd
voor den handel, begon hij zijn loopbaan ten kantore van de firma F.C. Quien te
Amsterdam, was daar werkzaam van 1842 tot 45 (tegelijk met den later zoo
beroemden archeoloog Dr. H. Schliemann), bracht toen drie jaar door te Bordeaux
en vestigde zich in 1849 te Beverwijk op de hofstede ‘Scheybeeck’ (bekend door
Joost v.d. Vondel), destijds aan zijn vader behoorende en later op hem in eigendom
overgegaan. Hij was fabrikant, tevens lid der firma Koopmans, Zocher & Co. voor
de cultuur van meekrap op zandgrond. Hij was ook lid van den raad der gemeente
Beverwijk en later wethouder aldaar. Na de liquidatie der genoemde firma vertoefde
hij een paar jaar in N.-Amerika en vestigde zich in 1873 metterwoon te Lent. Hier
bracht hij zijn jaren door met de bestudeering der wapenkunde en de beoefening
der wapenkunst en zag daarbij het treurig verval, waarin de oude edele herautskunst
was geraakt. Ten einde daarin verbetering te brengen, heeft hij geen tijd en moeite
ontzien om door het geven van goede voorbeelden in verschillende stijlen en door
het schrijven van artikelen daartoe aan te sporen en op te wekken. In 1875 verscheen
van zijn hand in de Heraldische Bibliotheek een uitvoerige zeer practische handleiding
over Het teekenen en kleuren van wapens, welk artikel thans nog door allen, die
zich met de studie der wapenkunde bezighouden, met vrucht wordt geraadpleegd.
Bij de tentoonstelling te Arnhem in 1879 had hij, op beperkte schaal, in een
afzonderlijk lokaal een collectie van eigen ontwerpen in verschillende stijlen
tentoongesteld, waarbij hij ook eenige voordrachten hield. Om zijn verdiensten werd
hij door het Koninkl. Geneal. en Herald. Genootschap tot eerelid benoemd. Een
zijner uitnemendste leerlingen, die hem steeds raadpleegde, was de heraldicus J.M.
Lion (dl. III, kol. 774).
Koopmans was 2 Aug. 1850 te Nijmegen gehuwd met J o h a n n a R o b e r t i n a
A n g e l i c a S t a d n i t s k i , geb. ald. 19 Juli 1825, overl. te Lent 13 Jan. 1901,
dochter van P i e t e r en van E n g e l i n a J o h a n n a A d r i a n a t o e L a e r . Uit
dit huwelijk sproten 4 zoons en 2 dochters, o.a. A d r i a a n J o h a n R i n s e
K o o p m a n s S t a d n i t s k i , assistent-resident van Buitenzorg.
Zie: H.A.M. R o e l a n t s Jr., In Memoriam J.A. Koopmans (1901).
Regt

[Koorders, Syvert Hendrik]
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KOORDERS (Syvert Hendrik), geb. te Winkel in 1796, overl. te Maarsen 11 Febr.
1866. Daniël Koorders (zie dl. II, kol. 711) was zijn zoon. Hij studeerde te Harderwijk
en te Utrecht, en werd 19 Oct. 1823 predikant te Meerkerk, en 1 April 1827 te
Maarsen. In Godgel. Bijdragen (1850), 521-536 betoogde hij dat de liefde Gods
wezen
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niet is, tegenover Gerrit Barger (zie dl. VII, kol. 75). Dit opstel: De heilige liefde of
de volstrekte eenswezendheid des Zoons met den Vader, een bijdrage tot
kenmerking der moderne orthodoxie in de Herv. Kerk is door zijn zoon Daniël
Koorders afzonderlijk uitgegeven (Utr. 1852) met een ‘voorberigt’, waarin deze
Barger ‘dood’ verklaart.
Voorts vertaalde hij eenige werken van C. U l l m a n n uit het Hoogduitsch onder
den titel: Het wezen des Christendoms.... (Utr. 1846; 3e dr. Utr. 1849), en als: De
zondeloosheid van Jezus.... (Tiel 1850), en schreef o.a.: Kort Begrip der Christel.
geloofs- en zedeleer.... (Maarssen 1847; 2e dr. Gorinch. 1848); Het leerstelsel der
Herv. Kerk naar den Heidelb. Cat. ontwikkeld, vier deelen (Gorinch. 1848-49), ook
verschenen als: De Heidelb. Cat. verklaard.... (Amst. 1860); Het geschreeuw om
vrijheid van godsdienst.... (Tiel 1848); Oud en nieuw. De gevoelens van I. da Costa
en P. Hofstede de Groot (zie dl. VI, kol. 336-348 en dl. II, kol. 530-532).... (Amst.
1848); De mis vergeleken met het Avondmaal (Gorinch. 1850).
Anoniem schreef hij volgens v a n D o o r n i n c k (zie beneden): Voor achttien
jaren en nu. De stem eens protestants.... (Tiel 1848); De gronden voor de
vermindering van het getal onzer academien.... (Utr. 1849); Strijd der beginselen....
(Tiel 1850, twee drukken, 3e dr. Tiel 1855); Vereenigt u.... (Tiel 1850); Licht en
duisternis.... (Tiel 1853); De bisschoppelijke hiërarchie.... (Amst. 1853); Bedenkt
wat gij doet.... (Tiel 1853).
Zijn portret is gegraveerd door F. Schroeder.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. V,
216-218; Kerkel. Courant v. 3 Maart 1866; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 136;
(1910), Bijl., 158; I.J. v a n D o o r n i n c k , Bibl. v. Ned. anonymen en pseudonymen
('s Gravenh.-Utr. [1870]), 47 (no. 435), 191 (no. 1821), 208 (no. 2000), 281 (no.
2737), 443 (no. 4268), 490 (no. 4717), 527 (no. 5063); d e z ., Vermomde en
naamlooze schrijvers (Leid. 1885) II, 59 (no. 362), 270 (no. 1651), 353 (no. 2234),
576 (no. 3735), 617 (no. 4001); Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833-49),
364 v.; Brinkman's Catalogus van boeken (1850-82), 557, kol. 1, 664, 1188.
Knipscheer

[Kooten, Pieter Adriaan van]
KOOTEN (Pieter Adriaan v a n ), ged. te Renen 3 Dec. 1749, overl. te Utrecht 1
Febr. 1828. Zijn ouders waren P i e t e r v a n K o o t e n en A d r i a n a D i e d e r i c a
v a n D e v e n t e r . Hij studeerde te Utrecht, en werd predikant te Nieuw-Helvoet
19 Maart 1775; na eervol ontslag op verzoek nam hij afscheid 28 Oct. 1787. Na
beroepbaar te zijn gesteld bij de Remonstrantsche Broederschap op 25 Mei 1791,
waar hij zich niet ‘in zoo nauwe banden beperkt’ achtte, werd hij predikant te
Noordwijk in 1791, te Nieuwkoop in 1794, weder te Noordwijk in 1796; emeritus in
Aug. 1815. De gemeente werd na zijn vertrek gecombineerd met die te Leiden. Van
hem verscheen in druk: Dissertatio philologica continens observationes ad nonnulla
Cantici Canticorum loca.... (Traj. ad Rhen. 1774) en een leerrede over Ps. 124:1-6.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s . Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. V,
222; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 139; J. T i d e m a n , De Remonstr.
broederschap. Biogr. naamlijst (Amst. 1905), 128, 132, 174, 458; A. P r i e s t e r , Uit
het verleden en heden van Nieuw Helvoet's Hervormde gemeente, 14 v.; J. K l o o s ,
Noordwijk in den loop der eeuwen, 155, 220; Archief voor kerkel. gesch. VII (1836),
337 v., 371.
Knipscheer
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[Koppiers, Aart of Artus]
KOPPIERS (Aart of Artus), ook C o p p i e r (s), ged. in de Remonstrantsche gemeente
te Rotterdam 7 Oct. 1723, overl. te Leiden 2 Sept. 1774. Hij studeerde te Leiden,
en werd gereformeerd (hervormd) predikant te Giesendam en Neder-Hardinxveld
24 Nov. 1748, te Gorkum 7 Oct. 1759 en te Leiden 5 Sept. 1762. Zijn ouders waren
P i e t e r C o p p i e r en H e n d r i n a P o t . Hij verdedigde zich tegen Jacob
Groenewegen (zie dl. VI, kol. 638), die, blijkbaar op hem doelende had geschreven:
Een opregt verhaal en een verdediging van het werk der overtuiging en bekering
van zondaren, voorgevallen in de gemeente van Werkendam in 1751 en 1752
(Gorinch. 1752; herdr. Dordr. 1867). Koppiers schreef daarover in: Boekzaal (1752),
468-482 een ‘vinnige’ Verantwoording tegen den laster, hem opgelegd door den
berugten Jacob Groenewegen. Laatstgenoemde gaf weer een Brief als tegenschrift
uit (Gorinch. 1752). Koppiers huwde te Amsterdam 8 Nov. 1748 met M a r i a d e
Jongh.
Nog verscheen van Koppiers: Des Heeren bedreiging over Juda en Ephraïm, met
een belofte.... (Gorinch. 1755).
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. III,
358; V, 227 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 201;
Brinkman's Catalogus (1850-82), 452; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 114, 116,
131; E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte genealogieën.... (Haarl.
1933), 77.
Knipscheer

[Kops, Jan]
KOPS (Jan), ook C o p s , geb. te Amsterdam 6 Maart 1765, overl. te Utrecht (?) 9
Jan. 1849, begraven in de Bilt in den grafkelder van Maarten Schagen (zie dl. I, kol.
1452-1455), een zijner voorouders. Zijn ouders waren J a k o b u s K o p s en
H i l l e g o n d a S c h o t v a n g e r , die behoorden tot de Doopsgezinde gemeente
‘De arke Noachs’, waar zijn grootvader van moeders zijde, Jan Schotvanger,
voorganger was. Toen zijn vader stierf was deze hertrouwd met E l i s a b e t h
A u d r o u i n , die als weduwe verhuisde naar Haarlem, waar de omgang met Adriaan
Loosjes (zie dl. IV, kol. 929-931) Jan K. liefde inboezemde voor de kennis der natuur,
vooral van de plantkunde, zooals blijkt uit zijn Oratiuncula de contemplatione naturae,
door hem uitgesproken bij het verlaten van het gymnasium in 1781. Hierna studeerde
hij in de godgeleerdheid aan het seminarie der Doopsgezinden te Amsterdam, waar
Heere Oosterbaan (zie dl. II, kol. 1025 v.) ongeveer alleen alle vakken moest
onderwijzen. Tegelijk bezocht hij de colleges van het athenaeum aldaar. In 1785
heeft Teyler's Godgeleerd Genootschap zijn Antwoord op het voorstel vorderende
te betoogen het onredelijke der onverschilligheid omtrent godsdienstige waarheden,
met aanwijzing hoe men in 't voorstaan van de waarheid verstandig hebbe te ijveren
met goud bekroond en opgenomen in de Verhandelingen (VIII, 1787, 1-80). In 1786
is Gerrit Hesselink (zie dl. III, kol. 582; d e B i e e n L o o s j e s , a.w., III, 780-785)
Oosterbaan opgevolgd. Nadat hij als proponent van het seminarie was aangenomen,
studeerde hij nog te Leiden. Reeds toen hij een beroep naar Crefeld had
aangenomen, werd hij te Leiden beroepen. Na te Crefeld door den kerkeraad van
zijn verplichtingen ontslagen te zijn, kon hij 17 Febr. 1788 te Leiden intrede doen,
als opvolger van François Adriaan van der Kemp (zie dl. VIII, kol. 953-958).
Verschillende omstandigheden brachten hem na 1792 weer tot zijn oude voorliefde:
den landbouw. Eindelijk werd hij in 1799 benoemd tot commissaris van het departe-
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ment van landbouw bij het agentschap van nationale economie, ten gevolge waarvan
hij zich te 's Gravenhage moest vestigen en Leiden ook als predikant verliet. Zie
echter zijn gedachtenisredevoering in 1838 (beneden). Hij verzocht en verkreeg
van zijn kerkeraad ontslag onder aanbieding van het recht om bij een vacature
gedurende de eerstvolgende vijf jaren zijn ambt te hervatten. In 1811 is op zijn
initiatief een kabinet van landbouw gevestigd, eerst te Amsterdam, later te Utrecht.
Koning Willem I benoemde hem tot eersten hoogleeraar in de landhuishoudkunde
aan de hoogeschool te Utrecht in 1815; in 1835 werd hij emeritus. Hij ontving vele
eerbewijzen. Kort vóór zijn intrede te Leiden huwde hij met C a t h a r i n a D a a m s .
Hij schreef behalve het reeds genoemde o.a.: Leerrede over den algemeenen
grond van vereeniging onder de Christenen, 20 Maart 1796 (Haarl. 1797);
Tegenwoordige staat der duinen.... twee deelen (Amst. 1798); Proeven van uiterlijke
Nederl. welsprekendheid.... benevens een redevoering over Jacob Cats.... (Haarl.
1818); Leerrede over Gods hulp en bescherming in den twaalfdaagschen veldtogt
in Aug. 1831 (Utr. 1831); Verhandeling over den staat der voornaamste gewassen
in Nederland geteeld, en van de gesteldheid van het weder in den jare 1806 tot
1812 (Amst. 1816); Inwijdingsredevoering over het aanbelang van het academisch
onderwijs in de Nederlandsche landhuishoudkunde (Utr. 1816); Staat van Hollands
duinen en ontwerp tot vruchtbaarmaking derzelven (Utr. 1818); Index plantarum
quae in horto Rheno-Trajectino coluntur (Ultraj. 1823); Flora Batava, of afbeelding
en beschrijving van Nederlandsche gewassen door J.C. S e p p e n Z o o n en J.
K o p s , vier deelen met 80 platen, en 30 platen van het vijfde deel (Amst. 1824);
Magazijn van vaderlandsche landbouw, zes deelen (Haarl. 1815); Oratio de
emolumento, quod ex Batavorum et Belgarum conjunctione in unum regnum
agriculturae per totam patriam accesserit (Traj. ad Rh. 1829); Leerrede over Gods
bestuur van 's menschen daden. Vijftigjarige predikdienst, uitgesproken te Utrecht
Febr. 1838 (z. pl. en j.); Beredeneerd algemeen register op de staten van landbouw,
over de jaren 1814-1828 (Utr. 1832); Uitgezochte stichtelijke gedichten van D.Rz.
Camphuizen.... met een levensbericht enz. (Utr. 1839) (zie dl. II, kol. 293-298);
Hulde aan de letterkundige verdiensten van mr. Jac. Scheltema.... (Utr. 1836) (zie
dl. II: kol. 1274-1276).
Er is een portret van hem, gegraveerd door B.T. van Loo, ook een geschilderd
portret in de senaatskamer te Utrecht.
Petrus Isaacus de Fremery (zie dl. VIII, kol. 569 v.) hield een lijkrede op hem:
Oratio de Jano Kopsio ejusque in patriam meritis, habita publice 24 Maji 1849 (zie
de Annales academiae, 1840-1849, 381-403, 415-420); dezelfde schreef in de
Utrechtsche Studentenalmanak (1850), 334-388: Herinneringen aan het leven en
de werkzaamheden van Jan Kops; H.J. R o i j a a r d s (zie dl. V, kol. 616-621) schreef
het Levensbericht van Jan Kops in de Handelingen van de Maatsch. der Ned.
Letterkunde (1849), 89-98.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
V, 232-236; Catalogus van de bibliotheek der Ver. dpsgez. gem. te Amsterdam II
(Amst. 1888), 100, 284, 286; hetz. (Amst. 1919), 313, 319; Alphabetische naamlijst
van boeken enz. (1790-1831), 73, (1833-1849), 129, 206, 365; S. B l a u p o t t e n
C a t e , Gesch. der doopsgezinden in Holland enz. II (Amst. 1847), 127, 129 v., 187;
Doopsgezinde bijdragen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

491
(1865), 15; (1867), 55; (1874), 6, 13 v.; (1898), 113 (over de familie Kops); I.J. v a n
D o o r n i n c k , Nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh.-Utr. 1870), 436
(no. 4199).
Knipscheer

[Kopijn, Jan]
KOPIJN (Jan), ook C o p i j n , overl. te Dordrecht in 1711. Hij kwam in 1675 uit
Amsterdam naar Middelburg, waar hij op 18 Sept. 1695 voorganger werd van de
Doopsgezinde gemeente. In 1706 vertrok hij naar Zuilen. Adriaan van Eeghem (zie
dl. VIII, kol. 456) schreef voor hem een attestatie naar de gemeente te Utrecht. Hij
was eerst gehuwd met K a t h a r i n a A n t w e r p e n , daarna met J a n n e k e
T e r w e n . Hij schreef: Eenvoudige samenpraek over het leven en lijden van Kristus
tussen drie Galileesche godvrugtige mannen: Judas, Nabal en Rufus, twee deelen,
in rijm (Utr. 1707/08); Leven van Jezus Christus (Amst. z.j.). Ook eenige
bruiloftsdichten; en een ‘lijkgedicht ter gedachtenis der droeve dood van Adriaan
van Eeghem’ achter de lijkrede op dezen door Gerardus de Wind.
Zie: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned.
V, 236 v.; C.P. v a n E e g h e n Jr., Adriaan van Eeghem (1655-1709), (Amst. 1886,
Niet in den handel), 88-91, 164; Catalogus der werken.... in de bibliotheek der Ver.
dpsgez. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 234; Bibliotheca theologica et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 331 (no. 8621); R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 286.
Knipscheer

[Krey, Joannes van]
KREY (Joannes v a n ), geb. te Geffen (N.-Br.) 5 Juni 1788, overleed als pastoor te
Vorst (Brabant) 27 Juli 1870. Hij studeerde theologie in het seminarie van 's
Hertogenbosch en ontving de hoogere wijdingen met dispensatie te Munster 24,
25, 26 Aug. 1813. Daarna begon hij zijn priesterlijke loopbaan als kapelaan te Bakel
29 Oct. 1813. 10 Febr. 1820 werd hij pastoor te Empel en 9 Sept. 1826 werd hij
overgeplaatst naar Lith. Na ruim 10 jaar de parochie te hebben bestuurd nam hij
ontslag en trad in de orde der Norbertijnen in de pas herstelde abdij van Averbode,
1 Nov. 1827. Hier was hij werkzaam als lector van de Schriftuur en van de
godgeleerdheid 1838, en als prior 7 Sept. 1840. 1842-70 bediende hij als pastoor
de parochie Vorst, welke steeds tot de abdij behoord had.
Zie: Taxandria XXV, 295; S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch III, 584;
C o p p e n s , Beschrijv. bisd. 's Hertogenbosch IV, 362.
Fruytier

[Kribs, Joannes Mathias]
KRIBS (Joannes Mathias), geb. 21 Jan. 1822 te Wessem, overl. 20 Nov. 1901 te
St. Pieter, thans gem. Maastricht, r.-k. pastoor, zoon van J a n H e n d r i k F r a n s
K. en A n n a V a l k e n b o r g .
Op 27-jarigen leeftijd werd hij tot priester gewijd, waarna hij korten tijd als kapelaan
in Duitschland arbeidde. In 1849 werd hij benoemd tot kapelaan te Heer, waar hij
buiten zijn priesterlijke werkzaamheden het ambt van dorpsschoolmeester waarnam.
Gedurende zeven jaren heeft hij er de jeugd onderwezen en meestal stoffelijk
verzorgd, totdat er een leeken-onderwijzer werd aangesteld. Na van 1856-1869

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

kapelaan te Stein te zijn geweest, werd hij in 1869 tot pastoor voor St. Pieter
aangewezen. Onder zijn herderlijk bestuur verrezen er een nieuwe parochiekerk
(1874) en een St. Rochuskapel (1888) op den St. Pietersberg. Pastoor Kribs heeft
zich onderscheiden door vrijgevigheid en hulpvaardigheid. Zijn schamele pastoreele
woning, die hij niet anders wenschte, was een gedurig toevluchtsoord voor geestelijk
en lichamelijk hulpbehoevenden van heinde en ver. St. Pieter geleek in zijn tijd wel
een
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bedevaartplaats. Hij is er blijven wonen na zijn emeritaat (1896). De Pastoor
Kribsstraat houdt te St. Pieter sinds 1933 zijn aandenken levendig.
Zie: Limburger Koerier van 22 Nov. 1901; J.L. B l o n d e n , De straatnamen van
Maastricht (Maastr. 1933).
Blonden

[Krieken, Albertus Theodorus van]
KRIEKEN (Albertus Theodorus v a n ), geb. te 's Gravenhage in 1851, overl. te Mainz
20 Mrt. 1875, liet zich 28 Juni 1869 inschrijven als jur. student aan de leidsche
hoogeschool, promoveerde tot doctor in de rechten en wijsbegeerte aan de
universiteit te Göttingen, en bewerkte de nederduitsche uitgave der Lieder von
Mirza-Schaffy mit einem Prolog von Friedrich Bodenstedt, naar de 42ste
hoogduitsche uitgave (Amsterdam 1875). De vertaling is geschreven gedurende
een herfstvacantie aan den Rijn, voordat v.K. te Göttingen benoemd werd tot docent
in de rechten ‘zoowel ter verpoozing van studiën van geheel anderen aard, als ook
tot eigen oefening in de moedertaal, 't geen voor een Nederlander, die bestendig
in 't buitenland verblijf houdt, wel eens noodzakelijk kan worden’. Nog geen jaar
daarna sneed de dood het leven van dezen veelbelovenden nederlandschen geleerde
af.
Wumkes

[Kriekenbeck, Hendrik van (1)]
KRIEKENBECK (Hendrik v a n ) (1). In 1286 blijft hij met 18 andere edellieden borg
voor de beloften, gedaan in het huwelijkscontract van Reinald I graaf van Gelder
en Margaretha van Vlaanderen. Henricus de Crikenbeck, miles, en zijn zoon Sibertus
zijn 17 Jan. 1288 getuigen der echtelieden Reiner en Gertrudis van Tegelen, toen
deze het patronaat der kerk van Leuth bij Venlo aan de abdij Grafenthal verkochten.
Den 18 Febr. 1288 wijst Hendrik, edelheer van Schinnen, ridder Hendrik van
Kriekenbeck de goederen te Hinsbeck toe, welke hij van Hendrik van Welrode
gekocht had. De beleening geschiedde ten gunste van ridder Hendrik van
Kriekenbeck en diens kinderen, verwekt bij E l i s a b e t h , zuster van Willem heer
van Tegelen. Uit dit huwelijk Sibert (die volgt) en W i l l e m , voor 1326 overleden,
de vader van Hendrik (2) de Lange, die volgt.
Zie: Staatsarchief Brussel, no. 191; R. S c h o l t e n , Das Cistercienserinnen-Kloster
Grafenthal oder Vallis Comitis zu Asperden, oorkonde no. 51; L. H e n r i c h s u n d
J. F i n k e n , Geschichte der Herrlichkeit Leuth, 379; E d . R o s e n k r a n t z , Bijdrage
tot de geschiedenis der Graven van Kessel in Maasgouw (1896), 38; Cöln, Hist.
Arch. no. 494.
Verzijl

[Kriekenbeck, Hendrik van (2)]
KRIEKENBECK (Hendrik v a n ) (2), bijgenaamd de Lange, zoon van W i l l e m . Hij
werd in 1326 met het huis Wambach of Wambeek te Tegelen en de daarbij
behoorenden molen, tienden en renten beleend; hij was landscholtis van het land
van Kriekenbeck, als zoodanig vermeld 1326-1348. Op 7 Maart 1347 komt hij als
plaatsvervanger van den drost Arnold van Spede voor.
Zie: J.J.S. S l o e t , Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre
en graafschap Zutphen (Overkwartier), 105; F.W. L o h m a n n , Geschichte der Stadt
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Viersen, 37; J. V e r z i j l , Het Huis Wambach te Tegelen in Nieuwe Venlosche
Courant van 5 April 1932; eveneens in het maandblad De Nedermaas, Aug. 1933.
Verzijl

[Kriekenbeck, Hendrik van (3)]
KRIEKENBECK (Hendrik v a n ) (3), zoon van E d u a r d . In 1344 was hij een der
medezegelaars van hertog Reinald III van Gelder, toen deze op ernstig aanhouden
der burgerij de keuren en voorrechten van Nijmegen beëedigde en opnieuw
bezegelde; den 16. Juli 1348 verklaart ridder Hendrik van K., dat hij voor heer Hendrik
de Lange van Kriekenbeck, ambtman van het land van dien naam, en voor de laten
van Leuth is

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

493
verschenen en de tienden der abdij Grafenthal uit den hof te Einsheim heeft gepacht;
19 Sept. 1356 pacht hij eveneens van genoemde abdij de tienden van den hof van
Nieuw-Kriekenbeck. Henric van Cryckenbeck en heer Johannes Bollennegen, deken
te Zutphen, waren 21 Sept. 1356 getuigen van hertog Eduard van Gelder, toen deze
een stuk land de Barweide aan de Niers gelegen aan het klooster Grafenthal in
erfpacht gaf. Ook was hij getuige van genoemden hertog den 24 Nov. 1356, toen
Heinken der Haeffgen van hem een hoeve, met broekland, gelegen tusschen de
brug van Asperden en het klooster Grafenthal in erfpacht kreeg. Van 1357-60 wordt
Hendrik vermeld als landscholtis van Kriekenbeck en in 1360 beloofde hertog Reinald
III van Gelder hem weder ‘in sijn ambt te setten in onse land van Kriekenbeck, tot
Venlo ende tot Virschen, als dat ampt van alts’ gelegen is. In 1373 was hij met
Lodewijk van Rippersteiden, Otto van Buren, heer van Arcen, Jan Smeyke van
Hesingen, Sander van Redinchave, ridders, en Daem van Haerve, knaep, getuige
van hertog Willem I van Gelder en Gulik, toen deze beloofde aan Henrick van
Hoemoet, ridder, en Arent van den Gruythuyse binnen de vier Heilige dagen van
midden-winter 600 oude schilden te betalen. Den 26. Juli 1380 is hij met Henrich
van Steenberge, proost te Zutphen, en Sander van Vossem medebezegelaar eener
akte van Willem I, hertog van Gelder en graaf van Zutphen, en diens echtgenoote
Catharina van Beieren-Holland, waarin dezen aan onderdanen, woonachtig in 't
land van der Neyerssen opwaart aan beide zijden van de Maas, confirmatie geven
van 't privilegie hun verleend door hertog Eduard. Uit zijn huwelijk een zoon W i l l e m ,
ambtman te Erckelenz, beleend met Nieuw-Kriekenbeck te Hinsbeck 1398 en 1403.
Daar deze slechts een zoon had, J a n genaamd, die priester was, werd hij in zijn
bezittingen opgevolgd door zijn neef J a n , zoon van J a n v a n H o l t h u s e n en
I s a b e l l a v a n K r i e k e n b e c k , een zuster van Willem voornoemd.
Zie: R. S c h o l t e n , Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis Comitis
zu Asperden, oorkonden no. 186, 194 en 197; 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, 187; A. F a h n e , Bocholtz
I, 238-239; J.J.S. S l o e t , Register op de leenaktenboeken van het vorstendom
Gelre en graafschap Zutphen (Overkwartier), 43, 45, 56; H. H a n s s e n , Inventaris
van het Oud-Archief der Stad, Municipaliteit en Gemeente Venlo, 14-15; A. v a n
S l i c h t e n h o r s t , XIV Boeken van de Geldersse geschiedenissen (Arnhem 1654),
132, 156.
Verzijl

[Kriekenbeck, Sibert van]
KRIEKENBECK (Sibert v a n ), zoon van Hendrik (1), die voorgaat. Hij wordt 17 Jan.
en 18 Febr. 1288 met zijn vader vermeld. Den 20. Jan. 1305 bekennen Sibertus
van K., richter van den graaf van Gelder in het ambt Kriekenbeck, en de schepenen
van Grefrath, dat voor hem Rembolt van Eyl, zoon van wijlen ridder Reiner, benevens
zijn moeder, vrouw en kinderen, zijn hof Cathen aan het klooster Grafenthal hebben
overgedragen. Getuige was o.a. Henricus de Barle (van Kriekenbeck genaamd
Baerle).
In 1305 verschijnt hij ook als landscholtis van Kriekenbeck; in 1326 werd hij met
den hof Broeckhuysen te Grefrath en Sprekenhove bij Breijell beleend.
Zie: R. S c h o l t e n , Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis Comitis
zu Asperden, oorkonde no. 101; L. H e n r i c h s u n d J. F i n k e n , Geschichte der
Herrlichkeit Leuth, 127; A. F a h n e , Bocholtz I, 238-239.
Verzijl
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[Kruissen, Bernardus Josephus van]
KRUISSEN (Bernardus Josephus v a n ), of v. K r u y s s e n , zoon van H e r m a n
B e r n a r d v.K. en A n n a M a r i a B o o n , gedoopt 29 Maart 1742 in de
Pausgang-schuilkerk te Groningen, overl. 30 Maart 1812 te Groningen, werd reeds
vroeg (1765) de eerste saeculiere pastoor te Bedum (voordien door
Minderbroeders-Recollecten bediend), en werd in 1771, ofschoon een der jongste
priesters in het Groningsche, op grond van kennis en bekwaamheid en vermoedelijk
ook bij ontstentenis van geschikte ouderen (het aartspriesterschap telde 12 staties,
waarvan slechts 5 door saeculieren bediend werden) door den vice-superior Ghilini
benoemd tot aartspriester van Groningen; in 1779 werd nij de eerste saec. pastoor
der aan de S.J. ontvallen statie op de A te Groningen, die hij bediende tot zijn dood.
De vice-superior L. Ciamberlani deelde in zijn missieverslag (1805) mee, dat B.J.v.K.
door zijn hoogen leeftijd de lasten van het aartspriesterlijk ambt niet meer kon dragen
en dat de groningsche pastoor B. Meddens als coadjutor fungeerde.
Zie: Arch. Aartsbisd. Utr. IV, 125; VIII, 148 en 150; X, 70; XVI, 114; XVII, 258;
XXV, 332; XXXVI, 189.
Rogier

[Kuypers, Christiaan François]
KUYPERS (Christiaan François), geb. te Nijkerk op de Veluwe, overl. te Wolfaartsdijk
16 Juni 1798, zoon van den hoogleeraar G e r a r d K. en A n n a C a t h a r i n a
H u y v i n k v e l t , liet zich 2 Sept. 1768 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Groningen, was predikant te Wyckel (1777-92) en te Wolfaartsdijk, waar hij
werkzaam was tot zijn dood. Van hem verscheen in 1778 een nederl. vertaling van
J.H. K e i s e r Viro amplissimo Gerhardo Jacobo Keiser et nob. matronae Annae
Margaretae Brunsveld quum quinquagesimum ab inito matrimonio natalem
celebrarent (Gron. 29 Aug. 1778, Leeuw. 1778); Het verheerlijkt Metslawier, ter
inwijjinge van de nieuw geboude kerk (Dokkum 1777); Aan Tinco Andringa van
Hylckama, toen hij Mr. in de rechten werd (1780). Hij was te Wyckel lid van het
dichtlievend kunstgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’. In 1792 gaf hij in het
licht een bundel van 26 dichtstukjes, getiteld Gewijde Poëzy.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 430;
W i t s e n G e y s b e e k , Biogr. Anth. Crit. Woordenboek IV, 146.
Wumkes

[Kylstra, Japik Kamminga]
KYLSTRA (Japik K a m m i n g a ), geb. te Drachten 17 Jan. 1805, aldaar overl. 29
Dec. 1873, zilversmid van beroep, bekend als friesch Nutslezer in de jaren 1852-68.
Deze lezingen vindt men in het tijdschrift Swanneblommen, onder den titel: Santsjin
teksten for ien Preek. Na zijn dood wijdde de schoolmeester H.G. v a n d e r V e e n
te Driesum hem een ‘dichterlik oantinken’ als Nutsman en verdienstelijk lid van het
Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse.
Zie: Forjit my net (1875), 46; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1933), 224, 225.
Wumkes

[Kymmell, Dubbeld Ludolf Johan]
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KYMMELL (Dubbeld Ludolf Johan), geb. te Smilde 9 Jan. 1805, overl. te Havelte
29 Jan. 1834, zoon van Mr. L u c a s O l d e n h u i s K. en M a r g a r e t h a W i l l i n g e ,
liet zich 18 Sept. 1824 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 6 Juni 1829 in de geneeskunde promoveerde op een proefschrift De viribus
remediorum explorandis. Hij huwde 15 Mei 1830 met J a n t j e F l e d d e r u s (geb.
te Smilde 30 Oct. 1805, aldaar overl. 4 Jan. 1881), die hem een zoon schonk, Mr.
L a m b e r t u s K. (geb. te Havelte 13 Maart 1832), gepromoveerd te Groningen 2
Dec. 1857 in de rechten op stellingen, en gehuwd 21 Oct. 1869 te Kollum met
Tjadina
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A l b e r t i n a S w a r t (geb. aldaar 28 April 1843, overl. te Smilde 24 Juli 1870).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 249.
Wumkes

[Kymmell, Jan Thiemen]
KYMMELL (Jan Thiemen), geb. te Smilde 3 April 1818, overl. te Westerbork 23
Nov. 1903, zoon van W o l t e r T h i e m e n K. en L u c i a A l e i d a N i j s i n g h , liet
zich 18 April 1836 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 3 Maart 1841 in de rechten promoveerde op een proefschrift Observationes
nonnullae ad locum juris patrii hod. de actis status civilis. Hij was burgemeester en
secretaris van Westerbork, 1840-43, notaris, en gehuwd te Borger 16 Nov. 1848
met H i l l e g o n d a J o h a n n a A l i n g h (geb. aldaar 26 Sept. 1828, overl. te
Westerbork 5 Juni 1897), die hem behalve 2 dochters één zoon schonk, nl. Mr.
L u c a s N i j s i n g h K. (geb. te Westerbork 16 Mei 1859), gepromoveerd in de
rechten te Groningen 28 Juni 1895 op een proefschrift De beteekenis van de woorden
‘openbare zitting’ in art. 222 van het
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Wetboek van strafvordering. Hij volgde zijn vader op als burgemeester.
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 247.
Wumkes

[Kymmell, Jan Wilmson]
KYMMELL (Jan Wilmson), geb. te Havelte op huize Oversinge 13 April 1761, overl.
te Roden op huize Mensinga 23 Sept. 1823, zoon van Mr. J a n K y m m e l l en
J o h a n n a O l d e n h u i s , liet zich 23 Dec. 1777 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 19 Juni 1782 in de rechten promoveerde op
een proefschrift Observationes quaedam miscellaneae ex jure naturali atque civili.
Hij was schultus van Roden en Roderwolde (1791-95), onderinspecteur en inspecteur
der middelen in het ressort Assen (1807-11), weder schultus en schout van Roden
(1811-23), lid der Staten van Drenthe (1817-23). Hij trad 8 Jan. 1795 te Gieten in
het huwelijk met A l e i d a G e z i n a W i l l i n g e (geb. aldaar 29 Dec. 1766, overl.
te Roden op Mensinga 21 Sept. 1840).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 249.
Wumkes

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

495

L.
[Laakhuysen, Cornelis]
LAAKHUYSEN (Cornelis), ook L a e c k h u y s e n , L a a k h u i s e n enz. genoemd,
geb. te Emmerik 1583, vermoedelijk overl. te Loenen nà 1648, dichter van religieuze
liederen. Hij vestigde zich in 1596 te Amsterdam, waar hij - wonende in de
Warmoesstraat - in 1606 huwde (ondertr. 12 Aug.) met M a e y k e n K r o m . Hij
behoorde tot de kleine gemeente der Huiskoopers of Oude Vlamingen, een
onderafdeeling der Doopsgezinden. Hij werd echter uit deze gemeente gebannen,
vermoedelijk wegens buitentrouw. Hij had extreme communistische principes en
wilde dat rijke geloofsgenooten, zooals Jan Jansz. Munter (dl. IX, kol. 704) hun
rijkdommen afstonden en gemeen maakten. Tot zijn volgelingen behoorde o.a. de
dichteres Judith Lubbertsdr. (zie art. in dit dl.), die met hem in de wedergeboorte
geloofde. Op 18 Nov. 1637 trad hij zonder doop toe tot de Waterlandsche gemeente
der Doopsgezinden, waar vrijzinniger gevoelens heerschten dan bij de Vlamingen.
Op 17 Maart 1639 werden bij deze gemeente ook zijn beide dochters A n n e k e en
M a r i t g e gedoopt; Cornelis woonde toen ‘op de Achterburgwal in de groote ster
bij de Stilsteeg’. In 1648 woonde hij te Loenen aan de Vecht: op 28 Maart van dat
jaar compareerde hij voor notaris J. van Loosdrecht te Amsterdam. Zijn drie kinderen
E l i s a b e t h (gehuwd met J a c o b C o r n e l i s z . v a n N o o r d e n ), A n n e k e
(ongeh.) en M a r i t g e (geh. met R e y n i e r v a n H o u t e n ) verklaarden zich te
verzoenen met hun vader, met wien zij in onmin hadden geleefd; de ‘neering van
cnoopmaecken’, die de vader blijkbaar uitoefende, werd tevens aan Anneke
overgedragen. Op 28 Nov. van hetzelfde jaar verscheen hij wederom voor denzelfden
notaris; hij kocht zich toen een lijfrente en droeg aan zijn kinderen over den eigendom
van zijn vischtuig, zijn timmergereedschap, boeken, twee schuiten enz. Het huis,
waarin hij te Loenen woont, verklaarde hij eigendom te zijn van zijn dochter Anneke.
Van de hand van Laakhuysen komen in S t a p e l 's
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Lusthof der zielen (1689) een zestal gedichten voor, zeer langademig, maar niet
onverdienstelijk. In een er van, getiteld ‘Bedroefden toestand der gedeelde
Christenheid’ keert hij zich fel tegen zijn geloofsgenooten en verwijt hij hen, dat zij
niet naar het woord van Christus leven en handelen; het is zeer belangrijk door de
gevoelens, die er uit blijken en die in zekere kringen opgang maakten. Vijf dezer
gedichten komen reeds anoniem voor in vroegere liedbundels, nl. in 't Gheestelijck
kruydt-hofken (eerste dr. 1629), no. 18, 161, 8 en 93 en het Gheestelijk bloemhofken
(1637), no. 46 en 9. Men kan er zeker van zijn, dat in deze en dergelijke
bloemlezingen meerdere anonieme gedichten van hem voorkomen.
Zie: Lidmatenregister der Waterlandsche Doopsgezinden (in Doopsgezind Archief
te Amsterdam); Huwelijksinteekenregister van de Pui (in Gem. archief aldaar);
o
Notarieele protocollen no. 1978, f 186, 225 (ald.); J a n T h e u n i s z ., Der
Hanssijtsche Menniste gheest-drijveren historie (1627), 27, 31 e.v.
Wijnman

[Laan, Pieter Jan Rudolph]
LAAN (Pieter Jan Rudolph), geb. te Amersfoort 27 Juli 1836, overl. te Antwerpen
21 Sept. 1888, liet zich 25 Oct. 1854 inschrijven als theol. stud. aan de hoogeschool
te Utrecht - werd in 1860 candidaat bij het prov. kerkbestuur van Overijsel, en 6 Apr.
1862 predikant te Hoenderloo, in 1865 te Muiden, in April 1868 te Maassluis, van
waar hij in Maart 1876 naar Antwerpen vertrok en de belgische kerk diende. Van
hem verscheen: De tweede komst van Christus, de rots der eeuwen. Een woord
des tijds (Amsterdam 1865); De kracht Gods en de praatgodsdienst. Tijdpreek over
1 Cor. IV:20. Uitgesproken in de groote kerk te Maassluis op Zondag 6 Oct. 1867;
Een niet beginselloos overlooper tot de tegenpartij. Waarschuwend tijdwoord tegen
den volken- en godsdiensthaat, uitgesproken op den gedenkdag der hervorming in
1871, in de groote kerk te Maassluis (Maassluis 1871); Gezanten van Christuswege.
Leerrede over 2 Cor. 5:20. Tevens een antwoord op de vraag: kan een Ned. Herv.
kerkleeraar een gezant van Christus genoemd worden?

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

497
(Maassluis 1871); Memorie van toelichting aan de algemeene synode der N.H. kerk
('s Gravenhage 1872); Een stem des geloofs tot Nederland uit België ('s Gravenhage
1873); Een stem uit Holland, ter eere van Theodoor van Rijswijck, op den 25-jarigen
gedenkdag van zijn dood, 7 Mei 1874 ('s Gravenhage 1874); Ernstige waarschuwing
tegen hen die uitverkiezing en verdorvenheid der kinderen Gods loochenen (Lemmer
1877); Poëzie ('s Gravenhage 1873); Tegen de wet, onder de wet, boven de wet,
of wetbestrijder, pharizeeër en geloovige, naar aanl. van Joh. 8:34-36 (Lemmer
1876); Acht leerredenen van vroeger dagen, aanmerkelijk gewijzigd en in
overeenstemming gebracht met mijn tegenwoordig standpunt (Gouda 1883); Mijn
oordeel over den doleerstrijd in Nederland (Maassluis 1888). Hij redigeerde het
stichtelijke Maandschrift voor de gemeente van Jezus Christus (Lemmer 1878-81).
Wumkes

[Laan, Anne van der]
LAAN (Anne v a n d e r ), geb. te Heerenveen in 1808, overl. 30 April 1875, liet zich
19 Sept. 1825 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij
30 Mei 1829 in de rechten promoveerde op een proefschrift De jure mortuorum. Hij
was 1848 advocaat bij de arrondiss.-rechtbank te Heerenveen en secretaris van
Schoterland.
Hij werd griffier der Staten van Friesland (1848-75) en was een krachtig
pleitbezorger van de liberale beginselen. Als grondig kenner van het kerkrecht werd
hij lid der algemeene synodale commissie, voorzitter van het algemeen college van
toezicht op het beheer der goederen van de Hervormde gemeenten, en secretaris
van het provinciaal college van toezicht op de kerkelijke administratie in Friesland.
Van hem verscheen: De Hervormde kerk in de Staat. Bedenkingen tegen de nieuwe
regeling der quotisatie van de kerkelijke gemeenten voor de classicale kosten,
voorloopig aangenomen door de Algemeene synode der Ned. Herv. kerk (Leeuw.
1864); Toespraak van den voorzitter van het Algemeen Collegie van toezigt op het
beheer der goederen van de Herv. gemeenten, bij de opening der Tweede
vergadering op 19 Sept. 1866 (Leeuw. 1866); De kroon en het volk. Toespraak in
een vergadering van keizers in het hoofdkiesdistrict Leeuwarden, gehouden 7 Jan.
1868, omtrent de keuze van candidaten tot leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal (Leeuw. 1868); De scheiding van Kerk en Staat in haren overgang. De
voorbereiding tot een nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen bij
de Herv. gemeenten en van het toezigt daarop, in hare wording en strekking nader
toegelicht (Leeuw. 1869); Frieslands Hervormde floreenpligtigen, in verband met
een nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen van de Herv. gemeenten
en van het toezigt daarop (Leeuw. 1870); Nota van opmerkingen en bedenkingen
tegen de door de algemeene synode der Ned. Herv. Kerk ten jaren 1871 genomen
besluiten, betreffende hare bevoegdheid tot regeling van het beheer der kerkel.
goederen bij de Herv. gemeenten, in de voorjaarszitting der algemeene synod.
commissie van 1872 ingediend (Leeuw. 1873). Hij was gehuwd met G e e r t r u i d a
G. T o u s s a i n t H e y m a n s , overl. te Assen 12 Jan. 1892. Hun oudste zoon J.
v.d. Laan was ontvanger te Oldeberkoop.
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek v. Friesland (Leeuw. 1934) II, 329, 356, 387,
401; Paden fen Fryslân (Boalsert 1934), II, 120, 121; Leeuw. Cour. 2 en 7 Mei 1875;
Friesche Courant 3 en 6 Mei 1875; Prov. Fr. Courant, 1 en 8 Mei 1875.
Wumkes

[Laan, Pieter Adriaan van der]
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LAAN (Pieter Adriaan v a n d e r ), geb. te Leiden 10 Juni 1777, overl. 28 April 1844,
liet zich 12 Maart 1795 als student inschrijven aan de hoogeschool te Leiden, was
predikant te Zunder-
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dorp (1801-06) en te Krommenie (1806-44). Van hem verscheen: Leerrede over
Psalm 62:6, gehouden 30 Nov. 1828, na het overlijden van zijn oudste kleinzoontje
Johannes Melchior Kluppell, overl. 24 Nov. 1828 (Zaandam 1828).
Wumkes

[Labignon, Joannes Henricus]
LABIGNON (Joannes Henricus), of L a b i g n o , geb. en 20 Febr. 1706 gedoopt te
Maastricht, overl. 29 Nov. 1775 te Brugge, zoon van J o a n n e s en M a r i a
H a e k e n of H a k e n .
Hij trad 19 Maart 1728 te Leuven in de orde der Capucijnen, vlaamsche provincie,
onder den naam van P a t e r F i d e l i s . Hij was tijdens zijn kloosterleven lector in
de godgeleerdheid en de exegese, en vicarius te Brugge.
Hij schreef: Tractatus theologicus de casibus reservatis summo pontifici,
episcopalibus in diversis dioecesibus Brugensi, Leodiensi, Mechliniensi, Gandensi,
Antverpiensi, Tornacensi, Ruremondensi, Namurcensi, Iprensi et Regularibus. Studio
et labore F r . F i d e l i s (Ipris 1753). Spoedig daarop verscheen een Editio secunda
correctior (Ipris z.j.) Tegen dit werk schreef G u l i e l m u s P. d e R o o r e : Tractatus
theologici de casibus reservatis (Lovanii 1756). Maar J. S t a l p a e r t nam het voor
Pater Fidelis op en bezorgde: Tractatus theologicus de casibus reservatis quo Fr.
Fidelis, Mosae-Trajectensis O.F.M. Capucinorum, S. Scripturae ac S. Theologiae
ex-lector vindicatur etc. in lucem missus per R.D.J. S t a l p a e r t P. (Brugis 1757).
Zie: Franciscaansch Leven, maandschrift, jg. 17 (Breda 1934), afl. Februari.
Blonden

[Lach, Abraham]
LACH (Abraham), geb. waarschijnlijk te Stoelberg, overl. 3 Oct. 1735, zoon van Ds.
N i c o l a a s L., trad eerst in dienst als predikant bij de Geref. gemeente te Sandwich
in Engeland en werd daarna in Juni 1708 verbonden aan de gemeente te
Serooskerke op Walcheren, van waar hij in 1710 vertrok naar Maastricht. Hij werd
in 1733 emeritus. Van hem verscheen: Raadselgezigten of verklaring over Jesaja
6 met eenige Bijvoegsels door Corn. de Wit (Amsterdam 1739).
Wumkes

[Lachterop, Nicolaas]
LACHTEROP (Nicolaas), L a c h t r o p i u s , geb. omstr. 1590, overl. na 1669, zoon
van J o h a n n e s .
Als candidaat op onwettige wijze beroepen te Ens en Emmeloord (eil. Schokland)
in 1614 (?); te Kamperveen in dienst getr. 1618, werd hij daar in Aug. 1619 door de
overijs. synode wegens remonstr. gevoelens uit den dienst ontzet. Naar deze laatste
standplaats wordt hij soms genoemd: N i c . J o h . v a n K a m p e r v e e n . In dienst
der Remonstr. Broederschap bediende hij in 1621 Genemuiden en Rouveen. (Was
dit zijn vroegere woonplaats, geboorteplaats? Van 1600 tot zijn dood in 1607 stond
hier als predikant Ds. J o h a n n e s N i c o l a i .) In de laatste drie maanden van 1621
bediende hij Nieuwkoop, Noorden, Aarlanderveen en Zwammerdam. In 1630 met
Sapma en Liesselius predt. te Hoorn, van Nov. 1631 tot Juni 1632 te Dokkum. Op
den 17 Aug. 1632 besloten directeuren hem aan te schrijven om provisioneel in
commissie Haarlem te bedienen, doch hij werd om zijn prediking 27 April 1633
gevangen genomen en in Aug. van dat jaar (met vrijstelling van de boete) uit de
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stad en omgeving gebannen. Daarna was hij predikant te Moordrecht; van daar
geruimen tijd vóór 1652 te Amersfoort, doch op klachten uit die gemeente 5 Sept.
1657 tegelijk met zijn ambtgenoot Monachius door de Broederschap van den dienst
aldaar ontheven. Geplaatst te Zalt-Bommel 1660, verliet hij die gemeente, zonder
voorkennis van de Broederschap, waarsch. in 1663. Toch bleef hij nog ter
beschikking om nevens de studenten de vacante gemeenten
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te bedienen. Hij scheen in 1669 te Moordrecht te wonen, daar zijn naam nevens
dien van den predt. van M. voorkomt op de lijst der presenten in 1669. Verder wordt
niets van hem vernomen.
Zijn zoon volgt.
2

Zie: B r a n d t , Hist. Ref.; T i d e m a n , Rem. Broedersch.
Regt

[Lachtropius, Nicolaas]
LACHTROPIUS (Nicolaas), geb. omstr. 1630, overl. te Alphen 1711, ongetwijfeld
de zoon van Ds. Nicolaas, die vóórgaat.
Hij legde zich met vrucht op de schilderkunst toe en komt in 1656 te Amsterdam,
later te Alphen aan den Rijn voor (1687, 89, 1700). Van zijn hand bestaan
schilderstukken uit de jaren 1660 tot 1685, veelal stillevens, soms gestoffeerd met
paddestoelen en vlinders (in den trant van O t t o M a r s e u s v a n S c h r i e c k ).
In het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich een bloemstuk, een kleurige ruiker
in een vaas, voluit geteekend N.L. 1667; in het Rudolfinum te Praag een stuk met
paddestoelen en vlinders, uit 166..; in Weenen (coll. Figdor) een stilleven uit 1679
(in den trant van Marseus).
Voor Mr. Pieter Soetens, penningmeester van de Acht Westsluizen van Delfland,
wonende in den Haag, schilderde hij ‘op een extra ordinaire en constelycke wijse’
een koets; waarvoor hij 500 gld. in rekening bracht. Doordat hij te Alphen woonde,
waar hij weinig gelegenheid had om liefhebbers voor zijn kunst te vinden, en in
aanmerking nemende dat bij den heer Soetens voormeld ‘veel luyden van fatsoen
quamen’ deponeerde hij bij dezen heer verschillende voortbrengselen van zijn
schilderstalent; zoo o.a.: een stukje met kruiden en slangen geschilderd, ter waarde
van ƒ 50; - item XVIII Mey 1674 een nette geschilderde blompot, waardig ƒ 80; - nog
X Mey 1683 een distelie (distelleertoestel?) met 2 flesges daer iets raers in
geschildert was, waardig ƒ 83; - en op 1 Juli 1685 een feston geschilderd, geacht ƒ
250. Deze stukken waren niet betaald, ook niet aan den eigenaar teruggezonden,
zoodat Nic. Lachtropius daarover in 1689 procedeerde met de executeurs van den
boedel van P. Soetens.
N.L. was remonstrantsch en parochieerde als zoodanig te Zwammerdam, maar
hij woonde te Aarlanderveen (nauwkeuriger: Alphen lage Zijde). Dat hij hier
bierbrouwer of meebereider geweest is, zooals elders wordt meegedeeld, is niet
voldoende gebleken. 24 Mei 1700 koopt hij met Gerrit van Staveren een huis.
Misschien is hij daarin overleden; de rekening der diaconie van de Ned. H. kerk te
Alphen vermeldt dat hij aldaar in de kerk 3 Febr. 1711 werd begraven. Tot zijn
nagelaten betrekkingen zullen hebben behoord: A n t h o n y L a c h t r o p i u s , overl.
te Gouda en te Alphen begraven (als voren) 22 Juni 1714. Oók A n n a
L a c h t r o p i u s , begraven te Alphen 27 October 1717.
De namen L a c t e r i u s en L a c t o r i u s , die hem soms worden toegekend, zijn
absoluut foutief.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Alg. Lexikon der Bild. Künstler XXII, 179; P.A.
L e u p e in Arch. Ned. Kunstgesch. 1880-81; Navorscher (1901), 341; Catal. schild.
Rijksmuseum (1903), no. 1400; Catal. schild. Mauritshuis (1895), p. 224.
Regt

[Laen, jhr. Alexander Josephus van der (1)]
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LAEN (jhr. Alexander Josephus v a n d e r ) (1), geb. 4 April 1624, overl. 15 Juli
1702, zoon van den mechelschen burgemeester D i e r i c k v a n d e r L a e n en
C a t h a r i n a v a n L i a u c k a m a van Sexbierum, was kapitein in spaanschen
dienst en van r.-kath. religie. Hij erfde de Liauckamastins te Sexbierum van Eraert
van
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Pipenpoy en Jel van Liauckama, en was gehuwd met A e l G o s l i c k d r . v a n
H i d d e m a , overl. 6 Mei 1706, oud 70 jaar. Hij is de schrijver der Variae
Genealogiae, een handschrift dat bron is geweest voor jhr. Mr. M. de Haan Hettema
en Mr. A. van Halmaël, Stamboek van den Frieschen adel (Leeuw. 1846), (zie
voorrede). Van hem spreekt B a l t h a s a r B e k k e r , predikant te Franeker, in zijn
Onderzoek van de betekeninge der Kometen (Amsterdam 1683), 78.
Zie: M. d e H a a n H e t t e m a e n A.v. H a l m a ë l , Stamboek van den Frieschen
Adel (Leeuw. 1846) I, 66; II, 170; Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden
(Amst. 1785) XIV, 572.
Wumkes

[Laen, jhr. Alexander Josephus van der (2)]
LAEN (jhr. Alexander Josephus v a n d e r ) (2), geb. te Mechelen 5 Sept. 1681,
overl. 4 Maart 1724, zoon van E r a e r t T h e o d o o r v.d. L. en C l a r a M e n t i a
d e B a r g a s y M o n t i o c k a , huwde 28 Juli 1717 M a r i a W a l b u r g i a J a n
F r a n s e s d r . v a n C o u d e n h o v e (overl. 19 Febr. 1721, oud 31 jaar). Hij erfde
van zijn oom en naamgenoot, die voorafgaat, de Liauckamastins te Sexbierum,
waarop hij heeft gewoond, en waar zijn drie dochters zijn geboren, nl. M a r i a
C h r i s t i n a C l a r a v.d. L. (geb. 15 Juni 1718, overl. te Warfhuizen 1787),
W i l h e l m i n a M a r i a T h e r e s i a v.d. L. (geb. 13 Dec. 1719, overl. 19 Dec.
1773), A n n a S o p h i a C a r o l i n a v.d. L. (geb. 26 Dec. 1720).
Zie: M. d e H a a n H e t t e m a e n v. H a l m a ë l , Stamboek van den Frieschen
Adel (Leeuw. 1846) I, 66; II, 170; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw.
1930) I, 53.
Wumkes

[Laer, Pieter van]
LAER (Pieter v a n ), of B a m b o c c i o , schilder, werd geboren waarschijnlijk in 1592
te Haarlem en overleed aldaar 30 Juni 1642. Zijn vader was handelaar in Haarlem,
zijn moeder een vrouw van het platteland. Zijn ouders hadden 2 of 3 zonen, waarvan
de een R o e l a n d heette en ook schilder werd; de jongste was P i e t e r . Reeds
vroeg teekende P. naar de natuur, daarna ging hij, weinig geld op zak hebbende,
op jeugdigen leeftijd op reis en kwam, na Frankrijk bezocht te hebben, te Rome aan
in 1623. Van L. was een mismaakt man, gebocheld, maar zeer geestig, zoodat hij
te Rome den naam ontving van ‘Bamboccio’, d.i. groteske pop. Hij schijnt een
melancholicus te zijn geweest en leed aan een pijnlijke ziekte. Van zijn leven te
Rome is nogal een en ander bekend. Hij woonde er te samen in één huis met andere
schilders o.a. Stefan de Corte, v.L.'s broeder Roeland. In 1631 woonde hij met Joh.
Filips del Campo uit Kamerijk en in 1636 woonde hij nog met dezen en zijn knecht
in hetzelfde huis. Een jaar later treffen wij van L. alleen aan in een huis in de Via
Babiuno te Rome. Hij was een zeer geziene persoonlijkheid in Rome,
niettegenstaande wij hooren van vele vechtpartijen etc. onder de romeinsche
schilders, de zoogen. Bentvogels. Den 10den Juni 1626 was v.L. getuige bij het
testament van Corn. de Koninc. Claude Lorrain was bevriend met hem en de deftige
Sandrart zocht hem op, toen hij in Rome was. Ook was v.L. bevriend met
hooggeplaatste Italianen, o.a. Ferd. Alfredo Ribera, hertog van Alcalo, aan wien
v.L. in 1636 een reeks etsen opdroeg; hij werkte te Rome ook voor Hollanders. v.L.
is over Weenen in 1638 of 1639 teruggekeerd naar Haarlem. Daar in H. ontmoette
hij Sandrart weer; samen brachten zij een bezoek aan Ger. Dou te Leiden, die juist
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gestorven. Het schijnt, dat hij veel verdriet heeft gehad van het feit, dat Wouwerman
en anderen o.a. Cl. Berchem hem navolgden en veel succes hadden; toch wilde
van L. zijn schilderijen niet voor minder verkoopen.
Typeerend voor v.L. zijn zijn zoogen. ‘Bambocciate’: weergevende volksscènes,
die veel bijval vonden, zij hebben scherpe tegenstellingen van licht en donker. Vele
zijn ook, wat de techniek betreft, zeer eigenaardig gedaan, wat echter veroorzaakt
heeft, dat zij zeer donker zijn geworden; maar de goede stukken van v.L. zijn knap
van compositie, solide wat techniek betreft en hebben sprekende kleuren. Van Laer
heeft ook eenige nachtstukken gemaakt, maar zeer weinig bijbelsche voorstellingen;
de meeste schilderijen stellen herbergen voor of scènes uit het volksleven,
hoefsmeden, smokkelaars, paardestallen, enz. Zijn schilderijen hebben altijd goede
prijzen behaald in Nederland. Jan de Wet kocht uit v.L.'s nalatenschap vele
teekeningen, die hij aan Wouwerman gaf, die ze voor zijn dood in het vuur wierp
naar men zegt. Caspar van Wittel bezat een veertigtal teekeningen. In Rome heeft
van L., behalve de schetsen van Bentvogels (de studies te Würzburg met dieren en
reisgenooten kunnen ook van P. van Lint zijn), ook nog een schets van het
Colosseum en Ruïne van Rome van 1631 gemaakt. Verder is er van zijn romeinsche
werken zoo goed als niets over. Van L. heeft ook geëtst: een reeks van 6
paardestallen, een reeks van 8 dierenfiguren en nog enkele andere.
Tal van prenten werden naar zijn ontwerp gemaakt, o.a. door J. Suyderhoef, Jan
Ossenbeeck, B. Stoopendael, Jan van Noort, C. Visscher, Canot. Navolgers waren
Jan Miel, J. Ossenbeeck, Giov. del Campo van Kortrijk, Michel Angelo Cerquozzi,
Stefano de Corte, Dirk Stoop, J. en A. Both, Seb. Bourdon, L. Bramer, J. Lingelbach,
B. Graat, Helmbreker.
Een geschilderd zelfportret is in de Uffizi te Florence; ook was er een zelfportret
in de verkooping der schilderijencollectie Joh. van Tongeren, 's Gravenhage 24
Maart 1692. Prenten door C. v.d. Berg, C. Philips Jzn., M. Francia, J. Houbraken,
R. Collin en een onbekende.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXII (1928), 196 (door G.J. H o o g e w e r f f ); A. v o n W u r z b a c h ,
Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 2; G.J. H o o g e r w e r f f in Oud-Holland
XLIX (1932); d e z . in Oud-Holland L (1933).
J.M. Blok

[Lairesse, Gerard de]
LAIRESSE (Gerard d e ), schilder, etser en theoreticus, geboren 11 September
1640 te Luik en begraven te Amsterdam op 21 Juli 1711. Hij was de zoon van
R e n i e r L a i r e s s e en C a t h a r i n a T a u l i e r , van wie hij een goede opvoeding
kreeg. Zijn schildersopleiding kreeg hij van zijn vader en van Bertholet Flémalle. Hij
is vroegrijp en krijgt al jong opdrachten voor portretten, o.a. van den keurvorst van
Brandenburg. Voor de Jezuïeten schildert hij allegorische werken, volgens de
recepten van Cesare Ripa's Iconologia. Op aanraden van den architect Johann
Gregor Memhard gaat hij in 1660 naar Berlijn, doch slechts voor enkele maanden.
We vinden hem terug in Maastricht, waar hij in moeilijkheden geraakte wegens een
liefdesaffaire. In 1664 is hij getrouwd te Navaigne, in de buurt van Luik, met zijn
nicht M a r i e S a l m e . Hij gaat wonen in 's Hertogenbosch en eenige maanden
later, op 4 April 1665, wordt zijn zoon te Utrecht gedoopt. Hij komt in aanraking met
den kunsthandelaar Gerard Uylenburg, die familie was van Rembrandt, werkt voor
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hem, en gaat door hem aangespoord naar Amsterdam, waar hij in 1667 het
burgerrecht verkrijgt. Hij verdient er veel geld. Ondanks het feit dat zijn persoon
weinig sympathiek schijnt, weet hij zijn huis in zekeren zin tot een centrum voor
kunstbroeders te maken. In 1676 komt o.a. het kunstgenootschap Nil Volentibus
Arduum in zijn huis samen. In 1684 werkt hij een tijdlang in 's Gravenhage, waar hij
lid wordt van Pictura. De schilder Johann Glauber, met wien hij gaat samenwerken,
woont dan tijdelijk bij hem. Hij krijgt hier regeeringsopdrachten en werkt aan het hof
van Willem III en koningin Maria. Glauber ontwerpt tapisserieën, waarop Lairesse
meermalen figuren aanbrengt. Als plafondschilder heeft hij veel naam gemaakt.
Bovendien heeft hij evenals Romeyn de Hooghe veel etsen gemaakt naar
schilderijen. Ongeveer op zijn 50ste jaar in 1689/90 is hij blind geworden. Om in
zijn onderhoud te voorzien, gaat hij dan lezingen houden over kunst voor een groep
vrienden. Zij komen in zijn huis bijeen en vereenigen zich in het kunstgenootschap
Ingenio et Labore. Deze voordrachten, waartoe iedereen toegang had, werden later
door zijn zoon Abraham verzameld in 2 boeken: Grondleggingen der Teekenkunst
(Amsterdam 1701) en Het Groot Schilderboek (Amsterdam 1707). Deze werken,
die tot ver in de 18e eeuw de kunstenaars hebben beïnvloed, werden meerdere
malen vertaald. De Lairesse is een typisch vertegenwoordiger van het academisch
klassicisme, dat Poussin en Lorrain als voorbeeld neemt. Niettegenstaande zijn
aanvankelijk succes, is hij in armoedige omstandigheden gestorven. Van zijn zoons
waren A b r a h a m en J a n zijn leerlingen. Jan maakte de schilderijen van zijn vader
af. Zijn copieën werden onder den naam van zijn vader in den handel gebracht.
Geschilderde zelfportretten bevinden zich in de Uffizi te Florence en in het museum
te Schleissheim; zijn geschilderd portret door Rembrandt in de verzameling L. Koppel
te Berlijn; een door D. Teniers Jr. (?) in de verkooping der collectie van
Straelen-Moens van Lérius, Antwerpen 19 Febr. 1885. Prenten door A. van Halen,
J.C. Philips, C. Gregori naar teekening van G.D. Campiglia, P. Schenk, P. van Gunst,
J. Houbraken, J.A. Pieron, D.V. Denon, de Lairesse zelf en eenige onbekenden.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 6-8; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXII (1928), 233-237.
van Guldener

[Lake, Gulielmus van]
LAKE (Gulielmus v a n ), geb. te Middelburg, liet zich in 1651 als student inschrijven
aan de hoogeschool te Utrecht, studeerde er in de theologie en onderging den
invloed van Coccejus, maar of hij in de kerk werkzaam is geweest, bleek tot dusverre
niet. Van hem verscheen onder schuilnaam: Over de vergeving der Sonden der
Vaderen, onder het Oude Testament van Godt geschiedt. Met zijn naam schreef
hij: Bewijs en Verdedigingh van de Waerheyt en Godlyckheyt der Heylige Schriftuere
en der Religy daer in begrepen (Middelb. 1676, Amsterd. 1739); Het geroup van
Weduwen en weesen ten hemel (Vlissingen 1678); De Teykenen der Tyden, in drie
onderscheydene Periooden, loopende soo voor, met, als ook na de komste vanden
Messias (Middelb. 1683); De Vertroostinge Israëls (Middelb. 1684); De smerten des
Messie en desselfs Heerlykheyt daerop volgende (Middelb. 1701, Utr. 1712).
Zie: d e l a R u e , Godgel. Zeeland, 46.
Wumkes

[Lalaing, Emmanuel Philibert de]
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1557, gest. te Mons (Bergen) 27 Dec. 1590. L. was een zoon van K a r e l II, graaf
v a n L a l a i n g , ridder van het Gulden Vlies, groot-baljuw van Henegouwen
(1549-56) en zijn tweede vrouw, M a r i e d e M o n t m o r e n c y , een zuster van
den graaf van Hoorne en van d e M o n t i g n y , de beide slachtoffers van Philips II.
30 Juni werd Emm. Ph. gedoopt, waarbij George van Egmond, bisschop van Utrecht,
en Emmanuel Philipert van Savoie, de landvoogd (1555-59) peetvaders, de prinses
van Oranje en de gravin van Hoorne peetmoeders waren.
19 Sept. 1576 kreeg hij verlof een 200 waalsche infanteristen te lichten en in
dienst te houden, 2 maanden later een patent van den Raad van State als
luitenant-kolonel in het regiment van den hertog van Aerschot, dat, na den dood
van Requesens aan het muiten geslagen, zich ten slotte onder de bevelen van de
Staten-Generaal had gesteld. In 1577 maakte hij met zijn ouderen broer P h i l i p p e
deel uit van de deputatie, die naar Valenciennes trok ter begroeting van Margaretha
van Navarre, die om gezondheidsredenen op weg was naar Spa. Hier moet zij reeds
bij de jonge edellieden er op aangedrongen hebben om tegen Spanje de hulp in te
roepen van Frankrijk en met name van den hertog van Anjou. Het is typeerend voor
de tusschenpositie van de L.'s, dat zij op dit voorstel niet ingingen, doch wel zich
aansloten bij de nu 15 initiatiefnemers, die aartshertog Mathias in het land riepen,
evenzeer ontevreden, als zij waren, met 's Konings bewind, als ongeneigd om zich
onder Oranje te schikken, die in het genoemde jaar op het toppunt van zijn macht
stond. Na 31 Jan. 1578 deelgenomen te hebben aan den slag bij Gembloux, waar
het Staten-leger door de versch aangekomen italiaansche en spaansche troepen
van don Juan werd verslagen, trok de L. zich in Bergen terug en legde het overschot
van zijn troepen in de versterkte steden van Henegouwen.
Onderwijl waren de onderhandelingen tusschen Anjou eenerzijds, de
Staten-Generaal, Oranje en de Lalaings anderzijds, reeds in Oct. 1577 hervat en
in Mei 1578, als L. inmiddels gouverneur van Avesnes geworden is, wisten de Staten
van Henegouwen Anjou over te halen in de kwaliteit van ‘beschermer’ naar de
Nederlanden te komen. 11 Juli kwam hij.
De Lalaing had tot dusver in al deze gebeurtenissen een tamelijk ondergeschikte
rol gespeeld. Dat begint nu te veranderen en wel omdat zijn in Henegouwen
gelegerde troepen geen soldij meer ontvangen van de Staten-Generaal, onder
voorwendsel, dat zij uitsluitend ter bescherming van dit gewest dienden. 22 Juli
1578 dreigde L. ‘de les leur envoyer sur les bras, car n'avons icy affaire des gens
pour manger le peu qui y reste’. En de uitvoering volgde deze bedreiging op den
voet. Midden Augustus rukten 6 compagnieën onder aanvoering van Labicke
Vlaanderen binnen, waar ze een reeks schermutselingen begonnen tegen de
calvinistisch-gezinde gentsche troepen, die in Vlaanderen den baas speelden. Het
slot is, dat L. een reeks plaatsen innam en zich vestigde in Meenen (Menin), en
overal waar hij kwam, met een beroep op de Pacificatie, den roomsch-katholieken
eeredienst herstelde, die door de Gentenaren afgeschaft was. Deze gedragslijn
maakte den bendeleider van tot dusver tot een zelfstandige politieke figuur. De
prelaten, edelen en notabelen van Vlaanderen begonnen in hem een ‘waren Gideon’
te zien en zij smeekten hem ‘de les défendre et de les remettre en leurs biens,
libertés, franchises et possessions’. Hiermede werd de L. tot partij-
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leider van de z.g. ‘malcontenten’, de tusschengroep van den z.-nederlandschen
hoogen adel, die op dat oogenblik nog niet tot een terugkeer onder spaansch bewind
bereid was, maar nog veel minder koersen wilde op het kompas van Oranje.
‘Paternostersknechten‘ noemden de Gentenaren hen (v a n M e e t e r e n ed. 1663
fol. 143 b.).
De sociale basis van deze tusschengroep was echter te smal en haar hulpmiddelen
waren te gering om zich blijvend te handhaven. Het fransche gedeelte van zijn
legertje leefde zoo ongegeneerd op de vlaamsche boeren, dat deze te hoop liepen,
en het ernstige verliezen toebrachten. Wel dreigde L. toen de Franschen te ontslaan,
maar sterker in getal dan de Walen, weigerden zij eenvoudig. Mogelijk hebben dit
en dergelijke incidenten bij de L. het plan doen rijpen, de tusschenpositie, die hij tot
dusver had ingenomen, op te geven en openlijk de spaansche zijde te kiezen. In
elk geval had hij 13 Nov. 1578 een eerste samenkomst, in de abdij van Wattene,
met Valentin de Pardieu, heer van la Motte, gouverneur van Grevelingen, die sterk
voor de zaak des Konings en van Parma, den nieuwen landvoogd, ijverde. De
verzekering van dezen laatste, hem door de Pardieu overgebracht, dat na de
onderwerping der gewesten aan den Koning de vreemde troepen zouden vertrekken,
was den naïeven de L. voldoende.
De L., in Bergen terug, riep de voornaamste leden van de Staten van Henegouwen
bijeen, legde hun uit, dat zij van Anjou niets meer te verwachten hadden, omdat
diens leger ontbonden was. Als het ware ter bevestiging daarvan vroeg hij Anjou
nog troepen, wel wetende, dat deze te slecht bij kas was om ze hem te verschaffen.
De Staten-Generaal en Oranje doen van hun kant al hun best om de L., wiens
troepenmacht voor die tijden niet zoo onbelangrijk was, weer aan hun zijde te krijgen.
2 Dec. stelde de L. de voorwaarden vast, waarop hij bereid was met zijn soldaten
Vlaanderen te verlaten, 1e de r.-k. godsdienst moet in het heele gewest vrij
uitgeoefend kunnen worden; 2e alleen bij de kerkverdeeling zullen de protestanten
den voorrang hebben; 3e de in beslaggenomen goederen zullen aan adel en
geestelijkheid teruggegeven worden en 4e die van hen, die door de Gentenaren
gevangen gehouden worden, zullen worden vrijgelaten. Alle pogingen tot bemiddeling
tusschen Vlaanderen en de Malcontenten, eerst ondernomen door de Staten, toen
door Anjou en ten slotte door Oranje, stuitten echter af op de onverzoenlijke eischen
en tegeneischen: de L. wilde eerst onderhandelen over zijn voorwaarden alvorens
te vertrekken, de Gentenaren wilden hem eerst zien vertrekken, om dan te
onderhandelen over zijn voorwaarden. In deze maanden had de L. het lot van den
opstand in het Zuiden in handen. In laatste instantie besliste het geld. Pardieu
bewerkte nl. ondertusschen voor Parma de L.'s subalterne officieren en soldaten
door de belofte van 6 maanden soldij, waardoor de L., murw gemaakt, zich gewonnen
gaf aan de meest biedende, d.i. de spaansche zijde. 6 Apr. 1579 had in de abdij de
Mont-Saint-Eloy een nieuwe samenkomst plaats met de Pardieu, waarbij de L. zwoer
in zijn naam en die van zijn 6000 à 7000 voetknechten en ong. 400 ruiters den
koning van Spanje trouw te zullen zijn ‘en suivant la Pacification de Gand et édict
perpétuel ä condition que toutes les troupes étrangères évacueraient les Pays Bas’
(de tekst dier overeenkomst bij J.B. B l a e s , Mémoires sur Emmanuel de Lalaing,
1862, p. 35-37). Meenen, Kassel en de andere steden, die de L.'s troepen bezet
hielden, werden daarop met geschut en munitie in 's Konings handen
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gegeven. De belooning voor de L. bestond uit ƒ 205.000; 15.000 direct, 85.000 vóór
7 Mei, 105.000 vóór 7 Juni a.s. te betalen. Pas aan het eind van het jaar schijnt het
toegezegde bedrag betaald te zijn - door de gewesten, die in dat jaar en niet in de
laatste plaats door de L.'s optreden onder 's Konings bewind zijn teruggekeerd. Hoe
zeer men ook in het andere kamp begreep welk een beteekenis de definitieve
overgang van de L. naar 's Konings zijde had, blijkt wel hieruit, dat de St.-Gen. nog
in de laatste dagen van April den zeeuwschen edelman van Cruynenghem naar
hem toezonden met onderschepte brieven van Alonso de Curiel aan Parma, om
hem te bewijzen, hoe onbetrouwbaar de Spanjaarden waren. Het hielp niet. 17 Mei
1579 werd de Unie van Atrecht gesloten, 13 Sept. d.a.v. werd zij door Philips
goedgekeurd, begin Oct. te Bergen openbaar gemaakt, de officieele bezegeling
a.h.w. van de L.'s politiek.
De L. kreeg nu een jaargeld van ƒ 4000 en werd een der belangrijkste
onderbevelhebbers van Parma; zijn legertje een gewichtige kern van diens leger,
en dat te meer door het vertrek van de spaansche, italiaansche en duitsche
regimenten ingevolge de overeenkomst van Atrecht. 28 Febr. 1580 nam de L. Kortrijk
in, Nov. 1581 werd hij bij Doornik gewond. In 1582 nam hij deel aan het bekende
banket voor Oudenaerde, waar een kogel van den vijand de tafel ondersteboven
wierp. Na een eerste vergeefsche poging tot onderwerping van Antwerpen, stuurde
Parma er de L. op uit, om de Staten aan het verstand te brengen, dat Anjou toch
maar een verrader was (Fransche furie 22 Jan. 1583). De L. veroverde vervolgens
Sas van Gent, Axel, Hulst, Rupelmonde, om Gent te isoleeren. 20 Mei 1584 voerde
hij onderhandelingen met de vier leden van Vlaanderen, maar Gent wilde nog van
geen onderwerping hooren. Pas 17 Sept. gaf het zich gewonnen. 19 Juli 1585 volgde
de ‘reductie’ van Mechelen en verder zien we de L. bij al Parma's ondernemingen
betrokken, bij Antwerpen, in Oct. 1586 bij de ravitailleering van het door Leycester
belegerde Zutfen, waar hij als commandant in het Noorden achterbleef, toen Parma
ziek naar Brussel vertrok. In 1587 vinden we de L. voor Sluis. In de expeditie der
Armada was hem een rol toegedacht. Na de mislukking daarvan belegerde hij te
vergeefs Bergen-op-Zoom. Tijdens den franschen veldtocht van Parma werd hij bij
de belegering van Corbeil gewond en aan die wond bezweek hij, naar Bergen
gebracht, 33 jaar oud.
Hoe hoog Parma en de Koning de betrekkelijk onverwachte hulp van de L. hebben
geschat, blijkt uit de hem opgedragen ambten. Hij was ridder van het Gulden Vlies,
groot-baljuw van Henegouwen na den dood - 13 Juli 1582 - van zijn broer, die,
evenals hun vader, dit ambt bekleed had, en bovendien gouverneur van dat gewest,
grootadmiraal van Vlaanderen.
In 1581 huwde hij A n n e d e C r o y , dochter van W i l l e m d.C., markies de
R e n t i , welken titel hij na diens overlijden erfde, en van A n n a v a n R e n e s s e .
Uit het huwelijk sproten twee kinderen, A l e x a n d e r , die, 21 jaar oud, in 1604 voor
Sluis gesneuveld is, en J e a n n e , die in 1608 J e a n de C r o y trouwde, in 1638
weduwe werd en in 1649, ook zonder nakomelingen, is gestorven. De L. zelf werd
begraven in het midden van het koor van de St.-Wasnon of Notre-Dame van Condé.
Zijn portret is gegraveerd door A.L. en een onbekend kunstenaar.
Zie: J.B. B l a e s , Mémoires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny avec
notice et annoations in de Collection de mémoires relatifs à
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l'histoire de Belgique (Brussel 1862); onuitgeg. brieven van hem in het Bulletin de
la Comm. royale d'histoire de Belgique, 2e sér. t. IX; P. H e n r a r d in de Biogr. Nat.
de Belgique i.v. Montigny, XV, kol. 175-186 en de daar gen. lit.
Romein

[Laman, Paulus]
LAMAN (Paulus), gedoopt 20 Oct. 1733 te Groningen, overl. aldaar 21 Aug. 1788,
zoon van Mr. H e n r i c L., secretaris der stad Groningen, en C a t h a r i n a S m i t h ,
liet zich 28 Dec. 1747 inschrijven als student aan de hoogeschool zijner geboortestad,
waar hij 29 Nov. 1755 promoveerde tot dr. utr. juris op een proefschrift De
sequestratione. In Febr. 1764 werd hij benoemd tot secretaris der stad Groningen,
welk ambt hij vervulde tot 1776, toen de keurheeren hem waardig achtten onder de
raadsheeren der stad te worden opgenomen. Als zoodanig diende hij de stad tot
zijn dood. In 1783 vertegenwoordigde hij haar in de vergadering der Staten-Generaal.
Hij was gehuwd met H a r m a n n a M a r i a v a n I d d e k i n g e en bewoonde met
haar den borg de Brake bij Winsum, welk goed zij van haar tantes Nijeveen had
geërfd. Jhr. Mr. J.A. Feith deelde vele bijzonderheden uit zijn correspondentie met
haar mede, die voor de kennis der zeden in de 2e helft der 18e eeuw niet onbelangrijk
zijn. Daaruit blijkt zijn groote vereering voor het Oranjehuis en den stadhouder, met
wien hij op zeer vertrouwelijken voet stond. Op 4 Juni 1783 stelde hij zijn beide
zoons H e n d r i k en E d z a r d W i l l e m (geb. 26 April 1767) aan den Prins voor.
Laatstgenoemde ontving kort daarna de benoeming van cornet bij het regiment van
M. Stavenisse Pous, generaal der ruiterij van Holland.
Zie: J.A. F e i t h , Mr. Paulus Laman Jr. in 1783 te 's Gravenhage in Gron.
Volksalmanak (1908), 59-85; J. V i n h u i z e n , Blauborg of de Braake in het tijdschrift
Groningen (1922).
Wumkes

[La Martinière, Antoine Augustin Bruzen de]
LA MARTINIÈRE (Antoine Augustin B r u z e n d e ), geb. te Dieppe in 1683, overl.
te 's Gravenhage in 1749. Hij studeerde te Parijs onder leiding van zijn verwant
Richard Simon; daarna begaf hij zich naar het hof van den hertog van Mecklenburg,
die hem belastte met het opstellen van een geografische geschiedenis van dat
hertogdom. Na diens dood trad hij in dienst van den hertog van Parma, die hem
met een opdracht voor de Staten-Generaal naar den Haag zond, waar hij, behoudens
enkele jaren, die hij in Amsterdam doorbracht, tot zijn dood gewoond heeft. De
koning der beide Siciliën benoemde hem tot zijn secretaris. Hij had reeds lang het
plan opgevat een nieuw aardrijkskundig woordenboek samen te stellen, hetwelk hij
in den Haag vervaardigde. De koning van Spanje, aan wien hij zijn werk opdroeg,
benoemde hem als blijk van erkenning tot zijn eersten geograaf. De geschiedenis,
aardrijkskunde en letterkunde waren zijn geliefde studiën. Men heeft van hem vele
werken over deze verschillende onderwerpen, o.a.: Le grand Dictionnaire
géographique, historique et critique (la Haye, 1726-29, 10 dln. fol.; Paris 1768, 6
dln. fol.), met verbeteringen, veranderingen en toevoegsels. La Martinière, die een
verlicht katholiek was, voegde in zijn uitgave een lang hoofdstuk in over La monarchie
ou autorité temporelle du Pape. Verdere werken van hem zijn: Continuation de
l'histoire de France sous le règne de Louis XIV, begonnen door I. d e L a r r e y
o

(Rotterdam 1718-22, 3 dln. 4 .); Nouveau recueil des épigrammatistes français
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(Amsterdam1720, 2 dln. 12 .); Traités géographiques et historiques, pour faciliter
o

l'intelligence de l' Ecriture Sainte (1730, 2 dln 12 .); Introduction générale à l' étude
des sciences et des belles-lettres, en faveur des person-
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nes, qui ne savent que le français (la Haye 1731, 12 ). Ook herzag hij geheel het
werk van baron v. P u f f e n d o r f f : Introduction à l'histoire moderne générale et
politique de l'univers (Amst. 1721, 7 dln.), waaraan hij toevoegde: l'Histoire de l'Asie,
o
de l'Afrique et de l'Amérique (Amst. 1743, 11 dln. 12 ) en gaf hij uit: Lettres choisies
o
de M. R i c h a r d S i m o n (Amst. 1730 12 ). Nog tal van andere werken schreef
hij.
Zie o.a.: Nouvelle biographie générale XXIX (Paris 1859, Firmin Didot), 100-103.
Verzijl

[Lambergen, Tiberius]
LAMBERGEN (Tiberius), geb. te Reitsum in 1717, overl. te Groningen 9 Juni 1763,
zoon van Ds. O t t o L. en R i n s k e T j e p k e s , bezocht de latijnsche school te
Dokkum, liet zich 1735 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
waar hij wis-, natuur- en geneeskunde beoefende onder prof. Muys en du Bois, tot
hij 31 Mei 1740 promoveerde. Ter voltooiing van zijn studie begaf hij zich naar
Leiden, waar hij twee jaar bleef, waarna hij zich te Leeuwarden als geneesheer
vestigde. Op 13 Juni 1749 trad hij in het huwelijk met A n t o i n e t t e W e r n e r s
(overl. 1781), de weduwe van zijn leermeester. Hij werd lid der Staten van Friesland
en 28 April 1751 trad hij op als hoogleeraar te Franeker met een oratie De amico
historiae naturalis cum medicina connubio (Fran. 1751). De kleingeestige geschillen,
die hij met prof. Camper had over den voorrang, waren oorzaak van zijn verplaatsing
naar Groningen, waar hij in 1754 zijn inauguratie hield met een Oratio exhibens
encomia botanices ejusque in re medica utilitatem singularem (Gron. 1754). Een
Lectio sistens ephemeriden persanati carcinomatis (Gron. 1754) strekte ter inleiding
van zijn academische lessen. Veel zorg wijdde hij aan den groninger hortus. Zijn
vrouw overleefde hem en sloot in 1767 een derde huwelijk, nl. met J. C l o e k d e
Beerenclauw.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool (Leeuw. 1878) I, 244-46; II, 520-22.
Wumkes

[Lambers, Jan Adriaan Petrus Ris]
LAMBERS (Jan Adriaan Petrus R i s ), geb. in 1825, overl. te Barneveld 1897, liet
zich 27 Aug. 1847 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen. Hij
was predikant te Eijerland (1852 -60), Schraard (1860-61), IJsselmuiden (1861-62),
Maassluis (1862-66), Heeg (1866-71), 's Grevelduin-Capelle (1871-74), Maasland
(1874-76), Barneveld (1876-97). Van hem verscheen: Drietal
gelegenheidsleerredenen ten voordeele der diaconie-armen van de gemeente
Eijerland op Texel (Utr. 1860); Valsche vrede. Een hoog ernstig woord in onze dagen
voor leeraars en gemeenten. Leerrede naar Jeremia 6:14b (Kampen 1861);
Getuigenissen en roepstemmen. Zestal leerredenen (Rotterdam 1865-67); De
geloofsbelijdenis van den Christen naar de H. Schrift. Een in onze dagen
noodzakelijke herinnering voor allen, die belijdenis deden of doen zullen (Nijkerk
1865, 3e dr. 1871); De roede Gods. Een roepstem aan Neerlands volk, met het oog
op de bezoekingen Gods, inzonderheid die der heerschende veeziekte; Van God
geleerd. Ps. 71:17. Rede te Barneveld uitgesproken 19 Aug. 1877 ter herdenking
van de 25-jarige evangeliebediening. Ook bezorgde hij met Ds. J. V e r m e e r
tweemaandelijksche leerredenen, getiteld Geloofsgetuigenissen en Wekstemmen
(Kampen 1862-64).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

Wumkes

[Land, Axel Lourents]
LAND (Axel Lourents), geb. te Dokkum, overl. te Leeuwarden 8 April 1841, liet zich
18 Maart 1824 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij
24 Jan. 1829 promoveerde in de geneeskunde op een proefschrift Historia morbi
foeminae, cui femur sinistrum fuit amputatum in nosocomio chirurgico Academiae
Groninganae,
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anno 1826 et 1827 observata. Hij vestigde zich als geneesheer achtereenvolgens
te Heerenveen, Delft en Leeuwarden. In 1837 werd hij met zijn vriend P.A. v a n
S o n , stadschirurgijn en vroedmeester te Delft, door het Genootschap ter bevordering
der heelkunde te Amsterdam met de dubbele gouden medaille bekroond voor de
beantwoorde prijsvraag Over de geneeswijze der verschillende aan de gewrichten
voorkomende gebreken, gestaafd door eigene waarnemingen en die van anderen.
Verder verscheen van hem: Handleiding bij het geregtelijk-geneeskundig
onderzoeken van lijken (Leeuwarden 1838).
Er is van hem een portret in steendruk door H.J. Backer, waarbij zijn vriend J.
van Leeuwen een bijschrift voegde.
Zie: Kunst- en Letterbode (1841) I, 258-59.
Wumkes

[Land, Nicolaas Karel Frederik]
LAND (Nicolaas Karel Frederik), geb. te Leeuwarden 25 Mei 1840, overl. te
Groningen 20 Mrt. 1903, rechtsgeleerde. Hij doorliep het gymnasium te Leeuwarden,
werd 21 Sept. 1857 ingeschreven als juridisch student te Leiden en promoveerde
aldaar 9 Oct. 1861 tot doctor in de rechten op proefschrift Over het pandregt van
inschulden (Leiden 1861). Hij bleef daarna te Leiden wonen, waar hij het beroep
uitoefende van advocaat en procureur. Als repetitor wist hij een grooten kring van
studenten tot zich te trekken. Van 1882-87 was hij te Leiden tevens lid van den
gemeenteraad. In 1887 werd hij hoogleeraar te Groningen als opvolger van Diephuis
(dl. IX, kol. 199); zijn inaugureele rede hield hij 13 Oct. van dat jaar over Ons moderne
privaatrecht (Haarlem 1887). Hij doceerde er burgerlijk, handels- en burgerlijk
procesrecht. Toen Drucker naar Leiden was geroepen en er niet zoo spoedig een
opvolger voor dezen gevonden kon worden, verwisselde Land de genoemde vakken
in 1890 voor het romeinsche recht. Het burgerlijk recht bleef echter zijn volle
belangstelling behouden, hetgeen ook uit zijn colleges bleek. Sinds 1894 werd hij
telken jare gekozen tot lid van de commissie voor het afnemen der notarieele
examens. In 1895 sloeg hij de vervulling van een leerstoel in het burgerlijk recht
aan de universiteit te Amsterdam af.
Het streven van Land was vooral gericht op de beheersching van het geldende
recht; hij gaf daarbij aan de historische verklaring den voorrang. Zoo heeft hij in zijn
Inleiding gewezen op de groote beteekenis van de rechtsgeschiedenis voor een
goed begrip van het recht, voor de kennis van oude rechtsinstellingen en voor
wetsinterpretatie. Hij kwam daarbij ook tot een enge interpretatie van art. 1401 B.W.
omtrent de onrechtmatige daad; alleen den wetgever achtte hij aangewezen om
tegen de consequenties daarvan voorzieningen te treffen. Evenzoo kwam zijn
standpunt naar voren bij de strijdvraag over de verhouding van den rechter tot de
wet; hij kwam daarbij in botsing met de meer moderne opvatting over de taak van
den rechter. In verband met een en ander trok hij de rechtsvorming binnen den kring
van zijn studie; zijn rectorale rede wilde hij houden over het bekende adagium van
von Savigny: ‘Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke’. De
dood, ten gevolge van een ziekte, die zich reeds in Mei 1902 had geopenbaard,
verhinderde echter het uitspreken dezer oratie.
Land, die als een degelijk en scherpzinnig jurist wordt geprezen, werd het meest
bekend door zijn ook thans nog veel geraadpleegd standaardwerk Verklaring van
het Burgerlijk Wetboek (5 stkn. Haarlem 1889-94). Van een tweeden druk bewerkte
hijzelf nog het 2e en 3e dl. (Haarlem 1901, 1902), de overige dln. werden bewerkt
door W.H. d e
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S a v o r n i n L o h m a n , C.W. S t a r B u s m a n en J. E g g e r s (Haarlem 1907-33).
Hierbij sluit zich aan zijn Inleiding tot de verklaring van het Burgerlijke Wetboek
(Haarlem 1899, nieuwe titeluitg. Haarl. 1910), dat grootendeels gewijd is aan de
Wet houdende algemeene bepalingen. Verdere geschriften van hem zijn: Beginselen
van het hedendaagsche wisselrecht (Leiden 1881); Leening voor buitengewone
uitgaven der gemeenten (Haarlem 1887); Beschouwingen over de verbintenis uit
onrechtmatige daad (Haarlem 1896) en Rechten op zaken, naar het ontwerp tweede
boek B.W. van de Staatscommissie van 22 A u g . 1887 no. 24 (Haarlem 1901;
bespreking van het eerste boek had reeds plaats gevonden in art. in Themis). Ten
slotte schreef hij artikelen en besprekingen op juridisch gebied in: Themis (1870,
73, 79, 87 88, 91, 93, 1901); Rechtsgeleerd magazijn (1884, 89, 90); Weekblad
voor notarisambt en registratie (1895); Nieuwsblad voor den boekhandel (1895);
Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat en fiscaalrecht (1900, 1901).
Zie: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1902/03, 44 (met bibliografie);
Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat en fiscaalrecht (1903), 73; Weekblad van het
recht no. 7874, 4 (25 Mrt. 1903); H. K r a b b e in Groningsche studentenalmanak
(1904) LXXVI, 65-74; Academia Groningana 1614-1914 (1914), 208; P. v a n
H e y n s b e r g e n , Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland (1925), 199,
20 (met portret).
Wijnman

[Landman, Thaddeus]
LANDMAN (Thaddeus), geb. te Abbekerk, overl. te 's Gravenhage in 1682, liet zich
in 1647 inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, was predikant te
Zevenhoven (1650-56), Delft (1656-63), 's Gravenhage (1663-83). Van hem
verscheen: Leere der Waerheit ('s Grav. 1669); Verzameling van twintig Predikatiën
('s Grav. 1694). Hij haalde zich het ongenoegen der overheid op den hals door den
kansel te gebruiken tot een tribune van staatkundige bemoeienis. In 1665 voer hij
heftig uit tegen het met Frankrijk gesloten verbond. Toen hem gelast werd dit te
laten, zweeg hij voor een tijd, maar in 1672 keerde hij zich opnieuw tegen de regenten
en vuurde hij het volk aan, Oranje op het schild te heffen. Hij trok met dat doel door
de steden van Holland en strooide zaden van verzet uit in Utrecht, die niet zonder
uitwerking bleven.
Zie: A i t s e m a , Zaken van Staat en Oorlog, V, 483, 502-504; W a g e n a a r , Vad.
Hist. XVII, 156; XVIII, 66; K o k , Vaderl. Woordenboek XXII, 20, 21; v a n d e r
M o n d e , Tijdschr. voor Gesch. en Oudheidk. van Utrecht IX, 145; Holl. Mercurius,
1673; F. M u l l e r , Catal. v. portretten (Amst. 1853), 149.
Wumkes

[Langenes, Henricus]
LANGENES (Henricus), geb. in 1696, overl. te Buiksloot 30 Aug. 1715, liet zich in
1720 inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij in 1723 onder
prof. Lampe een theologische dissertatie verdedigde over de persoonlijkheid van
den Logos. Hij was predikant te Etershem (1726-27) en Venhuizen (1727-47), toen
hij emeritaat verkreeg wegens verzwakte geestvermogens. Van hem verscheen:
Verzameling van Bijbelstoffen (Enkhuizen 1734) 2 dln.; Verklaring over de
klaagliederen van Jeremia (Amsterdam 1753); Leerreden over de Steenrotze uit
Exod. 17:6 (Amst.); Over het Vierde Gebod.
Wumkes
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[Langenhert, Adam Henning]
LANGENHERT (Adam Henning), geb. te Vollenhove, overl. te Emden Nov. 1759,
liet zich 27 Aug. 1734 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
was predikant te Wierum en Dorkwerd, Schiermonnikoog en Emden (1749-59).
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Van hem verscheen een Lijkpredicatie op Ds. Gerh. Swarte over 2 Cor. 4:7 (Emden
1757).
Zie: P.F. R e e r s h e m i u s , Ostfriesländisches Prediger-Denkmahl (Aurich 1796),
521.
Wumkes

[Langewagen, Johannes Hendrik]
LANGEWAGEN (Johannes Hendrik), geb. te Hoorn in 1808, overl. te Purmerend
23 Aug. 1827, liet zich 10 Mei 1825 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Leiden, was predikant te Groot-Ammers (1831-34) en Purmerend (1834-37). Van
hem verscheen: Nagelaten Leerredenen (Purmerend 1848).
Wumkes

[Langhout, Jenne]
LANGHOUT (Jenne), geb. 29 Aug. 1848 te Schraard, overl. te Drogeham 23 Maart
1908, bekwaamde zich op de school van v. Lummel te Utrecht voor onderwijzer en
was als zoodanig werkzaam in de school van Hartwichsen aldaar. Hij kreeg lust tot
het predikambt en begon de studiën daarvoor op het gymnasium te Zetten. Op 5
Febr. 1870 liet hij zich inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, werd
in 1874 cand. t.d.h.d. en deed zijn intrede te Lollum, Jan. 1875, waar hij werkzaam
bleef tot Jan. 1879. Daarna verbond hij zich aan de gemeente te Anjum (1879-89),
die grootendeels met hem 7 Dec. 1886 de synodale organisatie der Herv. kerk den
rug toekeerde. Daarop volgde zijn afzetting 14 Maart 1887. Hij werd toen met Ploos
v. Amstel, v. Kasteel, Sikkel en Wagenaar een der pioniers der Doleantie in Friesland.
Van 1889-95 stond hij te Haarlem, van 1895-1907 te Groningen. Zijn laatste
gemeente was Drogeham (1907-08). De aanklacht tegen prof. jhr. A.F. de Savornin
Lohman op Seinpost in 1896 ging van hem uit. Men vindt van hem preeken in de
serie Uit de diepte; verder verschenen Zestal leerredenen (Gron. 1902); De lijdende
Christus (Gron. 1903).
Zie: Friesche Kerkbode, weekbl. voor de Nederd. Geref. Kerken in Friesland,
1887 en volg.; F.L. S y t s m a , J. Langhout in Handboek ten dienste van de Geref.
kerken in Nederland (Goes 1909), 353-358; mijn Stads- en Dorpskroniek van
Friesland (Leeuw. 1934) II, register.
Wumkes

[Langweer, Pieter Johannes]
LANGWEER (Pieter Johannes), goudsmid en graveur, geb. te Leeuwarden
omstreeks 1600, verkreeg aldaar in 1623 het burgerrecht, na in 1622 gehuwd te
zijn met S a r a N o o r t . Van 1624-25 was hij keurmeester van het gilde. Als graveur
zijn van hem bekend de titelbladen van H. N e u h u s i u s , Extemporanea Poëmata
(Leov. 1656); J o a n n e s B o u r i c i u s , Paraphrasis, poëtica, sive Ecclesiastes
Salomonis (Leov. 1656); D. v a n B a e r d t , Sondekraam ter bekeerde Saligheyt
(Steenwijk 1662). Ook vervaardigde hij het letterschrift bij de afbeelding der lijkstatie
van Willem Frederik, welke op 6 Jan. 1665 te Leeuwarden is gehouden.
Zie: E. V o e t Jr. e n R. V i s s c h e r , Merken van Friesche Goud- en Zilversmeden
('s Grav. 1932), 35, 43, 84, 142, 143; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 262;
R. V i s s c h e r , Catalogus der Stedel. Bibliotheek te Leeuwarden ('s Grav. 1932),
127, 128.
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Wumkes

[Lansman, Andreas]
LANSMAN (Andreas), geb. te Amsterdam in 1623, aldaar overl. 12 Sept. 1666, liet
zich 16 Oct. 1645 als student inschrijven aan de hoogeschool te Leiden, promoveerde
in de theologie, en was predikant te Abbekerk (1646-48) en Edam (1648-49). In
1649 te Amsterdam beroepen, werd zulks om zijn jeugd door de stedelijke regeering
geïmprobeerd. In 1650 vertrok hij naar Londen en was van 1656-66 verbonden aan
de gemeente te Amsterdam. Van hem verscheen: Historie van de voornaamste
dwalingen; De Roomsche afval (1665).
Wumkes
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[Lauffer, Johan Rudolf]
LAUFFER (Johan Rudolf), geboren 1754 te Zoffingen in Zwitserland, overleden op
Curaçao 24 December 1833. Lauffer is een der bekendste gouverneurs van Curaçao
geweest. Zijn politieke loopbaan begon, toen hij in 1796 als officier der burgerij tot
burgerkapitein werd benoemd in plaats van den kapitein-commandant Cancrijn, die
weigerde den eed van trouw aan de Bataafsche republiek af te leggen. Lauffer kreeg
als zoodanig zitting in den raad. Hier drong hij aan op versterking van het eiland,
met name met het oog op een verwachten engelschen aanval. Zelf organiseerde
hij met medewerking der burgerij een nationale garde. Zijn aandrang in den raad
leidde tot de instelling van een ‘comité militaire’, waarvan hij met den commandant
van de ‘Ceres’, den lateren gouverneur A. Kikkert, vice-president werd. Toen in
December 1796 de gouverneur J.J. Beaujon, die van prinsgezindheid verdacht
werd, ‘geëxcuseerd’ werd, droegen raad en comité militaire aan Lauffer het
opperbevel over het eiland op. Als gouverneur ad interim moest hij vier jaar lang
het eiland verdedigen tegen verraad en trouweloosheid der fransche bondgenooten,
zoodat het als een uitkomst werd beschouwd, toen in 1800 de Engelschen het eiland
kwamen bezetten en de Franschen verdreven. Tot 1802, den vrede van Amiens,
bleven de Engelschen, maar zij lieten Lauffer het bevel. In 1803 gaf hij dat over aan
de ‘commissarissen’ A. de Veer en Berch, en twee jaar later ging hij naar Holland
om zich te verantwoorden over de overgave van het eiland aan de Engelschen. Bij
vonnis van 12 Nov. 1806 werd hij van de ingebrachte beschuldigingen eervol
ontheven, en het volgend jaar keerde hij naar Curaçao terug, waar hij tot zijn dood
ambteloos bleef wonen.
Zie: J.H.J. H a m e l b e r g , Ėen veel bewogen tijdperk (een achttal jaren uit de
geschiedenis van Curaçao 1796-1804) in het Eerste jaarlijksche verslag van het
Geschied-, taal-, land- en volkenkundig genootschap te Willemstad (1897).
de Gaay Fortman

[Laurman, Martinus Theodorus]
LAURMAN (Martinus Theodorus), geb. 21 Juli 1788 te Oosterlittens, aldaar overl.
11 Juli 1868, zoon van Ds. H u g o M a r t i n u s L. en G e s i n a C o r n e l i a
S c h i e r e , werd opgeleid voor de academie door zijn vader en Ds. E. Nauta te
Eedens, en ingeschreven als student te Franeker 15 Juli 1805, waar vooral prof. E.
Wassenbergh invloed op hem had. 22 April 1811 verliet hij de academiestad met
de beste getuigschriften, deed zijn praeparatoir examen voor de classis Franeker
en werd bevorderd tot theol. cand. Na zijn huwelijk op 22 April 1812 met E e u w k e
d e B o e r (gedoopt te Boornbergum in 1791 en overl. te Oosterlittens 2 Oct. 1848)
werd hij predikant te Lellens (1813-19), te Westerbroek (1819-28) en te Oosterlittens
(1828 tot zijn dood). Hij was een der geleerdste taal- en dialectkenners van de
predikanten in het Noorden. Van hem verscheen de lexografische studie Proeve
van kleine taalkundige bijdragen tot beter kennis van den tongval in de provincie
Groningen (Gron. 1822). Een nieuw bewijs van zijn taalonderzoek is zijn boekje De
Postwagen van Groningen op Leeuwarden. Een mengelmoes, zaamgemengd uit
de Nederlandsche en Boere-Friesche taal, en verders doorspekt met den plalten
Groningschen en Leeuwarder tongval door Dialectophilus (Gron. 1823). Bij
gelegenheid van het Gijsbert Japiksfeest te Bolsward gaf hij een friesch rijmstuk
Sliucht in Riucht. In rymke makke trog Marten Durks (Gron. 1825). Een felle polemiek
voerde hij tegen het separatisme van zijn tijd in De dweeper, een woord aan allen
die de waarheid lief-
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hebben (Franeker 1833). Ook gaf hij in het licht: Museum van kerkelijke geschiedenis
en oude letterkunde, waarvan slechts het eerste stuk in 1825 te Groningen
verscheen.
Zie: mijn opstellen over hem in het tijdschrift Groningen (1918), 58-64, in Yn ús
eigen Tael (1918), 77-82 (met silhouet), en mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert
1926), 421-427.
Wumkes

[Lautenbach, Henricus]
LAUTENBACH (Henricus), geb. te Hempens omstreeks 1625, overl. Oct. 1665 te
Jelsum, waar hij predikant was 1651-65 en in het licht gaf: Tien geestelijke predikatien
(Leeuwarden 1658); Het Lam Gods, dragende de sonden des Werelts, aen den
vervloeckten Stamme des kruyses, dat is: Een verklaringhe over de historie van het
lijden onses Heylandts en Zalighmaeckers Jesu Christi in verscheydene troostelijcke
en leersame bedenckingen bij eenver gadert (Leeuwarden 1665).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
82.
Wumkes

[Ledder, Jan]
LEDDER (Jan), geb. te Zaandam 1817, liet zich inschrijven als student aan de
hoogeschool te Leiden, waar hij in 1839 in de geneeskunde promoveerde, werd
geneesheer te Leeuwarden en overleed aldaar in 1855. Van hem verscheen:
Aanteekeningen omtrent den grafkelder te Wieuwerd en de natuurlijke mummiën,
daarin voorhanden (Leeuw. 1852). Hij was voorzitter der commissie, die belast werd
door de Gedeput. staten van Friesland ter opsporing van middelen tot genezing der
besmettelijke longziekte op runderen. De belangrijke rapporten van dit onderzoek
verschenen 1842-1858.
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der Stedelijke bibliotheek van Leeuwarden ('s
Grav. 1932), 118, 121, 212, 267.
Wumkes

[Leeman, Lucas]
LEEMAN (Lucas), geb. te Enkhuizen 16 Oct. 1702, overl. te Rotterdam 16 Sept.
1735, liet zich 16 Sept. 1722 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden,
was predikant te Grootebroek (1725-30), Hillegersberg (1730-32), Hoorn (1732-34)
en Rotterdam (1734-35). Van hem verscheen: Afscheydspredikatie van Hoorn
(1734); Intreepredikatie te Rotterdam (1734).
Wumkes

[Leeuw, Cornelis van der]
LEEUW (Cornelis van der), geb. 1761 te Stevensweert, overl. te Utrecht 23 Maart
1825, liet zich 20 Nov. 1778 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
was predikant te Zonnemaire (1785-88), Brouwershaven (1788-91), Hoorn
(1791-1804) en Utrecht (1804-25). Van hem verscheen: Overdenkingen over den
aard, de bewaring en uitbreiding van het Evangelie voor de geboorte van Christus
(Utrecht 1803).
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Wumkes

[Leeuwen van Duyvenbode, Dr. Willem Karel Maurits van]
LEEUWEN VAN DUYVENBODE (Dr. Willem Karel Maurits v a n ), geb. te
Stad-aan-het-Haringvliet, 13 Apr. 1837, overl. te Arnhem 2 Dec. 1882, zoon van Dr.
J a s p e r J a c o b u s v.L.v.D en A n n a L o u i s e S o e t e n s . Hij werd in 1862 off.
v. gez. 2e kl. bij het nederl. leger en nam in 1873 zijn eervol ontslag, terwijl hij reeds
sedert 1871, als opvolger van C.G. van Mansvelt (overl. 1912) te Nagasaki als
leeraar aan de Genees- en Heelkundige School aldaar werkzaam was. Dit ambt
vervulde hij tot 1879, in welk jaar hij repatrieerde en zich te Arnhem als particulier
geneesheer vestigde. In 1880 werd hij benoemd tot reserve off. v. gez., 1e kl. Hij
trouwde te Arnhem 29 Apr. 1880 M a r i a E g b e r t i n a R e i n a l d a , geb. te Arnhem
20 Febr. 1843, overl. te Doesburg 2 Mei 1923, uit welk huwelijk een zoon.
Zie over hem: J.P. K l e i w e g d e Z w a a n , Völkerkundl. u. Geschichtl. über die
Heilkunde
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d. Chinesen und Japaner mit bes. Berücksicht. holländ. Einflüsse in Natuurk. Verh.
v.d. Holl. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem. Derde Verz. VII (1917); Nederl.
Patriciaat (1924); L.S.A.M.v. R ö m e r , Hist. Schetsen (Batav. 1921); in het eerste
en laatste werk is zijn portret opgenomen.
v. Römer

[Lemmerman, Abraham]
LEMMERMAN (Abraham), overl. kort na 1694, een amsterdamsch koopman, trawant
van Frans Kuyper (zie dl. IV, kol. 868v.) genoemd, en dus gemengd in de
‘Bredenburgsche twisten’ (zie dl. IV, kol. 292v.), die ‘in breeden kring ongeveer 20
jaren duurde in tal van geschriften van min of meer godgeleerden of wijsgeerigen
aard’ (K ü h l e r ) en dus niet alleen konden ontstaan uit persoonlijke antipathie alleen.
Kühler meent: ‘op zichzelf beschouwd is deze strijd even onbelangrijk als
onverkwikkelijk. Het is een tournooi van geblinddoekte strijders, een redetwist te
midden van een Babelsche spraakverwarring. Voortdurend blijken de tegenstanders
elkander niet te verstaan en met dezelfde woorden geheel andere begrippen te
bedoelen. Van wijsgeerige polemiek is geen sprake. Zelfs het gewone gezonde
verstand ontbreekt maar al te vaak. Aan vinnigheden en verdachtmakingen
daarentegen geen gebrek. Doch terwijl de beide Bredenburgers zich tot het einde
als mannen van eer en geweten doen kennen geeft Kuyper met zijn aanhanger
Lemmerman telkens opnieuw blijk van onbetrouwbaarheid’. In dezen strijd schreef
Abraham Lemmerman: Eenige bewijzen dat J. Breedenburg, staande zijn stellingen,
geenszins kan gelooven dat'er zuik een God is als de H. Schrift leert (Amst. 1684).
Daarachter was gevoegd: J. B (r e d e n b u r g ), Wiskunstige demonstratie, dat alle
verstandelijke werking noodzakelijk is. Met de weerlegging van F (r a n s ) K (u y p e r )
van de Wiskunstige demonstratie. Uitgegeven door A b r a h a m L e m m e r m a n .
Deze ‘demonstratie’ was van te voren wel op last van Bredenburg gedrukt, maar
alléén ‘aan de liefhebbers gedistribueerd’, niet in den handel gebracht. Johannes
Bredenburg verdedigde zich met zijn Noodige verantwoording op de ongegronde
beschuldiging van Abraham Lemmerman (Rott. 1684). J.M.G.V.S. gaf hierna uit:
Zedig Tegenberigt, tot voorstant van Abraham Lemmerman (toonende dat de
stellingen van J. Bredenburg dezelfde als die van Spinoza en na de benaminge van
deze tegenwoordige eeuw atheïstisch zijn). Na nog eenige geschriften schreef
Lemmerman: Verdeediging van de drie onfeylbaare bewijzen.... tegen zijn Noodige
Verantwoording (Amst. 1685), met gewijzigden titel in hetzelfde jaar herdrukt.
Nog verscheen: Een korle bedenckinge over de stellingen van A. Lemmerman.
Van dat Godt een bepaalt stoffelijck lichaam heeft, en geen oorsaeck is van alle
weezentlijckheyt, maar nogh een doode, maghteloose, ongeschaapen stof van
eeuwigheyt nevens hem heeft. Door een liefhebber der waarheyt (z. pl. 1685); van
(P. S m o u t ), Copye van een brief door P. Smout aan Galenus Abramsz geschreven.
In welk zijn onbehoorlijken handel teegen A. L(emmerman) en F. K(uyper) gepleegt,
omtrent de geschillen met J. Breedenburg klaarlijk word aangeweezen (z. pl. 1685)
en: Aenwijzing van verscheide misslagen en onwaerheden door J.D. Verburg begaan
in zijn brief aan A.S. in het beschuldigen van A.P. Dekker...., Abraham Lemmerman
e.a..... H y l k e m a noemt Lemmerman en Frans Kuyper ‘twee weinig geëerde
onruststokers’. In de Demonstratie van 't eeuwig nootzakelijke Iet, dat niets bij geval,
dat is zonder Godts besluyt, of zonder oorzaak geschiet. Op nieuws
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oversien en bekragtigt (z. pl. 1694) van Johannes Bredenburg komt ook voor:
Hiernevens een betoging dat A. Lemmerman met recht zo lang voor een ongeloovige
of Atheus mag worden gehouden, tot hij dese demonstratie door natuurlijke rede
zal hebben opgelost.
In 1711 woonde nog te Rijnsburg H u i b e r t i n a v a n O v e r v e l d , weduwe van
Abraham Lemmerman. Zij hertrouwde 21 Juni 1711 met P i e t e r d e H a a n ,
weduwnaar van F i j t j e V e g t e r s v a n O v e r z i j l l . In 1718 waren beiden
overleden.
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 94, 166-172,
180v., 186, 191v., 196, 243-252, 262, 289, 293, 326, 357v.; C.B. H y l k e m a ,
Reformateurs, eerste stuk (Haarl. 1900), 17, 155v., tweede stuk (Haarl. 1902), 14-97,
99, 265-287, 330, 346; W.J. K ü h l e r , Het Socinianisme in Nederland (Leid. 1912),
241-248; Catalogus.... van de bibliotheek der Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam I
(Amst. 1886), 146v., 149; hetz. (Amst. 1919), 161-163, 165.
Knipscheer

[Leontius, Theodorus]
LEONTIUS (Theodorus), eigenlijk D i r k L i e u w e s , geb. te Sloten (Fr.) in 1573,
overl. 1617, liet zich 29 April 1598 als student in de rechten inschrijven aan de
hoogeschool te Leiden. In 1606 was hij rector van de latijnsche school te Sneek.
Het doctoraat in de rechten werd hem 31 Juli 1607 verleend, na verdediging van
een Dissertatio de crimine laesae Majestatis. April 1609 aanvaardde hij het ambt
van secretaris der stad Sneek, dat hij waarnam tot 2 Mei 1614. Op 16 Juni 1615
benoemden de Gedeputeerde staten van Friesland hem tot hoogleeraar in de
latijnsche taal aan de hoogeschool te Franeker, maar een vroege dood sneed zijn
leven af voor verderen arbeid
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
(Leeuwarden 1879) II, 94-96.
Wumkes

[Le Page, Antoine]
LE PAGE (Antoine), overl. te Rotterdam 19 Nov. 1701. Onder soortgelijke
omstandigheden als Jacques Basnage (zie dl. II, kol. 95-99), Pierre du Bosc (zie
dl. VI, kol. 170), Pierre Bayle (zie dl. I, kol. 256-261), Pierre Jurieu (zie dl. I, kol.
1232-1235), Daniel de Superville (zie dl. V, kol. 839-841), kwam hij, te voren
predikant te Dieppe, na de herroeping van het edict van Nantes in 1685 in Holland.
Reeds de waalsche synode van 1686 is door hem bijgewoond. In 1695 werd hij
predikant van de waalsche gemeente te Rotterdam. Hij schreef: L' Impiété des
communions forcées (1689).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 57; L. B r e s s o n ,
Souvenir du troisième centenaire de l'église wallonne de Rotterdam, notice
historique.... (Rott. 1890), 8, 13 v., 23-29; Kerkelijk Handboek (1878), 706; K.J.R.
v a n H a r d e r w i j k , Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten die in de
Ned. Herv. en Waalsche gemeente te Rotterdam in dienst geweest zijn (Rott. 1850),
132.
Knipscheer

[Lespierre, Hermanus de]
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LESPIERRE (Hermanus d e ), geb. te Kampen, overl. te Sneek 1680, was predikant
te Blokzijl (1651-53) en Sneek (1653) tot zijn dood. In 1670 werd hij gecommitteerd
tot visie der autographa der Statenvertaling. Men vindt op hem een lofdicht in H.
N e u h u s i u s ' Extemporanea Poemata (Leov. 1656). Zijn jongste zoon
S t e p h a n u s was predikant te Wanswerd (1695-1733), zijn oudste J o h a n n e s
te Jorwerd (1688-91) en Balk (1691-1700).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 171,
334, 472, 433; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932) I, 264.
Wumkes
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[Lette, Gerardus Johannes]
LETTE (Gerardus Johannes), geb. te Leiden 1724, overl. te Zierikzee 21 Oct. 1760,
liet zich 16 Febr. 1740 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, was
predikant te Valkenburg (Z.-H.) (1747-50) en Zierikzee (1750-70). Hij verdedigde in
1745 onder den hoogleeraar A. Schultens een Dissertatio ad Deborae Canticum.
Van hem verscheen: Observationes phil. crit. in Cantica Deborae et Mosis (Lugd.
Bat. 1748); Animadversiones Sacrae ad textum hebr. Vet. Testam. acc. Canticum
Deborae (Lugd. Bat. 1759); Afscheidsredevoering van de gemeente te Valkenburg
over 2 Cor. 13:11, (Leiden 1750); Noodige Waarheden van den Christelijken
Godsdienst (Zierikzee 1757); Over het Formulier van het H. Avondmaal.
Zie: J a c . A n d r i e s s e n , Lijkdicht op G.J.L. (1760); Boekzaal der Geleerde
Wereld (1760), 647-48.
Wumkes

[Ley, Theodorus Johannes van der]
LEY (Theodorus Johannes v a n d e r ), geb. te Leeuwarden 17 Febr. 1757, overl.
te Baflo 13 Febr. 1818, liet zich 16 Aug. 1774 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, werd als candidaat 2 Jan. 1780 bevestigd tot predikant
te Aalsum c.a. Daarna was hij werkzaam te Vierhuizen (1783-90) en te Baflo (1790)
tot aan zijn dood. Van hem verscheen een latijnsch vers bij de aanvaarding van het
hoogleeraarsambt van Gadso Coopmans aan de franeker hoogeschool (Franeq.
1774); en Carmen dictatum honori Petri Conradi dum tertia vice Academiae Frisiacae
rector magnificus renunciaretur (Franeq. 1765).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 482;
De Navorscher 1855, bijbl. CXLIII.
Wumkes

[Lille, Christiaan Everhard de]
LILLE (Christiaan Everhard d e ), geb. te 's Gravenhage in 1724 of 1726, overl. 20
Juli 1795, zoon van den cavallerie-officier W i l l e m d e L., liet zich 2 Aug. 1741
inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, ging in krijgsdienst gelijk zijn
vader, was vaandrig en tweede luitenant, zonder zijn studie vaarwel te zeggen
(opnieuw ingeschreven 25 Aug. 1752) en promoveerde 14 Sept. tot doctor in de
geneeskunde op een Disputatio de excessu motus circulatorii. Hij vestigde zich als
geneesheer te Zwolle, maar werd in 1756 benoemd tot hoogleeraar in de genees-,
ontleed- en heelkunde aan de hoogeschool te Franeker. Hij had die benoeming
wellicht te danken aan zijn pas verschenen Tractatus de palpitatione cordis, quem
praec. praecisa cordis historia physiologica, cuique pro coronide addita sunt monita
quaedam generalia de arteriarum pulsus intermissione (Zwolle 1755). Op 6 Maart
1760 hield hij zijn Oratio inauguralis de mirabili mutuo corporis animique commercio
(Franeq. 1760). Hij legde driemaal het rectoraat neder met redevoeringen: De
tranquillitate animi, longaevitatis causa praecipua (1762-63); De causis, quae Frisiae
proceres moverunt, ut academicum Franequeraneum in ipsis conderent bellorum
fluctibus (1773-74); De morte quomodo vivo sapienti sit opstanda (1777-78).
Bovendien verschenen: Liber de palpitatione cordis (Zwolle 1755); Physiologicarum
animaduersionum secundum ordinem elementorum physiologiae corporis humani
Alberti Halleri liber primus (Franeq. 1772). Naar aanleiding van een studententumult
29-30 Oct. 1761, waarbij iemand een zware kwetssuur opliep, verschenen
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spotschriften op hem en prof. F.U. Winter. Hij was 29 Juli 1749 gehuwd te Zwolle
met J o h a n n a M a r c e l l a M e t e l e r k a m p (geb. aldaar in 1723 en overl. 1
Juni 1778).
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en Athenaeum (Leeuw. 1879) II,
539-43, 844; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1932) I, zie Register.
Wumkes
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[Limberger, Carel]
LIMBERGER (Carel), geb. te Leeuwarden in 1728, overl. 4 Aug. 1786, liet zich 27
Juli 1746 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, werd 2 Nov. 1755
als candidaat tot predikant bevestigd te Idsegahuizen en Piaam, waar hij tot 9 Sept.
1759 werkzaam was. Daarna diende hij de gemeente van Staveren tot 1759, totdat
zijn emeritaat inging 6 Juni 1786. Hij was aldaar tevens rector der latijnsche school
als opvolger van Rinso Idema (geb. te Groningen, overl. 9 Nov. 1757). Van hem
verscheen: Poëmatium in natalem Gulielmi II (Leov. 1748); Echtzang op het huwelijk
van Prof. N. Ypey en Elizabeth Helena Smith (Franeker 1748); Vers op het tweede
rectoraat van prof. L.C. Valckenaer (Fran. 1749). Zijn bibliotheek werd verkocht 30
Sept. 1786.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 301,
412; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930) I, 112, 116, 346.
Wumkes

[Linde, Antonius van der]
LINDE (Antonius v a n d e r ), in het geboorteregister te Haarlem ingeschreven als
A n t o n i e v a n d e r L i n d en, noemde zich in Duitschland A n t o n i u s v o n
d e r L i n d e , geb. te Haarlem 14 Nov. 1833, overl. te Wiesbaden 13 (niet 12) Aug.
1897, schrijver op velerlei gebied, doch vooral bekend als bestrijder van de opvatting
als zou Laurens Jansz. Coster de uitvinder der boekdrukkunst geweest zijn. Hij was
van zeer eenvoudige doopsgezinde afkomst. Zijn vader H e n d r i c u s v a n d e r
L i n d e n woonde als zadelmaker aan de Kinderhuisvest te Haarlem; zijn moeder
heette T r i j n t j e d e V r i e s . Hij was een zeer vroegrijpe knaap: zoo voltooide hij
reeds vóór zijn 12e jaar in hs. het eerste deel van Tako. Een roman uit onzen
heldentijd. In zijn jonge jaren was hij ook een heftig drankbestrijder; op 14jarigen
leeftijd schreef hij zijn eerste artikel op dit gebied in de Volksvriend, volksblad der
vereeniging tot afschaffing van den sterken drank (Amsterdam 1848). Daar hij groote
begaafdheid toonde, werd hij op kosten van de Doopsgezinde gemeente van Haarlem
opgeleid voor onderwijzer; dit geschiedde te Enkhuizen door Tobias Knuivers (dl.
II, kol. 699), een in zijn tijd bekende onderwijskracht en hoofd der kostelooze school
aldaar. Toezicht had tevens over hem Ds. Dirk Harting (dl. III, kol. 544), doopsgezind
predikant te Enkhuizen, die mede voor verder onderricht zorgde. Onder den naam
A. v a n d e r L i n d e T s j e r k a m a schreef hij met K n u i v e r s Beknopte orthoëpie
of uitspraakleer der Engelsche taal (Amsterdam 1852), terwijl zijn in 1852 geschreven
Historisch-mythologische schetsen opgenomen werden in K n u i v e r s ' Algemeene
geschiedenis (Groningen 1853). Nadat hij 5 April 1853 zijn examen voor den
onderwijzersrang 3e klasse met goed gevolg had afgelegd, werd hij medio 1854
onderwijzer te Amsterdam. Inmiddels had hij belangstelling gekregen voor de
theologie; op 13 Febr. 1855 liet hij zich te Leiden als theologisch student inschrijven.
Aldaar bestudeerde hij te zamen met Mr. Joh. Bakker Korff (dl. IV, kol. 861) te
Oegstgeest de philosophie van Hegel. Intusschen duurde het verblijf van den
rusteloozen jongeling te Leiden maar kort: reeds in 1856 vindt men hem te Alkmaar,
in 1857 te Amsterdam, waar hij woonachtig was in de 3e Weteringdwarsstraat. Was
hij in zijn jongelingsjaren rationalist geweest, later werd hij hyper-orthodox; te
Amsterdam werd hij zelfs lid van de Christelijke Afgescheiden kerk, in welke hij op
verzoek van den kerkeraad ook predikte. Al spoedig kreeg hij echter twist met den
aldaar dienst doenden predikant Ds. de Waal, waarop hij met een aantal getrouwen
een eigen Gereformeerde:
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gemeente stichtte. Bij deze gemeente deed hij eenige jaren dienst als voorganger
(medio 1859 tot medio 1861); zelf noemde hij zich predikant. Een tijdlang had deze
gemeente een eigen maandblad onder red. van van der Linde De Reformatie (Amst.
1859). Van der Linde kreeg echter hoogloopende onaangenaamheden met zijn
eiaen gemeenteleden, waarop hij als voorganger aftrad en naar Göttingen toog,
waar hij in het semester 1861-62 studeerde onder de professoren Lotze, Ritter,
Waitze, Wiesinger, Dieringer e.a. Op 3 Febr. 1862 promoveerde hij tot doctor
philosophiae op proefschrift Spinoza. Seine Lehre und deren erste Nachwirkungen
in Holland. Eine philosophisch-historische Monographie (Göttingen 1862), waarin
hij de filosofie van Spinoza aan een scherpe critiek onderwierp. Teruggekeerd naar
Amsterdam vestigde hij zich reeds in de tweede helft van 1862 op huize Winkelsteeg
te Hatert bij Nijmegen, waar hij zich met wetenschappelijk werk bezighield. In dien
tijd publiceerde hij boeken en artikelen op verschillend gebied, vooral theologie,
wijsbegeerte, geschiedenis, bibliografie, schaken en de spellingskwestie. Op
Winkelsteeg leefde hij vijf jaar als een ‘Protestantsch Karthuizer’ met de boeken als
zijn eenig gezelschap, zooals hijzelf zegt in de Inleiding zijner Verspreide Opstellen
(1866). Toenmaals verkocht hij een groot gedeelte zijner belangrijke boekerij (1864);
een uitgebreide verzameling incunabelen kwam daarbij terecht in de collectie van
den hertog van Aremberg. Van 1867-71 woonde van der Linde te 's Gravenhage.
Hij trok daar ook de politiek binnen den kring zijner belangstelling en liet zich o.a.
bij de verkiezing voor de Tweede Kamer op 2 Juli 1868 als onafhankelijk candidaat
stellen tegenover den conservatief jhr. C.A. van Sypesteyn en den liberaal Dr. J.
Bosscha. Te 's Gravenhage genoot hij de vriendschap van Mr. Carel Vosmaer (dl.
IV kol. 1417); correspondentie tusschen hen beiden is thans nog in het bezit van
mevr. C.S. Vosmaer - Röell te Leiden, zie J.P. B o y e n s , Mr. C. Vosmaer (1931),
122. In 1868 schonk hij zijn belangrijke verzameling boeken, prenten enz. over
Haarlem aan deze stad; de Kon. bibliotheek te 's Gravenhage verrijkte hij met zijn
collecties over Balthazar Bekker, Spinoza, David Joris en zijn boeken over de
schaakkunst. In Dec. 1869 begon hij in de Ned. Spectator zijn opzienbarende
artikelenreeks over de Costerlegende, waarin hij bewijzen bijbracht voor zijn stelling,
dat de verhalen door Junius omtrent Coster geheel naar het rijk der fabelen moesten
worden verwezen en dat Mainz de bakermat was der boekdrukkunst, waardoor hij
denbijnaam kreeg van den ‘Costermoordenaar’. Zijn zienswijze, doch vooral de
wijze waarop hij deze meende te moeten voordragen, bezorgde hem de vijandschap
van velen; Vosmaer was een zijner weinige medestanders. Door een en ander,
benevens door zijn openlijk partij trekken voor Duitschland in den Fransch-Duitschen
oorlog, moest hij - naar hij zelf mededeelt in zijn Ehescheidungsbüchlein - in 1871
het land ruimen. Juister is, dat een liefdesaffaire hem een langer verblijf in den Haag
volkomen onmogelijk maakte. Hij begaf zich nu naar Berlijn, waar hij werkzaam was
aan de Kon. bibliotheek; hier beoefende hij het Sanskrit, dat hij noodig had voor zijn
studie over de geschiedenis van het schaakspel. Een in dien tijd gerezen plan tot
oprichting van een tijdschrift voor Indië onder redactie van Roorda van Eysinga,
Multatuli en van der Linde werd niet verwezenlijkt (1872). Uit zijn sympathie voor
deze schrijvers en voor Vosmaer (welke laatste echter reeds in 1871 tegen hem
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was opgetreden), mag men opmaken dat van der Linde zijn vroeger standpunt op
theologisch gebied had verlaten; geschriften op dit gebied zijn trouwens na 1865
niet meer van hem verschenen. Van 1874-76 woonde hij nog te Arnhem; in
laatstgenoemd jaar werd hij echter door den Koning van Pruisen benoemd tot
bibliothecaris van de Königliche Landesbibliothek te Wiesbaden, zulks ter belooning
van zijn ijveren voor Mainz. Duitschland beschouwde hij in den vervolge als zijn
tweede vaderland; hij werd er in 1887 met den professorstitel begiftigd na de
verschijning van zijn omvangrijke Geschichte der Erfindung der Buchdruckkunst
(1886). Kort na zijn aftreden als bibliothecaris (1895) overleed hij. Vóór zijn dood
correspondeerde hij nog met Dr. C.P. Burger Jr., bibliothecaris te Amsterdam, over
een eventueelen terugkeer naar Nederland; Burger schonk deze correspondentie
eenige jaren geleden aan de amsterdamsche universiteitsbibliotheek.
Van der Linde heeft ontzaglijk veel geschreven; van wetenschappelijke waarde
zijn echter alleen zijn werken over de uitvinding der boekdrukkunst en over het
schaken, benevens zijn bibliographieën. Hij was de eerste die de kwestie ‘Coster
of Gutenberg’ critisch behandelde; op dit gebied heeft hij dan ook door bijzonder
scherpzinnige behandeling der materie hoogst belangrijk werk verricht. Hij ging
echter te veel uit van een vooropgezet doel, waaraan hij zijn argumentatie
ondergeschikt maakte. Hier te lanoe staat thans K r u i t w a g e n het dichtst bij het
standpunt door van der Linde ingenomen; deze oordeelt echter zeer ongunstig over
den ‘Costermoordenaar’ en spreekt van ‘das aufdringliche und alles durcheinander
werfende Werk des Psychopaten Ant. van der Linde über die Erfindung der
Buchdruckkunst (sic)’, zie Gutenberg-Festschrift (1925), 353. Uit den aard der zaak
had van der Linde de meeste aanhangers zijner theorie in Duitschland; veel van
zijn ideeën vindt men terug in de theorieën der tegenwoordige geleerden in dit land,
hoewel de werken van van der Linde er als verouderd worden beschouwd.
Bijzonder was de geestesgesteldheid van van der Linde. Hij was in hooge mate
querulant en trad dikwijls zeer heftig en beleedigend op tegen zijn wetenschappelijke
bestrijders. Terecht zegt R. F r u i n in zijn bekend Gidsartikel Mainz of Haarlem
(1888, herdr. in Verspreide geschriften I, 1900, 163 e.v.) dat van der Linde's
minachting voor zijn tegenstanders weerzin wekt; zijn bestrijder H e s s e l s , die
eerst een vertaling had geleverd van De Haarlemsche Costerlegende, liet zich in
dit opzicht evenmin onbetuigd. Overigens is de stijl van van der Linde levendig,
daarbij geestig tot in het studentikooze, maar dikwijls onrustig en zeer
onsamenhangend (in hooge mate is dit laatste het geval met Antoinette Bourignon,
dat twee jaar vóór zijn dood verscheen). Zijn wijze van optreden maakte hem
onmogelijk voor het maatschappelijk verkeer; vooral in later tijd was hij geheel
verbitterd en vereenzaamd: de bezoekers der bibliotheek te Wiesbaden, die den
moed hadden hem te naderen, snauwde hij op de meest onheusche wijze af. Zijn
optreden tegen de nederlandsche schaakmeesters had hem trouwens reeds lang
in de schaakwereld onmogelijk gemaakt; dit doet natuurlijk niets af aan de wezenlijke
wetenschappelijke waarde zijner werken op dit gebied: zijn beide werken Geschichte
und Literatur des Schachspiels en Quellenstudien blijven standaardwerken.
Zijn bibliofilie voerde van der Linde ad absurdum; zijn Selbstbibliographie, die
overigens talrijke biografische notities geeft, bevat hiervan wonder-
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lijke staaltjes. Zoo liet hij soms één ex. van een bepaald werk van zijn hand op zijde
of perkament drukken of in een bijzonder formaat; al zijn werken in deze en dergelijke
bijzondere uitgaven had hij in een kristallen kast verzameld, die hij op het eind van
zijn leven voor een belangrijke som in Holland te koop aanbood. Deze kast bevindt
zich thans nog in de bibliotheek te Wiesbaden.
Werken op het gebied der boekdrukkunst en bibliografie: David Joris. Bibliografie
('s Grav. 1867); Bibliografie van Haarlem (Haarlem 1868); Balthasar Bekker.
Bibliografie ('s Grav. 1869); De Costerlegende in De Ned. Spectator (Dec. 1869 Mei 1870, gedeeltelijk in het Fr. vert. door S t o r m d e G r a v e o.d.t. La légende
Costérienne de Harlem, Bruxelles 1871), waarvan 2e dr. o.d.t. De haarlemsche
Costerlegende wetenschappelijk onderzocht. Tweede omgewerkte uitg. ('s Grav.
1870, in het Eng. vert. als The Haarlem legend of the invention of printing by Laurens
Janszoon Coster. From the Dutch by J.H. H e s s e l s , London 1871); Benedictus
Spinoza. Bibliographie ('s Grav. 1871); Die Handschriften der Königlichen
Landesbibliothek in Wiesbaden (Wiesbaden 1877); Gutenberg. Geschichte und
Erdichtung aus der Quellen nachgewiesen (Stuttgart 1878); Die nassauer Drucke
der Königlichen Landesbibliothek in Wiesbaden I, 1467-1817, II, 1 (Wiesbaden 1882,
87); Die nassauer Brunnenlitteratur der königlichen Landesbibliothek in Wiesbaden
(Wiesbaden 1883); Das Breviarium Moguntinum. Eine hist. liturg.-bibliogr. Studie
(Wiesbaden 1884); Selbstbibliographie mit biographischen Daten (Leipzig 1885);
Geschichte der Erfindung der Buchdruckkunst, 3 dln. (Berlin 1886); Bijdrage tot de
geschiedenis der boekdrukkunst (Gent 1887).
Op het gebied van het schaken: De schaakpartijen van Gioachino Greco (Nijmegen
1865); Schachlitteratur. Bibliographische Skizze (Dec. 1870); Der Roch. Zur
wissensch. Entstehung einer herald. Streitfrage in Vierteljahrheft für Heraldik (1873);
Das Schachspiel des XIV. Jahrhunderts (Berlin 1874); Geschichte und Litteratur
des Schachspiels 2 dln. (Berlin 1874); De schaakwereld. Tijdschrift voor het
schaakspel. 1e jg. (Wijk bij Duurstede 1875); Het schaakspel in Nederland (Utrecht
1875); De kerkvaders der schaakgemeente (Utrecht 1875); Schachkatalog (Utrecht
1875); Beginselen van het schaakspel (Utrecht 1876); Urkundenbuch des
Schachspiels (Utrecht 1876); Quellenstudien zur Geschichte des Schachspiels
(Berlin 1881); Das erste Jahrtausend der Schachliteratur (Berlin 1881). Verder
artikelen in Sissa (1865), Neue Berliner Schachzeitung (1865), Deutsche
Schachzeitung (1872 -74), Oesterreichische Schachzeitung (1873, 74), Nordesk
Skaktidende (1873) enz.
Op historisch gebied: Isaac Massa van Haarlem. Een historische studie
(Amsterdam 1864); I s a a c M a s s a de Haarlem, Histoire des guerres de la
Moscovie (1601-10). Publié d'après le ms. holl. par le prince M i c h e l O b o l e n s k y
et A. v a n d e r L i n d e (Bruxelles 1866); Kaspar Hauser, Eine neugeschichtliche
Legende, 2 dln. (Wiesbaden 1887); Zum Kaspar Hauser-Schwindel 2 dln. (Wiesbaden
1880); Michael Servet. Een brandoffer der Gereformeerde inquisitie (Groningen
1890); Antoinette Bourignon. Das Licht der Welt (Leiden 1895).
Op theologisch, philosophisch, politiek e.a. gebied (enkele onder pseudoniem):
K a r l S u d h o f f , Voorlezingen over de kerkgeschiedenis. Uit het Duitsch vert.
(Alkmaar 1856); Wie is rechtzinning? Eene vraag aan de eerwaarde kerkeraden
der (chr. afg.) gereformeerde kerk in Nederland (Amst. 1858); O r t h o d o x u s , Ds.
Witteveen
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en diens handelingen te Ermelo uit het gereformeerde standpunt beoordeeld (1e-4e
dr. Amst. 1858, 5e dr. Amst. 1859); O r t h o d o x u s , Openbare brief aan Ds.
Brummelkamp betreffende de schorsing van Ds. Witteveen (Amst. 1859); Toespraak
gehouden bij het leggen van den eersten steen aan de Gereformeerde Weteringkerk
(Amst. 1859); De strijdende Gereformeerde kerk. Een tijdschrift vooral tegen de
Chr. afgescheidene kerk gericht (Amst. 1859); K a l v i j n , Over het Avondmaal des
Heeren. Ned. vert. (Amst. 1859); Ons standpunt. Leerrede (Amst. 1859); De taal
des geestes. Leerrede (Amst. 1859); Gods overblijfsel. Leerrede (Amst. 1860);
Protest van den kerkeraad der Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (Amst.
1860, anoniem); Zonde en genade. Leerredenen (Amst. 1861); J o h . H e i n r . A u g .
E b r a r d , Het geloof aan de Heilige Schrift en de uitkomsten van het onderzoek
der natuur. Uit het Duitsch vert. (Amst. 1862); E e n k l u i z e n a a r , Eenvoudige
vragen aan den Jurist, naar aanleiding van zijn ‘Open brief aan Ds. Gunning’ over
de moderne theologie (Amst. 1862); S c h e l l i n g 's Wijsbegeerte der Openbaring
(Amst. 1862); Eine Prise für die Ritter der Morgendämmerung aus der Dose Dr.
Arth. Schopenhauer's höflichst dargeboten (Amst. 1862); De Handelingen der
Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 1618 en 1619. Nieuwe uitg. 1e afl.
(Utrecht 1863); Gedachten over de eerste voordracht van den Heer Hooykaas
Herderschee (Nijmegen 1863); Dr. B a l t h . H u y d e c o p e r [ps.], Aanteekeningen
op het ‘Ontwerp der spelling voor het aanstaande Ned. Woordenboek’ (Nijmegen
1863); A. S c h w e g l e r , Overzicht van de geschiedenis der wijsbegeerte. Een
akademisch handboek (Utrecht 1863); De Nederlandsche geloofsbelijdenis. Naar
den oorspr. ned. dr. van 1562 uitgeg. (Nijmegen 1864); Het Nijmeegsch protest.
Een strijdschrift tegen de moderne theologie (Utrecht 1865); P a u l J a n e t , Kritiek
van het moderne materialisme (Utrecht 1865); Het duel (Utrecht 1865, anoniem,
met vermelding van den naam van den schrijver door Ch. R u e l e n s in het Fr. vert.
o.d.t. Le duel, Brux. 1866); F.J. S t a h l , De politieke en kerkelijke partijen in Europa.
Uit het Duitsch vert. (Nijmegen 1865); Verspreide opstellen 1852-65 (Utrecht 1866,
herdr. van verschillende studies); De ontbinding van de Tweede Kamer in 1866;
Geschiedenis, litteratuur en kritiek van een staatsrechterlijk vraagstuk (Utrecht 1867);
De volte-face van Mr. Groen van Prinsterer in 't najaar van 1866 (Utr. 1867); S m a r â
[ps.], Ideeën. I. Lijden (Nijmegen 1867); Studien. Theologie. Bibliographie.
Schaakspel (Utrecht 1868, herdr. van verschillende opstellen en artikelen); Het
oudste gezangboek voor de openbare godsdienstoefeningen in de ned. geref. kerk
('s Grav. 1869); B e n . d e S p i n o z a 's Kurzer Tractat von Gott, dem Menschen
und dessen Glückseligkeit. Auf Grund einer neuen von A n t . v.d. L. vorgenommenen
Vergleichung der Handschriften ins Deutsche übers. von C h r i s t . S i g i v a r t
(Tübingen 1870); Ehescheidungsbüchlein (Leipzig 1884). Verder talrijke artikelen
in tijdschriften als de Ned. Spectator (1864-78), Europa (1869), Vaderl.
letteroefeningen (1870), Kunstkroniek (1872), Bibliografische adversaria (1874-82),
Androcles (1875) enz. en in vele dagbladen. Van zijn hand zijn ook de biografieën
van Jakob en Johann Fuchs, Joh. Gutenberg, Friedr. Heumann, St. Hildegard von
Bingen, David Joris en Joh. Scheffer in de Allgem. Deutsche Biographie.
Het portret van van der Linde vindt men in de Geschichte der Erfindung der
Buchdruckkunst II, in de Geschichte und Literatur des Schach-
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spiels en in de (Leipziger) Illustrierte Zeitung CIX (1897), 275, waarin ook een
necrologie is opgenomen; in de Chess Journal (Dubuque U.S.A. April 1873) komt
mede een portret voor van zijn vrouw. Vgl. H o l d a , Das Hohelied und andere
Elvira van der Linde
Gedichte (Leiden 1876), 24: an Frau
.
Zie: J.G. F r e d e r i k s en F.J. v a n d e n B r a n d e n , Biographisch woordenboek
der Noord- en Zuidned. letterkunde, 2e dr. (1892), 470; De Ned. Spectator 21 Aug.
1897, no. 37, 267; Tijdschrift v.d. Ned. Schaakbond V (1897), 185; Zentralblatt für
Bibliothekwesen XIV (1897), 436; Biogr. Jahrbuch II (1898), 256; H. B r u g m a n s ,
Toch Haarlem? in Onze Eeuw (1904) IV, 105; Allgemeine Deutsche Biographie LI
(1906), 717; K a r l B a d e r , Lexikon deutscher Bibliothekare (1925), 152 (Beiheft
55 Zentralblatt für Bibliothekwesen); Lexikon des gesamten Buchwesens, hrsg. von
K. L ö f f l e r und J. K i r c h n e r II (1936), 346; J.H. L a n d w e h r , L.G.C. Ledeboer,
in zijn leven en arbeid geschetst (1900), 100 e.v. Mededeelingen van Dr. C.P. Burger
Jr.
Wijnman

[Lingelbach, Johannes]
LINGELBACH (Johannes), schilder en etser, werd geb. in 1622 te Frankfort a.M.
(ged. 10 Oct. 1622) en is gestorven te Amsterdam Nov. 1674, waarheen zijn ouders
in 1637 getrokken waren. Zijn vader was waarschijnlijk kleermaker en bezat in 1639
het ‘Oude Doolhof’ te Amsterdam. Zijn moeder heette A g n i e t J a n s d r . Van 1622
tot 1644 woonde Joh. L. te Parijs, tot 1650 was hij in Italië en kwam over Duitschland
naar Holland terug. In 1653 den 26sten April huwde hij te Amsterdam met T r u i t j e
H e n d r . P o u w en verkreeg het burgerrecht 31 Oct. 1653. Hij schilderde
italiaansche scènes o.a. zeehavens, jachten, markten en hij teekende gouaches.
Ook schilderde hij de stoffage in werken van van Beerstraten, Hackaert, Ph. Koninck
e.a. Twee etsen, voorstellende havens, worden aan hem toegeschreven. L. had als
leerling Isaac Croonenbergh in 1670; hij ontving van C., die bij hem aan huis woonde
ƒ 100 per jaar, maar L. schijnt liever geen leerlingen gehad te hebben. Naar hem
hebben o.a. prenten gemaakt: J. Beckett, J. Gronsveld, J. Heudelot, W. Kobell, J.F.
Lebas, Ch. Levasseur, A. van Zijlvelt, C. van Noorde, Fragonard, Basan, Ploos van
Amstel.
Zijn geschilderd zelfportret was 1792 in de collectie Brabek te Hildesheim, een
door M. Sweerts geschilderd portret in de verkooping collectie J.v. Marck 25 Aug.
1773. Prenten door B. Vaillant, J. Houbraken, A. Maurin en M. Franck.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXIII, (1929), 252 (door W. S t e e n h o f f ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon II (1910), 54.
J.M. Blok

[Loeff, Herman Pieter Schim van der]
LOEFF (Herman Pieter S c h i m v a n d e r ), geb. te 's Hertogenbosch 20 Nov.
1837, overl. te Leiden 18 Dec. 1906, zoon van Ds. M a n t a M e i j n d e r t S c h .
v.d. L. en J a c o b y n a H e n r i e t t e B e l l i n g a S w a l v e , was predikant te
Abbenbroek (1862-66), Bergen op Zoom (1866-80), Gouda (1880-92), Leiden (1892)
tot hij 1902 emeritus werd. Van hem verscheen: Catechisatieboekje over de
geschiedenis van de Israëlitische en de Christel. godsdienst (Enschede 1869);
Verkort catechisatieboekje (Enschede 1875). Hij was gehuwd te 's Hertogenbosch
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14 Aug. 1863 met H e l e n a A n n a D e l f o s (geb. te Leiden 3 Nov. 1836, overl.
te Gouda 2 Nov. 1883), daarna te Gouda 25 Febr. 1885 met J o h a n n a M a r i a
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B o o n d e r s (geb. te Hellevoetsluis 22 Aug. 1854).
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 233.
Wumkes

[Loemel, Gaudentius van]
LOEMEL (Gaudentius v a n ), of v. L o m m e l , was kanunnik regulier van de orde
van den H. Augustinus te Mariënhage, klooster te Woensel, doch verplaatst 1638
naar Weert. Aldaar was Gaudentius bestuurder van het nonnenklooster zijner
congregatie. Overigens is hij slechts bekend door de uitgave van eenige werkjes
met gedichten en liederen, vermeld door P a q u o t , Mém. litt. XI, 50. A q u o i , Het
klooster Windesheim II, 253, III, 81 en Biogr. nat. Belg. XII, 311, herhalen P a q u o t .
S c h u t j e s , Gesch. bisd. 's Hertogenb. IV, 738, rekent G.v.L. tot de inwoners van
Lommel. Zijn werkjes, thans zeer zeldzaam, zijn:
1. Den gheestelycken ORPHEVS inhoudende verscheyde verweckselen tot den
inwendighen Mensch, met nieuwe Godvruchtighe Liedekens om te singhen met
gelegenheyt des tyds, meest getrocken uyt de Heylighe Schriftuer (tot Loven by
o

Hier. Nempe 1660 in 8 ). De gezangen zijn zonder notenschrift. Het boekje is
opgedragen aan: Magdalena, gravin van Egmont, princesse van Gavre, enz. en
goedgekeurd door fr. Petrus a Sto Trudone, generaal van het kapittel van
Windesheim te Donauwerth, 9 Juni 1660, en door den lib. censor Jac. Pontanus, 1
Juli 1660 (Exempl. Universiteitsbibl. Gent.)
2. Den wechwyser tot de seven Weenen des Moeders Godts; met eenige
godvruchtige Liedekens tot beweginge des Lijdens Christi (Roerm. 1666).
3. Den toetssteen der Tongen (Roerm. 1662).
Fruytier

[Loenen, Jacobus van]
LOENEN (Jacobus v a n ), geb. 1839, overl. 1889, zoon van Ds. L u c a s
L u b b e r t u s v.L. (geb. 1794 te Dalen), liet zich 14 Sept. 1857 inschrijven als student
aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 4 Febr. 1863 bevorderd werd tot dr.
theol. op een proefschrift Het Evangelie van Paulus. Hij was predikant te Weidum
(1863-67) en Hardegarijp (1867) tot aan zijn dood.
Wumkes

[Lohman, Scato]
LOHMAN (Scato), geb. te Groningen 23 Mei 1810, aldaar overl. 24 Sept. 1842,
zoon van Mr. J o h a n L. en E l e o n o r a A l e g o n d a H o u d i n a G o c k i n g a ,
liet zich 29 Dec. 1826 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 31 Mei 1834 in de rechten promoveerde op een proefschrift De arbitrio
judicis generatim, maxime secundum jus nostrum paenale hodiernum, deque art.
12 decreti regii dd. 11 Dec. 1813. Hij was advocaat te Groningen en 22 April 1840
aldaar gehuwd met I m k e S m i d , geb. te Groningen 26 Dec. 1812, overl. te Haren
31 Jan. 1886.
Zie: Nederland's Patriciaat (1918), 255.
Wumkes

[Lohman, Louis Bothenius (1)]
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LOHMAN (Louis B o t h e n i u s ) (1), ged. te Groningen 23 Febr. 1738, aldaar overl.
19 Jan. 1807, zoon van den kolonel J o h a n L. en E t t a M a r g a r e t h a
B o t h e n i u s , liet zich 18 Sept. 1753 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Groningen, waar hij 27 Febr. 1760 in de rechten promoveerde op een proefschrift
De auctoritate tutorum. Hij was raadsheer en municipaal te Groningen, tevens curator
der hoogeschool (1795-1802) en lid der Staten-Generaal (1790). Op 23 Maart 1764
trad hij teGroningen in het huwelijk met A n n a H e n r i e t t a G o c k i n g a (geb.
ald. 16 Maart 1742, ald. overl. 15 Sept. 1805). Hun zoon Mr. Johan L. (geb. ald. 15
April 1775 en ald. overl. 20 Nov. 1816), gehuwd met E l e o n o r a A l e g o n d a
H o u d i n a G o c k i n g a (geb. ald. 24 Aug. 1778, ald. overl. 14 Oct. 1847), was
advocaat en procureur te Groningen.
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Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 258; (1918), 253 (met portret van hem en zijn
vrouw).
Wumkes

[Lohman, Louis Bothenius (2)]
LOHMAN (Louis B o t h e n i u s ) (2), geb. 20 Juli 1803 te Groningen, aldaar overl.
13 Juli 1856, zoon van Mr. J o h a n L. en E l e o n o r a A l e g o n d a H o u d i n a
G o c k i n g a , liet zich 17 Sept. 1821 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 3 Juli 1830 in de rechten promoveerde op een proefschrift De
principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est
in loco, qui est de jure hypothecae. Hij was procureur te Groningen, lid der Prov.
staten, lid van den gemeenteraad en wethouder. Op 16 Febr. 1832 huwde hij te
Groningen met J o h a n n a G e e r t r u i d a E l l e n s (geb. 22 Juni 1809, overl. te
Groningen 27 Dec. 1854).
Zie: Nederland's Patriciaat (1918), 253 v. (met portret).
Wumkes

[Lom, Jacob van]
LOM (Jacob v a n ), overl. te Roermond 6 Febr. 1607, zoon van J o h a n , natuurlijken
zoon van Johan (2) (die volgt). Hij deed den eed als schepen van Roermond 24
Febr. 1575, van welke stad hij in 1572 peyburgemeester, en in 1581, 1586 en 1591
regeerend burgemeester was; ook was hij sedert 1590 lid der O.L.
Vrouwe-Broederschap Op Ter Poorten te Roermond. Hij reisde in het begin van
1583 met Johan Hillen, den bisschop van Roermond Wilhelmus Lindanus, en dokter
Adama ‘wegens der stadt ende lande beswernissen’ naar het Hof te Doornik; en in
Jan. 1585 met Andries Busch naar Antwerpen om bij den hertog van Parma te
klagen over den ondraaglijken last, veroorzaakt door het garnizoen; eveneens in
April 1585 met den secretaris Wiltfalck naar Beveren in het leger van Parma, wegens
dezelfde kwestie. Den 18den Juni 1592 was hij één der commissarissen bij het
sluiten der overeenkomst over het bouwen van een nieuwe kanselarij achter het
raadhuis te Roermond en het timmeren eener schrijfkamer. Den 5den Febr. 1598
werd hij met Gerard Creijarts provisor van het collegium St. Hieronymianum te
Keulen en op 15 April 1599 was hij één der gecommitteerden, die moesten
onderhandelen met de matersse of overste van het convent van Maria-Wee over
de overbrenging van haar klooster in dat der Beggaerden. Hij was gehuwd met
E l i s a b e t h V o r s t e r m a n s , met wie hij genoemd wordt in een viertal
overdrachten.
Uit dit huwelijk twee zoons: Mr. J a c o b v. L., vermeld met zijn ouders en broeder
in een overdracht van 10 Sept. 1590, en M a t t h i a s v. L., die 12 Maart 1598 tot
ondersecretaris van Roermond werd benoemd en na den dood van Johan Bosman
dezen op 2 Dec. 1605 als secretaris opvolgde, wat hij bleef tot 13 Nov. 1608
aangezien hij toen te Keulen woonachtig was, waar hij kort te voren huwde met
E l i s a b e t h H o e u f f t , dochter van G o d a r t e n C a t h a r i n a v a n H e h e l .
Deze bekende, als zijn weduwe, op 29 Nov. 1613 voor de schepenen van Leeuwen
bij Maasniel, schuldig te zijn aan Elisabeth Hoeufft, weduwe van Dieric Puytlinck,
een som van 40 philipsdaalders, gevestigd op haar hof onder Leeuwen, genaamd
Hoeufftshof. Hun huwelijk was kinderloos.
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessem
(Sittard 1906), 63, 65; Gedenkboek van Roermond (1932), 126; E m . J a n s s e n ,
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Register van O.L. Vrouwebroederschap Op Ter Poorten in Limburg's Jaarboek
XXXIV (1928), 7, 24-27; F r i e d r i c h N e t t e s h e i m , Kroniek der stad Roermond
(1652-
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1638) door Mr. J o h a n v a n R y c k e n r o y in Publ. de la soc. hist. et arch. dans
le duché de Limbourg X (1873), 132, 232, 280, 301, 307; A.F. v a n B e u r d e n ,
De Handelingen van den Magistraat der stad Roermond van 1596 tot 1696 in
Limburg's Jaarboek IX (1903), 20, 21, 26; d e z ., Het Verdrachtsboek der stad
Roermond (1574-1656) in hetz. jaarb. XIV (1908), 143, 146; Overdrachten van 10
Aug. 1574, 3 Maart 1575, 10 Sept. 1590 en 13 Sept. 1591 in het Protocollenregister
van Roermond 1548-91, fol. 270, 278, 435 en 443; over zijn zoon Matthias:
bovengenoemde Handelingen, 22, en Verdrachsboek, 149, 151, 153; Genealogie
Hoefft, 54.
Verzijl

[Lom, Johan van (1)]
LOM (Johan v a n ) (1), bijgenaamd de Oude, vermeld 1486-1529, overl. te Roermond
(volgens het necrologium der Munsterabdij op 29 Maart), vermoedelijk in 1538 of
1539, zoon van J o h a n v. L., schepen van Venlo 1455-73, en van E l i s a b e t h
v a n S t a l b e r g e n . Wij vinden hem het eerst in oorkonden vermeld 21 April 1486,
toen hij als momber zijner moeder optrad in een rechtsgeding tegen zijn neven Peter
van Eggenray, Reyner van Holthusen en Steven van Egeren (schoon)zoons van
Gebel van Stalbergen, zuster zijner moeder, weduwe van zaliger Reyner van
Holthusen. Den 22. Juli 1488 wordt hij in een overdracht genoemd met zijn broeder
Arnt (Arnold) en zijn zwager Willem Vinck en diens echtgenoote Baetz (Beatrice)
van Lom; van 1499 tot 1503 was hij richter of scholtis te Venlo. Hij was eerst gehuwd
met C a t h a r i n a (K a t r y n e ) (v a n E i j l l ? ) met wie hij evenals zijn dochter
M e c h t i l d i s (M e t t e ) in een overdracht van Venlo dd. 2 Maart 1500 voorkomt.
Hij was schepen van Roermond, burgemeester aldaar in 1517; hij had omstreeks
dien tijd aan zijn dochter C a t h a r i n a , die als religieuse in het klooster Mariëndaal
of ingen Oede bij Venlo was getreden als uitzet of dote meegegeven een stuk land
van 5 roeden, gelegen in het gericht van Velden. Aangezien hij echter later dat goed
weer beschud had, verkocht hij het op St. Jorisdag (23 April) 1517 aan genoemd
klooster met toestemming van zijn zoon Johan en van zijn schoonzoon Dirick van
Cruchten, scholtis van Roermond. Den 3den Mei 1519 kreeg hij van Jacob III graaf
van Hom en diens gemalin Claudina van Savoye in pand 14 bunder griend en
aanwas, gelegen bij Roermond tusschen de Oude en Nieuwe Maas. Hij is vooral
bekend geworden door zijn stichtingen. Op Pinksterdag (24 Mei) 1523 schonk hij
met toestemming van zijn schoonzoon Diederik van Cruchten, scholtis van
Roermond, als man en momboir van Mettelen (Mechtildis) van Lom, zijn huisvrouw,
en Johan van Lom, zijn zoon, aan de O.L. Vrouwe-Broederschap Op ter Poorten,
waarvan hij met zijn echtgenoote en kinderen lid was, een erfrente van 48 hornsche
postulaatsgulden, staande op Schoemeckershof te Bracht, welke som besteed werd
voor de stichting van zes wekelijksche H. Missen te lezen op het O.L. Vrouwe-altaar
in de moederkerk of H. Geestkerk. Wijlen zijn echtgenoote had eveneens gesticht
een spinde of uitdeeling aan de armen op alle vrijdagen in de quatertemperdagen.
De uitdeeling moest geschieden door de O.L. Vrouwe-Broederschap, terwijl voor
haar een gezongen requiemmis met gedachtenis, in het O.L. Vrouwekoor moest
opgedragen worden. Op 8 Sept. 1526 was Johan van Lom met zijn gelijknamigen
zoon en anderen medebezegelaar van het huwelijkscontract, gesloten tusschen
Diederik Hoeufft en Catharina Vercken. In dat jaar stichtte
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hij ook in de H. Geestkerk te Roermond een jaargetijde voor zich en zijn echtgenoote,
dat op 16 Aug. moest gehouden worden en waarvoor hij betaalde een som van 40
gouden philippusgulden. Op 12 Maart 1527 had hij ook gesticht een fondatie van
drie erflampen in het O.L. Vrouwekoor en een spinding of uitdeeling van kolen aan
de armen. Den 9den Juni 1529 vestigde of belegde hij een jaarlijksche rente van
acht hornsche gulden op de huizen van Areth Passerts, het een de Sterre en het
andere de Lelie genaamd, naast elkander op den hoek van de Kaelstraet gelegen
en dat in behoeve der erfmissen door hem op het O.L. Vrouwe-altaar gesticht, en
waarvoor de hof te Bracht veronderpand was. Johan van Lom, die den 23sten Jan.
1523 als erfgenaam van zijn broeder Arnt met den hof gen Holte te Kessel (Lb.)
werd beleend, was voor de tweede maal gehuwd met M a r g a r e t h a v a n
V e r n i c h of Verningen (overl. vóór 1523), weduwe van den roermondschen schepen
Herman of Geerman Heesmans of Heysmans. Hij had bij zijn eerste echtgenoote
de volgende kinderen: Johan (2), bijgenaamd de Jonge (die volgt); M e c h t i l d i s ,
huwde met D i r k v a n C r u c h t e n , scholtis van Roermond 1472-1548;
C a t h a r i n a , religieuse in het klooster Mariëndael of ingen Oede te Venlo, vermeld
als procuratrix 17 Maart 1540; en G e e r t r u i d ; zij kreeg in 1525 van haar vader
zes goudgulden op de stad Roermond, waarvan er drie stonden op het huis van
Gielis Kremer en drie andere op dat van Willemken van Meelre; zij wordt vermeld
met Johan van Lom, natuurlijken zoon van haar broeder Johan (2) in een overdracht
van Roermond dd. 18 Febr. 1558.
Zie: Cartularium Huisarmen Roermond; Cartularium Kruisheeren Venlo 1402-1538,
kol. 28 verso; Protocollen Venlo 1499-1501; Maasgouw (1881), 477-479; Inventaris
van het Oud-Archief der Gemeente Roermond (nieuwe bewerking van April 1912),
48, 53, 55-56; Genealogie Hoeufft, 37; E m . J a n s s e n , Register van de O.L.
Vrouwebroederschap Op Ter Poorten in Limburg's Jaarboek XXXIV (1928), 6, 24-33,
88-89, 124-125; G.D. F r a n q u i n e t , De kloosters Trans Cedron te Venlo in
Maasgouw (1879), 195; J.B. S i v r é , Het Necrologium der adellijke abdij van O.L.
Vr. Munster te Roermond in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg
XIII (1876), 202; d e z ., Het memorieboek van het voormalige kapittel van den H.
Geest te Roermond in Publ. etc. XX (1882), 121; J.J.S. S l o e t , Register op de
Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen (Overkwartier)
(1904), 145; Inventaris Stadsarchief van Venlo no. 1721; Protocollenregister van
Roermond, 1548-91, fol. 113; J. V e r z i j l , Johan van Lom, bijgenaamd de Oude,
schepen en burgemeester van Roermond in Maasgouw (1934), 10-12.
Verzijl

[Lom, Johan van (2)]
LOM (Johan v a n ) (2), bijgenaamd de Jonge, vermeld 1517-63, overl. te Roermond
in April 1563, zoon van den voorgaande. Hij wordt genoemd met zijn vader in 1517,
1523 en 1526, bezegelde op 9 Oct. 1533 mede de deeling der ouderlijke goederen
tusschen Diederick Hoeufft, zijn broeders en zusters, was schepen van Roermond
1548-63, regeerend burgemeester 1548 en 1557 en lid der O.L.
Vrouwe-Broederschap Op Ter Poorten. Den 14den Mei 1539 bekenden de
gebroeders Dierick, Christoffel en Goert Hoeufft, dat de rente op de stad Weert.
waarover zij misverstand hadden met Johan van Lom de Oude zaliger, en die
Herman Heesman en zijn vrouw Margaretha van Verningen te zamen gegolden
hadden, af te staan aan Johan van Lom de Jonge. Deze werd als erfgenaam
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zijner tante Baetse van Lom op 23 Jan. 1529 met den hof Tusschenmolen te Leuth
bij Venlo en als erfgenaam zijns vaders op 10 Juni 1544 met den hof gen Holte te
Kessel (Lb.) beleend. Hij vernieuwde daarvoor den leeneed 21 April 1556. Den 7den
Dec. 1545 verschenen voor scholtis en schepenen van Herten en Ool Adolf van
Waldoos, genaamd Baerle, en diens echtgenoote Anna van Bree, die verklaarden
verkocht te hebben aan Johan van Lom de Jonge en zijn erven een rente van negen
hornsche postulaatsgulden, staande verhypothiseerd op Branshof te Ool, in behoeve
der erfmissen door Johan's vader gesticht. Deze rente werd 13 Dec. 1584 door
Johan's gelijknamigen zoon afgelegd. Den 11. Nov. 1546 verklaarde de Magistraat
van Venlo, dat Johan van Lom een erfrente van 5 philipsgulden, ten behoeve van
zijn goed Cranevelt heeft overgenomen van Jan Verwer te Weert, die ze geërfd had
van den priester Mathijs Colen aldaar. Toen genoemde Magistraat in hetzelfde jaar
toestond, dat hij deze rente zou afleggen, vereerde zij hem met 8 quarten wijn bij
Henrick Moutz en 16 quarten wijn bij Stijn van Lom (stadsrekening van Venlo 1546).
Johan was in 1529 gehuwd met E v a v a n K r i e c k e n b e c k genaamd B a e r l e
(geb. 21 Dec. 1512, overl. 24 Febr. 1540), die hem vier kinderen schonk: J o h a n ,
heer van het huis Westringh, gelegen te Maasbree, huwde volgens huw. contr. 13
Febr. 1562 M a r g a r e t h a d e P o l l a r t ; C a t h a r i n a , had een jaarrente van
27 goudgulden op de stad Venlo, die zij aan haar nicht Johanna, dochter van haar
broeder Johan, had overgegeven; zij wordt vermeld in de bijlagen der
stadsrekeningen van Venlo 1575-78; zij was matersse of overste van het klooster
Maria-Garde te Roermond, als zoodanig vermeld o.a. 10 Febr. 1581 in het
protocollenregister van Roermond 1548-91, fol. 336; A n n a , huwde met L o e f f
I n g e n h a e f f ; en J o h a n n a , huwde volgens contract dd. 5 Jan. 1572 D e d e r i c h
d e P o l l a r t . Behalve deze kinderen had hij ook nog een natuurlijken zoon J o h a n ,
wiens zoon Jacob voorgaat.
Zie: Genealogie Hoeufft, 37; A.F. v a n B e u r d e n , Het Roermondsche
Regeeringsgeslacht van Wessem (Sittard 1906), 62; A.J.A. 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), 159; Inventaris stadsarchief van Venlo, no. 738; J. V e r z i j l , Het
adellijk geslacht van Lom van Westeringh in Maasgouw (1928), 71 (hier verbeterd);
d e z ., Johan van Lom, bijgenaamd de Oude, schepen en burgemeester van
Roermond in Maasgouw (1934), 10-12; over Catharina: A.F. v a n B e u r d e n ,
Gegevens over de Roermondsche Kloosters in Limburg's Jaarboek XXIV (1918),
3-4, 80.
Verzijl

[Loo, Jacob van]
LOO (Jacob v a n ), schilder, geb. omstr. 1614 te Sluis en overl. te Parijs op 27 Nov.
1670. Hij was een leerling van zijn vader J o h a n n e s . In 1635 leverde hij aan den
amsterdamschen kunsthandelaar Marten Cretzer 10 schilderijen. Deze connectie
was vermoedelijk de oorzaak dat hij naar Amsterdam vertrok. 27 Juni 1642 is hij
hier gehuwd met A n n a L e n g e l e , een zuster van den portretschilder Martinus
Lengele in den Haag. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren. Hij wordt een
bekend schilder en wanneer Jan Vos in 1654 een lofdicht maakt op de
amsterdamsche schilderkunst noemt hij hem naast Rembrandt, Govert Flink, Ferd.
Bol, W. Kalf e.a. De invloed van de vlaamsche schilders, vooral van van Dyck, maakt
hoe langer hoe meer plaats voor die van de hollandsche meesters. Terborch en
Nic. Maes dienden hem tot voorbeeld in zijn genre-stukken.
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Het is mogelijk, dat hij in de landschappen van Wijnants en Hobbema figuren
geschilderd heeft. Eglon van der Neer is vermoedelijk zijn leerling geweest. Op 31
October 1660 heeft hij te Amsterdam in een gevecht den wijnkooper Hendrik Breda
gedood. Deze schijnt zeer lastig en strijdlustig geweest te zijn. Jac. v. Loo is naar
Parijs gevlucht. Op 7 Juli 1661 is hij voor eeuwig uit Holland verbannen. Was hij in
Amsterdam gebleven, dan zou hij ter dood zijn veroordeeld.
In 1663 wordt van Loo te Parijs tot lid van de Academie gekozen. Hier komt hij
onder invloed van het fransche academisme. De portretten uit dezen tijd werden
het meest bekend. Koningin Anna liet zich door hem schilderen, terwijl ook de
aartsbisschop van Parijs hem het maken van een portret opdroeg. Hij heeft ook
groepen geportretteerd. Mythologische en allegorische scènes namen een belangrijke
plaats in zijn oeuvre in. Zijn zoon J a c o b en vooral zijn kleinzoon C h a r l e s
A n d r é , gewoonlijk Carle van Loo genaamd, werden zeer bekende fransche
schilders.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910) en III (1911); U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIII (1929);
A. B r e d i u s in Oud-Holland (1916); A r t h u r v o n S c h n e i d e r in Zeitschrift für
bildende Kunst (1925-26), 66.
van Guldener

[Loon, Arnoldus van]
LOON (Arnoldus v a n ), geb. te Bolsward in 1719, overl. 8 April 1780, liet zich in
1736 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker en 12 Sept. 1740 aan
de groninger academie. Hij werd 19 Aug. 1742 als candidaat in de theologie
bevestigd te Oudega c.a. (Wymbr.) en nam, verroepen naar Achlum, afscheid 30
Mei 1751. In laatstgenoemde gemeente was hij werkzaam tot zijn dood. Men vindt
van hem een grieksch vers achter de Dissertatio exhibens bigam observationum
ad loca S. Codicis, Ps. 92:14 et Apoc. 3:1, verdedigd door Hetto Reinalda (Franeq.
1739).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 237,
380.
Wumkes

[Lootius, Eleazar]
LOOTIUS (Eleazar), geb. te Leiden in 1595, overl. te 's Gravenhage 21 Dec. 1668,
was de zoon van een M a l j a r d u s L., en niet (zooals v. R h e n e n , Naaml. Predtn.
van Utrecht vermoedt) van Ds. E v e r h a r d u s L. te Amersfoort.
Op 19-jarigen leeftijd, 17 Juli 1614, te Leiden ingeschreven, kwam hij als candidaat
in 1619 te Koedijk en St. Pancras en werd in 1623 pred. te Geertruidenberg. Op
den 1sten Juli 1632 beroepen te 's Gravenhage (in de plaats van Beyerus), nam hij
7 Juli aan, doch werd pas 6 Oct. te Geertruidenberg gedimitteerd, en daarop 14
Nov. 1632 's namiddags door Ds. Modeus in de Gr. Kerk bevestigd. In 1644 was
hij praeses der Synode te 's Gravenhage, die hij opende met Handel. XX vs. 28. In
1650 praeses te Schoonhoven, sloot hij die met 2 Cor. V vs. 10; opende als praseses
de Synode te Dordrecht in 1656 met Joh. XXI vs. 17 en opende die als praeses te
Delft 16.. met Coloss. IV vs. 17.
In 1644 werd hem met twee anderen opgedragen om de drukfouten in de
bijbelsche liturgieën te herzien; het Album der leidsche hoogeschool vermeldt op
20 Oct. 1654: ‘D. Eleazar Lootius. V.D. Hagae Comitis M., Biblicae Correctionis

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

gratia hic ad tempus subsistens. Hon. Causa’. In 1645 werd L. verzocht om den
dienst waar te nemen bij de plenipotentiarissen op den vredehandel te Munster. Hij
nam dit 19, 20 April aan en moest zich 3 Oct.gereed houden. In 1651 leverde hij,
als afgevaardigde der Synode, met vijf predikanten een remonstrantie in tegen de
woelingen der Roomschen. Aan zijn dochter, met een kleermaker ver-
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loofd, wil Lootius dit huwelijk niet toestaan; de kleermaker komt 26 Juni 1652 in den
kerkeraad zijn beklag doen. Den 2den Mei 1656 houdt L. de inwijdingspredicatie in
de voltooide Nieuwe Kerk, welke preek wordt uitgegeven en met een vereering van
200 pond door de ‘Sociëteit van 's Gravenhage’ wordt beloond. Wegens een gebrek
aan zijn oogen verzocht L. 5 Juli 1658 dat iemand voor hem het avondmaalsformulier
zou lezen. Den 5den Oct. 1668 vraagt hij wegens ouderdom en zwakte gesecundeerd
te worden en geëxcuseerd om in den a.s. wintertijd in de vergaderingen van den
kerkeraad te compareeren. Drie maanden later overleed hij, een weduwe, J o h a n n a
P e l s , nalatende, die nog zeker in April 1673 en misschien ook nog in 1677 uit het
legaat van de Vrouwe van Lier werd ondersteund. Een zoon, E l e a z a r , geb. te 's
Gravenhage 4 Dec. 1633, werd predikant bij onzen ambassadeur Boreel te Parijs;
teruggekeerd werd hij in 1664 predikant te Dongen en overleed aldaar in 1672.
Van E.L., den vader, bestaat een Lijckpredicatie over Prins Hendrick (1647); en:
Predicatiën gedaen op het openen van de derde Kercke im 's Gravenhage, den 21
en 22 Mey 1656, met eenen de Bevestiginghe van de E.D. Godefridus Lamotius in
's Gravenhage ('s Grav. 1656).
Zie: Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. N.H.K., II, 430; G l a s i u s , Chr. Kerk na de
Herv., II, 9; d' E s c u r y , Holl. Roem, IV, 2, p. 744; R o g g e , Uyttenbogaert III, 302;
H a r t o g , Predikkunde, 132; Kanselontluistering, 42; v. N u y s s e n b u r g ,
Geertruidenberg, 193; Die Haghe (1893), 163.
Regt

[Lossy, Jan Willemszoon]
LOSSY (Jan Willemszoon), geb. omstr. 1545, denkelijk te Haarlem, overl. 20 Mrt
1629 te Haarlem. Leermeester van Jan P. Sweelinck. Stadsspeelman (1e van de
4 of 5 spelers) te Haarlem van 1592-1629 (hoewel in een acte organist genoemd,
is hij als zoodanig niet nawijsbaar). Waarschijnlijk dezelfde als J a n
W i l l e m s z o o n , ‘waecker by nachte opten thoorn’ te Haarlem van 1574-1577,
dus juist tijdens Sweelinck's leerjaren (wakers op den toren waren musici). Lossy
stond tevens in nauw verband met het brouwersbedrijf. Hij was een bemiddeld man
van zeer goede familie, die zich blijkens een aantal akten te Haarlem in het leven
nogal geroerd heeft. In 2e huwelijk trouwde hij met M a r g a r e t e v a n
T e y l i n g e n . Verder is er van zijn leven weinig bekend; over zijn werken in het
geheel niets. De 2e zoon uit zijn 1e huwelijk is W i l l e m J a n s z . L o s s y (1580
of 81-1639), een bekend organist van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, leerling van
Sweelinck.
Zie: B. v.d. S i g t e n h o r s t M e y e r , 100 jaar schalmeispelen te Haarlem, en
het vervolg hierop Jan Willemszoon Lossy, beide art.in Tijdschrift v.d. Ver. v. Nederl.
Muziekgeschiedenis dl. XIV; verder over de Lossy's te Amsterdam: Ch.M. D o z y ,
Jan Psz. Sweelinck en andere organisten der 16e eeuw in Oud-Holland (1885),
299-300; en samenvattend B. v.d. S i g t e n h o r s t M e y e r , Jan P. Sweelinck en
zijn instrumentale muziek ('s Gravenhage 1934).
van den Sigtenhorst Meyer

[Lover, Reinier de]
LOVER (Reinier d e ), geb. waarsch. te Sneek, overl. waarsch. te Amsterdam omstr.
1713, zoon van A g g e S i m o n s d e L., die te Sneek lid was van den stedelijken
raad, broeder van S i m o n A g g e s d e L., die er in 1654 schepen was. Tusschen
1698-1702 woonde hij te Naarden, waar hij med. doctor en geneesheer was, terwijl
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hij in 1700 daar het ambt van vicepresident-schepen waarnam. In 1702 vertrok hij
naar Amsterdam. Hij was bevriend met Balthasar Bekker, wien
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hij menigen dichtregel wijdde. Ook verstond hij de friesche taal blijkens een brief
van hem in die taal aan Bekker in 1710 geschreven. Het voornaamste van zijn
schriftelijke nalatenschap bestond in een dichtbundel Ledige uren besteedt in rijmen
van verschillende soorten en stoffen, waarvan Mr. W.J. C. van Hasselt, die dit
manuscript en nog een andere verzameling zijner Rijmoeffeningen bezat, eenige
proeven gaf in De Vrije Fries, X, 99 v.v. en in de Weespsche en Gooische
Volksalmanak (1860). Hij was gehuwd te Weesp met R a c h e l W i j m a .
Zie: Navorscher IV, 384; mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 301.
Wumkes

[Lubbertsdr., Judith]
LUBBERTSDR. (Judith), geb. te Amsterdam 21 Dec. 1601, naar schatting aldaar
overl. omstr. 1670, dichteres. Zij was van eenvoudige doopsgezinde afkomst. Haar
vader L u b b e r t E s i e n s (E s g e n s , E s s i e s , Y s s e n s ), geboortig uit Wijhe
bij Deventer, had zich als korenzetter te Amsterdam gevestigd en was aldaar
getrouwd (ondertr. 6 Juli 1591) met A e l J a n s d r . Op 7 Febr. 1618 werd Judith
door Pieter Andriesz. Hesseling (dl. VIII, kol. 757) bij de waterlandsche gemeente
der Doopsgezinden te Amsterdam gedoopt. Toen zij ongeveer twintig jaar oud was,
geraakte zij in kennis met den dichter Cornelis Laakhuysen (zie art. in dit dl.), met
wien zij - zooals Jan Theunisz. (dl. IX, kol. 1117) ons mededeelt - ‘veel
t'samenspreekens van geestelijcke ofte wedergheboorten saacken’ had. Zij wordt
dan ‘koussestopster’ genoemd. Dezelfde schrijver heeft ons wonderlijke staaltjes
overgeleverd van Judith's naïef geloof in de wedergeboorte; of een nuchter man als
Jan Theunisz., die van de mystieke stroomingen uit zijn tijd niets wilde weten, hier
betrouwbaar is, valt echter zeer te betwijfelen. Omstreeks 1628 verhuisd naar
Alkmaar, kwam Judith daar in kennis met den doopsgezinden dichter en voorganger
Jan Philipsz. Schabaelje (dl. II, kol. 1268, vgl. dl. IX, kol. 954), met wien zij op 18
Jan. 1629 te Amsterdam ten huwelijk inteekende. Om de een of andere reden ging
het huwelijk echter niet door; Judith zegt zelf in haar autobiografie - te vinden in na
te noemen dichtbundel - ‘doen (d.i. in 1629) raeckte ick uyt haer Gemeente (d.i. de
Doopsgezinde gemeente) door een schickinge Godts en hield' mij in eenicheyt, te
weten dat ick mij onder geen ander volck (d.i. ander kerkgenootschap) en begaf
omtrent den tijt van vier jaer’. Zij bleef echter nog eenige jaren te Alkmaar wonen,
immers Schabaelje legateerde bij testament, dd. 18 Oct. 1630 voor den alkmaarschen
notaris Jacob Cornelisz. van der Gheest verleden, aan Judith Lubbertsdr. ‘binnen
deze stad woonachtig’ een bedrag van ƒ 600. Dit legaat werd echter bij codicil voor
denzelfden notaris dd. 1 Juni 1632 door Schabaelje gerevoceerd. Vermoedelijk
woonde Judith toenmaals niet meer te Alkmaar: zij werd nl. op 1 Oct. van
laatstgenoemd jaar door den Pater Jezuïet Petrus Laurentius te Amsterdam gedoopt.
Op 7 Sept. 1633 is zij ‘in den derden Regel van Sinte Franciscus ghegaan’ en werd
dus klopje, terwijl zij op 11 Oct. 1635 het H. Sacrament des Vormsels ontving op
den feestdag van den Heilige, wiens naam onder de letters H.M.J.B.L.V.E.S.H.
schuilt.
Voor zoover is na te gaan, werd voor het eerst een gedicht van Judith (anoniem)
gedrukt in het Gheestelijck Kruythofken (eerste uitg. bij Claes Jacobsz. in de Rijp
1629), nl. no. 48, getiteld ‘Scheilied’, dat hoogstwaarschijnlijk vervaardigd werd bij
haar vertrek naar Alkmaar. In denzelfden bundel komen verschillende gedichten
voor van Schabaelje en Laakhuysen; de uitgever Claes Jacobsz. (zie dit dl., kol.
411) was trouwens ook een
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goed vriend van Schabaelje. Daarna vindt men (eveneens anonieme) gedichten
van haar in Het Rijper liedtboecxken, 2e dr. (bij Claes Jacobsz. in de Rijp 1636) en
het Gheestelijck Bloemhofken (Haarlem 1637), beide doopsgezinde liedboekjes.
Inmiddels had Judith ook nà haar overgang tot het Katholicisme liederen vervaardigd.
Al haar gedichten (onder den zinspreuk ‘Liefd' verwint’), zoowel uit haar
doopsgezinden als uit haar roomschen tijd, werden door J a n S t e v e n s e n .
verzameld o.d.t. Der lijden vreucht, inhoudende eenighe geestelijcke liedekens:
onder 't advijs, van Liefd' verwint. Ghemaeckt door J u d i t h L u b b e r s (Amsterdam
1649); het eenig bekende ex. van dezen bundel (die een korte autobiografie bevat
van de dichteres) bevindt zich in de coll. Scheurleer in de Kon. bibl. te 's Gravenhage.
Ten slotte werden twee van haar gedichten opgenomen in den bekenden
verzamelbundel van C l a e s S t a p e l , Lusthof der zielen (1e dr. Alkmaar 1681, 7e
of laatste dr. 1737).
Merkwaardig is, dat Judith Lubbertsdr. de eenige vrouwelijke auteur is in de
kringen der N.-H. doopsgezinde dichters uit de 17e eeuw (van de ook bij S t a p e l
voorkomende dichteressen Maria de Bakker en Neeltje Dirksdr. Beths is slechts
een enkel onbelangrijk gedicht overgeleverd). Zij volgt meestal kritiekloos de litteraire
convent ieder religieuze rederijkers; soms echter hoort men een eigen geluid. Vooral
is dit o.a. het geval bij een tweetal gedichten van mystischen aard ‘Hoe soet is
d'eenicheyt’ (verm. c. 1630, ook bij S t a p e l ) en ‘Hoe star-ooght mijn ghesicht’, die
zonder twijfel poëtische waarde hebben en een innigen en waarachtig vromen geest
ademen. Daarenboven maakt haar eenvoud indruk op den lezer. Opmerkelijk is
nog, dat de gedichten van nà haar overgang van veel minder inhoud zijn.
Het is onbekend wanneer Judith overleed. Jan Soet (dl. I, kol. 1477) maakte omstr.
1665 een tweetal gedichten op haar: ‘Aan Judith’, waarin hij haar vroomheid en
deugd prijst en zegt dat zij ‘in (haar) ouderdom een jeugd vertoond, vol blos en
geur'ge bloemen’. Aangezien èn Jan Soet èn de uitgever van haar bundel, Cornelis
Jansz. Stichter, op den Haarlemmerdijk bij de poort woonde, zal men haar
woonplaats te Amsterdam niet ver van daar dienen te zoeken. Dat zij, evenals
andere klopjes, op het Begijnhof heeft gewoond, is niet waarschijnlijk.
Van haar broeders en zusters zijn bekend: J a n L u b b e r t s z ., geb. omstr. 1593,
bij de waterlandsche gemeente te Amsterdam gedoopt 1 Jan. 1610; E s i a s
L u b b e r t s z ., geb. omstr. 1597, van beroep boekbinder (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, 395), overl. in 1634, had uit
zijn huwelijk met J a n n e t j e J a n s z d r . twee kinderen (J a n E s i a s z . en H e s t e r
E s i a s d r .); E l s i e L u b b e r t s d r ., ge noemd 1629 en 1634 en M a c h t e l t i e
L u b b e r t s d r . (aan laatstgenoemde heeft Judith een harer gedichten opgedragen).
Zie: Lidmatenregister der Doopsgezinde gemeente te Amsterdam (Doopsgezind
Archief aldaar); Huw. int. reg. van de Pui (Gem. archief Amsterdam); J a n
T h e u n i s z ., Der Hanssijtsche Menniste Gheestdrijveren historie (1627), 31; J a n
Z o e t , D'uitstekende digt-kunstige werkken (1675), 219; J.H. S c h e l t e m a , Ned.
liederen uit vroegeren tijd (1885), 350; Catalogus van boeken in N. Ned. verschenen
(1911) VIII, 13; Catalogus van de muziekwerken en de boeken over muziek (in het)
Muziekhist. Museum van Dr. D.F. Scheurleer II (1924), 223; D.F. S c h e u r -
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l e e r , Ned. liedboeken (1912), 61, 2; A. d e K e m p e n a e r , Vermomde
Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers (1928), 245; H.F. W i j n m a n , Judith
Lubberts in het Jaarboek Amstelodamum (1937).
Wijnman

[Lubeley, Egbertus]
LUBELEY (Egbertus), geb. te Nienhaus in het graafschap Bentheim 20 Jan. 1672,
overl. te Steenwijk 23 Aug. 1739, liet zich 4 Sept. 1690 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Leiden en studeerde daarna te Franeker, waar hij in 1693 een
Disquisitio theologica de Juvenca rufa, ejusque mysterio, ad Numer. XIX (Franeq.
1693) verdedigde onder leiding van prof. Campegius Vitringa. Candidaat geworden,
deed hij 19 Juli 1696 zijn intree als predikant te Weidum, waar hij werkzaam was
tot 28 Mei 1703. Vervolgens diende hij de gemeenten Menaldum (3 Juni 1703-2
Nov. 1704) en Steenwijk (9 Nov. 1704 tot zijn dood).
Zie: Boekzaal (1739), Oct. 497; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in
Friesland (Leeuw. 1886), 91, 174.
Wumkes

[Luttichuys, Isaack]
LUTTICHUYS (Isaack), schilder, werd geb. in 1616 te London (in Austin Friars ged.
25 Febr.) en is overl. te Amsterdam in 1673 (begr. 6 Maart). Vermoedelijk heeft hij
te Amsterdam gewerkt, in ieder geval was hij in 1638 te Amsterdam, toen hij het
portret teekende van de moeder van Pieter Corn. Hooft, Anna Blaeu, en hij was er
3 April in 1643 en 1645, toen hij beide keeren in het huwelijk trad aldaar. Simon L.,
die volgt, was zijn zes jaar oudere broeder. Is. L. schijnt geldzorgen gehad te hebben,
in 1659 was hij een lijstenmaker geld schuldig. In 1668 moest hij veel van zijn
eigendommen in pand geven. Hij schilderde portretten en stillevens. Naar hem heeft
o.a. J. Matham een prent gemaakt.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXIII (1929), 483; A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910)
72; H. v a n H a l l (e n B. W o l t e r s o n ), Repertorium voor
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de geschiedenis der Nederlandsche schilder- en graveerkunst ('s Gravenh. 1936),
461.
J.M. Blok

[Luttichuys, Simon]
LUTTICHUYS (Simon), schilder, werd geb. 6 Maart 1610 te Londen en is te
Amsterdam overl. in 1681 (begr. 16 Nov.). Hij was de oudere broeder van Is. L. (zie
boven). Hij werkte eerst in Londen, waarschijnlijk later in Amsterdam, maakte er in
1649 zijn testament en huwde 4 Augustus 1655 voor de 2de maal met J o h a n n a
C o c k s , een Engelsche. Hij schilderde portretten en stillevens in den trant van
Pieter Claesz, doch zwaarder van toon. Hij schilderde te Breda in 1660 de portretten
van Karel I en zijn twee broeders Jacob en Hendrik. Naar hem heeft o.a. C. van
Dalen prenten gemaakt.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXIII (1929), 483; A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910),
73; H. v a n H a l l (e n B. W o l t e r s o n ), Repertorium voor de geschiedenis der
Nederlandsche schilder- en graveerkunst ('s Grav. 1936), 461.
J.M. Blok

[Lydius, Nicolaus]
LYDIUS (Nicolaus), geb. omstr. 1638, overl. Juli 1686 te Franeker, zoon van Ds.
Joh. L. te Aarlanderveen (dl. VIII, kol. 1087) en een kleinzoon van den franeker
hoogleeraar Martinus L. (dl. VIII, kol. 1088), werd 25 Jan. 1655 als alumnus coll.
ingeschreven in het matrikel der leidsche hoogeschool. Hij was predikant te
Soeterwoude in 1667, en werd van daar beroepen te Franeker als opvolger van
Herm. Witsius in 1680. Tot zijn dood was hij daar werkzaam. Van hem verscheen
na zijn dood Korte Aanteekeningen of uitbreiding over het Hoogelied van Salomo
(Franeker 1689; 3e dr. Amst. 1719), dat prof. Campegius Vitringa in naam van de
theol. faculteit approbeerde. Ds. Joh. d'Outrein bezorgde den 2den en 3en druk,
vermeerderd met verklaringen van psalmen, en stichtelijke gezangen.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 232.
Wumkes
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M.
[Maas, Jacobus]
MAAS (Jacobus) was deken van Aardenburg van 1456 tot 1460. Hij volgde als
zoodanig meester Joannes de Knesselaar op, die 1455 nog een der pastoors was
van de St.-Salvatorskerk te Brugge.
Jacobus Maas bekleedde de waardigheid van zegeldrager van het hof te Brugge:
‘Sigillifer curie Brugensis et officiarius Domini’. Hij was in bezit van verschillende
vicarijen in het land van Waas, nl. te Rupelmonde, Burcht, Zwijndrecht en Temsche.
1460 was Georgius Blandelin deken van Aardenburg. Een Jacobus Maas komt
reeds voor als pastoor van O.L. Vrouwe-kerk te Sluis in 1447.
Zie: Analectes hist. eccl. Belg. XXXIV (1908), 255; XXV (1909), 441, 444; XXXVII
(1911), 415, 426, 432, 436, 439.
Fruytier

[Machielsen, Jan Pieter]
MACHIELSEN (Jan Pieter), geb. in 1782, overleden te Batavia 15 Nov. 1849.
Hij trad in dienst bij de marine, doorliep alle rangen en werd vice-admiraal. In Nov.
1847 vertrok hij als passagier met Z.M. fregat ‘de Rijn’ naar Oost-Indië, werd bij
Kon. besl van 12 April 1848 benoemd tot commandant van Z.M. zeemacht in N.-Indië.
Dit ter vervanging van den
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schout-bij-nacht E.B. van den Bosch, die minister worden zon. Hij werd inspecteur
der Marine en president der commissie tot verbetering der indische zeekaarten.
Aan boord van Z.M. fregat ‘Prins van Oranje’ (8 Mrt. 1849 ingescheept) maakte hij
de 3de expeditie naar Bali mede en overleed nog vóór het jaar ten einde was.
Hij huwde E l i s a b e t h v a n E y s , geb. te Amsterdam, gedoopt in de r.-k. kerk
het Boompje 20 Sept. 1786, ging in 1802 over tot de Geref. kerk en overleed te
Utrecht 3 Juni 1854, gewettigde dochter van I s a ä c v.E. en van E l i s a b e t h
Dibbetz.
Een zoon, Mr. H e n d r i k M a c h i e l s e n , geb. te Utrecht 26 Dec. 1817, overleed
als oudprocureur-generaal van het Gerechtshof te 's Gravenhage 26 Dec. 1877,
nalatende als wed. C.W.A. barones M u l e r t .
Zie: Wapenheraut XIII, 275; Ned. Adelsboek (1915), 373; Het leven van een
vloothouder. Gedenkschriften van M.H. J a n s e n , uitg. S.P. l'H o n o r é N a b e r
(Utr. 1925, Werken Hist. Gen. 3e serie, nr. 49), zie Register; M.D. F e e n s t r a ,
Bekn. Beschr. Nederl. Overz. bezittingen, 327, 838, 839, 1046.
Regt
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[Mackay, Hugh]
MACKAY (Hugh), geb. te Namen 4 Oct. 1764, overl. te Emden 15 Oct. 1847, was
predikant te Peasens in 1787, te Twijzel en Kooten 1788-1800, en te Emden 1800-47.
Hij nam in 1791 het presidium waar op de prov. synode te Franeker, in April 1795
woonde hij als secundus van Ds. P. Brouwer de laatste vergadering bij van gewone
deputaten synodi Fris. In Aug. 1797 werd hij in een algemeene classic. vergadering
van predikanten en ouderlingen benoemd tot lid der nieuw opgerichte kerkelijke
commissie. In Emden vierde hij Aug. 1837 en Aug. 1847 zijn 50-jarig en 60-jarig
dienstjubileum. Hij was aldaar Kirchenrath en praeses der oostfriesche coetus.
Zijn zoon D a n i ë l J o h a n n e s M a c k a y , geb. te Peasens 29 Maart 1788,
overl. te Amsterdam 6 Apr. 1867, predikant te Twijzel en Kooten 1809-18,
Leeuwarden 1818-24, Amsterdam 1824-67, schreef o.a. Uitboezeming bij
gelegenheid dat de W.E.G. heer Sybrandus van Haersma als grietman van
Achtkarspelen zitting nam 1 Oct. 1816. Van dezen dichter bestaan verschillende
portretten met onderschriften.
Zijn broeder D a v i d G e o r g e M., geb. te Twijzel 10 Juli 1798, overl. te Staveren
10 Maart 1858, was predikant te Foudgum en Raard 1822-25 en Staveren 1825-58.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten v. Friesland (Leeuw. 1886), register;
W. E e k h o f f , De stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden (Leeuw. 1875), 35;
mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1934) II, 133.
Wumkes

[Maes, Nicolaes]
MAES (Nicolaes), schilder, werd geb. Nov. 1632 te Dordrecht en begraven te
Amsterdam 24 Nov. 1693. Zijn vader, G e r r i t M a e s , was koopman te Dordrecht
en huwde 15 Dec. 1619 met een dordtsche vrouw. Nadat M. aldaar eerst bij een
onbekend meester het teekenen had geleerd, kwam hij, waarschijnlijk omstreeks
1648, te Amsterdam bij Rembrandt in de leer. Rembrandt stond toen op het
hoogtepunt van zijn kunstenaarsloopbaan en met M. waren de Dordrechtenaren J.
Levecq en Sam. van Hoogstraten bij hem in de leer. In het einde van 1653 keerde
M. naar Dordt terug. In 1654, 21 jaar oud, huwde hij er met A d r i a n a B r o u w e r ,
weduwe van den predikant A r n . d e G e l d e r . In 1658 den 29sten Maart kocht
M. een huis te Dordt. Tusschen 1660 en 1665 (misschien ook is hij omstreeks 1662
in Engeland geweest), was hij te Antwerpen, waar hij met Jordaens kennis maakte.
Nadat de moeder van zijn vrouw, die te Dordt waarschijnlijk bij M. ingewoond had,
in 1662 was gestorven, hooren wij, dat hij 30 Juli 1665 in D. een tuin kocht en wat
later, 13 April 1667, wordt hem te Dordt een portret betaald. M. trok 14 Dec. 1673
weer naar Amsterdam, maar het huis, waarin hij te Dordt gewoond had, bleef zijn
eigendom. Zijn vrouw, zijn stiefzoon J u s t u s d e G e l d e r (die 4 à 5 jaar was,
toen zijn moeder voor den 2den keer huwde), zijn dochter J o h a n n a en de
dienstbode Aeltje verhuisden mee naar Amsterdam. Behalve zijn dochter Johanna,
heeft M. nog twee kinderen gehad, waarvan er een spoedig na de geboorte was
gestorven. M. werd begraven op 61-jarigen leeftijd in de Oude Kerk te Amsterdam,
nadat hij in de laatste jaren veel last van jicht gehad had. De kosten van zijn
begrafenis bedroegen 15 gulden. Maes schijnt een stil, maar toch opgeruimd mensch
geweest te zijn, die weinig in gezelschap kwam en geen herbergen bezocht.
Als zijn leerlingen worden genoemd: Reynier Covin te Dordt, die ook wel als zijn
leermeester geldt, verder Jan de Haen, Jac. Moelaert, Jan
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Vollevens, Marg. Godewijk, terwijl Q. Brekelenkam in zijn manier schilderde. N.
Maes was in de eerste plaats portret- en genre-schilder. Hofstede de Groot verdeelt
zijn werk in de volgende onderwerpen: 10 voorstellingen uit het O. en N. Testament,
4 mythologische voorstellingen en allegorieën, 9 mannen met een geestelijk beroep
als artsen, kunstenaren, ong. 28 voorstellingen van huiselijken aard o.a. spinnende
en naaiende vrouwen, ong. 18 voorstellingen met kinderen, 14 met musiceerende
menschen, drinkers etc., 5 stuks oude vrouwen in gebed, een paar honderd
portretten, waarbij een 160-tal van bekende personen. Zijn eerste werken stonden
onder invloed van Rembrandt, maar zekere werken kennen wij uit M.'s jeugd niet;
van 1654 af (zijn vroegst gedateerd schilderij) echter kunnen wij zijn ontwikkeling
beter vervolgen. M. schilderde zijn beste werken, toen hij 20 à 25 jaar oud was, zij
vormen 1/10 van zijn oeuvre (ongeveer 50 stuks), hij was toen nog onbekend. Op
het hoogtepunt van zijn leven, was hij de beroemdste schilder van zijn tijd; hij muntte
uit door treffende gelijkenis en smaakvolle opstelling, maar op het einde van zijn
leven stond hij niet meer zoo hoog; in dien tijd werd Nederland reeds lang
overvleugeld door Frankrijk. Vooral in Engeland is M. door zijn genre-stukken hoog
geschat geworden. Zijn vroegste werken waren die met bijbelsche voorstellingen;
in den tijd van 1654 ontstaan zijn meesterwerken zooals gezegd, het zijn huiselijke
intieme tafereelen, genre-schilderijen in warm vermilioen, diepzwart en crème-geel,
met sterke tegenstellingen van licht en donker. In 1657 ontstond het portret van Jan
de Witt en daarop volgde een reeks portretten van andere bekende personen; wij
kunnen aan de data zijn werk tot aan M.'s dood in 1693 nagaan. Van 1658 af zien
wij den invloed van P. de Hooch en Joh. Vermeer; dan komen later meer violette
kleuren, het sterke blauw en het citroengeel voor, eveneens met krachtige
tegenstellingen. In zijn latere werken is M. geheel veranderd, zoowel wat coloriet,
opvatting als temperament betreft: het zijn meest portretten met een sterk accent
op de kleeding, het zijn gedrapeerde gewaden, die de elegante mannen en vrouwen
dragen, staande voor een gloedvollen avondhemel, de techniek is glad, de violette
kleur treedt op den voorgrond.
Wat zijn teekeningen betreft, geeft M. de voorkeur aan het roodkrijt; een groep
teekeningen, voorstellende Joden, moeders met kinderen, lange gestalten, die
vroeger op naam van Rembrandt stonden, moeten thans aan M. toegeschreven
worden (er zijn 2 teekeningen bij, die inderdaad een compositie van Rembrandt
weergeven).
Waar zijn schilderijen zich bevinden, kunnen wij nagaan in Hofstede de Groot's
werk (zie onder). Het schetsboek van Maes uit de verzameling Dalhousie, dat door
Valentiner gepubliceerd werd en in 1922 verkocht, geeft een uitstekenden kijk op
zijn teekentechniek en compositiestijl. Teekeningen van zijn hand bevinden zich
o.a. in de Prentenkabinetten te Amsterdam, Berlijn, Dresden, Rotterdam, London,
Cambridge (Fitzwilliam Museum), Chantilly, Frankfort, Weenen; Bayonne, coll.
Bonnat; Haarlem, coll. Koenigs; 's Gravenhage, coll. Lugt; Amsterdam, coll. J.Q.
van Regteren Altena, en bij de kunsthandelaren B. Houthakker, D.A. Hoogendijk.
Naar zijn werk maakten prenten o.a. L. Flameng, C.L. van Kesteren Rayou, P.F.
Rosaspina, Adé, J.P. Lange, G.R. le Villain, E. Boucourt, A. Blooteling, E. de Looze,
C.A. Hellemans, Sichling, J.v. Munnickhuyzen, P. Velijn, H. de
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Vries, J. Houbraken, J. Veth, C. Maezet, C.v. Caukercken, J. Löwenstam, A. Bartsch,
V. Denon, A. Duncan, W. Steelinck, L. Lambert, T. Lupton, D. Mordant.
Een geschilderd zelfportret kwam voor op de verkooping van der Marck 25 Aug.
1773 te Amsterdam; zelfportret op zijn schilderij ‘De ondeugende trommelaar’ in de
verzameling van den Groothertog van Saksen-Weimar te Weimar; een aan hem
toegeschreven geschilderd portret in de verz. de la Beraudière te Parijs.
I m m e r z e e l geeft een afbeelding van zijn portret in zijn Levens d. Holl schilders
II, 192.
Zie: C. H o f s t e d e d e G r o o t , Kritisches Verzeichniss der Werke der Maler
des XVII. Jahrh. VI (Essling. a.N. Parijs 1915), 482-622; G.J. H o o g e w e r f f in
Mededeelingen van het Nederl. Historisch Instituut te Rome (1929) 149 vlg.; A.v.
W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 88; U. T h i e m e u. F.
B e c k e r , Allgemeines Künstlerlexikon XXIII (1926), 546 (door H. W i c h m a n n
met literatuuropgaven); gegevens in het Rijksmuseum (Prentenkabinet) te
Amsterdam; J. G o u d s t i k k e r in Oud-Holland (1929) 104, 106; W.R. V a l e n t i n e r ,
Nic. Maes (Berlin u. Leipzig 1924); Cat. tentoonstelling in Mus. te Dordrecht (1934);
F. L u g t , Inventaire général des dessins du Louvre. Ecole hollandaise tom. III (1933);
A. B r e d i u s , Künstlerinventare 228, G 250, 1619, 1985, H 2073; M.D. H e n k e l ,
Le dessin hollandais des origines au XVIIe siècle (Paris 1931), 91, LXVIb en LXXVI.
J.M. Blok

[Magnet, Samuel]
MAGNET (Samuel), geb. 2 Nov. 1747 te 's Gravenhage, overl. te Raamsdonk 6
Nov. 1831, liet zich 9 Maart 1765 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Leiden, en was predikant te Almkerk (1773-74) en Raamsdonk (1774) tot zijn dood.
Van hem verscheen: Gods oorspronkelijke genadige menschenliefde, volgens de
leer van Jezus Christus en zijne apostelen (Dordrecht 1827), waarin hij trachtte te
bewijzen, dat de gereformeerde belijdenis in haar soteriologie niet overeenkomt
met de leer der evangeliën.
Zie: C h r . S e p p , Proeve eener pragm. Geschiedenis der theologie in Nederl.
134, 135.
Wumkes

[Magnus, Albert]
MAGNUS (Albert), gedoopt te Amsterdam Oude kerk 16 Oct. 1642, begr. aldaar
Nieuwe Kerk 17 Oct. 1689, boekbinder en uitgever. Hij was een zoon van den
boekbinder Magnus Hendriksz. (zie dit dl., kol. 359) en ondertrouwde te Amsterdam
5 Sept. 1670 met de 27-jarige M a r r e t j e C l a e s d r . V i s . Het huwelijk had plaats
op 30 Sept. d.a.v.; op dienzelfden datum droeg zijn vader hem over zijn ‘boecken,
pampieren, gereetschappen, 't gestel van den winckel, sijn in- en uytschulden en
verder alles wat daeraen dependeert’, waartegenover hij na zijns vaders dood aan
zijn broeder en zuster een bepaalde uitkeering moest doen: hij werd dus de officieele
opvolger van zijn vader en bleef vermoedelijk voorloopig werkzaam in diens huis in
de Dirk van Hasseltsteeg. Als huwelijksgeschenk had Albert aan zijn bruid cadeau
gedaan een fraaie door hem gebonden bijbel (uitgeg. te Amsterdam 1664) met
gecalligrafeerde inscriptie, terecht genoemd ‘het belangrijkste document voor de
geschiedenis van de werkplaats van Magnus’, thans nog aanwezig in de
universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Kort na den dood van Magnus Hendriksz.
(1674), werd Albert, die reeds eerder was verhuisd naar den Nieuwendijk bij den
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broeder Hendrik, die volgt, een bedrag van ƒ 600 voor het restant van den
winkelvoorraad van den overledene, in het sterfhuis aanwezig. Hendrik wilde hiervan
op 24 Juli 1674 in het openbaar verkooping houden en liet er een catalogus van
drukken, doch het bleek dat er veel ondergeschoven goed bij was, zoodat van de
autoriteiten slechts vergunning werd verkregen tot verkoop der ongedrukte boeken
en gereedschappen. Over de afwikkeling der nalatenschap ontstond twist tusschen
Albert en Hendrik; zij kwamen, blijkens een akte voor notaris Dankertsz. te
Amsterdam van 16 Juni 1674, overeen hun twist aan het oordeel van scheidsmannen
te onderwerpen. De vijandschap tusschen de broeders blijkt nog uit het testament
van Albert, op 11 Febr. 1677 verleden voor den notaris Jacob Lansman te
Amsterdam; daarbij sluit Albert zijn broeder Hendrik en ook zijn zuster Hendrikje uit
van de voogdij over zijn kinderen. Bij akte verleden voor notaris Joh. Commelin te
Amsterdam 24 Sept. 1685 nam hij op zich voor E h r e n f r . W a l t h . v o n
T s c h i r n h a u s te doen drukken de werken Medicina mentis en Medicina corporis,
en hiervan op extra groot papier exemplaren te leveren o.a. aan den Koning van
Frankrijk en den dauphin, gebonden in rood turksch leer versierd met leliën. Hieruit
volgt, dat met den ‘binder Magnus’, door D a n i e l E l z e v i e r in een zijner brieven
aan N i c . H e i n s i u s aanbevolen, Albert bedoeld wordt; hem werd nl. in Mrt. 1679
opgedragen het binden en vergulden van twee exemplaren der uitgave van Virgilius
door Heinsius (verschenen bij Elsevier 1676) in blauw en rood turksch leer op groot
papier, bestemd voor koning Lodewijk XIV en den dauphin, van welke opdracht hij
zich in twee weken kwijtte. Vermoedelijk heeft Albert zich niet aan de opgegeven
kleur gehouden, immers W i l l e m s heeft indertijd het aan den dauphin opgedragen
exemplaar teruggevonden, gebonden in groen leder (onbekend is waar dit zich
thans bevindt); deze schrijver was de eerste, die een origineele Magnusband aan
het licht bracht.
Albert was nl. een zeer kunstzinnig boekbinder, die het vergulden ‘aux petits fers’
(of met ‘fers pointillés’) - te voren alleen in Frankrijk bekend, - hier te lande heeft
toegepast. Hij bezigde daarbij behalve de reeds langer in zwang zijnde effen lijnen
en hoeken, gebogen stippellijnen en punten van ongemeenen zwier en bevalligheid,
welke hij op smaakvolle wijze tot grootere vlakken wist te combineeren. De randrollen
of fileten, waarin veelal fijne gegraveerde vogel- en andere dierfiguurtjes voorkomen,
zijn bij zijn banden zoo los en sierlijk gesneden, dat men deze daardoor duidelijk
van het werk van anderen kan onderscheiden. Men noemt deze vermenging van
puntstempelfiguren met genoemde ornamenten ‘mélange de pointiller’. Van de
hoeken af en later uit het midden werd begonnen de ruimte symmetrisch te vullen
met een stel stempels van hetzelfde motief, alleen in grootte verschillend. Ook de
kanten werden verguld, evenals de kanten der borden. Een enkele maal komt het
voor, dat de snede, meestal verguld, beschilderd werd op het goud of ingeperste
figuren vertoont. De banden zijn van groen of rood marocco, juchtleder of naar het
Havana zweemend turksch leder; de schutbladen zijn over het algemeen van
bontpenmarmer.
De vraag is, of niet reeds Magnus Hendriksz. met de toepassing dezer kunst hier
te lande is begonnen. Schrijver dezes heeft in een artikel in Oud-Holland (1937)
deze vraag ontkennend beantwoord; vroegere schrijvers - daarbij steunend op een
artikel van v a n S o m e r e n (1881) -
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nemen ten onrechte aan, dat vooral Magnus Hendriksz. en diens zoon Hendrik
Magnus het vergulden ‘aux petits fers’ beoefenden. Zeer goed is mogelijk, dat Albert
in zijn jongelingsjaren in Frankrijk in de werkplaatsen van le Gascon en Florimond
Badier (de laatste trad in 1645 voor het eerst op) het vak heeft geleerd; de vader is
daartoe zeker niet in de gelegenheid geweest. Deze was trouwens meer partijwerker
en bond perkamenten banden bij bestelling in grootere hoeveelheden. Op te merken
is nog, dat men hier te lande den franschen stijl zelfstandig heeft opgevat en verder
ontwikkeld; het werk van Albert is echter minder elegant en verfijnd dan het fransche,
maar krachtiger en forscher.
De boeken met Magnus-banden, die vóór ca. 1670 zijn gedrukt, kunnen niettemin
zeer goed nà dat jaar zijn gebonden; opvallend is in ieder geval, dat B y v a n c k die voor het eerst een critische lijst van banden gaf - talrijke Bijbels opsomt, verder
eenige exemplaren van Cats, twee van Camphuysen, keurboeken, enz., boeken
die bij onze voorouders in hooge eere stonden en die zij daarom in een kostbaar
gewaad staken, zonder dat hierbij sprake behoeft te zijn van geschriften, die bij
uitgaaf door den schrijver in prachtband zijn gebonden om aan autoriteiten te worden
aangeboden. Alle banden maken trouwens sterk den indruk door één hand te zijn
vervaardigd; van navolgers van Albert Magnus, die hem ook maar eenigszins nabij
kwamen, kan dan ook nauwelijks sprake zijn.
Van de bekendste Magnus-banden noemen wij: een ex. van den Bijbel in twee
prachtbanden (Leiden 1663) in coll.-Paul May te Amterdam, ex. van dezelfde uitg.
in één bd. in de Kon. bibl. te 's Gravenhage, Museum de Lakenhal te Leiden en
Univ. bibl. te Groningen; ex. van den Bijbel (Gorinchem 1663) in de Huntington
Library, San Marino. Cal.; ex. van den franschen Bijbel (Amsterdam 1669) in het
Museum Meermanno-Westreenianum, een ander ex. eertijds bij de firma Burgersdijk
en Niermans te Leiden, een derde ex. in 2 dln. op de veiling-van Stockum, Dec.
1927; exx. van den armeenschen Bijbel (Amst. 1666) in de Bibl. Nat. te Parijs en
de Univ. bibl. te Leiden, met opdracht resp. van 1669 en 1670. Exx. van Cats (uitg.
J.J. Schipper, Amsterdam 1655 en 1659) berustten bij Dr. C.P. Burger Jr. (overl.
1936), bij den heer Kalf te Zwolle, en te Stockholm. Verder bezit de Univ. bibl. te
Amsterdam: twee uitg. van Camphuysen (1652 en 1658); de Kon. bibl. te 's
Gravenhage: een band om een verzameling gravures naar schilderijen uit het kabinet
van Gerard Reynst te Amsterdam (vóór 1671), Athanasius Kircher, Latium (1671),
Antonides van der Goes, De Ystroom (1671); een tweede ex. hiervan in de coll. Ir.
H.A. van Baak te Bussum; het Ned. museum te Amsterdam: een fransch bijbeltje
(Charenton 1652); het Mus. voor Kunstnijverheid te 's Gravenhage: J. Nieuhoff,
Zee- en Lantreize (1682); de Bibl. van de Kon. Ac. van Wetenschappen te
Amsterdam: Huygens, Korenbloemen (1672, met opdracht aan de Prinses van
Oranje 1686); Britsch museum: een Missale Romanum (1663) enz. In de coll.-A.W.M.
Mensing te Amsterdam (geveild Londen, Sotheby Dec. 1936) was een hs. van Prins
Willem III van Oranje, Discours sur la nourriture (1654) met Magnus-band. Al deze
banden moeten dus tusschen 1669 (de armeensche Bijbel te Leiden) en 1689
vervaardigd zijn.
Albert was behalve boekbinder ook uitgever. Hiervóór zijn reeds vermeld de beide
werken van v o n T s c h i r n h a u s , in 1687 en 1686 uit-
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gegeven bij hem en Jan Rieuwertsz Jr, den vriend van Spinoza; andere uitgaven
zijn: F. M a u r i c e a u , Tractaet van de siektens der swangere vrouwen (1683),
J o h . A n t o n i d e s v a n d e r G o e s , Gedichten (bij Jan Rieuwertsz., Pieter
Arentsz. en Albert Magnus 1685) en Orden de bendiciones y las ocaziones en que
se deven dezir (5447= 1687, de Bibl. Rosenthaliana te Amsterdam bezit hiervan
een ex. met hebr. tekst en een met hebr. en sp. tekst). Doch vooral gaf hij
tooneelstukjes en andere werkjes uit voor het Kunstgenootschap Nil volentibus
arduum, met welks bestuurderen hij blijkbaar op zeer goeden voet stond. Het waren
vertaalde of oorspronkelijke stukken van L. M e y e r , A. P e l s , D. L i n g e l b a c h ,
P. B e r n a g i e , P. d e l a C r o i x , F. A r e n d s , M. B r e d a , J. P l u y m e r , G.
B i d l o o e.a., zooals Het spookend weeuwtje (1677), De gelijke tweelingen (1677,
1682), Agrippa of de gewaande Tiberinus (1678), De vrijer in de kist (1678),
Andromache (1678), De malle wedding (1679, 1681), J u v e n a l i s , Satyra X (1679),
De bekeerde alchimist (1680), Tieranny van eigenbaat (1680), 't Gedwongen huwelijk
(1682), De schilder door liefde (1682), Cinna (1683), Ifigenia (1683), Bajazet (1684),
Agamemnon (1684), A. P e l s , Minneliederen en mengelzangen (1684), Paris en
Helena (1685), Arminius (1686), Amadis (1687), De gelukte list (1689) enz. enz.,
alle te vinden in den Catalogus der Bibl. van de Mij. der Ned. Letterkunde, Afd.
Tooneel. Het boekverkoopersadres van Albert luidde: ‘op de Nieuwendijk in den
Atlas, bij Dirk van Hasseltsteeg’ of ‘op den Nieuwendijk bij den Dam’, waarmede
hetzelfde adres is bedoeld. Blijkens advertenties in de Opr. Haerl. Courant werden
tusschen 1676 en 88 talrijke boekverkoopingen bij hem gehouden. Ook was hij
volgens L e d e b o e r ‘ordinaris drucker van 't Collegie ter Admiraliteyt’.
Na den dood van Johan Blaeu heeft Albert Magnus van de erven de beroemde
atlassen en stedeboeken gekocht, die sindsdien bij hem te krijgen waren. Zijn
uithangteeken wijst er op, dat hij zich ook vóór dien op den verkoop van atlassen
had toegelegd. Mede waren werken door de erven Blaeu uitgegeven, zooals de
Opera van G r o t i u s , bij hem verkrijgbaar (1679). De globen en sferen van Blaeu
waren in 1688 gekocht door Johannes van Keulen, na wiens dood in 1689 deze
wederom publiek werden geveild. Albert trad bij die gelegenheid met Nicolaas
Visscher als schatter op. Drie maanden na het opmaken van den inventaris van van
Keulen stierf Albert echter reeds op bijna 47-jarigen leeftijd.
Na zijn dood was het met den bloei van de zaak gedaan. Zijn weduwe, die met
een tweetal jonge dochtertjes achterbleef, hertrouwde in 1691 (ondertr. 3 Mei) met
den koopman G o s e w i n u s H e u v e l m a n , van Haarlem afkomstig en wonende
op de Keizersgracht. Nog slechts enkele werkjes zijn bij de weduwe Albert Magnus
en erven op den Nieuwendijk uitgegeven: Q u i n a u l t , Stratonice, vert. door A.
B o g a e r t (1694), F. R i j k , Heraclius (1695), R a c i n e , De pleiter (1695), D.
L i n g e l b a c h , Sardanapalus (1699), A. d e l a C u r e , Amsterdamse vermakelijke
tuyn-vrugten (1699) e.a. Ook gaven zij slechte herdrukken van de uitgaven van Nil;
daarom verlengde dit Kunstgenootschap zijn eigen octrooi 14 Mrt. 1692. Tegen
deze uitgaven was ook het optreden van Ysbrand Vincent (zie art. in dit dl.) gericht,
die sinds 1702 de uitgaven van Nil in behoorlijken vorm bezorgde. Niettemin gelukte
het de erfgenamen van Magnus op 8 Jan. 1698 en 19 Oct. 1713 hun octrooi op
verschillende werken
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van Pels e.a. vernieuwd te krijgen (K l e e r k o o p e r - v a n S t o c k u m , 1381). Ook
de atlassen van Blaeu waren nog steeds bij hen verkrijgbaar. Uit niets blijkt echter,
dat de binderij door hen werd voortgezet.
Marretje Claesdr. Vis maakte, voor den tweeden keer weduwe zijnde, op 2 Juni
1704 haar testament voor notaris P. Schabaelje. Ergenamen waren haar beide
dochters G e e r t r u y t en M a r g a r e t h a ; de inboedel mocht niet worden verkocht,
wel de winkelwaren. Begraven werd Marretje 8 Oct. 1706 in de Noorderkerk. Daarna
werd 28 Mrt. 1707 verkooping gehouden van den winkelvoorraad, waarbij zich fraaie
atlassen van Blaeu en Janssonius bevonden. Noch in het testament, noch in de
advertenties der veiling (Amsterdamsche Courant 8 Febr. en 12 Mrt. 1707) is sprake
van bindersgereedschap.
Voornoemde G e e r t r u y t M a g n u s , geb. 1674, huwde in 1696 met den graveur
en kunstverkooper C o r n e l i s D a n k e r t s , een zoon van J u s t u s , die in den
Atlas op den Nieuwendijk kwam inwonen en de boekverkooperszaak mede dreef.
Hij kocht het huis op 16 Febr. 1707 en werd in de Noorderkerk begraven 22 Juli
1717. Diens zoon T h e o d o r u s D a n k e r t s heeft de zaak voortgezet.
Zie: A.M. L e d e b o e r , De boekdrukkers enz. in N.-Ned. (1872), 62; d e z .,
Alfabetische lijst van boekverkoopers (1876), 114; A. W i l l e m s , Les Elzevier (1880),
390 e.v.; J.F. v a n S o m e r e n , Iets over Magnus Hendricksz. en Hendrick Magnusz,
vermaarde boekbinders der 17de eeuw in Oud-Holland (1883), 226-231; D a n .
E l z e v i e r , Brieven aan Nic. Heinsius, uitg. door W.R. V e d e r (1890), no. 65, 66,
67, 68; J.A. L o u b i e r in Illustrirte Zeitung für Buchbinderei XXXVIII (1890), 302
e.v.; N. d e R o e v e r , Bruno Spanseerder in Oud- Holland (1891), 181; L. B i c k e l l ,
Bookbindings from the histotical exhibition (1893), pl. XX, XXI, XXXVII; A.C.
K r u s e m a n , Aanteekeningen betreffende den boekhandel in N.-Nederland (1893),
103; W.H.J. W e a l e , Bookbindings and rubbings of bindings (1894), II, 20; W.Y.
F l e t c h e r , Foreign bookbindings in the British Museum (1896), pl. LII; R. v a n
d e r M e u l e n , Over de liefhebberij van boeken (1896), 228-234; Bouw- en sierkunst
III (1901), pl. 228, no. 3; R. v a n M a r l e , Een boekband van Magnus in het
Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen III (1905), 143 e.v.; W.Y. F l e t c h e r ,
Bookbinding in France (1905), 45; H. H a n n o v e r , Kunsfaerdige gamle bogbind
indtil 1850 (1907), 85; J.F. v a n S o m e r e n , De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek
(1909), 29; F.L. v a n d e r B o m , Magnus in Magnus (1910), I, no. 1, 4, no. 2, 3,;
Magnus in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam in Magnus (1910) I, 111-115;
C.P. B u r g e r J r ., Magnus in het Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (1910)
VIII, 147 e.v.; J o h . R u d b e c k , Svenska bokband (1912), I, XX; Magnus II (1911),
111; III (1912), 6, 128; IV (1913), 44, 45, 67; V (1914), 110, 111, 154; XVI (1926),
93, 94; XVII (1927), 199; XVIII (1928), 199; 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), 46, 170, 171, 256, 399 e.v., 626, 633, 666,
1048, 1215, 1380 e.v.; Catalogus der Bijbeltentoonstelling (1914), 172; F.C.
W i e d e r , Ned. hist.-geogr. documenten in Spanje in het Tijdschrift van het Kon.
Aardrijkskundig Genootschap (1915), 812; J.F. v a n S o m e r e n in O o s t h o e k 's
Encyclopaedie (1921) VIII, 901; L e o n G r u e l , Etude sur les Magnus (1922); J.
P o o r t e n a a r , Boekkunst en grafiek (1924), 148; C.P. B u r g e r J r .
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in den Catalogus der hist. tentoonstelling Amsterdam (1925) I, 95, II, 88; Voorloopige
lijst der Ned. monumenten (1926) VIII, 524; H. L o u b i e r , Der Bucheinband. Monogr.
des Kunstgew. (1926), XXI, XXII; Gids voor de tentoonstelling der Bibliotheca
Rosenthaliana (1927), 16; A.W. B y v a n c k , Prachtbanden uit de werkplaats van
Magnus te Amsterdam in het Oudheidkundig Jaarboek (1927), 106 e.v.; 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 (1929) XXXII, 564, vgl.
XVI (1923), 382; Revue des études arméniennes (1928), 7 e.v.; G.D. H o b s o n ,
Bindings in Cambridge libraries (1929), 154, 155, pl. LXIX; Bibliothek George
Nestle-John... Einbände von... Magnus usw. (Frankfurt a.M. 1931); F.L. v a n d e r
B o m , Iets over den boekband in den loop der eeuwen (1933), 36-42; Catalogus
van de tentoonstelling der Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam (1932), 55, 56;
A.W. B y v a n c k , Amsterdamsche prachtbanden om Armenische bijbels in het
Oudheidkundig Jaarboek (1933), 47 e.v.; W.F.H. O l d e w e l t , Oude boekbanden
in het Amsterdamsch Archief in het Alg. Handelsblad, Ochtendblad 1 Jan. 1935; E.
B e n d i k s o n , The house of Magnus at Amsterdam, famous bookbinders of the
seventeenth century in Pacific bindery talk VIII, no. 6, 94 (Los Angeles Febr. 1936,
overdr. aanw. in Univ. Bibl. Amsterdam); H.F. W i j n m a n , De Amsterdamsche
boekbinder Albert Magnus in Oud-Holland (1937).
Wijnman

[Magnus, Hendrik]
MAGNUS (Hendrik), gedoopt te Amsterdam Nieuwe kerk 24 Juli 1639, begr. aldaar
Zuiderkerk 26 Nov. 1686, boekbinder en boekverkooper. Hij was een oudere broeder
van den voorgaande en ondertrouwde te Amsterdam 16 Mei 1663 met de 30-jarige
A e l t j e R e y e r s d r . W y b r a n d s , wier vader eigenaar geweest was van het
sterfhuis van Magnus Hendriksz. Op 7 Nov. hetzelfde jaar werd hij poorter, 17 Dec.
als boekverkooper lid van het gilde te Amsterdam. Zijn naam komt in 1663 voor,
met dien van zijn vader en zijn broeder, onder een rekwest aan de vroedschap van
Amsterdam tot handhaving van de ordonnantie van Jan. 1663 (Oud- Holland I, 235).
Na den dood van zijn vader (1674) kocht hij van zijn broeder Albert voor ƒ 600 het
restant van den winkelvoorraad van den overledene (hetgeen blijkt uit een verklaring
van den drukker Jan Rieuwertsz. (zie dl. II, kol. 1211) voor notaris Dirk Dankerts,
van 15 Juni 1674) en deed daarna dezen voorraad verkoopen. De catalogus volgens een advertentie in de Amsterdamsche Courant van 17 Juli 1674 bij beide
broeders èn aan het sterfhuis verkrijgbaar - was gedrukt ‘voor Hendrick Magnus,
boeck-verkooper op de Cleveniersburgwal bij de Boshuys-sluys in de drie
schrijfboecken’. Men zie over de latere vijandschap tusschen de drie broeders het
voorgaand artikel. Bij zijn overlijden woonde Hendrik in de Nieuwe Hoogstraat.
Hendrik Magnus was vermoedelijk nòch als boekbinder, nòch als uitgever van
veel beteekenis. V a n S o m e r e n heeft hem in zijn artikel in Oud- Holland (1881)
als onderstelden opvolger van zijn vader Magnus Hendriksz. een plaats gegeven,
die hem niet toekomt; diens artikel in Oosthoek's Encyclopaedie over de Magnussen
staat daarom abusievelijk s.v. Hendrik Magnus. Andere schrijvers zijn v a n
S o m e r e n hierin gevolgd, ook nadat op de beteekenis van Albert Magnus was
gewezen. In werkelijkheid moeten echter de aan Hendrik toegeschreven banden
het werk van Albert zijn geweest. L e d e b o e r in zijn Alfabetische lijst van
boekdrukkers (1876), 114, noemt Hendrik als uitgever te Amsterdam in 1674;
blijkbaar heeft deze schrijver geen andere uitgaaf
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onder oogen gehad dan vorengenoemden catalogus.
In de Resolutiën van de Kamer van Amsterdam van de O.-I. Compagnie vindt
men 29 Aug. 1672 een akte betreffende Hendrik Magnus; het bleek aan de Kamer
dat deze te hooge rekeningen had ingezonden betreffende geleverde couranten,
libellen, blauwboekjes enz. Voortaan mocht hij nog slechts 30 stel wekelijksche
couranten leveren (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, 1389). Hendrik maakte met zijn vrouw ten overstaan van notaris Abr.
van den Ende te Amsterdam zijn testament 27 Mrt. 1674; dit stuk bevat evenwel
niets bijzonders. Op 11 Jan. 1686 werd hem vanwege de stad ƒ 435.13 st. betaald
‘voor schrijfbehoeften ter secretarye gelevert mitsgaders voor 't binden van boeken
en anders in 't verleden jaar, 1685’ (Oud Holland 1934, 141). Hij werkte dus evenals
zijn vader voor stedelijke instellingen.
Zijn weduwe werd te Amsterdam in de Zuiderkerk begraven 17 Jan. 1697. Uit zijn
huwelijk werden twee dochters geboren: A e f j e M a g n u s , geb. in 1663, en L i d i a
M a g n u s , geb. in 1665. De eerste ondertrouwde te Amsterdam 3 April 1685 met
den lijmzieder G i d e o n D i j k m a n , de tweede huwde eerst (ondertr. 10 Jan. 1688)
met den wijnkooper B r i e n e n L a s s a n t , daarna (ondertr. 14 Aug. 1694) met den
zeilmaker H e n d r i k B l o m .
Zie de bronnen vermeld bij het artikel Albert Magnus.
Wijnman

[Mancadan, Jacobus Sibrandi]
MANCADAN (Jacobus Sibrandi), geb. (vermoedelijk te Franeker) 1602, overl. te
Leeuwarden 4 Oct. 1680, landschapsschilder. Hij woonde aanvankelijk te Franeker,
waar hij in 1634 huwde (laatste huw. proclamatie 8 Juni) met de 25-jarige E l s k e
M a t t h i j s d r . S i d e r i u s , eveneens te Franeker woonachtig. Hij onderteekent
akten in het Hypotheekboek van Franeker als burgemeester van deze stad tusschen
14 Dec. 1637 en 1639, zoodat hij minstens twee jaar lang dit belangrijke ambt heeft
bekleed. In 1644 vindt men hem te Leeuwarden gevestigd: op 6 Sept. van dat jaar
verkoopt hij met zijn vrouw een hovinge te Franeker gelegen. Als burger werd hij te
Leeuwarden ingeschreven 13 Febr. 1645. Op 6 Febr. 1648 kocht hij met zijn vrouw
van den vaandrig Samuel Wijbes twee kamers of woningen naast elkaar aan den
Groeneweg te Leeuwarden voor ƒ 2607, voor welk bedrag hij aannam te leveren
‘schilderien van des copers Mancadams eijgen werck’. In inventarissen van zijn
stadgenooten uit dien tijd komen nog al eens schilderijen van zijn hand voor; zoo
in den inventaris van den chirurgijn Franc. Bronsvelt ‘een schilderie van Manceadam’
(1654), in dien van den goudsmid Aug. Brunsvelt een schilderij en een ‘zeestuck’
van zijn hand (1655), ten slotte in den inventaris van Lijntie Pieters, huisvrouw van
Pieter Jansz., een landschap van Manckedam (1663). De eerste drie worden
geaxeerd op resp. ƒ 28, ƒ 27 en ƒ 5. Elske Matthijsdr. stierf te Leeuwarden 3 Dec.
1669, haar man een tiental jaren later. Beiden werden begraven op het kerkhof van
de Oldenhove-kerk te Leeuwarden; hun grafsteenen kwamen in 1933 bij den aanleg
van een parkeerplaats voor autobussen in de buurt van deze kerk weer voor den
dag.
Mancadan werd na zijn dood volkomen vergeten en verwierf zich eerst in den
allerlaatsten tijd vederom bekendheid. W u r z b a c h noemt hem Mankendam en
meende dat dit de bentnaam was van een onbeken den schilder; hij kende hem uit
G. H o e t , Catalogus of naamlijst van schilderijen 1752), 73, waar van Mancadan
vermeld worden
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‘Daar Christus verraden werd’ en ‘Een Italiaansche dame’, voorkomend op de
veiling-P. Six in, 1704. Eerst K r o n i g publiceerde in 1910 een aantal gegevens
over zijn werk, zonder dat men, toen nog wist, waar de schilder thuis behoorde. Dit
werd pas ontdekt door S t r a a t . Ten slotte heeft H e p p n e r in 1934 na het vinden
van den grafsteen van den schilder en zijn vrouw een belangwekkend artikel aan
hem gewijd, waaruit eens te meer blijkt, dat ook buiten de bekende centra de
hollandsche schilderkunst in de 17e eeuwbloeide.
Mancadan was een landschapsschilder van onmiskenbare kwaliteiten. Men kent
slechts één gedateerd stuk van hem, dat zich thans bevindt in de coll.-Rosenthal
te Frankfurt a.M.; het stelt voor een berglandschap met een in een romeinsche ruïne
ingebouwden watermolen, gesigneerd J.M. fe. 1642. Dit schilderij in den trant van
Mozes van Uytenbroeck stelt H e p p n e r aan het begin van Mancadans
werkzaamheid. Later schilderde Mancadan dergelijke landschappen met
meergedetailleerde herdersscènes, kudden vee e.d., die herinneren aan Abr.
Bloemaert. Ook invloed, van Molijn en van Goyen, later van Cuyp en Potter, ten
slotte weer van de italianisten Both en Hackaert neemt H e p p n e r bij Mancadan
aan. Daardoor is het mogelijk dat Mancadan niet zelf in Italië is geweest, maar via
anderen italianizeerenden invloed ondervond.
Geheel hollandsch is zijn landschap ‘Adriaan Geerts Wildervank te midden zijner
veenderijen’ (omstr. 1647), thans in het Gem. museum te Groningen. Een ander
hollandsch polderlandschap, indertijd in den kunsthandel te Londen, vindt men
afgebeeld bij K r o n i g .
De firma Goudstikker te Amsterdam bezit een groot aantal werken van Mancadan.
Verderbevinden zich werken van hem in: het Mauritshuis, het museum-Bredius en
de coll. S.W.F. Margadant te 's Gravenhage, de coll. A.T. Wybrands te Hilversum,
Mus. te Aken, Kaiser-Friedrich-Museum Berlijn, Musée des Beaux Arts Brussel,
Museum Emden, coll.-Univ. Göttingen, coll.-Earl Howe te Gopsall, coll.-Stüve te
Osnabrück, Museum Riga, Univ. te Stockholm, Museum Tours, coll.-E. Brands te
Wiesbaden enz. In oudere catalogi en inventarissen komt de schilder soms voorals
Manckendam, Manthendam, van Monckendam enz. Hij signeert J.M. of J. Mancadan.
Zeestukken of portretten van zijn hand zijn tot dusverre niet gevonden; deze moet
hij wel hebben geschilderd.
Dat hij een leerling geweest is van den leeuwarder schilder Lambert Jacobsz. (dl.
VIII, kol. 913) onderstelt A. W a s s e n b e r g h in den catalogus van de
herdenkingstentoonstelling van laatstgenoemden schilder te Leeuwarden (Juni-Sept.
1936).
Zijn zoon S i b r a n d u s J a c o b i M a n c a d a n , geb. te Franeker omstr. 1635,
studeerde in de theologie en werd predikant te Oosterwierum 1658. Meermalen
was deze praeses of scriba van de classis, classicaal of synodiaal deputaat en lid
van de synode. Als fiscus van de classis van het gewest moest hij in 1673 afrekening
doen; er bleek toen dat hij een tekort in kas had. Het ging daarna snel bergafwaarts
met Mancadan en op 15 Juni 1676 werd hij uit zijn dienst ontzet wegens
dronkenschap, ergerlijke misdragingen ‘een predikant niet betamende’ en
onkuischheid vóór het huwelijk met zijn derde vrouw C a t h a r i n a A b r a h a m i
M e d e r h u y s , een predikantsdochter. Dit vonnis werd door prov. synode in 1677
bevestigd; men had echter medelijden met hem en achtte hem wederom beroepbaar
na een half jaar,
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als hij zich beter gedroeg. Dientengevolge werd hij 1679 beroepen te Tjerkgaast,
doch na eenigen tijd werd hij geschorst en op 4 Oct. 1688 voorgoed ‘wegens vele
en aanhoudende zonden.... van het H. predikampt gedeporteert’. Zie over hem ook
dl. IX, kol. 644, waar enkele gedichten van hem worden genoemd.
Sibrandus' zoon J o h a n n e s M a n c a d a n werd burger te Leeuwarden 8 Juli
1677, huwde aldaar 19 Nov. 1682, werd stempelsnijder-generaal van Friesland,
doch in 1696 als valsche munter aangeklaagd.
Zie: Bulletin uitg. door den Ned. Oudheidk. Bond IV (1902-03), 135; W u r z b a c h ,
Niederl. Künstler-Lexikon II (1910), 99 i.v. Mankendam; J.O. K r o n i g , De schilder
Mancadan in Onze Kunst II (1910), 181-187; Der Cicerone V (1913), 638; XIX (1927),
601; Kunstchronik, N.F. XXXI (1920), 205; Meded. der Gem. 's Gravenhage IV
(1922-23), 144; Der Kunstwanderer (1924-25), 144; H.L. S t r a a t , Lambert Jacobsz.
schilder in De Vrije Fries XXVIII (1924), 87 e.v.; T h i e m e - B e c k e r 's
Künstler-Lexikon XXIII (1929), 603 i.v. Mancadan; A. H e p p n e r , J.S. Mancadan,
Neue Funde, sein Leben und sein Werk betreffend in Oud- Holland LI (1934), 210
e.v.
Wijnman

[Manger, Johan Philip]
MANGER (Johan Philip), geb. te Overwetz (in het Braunsfeldsche) 30 Maart 1693,
overl. te 's Gravenhage 27 April 1741. Elandus van Staveren (zie in dit deel in voce)
gaf een Lijkreden op hem uit. Hij studeerde in Duitschland en te Utrecht, werd
predikant te Frecchen (bij Keulen) en te Mülheim; daarna te 's Gravenhage bij de
hoogduitsche gemeente op 18 Maart 1725. Hij huwde 8 Dec. 1721 met S a r a
E l i z a b e t h M e i n e r t z h a g e n , dochter van een koopman te Keulen. De
negerpredikant Jacobus Elisa Joannes Capitein (zie dl. IV, kol. 397-399) is door
hem tot lidmaat van de Gereformeerde Kerk bevestigd en gedoopt op 8 Juli 1735.
Deze vervaardigde een latijnsch gedicht op zijn dood, dat achter de genoemde
Lijkreden bewaard is. Capitein zelf nam het ook op in zijn Dissertatio
politico-theologica de servitute.... (Lugd. Bat. 1742), blz. XII-XIV, welke ook uit het
Latijn vertaald is door Hieronymus de Wilhem (zie in dit deel in voce), als:
Staatkundig-godgeleerd onderzoekschrift over de slavernij.... (Amst. 1742); zie
aldaar blz. 15-18. Een tijdgenoot, zekere M a r t e n S m e t s , dichtte op den doop
van Capitein het volgende: Wie heeft dit ooit gehoord? Werd in een voor'ge tijd een
moorman door Philip 't doopwater toegewijd? - Nu Philip Manger ook het doopsel
kwam te geeven aan Capitein, een moor, ten einde hij zou leven in 't held're
waarheidslicht....
Zie: Archief voor Kerkgeschiedenis XIII (1917), 146-149, 160, 167; N o o r d b e e k
e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. 1752), 428 (te
verbeteren).
Knipscheer

[Manglerus, Eustatius]
MANGLERUS (Eustatius), geb. 29 Jan. 1652 te Wormer, zoon van den secretaris
J o h a n n e s M. aldaar, liet zich 22 Mei 1668 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Leiden, werd praeceptor aan de latijnsche school te Medemblik
(1670-80), daarna te Hoorn (1680-1704). In 1704 ontving hij aldaar de benoeming
tot conrector. Hij maakte zich bekend als beoefenaar der latijnsche poëzie. Zijn
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gedichten zijn verspreid in dissertaties en de Boekzaal der Geleerde Wereld (1723),
229, 230 en elders.
Wumkes

[Mannoury, Jan]
MANNOURY (Jan), geb. te Wormerveer 4 Juni 1859, overl. te Bussum 29 Maart
1895, tooneelschrijver. Hij was een zoon van den scheepsgezag-
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voerder G e r r i t M a n n o u r y e n A n n a v a n B e e k . In 1875 trad hij als
vrijwilliger in dienst bij de vestingartillerie; na expiratie van zijn diensttijd werd hij als
sergeant tweede klasse gepasporteerd wegens voeteuvel (1880). Daarna was hij
van 1881 tot 1888 werkzaam bij den rijkstelegraafdienst te Rotterdam en te
Amsterdam, aanvankelijk als klerk, na een jaar als telegrafist. In Oct. 1888 vertrok
hij naar de Zuidafrikaansche republiek, waar hij tot 1893 als telegrafist dienst deed.
Een jaar daarna repatrieerde hij wegens ziekte en overleed kort daarna. Hij bleef
ongehuwd.
Mannoury gevoelde zich sterk tot het tooneel aangetrokken en was een groot
bewonderaar van de oud-hollandsche kluchtspelschrijvers, vooral van Brederoo en
Bernagie. Hij stelde zich ten doel het hollandsche kluchtspel weer te doen herleven.
Terwijl hij telegrafist te Amsterdam was, nam hij levendig deel aan de
werkzaamheden van verschillende dilettanten-tooneelgezelschappen en schreef
hij zijn eerste tooneelstukje Een huis met commensaals (uitgeg. door Tj. van Holkema
te Amsterdam 1887, later herdr. Zaandijk z.j.), een kluchtspel in één bedrijf, dat op
13 Dec. 1884 door de telegrafistenvereeniging ‘De Spiraal’ voor het eerst werd
opgevoerd en in 1887 door de Kon. Ver. Het Ned. Tooneel te Amsterdam voor het
voetlicht werd gebracht. Kort daarna volgde een grooter werk Warm, kluchtspel in
drie bedrijven, dat eveneens in 1887 door Het Ned. Tooneel werd opgevoerd. Beide
stukken werden in het tijdschrift Het Tooneel door prof. A. Alberdingk Thijm gunstig
beoordeeld. In de eerstvolgende jaren schreef hij nog eenige kleinere blijspelen,
o.a. De schakers (Zutphen z.j.), in 1889 opgevoerd door de Nieuwe Rotterdamsche
Schouwburg Mij, dir. Alex. Faassen & Co., en in 1897 door het gezelschap Frank
in de Salon des Variétés te Amsterdam, verder Ik heb iets vergeten (Alkmaar 1890),
in 1890 opgevoerd door het gezelschap Kreukniet (Ver. Variété-artisten) te
Amsterdam, De deserteur uit Harderwijk, kluchtig tafereel, welk stuk eveneens een
opvoering beleefde enz.
Mannoury's kleinere tooneelstukjes, vooral Een huis met commensaals, werden
nog langen tijd veelvuldig door liefhebberij-tooneelgezelschappen opgevoerd en
zijn zelfs thans nog niet geheel van het dilettanten-tooneelrepertoire verdwenen.
Op 17 Maart 1934 werd het genoemde blijspel nog door de Kath. Radio Omroep
voor de microfoor gebracht.
In De Portefeuille van 1889 verschenen van Mannoury's hand een tiental Brieven
uit Trans vaal. Na zijn overlijden wijdde zijn oud-collega C h a r l o t t e d e V r i e s
in het Tijdschrif. voor Posterijen en Telegrafie van 15 Mei 1895 een ‘In Memoriam’
aan zijn nagedachtenis.
G e r r i t M a n n o u r y , hoogleeraar aan de Gem. universiteit te Amsterdam en
jongere broeder van Jan, heeft verschillende manuscripten van laatstgenoemde
(o.a. het hs. van De deserteur uit Harderwijk) aan de Universiteitsbibliotheek te
Amsterdam geschonken.
Dit artikel werd samengesteld uit gegevens den schrijver welwillend door prof. G.
Mannoury afgestaan.
Wijnman

[Marcus, Jacob Ernst]
MARCUS (Jacob Ernst), teekenaar en etser geb. 19 Maart 1774 op het eiland St.
Eustatius er overl. te Amsterdam 2 October 1826. Reeds in 1783 is hij met zijn vader
naar Holland gegaan. Deze is echter het volgend jaar gestorven en Marcus kom
dan onder voogdij van Balthazar Ortt, die hem te Abcoude op kostschool doet. Daar
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blijft hij tot zijn 12e jaar. Hij komt bij zijn voogd in huis, die hen o.a. teekenles laat
nemen bij den toen beroemden
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Goblé. Deze raadde hem aan zich geheel aan de kunst te wijden en door hem wordt
hij op zijn 17e jaar een leerling van den bekenden etser Reinier Vinkeles, die weinig
leerlingen aannam. Tot 1796 is Marcus bij hem gebleven, terwijl hij ook lessen
volgde aan de amsterdamsche Teekenacademie. In 1798 weet hij in de hoogste
klas den gouden eereprijs te verwerven, terwijl hij later nog den gouden
gedenkpenning van Felix Meritis kreeg en een zilveren medaille van de Ned. Huish.
Maatschappij te Haarlem.
Wanneer in 1820 te Amsterdam de Academie van Beeldende kunsten wordt
opgericht, wordt Marcus tot directeur benoemd. Hij verwierf vooral bekendheid door
zijn etsen, die hij maakte naarschilderijen van oude meesters of naar eigen
teekeningen. Hij heeft vrij veel geteekend en geschilderd. Talrijke boekillustraties
en portretten zijn van hem verschenen, terwijl hij van 1807-16 uitgaf Etudes-Gravées,
Studie-Prentwerk, een reeks van 106 etsen. Na zijn dood werden deze met een
levensbeschrijving opnieuw uitgegeven.
Van zijn portret bestaan prenten door E. Bagelaar, J. Bemme, D. Sluyter en A.
v.d. Bosch.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 100; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIV (1930); Het
studie-prentwerk van J.E. Marcus. s.a.
van Guldener

[Mare, Johannes de]
MARE (Johannes d e ), teekenaar en graveur, werd geb. 26 Oct. 1806 te Amsterdam
en is overl. te S. Germain-en-Laye in 1889. Hij had een zoon T i b u r c e d e M a r e ,
die ook schilder werd. Eerst, sedert 1823, was hij leerling van den graveur P. Velijn,
later van Ingres te Parijs. Hij was in 1831 in Londen, in 1840 in den Haag en ging
later naar Amerika. Hij was vooral reproduceerend kunstenaar wat zijn prenten
betreft en werkte o.a. naar G. Terborch, J. Steen, Raffet, Titiaan, J.J. Eeckhout, D.
Wilkie, P.P. Rubens, P. Potter, L. Chalons, F. Hals, F. van Mieris, C. Visscher, G.
Roghman, N. Berchem etc.; hij heeft ook tal van portretten gegraveerd.
Zijn portret komt voor in I m m e r z e e l II, 202.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler
XXIV (1930), 80; A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910),
100.
J.M. Blok

[Margaretha, hertogin van Parma]
MARGARETHA (hertogin v a n P a r m a ), ook genaamd v a n O o s t e n r i j k ,
landvoogdes van de Nederlanden, geb. ong. Aug. 1522 te Oudenaerde uit een
toevallige verbintenis van keizer Karel V en J o h a n n a v a n d e r G h e y n s t ,
oudste dochter van den tapijtwever G i l l e s v.d. G h . en J o h a n n a v.d. C o y e ,
woonachtig te Nijkerke. De verbintenis is tot stand gekomen tusschen eind Oct. en
midden Dec. 1521, toen Karel in O. logeerde bij Karel van Lalaing, heer van
Montigny, en zijn vrouw Jacqueline van Luxemburg, waar Margaretha's moeder
dienstmaagd was. Moeder Johanna kreeg een jaargeld van ƒ 80, later verhoogd tot
ƒ 300, M. werd opgevoed bij de familie Douvrin in Brussel, zorgvuldig, want zij kende
later wel geen Vlaamsch, doch: Fransch, Italiaansch en Spaansch. Volgens Strada,
die over haar geboorte een fabel-sluier geworpen heeft, maar overigens zeer goed
op de hoogte was, zou zij reeds in 1526 als toekomstige echtgenoote beloofd zijn
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aan Hercules van Ferrara, ter doorkruising van het plan van paus Clemens VII, die
ijverde voor een bondgenootschap van Hercules' vader, Alfons, den regeerenden
vorst van Ferrara, met Frankrijk. Hercules werd echter verloofd met Renata, een
dochter van den franschen koning. M. daarentegen werd in 1529 verloofd met A l e x -
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a n d e r d e M e d i c i , een neef van den Paus, die bestemd was om over Milaan
te heerschen. In 1533 werd zij hertogin van Penna, zoo genoemd naar een der haar
in Zuid-Italië toegewezen landgoederen, waar zij 17 Apr. van dat jaar aankomt,
nadat haar vader haar in zooverre geëcht had, dat zij verlof kreeg zich M. van
Oostenrijk te noemen (niet te verwarren met Margaretha v.O. van Savoye,
landvoogdes van 1507-1530, dl. VIII, kol. 1104). 29 Febr. 1536 werd het huwelijk
van de 14-jarige bruid met haar bijna 30-jarigen man te Napels voltrokken, doch
reeds na één jaar was M. weduwe, omdat haar man, gehaat om zijn uitspattingen,
toen vermoord werd in den nacht van 5 op 6 Jan. 1537. M. trok zich terug in Prato,
op enkele kilometers afstand van Milaan. Van een huwelijk met Cosimo de Medici
in Florence, dat beiden wilden, kon niets komen, omdat dat niet met de politiek van
den Keizer strookte. Om paus Paulus III, een Farnese, te gerieven, werd zij opnieuw
uitgehuwelijkt aan diens kleinzoon Ottavio Farnese, zooals op een samenkomst
van paus en Keizer in Juni 1538 besloten werd. Ottavio kreeg het markgraafschap
Novarra. Nu, 16 jaar oud en reeds weduwe, moet zij de vrouw worden van een
13-jarigen jongen en dit tweede huwelijk is daardoor even ongelukkig geworden als
het eerste. In Oct. 1538 begaf zij zich naar de trouwplechtigheid, die te Rome zou
plaats hebben, met welke gevoelens kan men zich indenken, als men weet, dat zij
zich en haar gevolg in rouwkleeren aan den Paus presenteerde. Een ja-woord heeft
zij den 4den Nov. bij het wisselen der ringen niet gesproken. Ten slotte schikte zij
zich en in 1545 werd haar een tweeling geboren, waarvan alleen het zoontje
A l e x a n d e r , de later in onze geschiedenis zoo bekende hertog van Parma, in
leven bleef. In 1547 erfde Ottavio van zijn vader, Pietro Luigi Farnese, het hertogdom
Parma en Plazentia (Piacenza); Febr. 1550 bevestigde de nieuwe Paus, Julius III,
hem in dit bezit. Ottavio behield het ook toen Julius III zich weer met den Keizer,
die er aanspraken op liet gelden, verzoende. Ja, Ottavio verbond zich zelfs met
Frankrijk om het tot elken prijs tegen den Keizer te behouden. M. moest tusschen
haar vader en haar man kiezen. Zij koos haar man ter wille van Parma. Door den
afval van Maurits van Saksen (1552) in groote moeilijkheden gekomen, zag de
Keizer zich gedwongen Parma aan Ottavio Farnese te laten. 15 Sept. 1556 sloot
deze zelfs een bondgenootschap met Karels zoon en opvolger, Philips II. Alexander
Farnese gaat eind Mrt. 1557 als gijzelaar naar het spaansche hof, d.w.z. naar
Engeland, waar Philips toen leefde bij zijn echtgenoote, Mary, koningin van Engeland.
In de citadel van Piacenza echter blijft een spaansch garnizoen, dat in het leven
van M. een groote rol zal spelen.
Als door den vrede van Cateau-Cambresis (3 Aug. 1559) de oorlogstoestand
tusschen Spanje en Frankrijk een eind neemt, Emanuel Philibert van Savoye, die
van 1555 af landvoogd in de Nederlanden geweest was, naar zijn land terugkeert,
rijst de vraag over zijn opvolging. De landsgrooten wilden de hertogin-weduwe
Christina van Lotharingen, een geboren deensche prinses, dochter van Christiaan
II en nicht van Karel V, in wie prins Willem van Oranje zijn a.s. schoonmoeder zag,
omdat hij dong naar de hand van haar dochter Renata. Koning Philips, die dit spel
doorzag, wilde haar reeds daarom niet en evenmin omdat haar zoon, de regeerende
hertog van Lotharingen, een vriend van Frankrijk was. De Koning benoemde zijn
halfzuster M., die als dochter van Karel V min of meer als een kind van het land
beschouwd
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kon worden, en die hij bovendien in zijn macht had 1e omdat haar zoon aan zijn hof
vertoefde en 2e omdat het spaansche garnizoen in Piacenza een voortdurende
bedreiging van haar huismacht in Parma vormde. Begin Mei 1559 kwam de
benoeming af tot het hooge ambt, dat oorspronkelijk voor 17 maanden bedoeld was,
maar 9 jaar zou duren. Den 28sten der maand werd zij plechtig door Philips te Gent
ontvangen. Populair is M. hier nooit geweest. Afgezien van het feit, dat de adel en
de trotsche burgerij in haar altijd het kind van een dienstmaagd bleven zien, waartoe
haar weinig aristocratisch uiterlijk, haar manieren en zelfs haar weinig vrouwelijke
kwaal - zij leed aan podagra - eenige aanleiding gaf, was haar starre vroomheid zij was in Rome biechteling van Loyola geweest - weinig in overeenstemming met
het nederlandsche temperament. Voeg daarbij dat de haar toegevoegde consultà
en haar vertrouwdste privé-secretaris, Thomas Armenteros, als spaanschgezinden
en een Spanjaard van den beginne af argwaan wekten, zoowel bij den hoogen adel
als bij de steden, dan wordt het begrijpelijk, dat haar pad als landvoogdes niet op
rozen gegaan is. Een zelfstandige politieke rol heeft zij dan ook eigenlijk niet
gespeeld. Van 1559-63 staat zij onder invloed van Granvelle, maar naarmate de
oppositie van den hoogen adel sterker wordt, begint zij langzamerhand, zonder
innerlijke sympathie overigens met diens doelstellingen, naar die zijde over te hellen.
In de kwestie van het heengaan der spaansche troepen, waar het 10 Jan. 1561
eindelijk toe komt, bij het verzet tegen de nieuwe kerkelijke indeeling en vooral bij
het doorkruisen van Philips' pogingen om de Nederlanden in de fransche godsdiensten burgeroorlogen te betrekken, als tenslotte zelfs in de felle oppositie tegen den
kardinaal, zwichtte M. voor de eischen der nationale oppositie. Eerst fel tegen den
hoogen adel en zijn aanmatiging, tegen het bijeenroepen der Staten-Generaal,
tegen opheffing of zelfs verzachting der plakkaten, tegen een nationaal concilie,
tegen de Augsburgsche Confessie gekant, verandert de toon van haar
correspondentie, zoowel die der officieele, in het Fransch gevoerde, als die der
sinds Juni 1562 in het Italiaansch geschreven en in het Spaansch beantwoorde
geheime briefwisseling met den Koning, in het voorjaar van 1563. In Mrt. nog fel
tegen de grooten, wordt de toon 3 Mei gematigder en 8 weken later verklaart zij zelf
den val van Granvelle voor onvermijdelijk. De reden daarvoor schijnt men niet
zoozeer te moeten zoeken in een verandering van inzicht, als wel in haar dynastieke
belangen. Dat de spaansche troepen nog altijd Piacenza niet verlaten hebben en
vooral dat de dochter van keizer Ferdinand II haar als bruid voor haar zoon ontgaat,
wijt zij den kardinaal en Ottavio, die in het voorjaar van 1563 overkwam, zal haar,
te zamen met Armenteros, daarin gestijfd hebben. Sinds 15 Juni 1563 haar zoon
Alexander zich met een portugeesche prinses heeft moeten vergenoegen, kan men
zeggen, dat er een gemeenschappelijke oppositie van den hoogen adel en de
landvoogdes tegenover Granvelle bestaat. 12 Aug. gaat Armenteros met een
geheime zending naar Spanje; 29 Aug. stelt zij zich openlijk aan de zijde der
oppositie. 22 Jan. 1564 kwam het bével des Konings aan den kardinaal om zich
schijnbaar vrijwillig uit het land te verwijderen. Bij eigenhandig schrijven van 18 Febr.
liet hij toch weer de beslissing aan M. over, hetgeen tot gevolg had, dat Granvelle
13 Mrt. inderdaad vertrok.
Toen kwam de tweede periode in M.'s bestuur, waarin zij van 1564-66 vrijwel
geheel onder invloed van de oppositie stond. Zij richtte zich nu
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ook tegen Viglius en Berlaymont. Zij koos zich den irenischen Molinaeus uit Leuven
als grootaalmoezenier, ijverde tegen het bederf van de geestelijkheid, wilde de
nieuwe bisdommen niet, noch de invoering van het Tridentinum, daarentegen wel
de bijeenroeping van de Generale Staten en verzachting van de plakkaten, zoodat
in de godsdienstkwestie alleen zij vervolgd zouden worden, die oproer predikten,
synodes hielden en ‘slechte boeken’ in huis hadden. Als Brugge in verzet komt
tegen het privilege-schendend optreden van den inquisiteur Titelman en in Oct.
1564 met andere vlaamsche steden daartegen een bezwaarschrift richt, als de
Staten van Brabant de bijeenroeping van de Generale Staten eischen, belooft zij in
Juli 1564 het den Koning voor te leggen. Ja, 22 Juli 1565 ging zij zóó ver, aan Philips
voor te stellen om den Raad van State als hoogste regeeringscollege te erkennen,
de instructies voor de inquisitoren te verzachten en berouwvolle ketters niet te
dooden. Alonso del Canto, een financieel vertrouwensman van Philips te Antwerpen,
zond den monnik, Lorenzo da Villavicencío, priester der spaansche kooplieden in
Brugge, naar Spanje om een boekje open te doen over M. en Armenteros, die om
zijn geldzucht Argenteros genoemd werd. Midden Oct. 1565 kwam het antwoord
van Philips, waarin, als eenige concessie, in den Raad van State Aerschot benoemd
werd, de felste vijand van Oranje. M. dacht aan afdanken. Zij had ruzie met haar
man om geldkwesties, zijn had verdriet om haar ongelukkig verloofden zoon, die
zóó weinig met zijn portugeesche bruid was ingenomen, dat hij zei, toen zij op weg
was naar Brussel voor de bruiloft, te hoopen, dat zij met haar bruidschat zou
verdrinken. Het toen gestichte Verbond der Edelen kwelde haar bovendien met een
vaag voorvoelen van het drama. dat stond te beginnen en in welks eerste bedrijf zij
een der hoofdpersonen zou moeten zijn. Een begin van beeldenstorm in Brussel
legde zij uit als een priesterlijke provocatie. Reeds vóór 2 Apr. 1566 het smeekschrift
der edelen haar was aangeboden, kwam zij het daarom zoover te gemoet, als
mogelijk was. Egmont, wiens zending naar Spanje in het vorig jaar reeds mislukt
was, weigerde en daarom zond zij Bergen en Montigny. Op eigen gezag gaf zij
eenige ‘moderatie’ in de plakkaten: de galg - niet de brandstapel - zou voortaan
alleen het lot zijn van oproermakers, predikanten en propagandisten.
Toen in 1566 de situatie verscherpte door den Beeldenstorm, begreep M. te ver
te zijn gegaan. Zij dorst niet verder met de grooten, die als eisch stelden, dat de
Generale Staten zouden bijeenkomen om de godsdienstkwestie te regelen, maar
evenmin dorst zij den raad der rechtschen, van Aremberg, Aerschot, Meghen en
Mansfeld volgen om onverzoenlijk geweld tegen de ketters en de hagepreeken te
gebruiken. 23 Aug. na de tweede petitie van het Verbond der Edelen en na de
Vliesridders gehoord te hebben, stemde zij toe in een ‘accoord’: de predicaties zullen
gehouden mogen worden, waar dat op dat oogenblik reeds het geval is, totdat de
Koning in overeenstemming met de Generale Staten anders beslist zal hebben. De
tegenconcessie van het Verbond bestond in een belofte om het protestantsche volk
te ontwapenen en zichzelf te ontbinden. M. hervatte, nu hierdoor de toestand
aanvankelijk wat rustiger werd, haar gescheld op de hooge heeren, die zij van alles
de schuld gaf. ‘In woorden en daden’, schreef zij ‘hebben zij (Oranje, Egmont,
Hoorne, Hooghstraeten) zich tegen God en den Koning verklaard’. Voortaan leunde
zij op Peter Ernst van Mansfeld.
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stadhouder van Luxemburg, oudtijds lid van de ligue van den hoogen adel, maar
die zich bij de stichting van het Verbond der Edelen had teruggetrokken. Hij werd
nu haar vertrouwdste raadgever, meer dan vroeger Granvelle en veel meer dan
Egmont of Oranje ooit geweest was. Zij benoemde hem tot kapitein-generaal van
Brussel om vooral zichzelf veilig te stellen. De angst voor de beeldenstormers, die
zich in haar voorstelling op den duur niet met beelden zouden vergenoegen, bracht
haar tot hysterische uitvallen. ‘Ik zou willen, dat ik hun, die de kerken vernield hebben,
het hart zou kunnen uitkrabben en hun bloed drinken, maar nog meer hun, die de
aanstichters daarvan zijn’, d.w.z. in haar voorstelling vooral: Oranje. Het accoord
van 23 Aug. voerde zij niet uit. Bij edict van 8 Oct. werd zelfs de vrije prediking
belemmerd, omdat alle vreemdelingen (en velen der predikanten waren dat)
uitgewezen werden. Begin Dec. verklaarde zij bovendien, dat bij het accoord slechts
de prediking was toegestaan en geen andere kerkelijke plechtigheden als doop,
huwelijk en begrafenis. Zij eischte bovendien een nieuwen eed, dien allen aflegden,
behalve Oranje, Hoorne, Hooghstraeten en Brederode. Valenciennes was destijds
het voornaamste bolwerk der Calvinisten. 1 Dec. 1566 besloot de synode te
Antwerpen tot den gewapenden opstand, midden Dec. die te Nieuwkerk tot een
ontzettingsactie van het inmiddels reeds ingesloten Valenciennes. 18 Dec. vroeg
M. aan Philips verlof voor de bestorming. Het jaar 1567 opende zeer gunstig voor
de regeering. Egmont was op haar zijde en zuiverde Vlaanderen, Noircarmes deed
hetzelfde in Doornik, Meghen in Gelre en Aremberg in Friesland. Een onbeduidend
legertje der opstandelingen was bij Oosterweel vernietigd. Toen 13 Apr. Philips zijn
toestemming tot de bestorming van Valenciennes gaf, was het lot van de stad reeds
beslist. 22 April vertrok Oranje. Het lot van den opstand leek beslecht. M. triomfeerde,
doch slechts kort. In den herfst van 1566 was del Canto in Spanje aangekomen en
Philips geloofde zijn voorstelling van zaken, die hierop neerkwam, dat M. door haar
lankmoedigheid de zaken zoover had laten komen en dat haar tegenwoordigen
raadgever, Mansfeld, ten slotte een man van de adelsoppositie gebleven was, die
voor afschaffing van de inquisitie, verzachting der plakkaten en bijeenroeping van
de Staten-Generaal was. Philips vertrouwde al sinds het heengaan van Granvelle
ook M. niet meer en zijn aarzeling om Valenciennes te nemen, vond dan ook slechts
hierin zijn oorsprong, dat hij de eer er van M. niet gunde, maar gewild had, dat dit
het werk geweest zou zijn van Alva, dien hij inmiddels groote volmachten had
gegeven om zijn systeem nu eindelijk in de Nederlanden door te voeren. Mansfeld
werd naar zijn provincie Luxemburg gestuurd, zoogenaamd om den doortocht voor
Alva vrij te maken, in werkelijkheid om M. te isoleeren en aan Alva's leiding te
onderwerpen. Diens volmachten maakten inderdaad haar landvoogdij tot een leegen
vorin en het is begrijpelijk, dat, toen na Alva's intocht in Brussel op 22 Aug. 1567,
deze volmachten bekend werden, M. openlijk zeide ‘dat zij nu overbodig was en
gaan kon’. 29 Aug. verzocht zij haar ontslag - tenzij het spaansche garnizoen
Piacenza zou ontruimen. Het een noch het ander wordt aanvaard. 8 Sept. zond M.
haar privé-secretaris Machiavelli om voor haar ontslag te vragen, nu zonder meer.
Of zij toen reeds op de hoogte was van de voorgenomen arrestatie van Egmont en
Hoorne, die den 9en plaats had en of zij reeds kennis droeg van den op te richten
Raad van Beroerte is onzeker en daarom ook of dit haar tot haar besluit
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gebracht heeft. Hoe het zij: 5 Oct. verleende Philips haar het gevraagde ontslag
onder veel dankbetuiging en met verhooging van haar jaargeld van 8000 op 14.000
ducaten, en rente, die ook voor haar erven gelden zou en slechts voor een kapitaal
van 140.000 ducaten teruggekocht kon worden. Maar Piacenza kreeg zij nog steeds
niet. 17 Dec. had zij in den Raad van State nog een laatste samenkomst met Alva,
waarin zij nog eens aandrong op een generaal pardon en op generale staten.
Vlaanderen bood haar 30.000, Brabant 25.000 gulden. Die ontving zij echter pas
in Italië en zij heeft nog moeite genoeg gehad om 80.000 gulden te leenen, om met
goed fatsoen uit haar geboorteland weg te komen. 30 Dec. verliet zij, door Mansfeld
begeleid, na een begeleiding door Alva te hebben afgewezen, Brussel om via
Luxemburg en Zwitserland naar Italië te reizen, waar zij Febr. 1568 bij haar man en
zoon in Parma aankwam. Lang bleef zij hier niet. In Oct. vestigde zij zich in Aquila
in Z.-Italië, waar zij veel goederen bezat als Penna, Lionessa, Civita ducale e.a.,
nog altijd door de podagra geplaagd.
Weinig zal zij gedacht hebben nog eens op het groote tooneel te moeten optreden.
En toch gebeurde dit. 12 Oct. 1577, toen zoowel de zending van Alva als die van
Requesens mislukt was, kwam Philips te midden der landvoogdij van Don Juan van
Oostenrijk op zijn plan van 1559 plotseling terug: M. landvoogdes met Granvelle
als berader. Granvelle was zoo verstandig om te weigeren, M. nam het haar door
Don Juan de Zuñga overgebrachte voorstel aan. Zij wil wel - in ruil voor Piacenza.
Toen de edelen echter Matthias in het land geroepen hadden als bemiddelaar en
tegelijk als zet tegen Oranje, die in 1577 op het toppunt van zijn macht stond, leek
er eerst niets van te kunnen komen. In 1578 werd haar zoon voorloopig landvoogd.
In Juni 1580 kwam zij toch, want 1e wilde Philips aanvankelijk vasthouden aan de
bepaling van den Vrede van Atrecht (1579) die luidde, dat Parma binnen zes
maanden door een anderen landvoogd moest worden vervangen en 2e wilde Philips,
die den zoon door zijn groote successen al evenmin vertrouwde als de moeder,
vermoedelijk beiden tegen elkaar uitspelen. Alexander echter voelde voor dit spel
niet. Hij deed zijn moeder de bitterste verwijten en weet haar het ongeluk van hem
en zijn huis.
Hij vroeg ontslag, dat de Koning hem echter niet verleenen wilde. Integendeel,
toen deze tusschen beiden moest kiezen, koos hij den zoon, die eind 1581 zijn
definitieve aanstelling ontving, niet alleen als kapitein-generaal, maar ook als
landvoogd. Ofschoon Philips haar ook toen nog niet wilde laten gaan, en M.
inderdaad nog ong. anderhalf jaar gebleven is, werd de toestand op den duur voor
haar toch onhoudbaar. Zij verontschuldigde zich met het oog op haar gezondheid
en vertrok 4 Sept. 1583, weer met Mansfeld, maar dit keer voorgoed.
Wat Philips de moeder steeds geweigerd had, moest hij den zoon wel toestaan.
Alexander kreeg Piacenza, zoodat M. haar dierbaarsten wensch nog vervuld zag.
18 Jan. 1586 is zij na een zwaren doodsstrijd overleden te Ortona in de Abruzzen,
een plaats die zij voor 54.000 ducaten van Horazio van Lannoy gekocht had. In de
Benedictijnerkerk van het zoo heet begeerde Piacenza werd zij begraven, in het
graf, waar 8 maanden later haar gemaal haar zou volgen.
Volgens de traditioneele voorstelling was M. een flinke vrouw, die de rebellie
bedwongen heeft, maar tegelijk te menschelijk was om zich tot een werk-
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tuig van Alva's tyrannie te verlagen en die daarom heenging, toen hij kwam. Volgens
Rachfahl, die een uitvoerige studie aan haar gewijd heeft, was zij politiek
onbeduidend, dacht zij alleen aan haar familiebelang, koerste zij op sym- en
antipathieën, was zij ijdel, in hooge mate eerzuchtig, leed zij aan zelfoverschatting,
en was haar benoeming tot landvoogdes der Nederlanden, de eerste, niet minder
dan de tweede, slechts één uit de reeks misgrepen van de spaansche kroon in haar
politiek tegenover de Nederlanden.
Er bestaan drie geschilderde portretten van M., een door Antonio Moro in het
Kaiser Friedrich-Museum te Berlijn; een door Pansoja de la Cruz in het Museum
van Versailles; een door Sánchez Coello in de Kaiserl. Gallerie te Weenen (ook in
Brussel ?). Voor de prenten en andere afb. zie: M u l l e r , Lijst van 7000 portretten
no. 3432-34, borstbeeld door B. Picart ?, alsmede v a n S o m e r e n , aanvulling op
Muller, no. 3476-3483.
De Brieven van M. zijn voor het grootste gedeelte uitgegeven, eerst door J.F.
W i l l e m s , Lettres de M. et du Sire de Montigny sur les troubles de Tournai de l'an
1563 (Gand 1836); dan door d e R e i f f e n b e r g , Correspondance de M. avec
Philippe II (Brux. 1842); en door L.P. G a c h a r d , onder denzelfden titel, 3 dln. (Brux.
1867-1881) over de jaren 1559-65; door T h e i s s e n , naar copieën van
B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , onder den titel Correspondance française de
M. avec Philippe II in Werken Hist. Gen. III, 47 (Utrecht 1925) over de jaren 1565-67;
door D o n y , Lettres de Ph. II et de M. á Phil. de Croy, 3me duc d' Aerschot (1912)
over de jaren 1558-63; door J.S. v a n V e e n , Briefwisseling tusschen M. en Charles
de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland (1560-67) in Werken Gelre
XI (Arnhem 1914). Over M.: F. R a c h f a h l , Margaretha van Parma in Hist. Bibl. V
(1898). Wat haar afkomst en geboorte betreft, zie: C r u t z e n , L'origine maternelle
et la naissance de M. de Parme (Gand 1882).
Romein

[Maria]
Maria, aartshertogin van Oostenrijk, koningin van Hongarije, dan regentes en
landvoogdes (gouvernante) der Nederlanden, geb. 15 Sept. 1505 te Brussel in het
kasteel van Caudenberg, overl. 18 Oct. 1558 te Cigales, het vijfde kind van Philips
den Schoone en Johanna v. Arragon (dl. VII, kol. 967), werd in de Zavelekerk ten
doop gehouden door haar grootvader Maximiliaan. Haar vader, kort daarop naar
Spanje vertrokken, waar hij reeds op 25 Sept. 1506 aan zijn einde kwam, heeft
Maria dus nooit weergezien en feitelijk heeft zij evenmin ooit haar moeder leeren
kennen, daar deze, haar echtgenoot naar dat land gevolgd, door diens onverwachten
dood te zwaarder getroffen in haar reeds vroeger aangetaste geestvermogens, haar
verder leven, tot haar dood in 1555, grootendeels in afzondering te Tordesillas heeft
doorgebracht (over haar thans: L. P f a n d l , Johanna die Wahnsinnige (Freiburg
1930). Nog werd - evenals vroeger (10 Maart 1503) haar zoon F e r d i n a n d (te
Alcala) - in genoemd land (te Torquemada) C a t h a r i n a geboren (14 Jan. 1507)
en mede daar grootgebracht, hoewel laatstgenoemde door J u s t e , Vie de Marie
de Hongrie, 1861, 10-11; vgl. ook diens: Charles V et Marguerite d'Autriche in Mém.
etc. Roy. Belg. 1858) (trouwens ook door l e G l a y , Corresp. etc.) geplaatst wordt
bij haar oudste broeder en zuster (wat hoogstens geldt voor een aantal jaren na
1516, sterfjaar van Ferdinand den Katholieke). En dezen worden opgevoed te
Mechelen in het Hof van Bourgondië tegenover
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het ‘hotel’ van Jean Laurin, heer van Watervliet, aangekocht voor hun tante
Margaretha, of hof van Savoye (E.E. T r e m a y n e , The first Governess of the
Netherlands, Margaret of Austria (London 1910), 273). En tal van schrijvers, o.a.
F.M. S t e u r s , Het Keizershof en het Hof van Margaretha van Oostenrijk te Mechelen
spreken van dat Keizershof aldaar, vgl. ook Bull. C.R. Série V, 320. Zie ook 321,
waar gezegd wordt dat van beide gebouwen, het paleis van de gouvernante en het
Hof van Bourgondië, onbewoonbaar geworden door een arsenaalontploffing in 1546,
Maria het eerste cadeau deed aan den magistraat van Mechelen, op voorwaarde
van restauratie en ter beschikkingstelling van den Grooten Raad, zoodat J u s t e
vrijwel alleen staat, als hij de oude residentie van de hertogen van Brabant te Leuven
aan de jonge vorstenkinderen tot woonplaats geeft. Wel verscheen Margaretha daar
(Mrt./Apr. 1507), maar sinds zij 7 Juli d.a.v. in Mechelen haar intocht hield, bleef die
stad haar vaste verblijf. Ook dat harer pupillen. Immers aan haar had Maximiliaan,
sinds 16 Nov. 1506 regent en voogd in de nederlandsche gewesten, die
bevoegdheden overgedragen bij open brieven van 18 Maart 1506 (= 1507); 20 April
vond beider officieele erkenning door de Stat.-Gen. plaats.
En gelijk aan Karel voortreffelijke leermeesters werden gegeven (de namen van
Karels ‘maistres d'école’ bij E. G o s s a r d , Notes pour servir à l'histoire du règne
de Charles V, 27), zoo werd ook de opvoeding der prinsessen uitstekend verzorgd,
mede onder het wakend oog harer tante. Wel wordt aanvankelijk in dat verband de
vrouwe van Ravenstein genoemd, m.n. ter vervanging van de in 1505 overleden
Margaretha van York, maar als de eigenlijke leider van de opvoeding, vooral gelet
op Karel, gold Willem van Chièvres, daartoe door Maximiliaan aangewezen, zooals
tot 1509 een ander lid van dat geslacht, zijn neef Karel v. Croy, prins van Chimay
al vroeger als gouverneur (en eerste kamerheer) was opgetreden; en deze laatste
bleef dat voor de prinsessen (vgl. Bull. Comm. d'hist. XI, 122). Voor het overige
personeel geven de archieven, m.n. de Etats des gages, de Ordres de service de
noodige opheldering; en evenals de door J. F i n o t in zijn Inv. sommaire des Archives
dép. Nord civiles Serie B.T. VIII, uitg. Etats journaliers, laten ook de Comptes de
l'hotel zien, hoe Karel en zijn zusjes hun dagen hebben doorgebracht; die b.v. betr.
de gewijde plechtigheid der bevestiging, ontvangen in tegenwoordigheid van
Maximiliaan en Margaretha uit de handen van den kardinaal de Carjaval, ‘legatus
a latere’ van Julius II in de Nederlanden (Oct. 1508).
Ook wanneer zij op den leeftijd gekomen zijn, waarop de zusters niet meer
gemeenschappelijk met Karel kunnen worden opgevoed, moet een dergelijke leiding,
in hun van het wereldsch gewoel verwijderde verblijf (over het Mechelen van dien
tijd zie de lit., opgegeven bij M. B r u c h e t , Marg. d' Autriche (Lille 1927), 298, aldaar
no. 124), zoowel in physiek als in geestelijk opzicht, haar beslissend karakter aan
het volgende leven gegeven hebben.
Physiek! Is immers ook deze prinses niet gestaald door lichamelijke vermaken,
waarbij juist physieke eigenschappen zich konden ontwikkelen, nuttig voor de jacht,
het paardrijden, waarin zij volleerd werd, evenals in den dans, gelijk zij ook in
meerdere vrouwelijke handwerken niet onbedreven kan geweest zijn (waarover
M o e l l e r 196). Getuigt hier niet de engelsche gezant Ponynges van, die Karel met
zijn zusjes ook eens zag
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dansen om een vreugdevuur op St. Jansdag, in een brief uit Brussel aan Hendrik
VIII van 27 Juni 1512, van het welbevinden van dat ‘lignage de Malines’, hun
lichamelijke gesteldheid prijzende, zooals ook hun grootvader kon doen bij zijn
bezoek in denzelfden tijd, gevolgd door uitstapjes der kleindochters met gevolg naar
Antwerpen en Brussel, waar zij braaf gefîteerd worden.
Had ook de briefwisseling van hun tante met dien grootvader niet steeds weer
getuigd van beider zorgzaamheid voor hun gezondheid, als b.v. in Sept. 1507 de
pest, in 1508 de mazelen, in 1509 de pokken te Mechelen woedden.
En geestelijk! Niet voor niets zullen ook prinses Maria soortgelijke eigenschappen
als haar tante sieren in haar smaak voor kunst en letteren, al kent men op
eerstgenoemd gebied haar, gelijk Karel en Eleonora (T h e i s s e n , De regeering
van Karel V, 15) speciale voorliefde voor de muziek toe, waartoe moet zijn
bijgedragen door Henry Bredeniers, organist van de kapel. Maar meer heeft zij met
haar beroemde tante gemeen. Ook zij is vroegtijdig object van de staatkunde van
het habsburgsche huis, op huwelijken gebaseerd.
Van voorbijgaanden aard waren de onderhandelingen geweest, reeds in 1508,
over een huwelijk van de driejarige met Karel v. Gelre (vgl. N i j h o f f , Gedenkw.
Geld., VI, 406). Doch van meer belang was, dat Maximiliaan voor Maria, toen 9 jaar
oud, het oog had geslagen op Hongarije, waarop zijn aanspraken, gelijk op Bohemen,
niet van heden eerst dateerden; vroeger had op soortgelijke wijze zijn dochter
Margaretha daartoe moeten dienen (dl. VIII, kol. 1113), maar wij weten, hoe zij, na
de beide bekende sterfgevallen, afkeerig was geworden van dergelijke plannen, die
Maximiliaan echter handhaafde, doch nu met wijziging. Reeds 2 Mei 1514 liet hij
Maria daarom Mechelen verlaten. Doch er was aarzeling ook in het andere kamp,
totdat de hongaarsche vrees voor de Turken de beslissing en daarmee de verbinding
van de Jagellonen met de Habsburgers bracht. Twee of drie jaar na de opvatting
door Maximiliaan van bedoeld plan werd er in 1515 in zooverre gevolg aan gegeven,
dat Ladislas IV, in de hoop op bescherming tegen de Turken, zijn toestemming gaf
tot het huwelijk, trouwens al ter sprake gekomen nog vóór de geboorte van diens
zoon, en nu, 22 Juli, gevierd in de kathedraal van Weenen. Margaretha zag deze
nicht als de eerste uit haar omgeving vertrekken om daarginds door de grootvaderlijke
toewijding haar opvoeding verder te voltooien. Maar de zorg van de tante bleef
waakzaam ook voor dit nichtje; in een schrijven van haar aan Hendrik v. Nassau
(20 Maart 1518) in bewogen dagen, geeft zij opdracht te waken voor de veiligheid
van Maria en van Anna v. Hongarije (l e G l a y , Nég. dipl. etc., II, 356). Evenals de
ongeveer terzelver dage aangeknoopte band tusschen Maria's broeder Ferdinand
van Oostenrijk (tenzij Karel geprefereerd mocht worden) en die Anna v. Bohemen,
zuster van Lodewijk van Hongarije, sinds den dood van zijn vader Ladislas in 1516,
had, na een verblijf te Innsbrück (l e G l a y , idem, II, 464), de werkelijke voltrekking
eerst plaats in 1522, nadat Maria reeds den voorafgaanden 11 Dec. tot koningin
gekroond was.
Indien het eerstgenoemde huwelijk kinderloos bleef, zouden aan laatstgenoemden,
Ferdinand en Anna, de koninkrijken Hongarije en Bohemen ten deel vallen, doch
beide huwelijken hadden voor de habsburgsche dynastie de politieke waarde van
flankbedekking tegen het turksche gevaar.
Evenwel, evenals bij Margaretha (schoon twee-
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maal gehuwd) zouden voor Maria de huwelijksjaren gelukkige, maar weinige zijn.
Ook hier kwam het noodlot wreed tusschenbeide, zij het dat den jongen Lodewijk
een heel ander lot beschoren was dan aan Philibert van Savoye.
Bezield ook door de schoonheid van zijn (slechts) één jaar oudere echtgenoote,
die hem door haar geestelijke meerderheid geheel beheerschte, had deze vorst in
zijn onrustige en verdeelde rijk het tot een aantal maatregelen kunnen brengen
tegen het toenemend gevaar van de bedenkelijk opdringende turksche macht, maar
het beroep, ook van de Pausen op verschillende vorsten, baatte door hun egoïstische
houding weinig. In Duitschland stak juist het Lutheranisme feller op, Karel V ging
voornamelijk op in zijn bestrijding, ook in Italië, van Frans I en deze begeerde den
sultan veeleer als bondgenoot.
Deze, Soliman II, viel met een geweldige strijdmacht Hongarije binnen en 29 Aug.
1526 werd het kleine hongaarsche leger bij Mohacs door de overmacht verpletterd
(vgl. o.a. K e m a l - P a s c h a - Z a d é , Hist. de la campagne de Mohacs, traduit par
P a v e t d e C o u r t e i l l e , ook aangehaald, met andere lit., bij
L a v i s s e - R a m b a u d , IV, blz. 776s.; zie verder b.v. L e f a u r e , Les Magyars
pendant la domination ottomane en Hongrie (1526-1722) I (Paris 1902)).
Onder de meer dan 20.000 dooden was ook Lodewijk, wiens hoofdstad Boeda
of Ofen daarop, September, veroverd werd; bijtijds had de koningin, nog niet ten
volle 21 jaar en reeds weduwe, de wijk genomen naar Weenen. In Pesth ontving
Soliman de hongaarsche edelen, wien hij Zapolya, woiwode van Zevenburgen, als
koning beloofde.
Zoo kwamen in het ongelukkige, verscheurde land 2 pretendenten tegenover
elkaar te staan; deze Zapolya tegenover Ferdinand.
De koningin-weduwe, die ook de persoonlijke intrigues van den eerste het hoofd
had te bieden, voor haar ontvlamd door de gratie van haar wezen, had integendeel
haar broeder krachtig tegen hem gesteund. Vooral van uit Presburg, waar zij zich
geïnstalleerd had, ontplooide zij, onder de moeilijkste omstandigheden, ten bate
van Ferdinand en Anna, nog in Praag, een onuitputtelijke energie. Alle bewondering
van Zapolya ten spijt, dien zij niet ophield als indringer te behandelen, ging zij daar
ter stede hiermee voort, waar zij als interimair regentes zetelde en, haar persoonlijk
welzijn achterstellend bij de belangen van haar huis, deed zij dat met succes (vgl.
hier ook K u p e l w i e s e r , Die Kämpfe Oesterreichs mit den Osmanen vom Jahre
1526 bis 1537 (Wien und Leipzig 1889) S. 2). Met vernietiging van het
verkiezingsbesluit van Zapolya proclameerden de Dec. 1526 onder leiding van de
koningin-weduwe te Presburg bijeengekomen staten van het trouw gebleven deel
van Hongarije eenstemmig Ferdinand tot hun souverein, ook in Kroatië op den troon
weldra bevestigd (1 Jan. 1527). In dat jaar werd Zapolya, bij Tokay overwonnen,
op Zevenburgen teruggeworpen. Zijn verder optreden met of bij de Turken behoort
evenmin tot ons bestek als de groote aanval der Ottomanen in 1529 op Weenen.
Maria van Hongarije, die als vertegenwoordigster van Ferdinand in diens
afwezigheid zooveel gedaan had tot bevordering van zijn belangen, dikwijls onder
de grootste inspanning, bij die ‘vreemde natie’, had zich nu in stilte teruggetrokken,
meestal toevende in Oostenrijk, doch met Linz ook wel Passau, soms ook Augsburg
als woonplaats afwisselend en sinds 1528 hoogstens nog bereid als tusschenpersoon
te dienen tusschen Ferdinand
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en den Hongaarschen Rijksraad, met eerstgenoemde in druk schriftelijk verkeer
blijvend, tot einde 1531 toe.
Of zij juist in die rustiger jaren zich niet ook verdiept zou hebben in literatuur, in
verband met Luther, die haar in 1526 een van zijn geschriften had gewijd? Hierop
vooral is de meening gegrond van hen, die in haar een soort medestandster van
den hervormer gezien hebben, of bepaalde haar belangstelling, gelijk van zoovelen
in dat religieus zoo fel bewogen tijdvak, zich tot het humanisme als van een Erasmus,
dien zij vereerde en met wien zij in verkeer stond?
Feit is het, dat zij, als Ferdinand haar om haar veronderstelde sympathie voor de
hervorming interpelleert, haar onwankelbare trouw aan Rome betuigt, waarmee een
zekere neiging van haar hart tot het nieuwe evangelie haar door velen, m.n. onder
de duitsche Protestanten nog niet ontzegd wordt. Maar over het algemeen heeft
men er zich over verstaan dat zij, evenals Erasmus en velen van zijn geestverwanten,
de noodzakelijkheid van bepaalde reformatorische maatregelen in de toenmalige
kerk heeft toegegeven en zeker niet genegen was tot gewelddadig optreden tegen
het nieuwe geloof, voor welk verdraagzaam standpunt de ‘Vidua christiana’ zich
door Erasmus in diens boek van dezen naam hulde zag toegebracht (1529) (zie
K o o p e r b e r g , Erasmus en het Oostenrijksche huis in: Revue belge de phil. et
d'hist. 1937). Dat het haar waarlijk niet aan godsdienstige en moralistische
belangstelling ontbrak, bewijzen reeds de titels van meerdere geschriften, waarvan
de catalogus van haar bibliotheek gewaagt, zooals die is gepubliceerd in de C.R.
des sciences de la C.R. d'Hist., X, 226 (vgl. ook: C h r . S e p p , Bibliogr.
Mededeelingen (Leiden 1883), 110 vlg.) en waaronder, naast levens van Christus
en van heiligen, o.a. ook de werken van Seneca prijken. De kerkelijke gedachte kon
haar niet loslaten in een tijd als waarin een rijksdag van Augsburg (1530) werd
gehouden, waarop o.a. Maria ijverde voor een toenadering van den Keizer tot de
Protestanten, den eerste echter de verzekering gevend van haar katholieke
gezindheid. En ook al tracht zij te werken voor de idee der verzoening, in elk geval
tegemoetkoming en ook al zal zij met zorg de personen kiezen van biechtvader e.a.
geestelijken, weldra ook en juist in haar nederlandsche omgeving, bovenbedoelde
verzekering alleen al moet haar keizerlijken broeder, die ook in haar bekwaamheden
vertrouwen bezat, voldoende gerust gesteld hebben. Anders zou hij haar niet gepolst
hebben over een belangrijke positie, waarin zij evenwel geen lust toonde, eerder
geneigd zich aan haar geesteskranke moeder in Spanje te gaan wijden. Evenmin
had zij begeerte tot een tweede huwelijk, hoezeer broeder(s) en candidaten drongen.
Zelfs niet, wanneer onder de laatsten personen waren als de befaamde ridder, de
paltsgraaf Frederik, te Brussel in hetzelfde kapittel als Frans I in de Vliesorde
opgenomen (1516) (d e R e i f f e n b e r g , 308), die zich bij zijn huwelijksaanspraken
sterk voelde door zijn trouw aan het huis Habsburg en die vroeger al het oog
geslagen had op Eleonora, bij haar persoonlijk niet zonder resultaat, doch door
Karel V later achtergesteld bij een belangrijker partij. En al vroeger had Ferdinand
bij Maria tevergeefs aangedrongen op een verbinding met Jacob V, van Schotland,
uit politiek oogpunt niet zonder beteekenis.
Maar Maria wenschte bij haar weduweschap te volharden en keizer Karel heeft
er ten slotte in berust, haar voor iets anders bestemmende, als
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de gelegenheid zich voordeed. En die gelegenheid bracht de overigens zoo ontijdige
dood van aartshertogin Margaretha 1 Dec. 1530 te Mechelen. Aanvankelijk heeft
Maria Ferdinand verzocht, den Keizer van dit plan, indien mogelijk, af te brengen,
erg ongerust als zij zich maakte, toen eerstgenoemde broeder haar reeds op 13
Dec. op een dergelijk voornemen van Karel voorbereidde (H e n n e , V, 128 s.). Met
Ferdinand besprak zij daarna rustiger het voor en tegen van een dusdanige
benoeming, waaromtrent de zekerheid haar in den loop van die weken steeds
duidelijker bleek, totdat tenslotte Karel zelf haar omtrent zijn besluit inlichtte (3 Jan.
1531) en wel in een schrijven, waarin hij niet alleen hun gestorven tante herdacht,
maar tevens zijn zuster verzocht deze zoo spoedig mogelijk te komen vervangen
(G a c h a r d , Analectes belgiques, 381). Niet eerder had hij hierover gesproken,
omdat hij eerst zeker wilde zijn van de instemming van zijn nederlandsche
raadslieden. Maar nu zou hij Bossu zenden om haar de opdracht aan te bieden.
Tevens ontzag hij haar besluit om weduwe te blijven en sprak zijn vertrouwen uit,
dat het voldoende was als haar dienaren niet zouden spreken over de nieuwe leer,
er op rekenende, dat zij ze anders zou wegjagen. In de Nederlanden had men in
dit opzicht minder te ontzien dan in Duitschland. Maar afgezien van de verdenking
van ketterij (waaronder zij trouwens zelve, ook bij den Paus, althans in de dagen
der Augsburgsche confessie, gestaan had, waarover ook nog H e n n e , V, 127, no.
2) zouden haar voornaamste dienaren ook daarom beter achterblijven, omdat men
hier minder op vreemdelingen gesteld was. Om het een en ander gaf de Keizer
nadere aanwijzingen omtrent de te kiezen personen, vooral voor de meer delicate
ambten. Maar juist dat opgeven van toegewijde dienaren en mogelijk ook wel haar
opvattingen op het gebied van de leer deden, ondanks haar onderworpenheid aan
den wil van Karel en de dringende vertoogen van haar anderen broeder, de
koningin-weduwe nog lang aarzelen.
En merkwaardig om de wenschen en motieven, was het geschrift, dat zij ten slotte
Bossu meegaf, toen zij eindelijk haar tegenstand had opgegeven (29 Jan. 1531),
uitdrukkelijk te kennen gevend, dat zij zulks uitsluitend deed om den Keizer te
gehoorzamen. Maar overigens was haar tegenzin tegen het op te dragen ambt zoo
groot, dat zij den Keizer verzocht, dat hij haar spoedig van den last zou bevrijden,
dien zij te zwak was om lang te kunnen torsen. En ten overvloede deed zij de gelofte
in Karels tegenwoordigheid om, zoodra er een opvolger gevonden was, de belangrijke
functies neer te leggen, noodgedwongen tijdelijk waargenomen. Maar toen de Keizer
ook voldaan had aan den wensch tot toezending van de noodige fondsen, stond
niets Maria's installatie als landvoogdes meer in den weg.
Karel zelf nam de daarvoor noodige maatregelen. Want hij dacht deze persoonlijk
te verrichten. Hij kwam 21 Jan. 1531 te Namen (Bull. Comm. Roy. Serie II, 324,
eensluidend met Coll. des Voyages, II, 562) en reisde Maria tot Leuven te gemoet,
vanwaar zij samen naar Mechelen trokken. Volgden in dezelfde Maartmaand nog
bezoeken aan andere plaatsen als Antwerpen en Gent (het gedetailleerde ‘itinéraire’
van haar reizen bij F i n o t , Inv. somm. du Nord, VII, 292-350, gelijk VIII, 134 s. voor
de uitgaven van haar huis (zie boven); en een prachtuitgave van het ‘itinéraire’ van
Karel V bezorgde de Academie van Madrid (F o r o n d a y A g u i l e r a , Estancias y
Viajes del emperador Carlos V (Madrid 1914)).
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4 April was men weer in Brussel, waar de Keizer van half Juni tot einde Nov. zijn
verblijf nam om de maatregelen ter organisatie van het bestuur te treffen, waarin hij
Maria inwijdde. Immers haar landvoogdij moest een vaster karakter dragen, daar
hij misschien voor jaren afwezig zou zijn, opgeslokt door zijn groote, europeesche
politiek. Maar het duurde nog tot 29 Sept., dat hij de Stat.Gen. te Brussel bijeenriep
en tot 7 Oct., dat de Keizer hun mededeeling deed van aard en doel der reorganisatie
en in de eerste plaats natuurlijk van de installatie zijner zuster, die hem in al zijn
bourgondische landen moest vervangen en daardoor vollediger bevoegdheden
kreeg op het bestuur, politie en justitie, financiën, bijeenroepen van de Vliesorde
en van de Raden der Regeering. De Alg. Staten, ook die der gewesten, zou zij
kunnen bijeenroepen, als zij wilde, open brieven en edicten van den Keizer uit zijn
naam teekenen met volledig effect. Andere open brieven hadden haar in komsten
geregeld, waarbij rekening werd gehouden met den ondergang van Hongarije, waar
haar weduwegoed gelegen was.
Zoo was het souverein gezag namens Karel V goed verzekerd door de nieuwe
landvoogdes, die feitelijk haar commissie al 27 Sept. 1531 ontvangen had (Bull. C.
Roy. Sér. III, XIII, 41), 1 Oct. nog gevolgd door een in den Rec. des Ord. (III, 260)
te vinden ‘Instruction particulière’ (vgl. ook Gr. Placcaatb. IV, 29), gezag uit te oefenen
door haar als een ware plaatsvervangster; zij, mét haar onafhankelijk karakter, maar
vast besloten, zonder de belangen van de haar toevertrouwde gewesten uit het oog
te verliezen, die van de dynastie vóór alles te dienen, de lijn harer politiek afstippelend
naar den wil van haar keizerlijken broeder. Want deze zal haar tot richtsnoer zijn,
al zal zij wijzen op financieele onmacht der nederlandsche onderdanen, als 's Keizers
beroep op hun beurs bij zijn onophoudelijke oorlogen, welke zij als buiten of in strijd
met hun belangen beschouwden, als te nijpend gevoeld werd.
Want als onder haar voorgangster bleven de financiën onder dergelijke
omstandigheden de zwakke zijde. Niet, dat Maria zich daar niet vermocht in te
werken! Integendeel, door haar vlug inzicht verbaasde zij, trouwens 1 Oct. 1531
benoemd tot ‘surintendante générale des finances’, mannen, die als ‘chef des
finances’ optraden, zooals Chièvres, Hoogstraten, v. Praet, welke laatste als
raadsman naast haar een plaats bekleedde, door P i r e n n e vergeleken met die
van Granvelle later naast Margaretha van Parma. In het militaire sprak zij met oordeel
over versterking van troepen en vestingen - als een man!
Is niet manlijkheid een der trekken genoemd, o.a. door den Venetiaan Navageno,
kenmerkend voor haar karakter, hierin wat anders dan haar voorgangster, mogelijk
wat subtieler in haar staatkunde? Zoo kon zij ook zaakkundig van gedachten wisselen
met een van Schore, den beroemden frieschen rechtsgeleerde Viglius, president
van den uit 10 à 12 leden bestaanden, nieuwen Geheimen Raad, waar het gold
gratie te verleenen of ordonnantiën en placcaten uit te vaardigen, ter uitbreiding of
aanvulling van het groote van 1531. Hierbij immers ging het niet alleen om een
aantal besluiten betreffende wetgeving en politie, voorschriften, behalve op het
algemeen bestuur, vooral gericht tegen de ketterij en betrekking hebbende op de
munt, op de weelde (zie o.a.v. A s c h v. W y c k in een beneden te noemen studie,
bl. 52), ook o.a. op het bedrijf van bedelaars, ook heidens of zigeuners (waarover
vooral nog H o f d i j k , V, 244; ook b.v.
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B o e l e s in zijn nog aan te halen studie, blz. 107. noot 1; vgl. over de munt en in
het algemeen het inzicht, of liever gebrek daaraan, in economische kwesties F.H.
F i s c h e r , Hist. en Cultuur van het Ned. Volk, 183) en andere (zie
F r u i n -C o l e n b r a n d e r , 102). Maar ook om voorschriften, die op allerlei gebied,
sociaal en economisch (ten bate van handel en nijverheid b.v. van het opbloeiende
Antwerpen) in het dagelijksch leven diep ingrepen; ten bate van den handel strekten
b.v. ook placcaten en ordonnanties als die van 1537, 1549 en 1551 betr. het aangaan
van verzekeringen, in de beide laatstbedoelde ook uitgestrekt tot het zeewezen, dat
toen veel leed door schotsche e.a. zeeroovers (Bull. C.R., 4e Série, V, 48 s.); en
steeds vonden deze verdere uitbreiding, met name in dergelijke complexen van
placcaten in 1540 en 1545 vooral, om hier te zwijgen van de eveneens talrijke en
belangrijke op bijzondere terreinen, waardoor mede de regeering van Karel V,
waargenomen door zijn zuster, tot zulk een gewichtige is geworden (hierover B l o k ,
II, 412 en de daar aangehaalde studie over Karel V en zijn placcaten van G.A. d e
M e e s t e r in Nieuwe Bijdr. voor rechtsgeleerdheid en wetgeving (1855), 241); ook
waar hier en daar meer dan op hun intrensieke waarde gelet werd op hun al of niet
strooken met de oude gewoonten en privilegiën, welke laatste uit te vaardigen mede
tot de bevoegdheden van den Geheimen Raad behoorde. Vergelijk overigens over
de instructies van de Collaterale Raden, waarvan de voornaamste, de Raad van
State, door de landvoogdes werd voorgezeten (terwijl de aartsbisschop van Palermo,
een Nederlander, uit het belangrijke geslacht van Carondelet, de waarnemende
chef van den Geheimen Raad was, voorganger als zoodanig van Granvelle onder
Margaretha van Parma), maar niet vaker bijeengeroepen dan het haar beliefde
(F r u i n -C o l e n b r a n d e r , I, 106; vgl. v.d. H a e r , 113, meerdere plaatsen in den
Recueil des Ord., III, terwijl men analyses vindt bij F r u i n , A l e x a n d r e , H e n n e ,
P o u l l e t , B l o k en P i r e n n e , alle nauwkeurig opgegeven door W a l t h e r , Burg.
Zentralbehörden, 119, no. 2; vgl. ook nog de bekende studie van J. F r e d e r i c h s ,
waarover ook Bull. C.R. Série V, I, 90 s.). Over het algemeen zijn deze schrijvers
het er over eens, dat genoemde Raden het gezag der landvoogdes meer in schijn
dan in werkelijkheid beperkten, daar het alras gewoonte werd, dat zij met eenige
edelen en ambtenaren uit den Raad van State op de manier als in Spanje regeerde.
En als de Staten der gewesten op eigen gezag nog wel bijeenkomen over wat zij
als hun eigen belangen beschouwen, maakt de landvoogdes ook aan die
zelfstandigheid een einde sinds 1542, sedert welk jaar de regeering zich ook op
financieel gebied meer onafhankelijk maakte van de Staten door hun protesten te
negeeren tegen den 100sten penning, gevorderd en wegens den oorlog
vastgehouden. Om dezelfde reden wilde de landvoogdes, hoewel de Staten ook
nog een impost op bier en wijn toestemden ten einde een gevreesde, nieuwe
belasting te ontgaan, deze nieuwe belasting toch innen, nl. een 10den penning van
de inkomsten uit alle onroerende goederen in het heele land en van de jaarlijksche
inkomsten der kooplieden. En terwijl de andere gewesten op grond van den
dwingenden oorlogstoestand zich hierbij neerleggen, verzetten zich Brabant en
vooral het weerbarstige Holland, maar, na een aanvankelijke concessie van 6
maanden, zette de regeering dit middel ter verhooging van de beden door, ook al
mochten de cohieren geheim blijven en de Staten zelve door eigen ont-
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vangers de gehate belasting innen. Maar ook zoo wist, twee jaar later, het
gouvernement door bijeenroeping dier ontvangers zich betrouwbare gegevens te
verschaffen over de draagkracht der onderzaten (zie voor de financieele politiek
der regeering o.a. E.C.G. B r ü n n e r , De adviezen van den ‘Conseil et Chambre
des Comptes de Hollande’ en van den ‘Conseil privé’ in zake de voorgenomen
nieuwe verponding van 1550 in: Bijdr. en Med. Hist. Gen. 43 (1922), 129 vlg.).
Wel werd de 100ste penning in 1544 weer afgeschaft, maar eerst nadat de Staten
bewilligd hadden in een bede van ƒ 100.000. Trouwens de 10de penning bleef ook
niet onveranderd gehandhaafd. Na 2 jaar na haar invoering afgeschaft te zijn,
herleefde, althans ten deele, deze belasting op de vaste goederen (1553). Geheel
opgelost werd dus tijdens Karel V en Maria de kwestie der algemeene belastingen
niet. Onder den nieuwgeregelden toestand, waardoor 1531 (vooral beschouwd uit
het oogpunt van de groeiende eenheidsgedachte in de nederlandsche gewesten)
van zulk een bijzonder gewicht is geworden, en waartoe de dood (in hetzelfde jaar
als van zijn meesteres) van Gattinara, den laatsten grooten dienaar van den ouden
bourgondischen bestuursvorm (wiens functie van groot-kanselier niet meer werd
vervuld) den Keizer te gereeder gelegenheid had geboden voor zijn reorganisatie,
aanvaardde Maria haar taak, waarvan we de zwaarte al in sommige opzichten m.n.
de eeuwige financieele moeilijkheden deden uitkomen, voorgelicht dus, voor zoover
ze verkoos, door haar Raad van State en de beide andere Raden als de eigenlijke
werktuigen harer regeering. Zwaar ook, soms te zwaar, op ander terrein. Voor zoover
b.v. het streven der landvoogdes ging naar een verderen stap op het gebied der
centralisatie door het scheppen van een permanent leger, dat grootendeels uit
huurlingen (die zij verkoos boven nationale militie) gevormd kon worden, maar op
algemeene landskosten, is dat afgestuit op het nog volstrekt niet uitgestorven
particularisme der provinciën. Wel werden in 1545 de benden van ordonnanciën
gereorganiseerd en kwam er ongeveer 1550, in welk jaar ook een nieuwe regeling
van het financiewezen ontworpen werd, ook een betere organisatie van de vloot tot
stand (vgl. behalve het 1ste deel van het bekende werk van d e J o n g e ook J.E.
E l i a s , Schetsen uit de Gesch. van ons zeewezen ('s Grav. 1916) I, 3, alsook de
artikelen over de admiraals Adolf en Maximiliaan van Bourgondië in dit Woordenb.
deel VIII). En werkelijk kwam ook een reorganisatie van de weermiddelen tot stand,
echter alleen in zoover dat (voorjaar 1551) besloten werd tot een grondig onderzoek
naar het aantal weerbare mannen in Holland en den stand der weermiddelen aldaar
(zie het ‘recueil’ betreffende de wapenschouwing in genoemd gewest, toegelicht en
uitgegeven door E.C.G. B r ü n n e r in Med. en Bijdr. H.G. 42 (1921), 115 vlg.). Maar
gunstiger leken toch de vooruitzichten op het gebied der eenheid van rechtspraak
na 1531, sinds naast den Geheimen Raad, waarvan een sectie van den hofraad
zelfstandig werd, de Groote Raad gold als hoogste gerechtshof. Ook al werd deze
Raad (het oude Parlement van Mechelen), te onderscheiden van den ’Conseil privé’
van Philips den Schoone, door hem (1504) hersteld onder den naam van ‘Groote
Raad’, en dus Oct. 1531 van een nieuwe instructie voorzien, niet alom gelijkelijk
erkend (daarover en in het algemeen over de later aldus genaamde ‘Conseils
collatéraux’ nog: Bull. C.R., Série V, 307 s., vooral 315 over de splitsing in 1531 van
den Geheimen Raad in 2 secties, nl. den Raad
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van State en Geheimen Raad, evenals de Raad van Financiën ingericht als ‘Conseils
collatéraux’). Doch vooral ook het voorschrift van de regeering van dat jaar, herhaald
in 1540, om de oude ‘coustumes’ te doen opteekenen, heeft wel niet vüür Philips
en Alva tot het bewuste doel geleid, maar wel een ruimere studie van de oude
rechtsgewoonten ingezet en Viglius en Vives waren maar enkelen van de velen,
die de bestudeering der rechtswetenschap in dezen tijd begonnen. (Van denzelfden
tijd 1538, 1542, maar ook van 1551, 1552 dateeren ordonnanciën van Maria,
strekkende tot regeling van moeilijkheden met leden of ambtenaren van den
Geheimen Raad, Bull. C.R., Série V, 190-191, zie ook 193s., 197, 199, 200, 202).
Na al die nieuwe instellingen door instructies voor Maria gewaarborgd te hebben
met het oog op haar positie en na haar en de ten afscheid bijeengeroepen
Stat.-Generaal op de onderdrukking der ketterij als een eersten plicht naast de
handhaving der eenheid en orde gewezen te hebben, maakte de Keizer zich op tot
zijn vertrek, dat, een viertal maanden later, 17 Jan. 1532 plaats had. Vooraf waren
nog enkele andere zaken geregeld, als de terugkoop van de markgraven van Baden
van het gouvernement van Luxemburg en ordening van de justitie aldaar, een nieuwe
regeling met Engeland, een streng ketterplaccaat.
En gelijk in andere opzichten liet hij ook in verband met de laatste zaak in volle
vertrouwen Maria in Brussel achter, hoewel zij, in tegenstelling met haar zuster
Isabella van Denemarken, bij de katholieke kerk gebleven, nooit haar humanistische
opvattingen voor Karel ontveinsd had en verder in het algemeen zich ook nog wel
te jong voor de taak van het regentschap gevoeld mag hebben, waarvan zij ook
wist, dat haar benoeming niet geheel zonder critiek gebleven was.
En dat vertrouwen bleek van den beginne af gerechtvaardigd.
Van haar, slechts 25 jaar oud, getuigde E. A r m s t r o n g , The Emperor Charles
V I, 247, dat zij mogelijk was ‘already the cleverest of the Habsburgs, combining
tender sentiment with hard commonsense, intellectual alertness and solid capacity
for business details’. En ook om haar persoonlijk leven mocht zij veler lof inoogsten,
niet alleen van latere geschiedschrijvers, maar ook van tijdgenooten (C.S.
G r a p h e u s b.v., over wiens 3 te Antwerpen 1536 gedrukte ‘Acglogae’, N i j h o f f
e n K r o n e n b e r g , 368, no. 1021), onder wie een Navagero, weer een dier
scherpziende opstellers der vermaarde venetiaansche ‘Relazioni’ (Bull. C.R., Série
V, V, 284 s.; vgl. verder G a c h a r d , Relations des ambassadeurs venitiens sur
Charles V et Philippe II en van denzelfden de elders aangehaalde Trois années,
etc. (1543-46) behandeld naar de berichten van dezen Navagero), al is zij in
lasterlijke bijschriften van de zijde der Franschen in nationalen haat ook verguisd.
Maar een hunner, de anders zoo licht tot spot geneigde Brantôme, bleef althans
voor haar uiterlijke eigenschappen niet ongevoelig, al kon hij ook in deze
Habsburgsche de in dat geslacht overbekende eigenaardige kin en uitstekende lip
(O. R u b r e c h t , L'origine du type familial de la Maison de Habsbourg) niet nalaten
op te merken. Maar vol van haast hartstochtelijk plichtsbesef was en bleef deze, uit
eigen wil weduwe gebleven, jonge vrouw vooral daar, waar het gold het
vertegenwoordigen en dienen van Karels politiek in de Nederlanden, waar overigens
een zekere hardheid haar wel vervreemdde van bedrijvers van bepaalde delicten,
waar dan echter weer weldaden tegenovergesteld
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kunnen worden. Maar dan ook zoodanig in beslag genomen door al het politieke
gebeuren (ook ver buiten de grens), dat de meening wel uitgesproken is, dat zij
daardoor minder dan haar tante gelegenheid zou gevonden hebben kunsten en
letteren aan te moedigen. Gaat deze opmerking in haar algemeenheid reeds niet
op, evenmin ook kan men J o n c k b l o e t , II, 495, toegeven, dat als bij Margaretha
ook bij Maria de fransche muze voornamelijk in eere stond; men bedenke immers,
dat de eerste in Frankrijk was opgevoed, de laatste echter voor een goed deel in
Duitschland. Verder ondervonden ook vele dienaren der wetenschap zoowel als
der kunst haar bescherming, waarvan menigeen, ook onder haar, verbonden was
aan het brusselsche hof, zoo als Bernard v. Orley, van beide gouvernantes de
schilder (Oud-Holland (1932), 130); Antonie Mor, de beroemde utrechtsche
portretschilder e.a. Vgl. voor kunstenaars op ander gebied datzelfde tijdschrift (1929),
189; (1930), 205; (1932, over voor haar vervaardigde kunstvoorwerpen). Dan b.v.
een Dodonaeus van Mechelen en Clusius van Utrecht, botanici. Herinneren wij ons
haar vereering voor Erasmus, zijn vrienden Paludanus (over wien K o o p e r b e r g ,
Erasmus als vredeskampioen (den Haag 1936), 11-12); Geldenhauer (1482-1542)
(aldaar, 30) en Dorpius in een tijd, waarin ook een Janus Secundus, een Cassander,
een Mercator bloeiden of opkwamen, waarvan ook meerderen de loftrompet staken
over deze ‘meest geprezen vrouw van haar tijd’ (Erasmus). Zij deed zelve proeven
op het gebied van kunsten, stelde belang in alles wat uitkwam op het gebied der
literatuur, zoodat het geen wonder is, dat haar boekerij, die ruimschoots getuigt van
haar neigingen en haar smaak, de Bourgondische Bibliotheek ten zeerste heeft
verrijkt. Gelijk haar weeldepaleisjes te Binche en het naar haar genoemde Mariemont,
beide het werk van Dubroeucq, architect en beeldhouwer, alleen al het bewijs
leveren, dat evenmin als haar voorgangster, smaak voor bouw- en beeldhouwkunst
haar vreemd was.
Maar ook het economisch leven had de volle belangstelling van deze landvoogdes
(zie een staaltje daarvan b.v. bij H e n n e , V, 305). Is de 16de eeuw, sinds Philips
den Schoone, een tijd van groote beteekenis voor de ontwikkeling van nijverheid
en van handel, waarmee in het Noorden de opkomst der hollandsche marine gepaard
gaat, de onrust in tal van steden, vooral in het Zuiden, m.n. in Vlaanderen, de
binnenlandsche oorlogen met Gelre, de buitenlandsche met Frankrijk, de concurrentie
van Engelschen, Denen, de Hanze niet in het minst, vereischten voortdurende zorg
en inspanning van de regeering, ten einde ook de moeilijkheden op dat gebied het
hoofd te kunnen bieden. Zeker waren ook in dezen de dagen van Maria niet
gemakkelijker dan die van Margaretha, en niet minder diligent betoonde zich de
eerstgenoemde dan de laatste, al heeft zij sommige takken van handel en nijverheid
niet altijd voor schade en achteruitgang kunnen vrijwaren. Men zie b.v. bij P i r e n n e ,
III, 221 s. en de daar aangehaalde literatuur, de schildering van de vlaamsche
lakenweverij en haar verval en b.v. over den ondergang, ten gevolge van fransche
maatregelen, van de sajetindustrie in Utrecht, het Bull. C. Roy. II, VII, 139. Maar
beide, en dus ook de scheepvaart, waren ook in hooge mate afhankelijk van de
verhouding tot het buitenland en hoe deze meermalen te wenschen liet, ondervond
nu ook Maria, kort na het vertrek van haar keizerlijken broeder, die een tiental jaren
afwezig zou zijn,
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maar met wien zij in geregelde correspondentie bleef.
Daar waren al dadelijk de kwesties in het Noorden (waarvoor, afgezien van
H e n n e , P i r e n n e enz., vooral te verwijzen is, behalve b.v. naar D. S c h ä f e r ,
Gesch. v. Dänmark IV, 172, naar bekende werken als het veel oudere (1840) van
J.J. A l t m e y e r ( Hist. des rel. des P.B. avec le Nord) en Handboek
G o s s e s -J a p i k s e , 207, verder de werken van H ä p k e , ook aangehaald IX,
894), veroorzaakt door of samenhangende met het optreden van Christiaan van
Denemarken, die gehuwd was geweest (VIII, 1119) met haar (19 Jan. 1525
overleden) zuster Isabella (ook wel Elisabeth genoemd) en waardoor Karels vertrek
uit de Nederlanden trouwens eenige maanden vertraagd was. Ontstemd over dit
optreden van zijn zwager, balling sinds 1523 en nu (1531), het vergeefsche wachten
op Karels steun in zijn troonstrijd moe, met huurbenden in Holland verschijnend,
waarvan het platteland zeer te lijden had, had de Keizer, ook gelet op Gelre, nog
tal van andere motieven om het op een accoordje te gooien, verstoken van troepen
als hij toen was. Het resultaat van al het gekonkel, na moeizame onderhandelingen,
met Amsterdam, met anderen gevoerd, maar waarin de Keizer zich niet direct kon
mengen, was, dat men Christiaan kwijtraakte. Doch niet zonder steun aan geld en
schepen, al was het in de hoop van c.q. beloofde handelsvoorrechten. Men heeft
intusschen misgerekend met deze schending van de tot dusverre in het Noorden
in acht genomen onzijdigheid. Voor den afweer had Frederik I zich verbonden met
Lubeck, maar al te zeer geneigd den handel der Hollanders op de Oostzee te treffen.
Reeds kort na het verbond van Denemarken met de Hanze zagen zij de vaart op
de noorsche wateren verboden. Maar het was toch voornamelijk tegen die van
Lubeck, het Lubeck van Wullenwever, dat zich de hollandsche kapers moesten
richten. Immers evenmin als de Zweden wenschten de Denen een overwicht van
de Hanze op de Oostzee en zoo kon men het eens worden, toen Christiaan in den
strijd de verslagene gebleken was, ja de nederlaag met zijn gevangenneming had
moeten boeten (1532). Toch was er nog veel onzekers in den toestand in verband
met kwesties over schadevergoeding, gevoegd bij de dreigende houding van Lubeck.
Ernstige moeilijkheden duurden beide jaren 1532 en 1533 voort door herhaalde
stremming van het verkeer door de Sont, wat ernstige economische gevolgen had,
gevoegd bij de vrees voor een paar duizend krijgslieden in het Sticht, waarvan men
dacht dat zij handlangers waren van Lubeck en mogelijk ook van den onbetrouwbaren
Karel van Gelre. Doch dit gevaar zakte af en ook de bui in het Noorden scheen over
te drijven, nadat in 1533 Frederik I gestorven was. Scheen, want het was langen
tijd onzeker of zijn zoon Christiaan III den langdurigen troonstrijd zou winnen, waarin
ook Karel V leek zich te willen mengen om die landen van het Noorden beter onder
zijn contrôle te krijgen. Maar de Keizer kreeg daarvoor geen steun, noch van Holland,
dat alleen op zijn handelsbelangen lette, noch van de andere gewesten, die voor
de laatste trouwens ook weinig gevoeld hadden. Het was dus op eigen kosten, dat
de Keizer in 1536 een vloot uitrustte, terwijl voor hetzelfde doel Schenck troepen
wierf. De laatste deed dat in opdracht van de landvoogdes, die, zich handhavende
in den strijd voor Hollands handelsbelangen en zeevaart op de Oostzee (welke
trouwens aan beide landvoogdessen veel te danken hadden; vgl. ook: G. B r ü n n e r ,
Handelsverkeer met Oost-Europa in Ts. v. Gesch., 41), ook
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tegen binnenlandsche woelingen in (zóó te Brussel, waarover A. W a u t e r s ,
L'émeute de 1532 à Bruxelles. in Trés. Nat.II, 51; Relation de l'émeute arrivée ä
Bruxelles sous la Reine Marie de Hongrie, avec la corresp. de la Reine avec Charles
V in Bull. C.R. 3e Série III, 358, aldaar ook 374 over kwijtschelding en vergiffenis),
hier en daar uitgebroken door de duurte der levensmiddelen vanwege het optreden
der Hanzeaten, tegelijk het hoofd te bieden had aan Karel van Gelre; trouwens deze
vorst heeft in 1534 het verdrag van Gorcum verscheurd, zich met Frankrijk verbonden
(geheim verdrag te Grunsfort bij Renkum) en den hertog van Lotharingen als zijn
erfgenaam erkend (vgl. ook, behalve N i j h o f f en de genoemde werken over de
noordsche verhoudingen, T h e i s s e n , De regeering v. Karel V, 114-115,
G o s s e s - J a p i k s e , 305, J u s t e 27 s., 30). Tusschen den onvermoeiden
Egmonder en Christiaan III, die de Nederlanden wilde beletten opnieuw in te grijpen
ten bate van zijn vijanden, ontstond samenwerking. Maar vooral Schenck, de
stadhouder van Friesland, was op zijn hoede. Trouwens niet minder de regentes,
die zich vóór en tijdens de vijandelijkheden met Frankrijk in 1535 en 1536 door een
uitgebreiden spionnendienst van de fransche bedoelingen op de hoogte stelde (over
het spionnage-stelsel in dezen en in volgende oorlogen zie J. F i n o t , L'espionnage
militaire dans les Pays-Bas entre la France et l'Espagne au XVIe et XVIIe siècle
(Paris 1902).
In denzelfden tijd, dat de verovering van Kopenhagen Christiaan III tot de
onbetwiste heerschappij van Denemarken bracht, werd een deensche troep, den
Gelderschen te hulp gezonden, door Schenck bij Heiligerlee geslagen (5 Aug. 1536).
Voor de Nederlanden waren beide gebeurtenissen van belang. Lubeck, dat
Christiaans vijanden gesteund had, verloor zijn overwicht op de Oostzee ten bate
van de Hollanders, bevestigd door den vrede, dien Maria in 1537 met Christiaan tot
stand bracht. En Groningen kreeg genoeg van den last, dien de landsknechten in
gelderschen dienst het bezorgden: Schenck genoodigd in de stad, hard bestookt
door aanbiedingen van geldersche zijde en steeds bedreigd door allerlei verdachte
wenschen en bewegingen van den bendeaanvoerder Meinert van Ham, die langen
tijd eerstgenoemde e.a., ook Groningen, in onzekerheid over zijn bedoelingen wist
te houden (zie de correspondentie naar aanleiding daarvan aan en van de regentes
e.a. door v. A s c h v. W i j c k , bezorgd in Kron. Hist. Gen. 1e jrg., 1851, 2e S., 342
vlg.), Schenck nam 7 Juni 1536 de huldiging der burgerij in ontvangst voor Karel V,
als wiens stadhouder hij ook in Stad en Lande optrad, snel de resten van tegenstand
brekend, nadat de Holsteiners, bondgenooten der Gelderschen, bij Westerwolde
verslagen waren; afgerekend werd achtereenvolgens met Delfzijl en Appingedam,
met Meinert v. Ham en Hackfort (voor beider lot, behalve bij N i j h o f f , XXXI en nos.
1851 en 1859, S l i c h t e n h o r s t , 425, S. W e r n e r , Geld. Kasteelen II, 118). En
toen vervolgens ook in Drente en Overijsel Karel van Gelre nog verliezen werden
toegebracht (III, 1134) gaf deze het pleit in het Noorden op, waar ook de graven
van Oost-Friesland van hem waren af- en de regeering van Brussel toegevallen (17
Oct.). 10 Dec. 1536 aanvaardde hertog Karel, feitelijk zonder bondgenooten strijdend,
waar ook Frankrijk zelf de handen vol kreeg, den vrede van Grave, waarbij hij (tegen
geldsommen) Groningen en Drente afstond, over welke gewesten Schenck, reeds
stadhouder van Friesland en Overijsel, toen ook het
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bestuur als zoodanig kreeg en hield tot zijn dood, 2 Febr. 1540, opgevolgd door den
keizerlijken veldheer Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, vader van Anna,
eerste echtgenoote van Willem van Oranje. Karel van Gelre had tevens zijn
keizerlijken naamgenoot erkend als erfgenaam van Gelre en Zutphen (over den
overgang van Groningen enz. zie verder: W.B.S. B o e l e s , Gron. en de Ommelanden
onder de heerschappij van Karel V en het bestuur zijner zuster Maria v. Hong.
(1536-1555) in: Bijdr. tot gesch. en oudh. van de prov. Gron. (Gron. 1865) II, 85,
vlg., ook 210-211, aangehaald VIII, 900-910, waar mede vermeld is: K. H u i z e n g a ,
Gron. en de Ommelanden onder de heerschappij van Karel v. Gelre (1514-46)
(Gron.'s Grav. 1925), met de daar opgegeven literatuur).
Al waren de dynastieke wenschen van Karel V niet in vervulling gegaan, die
immers na den vroegtijdigen dood in 1532 van Jan, zoon van Christiaan en Isabella,
meerdere verwachtingen van een huwelijk in zijn geest van prinses Christina, een
bijzonder geliefde pupil van haar tante Maria en meermalen deelgenoot van haar
vurige jachtpartijen, in rook had zien vervliegen, eerst door den dood van Frans
Sforza van Milaan, dan door de weigering van den hertog van Kleef, totdat zij ten
slotte de echtgenoote is geworden van Frans van Lotharingen, - Karel V en zijn
zuster Maria hadden voor de Nederlanden, ondanks de gevaarlijke verwikkelingen
daar in het Noorden en verder aan de grenzen en ook binnenslands, alvast het echt
hollandsche beginsel doen erkennen van ‘vrijheid der zee’, bedreigd door de
Lubeckers, maar ook waar men te doen kreeg met de Engelschen of Schotten en
vooral met de Franschen (haringvisscherij soms in gevaar !). Vooral in 1534 was
de handelsoorlog bedenkelijk geweest, te meer daar men verder niet alleen dezen,
evenals de Gelderschen zich zag wapenen, maar ook nog daarbij de onrust te
bekampen had, door de Wederdoopers, te Amsterdam b.v. verwekt, die zich toen
van Munster meester maakten en de Noordelijke Nederlanden bedreigden. Het was
alweer Schenck, overigens evenals Maria geneigd tot mildheid bij de toepassing
der placcaten, die hun plannen herhaaldelijk met succes verijdelde, vooral bij
Oldeklooster en Genemuiden en beiden meenden juist tegen hen die placcaten wel
strenger te moeten toepassen dan tegen andere ketters, om dat men van
eerstgenoemden vooral verstoring van de maatschappelijke orde te duchten had.
Het zooeven genoemde jaar had (door den keizerlijken invloed) een huwelijk zien
sluiten van Dorothea, dochter van Christiaan, met Frederik van de Palts, waarvan
het doel natuurlijk was geweest dezen te maken tot candidaat van het hof te Brussel
van den deenschen troon. Tot het slagen van dit plan zou Christiaan van Oldenburg
hebben moeten kunnen medewerken, die door een deel der Denen was aangezocht
om Christiaan II uit zijn kerker te bevrijden en zich snel in het bezit van Kopenhagen
had gesteld. Maar toen was uit Holstein Christiaan III tegen hem opgerukt en het
reeds vermelde beleg van die hoofdstad begonnen, waarvan we den afloop reeds
aangaven, niet voorkomen door Karel V, die dan juist in beslag is genomen door
zijn tocht naar Tunis (waarvan een verslag aan Maria B.C.R., S.I, VIII, 31 en 37).
Zoo had dus, hoewel de kwestie van de vrije vaart op de Oostzee voor de Hollanders,
daarbij zoo krachtig gesteund door Maria, gelukkig was verloopen, het dynastieke
succes van Karel V in het Noorden gefaald, gelijk hij ook in Duitschland tegenover
het smalkaldisch verbond
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te kort geschoten was door den godsdienstvrede van Neurenberg (1532) en ook in
de eerstvolgende jaren daarna, waarop wij hier niet verder kunnen ingaan. En nu
ontstond er door den dood van Frans Sforza, hertog van Milaan, waarop Karel en
Frans beiden aanspraak maakten, opnieuw strijd tusschen hen. Wij wezen daarop
reeds bij de moeilijkheden, door Karel van Gelre weer opgeworpen, maar die hem
bij den vrede van Grave noodlottig bleken.
Zorgen te over voor de landvoogdes, die reeds, toen de fransche oorlog nog
dreigde, de Alg. Staten te Mechelen had bijeengeroepen om hen te wijzen op de
noodzakelijkheid van het brengen van offers ter beveiliging van het land. Dat was
in denzelfden tijd, dat zij geld en krijgsvoorraad zond aan den bisschop van Munster
om den fanatieken meester van dat ‘nieuwe Sion’, Jan van Leiden, er onder te
krijgen, waaraan Karel V weer niet veel kon doen door zijn tocht naar Tunis, welke
ook al weer de jaloezie opwekte van Frans I - toch zijn zwager! - die zich daarentegen
weer verbond met Soliman II en Savoye inpalmde. Ongeveer tegelijkertijd hadden
ook de kwesties, die in het gevolg lagen van het genoemde huwelijk van Dorothea
met den paltsgraaf, voor wie Maria Noorwegen en Denemarken als bruidsschat
gewild had, de volle aandacht der gouvernante, die intusschen haar pogingen en
die van den paltsgraaf te laat in het werk zag gesteld om nog effect te sorteeren.
En nu opnieuw gestoord door de voorbereiding van den strijd tegen Frankrijk.
Merkwaardige vrouw in zoo moeilijke positie: op allen en alles houdt zij het oog
gericht: den paltsgraaf en den steeds onbetrouwbaren hertog van Gelre e.a.; zelfs
de troonsbestijging in Engeland van Johanna Seymour ontsnapt niet aan de
belangstelling van haar, die er voor de zaak des Keizers goeds van verwacht. De
zaak des Keizers, die zij steeds ook tot de hare maakt, ook tegenover den franschen
koning, met wiens vrouw, haar zuster Eleonora, nog een samenkomst te Kamerijk
was bepaald op 16 Aug. 1535, over welke ‘Incoemste’ nog in hetzelfde jaar bij den
antwerpschen drukker C. de Grave een publicatie verscheen (N i j h o f f e n
K r o n e n b e r g , no. 1161, blz. 416). Aan den anderen kant aarzelt zij om voor de
hand liggende redenen de Nederlanden in den strijd te betrekken. Zij, wetende, hoe
moeilijk het is subsidies van de Staten los te krijgen, stelt (8 Febr. 1536) Karel V
neutraliteit der gewesten voor, maar deze kan daarin niet treden ondanks de hem
bekende armoede alhier, doch wijst Hendrik van Nassau als bevelhebber aan en
wenscht bijeenroeping der groote heeren om ze te verbinden. Gelukkig dat, nadat
de vijandelijkheden met Frankrijk waren uitgebroken, de zaken met den paltsgraaf,
voor wien de hulpvloot nu niet meer afgeleverd behoefde te worden (vgl. ook VIII
192; V 290), als te langzaam doorgezet, afliepen en nu met den vrede van Brussel
(Mei 1537) tot het einde kwamen, waarbij Karel V Christiaan III als koning van
Denemarken erkende, gevaarlijk als bondgenoot van Karel van Gelre (officieel sinds
3

hun verdrag van bijstand van 19 Juli 1536, N i j h o f f VI , Oork. no. 1844). De strijd
met Frankrijk had anders nog niet veel opgeleverd, behalve dan aan het geldersche
front. Geen van beide partijen wist een bepaald overwicht te verkrijgen, waar de
behaalde resultaten vrijwel tegen elkaar opwogen. Zoo had ook Hendrik van Nassau
niet veel succes met zijn inval in Picardië (Sept. 1536), maar ook in het volgende
jaar konden toch ook de Franschen daar geen voordeelen van belang tegenover
plaatsen. Toch had Maria, wat het
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eerste betreft, het niet aan aansporingen laten ontbreken, maar haar positie was
steeds hachelijker en reeds sprak zij over haar ontslag' toen vooral in Vlaanderen,
dat met Artois weer tot eigendom van de fransche kroon was verklaard, het verzet
tegen verdere ‘aides’ onoverkomelijk dreigde te worden. Tegenwerking ook elders,
en toch weigerde de Keizer opnieuw het verzoek zijner zuster om neutraliteit der
Nederlanden, waar opstand dreigde. Te vergeefs trok de regentes er zelve op uit
en reeds vertoonden zich sporen van muiterij onder de slecht betaalde troepen van
Schenck. Alleen met de uiterste moeite wist zij ten slotte de in Maart 1537
bijeengeroepen Stat.-Generaal, onder den indruk van den franschen inval in Artois,
tot een meer inschikkelijke houding te bewegen en zij stonden een behoorlijke
subsidie toe, ook 3 leden van Vlaanderen, waar alleen het mokkende kwartier van
Gent, schoon nog wel bereid mannen van wapenen te sturen, zich buiten wilde
houden. Doch het was genoeg om de Franschen in en ten Noorden van hun
Noordelijk grensgebied tot inbinden te brengen; trouwens de graaf du Roeulx wierp
hen uit Artois. Waar ook in Italië geen feiten voorvielen van beslissenden aard,
kwam het, na den wapenstilstand van Bomy, tot nog een nieuwen op het laatst van
het jaar, waarop ten slotte de onderhandelingen te Nice 18 Jan. 1538 de rust
brachten, waartoe Maria veel had bijgedragen.
Het was hoog tijd. Want niet alleen dat de krijgstochten in het grensgebied, aan
beide zijden trouwens, afgezien van de vermeestering van enkele plaatsen (zie een
voorb. Bull. C.R., 2e S. V, 213), weinig anders dan verwoestingen brachten, dreigde
ook van andere kanten gevaar. Ter zee door fransche schepen, die het op die van
Holland en Zeeland gemunt hadden, maar ook te land, waar Luxemburg blootgesteld
lag aan een inval van de duitsche bondgenooten van Frans I, de houding van
Denemarken nog steeds niet in orde was, maar ook zoowaar de nooit tot rust
komende geldersche hertog weer eens te meer een verdrag als scheurpapier scheen
te beschouwen, in dit geval dat van Grave, al was het nog zoo plechtig bezworen
3

(zie N i j h o f f VI , nos. 1868 en 1869). Hoe anders zijn troepenwerving te verklaren
en uitrusting van schepen, gevolgd door een aanslag op Enkhuizen, schoon mislukt
en daarop slecht verontschuldigd.
Gelukkig intusschen, dat zijn onderdanen den ouden, koppigen hertog niet in alles
blindelings bleven volgen. Zeker niet, toen bleek, dat met den machtigen heer, aan
wien hij Gelre na zijn dood wilde nalaten - alles eer dan aan het huis Oostenrijk ! de koning van Frankrijk was bedoeld, met wien zijn verbintenis in Aug. 1537
vernieuwd was. Velen verklaarden getoond te hebben goed en bloed veil te hebben
voor de zelfstandigheid van hun gewest, maar beschouwden de overdracht aan de
fransche kroon als het ergste wat hun overkomen kon (vgl. ook het art. Christoffel
v. Meurs III, 852). Het gevolg was eenerzijds dreigen met, ja afzenden van krijgsvolk
naar de meest tegenstrevende steden en eindelooze onderhandelingen. En al kwam
het tot een soort vergelijk, tegen de hoofdzaak bleef men vooral in de steden gekant
en in het gekrakeel werd ook de hertog van Kleef en Gulik betrokken. Hij koos de
zijde der steden, maar ook bij hem kwam het ten slotte tot een verdrag met den
Egmonder, als wiens opvolger nu diens, toen 21-jarige oudste zoon, Willem,
aangewezen werd, te huldigen nog bij het leven van hertog Karel (Gelre, Bijdr. en
Meded. VII, 203, 4 en XXII, 169).
Dit is dan ook geschied, terwijl laatstgenoemde
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zich wrokkend terugtrok om in stille afgezonderdheid het naderend einde af te
wachten, dat dan ook weldra gekomen is (30 Juni 1538). Bij de regeling van de
opvolging in Gelre heeft Frans I zich neergelegd, ja, hij liet het den nieuwen hertog
niet aan raadgevingen ontbreken (Gelre, Bijdr. en Meded. VII, 204), zinspelend op
steun ook van den engelschen koning, behalve op dien van hemzelf, tevreden nu
eindelijk eens een vorst uit het huis van Gulik als eventueelen bondgenoot te mogen
beschouwen. Maar veel zou deze, die bovendien met verraad te kampen had (zie
behalve J.S.v. V e e n , Het verraad van Jelis v. Riemsdijck (1539) in Gelre, Bijdr.
en Med. VII, t.a.p., ook het art. Jelis v. Riemsdijk, VI, 1183), daaraan niet blijken te
hebben (G. K a l s b e e k , De betrekkingen tusschen Frankrijk en Gelre tijdens Karel
v. Egmond (Wageningen 1932, 159).
Intusschen, voor het oogenblik scheen alles met Frankrijk pais en vree. 10 jaren
zou de wapenstilstand van Nice duren, tot welks totstandkoming zooveel was
bijgedragen door koningin Marie (zie boven). Maar ook door een andere koningin,
haar zuster Eleonora, die er haar echtgenoot toe bewogen had met haar broeder
een samenkomst te houden. Kort na genoemden wapenstilstand had ook een
ontmoeting plaats tusschen beide vorstinnen, waartoe de wensch was uitgegaan
van Eleonora en die plaats had te Kamerijk. Nadat Maria voor haar afwezigheid de
leiding der bestuurszaken geregeld had, kwam zij, door toedoen van Eleonora, ook
samen met haar zwager Frans. Dit leidde tot de overeenkomst van 23 Oct. 1538,
door verdere besprekingen gevolgd, waarbij ook beider verhouding tot Hendrik VIII
ter sprake kwam; beiden, Karel en Frans, verplichtten zich geen nieuwe alliantie
met dien ketterschen vorst, die zich aan het hoofd van de kerk in Engeland geplaatst
had, te sluiten dan met wederzijdsch goedvinden. Toch was nog kort te voren Maria
door Karel gemachtigd met denzelfden Hendrik, die zijn eerste vrouw Catharina van
Arragon in 1536 door den dood verloren had en nog in hetzelfde jaar zijn tweede,
Anna Boleyn, op het schavot deed onthoofden, waarop hij tenzelven dage (20 Mei)
zich verloofde (zie daarover een brief van 25 Mei 1536 van Maria aan haar broeder
Ferdinand in Bull. C.R.S. II, no. 211) met de al eerder genoemde Johanna Seymour
(10 dagen later gehuwd, echter na de geboorte van Eduard overleden), te
onderhandelen over een huwelijk van Hendrik met zijn nicht, de douairière van
Milaan (gelijk van Hendriks dochter met den infant van Portugal). Doch wat Hendriks
(nieuwe) huwelijk betrof, dit kwam ook wel weer (24 Sept. 1539 het verdrag van
Windsor geteekend), doch met Anna van Kleef, waarmee tevens een politieke
toenadering tot de duitsche protestanten bedoeld was, tot groote beduchtheid van
Karel V, die, verlof bekomen hebbende uit Spanje door Frankrijk naar het Noorden
te reizen, toen juist de gast van Frans I te Parijs was, daar (1 Jan. 1540) eervol
ontvangen (G a c h a r d , Coll. des voyages etc. II, 157).
Lang kon de Keizer er intusschen niet blijven, moest zich integendeel haasten
naar de sinds 1531 niet meer bezochte Nederlanden in verband met de moeilijkheden
in Vlaanderen. Ook nadat de overige leden van dat gewest eindelijk bewilligd hadden
in den voor den toen nog met Frankrijk woedenden oorlog noodigen ‘aide’ (zie
boven), had Gent zich verzet. Maria had er heel wat mee te stellen gehad, doch
gedurende al die laatste, dertiger jaren bleef er de hevige onrust voortduren,
waarover tal van schrijvers vôôr en na G a c h a r d , Relation des troubles de Gant
sous Charles V
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(Brux. 1846) het verhaal hebben geleverd (vgl behalve de meer algem. gesch.,
afgezien van oude kronieken, het werk van G. M e e s , W.A. A r e n d t , L. v a n
S a c h e r - M a s o c h en in den modernen tijd vooral V. F r i s , Hist. de Gant (Brux.
1913), 172 s.).
Aanvankelijk had Maria, 24 April 1537, nog uitstel van de contributie van Gent
toegestaan, belastte ook haar Raad, Adolf van Bourgondië, met een zending naar
de onrustige stad (VIII, 193), maar na het succes van de Roeulx (zie boven) beval
de landvoogdes heffing van de bijdrage van Gent evengoed als in de andere leden
van Vlaanderen. Dit stiet op verzet, tevens inleiding tot langdurige onderhandelingen,
gedurende welke de Gentenaren zich hoe langer hoe koppiger betoonden. De Raad
van Mechelen, de Keizer werden er in gemengd, met geen ander gevolg dan dat
de Gentenaren opnieuw het geld weigerden (1538). Reeds kwamen er berichten
van een eenigermate revolutionnaire houding, waartegen de gouvernante, toen juist
in Kamerijk (zie boven) met nadruk optrad, zonder echter daarmee de hardnekkigheid
der weerspannige stad te breken, reeds er van verdacht de tusschenkomst van
Frans I te willen inroepen. Zoo ging het niet alleen door in 1538, maar ook in 1539,
toen het groote landjuweel plaats had, waarvan verschillende stukken een
revolutionnaire strekking vertoonden (over het optreden der regeering tegen die
gentsche zinnespelen vgl. G. K a l f f , Gesch. der Ned. Letterk. in de 16e eeuw I,
450). Niet dat allen daarmee accoord gingen, het ontbrak ook in de stad weer niet
aan de gewone tweespalt, eenerzijds de rijke ‘bourgeoisie’, ten slotte meer geneigd
tot inkeer bij de energieke houding der landvoogdes, anderzijds de gilden, welke
tot openlijken tegenstand komen bij de gelegenheid, dat nieuwe dekens moesten
worden gekozen. De stad kwam steeds meer onder den invloed van opgewonden
demagogen. De bijzonderheden blijven hier achterwege. Genoeg zij het te vermelden,
dat de gouvernante, na een bezoek aan Noordelijker provincies teruggekomen,
waar zij in tal van plaatsen als Utrecht, Amersfoort, Naarden e.a. met veel eerbewijs
ontvangen was, te Mechelen vlaamsche afgevaardigden en groote heeren uit de
regeering samenriep. Tot matiging geraden, besloot de regentes de heffing van de
belasting te schorsen, maar die toegevendheid had in Gent averechtsche uitwerking,
te onrustwekkender voor Maria, waar de revolutionnaire gemeente van Gent
voortging op den koning van Frankrijk te werken. En die oproerige geest breidde
zich uit, gentsche afgevaardigden kwamen met nieuwe eischen bij de regentes,
gevolgd door tegenzending van haar kant. Genoopt tot concessies deed zij tegelijk
een beroep op Karel V, hier steeds meer noodig, waar vooral na de verkiezing van
nieuwe schepenen de tegenpartij zich wederom aan willekeurige handelingen
schuldig maakte. Het kwam reeds tot vijandelijkheden, terwijl in Gent rebellie en
anarchie steeds toenamen. Vooral de ‘Creesers’ toonden zich opgewonden, maar
behoorden tot de voornaamsten van hen, die zich ook geen rekenschap er van
gaven van hetgeen Gent als politieke macht eigenlijk beduidde. En daarbij werden
zij teleurgesteld door Frans I, voor wien het na den wapenstilstand van Nice
onmogelijk was in te grijpen. De Keizer van zijn kant, die in Spanje in het begin de
beteekenis van de beweging onderschat had, was verontwaardigd. Maar hij wist
dat gevoelen naar buiten te verbergen, tijd willende winnen, hoewel de regentes
hem aanspoorde de woelingen te komen onderdrukken. En op den duur kon de
tusschen-
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komst van den Keizer niet uitblijven, toen ook zijn afgevaardigde met
onbeschaamdheid werd bejegend, de Creesers e.a. al langer hoe meer de baas
speelden en het ‘canaille’ begon te overheerschen. Toen gaf Karel gevolg aan den
aandrang zijner zuster, maakte zijn boven reeds aangeduide reis door Frankrijk,
waar hij in Parijs zich Frans I liet raden Gent met strengheid te behandelen en daarop
in Valenciennes nog een deputatie ontving met Maria aan het hoofd om hem met
staatsie binnen te halen (waarover Coll. des Voyages, etc. II, 159).
In de volgende maand vertrokken de Keizer en zijn zuster en Ferdinand met groot
gevolg uit Brussel en hielden hun intocht in de oproerige stad. Daar heeft het bekende
strafgericht plaats gehad, dat bij de betrekkelijke gematigdheid van Karel V (hierin
luisterend naar de voorspraak van Maria), die juist op zijn 40sten verjaardag (24
Febr. 1540) zijn geboortestad betredend, wier ondergang hij niet wilde, toch een
einde heeft gemaakt aan de politieke rol van deze van ouds zoo onrustige gemeente.
Het laat zich begrijpen, dat het keizerlijk despotisme bij dezen en genen wrok heeft
opgewekt (waartegenover echter ruimschoots gesteld kan worden dat 11 Dec. 1541
Maria met voldoening de ƒ 40.000 bij wijze van ‘don gratuit’ door de Staten van
Vlaanderen, in alle 4 leden thans, haar uit dankbaarheid voor de gemaakte kosten
en moeiten, kan aannemen (Bull. Comm. Roy., 2e S. V, 331). Een bewijs van dien
wrevel is te zien in de (vergeefsche) poging van eenige ballingen om de stad over
te leveren aan Maarten van Rossem (IX, 894).
Dat was in 1542. Immers toen was men weer in vollen strijd met Gelre, welks
nieuwe hertog door Karel V evenmin erkend kon worden als zijn voorganger.
Trouwens ook Maria had zich terstond beroepen op de oude verdragen, als die van
Gorinchem en Grave.
Niet onmiddellijk echter was deze kamp hervat. Het uitbreken daarvan lag in het
gevolg van de wijziging der verhouding tusschen Frans en Karel door beider
aanspraken op Milaan, die trouwens al bestonden sinds den dood van Frans Sforza
(1 Nov. 1535), waarom ook de 3de fransche oorlog reeds gevoerd was.
Zijn kans kreeg Frans, die had moeten aanzien, dat Karel genoemd hertogdom
(11 Oct. 1540) geschonken had aan zijn zoon Philips en dat een paar fransche
diplomatieke agenten op milaansch grondgebied vermoord waren, toen zijn
tegenstander belangrijk verzwakt was door diens nederlaag met zijn expeditie van
Algiers (1541), beschreven door een onbekende (G a c h a r d - P i o t , Coll. des
Voyages, ect. III, 403 s.).
Reeds de daardoor veroorzaakte langdurige afwezigheid van den Keizer was een
nadeel, zooals vooral de gouvernante ondervond, die, na de onderdrukking van den
opstand van Gent met haar broeder (hoewel op die reis reeds door jicht gekweld)
een aantal plaatsen ook buiten Vlaanderen bezocht had in het Noorden o.a. den
Haag, Amsterdam en zoo via het slot Kranenburg te Loenen (zie art. Anthonis v.
Amstel van Mijnden, heer van beide, V, 14) naar Utrecht was getrokken (zie: De
plechtige intrede in Utrecht van A.M.C. v a n A s c h v a n W i j c k ), enkele maanden
na den dood van den stadhouder Antonie Lalaing, graaf van Hoogstraten, gunsteling
der beide landvoogdessen (2 April 1540), gelijk dit sterfgeval weer ongeveer een
jaar later, immers 1 Mei 1539, gevolgd was op dat van 's Keizers gemalin, Isabella
van Portugal. Maar aan den anderen kant beteekende de aanwezigheid van den
Keizer in de Nederlanden een gevaar voor hertog Willem van Gelre, die, behalve
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van Kleef, ook erfgenaam van Gulik, etc. was geworden door den dood van zijn
vader Johan III (7 Febr. 1539). Tevergeefs hoopte hij door onderhandelingen zoowel
met de landvoogdes als met den Keizer erkenning te krijgen, hoe zeer beiden toen
ook de handen vol hadden aan Gent. Toen zocht de jonge hertog bondgenooten,
die hij hoopte te vinden onder de duitsche Protestanten, steeds meer verontrust
door de macht van den Keizer, bij Hendrik VIII, voor het oogenblik weer op minder
goeden voet met dezen en Frans I; huwelijken moesten weer meewerken bij deze
europeesche politiek: Hendrik VIII met Anna van Kleef, zuster van Willem (gesloten
6 Jan. 1540 te Greenwich); deze zelf met Jeanne d'Albret, nicht van den franschen
koning.
Diplomatiek stelt Karel zich te weer. Resultaat: verzoening met Hendrik VIII, wiens
huwelijk met Anna van Kleef weer ontbonden wordt, terwijl meerdere duitsche
vorsten zich weer afwenden van Willem en Frans. Zoo meent Karel V de Nederlanden
veilig te kunnen verlaten voor zijn expeditie naar Afrika, die in 1542 voor Algiers
mislukt is. Nu kan Frans losbreken, die, behalve hertog Willem en eenige andere,
machtige duitsche vorsten, ook Denemarken, Zweden en Schotland aan zijn zijde
heeft en sinds 1541 ook al met de Turken in onderhandeling stond, die nu Hongarije
weer konden bedreigen.
Gelukkig voor Maria, dat Lotharingen nog neutraal bleef. Haar positie in het tweede
decennium van haar bestuur, na het reeds zoo zware eerste, was nog zoo moeilijk,
dat ook thans wel de gedachte aan aftreden opnieuw bij haar moet opgekomen zijn.
Toch hield zij onverdroten vol en toen de krijg in den zomer van 1542 uitbrak,
voorafgegaan door het verbond van Fontainebleau tusschen Frans en Christiaan,
had zij haar afweermaatregelen getroffen, dank zij ook de bijtijds van de
Stat.-Generaal verkregen subsidies, aan wie zij de reeds vermelde zware eischen
i.z. den 100sten en 10den penning stelde.
Toch is zij nog verrast geworden door den gelderschen maarschalk van Rossem,
dan echter in franschen dienst. Voor zijn belangrijk aandeel o.a. aan den strijd, m.n.
wat betreft zijn tocht over de Maas, gevolgd door plundercampagnes in het Zuiden,
zijn échec echter ook voor Leuven en zijn verraderlijke pogingen, behalve met Gent
(zie boven) o.a. ook met Antwerpen, verwijzen wij naar zijn art. IX, 893 vlg., afgezien
van werken als van H e i d r i c h , waar de oorlog behandeld wordt voornamelijk uit
den gelderschen gezichtshoek, gelijk dat ook heel wat vroeger uitvoerig geschied
is door S l i c h t e n h o r s t . De bevelhebbers, aangespoord door Maria, die ook de
duitsche vorsten dringend maande om hulp (zie daarover het door haar 1542 den
Rijksdag toegezonden, zeldzame geschrift, bedoeld door v a n S c h e v i c h a v e n
in zijn studie over Nijmegen en zijn krijgstoerustingen onder Willem van Gulik
(1538-43) in: Gelre, Bijdr. en Med. VII, 157 vlg.) en zelve hier de bedreigde punten
bezocht, hielden zich aan alle kanten goed - maar ook de zeezijde werd bedreigd
door de Denen, die de Sont afsloten, zoodat de handel met de Oostzee stilstond.
Gevaarlijk was ook, dat de Gulikker, ofschoon persoonlijk weinig energiek, in het
geheele Neder-Rijngebied meer en meer aanhang kreeg, bedenkelijk voor den
Keizer, ook met het oog op de uitbreiding der Hervorming.
Deze overweging zal er dan ook wel toe bijgedragen hebben, dat de Keizer
eindelijk besloot aan de uitnoodiging van zijn zuster gehoor te geven.
Het was daarmee voorjaar 1543 geworden, toen
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hij uit Spanje en Italië vertrok en over Spiers naar Bonn reisde, waar een flink leger
werd samengetrokken (18-20 Aug.).
Het was ook hard noodig. De hertog van Aarschot, die voor de koningin-weduwe
Gelre had moeten bezetten, had zich bij Kollenberg (bij Sittard) laten slaan door
Willem van Gulik (zie hier, behalve een italiaansch bericht over den laatsten
gelderschen oorlog, uitg. door B r o m in Bijdr. en Med. H.G. XXXV, 135; H e i d r i c h ,
84-85, vooral ook noot 5 aldaar en over deze geruchtmakende nederlaag mede
A.J.A. F l a m e n t , De prov. Limburg een Ned. gewest, grootendeels Geldersch,
z.j., 6-7). Een wapenstilstand scheen de landvoogdes gewenscht, die veel
verwachting had van de pogingen tot bemiddelen door de standen, te Neurenberg
bijeengekomen.
Werkelijk kwam er 28 April zoo'n verdrag tot stand, dat echter van korten duur
was. Wel werden nieuwe onderhandelingen gevoerd, streefde Willem er intusschen
ook naar de hervorming in zijn land in te voeren - het een en ander zonder veel
resultaat. (Over zijn verhouding tot de Hervorming zie o.a. Bull. C.R., Serie V, I,
22-23.) De wapenen streden verder, eerst om Heinsberg, dat door de troepen van
de landvoogdes ontzet werd. Nu werd echter van Rossem weer aan het hoofd der
geldersche benden geplaatst, waarmee hij naar Utrecht en Holland optrok;
Amersfoort b.v. werd genomen. Maar als van zoovele successen over en weer het eigenlijke effect bleef uit door gebrek aan geld voor de soldij. Dat maakte zijn
heer steeds meer afkeerig van den krijg, te meer daar zijn fransche bondgenooten
weer meer alleen aan hun eigen belangen dachten en de Denen er niet in slaagden
de dijken van Zeeland door te steken en in het -algemeen te kampen hadden met
storm; hun koning, zijn tegenpartij Frederik van de Palts mede ziende strijden in het
leger van den Keizer, begon reeds een inval in Denemarken te voorzien van Karel
V, nadat deze het met de Gelderschen zou hebben klaargespeeld; en hij, Christiaan,
liet zich daarom in met onderhandelingen, die uitliepen op den vrede van Spiers
(23 Mei).
Zoo scheen het pad voor Karel V geëffend, wiens troepen wij al hebben zien
samentrekken aan den Rijn. Düren was de stad, die den eersten stoot te verduren
kreeg en daaronder weldra bezweek (Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXXV, 138 en het
bovenbedoelde Ital. bericht van af blz. 143; en vgl. nog een verslag van Karel zelf
in een brief aan zijn zuster van 25 Aug. 1543 in Bull. C.R. Serie II, IX, 132). De
toestand werd te hachelijker voor den jongen hertog, naarmate alles van hem begon
af te vallen; hij zag behalve Gulik (en Heinsberg), Sittard en Roermond in handen
van zijn machtigen tegenstander vallen zonder veel strijd.
Inderdaad, het werd het ‘Finis Gelriae’ en het is Karel zelf die, in een brief van 6
Sept. zijn zuster inlicht over de onderwerping van den hertog van Gelre en de Staten
van Gelre (Bull. C.R., Serie II, IX, 135, in welk deel verderop nog tal van dgl.
mededeelingen gedaan worden over zijn nu volgend optreden tegen Frans I, die
voor hem terugwijkt). Maar het was 7 Sept. 1543, dat in het kamp van Venlo het lot
bezegeld werd van Gelre en wel bij het door Brom t.a.p. beroemd genoemde verdrag,
dat is afgedrukt zoowel in het Groot Geldersch Plakaatb. I, c. 20 als bij L a c o m b l e t ,
Urkundenbuch IV, 679, no. 547).
Dit tot dusverre eenige zelfstandige gewest, de laatste parel, die nog aan de
bourgondische of oostenrijksche kroon ontbrak, kwam nu onder het
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bestuur van René van Nassau, meer bekend als René van Chalons, reeds
stadhouder van Holland en Utrecht; hij was degene, wiens dood vóór St. Dizier in
1544 prins Willem tot erfgenaam maakte van de rijke goederen der Oranje-Nassau's
in de Nederlanden en in Frankrijk en die veel aan Karel V en Maria te danken heeft
gehad (B l o k , De godsdienst van Willem van Oranje in Verspr. Studiën; maar vgl.
ook W.E.v. D a m v . I s s e l t , De Staatsman Prins Willem I als krijgsoverste in het
bekende Gedenkboek (Haarlem 1933), waarin ook zijn aandeel in de veldtochten
van 1553, 1554, 1555-56 behandeld wordt; zie tevens blz. 167, waar het gaat om
de moederlijke genegenheid van onze landvoogdes voor den jongen prins, die onder
haar voortdurend toezicht stond, voorwerp ook van haar geregelde correspondentie
met zijn vader en voogden; gelijk zij dezelfde genegenheid ook heeft betoond voor
de beide kinderen, in 1554 en 1556 geboren uit Willems eerste huwelijk met de al
eerder genoemde, reeds in 1558 overleden Anna van Egmond (Buren) (aldaar blz.
179); de dochter was naar de regentes genoemd, gelijk koning Philips de peet was
van den zoon (zie: Oud- Holland (1919), 71 en vgl. I, 1545.
De oorlog met den franschen vijand, al bleef hij nog ongeveer een jaar
voortsleepen, had te land, evenmin als ter zee, nog veel te beteekenen. Zagen wij
de Denen reeds afvallen, 18 Sept. 1544 sloot ook Frans I den bekenden vrede van
Crépy. Kort daarop bracht de regentes met haar broeder een bezoek aan hun zuster
Eleonora. Aan Karel had zij te voren op de vergadering der Stat.-Generaal, door
haar bijeengeroepen te Diest (22 Sept.), rekenschap gegeven van de trouw en
toewijding door de Nederlanden betoond gedurende de afwezigheid van den Keizer,
die hen bedankt heeft voor hun gelukwensch met den goeden afloop van zijn zware
tochten en hun aanbevolen had in goede eensgezindheid, vrede en gehoorzaamheid
aan zijn zuster te leven.
Volgde nu ook voor haar een rustiger tijd, besteed niet alleen aan maatregelen
van financieelen aard, als waarvan boven sprake is geweest, maar ook aan militaire
voorzorgen ten einde de grenzen in beteren staat van verdediging te stellen
tegenover Frankrijk, zoo de oprichting van de citadel van Kamerijk ter bescherming
van de Schelde als de versterking van verschillende andere punten ter verzekering
van het Maasdal, van plaatsen als Marienburg en nog een paar andere, naar haar,
Karel en Philips genoemd.
Ook gingen in die jaren na 1540 meerdere placcaten van de regeering uit tot en
met het beruchte ‘bloed placcaat’ van 1550 (Liste chronologique des Edits et
Ordonnances des Pays-Bas. Règne de Charles V (Brux. 1885)), strenger nog dan
die uit vroegere jaren en Maria onderwierp zich in dezen aan den wil van haar
broeder, die op dit punt met de jaren steeds feller scheen te worden.
Zoo werd in 1546 te Leiden een landjuweel verboden, in welk jaar ook (door
toedoen van de leuvensche universiteit) een later aangevulde index van verboden
boeken werd opgesteld; ook kregen Dr. Rieuwerd Tapper e.a. inquisiteurs een
nieuwe instructie in spaanschen geest. Maar de calvinistische propaganda liet zich
daardoor op den duur toch niet afhouden.
En de regentes moet dit toch ook met bezorgdheid hebben aangezien. Want het
was bij haar geenszins, dat zij geen ongunstige dingen in de ketterij zag, zij, die op
maatregelen daartegen aangedrongen had, reeds op 8 Juli 1534 in de vergadering
der Stat.-Generaal in Mechelen, waar zij het feest der busschieters, waarvan zij
koningin was,
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had bijgewoond. Hoe had zij, verschrikt door de vorderingen der Wederdoopers,
tegenover wie zij den bevoegden organen al sinds 1531 maatregelen had opgelegd,
niet nadruk gelegd op de noodzaak van hulp aan den bisschop van Munster, maar
daarbij tegenstand ondervonden vooral van die van Holland, die t.o.v. de ketterij
meer heil zagen in wijze bepalingen dan in algemeen bindende voorschriften.
Anderen vragen aan de landvoogdes een zekere contrôle te mogen uitoefenen op
de ketterprocessen, misschien verschrikt door steeds strenger optreden van haar
tegen de Wederdoopers. En in het algemeen hebben dezen, gelijk bekend, het
grootste deel geleverd aan de terechtstellingen der martelaren tijdens Karel V, en
dus van placcaten als die van 1544, 1546 enz. het meeste te lijden gehad, in welk
laatste jaar ook niet alleen de bovenbedoelde boeken werden verboden, maar ook
voorgeschreven werd, welke aan de scholen moesten gebruikt worden, opgenoemd
o.a. bij K a l f f , Gesch. der Ned. Letterk. in de 16de eeuw I, 452.
Hoezeer Maria de renaissance gunstig gezind was, zagen wij reeds en juist in de
jaren van betrekkelijke rust na Crépy had zij gelegenheid zulks opnieuw te toonen;
zij, die haar Latijn haast even goed gekend zal hebben als b.v. het Fransch; trouwens
iedereen moest dit terstond duidelijk worden bij een kijkje in het kasteel te Turnhout,
waarheen zij (1555) haar rijke boekerij van Mechelen heeft doen overbrengen, en
waarop reeds G a c h a r d onze aandacht gevestigd heeft in zijn Notice sur la librairie
de la reine Marie d'Hongrie (Bull. C.R., Série I, X, 244-246). Dit Turnhout, land en
heerlijkheid met al wat daarbij behoorde, had zij ten geschenke ontvangen bij open
brieven van Maastricht, 1 Maart 1546, van haar keizerlijken broeder, die haar
daarmee, als blijk van waardeering voor haar verdiensten, vooral tijdens den oorlog
van 1542-44 heeft willen vereeren, gelijk met het gebied van Binche aan de Haine.
Op een mijl afstands hiervan heeft zij, in een omgeving rijk aan tuinen, maar ook
aan gronden, waarop zij, zelfs het jachtmes hanteerend als een houtvester, haar
jachtlust heeft kunnen botvieren, dat mooie slot laten bouwen, Mariemont, misschen
nog meer bekend geworden door de verwoesting door Hendrik II (schoon later
herbouwd). Maar ook in Binche zelf heeft zij door dezelfde kunstenaarshand een
nog schooner lustverblijf doen aanleggen, dat opnieuw van haar voorliefde van
echte renaissancevorstin getuigt voor de opbloeiende kunsten. Een inventaris,
waarvoor wij verwijzen kunnen naar de werken van W.H. J a m e s W e a l e , bewijst
toch ook wel voor schilderkunst, de van Eycks b.v., een bijzondere belangstelling
(R.A. P a r m e n t i e r , Marie de Hongrie et la Madone van der Paele in Annales de
la Société d' Emulation de Bruges LXIX (1926), 388 s.).
In de zaken van Duitschland heeft Maria een zekere rol gespeeld, waar op den
rijksdag van 1544 in de stad Spiers officieel kennis werd gegeven van de vereeniging
van Gelre met de andere nederlandsche gewesten, alle nu onder één scepter,
behalve Luik; hier intusschen oefende de brusselsche regeering tijdens Cornelis
van Bergen, hoezeer Maria met dien ambtsafkeerigen bisschop te stellen had gehad
(IX, 54-55), grooten invloed uit, voortgezet onder George van Oostenrijk (vgl. hier
ook E. d e M a r n e f f e , La principauté de Liège et les Pays-Bas au XVIe siècle, T.
II en III, waarin tal van brieven van en aan Maria van belang ook voor de kennis van
de zaken o.a. van Luik II, 281 en passim).
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Ondanks bemoeiienis met de zaken in Duitschland was de landvoogdes genoeg
bezet hier te lande. Denken wij hier aan haar persoonlijke bezoeken aan het pas
gewonnen Gelre, waar zij een prachtige ontvangst genoot o.a. te Nijmegen (18 Mei
1545), waar zij ook ingehaald werd door van Rossem (IX, 896; bij W e r n e r , Geld.
Kasteelen II, 177 over een bezoek in Jan. 1546 van Maria met haar broeder Karel,
die er als hertog van Gelderland gehuldigd wordt), welke maarschalk haar ten deele
ook verder vergezeld heeft en nu bij Karel V in de gunst was; aan Groningen, waar
zij in een plechtige Statenvergadering een bede van 40.000 Carolus-guldens
verzocht, waarover B l o k , Raad en Gilden te Groningen omstreeks 1525 (Verspr.
Studiën, 111); men zie ook B o e l e s t.a. p. 101, waar ook over Maria's bezoek te
Leeuwarden eveneens om een bede, ook 104, 107, 120; maar vooral: Het bezoek
van de Landvoogdes Maria aan de Noord- Ned. gewesten in den zomer van 1545
(aldaar 207 vlg.), waarin haar heele reis behandeld wordt. En ook in Holland, welks
handel leed in verband met den engelschfranschen oorlog, konden alleen door zoo'n
bezoek onwillige staten bewogen worden tot opbrengen der bijdragen.
Ondanks dusdanige moeilijkheden was thans de habsburgsche dynastie hier wel
gegrondvest over een gebied, uitgebreider dan ooit en ook militair steeds beter
bevestigd tegen het altijd, vooral uit het Zuiden dreigend gevaar, gelijk wij reeds
zagen uit de beschutting van zwakke punten in het Zuiden, met name in het Maasdal.
Trouwens ook Noordelijker, in Zeeland b.v., waar Maria zelve kwam inspecteeren
in den tijd, nadat Maximiliaan van Bourgondië, als zijn vader Adolf, stadhouder was
geworden, doch niet alleen van dat gewest, maar nu ook van Holland en Utrecht,
toen (1547) derhalve voor het eerst gecombineerd. Toch was er ontevredenheid te
over, zoowel in economischen zin, als in financieelen, door de zware, altijd maar
weer gevorderde lasten, alsook in andere opzichten, dewijl edelen en steden, waar
dikwijls ook in de bestuursverkiezingen ingegrepen werd, klaagden over inbreuken
op hun privileges, geenszins alleen in het steeds verscherpte optreden tegen de
Protestanten. Toch ook tegen hen in Duitschland toonden, velen o.m. van den adel
(een van Buren, een van Cruiningen enz., P. K a n n e n g i e s s e r , Karl V und. Max.
v. Egmont, Graf v. Büren, Fribourg en Br. 1895) zich bereid de regeering te steunen
(vgl. ook Oud-Holland 1932, 102), waardoor mede de slag bij Mühlberg (1547)
gewonnen kon worden, nadat de Hervormden, niet van zins zich neer te leggen bij
besluiten van het in 1544 bijeengekomen concilie van Trente, op den Rijksdag van
Worms‘ een jaar later, te vergeefs hadden aangedrongen op vrijheid van godsdienst.
Hiermee scheen het voor de Hervormden in Duitschland nu gedaan; Luthers dood
(1546), kort daarop hun troepen overwonnen, hun smalkaldisch verbond door de
gevangenneming der voornaamste aanvoerders uiteengeslagen, waartoe vooral
het verraad van de vorsten van Beieren en Saksen had bijgedragen.
Karel V scheen nu heer en meester in het Duitsche Rijk om daar de zaken naar
believen te regelen. Ook die van de Nederlanden t.o.v. dat rijk, waarover al lang te
voren briefwisseling en onderhandeling gevoerd waren met Maria en Viglius, die
eigenlijk, vooral wat de eerste betreft, al sinds 1540 er op uit waren om tot een
regeling te komen, waardoor een einde zou gemaakt worden aan het herhaalde
getwist tusschen het Rijk en de Nederlanden; voor wier belangen de laatstgenoemde,
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evenals de Granvelles, vader en zoon, al te Worms was opgetreden.
Maria, wier instructies men vindt bij K. L a n z , Staatspapiere zur Geschichte des
Kaisers Karl V, 422, en Viglius verschenen beiden ook op den Rijksdag te Augsburg
(1548), waar zij voortgingen bij de te treffen regelingen het recht der Nederlanden
te bepleiten verschoond te blijven van bijdragen aan het rijk (vgl. H a a k in het artikel
over Viglius in dl. II, kol. 46 vlg. over diens aandeel in de regeling van Augsburg met
zijn belooning en verdere bevorderingen). De Keizer, die op den Rijksdag van
verschillende vorsten meer oppositie kreeg dan hij verwacht had, moest toegevend
zijn in de duitsche zaken en in de Nederlanden, in verband daarmee, een middenweg
kiezen. Toch is hij, na veel gehaspel vooral op het gebied der rechtspraak, geslaagd
in de regeling van de verhouding tusschen beide, bij het verdrag van Augsburg,
waarin de positie van den nieuwen ‘bourgondischen’ kreits tot het rijk nader bepaald
werd, waarvan het voordeel voor het rijk vooral gelegen was in de aanhechting van
de vanouds met Frankrijk verbonden gewesten Vlaanderen en Artois, en voor de
Nederlanden in de van Duitschland mogelijk(?) te verwachten bescherming tegen
dit land; en als daarvan op den duur weinig gekomen is, heeft dit misschien niet
geheel aan Karel en zeker niet aan de raadslieden van zijn zuster gelegen, welke
laatste trouwens reeds in 1534 een (mislukte) poging gedaan had tot vorming van
een unie van de verschillende nederlandsche gewesten. Overigens is ook onder
Karels opvolger wel degelijk de hand aan dat verdrag gehouden, dat overeenkomstig
's Keizers uitdrukkelijken wensch, dezerzijds door de gewesten stuk voor stuk moest
worden geratificeerd, hoewel met name de Staten van Holland te vergeefs getracht
hadden gedaan te krijgen, dat het verleenen van hulp afhankelijk zou worden gesteld
van het verkrijgen van steun ingeval van een aanval op de Nederlanden (zie ook
B r ü n n e r t.a. p. 130). Voor den naderen inhoud van dit verdrag zij verwezen naar
F r u i n (De zeventien Prov. en haar vertegenwoordigers in de Stat. Gen. in Verspr.
Geschr. I, 1), F r u i n - C o l e n b r a n d e r , waar (op blz. 27) een overzicht voorkomt,
dat veel oudere literatuur geeft (waaronder ook het ontwerp-tractaat door Maria en
Viglius ingediend in 1548, waarvoor verwezen is naar Papiers d'Etat de Granvelle
2

III, 362, gelijk voor het tractaat zelf naar D u m o n t , IV , 340 en vertaald naar het
Groot-Placaetboek III, 23). Op het gebied der centralisatie onzer gewesten - bepalen
wij ons alleen tot deze opmerking - is met dit in Juni 1549 door alle staten
goedgekeurde verdrag van Augsburg, een gewichtige stap voorwaarts gedaan, ook
tot glorie van de landvoogdes, wier ideaal, een verdedigend verbond met behoud
van alle privilegiën volkomen bereikt heette, van Maria, die uit Augsburg niet was
teruggekeerd (Maart 1548), dan nadat ook een regeling getroffen was betreffende
haar huwelijksgoed.
De volgende stap was nu dra aanstaande. De erfopvolging (in beide liniën) moest
geregeld worden om te verhoeden, dat de nederlandsche gewesten ‘les pays
d'embas’ weer verdeeld zouden kunnen worden tusschen de erven van den
landsheer. Nadat Karel uit Augsburg alhier was aangekomen (Sept. 1548) had hij
de gelegenheid het recht van opvolging in alle gewesten op dezelfde wijze vast te
stellen, hetgeen, na overleg met de hooge colleges en de staten der gewesten, dan
ook geschied is bij de Pragmatieke Sanctie (4 Nov. 1549). De gelegenheid was
daarvoor ook zoo
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gunstig geweest, omdat Karel in Oct. 1548 de toch al te Brussel bijeengeroepen
Stat.-Generaal het verdrag van Augsburg had moeten laten goedkeuren, hetgeen
gevolgd werd door een ditmaal zonder moeite toegestane bede. En dat had de
Keizer doen volgen door in verband ook met de te treffen erfopvolgingsregeling, de
overkomst uit Spanje te laten geschieden van zijn zoon Philips, die dan ook vroeg
in het voorjaar 1549 in de Nederlanden verscheen, waar zijn vader hem tevens in
alle erflanden wilde laten huldigen als toekomstig landsheer.
Van zijn aanvankelijk plan doet Karel afstand, al wil hij gaarne Philips zijn broeder
Ferdinand doen opvolgen in het Rijk. Het komt tusschen dezen en Karel tot dikwijls
pijnlijke uiteenzettingen, die de harmonie in het habsburgsche huis dreigden te
verstoren en waarvoor hun zuster Maria, tweemaal in verband hiermee in Augsburg
ontboden, ook in de briefwisseling al haar beleid noodig heeft. De transactie, die zij
voorstelt, wordt ten slotte door beide partijen aanvaard (1551).
Maar de pogingen, ook van Maria, om de keurvorsten in het Rijk, waar trouwens
groote ontevredenheid ook over het Interim van Augsburg over en weer heerschte,
met de regeling van de opvolging, zooals die getroffen was, te doen instemmen,
slaagden niet, afkeerig als zij er van waren een Spanjaard te erkennen als Philips,
die volgens het familie-accoord Roomsch-koning zou worden, zoodra Ferdinand
keizer werd enz.
Evenals in het Rijk was ook hier te lande van denzelfden spaanschen prins voor
de bevolking niet de minste aantrekkelijkheid uitgegaan, tot bezorgdheid niet alleen
van zijn vader, maar ook van zijn tante Maria, die hem, ook Philips, er meermalen
op wees, dat hij dat al te spaansche wezen van diens karakter in zijn aanraking met
zijn toekomstige nederlandsche onderdanen moest afleggen.
Over Duitschland was hij 1 April 1549 in Brussel aangekomen, daar ontvangen
door zijn vader en zijn beide tantes, de daar nog niet zoo lang geleden teruggekeerde
Eleonora en Maria, die haar neef tot Waveren was te gemoet gereisd. Van de
schitterende feesten, door laatstgenoemde aangericht te zijner eere in haar beide
lustverblijven te Binche en Mariemont (zie de R o e v e r e n D o z y , III, 44), gaf
reeds van Meteren een beschrijving. Feesten ook elders, vooral in Brussel (N. Chron.
v. Brabandt) en tal van andere met elkaar wedijverende steden (zie b.v. de
kenmerkende schildering van het onthaal te Nijmegen bij d e R o e v e r e n D o z y ,
III, 39) en gewesten, waarheen de reis zich richtte, waarvan de bekende beschrijving
van C a l v e t e d'E s t r e l l a in Antwerpen 1552 gepubliceerd werd, en waarop de
Keizer, totdat het slechte weer en de jicht hem dwongen naar Brussel terug te
keeren, en de regentes den aanstaanden heer bij de huldigingen vergezelde tot de
noordelijkste provinciën toe, waar de graaf van Aremberg in naam van Philips den
eed van Friezen, Groningers en Drentenaren moest afnemen. Maar de heele
keizerlijke familie verscheen weer op de vergadering der Staten-Generaal te
Antwerpen bij de openingsplechtigheid op 4 Nov., waarop de Pragmatieke Sanctie
werd afgekondigd.
Het was te midden van de moeilijkheden i.z. de opvolging van Philips, dat de
Rijksdag van Augsburg plaats had, waarheen wij Maria zich een en andermaal
hebben zien begeven. Zij is alleen geslaagd met het herstel van de familieharmonie,
terwijl zij er ook gebruik van de gelegenheid heeft weten te maken om van het
beruchte, vroeger besproken placcaat van 1550, trouwens ook van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

577
andere beschikkingen, althans het ergste verzacht te krijgen, hetgeen haar in Spanje
en Rome weer nieuwe beschuldigingen op den hals haalde van begunstiging van
de hervormde leer.
Overigens begreep ten slotte ook Karel V zijn echec i.z. de troonsopvolging bij
zijn duitsche onderdanen en Philips werd teruggezonden naar Spanje. Maria had
den Keizer trouwens ook aangespoord om de successie nu voorloopig te laten
rusten, daar groote moeilijkheden in het Rijk dreigden. Daarop doelde Maria in een
brief aan Granvelle tenzelfden dage toevalligerwijze als waarop Maurits van Saksen,
dien zij in dat schrijven nog aanried in Hongarije tegen de Turken te gebruiken, zich
in het geheim verbond met Hendrik II (15 Oct. 1551). Ook andere duitsche vorsten
traden aan de zijde van Maurits van Saksen, die, na de bezetting van Maagdenburg
en inneming van Augsburg, den Keizer tot Innsbrück vervolgde en hem dwong onder
de ongunstigste omstandigheden over de Alpen de vlucht te nemen. Hun macht
toonden de Protestanten in den zomer van 1552 te Passau bij onderhandelingen,
door Ferdinand uit naam van zijn broeder gevoerd. Maria raadt tot de door hen
geëischte vrijlating van den landgraaf van Hessen. Maar de door Maurits verlangde
vrijheid van godsdienst kon Karel V, ondanks de moeilijkheid van zijn toestand, niet
inwilligen, totdat Ferdinand en Maria hem bewogen tot het verdrag van Passau (20
Aug. 1552), waarbij besloten werd de godsdienstzaken te laten rusten tot een nader
bijeen te roepen Rijksdag. Toen kon in het najaar in een tijd, waarin de Turken
wederom voortdrongen in Hongarije, keizer Karel met een groot leger opmarscheeren
tegen de door de Franschen intusschen bezette bisdommen Metz, Toul en Verdun.
Zijn zuster had intusschen niet stilgezeten, had ook te Aken haar best gedaan om
den keurvorst van Keulen en andere vorsten, die wankelden, aan hun trouw te
houden, en dat, terwijl de Franschen oprukten naar Luxemburg en verraad hier en
daar het hoofd opstak. En terwijl zij Karel te hulp roept, trekt zijzelf haar troepen
samen onder den ouden Marten van Rossem. De Keizer heeft Metz niet kunnen
herwinnen, maar overigens werd deze krijg in hoofdzaak in de nederlandsche en
fransche grensgewesten (5 Nov. 1552 b.v. de capitulatie van Hesdin aan de
keizerlijken, waarover Bull. C.R., Serie II, VII, 185-188) en met veel haat en onder
gruwelijke verwoestingen over en weer gevoerd. Hiervan getuigen vooral het
plunderen en verbranden van de lustsloten der landvoogdes van Mariemont en te
Binche, waarmee de fransche koning, die zich 26 Juni 1554 door verraad van
Marienburg meester maakte, haar persoonlijk wilde treffen, doch waarop zij met
kalme ironie reageerde.
Zie voor deze en verdere krijgsbedrijven, waarbij plundertocht met plundertocht
vergolden werd en tal van plaatsen met den grond gelijk gemaakt werden o.a. het
ook in het artikel van Rossem (dl. IX, kol. 886) aangehaalde Dagverhaal van keizer
Karel V (Hist. Gen. Kron. VII, 1851, 2de Serie, 280 vlg. en de reeds genoemde
studie van v. D a m v. I s s e l t en Bull. C.R., Série IV, I, 279).
Het gevaar was soms groot, zelfs scheen, behalve Namen, ook Brussel een
oogenblik bedreigd, maar de geestkrachtige regentes riep de burgerij onder de
wapenen. Wel leken ook door het optreden van Em. Philibert van Savoye de zaken
van zijn oom Karel ten slotte aan de betere hand te komen, doch, mede doordat de
Franschen den beslissenden slag ontweken, dwong wederzijdsche uitputting tot
onderhandelingen, die 5 Februari
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1556 hun beslag kregen door den wapenstilstand te Vaucelles; de daarbij voor 5
jaar vastgestelde basis van het statu quo bracht voor Hendrik II het behoud van de
3 bisdommen mee. Karel V, steeds door ziekte geteisterd en na het verdrag van
Passau zich niet meer ingelaten hebbend met de zaken van Duitschland (dus ook
niet met den augsburgschen godsdienstvrede van 1555), had zich al vroeger met
zijn zuster uit Artois naar Brussel begeven.
Daar was het wachten op Philips (zie een brief van Maria aan haar neef van 4
Febr., waarin zij hem ook den toestand alhier beschrijft, uit de archieven van
Simancas afgedrukt in Col. de Doc. inéd. para la historia de Espana III (Madrid
1843), 473-477), die in Engeland toefde in verband met zijn huwelijk met Maria
Tudor, dat het habsburgsche huis weer nieuw aanzien scheen te beloven. Doch als
de infant 8 Sept. 1555 te Brussel verschijnt, kan de afgeleefde Keizer, ter uitvoering
van zijn lang gekoesterden wensch, den dag bepalen, waarop hij de regeering der
Nederlanden zal neerleggen, waarover dan Maria zoo lang het bewind zal voeren
(H.v. A l f e n , De eindbeslissing en voorbereiding v.d. troonsafstand van Karel V in
Bijdr. en Med. Vad. Gesch. (1932), 72 vlg.). De beroemd geworden
afscheidsvergadering van 25 Oct. 1555 - een der merkwaardigste, behandeld door
T h . J u s t e , Hist. des Etats-Généraux des Pays-Bas I (1465-1790), 79-83 met
verwijzing naar de officieele redevoeringen in G a c h a r d 's Analectes belgiques
70-102 - behoeft hier, na M o t l e y en G a c h a r d , L'abdication de Charles V in Bull.
Ac. Roy. XXI 2e partie (1854), 880-942 e.a., niet meer te worden beschreven, maar
zij heeft ook het afscheid gebracht van koningin Maria, hoezeer Karel haar had
willen terughouden. Maar ook te voren reeds in een geschrift, aan het slot waarvan
zij hem om machtiging verzocht zich als privaat persoon, met haar zuster Eleonora,
in Spanje te mogen terugtrekken, had zij nog eens ook haar oudere motieven
opgesomd voor haar besluit. En duidelijk deed zij tevens verstaan, al was zij bij haar
mondelinge toespraak (deze bij G a c h a r d t.a. p. 920-921) dienaangaande op haar
hoede, dat, indien zij haar rust had opgeofferd voor haar broeder, zij geenszins
geneigd was dat zware leven (aan welks moeilijkheden zij haar broeder uitdrukkelijk
herinnerd heeft) te hervatten onder een vorst, wiens sombere en despotische karakter
zij kende (zie ook: J u s t e , L'abdication de Charles V, 15-16). Toch had ook die
vorst, Philips II, begeerig in Spanje terug te keeren, er op aangedrongen, dat zij op
haar besluit zou terugkomen, maar hoeveel leedwezen ook dit heengaan in de
Nederlanden wekte, bleef Maria er bij, die althans aanvankelijk van meening was
of dit voorwendde, dat zij niet aangenaam was aan de Staten, omdat zij het werktuig
was geweest, dat hen er toe gedreven had zoovele offers te brengen voor de
oorlogen van het verleden en daarop ook wees bij haar raadgevingen, waaraan zij
het haar neef niet liet ontbreken. Al vond ook Karel V, dat haar aanblijven een groot
geluk zou zijn, zij toonde zich thans onwankelbaar, niet meer naar Brussel willende
terugkeeren, nadat zij zich had teruggetrokken op haar kasteel te Turnhout. Haar
broeder had zijn laatste testament gemaakt en daarin bepaald, dat Maria, vóór hem
naar Spanje te vergezellen, er de eerste uitvoerster van zijn zou. Ook Karel, hoewel
naar Italië geroepen, wordt (voornamelijk door zijn gezondheidstoestand) nog
teruggehouden, eerst te Brussel, totdat daar ziekten uitbraken, zich vestigend in
een door Maria al vroeger gekocht en thans her-
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bouwd huis, feitelijk een paviljoen van het Park, waar hij ook zijn afstand had
voorbereid. Zij en haar zuster Eleonora zijn beiden mede aanwezig in de bedoelde
woning in Brussel bij de voorbereiding van Karels afdanking als koning van Spanje.
De plechtigheid van de afdanking als zoodanig behoort niet tot ons bestek. Evenmin
de bijzonderheden betreffende de laatste dagen van Karels verblijf in zijn
geboorteland, waar hij, Brussel ontweken om bovenvermelde reden, nog te
Grimbergen bij Vilvoorde een tijdje vertoefd heeft. Dat begrip geboortegrond was
Karel dierbaar. Hij heeft niet nagelaten, met zijn beide zusters, er voor het laatst
nogmaals de plekjes te bezoeken, waaraan eigen herinneringen of die hunner
voorouders verbonden waren, vóórdat zij zich opmaken tot vertrek (17 Sept. 1556).
Een drietal dagen hadden zij te Vlissingen gewacht op een wind, gunstiger voor de
zeereis, die plaats had onder leiding van admiraal Maximiliaan van Bourgondië (VIII,
204), die ook behoord had tot de edelen, die de plechtigheden van 25 en 26 Oct.
hadden bijgewoond, niet alleen als stadhouder en als vertegenwoordiger van den
zeeuwschen adel in zijn hoedanigheid van heer van Veere en Vlissingen, maar ook
met commissie van den abt van Middelburg, den representant van de geestelijkheid
in genoemd gewest. Zie Bull. Ac. Roy. t.a. p. 937, waar men in de aangehaalde
studie van G a c h a r d ook de andere vertegenwoordigers uit de gewesten vindt
(ook bij J u s t e a.w. II, 180 s., hier met name 191). Eenmaal begonnen, had de
tocht een vlot verloop en bracht het hooge gezelschap den 28sten te Laredo aan
de spaansche kust. Tot Valladolid begeleidden beide zusters haar broeder, waar
hij (4 Nov.) afscheid nam, om in spaansch Estramadura onder een voor hem zooveel
gunstiger klimaat de zoo lang begeerde rust te zoeken in het daarvoor reeds vroeger
uitgekozen en gereedgemaakte klooster van San Yuste, versierd o.a. met tal van
familieportretten, ook van zijn zusters, met wie hij ook briefwisseling onderhield.
Beiden kwamen van uit Valladolid bij haar broeder ook op bezoek, nadat zij 10
maanden van hem gescheiden waren geweest. Zij bleven er meer dan 2 maanden
in de buurt, in het kasteel van Jarandella, in welks omgeving de koningin van
Hongarije zich nog altijd toonde ‘de robuste amazone, die Frans I zoozeer bewonderd
had’, terwijl diens weduwe Eleonora daarentegen door asthma danig in haar
bewegingen gehinderd werd.
Een vast verblijf in Spanje hadden geenvan beiden nog bepaald en bij de keuze
gingen zij te rade met Karel, die ook gaarne de spaansche staatszaken met zijn
zuster Maria bij haar bezoeken besprak. Maar wat haar en nog meer haar zuster
Eleonora vooral interesseerde, was het verloop van de onderhandelingen door Karel
met het hof van Portugal gevoerd, waarvan een ontmoeting het gevolg was van
laatstgenoemde vorstin met haar dochter Maria, de portugeesche infante, die zij
met haar zuster, na 14 Dec. van Karel afscheid genomen te hebben, tot Bajadoz te
gemoet reisden, waar zij 27 Jan. 1558 aankwamen.
Maar ontevreden dat Karel V en Philips II Maria Tudor de voorkeur boven haar
hadden gegeven, weigerde zij haar oom te San Yuste te bezoeken en liet zich,
ondanks teedere zorgen van haar moeder en wijze raadgevingen van haar tante,
ook niet overhalen, na haar bezoek van 14 dagen, bij eerstgenoemde te blijven, die
zich dat zeer heeft aangetrokken ten nadeele mogelijk ook van haar toch al niet
gunstigen gezondheidstoestand. Zij heeft het niet lang meer gemaakt. Van plan een
pelgrimstocht te ondernemen naar Notre Dame de Guadalupe is zij met haar zuster
te Talaveruela
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aangekomen, daar ernstig ziek geworden en 18 Febr. overleden.
Diep getroffen toonde Karel zich bij Maria's bezoek en voelde, dat hij zijn 15
maanden oudere zuster spoedig in het graf zou volgen. En haar volgend bezoek
aan hem zou ook het laatste zijn, beiden lijdend, zij aan het hart, een oude kwaal,
nu verergerd door al die ontroeringen. Toch hoopte Karel haar nog te kunnen
gebruiken in het belang van Philips II en de spaansche monarchie. In zijn laatste
onderhoud met haar drong hij er op aan, dat zij zijn dochter, doña Juana, zou bijstaan
in het bestuur van Spanje tot den terugkeer van Philips II. Maar Juana vreesde van
het karakter van haar tante in plaats van raad overheersching en verklaarde zich
eerder uit het regentschap te willen terugtrekken dan het voorstel van haar vader
te aanvaarden.
Intusschen deed Philips II, bevindend dat Philibert Emanuel van Savoye, de
moeilijkheden van het bestuur der Nederlanden niet kon overwinnen, alle moeite
om zijn tante over te halen dit weer op zich te nemen en wekte ook zijn vader op
tot medewerking aan dit verzoek. Hoewel Karel, op meerdere weigeringen bij Maria
reeds gestuit, aanvankelijk het versmaadde hieraan te voldoen, liet hij zich ten slotte
vinden. En hij schreef aan de koningin van Hongarije, en aan de regentes van
Spanje, zijn dochter. Naar de eerste, te Cigales, begaf zich ook een afgevaardigde
van hem. De ex-regentes beriep zich op leeftijd, gezondheidstoestand en dergelijke
bezwaren in haar antwoord aan Philips, waarin zij hem verzocht van verderen
aandrang af te zien (dezen zeer merkwaardigen brief dd. 7 Sept. 1558, heeft
G a c h a r d opgenomen in zijn: Retraite et mort de Charles V I, 341-352, voor deze
laatste periode te raadplegen behalve J u s t e e.a., M i g n e t , Charles V, son
abdication, son séjour et sa mort au monastère de Yuste, hier vooral 430, A.
P i c h o t , Vie de Charles V. Charles V. Chron. de sa vie intérieure etc., en W.
S t i r l i n g , The cloisterlife of the Emperor Charles V, welke auteurs ook zijn
aangehaald IV, 75-76 onder Baersdorp).
Echter, brieven van Karel V en toch hernieuwd aandringen van Philips deden
haar, zij het op bepaalde voorwaarden, terugkomen op haar besluit en 9 Sept. zond
zij van het een en ander mededeeling aan dezen vorst (G a c h a r d , 356-357). Kort
daarop deden Maria en haar nicht Juana een poging om Karel, die niet al te best
was, te bezoeken, maar zij werden door dezen om onbekende reden afgewezen,
hoewel hij met vreugde (P i c h o t , 450) het (gedeeltelijk) toegeven door Maria aan
Philips en zijn wenschen had vernomen. Dit was elf dagen vóór zijn dood, die immers
21 Sept. plaats had.
Ook dit sterfgeval, zoo spoedig op het vorige gevolgd, heeft de koningin-weduwe
ernstig geschokt, zoozeer, dat tot twee keer kort na elkaar haar een schier doodelijke
hartaanval trof. Toch besloot zij naar de Nederlanden te vertrekken en begaf zich
op weg van Valladolid naar Cigales om de laatste orde op haar huis te stellen ten
einde zich daarna te Laredo te gaan inschepen. Maar verder dan Cigales heeft zij
het niet gebracht; haar kwaal greep haar ten hevigste aan, daarbij aanhoudend
koorts en, na met veel devotie de sacramenten te hebben ontvangen, tol het laatst
toe volkomen bij haar zinnen, heeft zij haar vruchtbaar, schoon moeilijk leven
beëindigd (18 Oct.). Den Koning had zij aangewezen tot haar erfgenaam, den Keizer
had zij legaten vermaakt, ook aan den aartshertog, en tevens haar dienaren ruim
bedacht (een en ander in een brief van den bisschop van
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Palencia aan Philips II van 20 Oct. 1558 bij G a c h a r d I, 436-437).
Terzelfder plaatse als haar zuster Eleonora wilde zij begraven worden, totdat
koning Philips anders zou hebben beschikt, die dan ook later (1574) het overschot
van beide koninginnen naar het Escuriaal deed overbrengen. Haar laatste
wilsbeschikking, waarin zij ook haar vroeg gestorven echtgenoot herdenkt, vindt
men in de Papiers d'Etat du Cardinal de Granvelle IV, 510-511. Zoo was het einde
van een vorstin, die, al mogen in de Nederlanden sommigen van den adel b.v.
Egmond (anders dan een Hoogstraten, een Barbençon, op wie zij trouwens zeer
gesteld was geweest), misschien om het autoritaire van haar karakter, haar aanblijven
niet gewenscht hebben, toch naar het algemeene inzicht geprezen is als een der
uitstekendste leden van dat vermaarde huis van Habsburg, dat zij met zooveel
trouw, beleid en onbezweken toewijding, in een hoogst gevaarvolle periode, in en
ook buiten de Nederlanden gediend heeft, door geen van zijn vorsten of vorstinnen
overtroffen of misschien geëvenaard in geestkracht, bekwaamheid en intelligentie,
en door haar broeder Karel ten volle begrepen en op prijs gesteld.
Betreffende de iconographie van Maria van Hongarije ten slotte, zie, behalve de
door S e r v a t i u s in de N.R.C. v. 4 Maart 1934 vermelde afbeelding in het
Rijksmuseum en dat, hetwelk in het voormalig keizerlijk museum te Weenen bewaard
wordt in de verzameling van aartshertog Ferdinand, gereproduceerd in het Jahrbuch
der Kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses t. XIV, 142
(Wien 1893) (vermeld bij P i r e n n e , III, 105), het aan het slot van het artikel
Margaretha van Oostenrijk aangehaalde werk: P.D.D. v. D y k e , Renaissance
Portraits (1906) en verder de portretten etc., dus ook van Maria, den Inv. sommaire
des Archives départ. (Lille 1895), 211-212. Vgl. nog: F. M u l l e r , Beschr. Cat. v.
portretten, nos. 3435. en 3436; Library of Congress A.L.A. Portrait Index; Index to
Portraits contained in Printed Books and Periodicals ed. by W i l l i a m C o o l i d g e
L a n e a n d N i n a E. B r o w n e (Washington 1906).
Afgezien van oudere kronieken en algemeene werken vindt men de literatuur in
hoofdzaak opgegeven in dit artikel en in en onder de artikelen van dit woordenboek,
er in aangehaald. Voor tijdschriftartikelen, talrijk voor Karel V en omgeving, P e t i t 's
Repert. Zie voor literatuur verder nog P i r e n n e , Bibl. etc. (Zie VIII, 1124.)
Kooperberg

[Maris, Jacob Hendrik]
MARIS (Jacob Hendrik), schilder, etser, lithograaf, geboren 25 Augustus 1837 te
's Gravenhage en overleden te Karlsbad 7 Augustus 1899. Hij was de zoon van
M a t t h e u s M a r r i s en H e n d r i k a B l o e m e r t . Deze hollandsche schilder
stamt uit een boheemsche familie. Zijn grootvader W e n z e l M a r e s h komt als
metselaar van Praag naar Amstredam, waar hij trouwt met M e t j e S m i t . Zijn zoon
Mattheus, die zich M a r r i s noemt, was drukker te 's Gravenhage en eerst diens
zoons noemen zich later M a r i s . Op enkele heel vroege teekeningetjes is soms
de signatuur Marris te vinden. Jacob en zijn broers Willem (die volgt) en M a t t h i j s
groeiden op in een eenvoudig, hartelijk gezin, waar men zuinig moest leven. De
vader verdiende ƒ 12 in de week en dien overeenkomstig woonden zij aanvankelijk
zeer sober in de Lombardstraat. Jacob's talent werd het eerst ontdekt door zijn
schoolonderwijzer Siepkens, die over hem sprak met den schilder J.A.B.
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Stroebel, bij wien hij dan in de leer komt. Hij moest bij hem o.a. litho's copieeren,
aquarellen maken naar stillevens, hij teekende naar model en vooral spoorde
Stroebel hem aan buiten naar de natuur te teekenen. Ook heeft hij enkele
merkwaardige gebouwen geschetst. Stroebel raadde hem aan les te nemen op de
haagsche teekenacademie, die onder leiding stond van J.E.J. van den Berg, die
hem wees op het belang van detail-studie.
Toen Jacob eens met Thijs op de Groenmarkt zat te teekenen, had hij de aandacht
getrokken van den kunsthandelaar Weimar, die hem werk gaf. Hij brengt hem in
aanraking met Louis Meyer, die op zijn beurt moeite doet, dat Jacob een leerling
wordt van Huib van Hove, die veel school maakte. Hij was toen pas 15 jaar oud.
Als van Hove in 1853 naar Antwerpen vertrekt, gaat hij met hem mee. Hij woonde
er voor 12 francs per maand in de Constitutiestraat vlak bij het huis van van Hove.
Hij is in zekeren zin bij dezen in dienst; hij werkt althans geregeld mee aan diens
stukken.
Jacob schijnt slechts weinig tijd voor zichzelf gehad te hebben. Toen een verzoek
om de academie te Antwerpen te bezoeken op moeilijkheden stuitte, is hij steeds
meer zijn eigen gang gegaan en is toch les gaan nemen op de academie tusschen
1854 en 1856. Het laatste jaar werkt hij er samen met zijn broer Matthijs. Beiden
hebben zij dan een subsidie van de koningin. Zij verdienden er wat bij door kleine
schilderijtjes te maken, die voor ƒ 5 à ƒ 10 naar Amerika werden gezonden. Alma
Tadema, die toen eveneens in Antwerpen verblijf hield, zoekt hen geregeld op en
hij heeft zelfs met Jacob samen gewerkt.
In 1857 keert Jacob naar den Haag terug. Samen met J.J. Swijser heeft hij een
atelier boven het koffiehuis ‘Les quatre nations’ in de toenmalige Bocht van Guinea,
het tegenwoordige Huygensplein. Als Swijser in dienst gaat, neemt hij met Louis
Sierig een atelier op de Groenmarkt. Hij werkt nu weer voor den kunsthandelaar
Weimar. Als Thijs in 1859 terugkomt, hebben zij samen een atelier in de
Kazernestraat. Door tusschenkomst van de schilders de Bloeme en Lintz, leeren
zij den secretaris van prinses Marianne kennen, waardoor zij een opdracht krijgen
op het Huis ten Bosch een copie te maken naar een portret van Frederik Hendrik
en Amalia van Solms. Met de ƒ 700, die zij er ieder mee verdienden, gingen zij een
paar maanden op reis door Duitschland en Zwitserland. Met een boot voeren zij
naar Keulen, waar zij een tentoonstelling van duitsche romantici zagen. Van daar
gaan zij over Mannheim, Heidelberg en Karlsruhe naar Bazel en Lausanne, om ten
slotte door Frankrijk, over Dijon, Fontainebleau en Parijs terug te keeren. Van de
duitsche schilders heeft Jacob echter geen blijvenden invloed ondergaan. Mogelijk
werd op deze reis wel reeds zijn belangstelling gewekt voor de fransche kunst.
Jacob, die moeizaam zijn weg gezocht heeft en zich, al is hij reeds 24 jaar, nog lang
niet zeker genoeg voelde, heeft tusschen 1861 en 1863 weer op de haagsche
academie gewerkt, doch vrij ongeregeld. In 1862 is hij op het atelier van den ouden
Louis Meyer. Hij knapt allerlei werkjes voor hem op, knipt meeuwen naar een
opgezetten vogel, die aan de zoldering hing; deze werden op het schilderij gelegd,
omgetrokken en dan geschilderd. Later maakte hij de luchten. Al was dit schijnbaar
minderwaardig werk, toch heeft hij er nog profijt van getrokken. Intusschen hebben
de 3 broers gezamenlijk een atelier in het slop ‘De drie boeren’, thans
Warmoezierstraat. Het zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

583
vooral figuurstudies, die in het middelpunt van Jacob's belangstelling staan, al zoekt
hij toch ook het landschap. Met F. Carl Sierig en Kaemmerer gaat hij dikwijls 's
avonds naar Scheveningen om er lichteffecten te bestudeeren. Een enkele maal
trekt hij naar Oosterbeek, dat toen eenigszins een middelpunt van de
landschapsschilders was. In zijn werk is nog steeds een duidelijk zoeken. Omstr.
1864 verandert hij zijn signatuur J.H. Maris in J. Maris.
Het jaar daarop woont Maris in Parijs, waar hij in connectie staat met den
kunsthandelaar Vincent van Gogh, van het huis Goupil, den oom van den schilder.
Hij leert er Hébert kennen, wat vrij veel beteekenis heeft voor een gracieuzer
behandelen van het figuur. Deze tijd in Parijs is uitermate belangrijk voor zijn
ontwikkeling geweest. Hij heeft er a.h.w. zichzelf ontdekt. Zijn het aanvankelijk
figuurstukken (italiaansche meisjes, zijn vrouw en het kind, en andere figuren uit
zijn omgeving), geleidelijk gaat het landschap een bijzondere plaats innemen.
Ongetwijfeld ondergaat hij sterke indrukken van de school van Barbizon. In 1869
komt Matthijs eenigen tijd bij hem in Parijs wonen. In 1871 keert hij voor goed naar
den Haag terug. Hij woont er op den N.W. Binnensingel vlak bij den molen, dien hij
zooveel malen vereeuwigde. Als hij enkele jaren later op de Laan van Meerdervoort
een huis heeft, zijn het de wandelingen daar en de moestuintjes, die hem inspireeren.
Gewoonlijk legt hij thuis zijn indrukken vast. Groote reizen maakt hij niet, doch hij
houdt van kleine uitstapjes een enkelen keer, graag met een boot en bij voorkeur
als hij genieten kan van een opkomende bui. Hij hield van grijzige luchten. Daardoor
mede werd hij een typisch schilder van het echt hollandsche landschap.
Zijn portret is geteekend door H.J. Haverman en in prent gebracht door P. Josselin
de Jong en J. Veth.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 103; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIV (1930), 113, 114;
G.H. M a r i u s , De Holl. schilderkunst in de 19e eeuw (1920), 125 vlg.; M. E i s l e r
in Elsevier (1913) I, 25-40; J a n V e t h , Portretstudies en silhouetten, 132.
van Guldener

[Maris, Willem]
MARIS (Willem), schilder, geb. 10 Febr. 1844 te 's Gravenhage en daar overleden
10 Oct. 1910. Hij was de jongste van de bekende 3 broers (zie het vorig art.). Den
meesten invloed heeft hij aanvankelijk van Jacob ondergaan, die in zekeren zin als
zijn leermeester is te beschouwen. Door P. Stortenbeker werden zijn studies soms
beoordeeld, doch Willem heeft zich nagenoeg geheel zelfstandig gevormd. Als
kleine jongen al ging hij na schooltijd de weiden in, om er kalveren te teekenen. Van
zijn 12e tot zijn 20e jaar heeft hij vooral geteekend; 's avonds werkt hij op de
haagsche academie naar pleister. In het Mauritshuis heeft hij veel gecopieerd, o.a.
de liggende koe op den Stier van Potter. Gewoonlijk waren die copieën klein van
formaat, wat men toen blijkbaar graag kocht. 's Zomers trekt hij steeds naar buiten.
Omstr. 1855 is hij in Oosterbeek en Wolfhezen, waar hij met Anton Mauve kennis
maakte, toen hij een boom zat te teekenen. Mauve was zeer enthousiast over zijn
kunnen. In tegenstelling met zijn beide broers is Willem slechts weinig in het
buitenland geweest. In 1865-66 maakt hij een reis door Duitschland met B.J.
Blommers en enkele jaren later is hij met Wust en van Seggern naar Noorwegen
gegaan. Het zijn vooral de weilanden met hun beesten, die hem inspireerden. Hij
blijft daardoor steeds
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in den omtrek van den Haag zwerven. Hij zit graag laag in een schuit, waardoor hij
soms de koeien scherp tegen de lucht ziet afgeteekend. Met de Bock heeft hij
eenigen tijd op Engelenburg gewoond, dicht bij een boerderij aan den Loosduinschen
weg. Hier was een kromme sloot met wilgen, die hij eenige malen heeft geschilderd.
Omstr. 1885 gaat hij meer aandacht schenken aan eenden. Hij woonde op het
Huygensplein, waar hij in zijn tuin een vijvertje had. Ook als hij te Voorburg aan de
Geestbrug woont, heeft hij een eendenvijver bij zijn huis. Herhaaldelijk heeft hij bij
de vijvers van het Haagsche Bosch zitten werken. De laatste jaren ging hij vaak
naar de plassen van Reeuwijk en Sluipwijk. Zijn de vroege werken vooral sterk
geteekend, de latere toonen zijn groote liefde voor het zonlicht, dat over de weiden
en de beesten valt. Na een eenigszins grijzige periode, werd hij de schilder van het
zonlicht, die zich voornamelijk beperkt tot werken met koeien en eenden.
Zijn portret bestaat als prent door J. Veth.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIV
(1930), 115; H. d e B o e r , W . M a r i s (1908); H.G. M a r i u s , De Holl. schilderkunst
in de 19e eeuw, (1920); M a x E i s l e r , Elsevier's Maandblad (1911), 81; A l b .
P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. schilderkunst (1923), 24 en 245.
van Guldener

[Marken, Bernardus van]
MARKEN (Bernardus v a n ), geb. te Weesp omstr. 1767, overl. te Hoorn 1837, liet
zich in 1787 inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht en was predikant
te Lienden (1787-90), 's Gravezande (1790-94) en Hoorn (1794-1831), waar hij
emeritaat verkreeg.
Van hem verscheen: Leerredenen over het leven van Jozef (1797) en Beoefening
van den Christelijken godsdienst (1799).
Zie: Y p e y , Geschiedenis der Herv. kerk in de 18de eeuw, 8, 669.
Wumkes

[Marrel, Jacob]
MARREL (Jacob), of M a r r e l l u s , geb. te Frankenthal 1614, overl. te Frankfort
a.M. 11 Nov. 1681, bloemen- en stillevenschilder. Zijn naam wordt somtijds minder
juist gespeld Morel, Morrel, Moreel, Moreels, Murel, Morelli, Marzel, Morsel enz.
Zijn familie was afkomstig uit Frankrijk; een Claude Marrel van Gaugenan in
Bourgondië komt van 1579 tot 1591 te Frankfort voor. Zijn vader Dr. J a c o b
M a r r e l l u s , geboren in Frankfort, was stadsadvocaat van Frankenthal
(1613-1620/24); zijn moeder heette S a r a P l i n i u s . De jonge Jacob was eerst
leerling van den schilder Georg Flegel te Frankfort (overl. 1636), daarna van J.D.
de Heem te Utrecht en Nic. Veerendaal te Antwerpen. Na volbrachten leertijd
vestigde hij zich te Utrecht (hij komt er reeds in 1634 voor volgens een schilderij in
het Centraal Museum aldaar), verloofde zich in 1636 en huwde aldaar in de Buurkerk
5 Dec. 1641 met C a t h a r i n a E l i o t , dochter van den zilversmid F r a n ç o i s
E l i o t . De huwelijksvoorwaarden waren op 3 Dec. 1641 gepasseerd voor notaris
Frederick Zwaerdecroon; de bruidegom werd hierbij geassisteerd door zijn moeder
‘Sara Plinius weduwe wijlen den E. Jacob Marrell in sijn leven der rechten doctor
ende syndicus der stadt Franckendael’. De huwelijksacte noemt den bruidegom
‘jongesel van Franckendael woonende in de Bergstraet’. Uit het huwelijk van Marrel
werden een drietal kinderen geboren: S a r a (gedoopt in de Jacobikerk te Utrecht
20 Nov. 1642, trouwt te Frankfort in 1666 met den koopman H a n s H e i n r i c h
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Dec. 1647). Te Utrecht komt Marrel voor als kunsthandelaar
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(1646). Catharina Eliot overleed te Utrecht 26 Oct. 1649; het echtpaar woonde
toenmaals ‘in de Blomhoff’. Den belangrijken inventaris der nalatenschap, op 4 Juni
1650 opgemaakt, vindt men bij d e K r u y f f en bij B r e d i u s . Op 21 Jan. 1651
bekent Marrel als vader en voogd van zijn kinderen uit handen van Fred. Eliot,
waardijn van de munt, een bedrag van ƒ 800 te hebben ontvangen. Hij woonde
toenmaals reeds te Frankfort, waar hij 5 Aug. 1651 hertrouwde met J o h a n n a
S i b y l l a H e i m , weduwe van den bekenden graveur en uitgever M a t t h e u s
M e r i a n . Door dit huwelijk werd hij de stiefvader van de later zoo beroemde
schilderes Maria Sibylla Merian (dl. VIII, kol. 1146). Uit zijn tweede huwelijk werden
nog een tweetal kinderen geboren, die echter jong stierven. Op 8 Nov. 1660
machtigde, ten overstaan van notaris G. Houtman te Utrecht, Anna de Gemmes,
weduwe van Joris Jeets, aldaar, ‘Jacob Morell constschilder wonende te Frankfoort’
om aldaar gelden te innen. Het volgend jaar gaf Marrel uit Artliches und kunstreichs
Reisebüchlein für die ankommende Jugendt zu lehren, insonderheit für Mahler,
Goldschmidt undt Bilthauern zusammengetragen und verlegt durch J a c o b
o

M a r r e l , Burger und Mahler in Frankfurt A . 1661. Dit boekje bevat een gegraveerd
portret van Marrel op 21-jarigen leeftijd (1635), hetwelk is nagegraveerd door J.M.
Z e l l voor de Frankfurter Beiträge (1780). In 1664 moet Marrel met zijn leerling
Abraham Mignon tijdelijk te Utrecht als kunsthandelaar werkzaam zijn geweest.
Spoedig daarna was hij echter wederom te Frankfort. Hoewel hij - zooals S a n d r a r t
ons heeft overgeleverd - sinds zijn 12e jaar door een ondraaglijken hoest ten gevolge
van een verwaarloosde verkoudheid werd geplaagd, verloste de dood hem eerst
op den leeftijd van 67 jaar uit zijn lijden.
Marrel schilderde voornamelijk bloemen en vruchten met insecten gestoffeerd.
Zijn leermeester Flegel had hij reeds spoedig overtroffen. Na zijn komst hier te lande
profiteerde hij van zijn leertijd bij de Heem zoo goed, dat ‘seine besseren Arbeiten
mit denen der berühmten Niederländern wetteifern, während freilich viele andere
flüchtiger und nicht immer streng nach der Natur behandeld sind’ (G w i n n e r ). Een
van zijn beste stukken bevindt zich in het Hist. Mus. te Frankfort a.d. Main
(stadsgezicht met bloemguirlandes 1651). Van de openbare musea hier te lande
bezit slechts het Centraal Museum te Utrecht een stuk van zijn hand (bloemstuk
1634, bruikleen van het Rijksmuseum te Amsterdam). Verder vindt men schilderijen
van Marrel in het slot te Ansbach (1657), het slot te Aschaffenburg, het
Landesmuseum te Darmstadt (1655), de Amalienstiftung te Dessau, het slot Gaunø
(1671), het Ferdinandeum te Innsbrück, de Gem. Gal. te Kassel, het Museum te
Lille, het Behnsches Haus te Lübeck, de vm. coll. Dr. Karl Ohnesorge te
Maagdenburg (1641), het Mus. of Hist. Soc. te New-York (portret met wapen van
een hertog van Oostenrijk met bloemguirlandes 1658), coll.-baron
Chiaramonte-Bordonaro te Palermo (1635), verz. Nostitz te Praag (1645 of 43),
Museum te Siena (1655), Hist. Museum te Speier enz. In den laatsten tijd komen
stukken van Marrels hand ook op exposities hier te lande voor: op de expositie van
stillevens te Amsterdam Febr.-Mrt. 1934 (P. de Boer) waren er drie, nl. een koperen
vaas met tulpen (uit coll.-Ir. J. Maas te Hengelo), een groot bloemstuk in vaas en
een bloemstuk met papegaai en ijsvogel. Het eerste stuk was eveneens op de
tentoonstelling betreffende de geschiedenis van de bloembollencultuur te Haarlem
(1935), waar uit het bezit van E.H.
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Krelage te Haarlem ook waren tentoongestelp van Marrels hand een portefeuille
met afbeeldingen van tulpen en een tulpenboek (1637-43), vermoedelijk gemaakt
voor Francisco Gomio del Costa, bloemist te Vianen, voor wien Marrel dus gewerkt
heeft.
G w i n n e r vermeldt nog van Marrel een stilleven van een glas wijn met daarin
weerspiegeld zelfportret (voorm. coll.-Dr. Goldschmidt), benevens teekeningen in
waterverf of met krijt. Ook teekende Marrel een dubbelen adelaar met het portret
van keizer Leopold I als borstbeeld omgeven door de 7 keurvorsten (gegraveerd
met daaronder een gezicht op den Römerberg door J.A. Graff). In de verz. Dr.
Kirszner, verkocht 1782, kwam voor een zwak geschilderd stuk, een kamer waarin
een dame aan haar toilet, get. J. Marrel jun. fec. 1661, dat wel van Jacob Marrel
moet zijn. Ten slotte bestaat van Marrel nog een prent van een vastenavondsoptocht
op den Römerberg (1659), benevens portretten van Johan Maurits van Nassau en
Caspar graaf de Pennaranda (1658), get. door Graff en te vinden in het door Caspar
Merian (zie art. in dit dl.) uitgegeven Kroningsdiarium van Leopold I.
Marrel signeerde zijn stukken met J.M., Jacob Marrel(1) en Jacobus Marrellus.
Tot zijn leerlingen behoorden de beroemde Abraham Mignon, zijn stiefdochter Maria
Sibylla Merian (aan de onophoudelijke bemoeiingen van Marrel was het te danken
geweest, dat deze schilderes van haar moeder verlof kreeg zich aan de schilderkunst
te wijden) en de latere man van deze Joh. Andreas Graff.
Zie: J. v o n S a n d r a r t . Teutsche Academie (1675), Ausg. A.R. P e l t z e r
(1925), Reg. i.v.; H o u b r a k e n , III, 82; Frankfurter Beiträge (1780), 209, 431; C.
K r a m m , De levens en werken der Holl. en Vlaamsche kunstschilders (1860) IV,
1150 i.v. Morel; Oud-Holland (1888), 228, 231; (1892), 57; (1895), 54 (A.C. d e
K r u y f f , Iets over den schilder Jacob Marrel); N a g l e r , Künstlerlexikon i.v. Moreels;
Ph. Fr. G w i n n e r , Kunst und Künstler in Frankfurt a.M. (1862), 178 e.v., Zusätze
(1867), 44, 113; A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstler-Lexikon II (1910), 107;
B r e d i u s , Künstler-Inventare I (1915), 112-119; A. v a n d e V e l d e n , Reg. de
l'église de Frankenthal (1911), 178, 182; Mededeelingen v.d. dienst voor Kunsten
en Wet. II (1926), 36; T h i e m e -B e c k e r XXIV, 137.
Wijnman

[Mars, Kornelis]
MARS (Kornelis), geb. te Utrecht 5 Maart 1835, overl. te Kassel 9 Januari 1908,
aanvankelijk timmermansleerling, daarna kweekeling aan de school van zijn vader,
behaalde enkele rangen van het l.o., werd secondant aan een kostschool, studeerde
wis- en natuurkunde aan de utrechtsche universiteit, o.a. bij G.J. Mulder, behaalde
in 1864 de akte M.O.A. in de wis- en natuurkunde, werd in 1865 leeraar aan de
R.H.B.S. te Gouda en op aanbeveling van G.J. Mulder, oud-lector aan de clinische
school te Rotterdam en in die hoedanigheid leermeester en intimus van B. Eickma,
apotheker en wethouder van onderwijs te Rotterdam, in 1875 directeur van de
nieuwe H.B.S. met 3-j.c. aan het Van Alkemadeplein te Rotterdam. Deze school,
tot 1900 door Mars geleid, is door diens invloed geleidelijk uitgegroeid naar het
model der 5-jarige openbare handelsschool te Amsterdam. Mars was te Rotterdam
een zeer geziene figuur, lid van velerlei besturen en commissies. Zijn talrijke
ambtelijke rapporten, die getuigen van groote beslistheid, hebben de ontwikkeling
van zijn school bepaald en op de onderwijspolitiek van het gemeentebestuur sterken
invloed geoefend. Zijn oud-leer-
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lingen roemen zijn paedagogische en bestuurlijke gaven; zijn autoritair karakter
leidde vooral in de vroegere jaren wel tot botsingen met sommige leeraren. In de
vestibule der school werd in 1900 een bronzen plaat met zijn beeltenis (door
Miedema en van Goor) aangebracht.
Zie: Gedenkboek bij het 50-j. bestaan van de 1e Rotterdamsche Handelsschool
(Rotterdam 1925); G.J. M u l d e r , Levensschets door hem zelven geschreven
(Rotterdam 1881), 1e dl., 253; H. B l i n k , Autobiographie (den Haag 1932), 116;
R a m a e r in Handel. en Levensberichten van de Maatsch. der N. Lett. (1931-32),
121.
Rogier

[Martena, Kempo van]
MARTENA (Kempo v a n ), geb. omstreeks 1487 op Martenastate te Cornjum,
waarsch. overl. 8 Nov. 1538, zoon van D o e c k e M., hoofdeling aldaar, en S j o u c k
K e m p r e s d r . U n i a . Van zijn eerste levensjaren en onderwijs is niets bekend,
maar dat hij een klassieke opvoeding heeft genoten, is buiten kijf. Wellicht heeft hij,
evenals zijn broeder T j e b b e , gestudeerd aan de hoogescholen te Leuven en
Orleans. Hij is driemaal gehuwd geweest, met P e i j e L i e u w e s d r . uit
Groningerland (overl. 1531), dan met M a g d a l e n a S c h e n c k v a n
T a u t e n b u r g h , wed. van Onno van Ewsum (overl. 2 Apr. 1537), en ten slotte
met A n n a W a l t a v a n H e e r m a (overl. 1577). Alleen bij de eerste had hij een
dochter S j o u c k , die huwde met S c h e l t o L i a u c k a m a .
Voor het eerst wordt van Dr. K.v.M. melding gemaakt in een accoord van 18 Sept.
1511, waarbij hij met zijn familie aan kerkvoogden van Oldenhove een huis
overdraagt op den N.W. -hoek der Groote kerkstraat te Leeuwarden, dat is
opgetimmerd tot een pastoorshuis. Hij stond in hooge gunst bij de saksische
regeering, blijkens zijn benoeming tot ‘officier in den Sassenschen Hove’. Geen
wonder, dat de Gelderschen hem daarom zeer vijandig waren, waarvan zij hem
weldra een doorslaand bewijs leverden, toen zij Martenastate in brand staken (Apr.
1515). Datzelfde jaar ontving hij op het koor te Oldenhove den ridderslag, toen hij
den eed van trouw aan den nieuwen landsheer, Karel V, aflegde. Drie dagen later
werd hij met 8 andere friesche edelen tot raad in het nieuwe Hof benoemd. In 1517
stelde de saksische regeering hem aan tot grietman van Tietjerksteradeel, welk
ambt hij tot 1523 heeft vervuld. Verschillende belangrijke zendingen werden hem
opgedragen o.a. in 1521 naar den rijksdag te Worms. Toen in 1522 tegen hem en
den stadhouder Schenck klachten werden ingebracht, had hij zich te Mechelen te
verantwoorden, doch ging vrij uit. Als historie- schrijver maakte hij naam door de
samenstelling van een Annael ofte Landboek van Vriesland, in opdracht van de
Staten (27 Febr. 1528), waaraan hij binnen 3 jaar voldeed. Het behelsde de friesche
geschiedenis van 1498-1530. Hij ontving daarvoor 200 goudguldens. Het is later
opgenomen in dl. II van het Charterboek van Friesland.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret in de verzameling van
H.A.W. Rengers Hora Siccama te 's Gravenhage.
Zie: A.J. A n d r e a e , Kempo v. Martena in Jaarboekje van den Fr. adel (Leeuw.
1885) (met opgave van de bronnen); mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932) I,
106-107.
Wumkes

[Martinus, Johannes]
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MARTINUS (Johannes), geb. te Dantzig 25 Nov. 1603, overl. te Groningen 4 Sept.
1665, zoon van J o h . M a r t i n u s en C a t h a r i n a P a u l i A d r i a n i f i l i a , was
predikant te Deinum (1628-37) en Groningen (1637 tot zijn dood). In 1653 bedankte
hij voor het beroep naar Amster-
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dam. In 1627 was hij gehuwd met A e l i a , dochter van G e r h a r d W e s s e l s van
Bolsward, zuster van A e m i l u s , pred. te Lollum. In 1654 werd hij afgevaardigd
met een hoogleeraar der academie en een predikant uit de Ommelanden naar
Leiden om met afgevaardigden uit de andere Vereenigde Gewesten de drukfouten
in de Statenvertaling te onderzoeken en te verbeteren. Ook heeft hij, sedert 1662
met zijn schoonzoon A b r a h a m T r o m m i u s , ondernomen om een Concordantie
op de Statenvertaling samen te stellen. Van zijn hand verscheen: Over Christus
geboorte uit het IX Cap. v. Jesaja (Gron. 1651); Vragen over de Pestilentie (Gron.
1657); Vaste troostgronden der kinderen Gods (Gron. 1660); Analytica et topica
Dominicalia tripartita (Gron. 1662); Inleiding tot het Huys des Heeren uyt Jes. 2:3
(Gron. 1663); Geestelijke hertsterkingen tegen der geloovigen geestelyken strijd in
hunne zwakheit, in XV predikatien (Gron. 1665); De gekruisigde Christus of XXXX
texten van het lijden en sterven van Jezus Christus (Amst. 1665) (meermalen
herdrukt); Grootere Catechisatie over de Christelijke Catechismus (Amst. 1665) en
meer andere godgeleerde geschriften. Adami noemt hem ‘de eerste aanlegger van
de Grieksche concordantie over het N. Testament en een getrouw opzigter van het
diakonie-kinderhuis’. Zijn werken dragen niet een scholastiek karakter, maar zijn
gedrenkt met een levende godsvrucht des harten, zoodat zij bij de vromen van twee
eeuwen een geliefkoosde lectuur zijn gebleven.
Zie: H.H. B r u c h e r u s , Gedenkboek van Stad en Lande (Gron. 1792), 12.
Wumkes

[Marum, Martinus van]
MARUM (Martinus v a n ), geb. in 1750 te Delft, overl. 26 Dec. 1837, liet zich 31
Dec. 1764 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 20
Aug. 1773 promoveerde tot med. doctor op een proefschrift Quousque motus
fluidorum et caeterae quaedam animalium et plantarum functiones consentiunt. In
1776 vestigde hij zich als geneesheer te Haarlem, waar hij weldra tot lector in de
natuurkunde werd benoemd. Zijn antwoord op een prijsvraag van Teylers stichting
Over de gephlogisteerde en gedephlogisteerde luchten ontving een bekroning
(1778), hetgeen leidde tot zijn benoeming tot directeur van het museum en
bibliothecaris aldaar. Onder zijn opzicht werd een electriseermachine gemaakt, die
hij beschreef, en de proeven er mede genomen, trokken de opmerkzaamheid ook
buiten de grenzen. In 1795 werd hij benoemd tot secretaris van de Hollandsche
maatschappij van wetenschappen te Haarlem. Bij de oprichting van het Kon. Ned.
Instituut was hij onder de eerstbenoemde leden. In 1815 benoemde de Koning hem
tot lid der commissie tot ontwerping der wetten voor het hooger onderwijs.
Van hem verscheen: Verhandeling over het elektriseeren (Gron. 1777);
Redevoering over het nut der natuurkunde in 't algemeen en over de geneeskunde
in 't bijzonder (Haarlem 1777); Bedenkingen en proefnemingen tot verbetering der
middelen tot redding van drenkelingen (Haarlem 1792); Beantwoording der
aanmerkingen van B. Tersier, betreffende het gebruik van zuivere lucht in het warme
bad, ter redding van drenkelingen (Haarlem 1793); Proefneming met Teylers
electriseermachine (Haarlem 1790); Beschrijving van chemische werktuigen,
behoorende aan Teylers stichting (Haarlem 1798). Voorts vindt men van hem vele
verhandelingen in de Nat. Verh. der Holl. Maatsch. en van Teylers Genootschap.
Zijn portret bestaat als prent door W. van Senus naar J.H. Hodges.
Zie: H o l t r o p , Bibl. Med. Chir., 211, 212.
Wumkes
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[Masman, Gerhard]
MASMAN (Gerhard), geb. 1749 te Meppel, overl. te Utrecht 28 Nov. 1812, werd als
theol. student ingeschreven te Franeker 15 Sept. 1764 en te Groningen 22 Sept.
1767, was predikant te Ommeren 1770-75, Sprang 1775-81, Giessen-Nieuwkerk
1781-82, Delfshaven 1782-83, Haarlem 1783 -92, Utrecht 1792 tot aan zijn dood.
Hij maakte deel uit van de commissie voor de Evangelische gezangen en gaf in het
licht: De brieven van Jezus aan de gemeenten van Azië verklaard (1800); Zestal
kinderpreken (Utr. 1800), met en zonder platen, ook in het Fransch; Proeve van
voorstellen voor armen en minkundige Christenen (Utr. 1802).
Zie: B. J a n s s o n i u s , Geschiedenis van het kerkgezang, 208.
Wumkes

[Masman, Henricus Uden]
MASMAN (Henricus U d e n ), geb. te Rotterdam 1809, overl. te Groningen 1877,
zoon van H e n d r i k U d e n M., toen predikant te Koorndijk, en als emer. van
Paramaribo overl. in 1850. Hij trad voor het eerst als herv. predikant in dienst op 28
Aug. 1836 te Kamperveen, ging in 1847 naar Vollenhoven, kwam van hier naar
Meppel 19 Oct. 1851 en vertrok naar Groningen 9 April 1855, waar hij tot zijn dood
werkzaam was. Hij gaf in het licht: De Bijdragen van B.J.H. Taats tot verdediging
van de leer der voldoening aan Gods geregtigheid gewogen (onder den schuilnaam
A z o n i u s ) ('s Gravenhage 1843); Eene Leerrede uitgesproken bij de bekendmaking
van het aannemen der beroeping naar Groningen (Meppel 1855); Intrêe-rede te
Groningen (Gron. 1855); De nieuwe kerkelijke reglementen, met een uitvoerig
register (Gron. 1860); Leiddraad bij het Godsdienstig onderwijs over den inhoud
des Bijbels (Gron. 1859). Zijn zoon van denzelfden naam, geb. te Kamperveen,
werd te Groningen als student ingeschreven 19 Apr. 1855 en was predikant te Wier
1861-67.
Zie: T.A. R o m e i n , De Hervormde Predikanten in Drenthe (Gron. 1861) 155-156;
d e z ., Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 101 en 290.
Wumkes

[Massow, jhr. Mr. Frederik van]
MASSOW (jhr. Mr. Frederik v a n ), geb. te Rembang 10 Nov. 1798, overl. op huize
Rhijnvreugd te Zoeterwoude 27 Dec. 1876. Hij was een zoon van jhr. Godefridus
van Massow, die volgt, studeerde in de rechten en promoveerde te Leiden op een
dissertatie getiteld De servitute conventionali secundum juris hodierni rationem
(Lugd. Bat. 1821). Hij huwde te Leiden 12 Aug. 1825 met A d r i a n a H e n r i c a
J o h a n n a barones v a n R e e d e v a n O u d t s h o o r n . Na zijn huwelijk woonde
hij in Limburg, daarna te Leiden. Niet tevreden met het praedicaat van jonkheer,
dat door den Koning aan zijn vader was verleend, deed hij de grootste moeite den
titel van baron of vrijheer te verkrijgen, waarop hij op grond van zijn afstamming
meende recht te hebben. Toen zijn verzoek op een weigering stuitte, werd hij op
zijn uitdrukkelijk verlangen bij Kon. besl. van 27 Juni 1837 geroyeerd van de
adelslijsten. Van Massow vond het de moeite waard zijn gedrag te rechtvaardigen
in een brochure Royement uit den Nederlandschen adel op verzoek (Leyden 1838).
In het voorbericht deelt de schrijver mede, dat men hem den titel van jonkheer wilde
opdringen, die ‘aan een “eenvoudig” edelman competeert.’ ‘Tevens bood men aan’
- vervolgt hij - ‘om, indien men verlangde eenigen titel te voeren, zulks als een gunst
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te verleenen. Daar een ieder zal moeten toestemmen, dat mijne geboorte boven
alle zoodanige titels verheven is en ik ook uit dien hoofde van die aanbieding
natuurlijk geen gebruik kon maken, zoo sprak het van zelve, dat mijn contest
noodwendig tot geenen anderen uitslag kon leiden van tot ver-
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zoek van een royement uit den nederlandschen adel, 't welk mij ten laatste, na vele
aangewende pogingen is verleend geworden.’ De Hooge Raad van adel grondde
de weigering vooral op de overweging, dat eigendom van een hooge heerlijkheid
nimmer, althans in Holland, den eigenaar veradeld had, ‘veel min denzelven het
recht had gegeven om den titel van baron te voeren’.
Uit zijn huwelijk werden een viertal kinderen geboren, waarvan er twee jong
stierven. De beide overigen waren: G o d e f r i d u s , geb. te Leiden 12 Dec. 1831,
student in de rechten te Leiden 17 Aug. 1850, overl. te Zoeterwoude 4 Juli 1858;
P e t r o n e l l a A d r i a n a , geb. te Leiden 25 Oct. 1834, op 16 Juni 1909 te
Zoeterwoude als laatste afstammelinge van den hollandschen tak van het geslacht
overleden, zijnde weduwe van A l f r e d E d u a r d A g e n o r graaf v a n B y l a n d t .
Aangezien alleen hun vader royement had verkregen van zijn adelijken titel, komen
beide kinderen met het praedicaat van jonkheer en jonkvrouw voor.
Zie: Ned. Adelsboek (1915), 269-270; Album Studiosorum van Leiden.
Wijnman

[Massow, Mr. Gerlach Cornelis Johannes baron van]
MASSOW (Mr. Gerlach Cornelis Johannes baron v a n ), geb. te Rembang 6 Oct.
1794, ongehuwd overl. te Leiden 26 Maart 1852, oudere broeder van den
voorgaande. Hij werd als student in de rechten te Leiden 12 Sept. 1811 ingeschreven,
waar hij tot de leerlingen van den hoogleeraar Smallenberg behoorde. In 1815 nam
hij als lid van het studenten-jagerskorps deel aan den oorlog tegen Napoleon. In
1816 werd zijn antwoord bekroond op een juridische prijsvraag, die een uitlegging
vroeg van de actio Pauliana in rem in dier voege, dat fragment voor fragment van
den tekst der Pandecten behandeld moest worden in den trant van Cujacius (more
Cujaciano). De bekroonde verhandeling werd op 's lands kosten gedrukt en
uitgegeven onder den titel De Publiciana in rem actione (Lugd. Bat. 1817). Een jaar
later promoveerde van Massow op een proefschrift De concursu creditorum ex
doctrina juris Romani (Lugd. Bat. 1818). Na een buitenlandsche reis gemaakt te
hebben, liet hij zich in 1821 inschrijven als advocaat bij het Hoog Gerechtshof te 's
Gravenhage. Hij wijdde zich echter weinig aan de praktijk, doch verkeerde veel aan
het Hof en maakte reizen in Frankrijk, Engeland en Duitschland, waartoe zijn fortuin
hem in staat stelde. O.a. hernieuwde hij in Berlijn de relaties met de duitsche von
Massows. In 1841 werd hij benoemd tot lid van het college van Hoogheemraden
van Rijnland, terwijl hij van 1845 tot 1848 lid van den raad te Leiden was. Als
hoogheemraad werd hem een onderzoek opgedragen over de pretenties tusschen
Woerden en Rijnland, verder over de competentie van burgemeesters ten platten
lande in hun hoedanigheid van schouten van het ambacht en den polder, over de
helmplant op de duinen, over het maken van een nieuw ontwerp van reglement in
Rijnland, enz. Ook leverde hij een memorie in ter zake van het ambachtsbestuur
van Zegwaard en eenige ingelanden. In 1845 werd hij als inwoner van Leiden lid
van de Maatschappij der Ned. Letterkunde. Zijn levensbeschrijver prijst hem als een
nauwgezet beoefenaar zijner moedertaal en als een goed kenner van de engelsche
letterkunde.
Zijn bemoeiingen om den titel van baron te verkrijgen hadden meer succes dan
die van zijn broeder: bij Kon. besl. van 22 Juni 1844 no. 56 werd hem de zoozeer
gewenschte titel verleend.
Zie: C.J. v a n A s s e n , Levensberigt van G.C.J. van Massow in Levensberigten
der afge-
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storven medeleden van de Mij der Ned. Letterkunde (1852) 88 e.v.; Album
Studiosorum van Leiden; S.J. F o c k e m a A n d r e a e , Het Hoogheemraadschap
van Rijnland (1934), 404.
Wijnman

[Massow, jhr. Godefridus van]
MASSOW (jhr. Godefridus v a n ), geb. te Zaltbommel 18 Sept. 1761, overl. te Leiden
7 Mei 1818. Hij was een zoon van den ritmeester H e n d r i k J o h a n n e s v a n
M a s s o w en A r n o l d a J u d i t h G o r i s . Zijn vader stamde uit een oud poolsch
adelsgeslacht, von Massow genaamd, waarvan een tak met Brünnow beleend was;
een lid van dit geslacht met name J o a c h i m H e i n r i c h v o n M a s s o w werd
majoor der cavalerie in dienst van Hunne Hoog Mogenden hier te lande en deed
afstand van zijn rechten op Brünnow. Diens zoon G e r l a c h C o r n e l i s
J o h a n n i s , geb. te Neerbosch in 1687, noemde zich reeds v a n M a s s o w en
werd in 1747 generaal-majoor der dragonders. Van laatstgenoemde was Godefridus
een kleinzoon.
Godefridus maakte zijn fortuin in Indië. Hij werd onderkoopman in dienst van de
Oostindische Compagnie, daarna soldij-boekhouder te Semarang (29 Juni 1787),
tweede pakhuismeester aldaar (11 Maart 1788), onderkoopman, tevens resident te
Rembang 20 Mei 1788-22 Mei 1801, onderkoopman buiten emplooi te Soerabaya,
vervolgens te Batavia. Gerepatrieerd, was hij van 1815-18 lid van den raad van
Leiden. Bij Koninkl. besl. van 22 Sept. 1817 no. 44 werd hij ingelijfd in den nederl.
adel met het praedicaat van jhr. Uit zijn in 1791 te Semarang gesloten huwelijk met
C a t h e r i n e F r e d e r i c a d e V i g n o n d' A v r i n c o u r t werden een achttal
kinderen geboren, waarvan er twee voorgaan.
Zie: Ned. Adelsboek (1915), 267, 268; P.H.A. en E.L.V. v a n M a s s o w , Nachricht
über das Geschlecht derer von Massow (Berlin 1878); W i l h . v o n M a s s o w , Die
Massows. Geschichte einer Pommerschen Adelsfamilie (Halle 1931).
Wijnman

[Mastricht, Petrus van]
MASTRICHT (Petrus v a n ), geb. te Keulen in Nov. 1630, overl. te Utrecht 10 Febr.
1706. Zijn ouders waren T h o m a s C o n i n g (volgens G l a s i u s ) of T h o m a s
S c h o r i n g (volgens v a n d e r A a ) en J e a n n e l e P l a n q u e . Zijn vader had,
als vluchteling uit Maastricht naar Keulen, in zijn toevluchtsoord den nieuwen
familienaam aangenomen. Hij studeerde voorbereidend te Duisburg, daarna in de
godgeleerdheid te Utrecht, Leiden en Heidelberg, om zijn studiën na een reis naar
Engeland te Utrecht te voltooien. Vooral onder leiding van Voetius (zie dl. VII, kol.
1279-1282) werd hij een anti-Coccejaan, hoewel niet blind voor de verdiensten van
Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618). In 1652 werd hij proponent, en daarna predikant
te Xanten en te Gluckstadt (Holstein), in 1664 werd hij hoogleeraar te Frankfort a.d.
Oder en in 1667 te Duisburg. Hier verkreeg hij den titel ‘artium liberalium magister’
en ‘theologiae doctor’. Hij had geschreven: Vindiciae veritatis Sanctae Scripturae
contra Christophorum Wittichium (Traj. ad Rhen. omstr. 1659); De fide salvifica
syntagma theoreticopracticum.... (Duisb. 1671) en Novitatum Cartesianarum
gangraena,.... seu theologia Cartesiana detecta (Duisb. 1677; Amst. 1678). Hierop
werd hij benoemd tot hoogleeraar te Utrecht als opvolger van Voetius. Zijn
inaugureele rede was: Oratio de Academiae Ultrajectinae voto symbolico: sol justitiae
illustra nos (Traj. ad Rhen. 1677). Zijn voornaamste werk was: Theologia
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Hollandsch verschenen als: Beschouwende en praktikale godgeleerdheit (Amst.,
Utr. 1749), en kostte toen 16 gulden. Nog schreef hij: Contra Beckerum (Traj. 1692).
H e n r i c u s P o n t a n u s gaf een lijkrede, over hem 24 Febr. 1706 uitgesproken,
in het licht als: Oratio funebris (Traj. ad Rhen. 1706).
Zijn door H. van Veldhoven geschilderd portret is in de universiteit te Utrecht;
gegraveerde portretten door J. Folkema, J.G. Mentzel en door P. van Gunst naar
G. Hoet.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 470 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutphen 1870), 265; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 340; Bibliotheca theologica et
philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 786 (no. 581 v.); L. K n a p p e r t ,
Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 18; J.J. H e r z o g , Realencyklopädie
XVIII (Leipz. 1906), 757.
Knipscheer

[Matenesse, Adriaan van]
MATENESSE (Adriaan v a n ) of v a n M a t h e n e s , geb. omstr. 1508, overl. 1557
en al vroeg in dat jaar (want reeds 28 Maart beleende Prins Willem van Oranje als
heer ter Lek en Polanen zijn zoon Jan met de halve hofstede te Hilligersberg, hem
aangekomen na den dood van Adriaan) was de oudste zoon van J o h a n v a n
M a t e n e s s e (1488-1522), hoogheemraad van Delfland en Schieland genoemd,
en M a r i a v a n A s s e n d e l f t (dochter van C l a e s en Aleyd van Freyse van
Kuinre), die in 1547 overleed, na eerst hertrouwd te zijn geweest met Jan v. Renesse
v. Wulven (dl. III, kol. 1056, op grond van Gen. en Her. Bl. IX, 93, maar in Bat. Ill.
is Aleyd weduwe van Jan v. Renesse). Zij, bij wier huwelijk met Johan v. M. in 1507
ridder Jan v. Duivenvoorden namens haar een der getuigen was, echtgenoot van
Maria v. Matenesse, dochter van Philips, heer v.d. Werve en Maria v.d. Woude,
vrouwe van Warmond, was begraven in de Minnebroederskerk te Utrecht. Wat nu
Adriaan betreft, heer van Mathenesse, Rynesteyn en Riviere, met welke goederen
hij 1522, na den vroegen dood van zijn vader, beleend werd, hij werd, evenals deze,
en wel sinds 1535, ook in de ridderschap van Holland opgenomen en ook hij wordt
vermeld als hoogheemraad van Schieland (als hoedanig voorkomend op 1533,
1535, 1538, 1545, 1553). In 1523 heeft Adriaan machtiging gekregen om leenen te
verheffen hem aanbestorven van zijn vader Jan (Johan), zoodat hij gewoonlijk
voorkomt als heer van Oud- en Nieuw-Matenesse, Uyternesse, Riviere en
Hilligersberg. Eenige maanden later werd hij in diens plaats dan ook beleend met
de tienden tusschen Scherpendrecht en Louwersloot. O.a. in zijn kwaliteit van vrijheer
van Matenesse, zoo, toen hij met Adriaan v. Renesse, domheer te Utrecht, samen
Wouter v.M. verving, wordt zijn naam op enkele jaren vermeld, gewoonlijk in verband
met dergelijke feiten als bij genoemde leenacten, waarvoor gevoegelijk verwezen
kan worden naar de beneden te vermelden Ber. Hist. Gen. III, 184-85, die hem
(gelijk ook v.d. Aa en zijn voorgangers) prijzen om zijn flinkheid, getoond bij een
hoogen vloed, waartoe veel werd bijgedragen tot behoud van den Rijndijk.
Overigens schijnt de rol van dit en een aantal andere leden uit dien tijd van dit
toch oude, aanzienlijke hollandsche geslacht niet zoo belangrijk geweest te zijn.
Zoo vermeldt K. H e e r i n g a , Rechtsbronnen van Schiedam ('s Gravenh. 1904)
wel andere Matenessen onder de baljuwen en schouten van die stad (behoudens
dan dat hij in een noot op bl. XI t.a.p. zegt, dat in het sen-
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tentieboek van 1542 nog vermeld wordt de oudbaljuw Adriaan v. Matenesse). En
evenmin is er plaats voor hem in diens Beschrijving van Schiedam (Schiedam 1910),
waar wel over het bezit van de familie gesproken wordt. Dit, met name heerlijkheden
als die van Matenesse, Nieuw- en Oud-Riviere of (het huis) aan de Rivier, d.i. op
de plaats, waar de Schie in de Maas kwam, die met eenige andere later aan
Schiedam gekomen zijn, vulden toch voor een goed deel de omgeving der stad;
genoemd huis te Rivier, later het Huis te Mathenesse of de Burg genaamd (waarover
trouwens ook nog Vr. van den Dag III (1888), 54, waar tevens uitkomt, dat dit Huis
ouder is dan Schiedam, waaraan later de ruïne vervallen is), werd ongeveer het
midden der 16de eeuw zoodanig onbewoonbaar, dat de bewoners den bouwval
opgaven om zich weldra te Leiden metterwoon te vestigen. Als Adriaans zoon
J o h a n of J a n , na diens dood gehuwd met F l o r e n t i n a v. K u i l e n b u r g (2
Febr. 1562) zich het grootste deel van het jaar met haar in die stad ophoudt, krijgen
zij van haar vrijdom van accijns op wijn en leidsch bier (vrijdom verleend 20 Nov.
1562). Adriaans broeders traden trouwens evenmin op den voorgrond. Het waren
C l a e s of N i c o l a a s en W o u t e r , genoemd o.a. bij de geboorte van Adriaan's
jongste kind, dat als zijn vader A d r i a a n gedoopt werd.
Claes, 2de zoon dus van Jan v.M. en Maria v. Assendelft, vermeld in een leenbrief
(van 1522) van het huis te Lisse voor hem, als onmondige echter nog (zoodat zijn
broeder, gelijk reeds is gezegd, voor hem optrad Nav. 1923, 212), trouwde (1544)
met G e e r t r u i d P i e c k t o t T h i e n h o v e n , dochter van Heyndrick Pieck, heer
tot Thienhoven en Hadewich v. Goer Wolphaartsdochter. W o u t e r , slotvoogd van
Muiden en baljuw van Gooiland nog in 1552 (K. Th. E n g e l b e r t v.
B e v e r v o o r d e , Gesch. van het slot te Muiden, 31) huwde A t h i a (E e t z i a ) v.
U n e m a (O e n e m a ) v a n W i j b i s m a (vgl. Nav. 1923, 190, Versl. 's Rijks Oude
Archieven XXXVIII 1e dl. (1915), 156-157). Onder de getuigen behoorden Adriaan
en Claes en 3 leden van het geslacht van Renesse. Genoemden Claes zien wij in
1558 optreden als voogd van Otte v. Thuyl, dan weduwe van Anthony v. Isendoorn,
waarover beneden. (De kinderen van Wouter en zijn gemalin waren J o h a n , wiens
onbetrouwbare wispelturigheid in zijn optreden van 1567-79 (1580), ook o.a. tijdens
het beleg van Leiden, hem zoo verdacht en antipathiek heeft gemaakt, waarover
F r u i n , Verspr. Geschr. II, 399-400, 421, 427, 429, en M a r i a , van wie J o h a n
S c h a g e n de echtgenoot werd).
Adriaan zelf was in 1531 te Leiden gehuwd met A d r i a n a v a n
D u ( i ) v e n v o o r d e , dochter van G i j s b r e c h t , heer van (het huis) den Bossche,
en A n n a v a n N o o r d w i j k . Zij was vrouwe van Opdam en Hensbroek en overl.
1542, na haar echtgenoot Adriaan v.M. een groot aantal kinderen geschonken te
hebben, die echter ten deele jong gestorven zijn.
De oudste was de boven reeds vermelde J o h a n of J a n (overl. 1602), lid der
ridderschap van Holland en hoogheemraad van Schiedam en Delftland, bij wiens
geboorte in 1533 de bovengenoemde domheer Adriaan v. Renesse als een der
doophouders was opgetreden. Doordat deze Jan voortvluchtig was, met zijn nog te
noemen broeder Gijsbrecht, o.a. in verband met de heerschende troebelen, verloor
het geslacht Matenesse de heerlijkheid van Hilligersberg, die het sinds Adriaan v.M.,
den begin 15de eeuwschen, kabeljauwschen
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grootvader van den Adriaan van dit art. toebehoord had (niet alleen de
ambachtsheerlijkheid, maar ook het kasteel aldaar, genaamd het Reuzenhuis),
waarop bedoelde heerlijkheid door de heeren der Rekenkamer aangeslagen werd
om daarna aan de regeering van Rotterdam te worden opgedragen. Door anderen
daarentegen is die voortvluchtigheid ontkend, die dan den aanslag door de
Rekenkamer toeschrijven aan oneenigheid tusschen den heer, de ingezetenen en
het gerecht van Hilligersberg (Schiedamsche Volksalm. 1839, 148). Na heer Jan,
van wien het (bij v a n D o o r n i n c k , blz. 31) heet, dat hij 12 Febr. 1568 den leeneed
deed aan den koning van Spanje en op 31 Dec. 1601 aan prins Maurits, volgt als
2e kind: A l e y d i s (A l e i d a ), geb. 1534, kort daarop gestorven, evenals nog een
dochter, terwijl het 4e kind, G i j s b r e c h t , geb. 1537 (bij v. D o o r n i n c k , blz. 43),
vermeld op de jaren 1580, 1585, 1586, 1589, 1590, 1594, 1596 en nog het laatst
13 Oct. 1598 als getuige van het huwelijk van Karel v. Matenesse en Johanna Pieck
(evenals o.a. de vader (Johan), de broeder (Adriaan) en de neef van den bruidegom
Johan v.M., heer van Lisse), geleefd heeft tot eind 1598, in welk jaar hij ongehuwd
te Leiden is overleden. Aan het leven van het 5e kind J o d o c u s of J o o s t , bij
wiens geboorte in 1538 als een der doophouders Adriaans neef Jan v. Renesse v.
Baer (dl. III, kol. 1063) optrad - gelijk in dat jaar Adriaan bij het huwelijk van Anthony
v. Isendoorn, heer van Sterkenborch en Otte v. Tuyl, bovengenoemd, evenals o.a.
bruigom's oom Jacob v. Amstel v. Mijnden, heer van Loenersloot (dl. V, kol. 17) maakte een noodlottig toeval te Dole in Bourgondië reeds in 1558 een einde; zijn
broeder Gijsbrecht richtte voor hem een gedenkteeken op, waarop een toepasselijk
grafschrift.
Als 6e volgde in 1540 M a r i a , gehuwd met A r e n d v a n B e m m e l s b e r g
(Bonenburg, gen. Hontstein), graaf te Ubbergen. Overleden in 1566 werd zij begraven
in de St. Pieterskerk te Nijmegen. Ongehuwd bleef weer de laatste, de genoemde
A d r i a a n , bij wiens doop in 1542, gelijk wij zagen, zijn ooms Nicolaas en Wouter
te pas kwamen, en welke Adriaan, in 1574 te Delft gestorven, te Ouderschie (thans
Overschie) begraven werd.
En dan had zijn gelijknamige vader, na den dood van zijn gemalin Adriana v.
Du(i)venvoorde, reeds vermeld op 1542, bij een dienstbode Machteld nog een 3 tal
natuurlijke dochters, door hem in zijn geneal. aant. met name vermeld, t.w. A n n a ,
M a r i a en A l e i d a .
Evenals Adriana v. Duivenvoorde en haar jongste spruit Adriaan werd ook haar
echtgenoot Adriaan, wiens sterfjaar 1557 wij reeds vermeldden, bijgezet in de kerk
te Overschie.
Het wapen van Matenesse was: In zilver een roode schuimbalk, beladen met 3
gouden sterren. Over een vroeger wapen, en wel van Hilligersberg, echter alleen
door de oudere heeren van Matenesse gevoerd, zie Ned. Heraut (1897), 157, en
wel bij Wouter van den Berghe (die later den naam van Matenesse aannam).
Zie, behalve het reeds genoemde, vooral: W.v. G o u t h o e v e n , D'oude Cronycke
ende Historien van Holland (1620); v. L e e u w e n , Batavia Illustrata; J.J. d e G e e r ,
Proeve eener gesch. van het geslacht en de goederen der heeren van Matenesse
in Ber. v.h. Hist. Gen. III (Utrecht 1850), 44 vlg.; P.N.v. D o o r n i n c k , Inv. v.e. verz.
charters betr. hebbende op de geslachten v.d. Does, Duivenvoorde, Mathenesse
enz. (Haarlem 1895); C.J. G o n n e t , Familie-Archief v.h.
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geslacht van Matenesse in Ned. Archievenblad (1899-1900), 120 vlg.; R.P. v.d.
B o s c h , Neêrlands verleden uit steen en beeld (Schiedam 1901); H.G.A. O b r e e n ,
Gesch. v.h. geslacht van Wassenaer (Leiden 1903); W.A. B e e l a e r t s v.
B l o k l a n d , Familieaanteekeningen van Matenesse in Bijdr. en Med. Hist. Gen. dl.
37 (1916), 231 vlg.; d e z ., Het geslacht van Matenesse in Ned. Leeuw (1921) (zie
reg.); voorts: Geld. Volksalm. (1887), 30; Nav. (1895), 632 en (1923), 212.
Kooperberg

[Matthaeus, Antonius]
MATTHAEUS (Antonius), geb. omstreeks 1620 te Groningen, aldaar overl. 1688,
zoon van prof. C o e n r a a d M. en E l i s a b e t h M i c h a ë l i s , studeerde aan de
hoogeschool te Groningen, was predikant te Garnwerd (1653-62) en te Groningen
(1662-88). Hij huwde een dochter van prof. Abdias Widmarius (dl. VII, kol. 1319).
Van hem verscheen: De noodwendigheid van het predikambt, verdedigd tegen L.
van Velthuysen (Gron. 1671).
Wumkes

[Matthes, Dr. Dirk van Lankeren]
MATTHES (Dr. Dirk v a n L a n k e r e n ), wiskundige, geb. te Amsterdam 30 Mei
1816 en overl. aldaar 3 Juni 1894. Hij was te Amsterdam 1848-65 leeraar aan het
gymnasium en 1865-87 directeur der H.B.S. met 5-j. cursus. In 1889 werd hij de
eerste voorzitter der mede door hem in dat jaar opgerichte Ver. van Wisk. Adviseurs.
Hij was wisk. adv. van de Maatsch. van Onderl. Levensverz. te Amsterdam en
commissaris van het Levensverz. Gen. Prudentia te Arnhem. Zijn publicaties betreffen
uitsluitend de zuivere wiskunde. Hij was 1851-94 bestuurslid van het Wiskundig
Genootsch.
Zijn portret komt o.a. voor in den Ned. Almanak v. Levensverz., 1895.
Zie: M. v a n H a a f t e n , Het Wiskundig Genootschap (Gron. 1923), 134-136;
d e z e l f d e , Biogr. aanteekeningen bij de portretten in den Ned. Alm. van
Levensverz. (1895-1921); De levensverzekering (1936), 36; A.A. V o r s t e r m a n
v a n O y e n , Stam- en Wapenboek van aanz. Ned. Fam. III (1890), 274.
van Haaften

[Matthisius, Assuerus]
MAT(T)HISIUS (Assuerus), of S w e e r M a t t h i j s s e n , geb. te Deventer omstr.
1593, overl. te Rotterdam 12 Jan. 1651. Zijn vader was J o h a n n e s M a t t h i s i u s ,
predikant te Deventer, van wien staat aangegeven dat hij in 1580 aldaar kwam en
in 1584 overleden is. Zou deze de predikant van Haarlem van denzelfden naam
zijn, die aldaar in 1612 overleden is? De aanteekening van V e e r i s e n d e
P a a u w , Vernieuwd kerkelijk alphabet.... (Enkh. 1750), 134 zou dit doen vermoeden.
In dit geval is hij opnieuw met zijn studiën begonnen te Leiden, Heidelberg en Genève
van 1584 tot 1589; zie H. d e V r i e s , Genève pepinière du Calvinisme hollandais
(Fribourg, Suisse 1918), 59, 132 v., 195.
Assuerus Matthisius werd in 1607 predikant te Deventer. Hij is er 17 April 1617
na vele onaangenaamheden op verzoek ontslagen, doch werd in hetzelfde jaar te
Kampen beroepen, van waar hij voor de Dordtsche synode van 1618/1619 als
remonstrantschgezind werd gedaagd en het lot van zijn geestverwanten deelde
(vgl. dl. VI, kol. 931-937 en elders). Na zijn verbanning was hij te Neuhaus
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(Bentheim), te Steinfurt, te Munster en te Grol (Groenloo), maar hij vond pas rust
èn arbeid in 1630, toen hij de Remonstrantsche gemeente te 's Gravenhage in
commissie bediende. In 1631 werd hij lid van de commissie van de toen bijna
gevestigde Remontrantsche Broederschap (1632), die moest trachten elke
remonstrantsche gemeente van eigen leeraren te voorzien. Op 1 Maart 1631 werd
hij zelf vast predikant te 's Gravenhage; sedert 1639 stond
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hij te Rotterdam. Dit beknopte verhaal van zijn leven kan met zeer vele
bijzonderheden worden aangevuld uit de opgegeven literatuur. Albertus Holtenus
(zie dl. VIII, kol. 801) schreef zijn lijkrede (Rott. 1651).
Hij schreef eerst: Oprecht ende claer bericht.... I. Wat die predicanten van
Campen.... voor die oude.... waerheijt gevoelen, II. Wat die selvige.... als
onwaerheijden ende niuwicheyden.... verwerpen (1617). Van dit boek worden
verschillende uitgaven genoemd, alle uit 1617. Het is ook onderteekend door drie
medestanders. Vervolgens verscheen in druk: Assueri Matthisii onschutdt, d.i. korte
openinghe van de procedure.... te Deventer.... Met een voorrede, waerin ooc
sommighe vorighe proceduren tot naerder bericht aengetoghen worden.... (1618).
Hiertegen schreef Jacobus Revius (zie dl. VI, kol. 1174-1176): Tot noodighe
reddinghe vanden goeden name des Achtb. Raedts, gesworen ghemeynte ende
gantscher Christelicker kercke van Deventer.... (Deventer 1618). Eerst veel later
gaf M. uit: Twee vragen, waervan de eerste is of de ware kercke Christi doolen kan
in 't geloof, de tweede of de roomsche alleen dese ware kercke sij.... Oock een
aenhangsel belangende het ketter-dooden (Rott. 1647); Twee predikatien, de eerste
over Jer. 14:19-21 (12 Dec. 1646) op den bid-dach om den vrede te verwerven; de
tweede over Jes. 26:1-4 (10 Juni 1648) op den danckdach voor den verkregenen
vrede (Rott. 1649).
Over de huwelijk(en) van Assuerus Matthisius, zie: De Navorscher LIII (1903),
632 en Uit de Remonstrantsche Broederschap XVI (1905), 89.
Zijn portret door een onbekend schilder is in de Remonstrantsche kerk te
Rotterdam.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 473 v.; H.C. R o g g e ,
Bibliotheek der Remonstr. geschriften (Amst. 1863), 133; Kerkelijk Handboek (1908),
Bijl., 116; (1912), Bijl., 142, 147; E.J.W. P o s t h u m u s M e y e s , Jacobus Revius
(Amst. 1895), 24-36, 51, 127 v., Bijl. A, blz. III (sub II); J. T i d e m a n , De stichting
der Remonstr. Broederschap (1619-34) I (Amst. 1871), 63, 85, 103, 209, 269; II
(Amst. 1872), 226, 264, 291, 441, 447, 458, 463, 469, 471, 476; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bal., Burgersdijk en Niermans. 1900), 402; L.D. P e t i t ,
Repertorium.... van tijdschriftartikelen II (Leid. 1913), kol. 725; J. T i d e m a n , De
Remonstr. Broederschap. Biogr. naamlijst (Amst. 1905), 48, 52, 65-69, 222, 255,
292, 310, 375, 422; H.C. R o g g e , Johannes Wtenbogaert en zijn tijd II (Amst.
1875), 416 v.; III (Amst. 1876), 272, 308; Historisch Verhael.... tusschen de nationale
synode.... en de Remonstranten.... (1623) (achter: Oorspronck ende voortganck der
Ned. kerckel. verschillen), 65-76, 92-94, enz.; Acta ofte Handelinghen des nat.
synodi.... tot Dordrecht 1618 ende 1619.... (Dordr. 1621), 183, 206-209; H. K a a j a n ,
De groote synode van Dordrecht in 1618-1619 (Amst. 1918), 140-152; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 270 v.; J. R e i t s m a ,
Gesch. v.d. Hervorming en v.d. Herv. Kerk der Ned., 4e dr. (Utr. 1933), 283, 313;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta, 207, 281, 284, 293, 298. 303 v., 306, 310; F.S.
K n i p s c h e e r , De invoering en de waardeering d. Geref. belijdenisschr. in Ned.
vóór 1618 (Leid. 1907), 152; G. B r a n d t , Hist. der Reformatie II (Amst. 1674), 442,
688-691; Catalogus van handschriften op de bibl. der Rem.-Geref. Gem. te Rotterdam
(Amst. 1869), no 313, 423, 1434-1441.
Knipscheer

[Matty, Paulus]
MAT(T)Y (Paulus), ook wel eens M a t h i j geb. te Beaufort in 1681, overl. te 's
Gravenhage (?)
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na 1730. Als doctor in de wijsbegeerte werd hij predikant van de Waalsche gemeente
te Montfoort, daarna godsdienstonderwijzer (catéchiste) van de Waalsche gemeente
te 's Gravenhage. Naamloos gaf hij uit: Lettre d'un théologien à un autre théologien
sur le mystère de la trinité (1729). K ü h l e r (t.a.p.) zegt, dat hij in zijn afwijkende
gevoelens veel verder nog ging dan Herman Venema (zie dl. II, kol. 1485-1487).
Vermelden wij, na hetgeen elders hierover door ons reeds is gezegd, dat Armand
de la Chapelle (zie dl. VII, kol. 296 v.) en Maty over die gevoelens een briefwisseling
uitgaven: Entretien par lettre entre mr. de la Chapelle et le sr. P. Maty sur le sujet
de la lettre d'un théologien.... (1730), dat de zaak voor de waalsche synode te
Kampen in Mei 1730 is behandeld, dat Maty zich tegen de uitspraak van die synode
verzette in: Protestation du sr. P. Maty contre ce qui s'est passé dans le synode
wallon.... (1730) en daartegen bovendien schreef: Apologie de la conduite et de la
doctrine du sr. Maty. Een zijner vrienden verdedigde hem in: Réflexions en forme
de lettre, adressée au prochain synode qui doit s'assembler à la Haye au mois de
Sept. 1730. J e a n L o u i s B e n v o u s t verdedigde de synode in: Triomphe de la
vérité et de la paix.... Maty zelf gaf nog uit: Doctrine de la trinité éclaircie et
demonstrée par l'Ecriture et défendue contre les objections de mr. de la Chapelle
et de quelques autres théologiens. Maty leefde verder rustig en ambteloos en is
overgegaan tot de Remonstranten. Toch gaf Antonius Driessen (1) (zie dl. IV, kol.
528) nog een werk tegen hem uit in 1733; daarop is echter niemand ingegaan. De
zaak had nog een nasleep van uitgegeven beschouwingen tot het einde van de
eeuw.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 474-476; W.J.
K ü h l e r , Het socinianisme in Nederland (Leid. 1912), 270 v.; d e B i e e n
L o o s j e s , Biogr. Woordenboek v. protest. godgel. in Ned. II, 36 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 271; Y p e y e n
D e r m o u t , Gesch. v.d. Herv. Christelijke Kerk in Ned. III (Breda 1824), 210-215,
aanteekeningen blz. 92 (no. 291)-94 (no. 304).
Knipscheer

[Mebius, Augustus Matthias]
MEBIUS (Augustus Matthias), geb. in 1705 te Bernbrug, overl. te Blessum 26 Dec.
1781, liet zich 5 Sept. 1731 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
waar hij 15 April 1733 een disputatie hield De Ignatii nonnullis locis ad
praeexistentiam Christi pertinentibus et tempore conscriptae primae epistolae
Johannis (Franeq. 1733). Hij werd 3 Aug. 1733 candidaat bij de classis Franeker
en was predikant te Oosterbierum, 1733-37, en Heerenveen, 1737-68, toen hij
emeritus werd. Men vindt van hem een latijnsch vers achter de Disputatio critica ad
Roman. IX, 5 qua, tum de veterum interpretatione, tum de vera ejus lectione
disputatur (Franeq. 1732), gehouden door Wibius Alma.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 215,
574.
Wumkes

[Mebius, Theodorus Ernestus]
MEBIUS (Theodorus Ernestus), broeder van den vorige, geb. in 1720 te Bernburg,
overl. 24 Aug. 1757, liet zich 6 Sept. 1740 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Franekcr, waar hij 27 Juni 1742 onder leiding van prof. E.L. Vriemoet een
Dissertatio, exhibens adnotationum philologicarum, ad selectae loca Sanctae Codicis,
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specimen tertiumdecimum (Franeq. 1742) verdedigde. Candidaat geworden bij de
classis Zevenwouden, 4 Sept. 1743, werd hij beroepen te Peasens, waar hij
werkzaam was van 1743-46. Daarna diende hij tot zijn
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dood de gemeente van Haskerdijken en Nijehaske.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 553,
608.
Wumkes

[Mecima, Johannes]
MECIMA (Johannes), apotheker-drogist en chocoladefabrikant te Harlingen,
omstreeks 1770-90. Hij ontving 10 Maart 1775 verlenging van octrooi voor 30 jaar
voor een terpentijnstokerij en harsmakerij. Ook begon hij in twee fabrieken met het
raffineeren van zwavel en salpeter, die hij verkocht in pijpen, brooden, kristallen, en
fijngemalen. Op 28 Maart 1782 werd hem octrooi verleend om met Menno Vink een
veer aan te leggen van Harlingen op Groningen. In 1787 en 1788 verschenen van
hem de navolgende geschriften: Brief aan alle vroome en getrouwe in den Lande,
bijzonder in Friesland; Brief aan Helhond de Geer in dato 18 Sept. 1787 over het
aanhouden van mijn bedienden; De doot in de pot of aanspraak aan drie
Gereformeerde predikanten, de heeren G. Lemke, Joh. van Assen en A.R. Mentes
tot Harlingen; Opwekkelijke reize na den zaligen hemel van den Wel Eerw. heer
Theodorus van Bokkel; Lof en beloften der Jooden in deeze booze dagen in de
zeven provintien tot aan de einden der aarde; Afschriklijke reize na de rampzalige
hel eens moetwilligen godloozen of zoogezegde patriot. Op 19 Jan. 1791 maakten
de curatoren zijner kinderen bekend dat de fabriek was overgegaan op de Fa.M.
Vink en W. de Boer.
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1932) I, register.
Wumkes

[Meersch, Abraham Arent van der]
MEERSCH (Abraham Arent v a n d e r ), geb. te Amersfoort 22 Febr. 1720, overl.
te Amsterdam 13 April 1792. Reeds in 1734 viel de aandacht op zijn buitengewonen
aanleg; in 1735 is hij als alumnus van de Remonstrantsche Broederschap
aangenomen; op 11 Oct. 1740 was hij proponent; 10 Jan. 1742 werd hij predikant
van de Remonstrantsche gemeente te Hazerswoude; 25 Oct. 1750 te Delft. Toen
J o h a n n e s J a c o b u s W e t s t e i n te Amsterdam was overleden (23 Mrt 1754)
had Jacobus Krighout (zie dl. IX kol. 555 v.) een jaar lang diens lessen in de
wijsbegeerte waargenomen. Op 9 Nov. 1756 werd van der Meersch Wetstein's
opvolger met zijn: Oratio de libertate mentis humanae. Bovendien werd hij
hoogleeraar in de godgeleerdheid na den dood van Krighout op 17 Juni 1767, weldra
nog daarbij in de kerkgeschiedenis. Eindelijk werd Daniël Wyttenbach (zie dl. I, kol.
1591-95) in 1771 zijn ambtgenoot en opvolger in de wijsbegeerte (en letteren). Van
der Meersch werd 15 Juni 1790 emeritus.
Zijn ouders waren: A r e n t v a n d e r M e e r s c h e n P e t r o n e l l a
H e u v e l i n g h . Hij is in 1761 gehuwd met A d r i a n a v a n L i m b o r c h (dochter
van F r a n s v a n L i m b o r c h en weduwe van J o a n n e s v a n d e r C r a g h t ),
doch stierf kinderloos. Paulus van Hemert (zie dl. VII, kol. 548) hield de lijkrede op
hem, die eerst is uitgegeven als: Oratio funebris ex obitu viri clarissimi A.A. v.d.
Meersch (Amst. 1792), daarna als: Lijkreden op.... A.A. v.d. Meersch, vert. door
Pieter Weiland (Amst. 1792). Zie hierover verder: H.Y. G r o e n e w e g e n , Paulus
van Hemert (Amst. 1889), 85 en d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v.
protest. godgel. in Ned. III, 664 v.
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Behalve dat hij gedurende zijn leven vele godgeleerde werken uit het Engelsch
vertaalde, gaf hij in Hazerswoude een overzetting van de Kerkelijke Geschiedenis
van E u s e b i u s (Amst. 1749) en heeft hij meegewerkt aan de Algemeene historie
van C o r n e l i s W e s t e r b a a n (2e dr. Utr.
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1736-55). Te Delft verscheen zijn: De onschuld der Remonstranten ten aanzien van
de samenzweringe tegens het leven van.... prins Maurits.... verdedigd en bewezen
tegens de beschuldigingen.... van de schrijveren van het Examen van 't ontwerp
van tolerantie om de leer in de Dordr. synode anno 1619 vastgesteld met de
veroordeelde leer der Remonstranten te vereenigen (Leid. 1754). Hij schreef hier
onder den schuilnaam T h e o p h i l u s P h i l a d e l p h u s . De beide predikanten,
die het in den titel genoemde Examen in het licht hadden gezonden waren, volgens
v. D o o r n i n c k (kol. 149): Nicolaus Holtius (zie dl. III, kol. 602-605) en Alexander
Comrie (zie dl. VII, kol. 316). Van der Meersch betoogde tegen hen: 1e dat de
Sociëteit der remonstranten geen het minste deel had in de samenzwering, 2e dat
eveneens de remonstrantsche predikanten geen schuld hadden, 3e dat die
predikanten, die in den aanvang met name beschuldigd werden, onschuldig waren.
Nadat hij hoogleeraar was geworden gaf hij vooreerst vele verslagen van nieuw
uitgekomen werken in de Algemeene bibliotheek, en behoorde hij tot de redactie
van het ‘letterlievend maandschrift’ De recensent. Vervolgens bezorgde hij een
nieuwe uitgave van de verhandelingen van N o o d t , L o c k e e n B a r b e y r a c
e.a. (zie dl. I, kol. 235-237; dl. II, kol. 999-1001) Over de vrijheid van de godsdienst
in de burgerlijke maatschappij betoogd en verdedigd (Amst. 1774 en 82). Hij wordt
de eigenlijke opsteller genoemd van: Historie der Remonstranten ‘opgemaakt’ door
J a c o b u s R e g e n b o o g , twee deelen (Amst. 1774/76), dat is geschreven tegen:
Beknopte geschiedenisse of verhaal van 't voorgevallene tusschen de Remonstranten
en Contraremonstranten (Amst. 1773) (vgl. het werk van R e g e n b o o g , dl. I,
‘Voorreden’, blz. III). Vier brieven gaf hij uit in den strijd over de Marmontel's Belisaire
na P. Hofstede's (zie dl. IV, kol. 762-764) De Belisarius beoordeeld (1769). Een
belangrijk werk was in die dagen: W. W a r b u r t o n , Over de godlijke zending van
Mozes, vijf deelen (Amst. 1761). Toen hij dit vertaald uit het Engelsch uitgaf, plaatste
hij een opdracht aan den bisschop van Gloucester voor het tweede stuk van het
vijfde deel. Hij beschuldigde daarin sommige gereformeerde theologen, waarover
de zuidhollandsche synode van 1772 zich beklaagde voor de Staten van Holland.
Het gevolg was de publicatie van 1 Mei 1773 tegen het vervaardigen en uitgeven
van geschriften die de Gereformeerde kerk en haar leer op verachtelijke wijze
bespraken.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 480 v.; J. T i d e m a n ,
De Remonstr. Broederschap. Biogr. naamlijst (Amst. 1905), 18, 25, 100, 106, 116,
221, 235, 280, 284, 454 v., 457; H.C. D i f e r e e , Drie eeuwen kerkgeschiedenis
(Amst. 1932), 161 v.; H.C. R o g g e , Bibliotheek der rem. geschr. (Amst. 1863), 61
v., 82, 185; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudonymen
('s Gravenh., Utr. [1870]), kol. 96 (no. 922), 142 (no. 1381), 210 v. (no. 2022), 239
(no. 2309), 275 (no. 2677; vgl. kol. 723), 277 (no. 2690), 337 (no. 3290), 394 (no.
3804), 398 (no. 3835; vgl. kol. 728 v.), 505 (no. 4851), 541 (no. 5193), 581 (no.
5603); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers I en II (Leid. 1883-85), passim;
L.D. P e t i t , Repertorium.... van tijdschriftartikelen I (Leid. 1907), kol. 1410; R.
A r r e n b e r g , Naamregister v. nederduitsche boeken tot 1787, 15, 343, 567;
Catalogus van handschriften op de bibl. der Rem.-geref. gem. te Rotterdam (Amst.
1869), no. 483-486, 681;
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K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870),
284.
Knipscheer

[Mees, Daniël]
MEES (Daniël), geb. te Groningen in 1623, overl. te Slochteren 29 Aug. 1678, zoon
van P i e t e r M e e s en G r i e t i e n W a l d r i x , liet zich 1 Oct. 1640 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, was predikant te Jispinghuizen (1646-47)
en Slochteren (1647-78). Hij huwde E e t i e n B r o n g e r s m a , die aan de pest
overleed, en hertrouwde F o s k e H o m m e s . Van hem verscheen: Dankpredikatie
tot Ispingehuyzen.
Zie: G. M e e s , Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de 16de eeuw, en zijn
gezin geschetst (niet in den handel. Bijlage A).
Wumkes

[Mees, Gregorius]
MEES (Gregorius), geb. te Groningen 1 Jan. 1631, overl. te Rotterdam 21 Sept.
1694. Zijn grootvader was uit Aken gevlucht en had zich in 1596 te Rotterdam
gevestigd. Zijn vader heette J e r e m i a s M e e s . Hij is te Berlikum (Fr.) 25 Nov.
1656 gehuwd met R o d o l p h a (of: R o l i n a ) A l l e r t s S a n t v o o r t , overl. 15
Febr. 1680 (moeder van R u d o l p h M e e s , geb. 1665, den stamvader van het
geslacht van dien naam te Rotterdam), daarna einde 1681 met M a r i a d e M e y .
Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid en werd predikant te Berlikum
(Fr.) in Mei 1656, te Kantens (Gr.) in 1657, te Groningen 26 Mei 1661, te Rotterdam
12 Jan. 1676. Kort na het overlijden van zijn eerste vrouw ontsnapten hij zelf met
vier van zijn kinderen en dienstbode ternauwernood aan den dood op 30 Mei, toen
een vriend van hem en twee kinderen, een zoon en dochter, in de Maas verdronken.
Deze beide gebeurtenissen worden (ook met het oog op het feit, dat sommigen
onmeedoogend genoeg waren zijn leed door allerlei gesprekken en beoordeelingen
te verzwaren, in het bijzonder over het ongeluk op 30 Mei) breedvoerig verhaald en
besproken in: Een vriendt in de rouw.... (Rott. 1680; 2e dr. 1681). Daarin komen vijf
onderdeelen voor: 1. Een salige ontslapinge in Christo, volgens 1 Cor. 15:18.... Na
het overlijden van mijn waerde huysvrouw.... uijtgegeven; 2. Het droevige ongeluk
op de Maes voorgevallen op den 30 May, ende met geestelijke bedenkingen daerover
op den 10 en 18 Juny 1680 aen de Gemeynte des Heeren tot Rotterdam voorgestelt
volgens Jes. 43:2; 3. Twee aenmerckelycke voorbeelden van een zalige
ontslapinge.... Samuel Maresius...., Sara Coolbrant; 4. De rouwstatige begraeffenisse
van Sarah,.... huysvrouw van Abraham; 5. Drie troostzangen.
Verder noemen wij van zijn uitgaven: Landdagpredikatie; Zions worstelperck....
over Jac. 4:7 (Leeuw. 1670); Hagars dienst onder de vrije Sara.... over Jac. 4:8....
(Gron. 1673); Melck voor de nieuwelingen, noodigh om haer te voeden voor en nae
de belijdenisse des geloofs.... (Rott. 1683): Het mergh van de christelijke
catechismus.... tot dienst der jeught (Rott. 1684); De gouden keten der saligheyt
van den H. Geest.... Rom. 8:28-30.... (Rott. 1685); Geestelijke wapenrusting. Alles
sprekende voorbeelden van watmen in die dagen in preeken gaf en toejuichte. Het
hoofddenkbeeld bij voorbeeld in Zions worstelperck is: ‘De duivel is onze hoofdvijand;
wij moeten hem wederstaan; op het strijden volgt de overwinning’.
Zijn zinspreuk was: Γρηγορεȋν καἰ μεσεȋν, d.i.: waken en in het midden blijven.
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L u d o l p h u s d e W i t h , predikant te Rotterdam, gaf een lijkrede op hem uit:
Het gelukkig afsterven der regtveerdigen.... Jes. 57:1, 2 (Rott. 1694).
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Zijn portret is gegraveerd door A. Vaillant naar B. Vaillant.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 481-485; III ('s Hert.
1856), 672; G r e g . M e e s , Gregorius Mees predikant te Rotterdam in de 17de
eeuw en zijn gezin geschetst (Rott. 1851; 2e, veel vermeerderde uitgave 1879) (vgl.
dl. IV, kol. 961 v.); 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]), 408, 492; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 152; (1911), Bijl.,
142; (1914), Bijl., 151, 155; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... in Friesland
(Leeuw. 1886), 94, 602; L.D. P e t i t , Repertorium.... van tijdschriftartikelen I (Leid.
1907), kol. 1410; II (Leid. 1913), kol. 727; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr.
handwoordenboek II (Zutph. 1870), 284 v.; K.J.R. v a n H a r d e r w i j k , Naamlijst
en levensbijzonderheden der predikanten te Rotterdam... (Rott. 1850), 49.
Knipscheer

[Mees, Petrus]
MEES (Petrus), geb. 13 Mei 1707 te Nieuw-Scheemda, overl. te Oude-Pekela 8
Juli 1785, liet zich 30 Aug. 1724 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, werd in 1732 proponent en was predikant te Oude-Pekela (1733) tot
zijn emeritaat in 1781. Hij huwde in 1734 A f i j n T h e m m e n , die hem 7 kinderen
schonk. Van hem verscheen: Antwoord op het vraagstuk voorgestelt aan de
Protestantsche kerk over zekere wijze van goddel. openbaring (Gron. 1743); De
naakte ontdekte enthusiasterij, geestdrijverij en bedorve mystikerij van A. Driessen,
uit zijn vraagstuk en voorberigt van het eerste vertoog van 't wezentlijke der gezigten
en openbaringe van Christina Poniatovia (Gron. 1743).
Wumkes

[Meese, David]
MEESE (David), geb. 25 Dec. 1723 te Leeuwarden, overl. 23 Aug. 1770, zoon van
ouders uit den geringen stand, autodidact, wist zich te vormen tot een bekwaam
kruidkundige, wiens verdiensten erkend werden door de benoeming tot hortulanus
aan den hortus der franeker hoogeschool (1752). Van hem verscheen: Flora Frisiaca,
of lijst der planten, welke in de provincie Friesland in het wilde gevonden worden,
waarbij gevoegt is een korte beschrijving van bovengenoemd landschap (Franeker
1760); Plantarum rudimenta etc. (Leov. 1763), hiervan een uitgave te Franeker in
het Nederl.; Verhandeling over het nut der kruidkunde in Verh. d. Holl. Maatsch. v.
Wetensch. IV (1768); Eenige nasporingen aangaande de huisplanten; Verhandeling
over de paalwormen in Verh. v.h. Gen. Floreant lib. artes I (Amst. 1771); Het XIX
classe van de Genera plant. v. Linnaeus (Leeuw. 1761). Op de bibliotheek der
leidsche hoogeschool vindt men in handschr. Rudimenta plantarum, met fraaie en
nauwkeurige teekeningen. Hij schreef een prijsverhandeling over de vraag: Welke
zijn de beste en minst kostbare middelen om het afnemen der oevers van het
Haarlemmermeer te beletten, uitgeschreven door de Hollandsche maatsch. der
Wetenschappen (1767). Tot zijn uitvindingen behoort een zaaimachine.
Zie: N. M u l d e r , Oratio de meritis D. Meese (Gron. 1822); W.B.S. B o e l e s ,
Frieslands hoogeschool (Leeuw. 1878) I, 412; mijn Stads- en Dorpskroniek v.
Friesland (Leeuw. 1932) I, 98, 129, 161, 182, 194, 229.
Wumkes

[Meeuse, Christiaan]
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MEEUSE (Christiaan), geb. te Veere 16 Febr. 1764, overl. te Hoek (Zld.) 1 Sept.
1838. Hij was eerst visscher tot omstreeks 1800, studeerde daarna en werd predikant
te Hoek (vroeger genaamd: Vreemdijke, land van Axel) in 1803. Hij schreef ook:
Godsdienstig handboek voor zeelieden van onderscheiden standen (Midd. 1822),
waarop Bijlagen volgden in 1826. Meer bekend
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is hij, omdat hij naast het veel gelezen boek van John Bunyan uitgaf: Proeve van
eens Christens reize naar de eeuwigheid of levensbeschrijving van eenen Christen
van zijne geboorte af tot aan zijnen dood toe.... (Dordr. 1810). De ‘proeve’ mag niet
geslaagd genoemd worden.
Zijn portret is gegraveerd door A.D. van Boven.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 485 v.; III ('s Hert.
1856), 672; Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 133; K o b u s e n d e R i v e c o u r t ,
Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 285 v.; Alphabet. naamlijst van boeken
enz. (1790-1831), 391; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 405, 786 (no. 585).
Knipscheer

[Meiling, Henricus]
MEILING (Henricus), overl. 1709, predikant te Gendringen (1672-78), Terborg
(1678-85), Groenlo (1685-1708), beoefende de latijnsche poëzie, blijkens zijn gedicht
in J o a n n e s L o m e y e r Dierum genialium, Decas prima (Zutphen 1696).
Wumkes

[Meiners, Eduard]
MEINERS (Eduard), geb. te Emden 22 Juli 1691, aldaar overl. 19 Dec. 1752, liet
zich 26 Aug. 1707 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, was
predikant te Grothusen (1712-16), Westerhusen (1716-17), Weener (1717-23) en
Emden (1723-52). Van hem verscheen: Christus alles en in allen (Emden 1724) 2
dln.; Levensbeschrijving van Joh. Everhardi (Emden 1735); Verklaring van den
Oostvrieschen Catechismus (Emden 1737); Praktikale godgeleerdheid (Emden
1738); Kerkelijke geschiedenisse van Oostvriesland (Emden 1738) 2 dln.; Jezus
der uitverkoornen Geneesmeester (Emden 1740); Verklaring over den Sendbrief
aan de Romeinen (Emden 1744) 4 dln.; Schriftuurlike Wegwijzer (Emden 1747,
1753) en Lijkpredicatien over G.H. Swarte en G.C. Rese.
Zijn portret bestaat als prent door P. Schenck.
Zie: P.F. R e e r s h e m i u s , Ostfriesländisches Prediger Denkmahl (Aurich 1796),
518; T j a d e n , Gelehrtes Ostfriesland II, 269 v.
Wumkes

[Meiners, Pieter]
MEINERS (Pieter), schilder, werd geboren den eersten November 1857 (?) in
Oosterbeek en is overleden op de Lage Vuursche 15 October 1903. Hij was eerst
een leerling van zijn vader, den schilder H.C. M e i n e r s , daarna van F.H. Hendriks,
A. Allebé, W. Witsen. Hij bezocht de amsterdamsche academie van 1876-83, en
volgde van 1881-82 cursussen op de antwerpsche academie. Ongeveer in 1885
vertoefde hij in Doesburg, waar hij in de buurt Tholen ontmoette, die zijn vriend
werd. Later woonde hij in Ewijkshove. M. schilderde stillevens, landschappen,
portretten, die zich onderscheiden door het fijne en intieme, dat zijn werk had;
typeerend is voor hem ook de zuiverheid van toontegenstellingen en de evenwichtige
bouw.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXIV (1930), 343.
J.M. Blok

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

[Mejontsma, Petrus]
MEJONTSMA (Petrus), overl. 30 Jan. 1677, gehuwd met T i t i a A n d l a , tot
grietman van Achtkarspelen gekozen 31 Juli 1673, woonde op de state naar zijn
naam genoemd te Buitenpost. Van 1660-64 en in 1675 was hij lid der Staten van
Friesland. Hendrik Rintjes droeg hem op dl. II van zijn Klioos Kraam (1657) en wijdde
hem zijn Mintriomf ter bruilofte van Mons. Pieter M. en juffr. Titia van Andla. Ter
zijner eere schreef S.A. Gabbema vier Veirsjes gesneeden op halsringen van de
Zwaanen van den heer P.M, II, 360. In 1718 werd de state bewoond door de juffers
Mejontsma.
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Zie: v. S m i n i a , Nieuwe Naamlijst v. grietmannen, 110, 111; mijn Stads- en
Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1932) I, 57.
Wumkes

[Melchior, Albertus Wilhelmus]
MELCHIOR (Albertus Wilhelmus), geb. te Herborn 12 Mei 1685, overl. te Franeker
11 Aug. 1738. Zijn ouders waren J o a n n e s M e l c h i o r , hoogleeraar in de
godgeleerdheid en predikant te Herborn, en E l i s a b e t h W a l b u r g M e c h t e l d
v o n H i l l e s h e i m . Ook vinden wij als zijn moeder genoemd: M a r g a r e t h a
N e e f . Misschien was deze de eerste vrouw van zijn vader en spoedig na zijn
geboorte overleden. In elk geval heeft de eerstgenoemde hem als weduwe verzorgd
en is zij verhuisd naar Duisburg. Hier werd hij opgevoed en studeerde hij in de
wijsbegeerte. Om ook de godgeleerdheid te beoefenen, studeerde hij (sedert Oct.
1702) te Franeker. Hij volgde den hoogleeraar Herman Alexande Röell (vgl. dl. III,
kol. 1081) naar Utrecht en hield onder zijn leiding in 1705 een disputatie ‘de principiis
religionis’, gericht tegen het Spinozisme. Van nu af bleef hij tot den dood van zijn
moeder (1709) te Duisburg. Hij werd hier candidaat tot den H. dienst, daarna
predikant te Mülheim a.d. Roer en in 1719 hoogleeraar te Hanau. Hij aanvaardde
dit ambt met zijn: Oratio de religione et verae religionis criteriis. In 1724 werd hij
hoogleeraar te Franeker; op 22 Maart sprak hij zijn inaugureele rede uit: De
necessario veritatis et pietatis conjugio (Fran. 1724). Eens heeft hij ook het rectoraat
bekleed; hij legde het neer met een rede: De impietate Tolanai, infensissimi hostis
miraculorum Christi, niet in druk bekend. Hij huwde in 1719 met C h a r l o t t e
P l u c k e r s , dochter van J o a n n e s P l u c k e r s , koopman te- Elberfeld, en M a r i a
S i e b e l s . Zijn zoon, J o a n n e s A l b e r t u s M e l c h i o r , is hoogleeraar in de
wijsbegeerte en de wiskunde geworden te Duisburg (1721-83). Zijn dochter, M a r i a
E l i s a b e t h M e l c h i o r , is gehuwd met Z a c h a e u s G e r r o l t s m a te Franeker.
E m o L u c i u s V r i e m o e t sprak de lijkrede op hem uit, die verscheen als: Oratio
funebris de vita et meritis Alb. Wilh. Melchioris (Fran. 1738).
Hij schreef eenige disputaties over verschillende onderwerpen, die gedrukt zijn,
liet onvoltooid in handschrift na een ‘synopsis theologiae naturalis’, en gaf voorts
o.a. uit: Dissertatio de Cherubinis gloriae eorumque mysterio (Hannov. 1722);
Apologia pro miraculis Christi et expositionibus patrum allegoricis adversus Thom.
Woolstonum (Hannov. 1731); Sicilimentorum variorum libri duo.... (Fran. 1739);
Oratio funebris in obitum Petri Latane (Fran. 1726).
Zijn door een onbekende geschilderd portret is op het raadhuis te Franeker.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 491 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 293; W.B.S. B o e l e s ,
Frieslands hoogeschool.... II (Leeuw. 1879), 400, 413-416; E.L. V r i e m o e t ,
Athenarum frisiacarum libri duo (Leov. 1758), 497 v.; C. S e p p , Johannes Stinstra
en zijn tijd I (Amst. 1865), 39-41, 58.
Knipscheer

[Mellema, Else, ook Eduard Leo]
MELLEMA (Else, ook Eduard Leo), dichter en boekhouder, geb. 1544, jaar van
overlijden niet bekend, zoon van den leeuwarder burgermeester L i e u w e M.,
ontving een klassieke opleiding, woonde te Aken, Antwerpen en Haarlem. Te
Antwerpen gaf hij les in Fransch, en schreef er een fransch-vlaamsch en
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vlaamsch-fransch woordenboek, dat verscheidene uitgaven beleefde. Verder een
Arithmetica in 2 dln. Zijn voornaamste werk,
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Boeckhouder na de conste van Italien, met twee partyen als debiteur ende crediteur
(Franeker 1590), vormt een hoogtepunt in de nederlandsche leer van het
boekhouden. In zijn strijd met den scholaster Gabriël Murrier stond hij schouder aan
schouder met den corrector van Plantijn's drukkerij en bewerker van het
nederlandsch-latijnsch woordenboek (Antw. 1588 en 1599) C o r n e l i s K i l i a e n ,
en het is niet onmogelijk, dat hij dezen behulpzaam was voor de friesche woorden,
die in dit standaardwerk voorkomen. Als dichter van latijnsche verzen schreef hij
epigrammen, een gelukwensch op den intocht te Antwerpen van Frans van Valois,
hertog van Alençon (1582) en gedichten op Haarlem. Het meest verdienstelijk is
zijn Laus Frisiae (Antw. 1573), waarin hij de dorpen rondom Leeuwarden verheerlijkt
en Wigle van Aytta met diens geslacht. Hij blijkt vurig R.-katholiek te zijn en een
trouw aanhanger van het habsburgsche huis. Van zijn zoon E d u a r d komt een
sonnet voor in P. B o r , Nederlandsche Oorloghen (1621). Den naam van een
anderen zoon L e o en van zijn dochter S j o u c k vindt men op een Nautilusbeker
van jhr. Mr. J. Röell te 's Gravenhage.
Zijn portret met de spreuk Fide sed vide in mijn Bodders yn de Fryske Striid
(Boalsert 1926), 223.
Zie: P.G.A. d e W a a l , De leer van het boekhouden in de Nederlanden tijdens
de 16e eeuw (Roermond 1927), 198-221; Katalogus Arti, (1880), no. 101; mijn opstel
in Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 141-146.
Wumkes

[Menasseh, Ben Israël alias Manuel Dias Soeiro]
MENASSEH BEN ISRAËL (alias M a n u e l D i a s S o e i r o ), geb. te Lissabon
1604, overl. te Middelburg 20 Nov. 1657, beroemd rabbijn en kanselredenaar,
vruchtbaar schrijver, grondlegger der joodsche typografie in Amsterdam, baanbreker
voor de wedertoelating zijner geloofsgenooten in Engeland. Toen Menasseh nog
slechts één jaar oud was, verliet zijn vader J o s e p h b e n I s r a ë l - afstammeling
uit een aanzienlijke spaansche familie, welke bij decreet van 13 Maart 1492 met
alle andere Joden den spaanschen bodem had moeten verlaten en naar Portugal
was uitgeweken - met zijn vrouw R a c h e l S o e i r o en zijn zoontje zijn woonplaats
Lissabon en nam de wijk naar het eiland Madera, daar hij ook in Portugal niet meer
veilig was. Van het eiland Madera trok de familie naar het Zuiden van Frankrijk, naar
de protestantsche stad la Rochelle en ten slotte naar het machtige en bloeiende
Amsterdam, dit toen reeds vrije oord voor alle verdrevenen en vervolgden om der
wille des geloofs.
Door den grooten toevloed van ballingen in Amsterdam, was de eerstgebouwde
synagoge ‘Beth Jacob’ te klein geworden. In 1608 werd een tweede gebouwd met
den naam ‘Newei Sjalom’. Aan het hoofd van ‘Newei Sjalom’ stond de Chacham
Uziël, een man van zeer strenge levensopvatting en een geleerde van veelzijdige
studie, die, volgens zijn biograaf Daniel Levie de Barrios, ook op het gebied van
geneesen wiskunde ervaren was. Voornamelijk aan dezen Chacham vertrouwde
Joseph ben Israël de zorgen toe voor het onderwijs van zijn zoon Menasseh. Behalve
de bijbelsche, talmoedische en daarmede verwante wetenschappen, vatte Menasseh
ook de studie der klassieke letteren met grooten ijver aan. Zoo groot was zijn aanleg,
dat hij reeds op 15-jarigen leeftijd met succes predikte. Nauwelijks 17 jaar oud, had
hij een uitvoerige hebreeuwsche grammatica in handschrift gereed, die onder
vrienden en kennissen van hand tot hand ging. Op 18-jarigen leeftijd werd hij reeds
waardig gekeurd om de plaats van zijn leeraar Chacham
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Uziël, die in 1620 was overleden, in te nemen. In 1623 (ingeteekend 15 Aug.) treedt
Menasseh in het huwelijk met R a c h e l , een dochter uit het doorluchtige geslacht
der A b a r b a n e l s , die hun stamboom tot koning David meenden te kunnen
terugvoeren. Uit dit huwelijk werden drie kinderen, J o s e p h , S a m u e l en G r a ç i a
geboren.
De jonge Chacham maakte door zijn natuurlijke noblesse, maar vooral door zijn
welsprekendheid (de Barrios noemt hem den koning der welsprekendheid) grooten
indruk. Ook menig vreemdeling, die Amsterdam bezocht, wilde den beroemden
prediker eens gehoord hebben. Nog grootere bekendheid zou Menasseh evenwel
als schrijver erlangen, ja als zoodanig zich een europeesche vermaardheid
verwerven.
Eigenaardig is het, dat, niettegenstaande er een geest van vrijheidszin over de
Vereenigde Provinciën was gevaren, welke zich nauwelijks beteugelen liet, er toch
telkens kerkelijke geschillen rezen. Men theologiseerde en philosopheerde over het
ontstaan der wereld, over straf en belooning, over de onsterfelijkheid der ziel en
over allerlei onderwerpen van metaphysischen aard. Men was benieuwd te weten
wat de joodsche philosophen daarvan dachten en Menasseh was de vraagbaak.
Hieraan hebben verscheidene van Menasseh's werken, die in hoofdzaak voor
Christenlezers bestemd waren, hun ontstaan te danken. Bij het samenstellen van
deze boeken, welke alle in een zeer eenvoudigen en aangenamen stijl geschreven
zijn, legde Menasseh een buitengewone vaardigheid aan den dag. Zijn hebreeuwsch
werk Nisjmath Chajjiem, handelende over de onsterfelijkheid der ziel, ademt een
kabbalistischen geest en was voor joodsche lezers bestemd.
Niettegenstaande zijn groote werkkracht had de beroemde Chacham der gemeente
Newei Sjalom in die dagen van welvaart en weelde tot aan zijn dood met zware
huiselijke zorgen te kampen. Ook in de gouden eeuw kon een Chacham met zijn
gezin met een salaris van ƒ 150 per jaar benevens eenige manden turf moeilijk
rondkomen. Menasseh besluit dan ook in het jaar 1626 tot de oprichting van een
hebreeuwsche boekdrukkerij.
Het Amsterdam der 17e eeuw, de wereldmarkt van Europa, alwaar kooplieden
uit alle deelen der wereld samenstroomden, alwaar toen reeds twee bloeiende
joodsche scholen, die groote behoefte aan hebreeuwsche boeken hadden, zich
bevonden, alwaar geen censuur op het joodsche boek bestond, Amsterdam was
wel de beste bodem om zulk een onderneming te doen gedijen. De nog jeugdige
Chacham Menasseh ben Israël, met zijn grondige kennis van de hebreeuwsche
taal en literatuur, met zijn veelzijdige relaties, die bovendiden invloed bezat anderen
voor zijn denkbeelden te bezielen, was wel de geschikte man om zulk een
onderneming op touw te zetten. De eersteling van Menasseh's pers, een
hebreeuwsch gebedenboek volgens den spaanschen ritus, is vrijwel als mislukt te
beschouwen. De oorzaak blijkt ons uit het slotwoord van het hebreeuwsche boek
Imrei Noäm, een jaar later bij Menasseh uitgekomen, waarin de auteur S j a l o m
G a l i e g o den lezer om verontschuldiging vraagt voor zich en voor den corrector
den Chacham Saul Levie Morteira, omdat er nog fouten zijn blijven staan, want:
‘daar de hebreeuwsche drukkerij in Amsterdam nog nieuw is en voorheen daar niet
bestond, zijn de werklieden, beginnelingen in hun vak, nog niet zoo vaardig en
oplettend’. Menasseh's volgende drukken evenwel hebben reeds een behagelijker
voorkomen; hun typen zijn fraai en de verzorging der correctie is beter. Een zestig-
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tal werken, waaronder verscheidene uitgaven van den Bijbel en van den Pentateuch
in de hebreeuwsche en spaansche taal, zijn in Menasseh's drukkerij en de drukkerij
zijner zonen J o s e p h e n S a m u e l verschenen. Menasseh's drukkersmerk en
ook dat van zijn beide zonen is: een pelgrim met een staf in de hand; op den
achtergrond ziet men een stad in het verschiet. Een ovale lijst rondom deze
afbeelding bevat het portugeesche randschrift apercebido como hu romeiro, d.w.z.
toegerust als een pelgrim.
Zoo werd Menasseh ben Israël de grondlegger eener industrie, welke weldra niet
alleen door geheel Europa, maar ook in andere werelddeelen om haar prachtige
tot op den huidigen dag nog niet overtroffen hebren ook het talent en eeuwsche
drukken een groote vermaardheid zal verkrijgen, die nog tot op het einde der 18e
eeuw bij duizenden exemplaren tegelijk aan het buitenland zal leveren en niet alleen
een groot aantal boekdrukkers, maar ook lettersnijders, lettergieters en boekbinders
in Amsterdam, volop werk zal verschaffen.
W i j n m a n heeft in zijn studie over Jan Theunisz. (dl. IX, kol. 1117) in het
Jaarboek Amstelodamum (1928) XXV, 29 e.v., vgl. Het boek (1928), 301, door
B u r g e r terecht gekenschetst als een levendige en gedocumenteerde studie,
waarin we Jan Theunisz. als man van buitengewone veelzijdige werkzaamheid voor
ons zien opleven (Het Boek 1928, 115), de mogelijkheid geopperd dat een reeks
hebreeuwsch-engelsche werkjes van Hugho Broughton (dl. IX, kol. 106), waarin
soms Amsterdam als drukplaats en enkele keeren Zacharias Heins als uitgever
wordt genoemd, op de drukkerij van Jan Theunisz. (lettergieter, drukker, professor
in de hebreeuwsche taal aan de Academie van Coster, tevens vertaler van een der
werkjes van Hugho Broughton enz.) zijn vervaardigd. Door de studie van Wijnman,
aangevuld, met nieuwe gegevens, bijeengebracht door H i r s c h e l (Het Boek, 1928,
199 en Jaarboek Amstelodamum 1934, 65) en B u r g e r (Het Boek (1935), 183) is
dus bijna met zekerheid aangetoond, dat er reeds vóór Menasseh ben Israël een
hebreeuwsche drukkerij te Amsterdam bestaan heeft. Uit de bewering van Menasseh
ben Israël zelf (aan het slot der inleiding van het tweede deel van den Conciliador)
‘dat hij in deze streken de hebreeuwsche typographie heeft ingevoerd’ en eveneens
uit de bewering van R. Shalom Galiego en van Saul Levie Morteira ‘dat voorheen
geen hebreeuwsche drukkerij in Amsterdam bestond’, moeten we dus de
gevolgtrekking maken, dat de werken van den engelschen godgeIeerde Hugho
Broughton, die zich op de bekeering der Joden toelegde, onder de amsterdamsche
Joden weinig verspreiding, in ieder geval weinig ingang gevonden hebben en dat
Menasseh ben Israël, Shalom Galiego en Saul Levie Morteira de uitgaven van Jan
Theunisz., die in de jaren 1605-08, dus in hun prilste jeugd, verschenen waren,
nimmer onder de oogen gehad hebben.
Onze gouden eeuw was ook de gouden eeuw van de wetenschappelijke studie
der talen, letterkunde en geschiedenis der klassieke oudheid. Door den invloed van
humanisme en kerkhervorming was ook de studie der hebreeuwsche oudheid met
kracht op den voorgrond getreden. De Bijbel was het onderwerp van ieders studie.
Het Hebreeuwsch was onder de vakken van het hooger onderwijs opgenomen. Ja
zelfs vrouwen, waaronder koningin Christina van Zweden, Anna de Rohan, dochter
van den hertog de Rohan, hoofd der Protestanten onder Lodewijk XIII, het wonder
harer eeuw Anna Maria van Schurman, Maria
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Molin en zoovele anderen, beoefenden de joodsche wetenschap.
In 1632 verschijnt het eerste deel (de Pentateuch) van Menasseh's standaardwerk,
de Conciliador (de Verzoener), waarin de schrijver zich tot taak gesteld had de
schijnbaar met elkander strijdige plaatsen in de Heilige Schrift te verklaren. Vijf jaren
van ernstige studie waren aan het schrijven van dit deel besteed. Het succes, hetwelk
Menasseh met dit werk ten deel viel - een werk, getuigenis afleggende van een
reusachtige belezenheid, ook op het gebied der klassieken - was zeer groot. Het
sprak bijna vanzelf, dat dit boek, geschreven door een nog jeugdig rabbijn in een
moderne taal - een feit van groote bijzonderheid in die dagen - veel opgang maken
moest.
Uit dien tijd voornamelijk dagteekent Menasseh's vriendschap met de voornaamste
mannen van zijn tijd, met Grotius, Vossius, Episcopius, Barlaeus, Salmasius,
Rembrandt (Menasseh's overbuurman in de Jodenbreestraat te Amsterdam) en
zoovele anderen. Rembrandt heeft Menasseh's portret benevens vier platen voor
zijn werkje Piedra gloriosa geëtst en heeft zonder twijfel de gelegenheid niet laten
passeeren om zijn buurman bij de afbeelding van bijbelsche tafereelen te raadplegen.
Verscheidene buitenlandsche geleerden kwamen bij hun bezoek aan Amsterdam
ook kennis met Menasseh ben Israël maken; we noemen slechts: Huet, Sorbière,
Felgenhauer, Frankenberg en Mochinger.
Dr. S.I. M u l d e r getuigt op blz. 179 van zijn Verspreide lettervruchten: ȁMen
roemt in ons vaderland de vertaling des zoogenaamden Statenbijbels evenals het
naburig Duitschland op die van Luther boogt, doch weinigen vermoeden, dat aan
de eerste de nooit volprezen M.b.I. de hand heeft gehad, terwijl aan laatstgenoemde
vele beroemde duitsche rabbijnen medegewerkt hebben.’
Menasseh genoot bij zijn ondernemingen vooral van Christelijke zijde zoowel
moreelen als financieelen steun. Zoo laat Grotius geen gelegenheid voorbijgaan
om Menasseh ook tot uitgave van diens eigen studiën aan te sporen en prijst hij
diens geestesproducten als zeer nuttig voor de Christengeleerden. Menasseh maakt
met dankbaarheid melding van de welwillendheid, die hij meermalen van de familie
Vossius mocht ondervinden. Dionysius Vossius (dl. VII, kol. 1287), de zoon van
Gerard, ontving van Menasseh onderricht in de hebreeuwsche taal, vertaalt het
eerste deel van den Conciliador in het Latijn, en draagt hem als bibliothecaris der
stads-bibliotheek (1633-42) levering van hebreeuwsche boeken op. Zoo lezen wij
o

in het Rapiamus Thesaurieren van het jaar 1635, f . 197 (Gemeente-Archief
o

Amsterdam): Menasseh ben Israël betaalt de som van ƒ 100, id. anno 1649, f . 189:
betaalt aan Menasseh ben Israël de somma van ƒ 229.10 st. voor verscheyde Hebr.
boeken bij hem gelevert te behoeve van de bibliotheque deser stede (E d . v a n
B i e m a , Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam in Oud- Holland 1906,
124, 126). Ook Isaac Vossius (dl. I, kol. 1519), bibliothecaris aan het hof van Christina
van Zweden, geeft Menasseh ben Israël belangrijke opdrachten voor de fraaie
bibliotheek dezer koningin.
De tweede editie van Menasseh's hoogst belangrijke tekstuitgave der Mischna
werd in 1645 mogelijk gemaakt door den financieelen steun van de doopsgezinde
kooplieden Arent Dirksz. Bos en Ameldonc Leeuw en van Adam Boreel (dl. VI, kol.
164). De boek- en kaartdrukker Johannes Janssonius, de buurman en felle
concurrent van Blaeu, belast Menasseh met de vertaling van zijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

608
Atlas in de spaansche taal (Nuevo atlas o teatro de todo el mundo, 1656). In het
jaar 1914 heeft Wieder een exemplaar van dezen atlas in zijn geheel in Madrid
teruggevonden en als herinnering aan deze reis de foto's der titelbladen van het
eerste en tweede deel medegebracht; de fraaie bladen bevinden zich thans in de
verzameling der Bibliotheca Rosenthaliana (Universiteitsbibliotheek te Amsterdam).
In 1635 verscheen Menasseh's De creatione problemata triginta. Uit hoogachting
voor den schrijver schreef Barlaeus voor genoemd werkje een epigram, waarin aan
het slot eenige regels voorkomen, waarvan de vertaling ongeveer aldus luidt: ‘Het
is de plicht van ons allen God te eeren. Wij gelooven, dat vroom zijn niet is van een
enkele eeuw, ook niet van een enkel volk. Al loopen onze wegen uiteen, laat ons
voor God als vrienden leven. Moge een geleerde geest overal naar waarde geschat
worden. Dit is de hoogste uitspraak van mijn geloof. Geloof dit Menasseh! Zooals
ik ben een zoon van Christus, zult gij een zoon van Abram zijn.’ Het spreekt bijna
vanzelf, dat het groote rumoer door Barleaus' gedicht veroorzaakt (cf. W o r p , Caspar
van Baerle in Oud- Holland 1888), een uitstekende reclame voor het succes der
uitgave van Menasseh's geschrift De creatione problemata triginta blijkt geweest te
zijn, maar daartegenover stond dat Menasseh ben Israël door zijn omgang met
libertijnen en verschillende geestelijken, die wij in onze dagen met den naam van
moderne predikanten zouden bestempelen, niet alleen bij de streng gereformeerde
geleerden ‘minder gunst placht te vinden’, maar daardoor ook bij de stedelijke
regeering en bij het bestuur zijner gemeente minder vriendelijk bejegend werd. Nog
pas den 10den Jan. 1636 werd hij resolutie van de Heeren Burgemeesteren en
Oud-Burgemeesteren dezer stede ‘'t versoeck van M.b.I. om Hebraicam linguam in
de Scola Illustre te doceren ofte een honorarium te hebben.... afgeslagen’.
Twaalf jaar later, op 29 April 1649, is ‘'t versoeck van Menasseh ben Israël om
alhier ter stede te mogen houden open winkel van Hebreeuwsche boeken afgeslagen
o

en ondienstig geoordeelt’ (Resolutieboek van de Heeren Burgemeesteren, f . 208
o

v .).
Toen in 1639 de vereeniging der drie bestaande Synagogen tot één gemeente
onder den naam ‘Talmoed Thora’ plaats had, werd Menasseh pijnlijke beleedigd
en achteruitgezet. Hij kreeg tot taak om maandelijks één predikatie te houden en
ontving daarvoor een salaris van ƒ 150 per jaar. Het spreekt vanzelf dat juist in dit
slechts éénmaal per maand preeken voor Menasseh de pijnlijke beleediging lag.
Menasseh had er genoeg van hij besluit afstand te doen.
‘Menasseh heeft plan naar Brazilië te gaan’ schrijft Gerard Vossius in Jan. 1640
aan Grotius ‘Hij heeft het plan zich hoofdzakelijk op den handel toe te leggen, maar
zal toch ook wel den geleerde spelen. Hij bemint de wetenschap in niet geringe
mate en dorst naar roem, maar familieomstandige heden nopen hem.’ 2 Febr. 1640
antwoordt Hugo de Groot aan Vossius: ‘Ik wensch van harte dat het M. goed zal
gaan en betreur slechts, dat de omstandigheden hem noodzaken zich zoover van
ons te verwijderen. Zoo ik hem voor de aan mij bewezen diensten zou kunnen
helpen, ik zou zulks met genoegen doen. Ik dacht altijd dat de Joden in Amsterdam
rijk en mild waren; ik zie evenwel dat ik mij hierin bedrogen heb. Overigens betwijfe
ik of zij inderdaad arm zijn, al beweren zij het Om plundering te voorkomen, kunnen
zij zich we arm houden’.
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Aan de gebroeders Izaak en Abraham Pereyra komt de eer toe Menasseh voor het
europeesche jodendom behouden te hebben. Zij stichten een Academie, bieden
Menasseh de leiding aan en Menasseh word ten slotte overreed in Holland te blijven.
Het tijdvak 1642-47 behoort ongetwijfeld tot het meest kalme en gelukkige van
Menasseh's leven. De zorgen der drukkerij rusten thans grootendeels op de
schouders zijner zonen Joseph en Samuel. Van de leden van het kerkbestuur, die
Menasseh in 1639 hadden achteruitgezet, heeft thans nog slechts een enkele in dit
lichaam zitting. Het nieuwe kerkbestuur is Menasseh gunstig gezind. Bij het bezoek
van Frederik Hendrik op 26 Mei 1642 aan de Synagoge spreekt Menasseh ben
Israël de feestrede uit. In hetzelfde jaar aanvaardt zijn collega Aboab de waardigheid
van opperrabbijn te Pernambuco in Brazilië. De achteruitzetting wordt weder
goedgemaakt en Menasseh in plaats van Aboab tot leeraar benoemd. Het volgend
jaar wordt Menasseh door het kerkbestuur belast met het vervaardigen van een
populair geschreven werk in de portugeesche taal, handelende over de joodsche
wetten en voorschriften. Dit werk verschijnt in 1645 onder den titel The souro dos
Diniem, d.i. Schatkamer van wetten. In 1647, hetzelfde jaar van het huwelijk zijner
eenige dochter Graçia, verschijnt reeds een tweede uitgave. In 1650 wordt het
ouderhart diep getroffen; zijn zoon Joseph, van wiens buitengewone scherpzinnigheid
en aanleg Menasseh met zooveel trots gewaagt, overlijdt, voor zaken in Polen
vertoevende, in Lublin. Met den dood van zijn zoon Joseph ging ook een belangrijk
deel van Menasseh's vermogen in Polen verloren.
Uit dien tijd ongeveer dagteekent een correspondentie tusschen Menasseh en
Isaac Vossius, bibliothecaris en vertrouwde van Christina van Zweden, die bij het
beschrijven der hebreeuwsche boeken en handschriften, welke zich in de kostbare
bibliotheek der koningin bevonden, Menasseh dikwijls raadpleegde. In deze brieven
(thans in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam), die in de spaansche taal
geschreven zijn, gewaagt Menasseh van zijn letterkundige plannen. Hij overweegt
de uitgave van: a) een spaanschen Bijbel met commentaar; b) een Talmoed naar
de venetiaansche editie van Justinianus met nieuwe randteekeningen; Menasseh
schat de kosten daarvan op ƒ 10.000; en c) een Bibliotheca Rabbinica. Menasseh
koestert de verwachting dat dit laatste werk der Christendheid vooral zeer welkom
zal zijn, omdat niet alleen de levens der schrijvers, maar ook de stof, die zij
behandelen, en Menasseh's oordeel hierover in deze Bibliotheca Rabbinica vervat
is. Laatstgenoemd werk, door Menasseh met veel toewijding en opoffering
vervaardigd, lag reeds geheel voor de pers gereed. H o t t i n g e r in zijn Bibliotheca
Orientalia citeert het handschrift op eenige plaatsen.
B a s n a g e in zijn Histoire des Juifs V, 2099, vermeldt dat het voornemen van
Menasseh ook geweest is een geschiedenis ten vervolge op die van Flavius
Josephus, een Historia heroïca, te vervaardigen, van welke het laatste boek den
staat der Joden zijns tijds in de onderscheidene deelen der wereld zou hebben
beschreven, inzonderheid in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Volgens
sommigen zou Menasseh ook dit werk wel voltooid hebben, cf. H.J. K o e n e n ,
Geschiedenis der Joden in Nederland, 5, 6. De tijd om zich rustig aan zijn
letterkundigen arbeid te kunnen wijden, was voor Menasseh nog niet aangebroken.
Het welzijn zijner verdrukte en zwaar geteisterde geloofsbroeders riep hem uit zijn
veelomvattende bezigheden op.
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In Engeland was het edict van Eduard I, waarbij deze vorst in 1290 den Joden ten
eeuwigen dage het verblijf in zijn land had ontzegd, nog altijd niet ingetrokken. Maar
toen Karel I gevallen en Cromwell door den machtigen invloed der Puriteinen tot
dictator uitgeroepen was, werd het oog van vele Joden op dit land gericht. Het
program der Puriteinen, die niets liever wenschten dan een staat gegrondvest op
den dienst van God en op de wetten van het Oude Testament, behelsde ook vrijheid
van godsdienst.
In 1648 verschijnt van Cromwell's geheimsecretaris Eduard Nicolas An apology
for the honorable nation of the Jews and all the sons of Israel, waarin o.a. betoogd
werd, dat vrede en welvaart eerst dan op Engelands bodem zullen heerschen, indien
men het volk Gods niet langer den toegang tot het land zou weigeren. Machtige
personen uit Cromwell's omgeving, invloedrijke parlementsleden, waren deze
gevoelens toegedaan. Vele Joden waren van meening, dat men de gelegenheid
om een toevluchtsoord voor ongelukkige geloofsgenooten te openen, niet mocht
verzuimen. Menasseh ben Israël voelde zich geroepen om in het belang der
verdrukten naar Engeland te gaan. Menasseh had reeds eenige jaren vroeger
persoonlijk over deze aangelegenheid met vele machtige en aanzienlijke vrienden
aldaar briefwisseling gehouden. Hij was immers, als een geloovig vereerder der
Kabbala, ook de meening toegedaan, dat de komst van den Messias zeer nabij
was. Het was evenwel zijn overtuiging dat de Messias niet kon verschijnen, of de
voorspelling van Israël's straf moest eerst volkomen vervuld worden, dat het namelijk
van het eene tot het andere einde der aarde zou verstrooid zijn. Gelukkig had hem
een zekere reiziger Montezinos verzekerd, dat hij in Zuid-Amerika joodsche
inboorlingen had aangetroffen. Naar aanleiding van deze mededeeling schreef
Menasseh Esperança de Israel (1650), waarin de onderstelling geopperd werd, dat
de tien stammen Israëls tot in China verstrooid en dat vandaar uit eenige groepen
naar Amerika gekomen waren. Menasseh deed dit geschrift aan een hooggeplaatst
persoon in Engeland toekomen, opdat deze dit aan het Parlement zou voorleggen.
In een begeleidend schrijven verzocht Menasseh de wedertoelating der Joden in
Engeland, opdat de terugkeer der Joden naar het beloofde land door hun volkomen
verspreiding zou voorafgegaan worden. Volgens het woord van den Bijbel zou de
verstrooiing plaats hebben van het eene einde der aarde tot het andere einde en
met dit laatste moest wel Engeland (Angle-terre) bedoeld zijn, dat toch in het uiterste
Noorden der bewoonde wereld lag. Niet lang daarna ontving Menasseh een
uitnoodiging om naar Engeland te komen. Van deze reis kwam niets door den oorlog.
Toen vrede met ons land gesloten was, werd Menasseh ten slotte door Cromwell
zelf ontboden. In het najaar van 1655 stak hij met eenige voorname vrienden naar
Engeland over, nadat hij zijn betrekking als rabbijn bij de Israëlietische gemeente
in Amsterdam had neergelegd. Hij werd door Cromwell met veel onderscheiding
ontvangen.
In Nov. van het jaar 1656 worden de Staten door Cromwell bijeengeroepen.
Cromwell zelf presideerde. Zoowel Cromwell als Menasseh zagen zich evenwel
teleurgesteld. Verschillende leden waren nog al te zeer van den ouden zuurdeesem
der onverdraagzaamheid doortrokken, dan dat zij de rechten die zij voor zichzelven
opeischten, ook aan hun medemenschen zouden gunnen. De kooplieden vreesden
bovendien, dat de joodsche kooplieden hen zouden overvleugelen. In plaats van
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hiervoor openlijk uit te komen, trachtten zij de gevreesde concurrenten zoo zwart
mogelijk voor te stellen. Toen Cromwell ten slotte inzag, dat de meerderheid der
commissie en vooral dat de regenten der stad Londen zich tegen een gunstig onthaal
van Menasseh's voorstellen met kracht bleven verzetten, dat een besluit, vijandig
tegen de Joden zou worden genomen en dat er zelfs gevaar dreigde voor de
Marranen, die zich te Londen ophielden, toen doorzag Cromwell dat op dit moment
zijn kracht bestond in niets doen. Hij ontbond de commissie en nam de Marranen
onder zijn persoonlijke bescherming, op deze wijze zoowel het belang van den staat
dienende alsook de neiging van zijn goede gezindheid tegenover de Joden
bevredigende. Ofschoon de Marranen in Londen, bevreesd voor een al te groote
invasie van Joden, Menasseh in den steek lieten, bleef deze intusschen in de weer.
Hij stelde belangrijke adressen op, tot den Protector en het parlement gericht,
bezocht den gezant onzer Republiek in Engeland, Willem Niepoort om dezen te
verzekeren: ‘dat het voor de Joden in Hollant niet wert versocht, maar allenlijck voor
dieghene, die in Spagnien ende Portugel onder d'Inquisitie sitten’; hij wisselt brieven
met geestelijken en staatslieden, die zijn bedoelingen willen bevorderen of
tegenwerken. Kalm en waardig, doch fier en krachtig bindt Menasseh den strijd aan
tegen fanatisme en rassenhaat, nu het gold zijn volk tegen ongegronde aanvallen
te verdedigen. Een zijner laatste geschriften, Vindiciae Judaeorum, het arsenaal,
waaruit allen, die ter verdediging hunner geloofsgenooten in het strijdperk traden,
tot op den huidigen dag hun wapens haalden, levert hiervan het duidelijkste bewijs.
Maar toen in Sept. 1657 hem zijn nog eenige overgebleven zoon Samuel, die in
Engeland de bewondering der geleerde wereld in niet geringe mate had opgewekt
(de in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam aanwezige doctorsbul, die dezen
6 Mei 1655 honoris causa door de Universiteit van Oxford zou zijn uitgereikt, wordt
door sommigen echter als een falsificatie beschouwd) en die zijn vader gedurende
diens verblijf in Londen krachtig geholpen had, van zijn zijde werd weggerukt, toen
was ook de vader ter neer geveld.
Van Cromwell moest Menasseh eenig geld vragen om met het lijk van zijn zoon
naar Nederland te kunnen reizen en het aldaar tot zijn volk te doen verzamelen. In
Middelburg aangekomen, droeg hij zijn kind grafwaarts. Twee maanden later had
ook het vaderhart opgehouden te kloppen. Menasseh ben Israël overleed te
Middelburg ten huize van zijn zwager Ephraim Abarbanel op den 20sten Nov. 1657.
Zijn stoffelijk overschot werd naar Amsterdam vervoerd en op de port. isr.
begraafplaats te Ouderkerk ter aarde besteld.
Tien jaren later bezat Londen een joodsche gemeente met den beroemden rabbijn
Jacob Sasportas, een der mannen, die Menasseh op zijn reis naar Londen had
vergezeld, als hoofd.
Geschriften (wanneer niets anders is aangegeven, is Amsterdam de plaats van
uitgave): 1. Penei Rabbah (1628), een index in het Hebr. op de Bijbelplaatsen, welke
in Midrasj Rabbah verklaard worden. 2. Conciliador o de la conveniencia de los
lugares de la S. Escriptura, que repugnantes entre si parecen in 4 dln. (resp. 1632,
1641, 1650, 1651, het eerste dl. met Frankfurt als gefingeerde plaats van uitgave),
in het Latijn vert. door D i o n . V o s s i u s o.d.t. Conciliator (1633, alleen 1e dl.), later
in het Ital. door M a r c o L u z z a t t o en in het Eng. door E.H. L i n d o (Londen
1842, alleen Genesis herdr. Glasgow 1902). 3. De creatione
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problemata XXX (1635, herdr. 1636). 4. De resurrectione mortuorum libri III (1636,
herdr. Groningen 1676), in het Spaansch o.d.t. De la resurreccion de los muertos
(1636). 5. De termino vitae (1639), eng. vert. door T h o . P o c o c k (London 1699,
1709) en door een anonymus (Londen 1700). 6. Gratulaçao.... ao celsissimo Principe
de Orange Frederique Henrique (1642), in het Nederl. o.d.t. Welkomst, uyt sijns
volcks naem, aen de.... Prince van Oranjen Frederic Hendric (1642, T i e l e 2831).
7. Oraçion panegirica a S. Magesdad de Christina Reyna de Suecia (1642). 8. De
la fragilidad humana y inclinacion del hombre al peccado in 2 dln. (1642), lat. uitg.
Dissertatio de fragilitate humana (1642), opgedragen aan den doopsgezinden
koopman Gerbrandt Anslo (dl. IX. kol. 26), die van Menasseh les had gekregen in
het Hebreeuwsch. 9. Thesouro dos Dinim, que o povo de Israel, he obrigado saber,
e observar in 5 dln. (1645-47, herdr. 1710). 10. Esperanca de Israël (1650, herdr.
Madrid 1881), vert. in het Lat. o.d.t. Spes Israelis (1650), in het Eng. door M o s e s
W a l l o.d.t. The hope of Israel (London 1650, 1651, 1652, herdr. o.d.t. Account of
the ten tribes of Israel, London 1792), in het Nederl. o.d.t. De hoop van Israël (1666),
verder verschenen in het Hebr. (1698, herdr. o.a. Lemberg 1847, 1870) en het
Jiddisch (1691). 11. Nisjmath Chajjiem, d.i. over de onsterfelijkheid der ziel, in het
Hebr. (1651, herdr. Stettin 1861, Leipzig 1862). 12. Piedra gloriosa o de la estatua
de Nebuchadnesar (1655). 13. The humble adresses (London 1655, volgens d a
S i l v a R o s a waarschijnlijk eerst te Amsterdam gedr. 1651). 14. Vindiciae
Judaeorum or a letter in answer to certain questions (London 1656, 1743, herdr.
met The hope of Israël, Piedra gloriosa en met geschriften van anderen over den
terugkeer der Joden in Engeland in het hieronder geciteerde werk van W o l f ), vert.
in het Duitsch als Rettung der Juden door M a r c u s H e r z , of door diens vrouw
H e n r i e t t e H e r z , met een voorwoord van M o z e s M e n d e l s s o h n (Berlijn
1782, herdr. ald. 1919), in het Nederlandsch o.d.t. De verlossing der Joden ('s
Gravenh. 1782) en Verdediging van de Joden (1783), verder in het Hebr., Poolsch,
Fransch en Italiaansch.
Voor de door Menasseh bewerkte geschriften, zooals de bijbeluitgave (1635) e.a.,
zie men de uitvoerige bibliografie van d a S i l v a R o s a , die ook de uitgaven van
Menasseh en zijn zoons bevat. Aanvullingen vindt men van d a S i l v a . R o s a zelf
in De Vrijdagavond III, 2, 235, van H i l l e s u m in Het Boek (1927), 353-363 en
H i r s c h e l in het Jaarboek Amstelodamum (1934), 65, terwijl de bovenstaande
opgave eveneens enkele aanvullingen geeft.
Behalve het portret van Menasseh, geëtst door Rembrandt (1636), bestaat er een
ander portret, een kopergravure door Salom Italia (1642). Beide zijn herhaaldelijk
gereproduceerd, o.a. bij d a S i l v a R o s a en in The Jewish Encyclopedia.
Zie: M. K a y s e r l i n g , Menasseh ben Israël. Sein Leben und Wirken in Jahrbuch
für die Geschichte der Juden und des Judenthums II (Berlin 1861); J.M. H i l l e s u m ,
Menasseh ben Israël in het Amsterdamsch Jaarboekje (1899), 28 e.v.; L u c i e n
W o l f , Menasseh ben Israël's mission to Oliver Cromwell (London 1901); C a r d o z o
d e B e t h e n c o u r t , Lettres de Menasseh ben Israël à Isaac Vossius in de Revue
des études juives (1904); E.N. A d l e r , About Hebrew manuscripts (1905); J.M.
H i l l e s u m , Een belangrijk historisch feit herdacht in Centraalblad voor Israëlieten
in Nederland (1905); d e z ., Waar werd Menasseh ben Israël geboren? in
Centraalblad voor Israëlieten in Nederland, 1 Sept. 1905; d e z ., Het
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eerste te Amsterdam gedrukte Hebreeuwsche boek in Achawah 1 Febr. en 1 Maart
1910 (hiervan verbeterde overdr.); 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), 410, 738, 1385, 1467; The Jewish Encyclopedia
VIII, 282; J.M. H i l l e s u m , Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van Menasseh
ben Israël alias Manuel Dias Soeiro in het N. Isr. Weekblad (1926); Gids voor de
tentoonstelling der Bibliotheca Rosenthaliana ter gelegenheid van het 300-jarig
bestaan der Hebr. typographie in Amsterdam, bew. door J.M. H i l l e s u m (1927);
J.S. d a S i l v a R o s a , Catalogus der tentoonstelling in het Port. Isr. Sem. Ets
Haim te Amsterdam ter herinnering aan het 300-jarig jubileum van het eerste door
M.b.I. te Amsterdam gedrukte Hebreeuwsche boek (1927); J.M. H i l l e s u m , Bijdrage
tot de bibliographie van Menasseh ben Israël in Het Boek (1928); B. G o k k e s ,
Dichterlijke visies op de figuur van Menasseh ben Israël in De Vrijdagavond VI
(1930), 2, 215; C e c i l R o t h , A life of Menasseh ben Israël (Philadelphia 1934).
J.M. Hillesum

[Menil, Vincent Elia]
MENIL (Vincent Elia), geb. te Amsterdam in 1790, overl. aldaar 6 Maart 1825. Hij
was van 1818 tot aan zijn dood predikant van de Waalsche gemeente te Schiedam,
welke terstond daarna is opgeheven. Hij is bekend om zijn kennis van de talen van
onze oostindische bezittingen, vooral van het Maleisch en Arabisch. In zijn Dissertatio
de Antara ejusque poemate Arabico Moalla Kah (Amst. 1814) heeft hij de uitgave
aangekondigd van een gedicht van den ouden arabischen zanger A n t a r a b e n
S c h e d d a d . Inderdaad verscheen: Antarae poema arabicum Moalla Kah cum
integris Zousenii scholiis. - E codice M.S. edidit, in latinam sermonem transtulit et
lectionis varietatem addidit V.E. M e n i l . - Observationes ad totum poema subjunxit
J o a n n e s W i l l m e t (Leid. 1816). Deze uitgave is zeer geroemd. Voor het
nederlandsch Bijbelgenootschap heeft hij, mede onder toezicht van denzelfden
amsterdamschen hoogleeraar J. Willmet, de uitgave, een herdruk, mogelijk gemaakt
van een volledigen maleischen bijbel, waarvan in 1820 het Nieuwe en in 1824 het
Oude Testament verscheen. Het was geheel gedrukt bij Enschedé en Zonen te
Haarlem in arabische letter. Bijzonderheden over vorige bijbeluitgaven en gedeelten
daarvan vindt men in de hieronder opgegeven bronnen. (Zie ook: Handelingen der
VIe Algemeene Vergadering van het Ned. Bijbelgenootschap, 9; van het volgende
jaar blz. 56; van de XIe vergadering blz. 54). ‘Het bleek echter spoedig,’ zoo lezen
wij, ‘dat die maleische bijbel met arabische typen niet werd gewenscht, dat de
vertaling zelve moeilijk verstaanbaar was door de vele arabische en zelfs perzische
woorden die er in waren opgenomen om begrippen aan te duiden waarvoor het
Maleisch geen uitdrukking had. Alleen op Ambon, waar men door eeuwenlang
gebruik aan dezen bijbel gewend was, behield hij het burgerrecht tot op den huidigen
dag’. Elders lezen wij: ‘Plechtig was het oogenblik toen de hoogleeraar Willmet het
eerste volledige exemplaar der algemeene vergadering aanbood’. In het begin, tot
1839, wilde de verspreiding al heel slecht vlotten.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 493 v.; (M.J.
C h e v a l l i e r ), De Bijbel en de bijbelgenootschappen (Amst. 1839), 150-152;
Catalogus der bijbel-tentoonstelling.... (Amst. 1914), Inleiding, blz. XLVI, en blz.
136; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph.
1870), 295 v.
Knipscheer
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[Mensinga, Jacobus]
MENSINGA (Jacobus), geb. te Zuidlaren in Jan. 1740, overl. te Barneveld 22 Dec.
1796, zoon van Ds. J o h . M., liet zich 29 April 1760 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, was predikant te Oudeschoot (1767-70), Franeker
(1770-78) en Barneveld (1778-96). Sedert 1778 was hij lid van het utrechtsch
genootschap Tendimus ad idem. Tandem fit surculus arbor, in welks Opuscuta Tom.
II (Ultraj. 1782) van hem voorkomt een studie over vleesch en geest in Oud en Nieuw
Testament.
Wumkes

[Mensinga, Johannes]
MENSINGA (Johannes), geb. in 1635 te Groningen, aldaar overl. 3 Maart 1698,
zoon van M e n s o M. en L a m m e t t a H o v i n g , bezocht de lat. scholen van zijn
geboortestad, liet zich 23 April 1653 ald. inschrijven als student aan de hoogeschool,
bezocht de academiën van Franeker, Deventer en Leiden (17 Sept. 1658) en, als
gouverneur der zonen van jhr. Johan Sickinga, die van Heidelberg en Straatsburg.
In 1663 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de welsprekendheid, geschiedenis en
Grieksch aan het gymnasium te Duisburg en bekroond met een eeredoctoraat. Vier
jaar later zag hij zich aangesteld tot prof. eloquentiae te Groningen, waar hij 16 Sept.
1669 de inwijdingsrede hield. Weldra droegen curatoren hem ook het onderwijs in
de geschiedenis op en in 1682-83 bekleedden zij hem met het rectoraat, een eer
welke nog niemand, Ravensperger uitgezonderd, had genoten. Hij huwde
E l i z a b e t h G e l d r o p , dochter van Dr. H. Geldrop te Amsterdam, overl. 3 Maart
1698. Van hem verscheen: Elegia de Heidelberga deleta et vastata Palatinatu;
Lachrymae Belgarum et Teutonum in mortem principis Guilielmi Frederici (Gron.
1664); Groninga triumphans, sive oratio de Groninga obsessa etc. (Gron. 1673);
Ager Groningo-Ommelandicus inundatus et carmine deploratus (Gron. 1686): Ode
in organa aedis et Martinianae et Marianae; Ode in dedicationem acad. Fred. Hallae
(1694); Ode secularis in Groningam liberatam (Gron. 1694); Elegia in incessum
acerbum et luctuosum princ. H. Casemiri pie defuncti 15 Martii 1665; Ode in pacem
Rysovicanam; Oratio funeb. in Tobiam Andreae (Gron. 1676); Oratio funebr. in
obitum J. Oiselii (Gron. 1686); Groningen triumphans (Gron. 1673); Lijkreden over
H. Mentes; gedicht op den tocht van Willem III naar Engeland.
Zie: A.A. P a g e n s t e c h e r , Oratio fun. in obitum J.M. Mensingae (Gron. 1698);
W.B.S. B o e l e s , Levens der Gron. hoogleeraren, 45, 46.
Wumkes

[Mensinga, Johannes Adriani]
MENSINGA (Johannes A d r i a n i ), geb. te Groningen 29 Nov. 1684, overl. te Usquert
18 Dec. 1748, verloor vroeg zijn ouders, werd opgevoed door zijn oom, den
hoogleeraar Joh. M., wiens naam hij bij den zijnen aannam. Hij doorliep de lat.
scholen, liet zich 17 Dec. 1700 inschrijven als student aan de academie te Groningen,
werd adjunct-predikant te Londen (1709-11) en was vervolgens verbonden aan de
gemeenten den Ham c.a. (1712-13), Aduard (1713-17) en Usquert (1717-48). Hij
huwde 6 Mei 1714 met J o h a n n a J a c o b a v a n d e r S c h u e r . Van hem
verscheen een vertaling uit het Engelsch van Fenners Kerkreden, en L. W a t t ,
Nederigheit vertoont in het voorbeeld van den heilige Paulus (Gron. 1745); Klagte
op het afsterven van Lammighien Adriani (Gron. 1734).
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[Mercator, Gerard]
MERCATOR (Gerard), eigenlijk G e r h a r d K r e m e r , geb. te Rupelmonde in
België 5 Mrt. 1512, overl. te Duisburg 2 Dec. 1594, zoon van H u b e r t K r e m e r
en diens vrouw E m e r e n t i a n a . Zijn familie was afkomstig uit Gangelt

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

615
(nabij de nederlandsche grens, Kreis Geilenkirchen, in het hertogdom Gulik). Hij
werd geboren in Rupelmonde, ten huize van zijns vaders broeder, G i s b e r t
K r e m e r of d e C r e m e r e , een priester, verbonden aan het Johannes-hospitaal
aldaar, waar zijn ouders een bezoek brachten. Na Mercator's geboorte keerde het
gezin voor 5 à 6 jaar terug naar Gangelt, maar in 1517 of 1518 verhuisden zij voor
goed naar Rupelmonde. Zijn vader stierf 1526-27 en de moeder spoedig na 1528.
Oom Gisbert was kort na 1520 vice-curaat van St. Nicolaas geworden, kreeg eenig
vermogen en ondersteunde de kinderen van zijn broer, tot hij stierf in 1544.
Gerhard leerde eerst in Rupelmonde Latijn; daarna (toen hij omstr. 15 jaar oud
was) werd hij door zijn oom naar 's Hertogenbosch gezonden in het huis van de
Broeders des gemeenen levens, alwaar hij voor de studie aan de universiteit werd
voorbereid; hier was in Mercator's tijd Macropedius (Langfeld) leeraar (vgl. dl. VII,
kol. 822). Hij bleef daar drie en een half jaar en werd 29 Aug. 1530 te Leuven
geïmmatriculeerd. Twee jaar lang studeerde hij aldaar philosophie en promoveerde
in den herfst van 1532 tot licentiaat of magister.
M. ging nu naar Antwerpen, waar hij groote belangstelling kreeg voor godsdienstige
problemen; vooral voerde hij een zwaren gewetensstrijd, toen de tegenstelling
tusschen de leer van Aristoteles en den Bijbel hem aangreep. Hij ging nu de
mathematische vakken en de astronomie bestudeeren, voor zoover hij die noodig
had voor de cosmografie. Hierbij was Gemma Frisius zijn leermeester; hij verwierf
de bevoegdheid tot het geven van privaatlessen in de mathematische vakken. Ook
hield hij zich bezig met praktischmechanisch werk: de vervaardiging van
armillaarspheren, astrolabiën en astronomische ringen. Daarbij was hij ook landmeter,
en hield zich dus bezig met het opmeten en in teekening brengen van bezittingen.
In Aug. 1536 trouwde hij met B a r b a r a S c h e l l e k e n , dochter van J a n
S c h e l l e k e n en J o h a n n a S w i t t e n , bij wie hij 3 zoons en 3 dochters kreeg.
In 1537 treedt M. ook als uitgever op. In dat jaar verscheen zijn oudste cartografisch
werk, een kaart van Palestina en in 1538 zijn oudste wereldkaart. Door deze kaarten
en door zijn geodetische werkzaamheid bekend geworden, verzochten vlaamsche
kooplieden hem om een kaart van Vlaanderen, welke in 1540 verscheen. De
vervaardiging van kaarten gaf hem tevens aanleiding tot het schrijven van een klein
geschrift over het cursief schrift, waarin hij voor kaarten het gebruik van het latijnsche
cursief schrift aanbeveelt. Aangemoedigd door zijn succes begint hij nu ook globes
te vervaardigen: in 1541 een aardglobe, in 1551 een hemelglobe. Deze globe's
hebben Mercators roem verbreid. Granvelle beveelt hem aan bij Karel V, die een
kenner en liefhebber was van mathematische en geografische studiën en van
mechanische kunstwerken. In 1541 vervaardigde hij verschillende instrumenten
voor den Keizer en ook een handleiding bij het gebruik van globes en astronomische
ringen (niet gedrukt !). In 1544 werd M. op de lijst van Lutheranen geplaatst; enkele
maanden vertoefde hij in de gevangenis, maar op voorspraak van zijn beschermers
werd hij einde Mei 1544 vrijgelaten. Deze beperking zijner geloofsvrijheid schijnt
wel een der hoofdredenen te zijn geweest, welke hem in Maart 1552 bewogen zich
metterwoon in Duisburg te vestigen.
In Duisburg genoot M. godsdienstvrijheid. Gedurende de eerste jaren van zijn
verblijf aldaar
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werd hij blijkbaar geheel door zijn werk in beslag genomen. Sedert 1567 reisde zijn
oudste zoon A r n o l d voor hem naar de frankforter mis en later nam zijn jongste
zoon R u m o l d soms geheel de handelszaak over. Na 1570 kon hij het graveeren
der kaarten en de vervaardiging van globes geheel overlaten aan zijn zoons,
kleinzoons en andere helpers. Het werk schijnt goed loonend te zijn geweest, want
in 1558 koopt M. een groot huis met veel toebehooren. Niettegenstaande zijn vele
werk vond hij toch nog tijd om, zonder betaling, eenige jaren de cosmografie,
geografie en mathematische vakken te onderwijzen aan het duisburger gymnasium.
Velen kwamen den beroemden man bezoeken en uit de weinige brieven, welke van
hem bewaard zijn gebleven, valt af te leiden, dat hij met vele hoogstaande en
geleerde mannen uit alle landen in correspondentie stond. Hoewel hijzelf maar
zelden reizen ondernam, gaf hij aan engelsche zeelieden aanwijzingen over het
doen van ontdekkingstochten. Den grootsten roem oogstte hij bij tijdgenoot en
nazaat door zijn groote wereldkaart van 1569 (in het bijzonder door de projectie,
waarin deze werd ontworpen) en door zijn atlas.
Van 1564 af werd hij veel door ziekte gekweld. Een harden slag was voor hem
het verlies van zijn vrouw (gest. 24 Aug. 1586), maar nog in hetzelfde jaar hertrouwde
hij met G e r t r u d V i e r l i n g s , weduwe van A m b r o s i u s M o e r , een van zijn
beste vrienden. Van 1590 af beletten jicht en verlamming hem veelal het werken.
Na veel lijden overleed hij den 2en Dec. 1594. Zijn tweede vrouw volgde hem den
18. Oct. 1599.
Van zijn werken moge hier een kort overzicht volgen:
1537. Kaart van Palestina in 6 bladen. Hoewel zij veel en nog lang gebruikt werd,
wat in dezen tijd van reformatie te begrijpen is, is toch geen enkel exemplaar tot
heden teruggevonden. Zij was opgedragen aan Frans Cranefeld, lid van den Grooten
Raad te Mechelen.
1538. Wereldkaart in dubbel-hartvormige projectie (in navolging van O. Finaeus);
slechts één exemplaar bleef bewaard en is in het bezit van de Geographical Society
te New York, die in 1885 een photografische reproductie in origineele grootte uitgaf
(51 × 33 cM.). In tegenstelling met Finaeus stelde Mercator Amerika voor als een
zelfstandig continent. ‘Im ganzen’, zegt W. Ruge, ‘ist die Weltkarte von 1538 nichts
als eine Umzeichnung des Globus von Gemma (1531) in das doppelherzförmige
Netz.’ De kaart schijnt niet veel te zijn gebruikt; toch heeft zij nog lang invloed
uitgeoefend. Tweemaal werd zij nagevolgd, nl. door Antonius Lafreri en door Antonius
Salamanca, beide zonder jaar (omstr. 1560) in Rome uitgegeven. Vrijwel geheel
naar Mercator, maar in andere projectie ontworpen is de kaart van Florianus.
1540. Kaart van Vlaanderen (zonder rand 1,09 M. × 0.80 M.), opgedragen aan
Karel V. Zij berust niet op eigen opmetingen, maar is bewerkt naar oudere
voorbeelden, meer in het bijzonder naar die van Pieter van Bake van 1538. Mercator's
kaart van Vlaanderen werd de grondslag voor verschillende latere afbeeldingen van
het Graafschap. Geen enkel ex. van de kaart is bewaard gebleven, wel echter van
den nadruk, welke in 1559 te Venetië verscheen. Zij is door de Archeologische
vereeniging van het Land van Waas opnieuw uitgegeven.
1540. Een in klein-kwarto formaat uitgegeven geschriftje over het cursief schrift,
getiteld: Literarum Latinarum, quas Italicas cursoriasque
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vocant scribendarum ratio (Lovanii ex officina Rutgeri Rescii. Men. Martio 1540).
1541. Aardglobe met opschrift: ‘Edebat Gerardus Mercator Rupelmundanus. cum
privilegio Caes. Majestatis ad annos sex. Lovanii 1541’. Tien jaar later volgde een
hemelglobe. Zijn globes muntten uit door sierlijke teekening en schrift. De engelsche
geograaf Blundeville verklaart, dat tot zijn tijd (1592) Mercator's globes algemeen
in gebruik waren. Verschillende exemplaren der globes zijn bewaard gebleven,
terwijl in Gent de gegraveerde globesegmenten, waarmee de globes beplakt werden,
zijn teruggevonden (voor elke globe vijf bladen in groot-folio. Spaansche en
portugeesche kaarten zijn de voornaamste bronnen geweest voor het teekenen van
Amerika. Het meest merkwaardige van de aardglobe is verder de aanwezigheid
van verschillende windrozen met 32 stralen loxodromische lijnen. De Portugees
Petrus Nonius had in 1537 het wezen dier lijnen reeds nader onderzocht. De globes
hebben een omtrek van 130 cM. Van de hemelglobe zegt Fiorini: ‘Mercator was een
zeer groot geograaf, maar geen groot astronoom; daarom heeft ook zijn hemelglobe
niet dezelfde beteekenis als de aardglobe; evenwel geven de nauwkeurigheid en
zorgvuldige uitvoering, in verbinding met de eenvoudigheid en schoonheid haar
toch een den maker waardig voorkomen.’
1554. Kaart van Europa. Zij was langen tijd onbekend, totdat in 1889 Dr.
A l p h o n s H e y e r in de Stadtbibliothek te Breslau een ex. ontdekte, alsmede een
ex. van de kaart der britsche eilanden van 1564 en een van de wereldkaart van
1569 (zie: Zeitschrift f. wiss. Geogr. von K e t l e r , VII (Weimar 1890), S. 379 ff., 474
ff., 507 ff.). De kaart van Europa is opgedragen aan Granvelle. Zij bestaat uit 15
bladen (132 × 159 cM.), uitgevoerd in de Stab-Wernersche projectie. Voortreffelijk
karakteriseert Heyer de beteekenis van deze kaart als hij. zegt: ‘von dem Zeitpunkt
des Erscheinens der Karte von Europa rührt der Ruf Mercators als des grössten
darstellenden Geographen seiner Zeit her. Alle Zeitgenossen sind ihres Lobes voll;
‘quod opus’, sagt Walther Ghimmius, ‘tantis laudibus a doctissimis quibusque viris
passim effertur, ut vix simile in geographia in lucem unquam prodiisse videatur’, und
er traf damit den Nagel auf den Kopf: in der Tat, die darstellende Kunst der
Erdbeschreibung hatte bis zum Erscheinen von Mercators Europa nichts auch nur
annäherend dieser Darstellung Gleichendes unter ihren Schöpfungen aufzuweisen.’
Uit de rekeningen van Plantijn kunnen wij zien, hoe groot de afzet van de kaart was.
In 1572 verscheen een tweede druk, welke vooral in het Noorden, als gevolg van
nieuwe ontdekkingsreizen, belangrijke wijzigingen heeft ondergaan.
1564. Kaart van de Britsche eilanden, getiteld: Angliae, Scotiae et Hiberniae nova
descriptio. Slechts één ex., hetwelk door Heyer werd gevonden in 1889, is bekend
(129 × 89 cM.) Het werd in Faksimile-lichtdruk uitgegeven door de Gesellschaft für
Erdkunde in Berlin.
1569. Wereldkaart, getiteld: Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum
navigantium emendate accomodata. Deze kaart heeft Mercator's naam voor altijd
onsterfelijk gemaakt. Deze groote wereldkaart, bestaande uit achttien (feitelijk 24)
bladen, beslaat een oppervlakte van 212 × 134 cM. Het baanbrekende in Mercator's
wereldkaart van 1569 is de projectie, waarin zij is uitgevoerd. De practijk van de
zeevaart vraagt een rechtlijnig coördinaten-stelsel. De tot dien tijd in gebruik zijnde
kwadratische platkaart gaf een zeer misvormd beeld en gaf aanleiding tot grove
fouten bij meting

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

618
en berekening van de afstanden. Mercator's doel was, om den zeeman een
kaartconstructie te verschaffen, waarop de loxodromen (d.i. de lijnen over de aarde
getrokken, welke alle meridianen onder gelijke hoeken snijden) voorgesteld worden
als rechte lijnen en waarop tevens de afstanden rechtstreeks met den passer konden
worden gemeten. Om dit te bereiken liet hij de afstanden tusschen de verschillende
parallelcirkels in dezelfde verhouding toenemen als de graden dezer verschillende
parallelcirkels bij evenwijdige meridianen toenemen. Daarom duidt men
Mercator-kaarten ook wel aan als kaarten met wassende breedten. Pas toen de
Engelschman Edw. Wright in 1599 tabellen gaf voor den afstand der parallelcirkels
op dit soort kaarten, kwamen zij meer algemeen in gebruik en tot heden worden
vrijwel alle zeekaarten in deze projectie uitgevoerd. Tot 1932 waren vier exemplaren
van de kaart bekend: een in de Bibliothèque nationale te Parijs uit het vroegere bezit
van prof. Klaproth; één in de Stadtbibliothek van Breslau en daar in 1889 ontdekt
door Dr. Heyer; één in de Universiteitsbibliothek te Bazel en één in het bezit van
den graaf von Mirbach. In 1932 werd het Maritiem Museum Prins Hendrik te
Rotterdam door aankoop de gelukkige bezitter van een document, geheel
samengesteld uit kaarten (drie waren er voor noodig) van 1569, in boekvorm in
groot folio (34 × 47 cM.), een wereld-zeeatlas van 26 kaartbladen. De meeste kaarten
zijn regelrechte ‘overzeilers’, waartoe het soms noodig was uitslaande bladen samen
te stellen. Daar een kaart in wassende graden zich niet tot den pool laat uitbreiden,
geeft Mercator in één der hoeken een afzonderlijke afbeelding van het
Noordpoolgebied in Postel'sche projectie.
1578. Mercator's Ptolemaeus-uitgave, getiteld: Tabulae geographicae Cl. Ptolemaei
ad mentem autoris restitutae & emendatae. Ptolemaeus' Geographia is verreweg
het belangrijkste geografische werk van de Oudheid. Het bestaat uit acht boeken
tekst en de meeste handschriften bezitten 27 kaarten. In het begin van de 15e eeuw
werd het door Jacobus Angelus in het Latijn vertaald en van 1472 af verschenen
er tot 1578 niet minder dan 34 uitgaven. Mercator's uitgave van 1578 geeft slechts
de 27 kaarten, zonder tekst. ‘Es ist seitdem’, zegt Breusing, ‘keine mit Karten
ausgestattete Ausgabe des Ptolemäus erschienen, die nicht entweder die
Mercatorschen Kupfertafeln im Originale oder einen Nachstich davon gegeben
hätte.’ In 1584 verscheen een nieuwe uitgave (volgende uitgaven: 1605, 1618,
1698).
1585. Galliae tabulae geographicae. Naast de oude kaarten van Ptolemaeus
bewerkte Mercator ook nieuwe, aldus den grondslag leggende voor zijn zoo beroenid
geworden ‘Atlas’. In 1585 gaf hij het eerste deel uit bevattende kaarten van Gallië
(16, waaronder 4 van Zwitserland), de Nederlanden (9 kaarten) en Germanië (27
kaarten).
1589. Italiae, Sclavoniae, et Graeciae tabulae geographicae, bevattende 22
kaarten, en vormende het tweede deel van den Atlas.
Dit was het laatste kaartwerk door Mercator zelf uitgegeven. Bij zijn dood, 2 Dec.
1594, rustte op den eenigen nog levenden zoon Rumold de taak met de hulp van
de kleinzoons 's vaders nalatenschap te ordenen, te voleindigen en uit te geven.
Het werd snel voltooid, want reeds in 1595 verscheen het complete werk onder den
titel: Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura.
Het werk bestaat uit twee deelen, nl. een verhandeling over de Schepping (de mundi
creatione ac fabrica), in 19 hoofdstukken, en de kaarten als tweede deel met
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den titel: Atlantis pars altera. Geographia Nova Totius Mundi (33 nieuwe kaarten:
poolkaart, 1 van IJsland, 16 kaarten der britsche eilanden, 1 van Noorwegen en
Zweden, 4 van het deensche rijk, en van Pruisen, Livland, Rusland, Lithauen,
Zevenburgen en den Taurischen Chersonnesus ieder één, genummerd I-XXIX,
alsmede 4 kaarten, gesigneerd A-D, nl. van de wereld (Rumold's wereldkaart van
1587), Europa, Afrika en Azië; een vijfde, met E geteekende kaart van Amerika,
werd naar het schijnt pas in den tweeden druk van 1602 bijgevoegd. Voegt men
hierbij de 73 kaarten van 1585 en 1589, dan komt men tot een totaal van 106 (resp.
107) kaarten. Niettegenstaande de onvolledigheid van den Atlas (van het
Pyreneesche schiereiland bevat hij geen enkele kaart en ook ontbreken van de
werelddeelen buiten Europa nog alle detail-kaarten) moet Mercator's kaartwerk als
de eerste atlas in den modernen zin van het woord worden beschouwd; terwijl
Ortelius' Theatrum slechts een kaartverzameling is, leverde Mercator een homogeen
kaartwerk.
In 1602 was een nieuwe uitgave noodig; er werd, behalve M i c h a e l
M e r c a t o r ' s kaart van Amerika, niets aan toegevoegd. Rumold was inmiddels in
1599 gestorven. In 1604 verkochten de erfgenamen de koperplaten aan den
amsterdamschen cartograaf Jodocus Hondius, die in 1606 de eerste amsterdamsche
uitgave bezorgde, bevattende de 107 Mercator-kaarten, vermeerderd met 36 nieuwe.
Een geheele rij van uitgaven volgde thans, welke tot het jaar 1640 nog Mercator's
naam op het titelblad vermelden.
Behalve Mercator's verdiensten als cartograaf moeten nog zijn magnetische
onderzoekingen worden vermeld, welke hem tevens aanleiding gaven de
nulmeridiaan van de Kanarische eilanden te verleggen naar de Azoren, waar de
magnetische miswijzing destijds nul was.
Van zijn portret bestaan prenten door H. Goltzius, Hondius (?) naar J. Hondius,
A. Vinkeles, J.Th. de Bry, N. de Larmessin, Ph. Galle, F. Hogenberg.
Zie: H. A v e r d u n k u n d J. M ü l l e r - R e i n h a r d , Gerhard Mercator und die
Geographen unter seinen Nachkommen, d.i. Ergänzungsheft no. 182 zu Petermanns
Mitteilungen (Gotha 1914), waar alle belangrijke verdere literatuuropgaven zijn te
vinden.
Keuning

[Merens, Frederik Willem]
MERENS (Frederik Willem), geb. te Utrecht, en aldaar overl. in 1896, zoon van Ds.
Lucas M., die volgt, liet zich 26 Mei 1845 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Utrecht, waar hij in 1852 in de theologie promoveerde op een dissertatie De
ultimorum Christi sermonum, quos refert Joh. 13-17. Hij was predikant te Otterloo
(1853-56), Baarn (1856-60), Vlissingen (1860-67), Utrecht tot 1885, toen hij emeritaat
verkreeg. Hij was een warm voorstander van het christelijk onderwijs. In 1866 schreef
hij aan Ds. A.M. Cramer te Middelburg, naar aanleiding van diens brochure: Weest
toch onpartijdig, een open brief: Wat willen de voorstanders van Chr. onderwijs?
(Vlissingen 1866). Op de 8ste algemeene vergadering van de vereeniging voor Chr.
Nat. Schoolonderwijs, waar het ging om de schrapping van het woord ‘christelijk’ in
art. 23 der schoolwet, pleitte hij met aandrang dat dit woord uit de wet werd
weggenomen. In 1888, na lezing der studie van Ds. A.H. Raabe over Mr. J.J.L. van
der Brugghen, zette hij zijn standpunt nog eens scherp uiteen in Groen van Prinsterer
en van der Brugghen. Eene herinnering van blijvend aanbelang (Utr. 1888). Vele
opstellen staan van hem in de Stemmen voor Waarheid en Vrede. Verder zijn uit
zijn pen: Kort begrip der Geref. Chr. belijdenis. Leiddraad bij catechisatién
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(Utr. 1871); Bedenkingen tegen de voorgestelde veranderingen omtrent de
handhaving der leer in de Ned. Herv. kerk (Utr. 1875).
Wumkes

[Merens, Lucas]
MERENS (Lucas), geb. 5 Juli 1795 te Hoorn, overl. te Utrecht 9 Aug. 1863, liet zich
22 Mei 1811 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, was predikant
te Woudenberg (1817-19), Edam (1819-20), Delft (1820-22) en Utrecht (1822-63).
Hij stond bij de rechtzinnigen in hoog aanzien om zijn prediking, die getuigde van
veel geestelijke ervaring, maar de Kohlbrugge-vrienden konden hem niet vergeven,
dat hij er toe had meegewerkt om dezen lutherschen prediker den toegang tot de
Ned. Herv. kerk te versperren. Van hem verscheen: Legerpredicatie over Spreuken
16: 32b; Redevoering op de vergadering van het Ned. Zendelinggenootschap (Rott.
1845).
F.W. Merens, die voorgaat, was zijn zoon.
Zijn portret bestaat als prent van L.J. Jonxis en van A. van Groenevelt.
Zie: W.J. J o r i s s e n M z ., Leerrede over Handel. 20:24-27. Ter nagedachtenis
van L. Merens, gehouden 16 Aug. 1863 (Utr. 1863); Merens' dood, Boezemklanken
(Utr. 1863).
Wumkes

[Merian, Caspar]
MERIAN (Caspar), geb. Frankfort a.d.M. 13, ged. aldaar 18 Febr. 1627, overl. te
Wieuwert in Friesland 12 April 1686, graveur en uitgever. Hij was een zoon van den
bekenden uitgever M a t t h e u s M e r i a n te Frankfort a.d.M. en van diens eerste
vrouw M a r i a M a g d a l e n a d e B r y , en een halfbroeder van de schilderes
Maria Sibylla Merian (dl. VIII, kol. 1146). In zijn jeugd vertoefde hij o.a. in Parijs en
Neurenberg. Toen M a t t h e u s in 1650 was overleden, zetten diens drie zoons,
Mattheus d.J., Caspar en J o a c h i m , benevens de beide schoonzoons, C h r i s t o p h
l e B l o n en T h o m a s M a t t h i a s G ö t z , de uitgeverszaak voort. Caspar had
zich van jongsaf onder leiding van zijn vader in de etsen graveerkunst geoefend en
bereikte daarin een groote hoogte. IJverig heeft hij medegewerkt aan de uitgave
der verschillende topographieën, waaraan de uitgeverszaak Merian haar roem dankt.
O.a. is van zijn hand een gezicht op Dresden in de topographie van Saksen, een
gezicht op Sulzbach in die van den Elzas enz.; verder graveerde hij een reeks
portretten in het kroningsdiarium van keizer Leopold I, dat hijzelf in 1658 uitgaf.
Twee der topographieën dragen zijn naam als uitgever: Topographia Galliae oder
Beschreibung und Contrafeitung der vornehmsten, und bekantesten Oerter in....
Frankreich. Durch Martinum Zeillerum (Franckfurt am Mayn. Im Verlag Caspar
Merians 1655) en M.Z. Topographia Germaniae Inferioris vel Circuli Burgundici.
Das ist Beschreibung.... der fürnembsten Oerter in den Niederländischen XVII
Provincien oder Burgundischen Krayse (Franckfurt am Mayn bey Caspar Merian),
waarvan de voorrede is gedateerd 29 Maart 1659. In laatstgenoemd of het volgende
jaar begaf hij zich naar Amsterdam, waar hij zich associeerde met Willemijntje
Broers, weduwe van den uitgever Joost Broers in de Pijlsteeg, die echter reeds in
Juni 1661 overleed, waarop Caspar een compagnonschap sloot met haar zoons
Broer en Jan Appelaer. Een en ander blijkt uit de volgende uitgave: Topographia
Galliae, dat is een algemeene en naeukeurige lant en plaets-beschrijvinghe van....
Vranckrijck enz. in 4 dln. (een veel vermeerderde hollandsche bewerking van
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vorengenoemde topographie van Zeiller), waarvan het uitgeversadres luidt ‘bij de
weduwe van Joost Broersz en Casper Merian, Boeckverkoopers’ (dl. 1, 2, 1660,
61) en ‘bij Casper Meriaen en Broer en Jan Joosten Appelaer Boeckverkoopers in
de Pijlsteegh in de Boeck
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druckerij’ (dl. 3, 4, 1662, 63). L e d e b o e r noemt Casper Merian te Amsterdam
gevestigd van 1660 tot 1663 en heeft dus blijkbaar geen andere uitgave onder oogen
gehad. De duitsche bronnen dragen geen kennis van het verblijf van Caspar te
Amsterdam en stellen zijn overlijden in 1691. Z ü l c h heeft echter kort geleden
ontdekt dat Caspar in 1672 naar Wertheim trok en zich na 1677 bij de Labadisten
voegde. Uit dien tijd dateeren Caspar's prenten naar teekeningen van Wilh. Stettler
in Wol-geschliffener Narrenspiegel... durch 115 Merianische saubere Kupfer
vorgestellt (Freystadt = Frankfurt z.j.), benevens zijn prenten naar Holbein in C h .
P a t i n ' s uitgaaf van E r a s m u s ' Laus stultitiae (Basel 1676). Volgens het
o

Frankfurter Gerichtsbuch 1686 f 118-157 overleed hij op 12 April 1686 ‘auf dem
Haus in Holland’ (d.i. op Walha-state onder Wiewert). De invloed van Caspar zal er
wel niet vreemd aan zijn geweest, dat zijn zuster Maria Sibylla met haar beide
dochters in 1685 tot de Labadisten overging. Het hardvochtig gedrag van Maria
Sibylla te Wieuwert tegenover haar man wekte de verontwaardiging van Peter
Dittelbach, die daaromtrent een merkwaardig verhaal doet in zijn Verval en val der
Labadisten (Amsterdam 1692); Maria Sibylla vestigde zich trouwens reeds in 1691
te Amsterdam.
Caspar was te Frankfort 30 April 1650 gehuwd met R a c h e l M o z i a n s , uit
Neurenberg, uit welk huwelijk slechts een dochter L y d i a geboren werd, die twee
dagen na haargeboorte op 29 Mei 1652 overleed.
Zie: J.K. F ü s s l i , Geschichte der besten Künstler der Schweiz (1769-79) II, 99
e.v.; Allgem. Deutsche Biographie XXI (1885), 422-427; H. E c k h a r d t , Mattheus
Merian (1887), 29, 153, 156; D a n i e l B u r c k h a r d t -W e r t h e m a n n , Berichte
der Basler Kunstvereins (1906-08); C. B r u n , Schweizerisches Künstler-Lexikon II
(1908), 363; A l e x D i e t z , Frankfurter Handelsgeschichte (1921), 120-129; M o r i t z
S o n d h e i m in Philobiblon (1933), 9-34; W.K. Z ü l c h in T h i e m e -B e c k e r ' s
Allgem. Lexikon der bild. Künstler XXIV (1930), 412-413; P.A. T i e l e , Ned.
Bibliographie van land- en volkenkunde (1884), 240; A.M. L e d e b o e r ,
Alphabetische lijst van boekdrukkers (1876), 27; 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), 7, 107.
Wijnman

[Merwede, Matthijs van de]
MERWEDE (Matthijs v a n d e ) heer v a n C l o o t w y c k , eenige zoon van J o h a n
v a n d e M e r w e d e v a n C l o o t w y c k , rentmeester te Geertruidenberg over
de heerlijkheden van het Huis van Oranje aldaar, en C o r n e l i a , dochter van Willem
van Beveren en Emerentia van den Eynden. Geb. omstreeks 1625 te
Geertruidenberg. Zijn sterfjaar is onbekend; vermoedelijk was hij tegen 1677 nog
in leven. Op een verkooping van handschriften werd van hem een eigenhandige
brief verkocht van 1675.
Hij kreeg onderwijs aan de latijnsche school te Dordrecht onder de rectoren Isaack
Beeckman en Casparus Parduyn. Na te Leiden gestudeerd te hebben, ging hij in
1646 naar Engeland, van daar in 1647 naar Frankrijk en vervolgens in gezelschap
van Adriaan van Blyenburg en Nicolaas Heinsius Sr. naar Italië. Hij verbleef te Rome,
Venetië en Napels. Na zijn terugkomst te Dordrecht in het laatst van 1650 huwde
hij D e b o r a S p o n s e n . Hij had drie kinderen: A d r i a a n V i c t o r , J o h a n
J a c o b en D a n i ë l .
In Italië schijnt hij nogal lichtzinnig geleefd te hebben. Na zijn terugkomst in Holland
gaf hij twee dichtbundels uit: Roomsche Min- Triomfen
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('s Gravenh. 1651), met lofverzen o.a. van Reyer Anslo, dien hij in Italië had leeren
kennen. Zij beleefden vier herdrukken, de laatste van 1676. Dan: Geestelijke
Minne-vlammen poetischer wijze voorgestelt en opgedragen aan Jonkheer Pieter
van Peene ('s Gravenh., J. Burghoorn, 1653). De eerste bundel is vrij wellustig en
los van toon; in den tweeden poseert hij als bekeerd van zijn lichtzinnigheid, ‘dank
heb den ramp en tegenspoed mij van den Hemel toegepast.’ Wij missen hier het
dichterlijke vuur van de Triomten.
Verder gaf hij een vertaling van het vierde boek van de Aeneis. Bij naam is bekend
een gedicht De Italiaen. Huydecoper haalt van hem aan: Alle de schimpdichten van
Decius Julius Juvenalis en A. Persius Flaccus onder het pseudoniem E m i l i u s
Elmeguidi.
Volgens de traditie stond op het verkoopen van de Min-Triomfen 25 gulden boete,
ook de felle voorrede zal daartoe hebben bijgedragen.
In Italië leefde hij in de bent der nederlandsche schilders. Bronkhorst schilderde
er zijn portret. Ook Johan Hendrik Schoenfeldt schilderde hem. Een gegraveerd
portret van E. Vos staat voor den vierden druk van de Min-Triomfen en soms voor
de Geestelijke Minne-vlammen. Uit een brief aan Nicolaas Heinsius blijkt, dat hij
kort na zijn komst te Rome, waar hij in de Strada de Pontifici woonde, ernstig ziek
is geweest en toen veel hulp ondervond van den Cavaglier dal Pozzo of van Putten.
Heinsius had hem een goed geneesheer aan de hand gedaan, Alfonzo Fieri.
In zijn gedichten worden vele italiaansche schoonen vermeld met wie hij
minne-relaties gehad heeft. Door zekeren pater Meurs raakt hij verdacht van
nonnen-schenderij. De chirurgijn Herman Keulers, van Thienen, wist hem uit deze
moeilijkheid te redden. In Rome was hij in correspondentie met zijn zuster Amarentia
van Clootwyck, die gehuwd was met Maximiliaan van der Meer van Barendrecht.
Voor Margaretha, een andere zuster die ongetrouwd bleef, vertaalde hij het Hooglied.
Toen hij later vernam dat Margaretha doodelijk ziek lag, ging hij direct op weg naar
huis; onderweg te Venetië vernam hij dat zij reeds was overleden.
In April 1649 viel hij in handen van negen napolitaansche bandieten in de nabijheid
van Nessano; door list wist hij den dood te ontkomen. Uit verschillende gedichten
op Rome en Napels blijkt, dat hij een goed waarnemer van zedelijke en staatkundige
toestanden was. Toen Jan Gambas de Volterra hem in klei geboetseerd had zonder
de gelijkenis te treffen, stuurde van Merwede het werk terug, waardoor Gambas
zoo woedend werd, dat hij binnen weinige dagen stierf. M. was goed thuis in Latijn,
Fransch en Italiaansch. Horatius, Martialis en Vergilius, maar bovenal Petrarca
waren zijn lievelingsdichters. Hij vertaalde drie sonnetten van Petrarca zonder den
sonnetvorm te behouden.
Een geschilderd miniatuurportret door A. van Halen (uit diens Panpoeticon
Batavum) is in het Rijksmuseum te Amsterdam; behalve de reeds genoemde zijn
er nog gegraveerde portretten door J.G. van Bronckhorst en door R. à Persijn naar
J. Sandrart.
Zie: J.L. v a n D a l e n , Matthys van de Merwede, Heer van Clootwyck in
Oud-Holland XVIII (1900), 95; J.G. F r e d e r i k s , Het geslacht Van de Merwede in
Tijdschr. v.N.-B. Geschiedenis II, 61-73.
Prinsen

[Mesdag - Van Houten, Sientje]
MESDAG - VAN HOUTEN (Sientje), schilderes, geb. 3 Dec. 1834 te Groningen en
overl. te 's Gravenhage 20 Maart 1909. Zij is op 23 April
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1856 gehuwd met den schilder H e n d r i k W i l l e m M e s d a g . In 1866 is zij met
haar man naar Brussel gegaan, waar zijn vriend Alma Tadema woonde en waar zij
met verschillende hollandsche schilders in aanraking komen. In dezen tijd reeds
zijn zij begonnen te verzamelen en o.a. werken van Alma Tadema, Roelofs en
Bilders werden toen aangekocht. Pas wanneer zij in den Haag zijn, omstr. 1870, is
mevrouw Mesdag met schilderen begonnen. Zij krijgt teekenles van d'Arnaud
Gerkens en werkt zeer ijverig om haar technisch tekort in te halen. Het zijn
aanvankelijk alleen losse voorwerpen, dan stillevens en model. In 1871 al is zij met
olieverf gaan werken en zij houdt zich dan vooral bezig met natuurstudies. Zij werkt
veel buiten, o.a. te Scheveningen en zij trekt er op uit met de schilderes Henriëtte
Lindo, die haar, volgens haar eigen uitingen, veel geleerd heeft. In 1872 gaat zij
met haar man naar Vries in Drente, waar de heide een groote bekoring voor haar
heeft. Drie zomers achtereen trekken zij hier heen. In de volgende jaren zijn het
andere heidorpen, Putten, Bennekom, Beekhuizen en Ede, die hen tot zomerverblijf
dienen. In 1889 wordt ‘Een heide te Ede’ op de internationale expositie te Parijs met
brons bekroond. Na de heistudies maakt zij stillevens in olie- en waterverf. Haar
aquarellen hadden veel succes op de tentoonstelling van de Teekenmaatschappij,
waar zij geregeld inzond. Wanneer zij met Mesdag in 1867 de wereldtentoonstelling
te Parijs bezoekt, schenken zij nog geen aandacht aan de moderne fransche
meesters. Doch na haar eigen buitenstudies ziet zij haar indrukken weergegeven
in de werken der fransche schilders en deze oefenen dan grooten invloed op haar
uit. Het eerste fransche werk, dat de Mesdags aankoopen, is een avondstemming
van Corot. Daubigny en Millet werden door mevrouw Mesdag het meest op prijs
gesteld. Vele werken werden in den loop der jaren aangekocht. Hun huis aan de
Laan van Meerdervoort was een museum geworden en toen het te klein bleek, werd
in 1887 een afzonderlijk gebouw opgericht in den tuin, waarin thans nog de geheele,
zeer belangrijke collectie is ondergebracht. Mede door haar veelzijdige belangstelling
hebben de jongeren, die met mevrouw Mesdag werkten, veel aan haar te danken.
Een portret-medaille door F.E. Jeltsema.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIV
(1930), 428; M a x R o o s e s , Het Schildersboek (1900) IV, 121-139; G.H. M a r i u s ,
De Hollandsche schilderkunst in de 19e eeuw (1920).
van Guldener

[Mesritz, Louis van]
MESRITZ (Louis v a n ), geb. te Rotterdam 17 Juli 1793, overl. in den Haag 3 Mei
1864, zoon van W o l f P h i l i p v a n M e s r i t z , rabbinaal assessor bij de
Israëlietische gemeente te Rotterdam en H e n d r i j t j e P e r e s B e e r e n s t a m .
Hij huwde 17 April 1822 in den Haag N a n e t t e H a r t o g h . In dat jaar was Louis
van Mesritz ambtenaar bij de marine met standplaats te Antwerpen. In 1831 was
hij ambtenaar bij financiën te Brussel en maakte zich tijdens de onlusten zeer
verdienstelijk door het in veiligheid brengen van waarden en documenten. Na de
verschillende ambten doorloopen te hebben, werd hij ten slotte inspecteurgeneraal
van financiën en honorair staatsraad. Hij ligt begraven op de israëlietische
begraafplaats aan den Scheveningschen weg.
van Zuiden

[Metsu, Gabriël]
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METSU (Gabriël), schilder, werd geb. in 1629 te Leiden en werd begraven te
Amsterdam 24 Oct. 1667. Zijn vader, J a c q u e s M., kwam uit Belle in Vlaanderen
en was eveneens schilder. Hij stierf 6 Maart 1629. Zijn moeder heette J a c q u e -
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m i n t j e G a r n i e r s . Zij was vroedvrouw en reeds tweemaal gehuwd geweest.
Haar eerste man heette A b . l e F o n t e r r e , zij hadden drie kinderen. Haar tweede
man was de schilder F r e m o u s . Na den dood van J. Metsu huwde zij den 14 Sept.
1637 C o r n . G e r r . B o n t e c r a y uit Rotterdam. Haar testament maakte zij 20
Aug. 1651, wonende op het Marendorp te Leiden bij de Bakkerssteeg, en stierf 8
Sept. van dat jaar, nalatende o.a. eenige huizen; G. Metsu was haar jongste zoon.
In 1643 onderteekent M. met andere kunstenaren te Leiden (dus op 14- à 15-jar.
leeftijd) een verzoek tot oprichting van een St. Lucasgilde. In 1648 gebeurde dit en
M. behoorde tot de eerste leden. Hij heeft een schilderswoning op de Oude Mare
en ontvangt nog maar weinig voor zijn schilderijen. Waarschijnlijk stond M. in dien
tijd in betrekking tot D. Hals, die toen te Leiden was. Na diens invloed zien wij dien
van Dou of Bailly, van Jan Steen, van den delftschen Vermeer en van Rembrandt.
Kort na 1648 schijnt M. de stad Leiden verlaten te hebben, maar in 1654 was hij er
weer en werd de erfenis zijner moeder verdeeld. M. bezat toentertijd een ƒ 800, die
hij waarschijnlijk reeds met schilderen verdiend had. Sedert 1657 woont M. te
Amsterdam, wellicht omdat men hem te Leiden belasterde, en Amsterdam trok vele
schilders van dien tijd, men had er veel werkgelegenheid, o.a. door den bouw van
het nieuwe stadhuis. Daar in Amsterdam kwam M. onder invloed van Rembrandt.
Hij vestigde zich op de Prinsengracht en woonde er 19 Juli 1657. Volgens Houbraken
onderging hij dit jaar een steenoperatie. Den 12. April 1658 huwde M. met I s a b e l l a
d e W o l f f uit Enkhuizen; getuige van M. was de schilder Ant. de Grebber. M. was
een welgesteld man en woonde nog steeds op de Prinsengracht. Hij maakte in 1664
zijn testament. Later schijnt hij in de Leidsche straat te zijn gaan wonen, want den
24 Oct. 1667 werd hij begraven vanuit die straat in de Nieuwe kerk. De onkosten
der begrafenis bedroegen ƒ 15, er werden drie klokken voor hem geluid.
Zijn schilderijen geven vooral voorname burgermilieus weer, waarin gewone
gebeurtenissen plaats vinden als het overreiken van een brief, het bezorgen van
boodschappen, voorlezen, muziekmaken, het zijn altijd interieurs met weinig figuren.
Hun ontbreekt de humor van een Jan Steen, maar zij zijn daarentegen zonder
platheden en vol gratie. Technisch zijn zij volmaakt, zij doen soms denken aan
meesters als van Mieris of Dou, vooral wollen en zijden stoffen weet hij goed weer
te geven. Tot zijn vroege werken behooren de voorstellingen met smederijen en
eenige bijbelsche voorstellingen van groot formaat. Slechts een enkele maal geeft
hij een portretgroep weer (Kaiser Friedrich Museum te Berlijn). Het ‘Zieke Kind’ in
het Rijksmuseum te Amsterdam moet tusschen 1654 en 1657 geschilderd zijn. M.
is, toen hij van Leiden naar Amsterdam verhuisde, niet van onderwerp veranderd.
Uit de jaren na 1660 zijn het Bezoek bij de zieke te New-York, Metrop. Museum, en
de Gevogelte-kooplieden te Dresden. M. was in de 17de eeuw niet zoo beroemd
als W. van Mieris en G. Dou, maar in de 2e helft der 18de eeuw behaalden zijn
schilderijen hooge prijzen, zij werden daarna steeds hooger. Wij weten van
Houbraken, dat M. van Musscher in 1665 zijn leerling was; volgelingen zijn verder
Jac. van Geel, J. Ochterveld, J. Verkolje, E.H. van der Neer, D. Vertangen.
Prenten naar zijn ontwerp maakten o.a. David, Avril, Delfos, Daubrun, W. Vaillant,
Ploos van Amstel, Moitte, J. Cootwijck, Massard, Pette, Meckel, Wille, Greenwood,
Watson, Gole. Op M.'s
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naam staan ook sommige teekeningen van enkele figuren.
Zijn geschilderd zelfportret o.a. in Buckingham Palace te Londen en verschillende
particuliere verzamelingen; prenten door Pether, E. Schmetterling, A. Maurin, J.
Houbraken; een teekening door J. Quinckhard in het Prentkabinet te Amsterdam.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 149; III,
(1911), 126; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler XXIV (1930), 439 (door H. G e r s o n ); Beaux Arts 8 Febr. 1935; E.
P l i e t z s c h in Pantheon (Jan. 1936).
J.M. Blok

[Meulman, Barent]
MEULMAN (Barent), geb. in 1759, overl. te Hardenberg 1 Mei 1798, was predikant
te Obdam (1787-88), Abbekerk (1788-89), Venhuizen (1789) Katwijk aan Zee
(1789-92), Bunschoten (1792-94), Brouwershaven (1794-97), Hardenberg (1797-98).
Van hem verscheen een bundel Bijbel-, Zede- en Mengeldichten (Amsterdam 1780);
Redevoering over een handleiding ter bevordering eener best mogelijke
bijbelverdediging (Deventer 1797); De godsdienstbeschouwer in stichtelijke vertoogen
(Leiden 1792); Verhandeling over de goddelijkheid der gewijde geschiedenissen
en derzelver bindend gezag (Rotterdam 1796); Oratio de theologo
exegetico-philosophico ad conditionem Christianorum hodiernam constituendo
(Zwolle 1797); Leerrede voor den landman (Zwolle 1797).
Zie: Y p e y , Geschiedenis der Chr. kerk in de 18de eeuw III, 283.
Wumkes

[Meursinge, Albert]
MEURSINGE (Albert), geb. 22 Febr. 1812 te Meppel, overl. te Delft 10 Maart 1850,
liet zich 21 Sept. 1830 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, waar
hij zich onder de hoogleeraren Hamaker en Weijers inzonderheid op de oostersche
taal- en letterkunde toelegde. In 1839 verdedigde hij onder den laatste een Specimen
e litt. orient. exh. Sojutii librum de interpretibus Korani ex manuscriptis Cod. bibl.
Leid., werd hierop honoris causa doctor in de letteren en adjutor interpretis legati
Warneriani en hield zich als zoodanig bezig met het catalogiseeren van oostersche
codices, een arbeid, dien hij echter niet heeft voltooid. In 1846 vertrok hij als leeraar
in de maleische taal naar Delft, waar hij werkzaam bleef tot zijn dood. Van hem
verscheen: Maleisch eesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden Leiden
1842): Handboek voor het Mohamedaansche recht, in de Maleische taal, naar
oorspronkelijke Maleische en Arabische werken van Mohamedaansche
rechtsgeleerden bewerkt (Amst. 1844).
Zie: J. N a t , De studie van de Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e
eeuw (Purmerend 1929), 140.
Wumkes

[Mey, George de]
MEY (George d e ), geb. te Rotterdam in 1628, overl. te Gouda in 1712, zoon van
J a n d e M. en E v a R o u , liet zich Mei 1646 als student inschrijven aan de
hoogeschool te Leiden, reisde na volbrachte studie in gezelschap van Cats, Schaap
en van de Perre naar Engeland en Franklijk en was predikant te Leidschendam
(1657-63), Steenwijk (1663-66), Gorkum (1666-80) en Gouda (1680-1712). Op 16
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Oct. 1657 huwde hij A l e t h a S o e s i u s van Rotterdam (overl. 15 Dec. 1680 te
Gouda). Hij hertrouwde 23 Febr. 1683 met Maria Baalte van Amsterdam. De eerste
schonk hem 7 kinderen. Van hem verscheen: Kort Begrip der voornaamste geschillen
tussen de ware Gereformeerde en de huidendaagse Roomsche kerke, vervat in
verscheide vraagstukken, na de ordre der leere van onzen Chr. Catechismus, Gouda
1693). P. R a b u s gaf in zijn Boekzaal van
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Europa (1693, 277-279) een uittreksel van dit boek; Bedenkingen over de
hedendaagsche comediën, (Gouda 1704); Abrahams dood en begrafenis (Gouda
1712). In handschrift liet hij na: Cort reisjournaal door Engeland en Frankrijk van 4
Dec. 1651 tot 25 Maart 1654, waarvan S c h o t e l in zijn Geschied-, Letter- en
Oudheidkundige uitspanningen (Utr. 1840) een uittreksel gaf.
Zijn portret is gegraveerd door H. Bary naar G. van Diemen.
Wumkes

[Meijel, Mgr. Georg Theodoor Hubert van]
MEIJEL (Mgr. Georg Theodoor Hubert v a n ), geb. te Venlo 23 Jan. 1830, overl. te
Roermond 24 Jan. 1908, zoon van J a c o b E v e r h a r d en M a r i a A n t o i n e t t a
B o e r m a n s . Hij werd 10 Juni 1854 priester gewijd, enkele maanden later benoemd
tot leeraar aan het Bisschoppelijk College te Roermond, 1 Juli 1856 kapelaan te St.
Odiliënberg, 1 Jan. 1860 in die hoedanigheid verplaatst naar Thorn, 1 April 1863
benoemd tot secretaris van het bisdom Roermond, in Juli 1884 kanunnik van het
Kathedraal Kapittel aldaar, 2 Juni 1886 Geheim Kamerheer van Z.H. Paus Leo XIII,
12 Juni 1899 benoemd tot huisprelaat, 1 April 1900 eervol ontslagen als secretaris,
5 Dec. 1904 proost van het Kathedraal Kapittel, 13 Dec. 1904 vicaris-generaal van
het bisdom.
Zie: H.J.F. B o e r m a n s e n J.J.M. V e r z i j l , Genealogie der Familie Boermans,
97; J. V e r z i j l , Genealogie van Meijel; Mededeelingen van Jos. Linssen te
Roermond.
Verzijl

[Meijer, David]
MEIJER (David), geb. te Bremen in 1716, overl. in den Ham (Gron.), liet zich 24
Aug. 1743 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen. Hij was
predikant in den Ham (1748-76). Van hem verscheen: Observatio ad Ephes. 6:10
seq. quo probatur Paulum in hoc epilogo non universum coëtum Ephesinum, sed
ministros et antistites ejusdem coëtus Ephesini alloqui in Bibl. Brem. nova, VI, I, 98.
Zijn zoon D a v i d M. werd 9 Sept. 1779 als phil. student aan de hoogeschool te
Groningen ingeschreven.
Wumkes

[Meijer, Gerhard]
MEIJER (Gerhard), geb. te Scheemda in 1655, overl. te Beerta 31 Maart 1718, liet
zich 30 Maart 1675 als student inschrijven aan de hoogeschool te Groningen en
was predikant te Termunten (1681-83) en Beerta (1683-1718). Van hem verscheen:
Portaal des Heeren of een verhandeling van de pligten der ouderen, waar te nemen
in de opvoeding van hunne kinderen om se daardoor, onder Gods goedheid uit den
staat der nature tot den staat der Waare genade over te brengen (Groningen 1701);
De onderwerpen van den H. Doop nader bepaald ofte een ernstig antwoord op de
groote vraag of alle de jonge kinderen, die tot 't ontvangen van den H. doop in de
Geref. Kerk aangeboden en aangenomen werden, daartoe geregtigd zijn? en ofte
van de leeraars met een goed geweten kunnen worden gedoopt. Na eenige
beschaving met een voorreden en sommige aanteekeningen volgens
kerkenordeninge uitgegeven door J o h . R e m . K e l d e r m a n , pred. te Utrecht (Utr.
1719); Weegschale van het heiligdom, geschikt om het licht en werk van de genade
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Godts, van het dwaallicht der natuur en van den Satan of derselver werkingen in
den mensche te onderscheiden, uitgegeven met een voorrede door H. C a r e l v a n
B i j l e r , pred. te Niekerk, Oldekerk en Faen (Gron. 1731).
Wumkes

[Meijer, Jacobus]
MEIJER (Jacobus), geb. 11 Nov. 1807 te Groningen, overl. te Wolvega 21 Mei 1860,
liet zich 14 Mei 1824 inschrijven aan de hoogeschool te Groningen, trok in 1830 uit
met de groninger flankeurs, hervatte de studie en verliet de academie als doctorandus
in de theologie. Hij was predikant te Beetgum (1833-45), waar hij zijn proef-
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schrift schreef: Qua inquiritur in vim, quam habuit institutum Mosaicum in Hebraeorum
de rebus post mortem futuris opiniones, dat hem den titel theol. doctor bezorgde 4
Nov. 1835. Daarna was hij predikant te Wolvega (1845-60). Hij vertaalde uit het
Duitsch van Dr. A. N e a n d e r , Het leven van Jezus in deszelfs geschiedkundigen
zamenhang en geschiedk. ontwikkeling (Gron. 1840-41) 2 dln.; en van denzelfden
Geschiedenis der Christelijke kerk onder de leiding der apostelen (Gron. 1844-45)
2 dln. Verder schreef hij de vraagboekjes: Kort begrip van hetgeen de Christen tot
zaligheid te weten noodig heeft; Leiddraad bij het Godsd. onderwijs (Meppel 1852)
beiden 2e dr. Nog bewerkte hij naar het Engelsch Th.B. M a c a u l y 's Het Leven
van drie beroemde Engelsche staatslieden (Meppel 1857).
Hij was medewerker aan het Christelijk Zondagsblad onder redactie van J.J.
S w i e r s , en schreef opstellen en recensiën in de Gids en het Zondagsboek dat
Ypma te Franeker uitgaf.
Wumkes

[Meyer, Johan Hendrik Louis]
MEYER (Johan Hendrik Louis), schilder en etser, werd geb. 9 Maart 1809 te
Amsterdam en is overleden te Utrecht 31 Maart 1866. Hij was een leerling van G.P.
Westenberg en J.W. Pieneman. Hij schilderde vooral zeegezichten met helder licht
boven donkere zeeën aan één kant, donkere luchten boven heldere zeeën aan den
anderen kant; alles zeer systematisch opgezet; toch was zijn werk vrij gevoelig. Hij
had hierbij veel te danken aan Jacob Maris, ook had hij veel te danken aan J.
Moerenhout. In 1827-33 was hij in Frankrijk, 1833-39 in Deventer, 1839-41 in
Antwerpen en Maastricht; sinds 1841 verbleef hij in Parijs en na 1855 in den Haag.
M. schilderde ook portretten en heeft ook gelithografeerd. Tot zijn leerlingen schijnen
behoord te hebben M. Maris, Hofman, Kiers.
Zijn geschilderd zelfportret is in het Rijksmuseum te Amsterdam; prenten door
F.H. Weissenbruch en J. Weissenbruch.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 157; U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXIV
(1930), 489.
J.M. Blok

[Meijer, Ubbo Henricus]
MEIJER (Ubbo Henricus), geb. te Groningen in 1818, aldaar overl. 15 Dec. 1855,
liet zich 27 Dec. 1834 inschrijven aan de hoogeschool te Groningen, vestigde zich
aldaar als geneesheer, en schreef: De grondslagen der geneeskunst critisch
beschouwd (Gron. 1853); Het beginsel der geneeskunst in wezen en toepassing
(Gron. 1855).
Wumkes

[Michgorius, Johannes]
MICHGORIUS (Johannes), geb. te Deventer in 1638, overl. 1 Nov. 1693, liet zich
20 April 1656 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, en was van
1 Sept. 1670 tot zijn dood predikant te Coevorden. Hij was op de classis te Sleen
den 7. Oct. 1672 niet tegenwoordig, omdat hem, alhoewel ziek, bij het overgaan
van Coevorden van den bisschop gelast was binnen 24 uren te vertrekken, omdat
‘hij de militie al te seer uyt de Bijbel gesterkt had’. Hij hield een lijkrede op C a r e l
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R a b e n h a u p t , die hij in het licht gaf met een beschrijving van diens leven en
bedrijven, getiteld: De ware troostgrond der gelovige zielen (Amst. 1675).
Zie: T.A. R o m e i n , De Herv. predikanten van Drenthe (Gron. 1861), 255.
Wumkes

[Middelhoven, Daniël]
MIDDELHOVEN (Daniël), geb. te Voorschoten in 1612, overl. te Bergen op Zoom
23 Mei 1670, liet zich 16 Febr. 1624 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Leiden, was predikant bij de nederl. ambassade eerst te Venetië, daarna te Parijs,
vervolgens predikant te Tholen (1638-62)
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en Bergen op Zoom (1662-70). Hij huwde J o h a n n a L i e n s , die hem 3 zonen
en 3 dochters schonk. Van hem verscheen: Neegen predicatiën over de bekeering
o

o

uit Job en de Psalmen (Bolsward 1651) 12 ; XVI redenen over Job 1 (1660) 12 ;
o
over Job 2-7 (Rott. 1661) 12 ; Meditatiën over eenige texten der H. Schrift (Bolsward
o
1651) 12 ; Goede gedagten; Tooneel van Gods voorzorgen; Over de zes eerste
capittelen van 't boek Jobs; goede gedachten en meditatiën.
Zie: d e l a R u e , Gel. Zeeland, 271.
Wumkes

[Middelhoven, Michaël]
MIDDELHOVEN (Michaël), geb. April 1645 te Tholen, overl. te Axel 1 Juli 1706,
zoon van den vorige, liet zich in 1661 als student inschrijven aan de hoogeschool
te Utrecht, en was predikant te Wouw. Zaamslag (1677-1704). Hij was gehuwd met
A d r i a n a J a c o b a v a n W i e l a n d t en hertrouwde met S a r a d ' H a r p . Uit
het laatste huwelijk werd J o n a M. geboren, die van 1705-57 predikant was te Axel.
Van Michaël M. verscheen: Korte redenen over 't 7de Capittei Jobs, met eene
meditatie op de tribulatie dezes tijdts (1678); Meditatiën over Jacobus V: 11 (Rott.
1670); Tooneel van Gods voorzienigheid; Bronaden der woorden,
oorspronkelijkheden, ter bevattinge den H. Schrift. Van zijn zoon J o n a heeft men
een Dissert. theol. de fundamento apostol, et prophet. ad Eph. 9:10 (Lugd. Bat.
1701).
Zie: d e l a R u e , Gel. Zeeland, 271; G l a s i u s , Godgel. Nederl. II, 510; III, 673.
Wumkes

[Middendorp, Jacobus]
MIDDENDORP (Jacobus), geb. te Ootmarsum (O.) in 1538, overl. te Keulen 13 Jan.
1611. Hij werd kanunnik van de metropolitaan- en deker van de collegiale kerk van
St. Andreas te Keulen doctor in de rechten, vice-kanselier der universiteit, waar hij
onderricht gaf in de wijsbegeerte en groote vermaardheid verkreeg, zoodat
verschillende vorsten hem tot hun raadsman kozen. Mer heeft van hem de volgende
geschriften: Academiae celebres in universo terrarum orbe, libri L (Keulen 1567).
Een nieuwe uitgave hiervan ver scheen onder den titel: Academiarum celebrium
universi orbis libri VIII (ald. 1602), 2 dln. dit werk is opgenomen in het Chronicon
chroni corum van G r u t e r (Frankf. 1614); voorts Historie monastica (Keulen 1603);
Sylva originum anacho reticarum (Keulen 1615).
Zie: F.X. d e F e l l e r , Dictionnaire historique ou biographie universelle XIV (1835),
389-390.
Verzijl

[Mierevelt, Michiel Jansz. van]
MIEREVELT (Michiel Jansz. v a n ), ook M i e r e v e l d of M i e r e v e l d t , schilder,
geborer 1 Mei 1567 te Delft en daar overleden 30 Jun 1641. Hij was de zoon van
een goudsmid J a n M i c h i e l s e n v a n M i e r e v e l t . In Delf schijnt hij gewerkt
te hebben bij Willem Willemsz en een onbekenden schilder Augustijn. Omstr. 1583
gaat hij naar Utrecht, waar hij de leerling word van Anthonie Blockland, bij wien hij
tot diens dood in 1583 blijft. Hij keert dan voorgoed naar Delf terug. De oudste
gildeboeken van Delft, die van 1630 dateeren, vermelden zijn naam. Hij wa 11 April
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1589 gehuwd met C h r i s t i n e v a n d e r P e s en op 9 Januari 1633 is hij voor
de tweede maal in het huwelijk getreden met A n n a H u y s e n . Zijn naam is
herhaaldelijk te vinden in akten, wanneer hij bij den notaris als getuig optreedt.
Waarom hij dat zoo dikwijls deed, in onbekend. In een testament van 1628 van hem
en zijn eerste vrouw ‘Stijntgen Pietersdr.’ worden de kinderen vermeld: G e e r t r u y t ,
die in 161 gehuwd was met Willem Jacobsz. van Delft M a r i a , C o m m e r t g e n
en een zoon J a n
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De 2e zoon, P i e t e r , was al in 1623 overleden. Het laatste testament, dan van
1641 dateert, vermeldt alleen zijn ongehuwde dochter C o m m e r t g e n , die geestelijk
niet geheel normaal is, en de kleinkinderen. Was zijn particuliere leven niet gelukkig
- een paar van zijn kinderen stierven krankzinnig - de materieele omstandigheden
waren zeer gunstig. Hij werd als portretschilder spoedig beroemd en duur betaald.
Hij is de hofschilder der Oranjes. Vele bekende persoonlijkheden uit dien tijd werden
door hem uitgebeeld. Zelfs tracht koning Karel I hem naar Londen te halen in 1625.
Waarschijnlijk heeft de pest hem toen afgeschrikt. Toch hebben wij verschillende
portretten van engelsche personen, die hij in Delft of den Haag geschilderd heeft,
of zij stellen figuren voor, die ten onrechte engelsche namen dragen. Constantijn
Huygens roemt hem als een voornaam portretschilder en schrijft o.a.: ‘Wie hij is en
hoe groot hij is, weet niet alleen Delft, Nederland, België, Europa, maar de geheele
wereld’. Hij stelt hem gelijk met Holbein en Pourbus. Hij prijst hem zeer, maar merkt
toch terecht op, dat zijn kunst met het ouder worden er niet op vooruit gaat. Zijn
beste werk, dat vrij zeldzaam is, maakte hij tusschen 1592 en 1600. Later komt hij
onder invloed van Frans Hals. Hij had een groot atelier, waar hij talrijke copieën liet
maken, die hij met zijn eigen naam signeerde, wat ten slotte veel schade heeft
gedaan aan de appreciatie van zijn werk. Uit den inventaris van zijn nalatenschap
blijkt, dat hij van de meest bekende personen eenige portretten in voorraad had. Hij
is een goed en betrouwbaar portrettist, eenvoudig maar oppervlakkig. Hij schildert
zijn modellen gewoonlijk blootshoofds. trois-quart en meestal als buste of kniestuk.
Op de achtergrond van eenige portretten komen krijgstooneelen voor, die door Jan
Martsen de Jonge werden geschilderd. Van Mierevelt heeft zich ook met
mythologische onderwerpen bezig gehouden. Van zijn vele leerlingen zijn in de
eerste plaats te noemen zijn zoons P i e t e r en Janen Paulus Moreelse. Zijn
schoonzoon W i l l e m v a n D e l f f heeft Mierevelt's roem vermeerderd door een
reeks etsen te maken naar zijn portretten. Ook de kleinzoon J a c o b v a n D e l f f
werkt in het atelier mee. Als Mierevelt in 1641 in het huis Spaengien aan de Oude
Delft overlijdt, laat hij een aanzienlijk vermogen na. Op 30 Augustus maakt zijn neef,
de notaris Johan van Beest, den uitgebreiden inventaris van zijn inboedel op.
Geschilderde zelfportretten o.a. in de verz. hertog van Bedford op Woburn Abbey
en in het Museum te Karlsruhe; prenten o.a. door W.J. Delff naar A. van Dyck, H.
Hondius, J. Ladmiral, E. de Boulonois.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 162-164; U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIV (1930),
539; J.A. W o r p in Oud- Holland (1891), 121-123; A. B r e d i u s in Oud-Holland
(1908), 1.
van Guldener

[Mieris, Frans van]
MIERIS (Frans v a n ), d e O u d e , schilder en etser, geboren 16 April 1635 te Leiden
en daar overleden 12 Maart 1681. Zijn vader J a n B a s t i a a n s z . v a n M i e r i s ,
die in 1626 als goudsmid en diamantslijper te Leiden werkzaam is, had 23 kinderen.
Hij wilde Frans eerst in zijn eigen vak opleiden, doch op aanraden van den
kunstzinnigen Willem van Heemskerk komt hij in de leer bij den glasschilder Abraham
Toorenvliet. Dan gaat hij naar Gerard Dou, die hem de beste van zijn leerlingen
noemt. Een half jaar werkt hij bij Abraham van de Tempel, doch keert dan weer naar
Dou terug. Op 14 Mei 1658 wordt

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

630
hij lid van het St. Lukasgilde, waarvan hij in 1662 en 1665 als commissaris en in
1665 als deken optreedt. In 1657 is hij in het huwelijk getreden met C u n e r a v a n
d e r C o c k , met wie hij te Leiden bleef wonen. Een aanbod van den stadhouder
der spaansche Nederlanden, Leopold Wilhelm, om naar het hof te Weenen te komen,
heeft hij ter wille van haar afgeslagen. Zijn werk vond al vroeg aftrek. Prof. F. de la
Boë Silvius, die zich omstreeks 1658 in Leiden had gevestigd, verlangde zelfs
voorverkooprecht van alles wat van Mieris schilderde. Deze was het, die hem in
aanraking bracht met Leopold Wilhelm. Als de groothertog van Toscane, toen nog
erfprins, een paar reizen naar Holland maakt, in 1667 en 1669, verzuimt hij niet bij
van Mieris eenige stukken te koopen. Tusschen 1670 en 1681 heeft hij veel met
Jan Steen omgegaan, toen deze naar Leiden was teruggekeerd. In zijn werk is
echter geen invloed van Steen te bespeuren, wel omgekeerd. Van Mieris schildert
portretten en interieurs met veel goede kwaliteiten. Zijn schilderwijze is echter reeds
vroeg in een bepaalde manier ontaard. Van zijn 5 kinderen werden J a n en Willem
(die volgt) eveneens schilder. Willem en de kleinzoon Frans (dl. VIII, kol. 1154)
hebben de traditie van het fijnschilderen voortgezet.
Geschilderde zelfportretten o.a. in de musea te Berlijn, Mënchen, Schwerin, 's
Gravenhage, Leiden, Dresden en in particuliere verzamelingen; prenten o.a. door
A. Blotelingh, C. de Moor, W. Baillie, M. Francia, J. Houbraken, C.E. Taurel.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Kënstlerlexikon II (1910), 164-167 en III
(1911), 127: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Kënstlerlexikon XXIV (1930),
540; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreib. und krit. Verzeichnis der Werke der
hervorragendsten holl. Maler des XVII. Jahrh. X (1928).
van Guldener

[Mieris, Willem van]
MIERIS (Willem v a n ), schilder, etser, boetseerder, werd geb. 3 Juni 1662 te Leiden
en is aldaar overleden 27 Januari 1747. Hij was de tweede zoon van Frans v.M.
den Oude, die voorgaat, en C u n e r a v a n d e r C o c k ; hij had een broeder J a n ,
die ook schilder was. Zijn vader stierf toen hij 18 jaar was. Hij was diens leerling en
schijnt na hem geen anderen leermeester gehad te hebben. In 1683 komt hij voor
in het leidsche St. Lucasgilde; het volgend jaar huwde hij met A g n e t a C h a p m a n ,
die hem een jaar overleefde. Zij hadden een zoon F.v.M. den Jonge, ook schilder
(dl. VIII, kol. 1154). W.v.M. bleef gedurende zijn geheele leven in Leiden wonen,
maar had behalve zijn leidsche begunstigers, als Alard de la Court van der Voort,
ook tal van begunstigers in den Haag en Amsterdam. In 1695 komt W.v.M. voor in
het Ieidsche Studentenalbum. Op lateren leeftijd werd hij geheel blind. Zijn nagelaten
schilderijen werden door zijn zoon afgemaakt. W.v.M. heeft vooral schilderijen met
mythologische en bucolische voorstellingen gemaakt. Zijn vroege werken hebben
sterke tegenstellingen van licht en donker, zijn latere werken zijn glad. met vele
bijzonderheden. Hij schilderde op de manier van zijn vader, doch paste zich aan
zijn eigen tijd aan. Voor de la Court v. der Voort heeft hij tal van schilderijen van zijn
vader gecopieerd. Het Museum te Dresden bezit een groot aantal schilderijen (13)
van hem. Hij heeft ook geëtst en in was geboetseerd, modellen van metalen
pronkvazen en terracotta-reliëfs gemaakt, waarvan helaas niets is overgebleven.
Leerlingen en navolgers waren zijn zoon, verder A. van der Eyck en J.B. Grundmann,
die een leerling van C.W.E. Dietrich was. Naar hem hebben o.a. prenten
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gemaakt: J.B. Massard, C.G. Schulze, C.E. Taurel, A. de Blois.
Zijn geschilderd portret door F. van Mieris Jr. in het museum Christansborg te
Kopenhagen; teekening door onbekende in het Prentenkabinet te Amsterdam;
prenten door J. Houbraken, J.C. Hamburger, Lehmann.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 167; U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXIV
(1930), 541 (door H. G e r s o n ); C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes u.
kritisches Verzeichnis der Werke der hervorrag. Holl. Maler des XVII. Jahrh. X
(1928).
J.M. Blok

[Miggrode, Jacobus van]
MIGGRODE (Jacobus v a n ), geb. te Veere in 1573, overl. te Middelburg in 1645.
Zijn vader was Johannes van Miggrode, die volgt. Hij hield te Leiden 21 Jan. 1595
onder Franciscus Gomarus (zie dl. VII, kol. 483-486) een disputatie over ‘Gods
Voorzienigheid’ (zie: G.P. v a n I t t e r z o n , t.a.p.), en werd candidaat tot den H.
dienst op 3 Maart 1598. Vóór 1607 was hij eerst predikant te Scherpenisse, daarna
te Gapinge. Vervolgens stond hij te Arnemuiden, en sedert 1625 te Middelburg. Hier
was hij ook curator van de latijnsche school. In 1625 is hij gehuwd met de weduwe
van Abraham Philipsz. Mellinus, overl. begin Nov. 1622 (zie dl. VII, kol. 858), met
wien zij 20 Febr. 1610 was getrouwd. In 1610 werd hij reeds in Nederduitsche
Helicon ‘den konstrijcken Migrodius’ genoemd. In 1619 behoorde hij tot degenen
die ‘geschikt geacht waren om de nieuwe Bijbelvertaling te helpen maken en
overzien’. Na zijn dood verscheen van hem: Bloemhof der geestelijcke gelijckenissen,
met groote neerstigheydt vergadert ende bijeen gestelt (Dordr. 1646), een gedicht.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door J. Houbraken en J.A. Boland.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 492 v., 514 v.; III ('s
Hert. 1856), 672 v.; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek
II (Zutph. 1870), 330; J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der reformatie van Zeeland
(Midd. 1766), 207, 319; G.P. v a n I t t e r z o n , Franciscus Gomarus ('s Gravenh.
1930), 52; H. K a a j a n , De pro-acta der Dordtsche synode in 1618 (Rott. 1914),
132, aant. 1, no. 23; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 63; Archief voor kerkel.
gesch. V (1834), 115, 118; IX (1838), 499; Ned. Archief voor kerkel. gesch. IV (1844),
235; Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 122, 129, 138, 146.
Knipscheer

[Miggrode, Johannes van]
MIGGRODE (Johannes v a n ), geb. te Aalst (Vlaanderen) 6 Mei 1531, overl. te
Veere 6 Mei 1627. Zijn ouders waren J a c o b u s v a n M i g g r o d e en Margaretha
van den Eekhaute. Hun familiewapen droeg als devies: ‘Vivendo migro’. Zijn vrouw
was J a c o m i j n t j e G i j b e r t s , van Middelburg, overl. 31 Juli 1603. Zijn zoon,
Jacobus van Miggrode, gaat hiervoor. Hij wordt de hervormer van Zeeland genoemd.
Wij vinden hem voor het eerst in 1564 als kanunnik en pastoor te Veere. Als zoodanig
was hij reeds hervormingsgezind, zooals velen in die dagen. Hij werkte alzoo mede
aan een ‘zachten gang’ in het hervormingswerk te Veere en in Zeeland. Zijn invloed
op anderen (vgl. Antonius Walaeus in dl. II, kol. 1513-17) is onmiskenbaar. In 1566
(‘zoo het niet in 1567 is geweest’), waarschijnlijk niet vroeger (in 1563), zooals men
wel eens heeft gemeend, vluchtte hij naar Engeland. Eerst in 1567 is een opvolger
voor hem benoemd als pastoor en deken van het
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kapittel der Onze Lieve Vrouwekerk te Veere, en 17 Aug. 1568 volgde hem het
banvonnis van Alva (waarin hij foutief J o h a n d e N u g r o e d e genoemd wordt),
dat hem gelukkig niet deerde (zie over dit alles v a n S c h e l v e n , t.a.p.). Hij werd
de stichter en de eerste predikant van de gemeente te Colchester; zijn invloed reikte
daarbij ver, waarschijnlijk vooral ook te Norwich. Na 1 April 1572 keerde hij in Mei
of Juni (3 Mei werd Veere Staatsch) naar Veere weder, waar hij de ziel van de
Gereformeerde gemeente was, en een krachtig helper aan ‘de reformatie van
Zeeland’, beschreven door J.W. t e W a t e r (zie beneden en dl. IV, kol. 1438-1440).
Te Middelburg preekte hij geregeld, terstond na de verovering van die stad (21 Febr.
1574); spoedig daarop organiseerde hij de classis Middelburg. Het spreekt vanzelf,
dat hij in alle zeeuwsche synoden tegenwoordig was, dadelijk al in de groote synode
te Dordrecht van 15-28 Juni 1574. Met Gaspar van der Heyden (Heydanus) (zie dl.
II, kol. 570-573; de B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. prot. godgel. in
Ned. III, 807-816; Mennonitisches Lexikon II, S. 274) stelde hij o.a. in de synode te
Rotterdam, gehouden medio Juni 1575, een ‘remonstrantie des synodi op an den
eedeIe.... heeren Staten slandts van Hollant ende Zeelandt’ (zie R e i t s m a e n
v a n V e e n II, t.a.p.). Voor Zeeland vervaardigde hij een opstel Over de verbindende
onderschrijvinge voor de dienaren in Walcheren onder de 91 artikelen en onder de
23 vraagstukken in de kerkvergadering (van Dordrecht in 1574) beraamd en
beantwoord, dat den eersten grondslag vormde voor de kerkelijke organisatie in
Zeeland. Met Johannes Gerobulus (zie dl. I, kol. 929-931) arbeidde hij aan de
hervorming van Goes en Zuid-Beveland (1578 en 1579). De groote synode van
Middelburg van 1581 droeg hem en Michiel Panneel (zie dl. IV, kol. 1066 v.) op om
‘een sekere forme van, examen’ samen te stellen voor a.s. predikanten, ‘overmits
eenige hier inne te veel, eenige te weinich te doen geseght worden’ (zie: R u t g e r s ,
a.w., 416, 434). Van de synode te Middelburg, begonnen op 1 Febr. 1591, die de
zeeuwsche kerkorde ontwierp, was hij de scriba. De uitvoerige notulen hierover kan
men lezen bij R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 15-32. Waarschijnlijk is hij de
opsteller van het Ontwerp omtrent de huwelijken en het ondertrouwen, om aan de
Ed. Mog. H.H. Staten vertoond te worden (1597) (zie beneden), en schreef hij Ware
troostgronden der gelovige zielen. Josua van Iperen (zie dl. IV, kol. 799 v.) hield in
1772 bij het tweede eeuwfeest van de kerkhervorming een rede: Tweehonderdjarig
jubelfeest der Nederlandsche vrijheid of redevoering ter gedagtenisse der afwerpinge
van het Spaansche juk, uitgesproken te Vere 3 Mei 1772 (Midd. 1772). Door hem
opgewekt, besloot men tot de plaatsing van een eerezuil voor Johannes van
Miggrode in de kerk te Veere. Bij de onthulling van dit gedenkteeken sprak dezelfde
predikant te Veere zijn: Historische redevoering bij het ontdekken der gedenknaald
ter eere van Joannes van Miggrode, met portret (Amst. 1774). Jacob Renier (zie dl.
III, kol. 1071), ook predikant te Veere (1798-1836), schreef: De verdiensten van J.
van Miggrode omtrent de hervorming in Zeeland, bijzonder in Vere (Midd. 1827 of
1828?).
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in het bezit van het
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg; voorts een gegraveerd portret door J.
Houbraken.
Zie: J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende
eeuw (Midd.
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1766), 90-93, 168; G. V r o l i k h e r t , Vlissingsche kerkhemel (Vliss., Midd. 1758),
21 v.; D.J. A n d r e a e (zie dl. I, kol. 130), Johannes van Miggrode, pastoor, later
gereformeerd predikant te Veere in Kalender voor de protestanten in Nederland
(1860), 212-231; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 511-514;
III ('s Hert. 1856), 673; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch
handwoordenboek II (Zutph. 1870), 329 v.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II,
127, 155, 167, 170; V, 1-6, 15, 32, 35 v., 46-49 (ontwerp voor ‘houwelyxse
ondertrouwen ende wat dien aengaet’); R u t g e r s , Acta van de Ned. synoden der
zestiende eeuw (Utr. 1889), 132, 175, 190, 212, 416, 434; A.A. v a n S c h e l v e n .
De Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en Duitschland....
('s Gravenh. 1909), 186-188; Nederland in Woord en Beeld (Leid., Burgersdijk en
Niermans, 1924), 102 v.; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans, 1900), 787, no. 607; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche
boeken tot 1787, 266; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 509;
Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 150; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de
Herv. Kerk der Ned., 4e dr. (Utr. 1933), 173 v.; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned.
Herv. Kerk I (Amst. 1911), 25 v.; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895), 133
v.
Knipscheer

[Mignon, Abraham]
MIGNON (Abraham), schilder, werd geb. 21 Juni 1640 te Frankfort a.d.M. en overleed
in 1679, vermoedelijk te Wetzlar, misschien te Frankfort. Hij was de zoon van een
koopman, die door een ongeluk om het leven gekomen was. Van zijn 7de jaar af
was hij een leerling van J. Marrel te Frankfort, die hem na 1659 naar Utrecht bracht
in de leer bij J. Davidsz. de Heem. Sedert 1665 was M. weer te Frankfort of Wetzlar.
Zijn moeder was een l e B l o n . Hij huwde pas na haar dood op 8 Aug. 1665. In
1669 was hij lid van het schildersgilde te Utrecht en hij was er nog in 1675, daar hij
toen diaken was van de Waalsche kerk aldaar. Den 17den Dec. 1676 werd zijn
zesde kind te Frankfort gedoopt; hij liet twee dochters na. M. schilderde bloemenen vruchtenstillevens, en een enkele maal gevogelte. Bij voorkeur schildert hij
veldbouquetten en groote bloemen, gaarne laat hij de takken en bladen buigen; de
kleuren, waarvan het rood vooral sterk spreekt, zijn hard en ondoorschijnend, zij
missen warmte. De achtergronden zijn gewoonlijk donker. Zijn stillevens zijn meestal
bont van kleur, met zeer vele details, maar technisch voortreffelijk. Leerlingen zijn
Maria Sibylla Merian en Ernst Stuven.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXIV, (1930); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910),
169; Die Weltkunst IV (1935), 28.
J.M. Blok

[Mist, Jan Hendrik de]
MIST (Jan Hendrik d e ), geb. te Nijmegen in 1711, overl. 1 Jan. 1795, liet zich in
1732 inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, werd predikant te
Gameren (1737-42) en Driel (1742-95). Van hem verscheen: Korte schets der
goddelijke waarheden voor eenvoudigen, dat een 8en druk beleefde; Uitgebreide
schets, ter nadere verklaring der korte schets, eveneens meermalen herdrukt.
Wumkes
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[Moda, Gerhardus]
MODA (Gerhardus), geb. te Leeuwarden in 1640, overl. 4 Febr. 1677 te Bolsward,
liet zich 26 Aug. 1657 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
was predikant te Burgwerd c.a. (1666-73) en Bolsward (1673-77). Hij telde Franciscus
Hemsterhuis, die zich in 1661 te Groningen bevond,
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onder zijn vrienden. Moda schreef een hebreeuwsche, grieksche en latijnsche spreuk
in diens album.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
269, 275; d e C r a n e , De familie Hemsterhuis, 15, 108.
Wumkes

[Mohnike, Otto Gottlieb Johann]
MOHNIKE (Otto Gottlieb Johann), geb. te Stralsund (pruissisch Pommeren) 27 Juni
1814, gest. te Bonn 26 Jan. 1887, zoon van G o t t l i e b C h r i s t i a n F r i e d r i c h
M o h n i k e e n E l e o n o r a C a r o l i n a U l r i c a v o n S t r i c k e r . Hij werd
officier van gezondheid 3e kl. bij het nederl.-ind. leger 30 Maart 1844; kwam te
Batavia 29 Nov. 1844; off. v. gez. 2e kl. 9 Nov. 1847; off. v. gez. 1e kl. 29 Jan. 1855;
dirig. off. v. gez. 2e kl. inspecteur der hospitalen 6 Dec. 1862; dirig. off. v. gez. 1e
kl. 20 Aug. 1868; gepens. 24 Oct. 1869. Gedurende zijn diensttijd was hij korter of
langer geplaatst op Java, Borneo, Sumatra, Celebes en de Molukken, maar vooral
is van groot belang zijn plaatsing op Decima, in Japan, waar hij van 1848-51 verbleef.
Zijn enorme verdiensten voor de ontwikkeling der geneeskunde in Japan bestonden
vooral in het goed en met groot succes organiseeren van een vaccinatie-dienst met
koepokstof, voor de levering waarvan het toenmalige hoofd van den milit. geneesk.
dienst van Nederl.-Indië Dr. W. Bosch (zie dit dl., kol. 99) zijn medewerking verleende,
en het invoeren van de stethoscoop bij de geneeskundigen. Hij heeft een
buitengewonen ijver aan den dag gelegd bij gelegenheid van een op Java
heerschende epidemie. Als weduwnaar van C.A.S. R o s k o t , met wie hij 26 Febr.
1857 gehuwd was, trouwde hij 12 Aug. 1868 met A n n a C a t h a r i n a
M i l t e n b u r g . Van hem zijn bekend: Uebersicht der Cetoniden der Sunda- Inseln
und Molukken nebst der Beschreibung von 22 neuen Arten (Berl. 1872); Banka und
Palembang nebst Mittheilungen über Sumatra im Allgemeinen (Münster 1874);
Ueber geschwänzte Menschen (Münster 1878); Blicke auf das Pflanzen- und
Tierleben in den Niederl. Malaienländer (Münster 1883); en dan het voor zijn
werkzaamheid in Japan en voor de geschiedenis der japansche geneeskunde uiterst
belangrijke opstel in Geneesk. Tijdschr. v. Nederl.-Indië I, 1853: Aanteekeningen
over de Geneeskunde der Japanners. Nog zijn te vermelden: Afzetting van zwart
pigment op de arachnoidea der medulla oblongata, eigenaardig aan de Maleische
volksstammen in Gen. Tijdschr. v.N.I. III (1854); Verslag der bij de civiel geneesk.
dienst te Amboina gedur. 1859 waargenomen ziekten in Gen. Tijdschr. v.N.I. VIII
(1861); Die Japaner. Eine ethnogr. Monographie (Münster 1872); Volksaberglauben.
Legenden und Ueberlieferungen der Japaner in Globus XXI (1872).
Zie over hem: Y. F u j i k a w a , Gesch. d. Medizin in Japan. Kurzgef. Darstellung
d. Entw. d. japan. Medizin m. bes. Berücks. d. Einführ. d. europ. Heilk. i. Japan.
Herausg. v. Kaiserl. Japan. Unterrichtsminist. (Tokyo 1911); J.L.C. P o m p e v a n
M e e r d e r v o o r t , Vijf jaren in Japan (1857-1863), (Leid. 1868); J.P. K l e i w e g
d e Z w a a n , Völkerkundl. u. Geschichtl. über d. Heilk. d. Chinesen und Japaner,
m. bes. Berücksicht. holländ. Einflüsse in Natuurk. Verh. v.d. Holl. Maatsch. d.
Wetensch. te Haarlem. Derde Verz., VII (Haarlem 1917); Stamboek d. Offic. v.h.
Nederl.-Ind. Leger, Depart. v. Oorlog (Bandoeng); L.S.A.M. v o n R ö m e r , Hist.
Schetsen (Batav. 1921); Encycl. v. Nederl.-Indië i.v.
von Römer

[Moine, Etienne le]
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MOINE (Etienne l e ), l e M o y n e , of S t e p h a n u s M o n a c h u s , geb. te Caën
(Fr.) in
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Oct. 1624, overl. te Leiden 3 April 1689. Hij studeerde te Sédan in de godgeleerdheid
en bezocht ook de hoogeschool te Leiden, waar hij zich vooral op de oostersche
talen heeft toegelegd. Teruggekeerd naar Frankrijk werd hij predikant te Geffosse
in 1650 en kort daarop te Rouaan. Er van beschuldigd, dat hij, hoewel onwetend,
de vlucht naar Engeland bevorderd zou hebben van een dochter van een raadsheer,
die daar protestant werd, werd hij in den kerker geworpen. In 1675 was hij
vice-voorzitter van de synode van Normandië te Caën. In 1676 moet hij Frankrijk
verlaten hebben en tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd zijn te Oxford. Reeds
in 1672 hadden de curatoren van de leidsche hoogeschool besloten hem tot
hoogleeraar te benoemen, nadat S. Maresius (zie dl. II, kol. 868-870, overl. 18 Mei
1673, 74 jaar oud) en François Turretini (deze voor de tweede maal) bedankt hadden.
Hierna duurde het tot 3 Juli 1676 eer hij zijn inaugureele rede hield. S e p p (a.w.,
blz. 252) zegt dat ‘de kerk van Rouaan hem niet eerder wilde loslaten’, wat niet
geheel klopt met het boven van elders vermelde. Dezelfde zegt t.a.p. dat hij en
Jacques Gaillard (zie dl. VIII, kol. 579 v.), benoemd in 1686, de laatste vreemdelingen
zijn geweest die, zonder hun opleiding in ons vaderland genoten te hebben, hier
met den post van hoogleeraar vereerd werden. E e k h o f e.a. voeren uit goede
bronnen aan, dat le Moine was afgeschrikt door allerlei geruchten, die over Leiden
in het buitenland gingen. G l a s i u s e.a. denken vooral aan geruchten van
cartesianisme. Hij was van een strenge rechtzinnigheid en van een grondige
geleerdheid. Dit blijkt duidelijk uit zijn ‘prolegomena ad candidum lectorem’, die
voorafgaan aan zijn: Varia sacra seu sylloge variorum opusculorum graecorum ad
rem ecclesiasticam spectantium (Lugd. Bat. 1685), twee deelen, van welke het
tweede deel bevat: ‘notae et observationes in Varia sacra’. Er is ook sprake van
een te verwachten derde deel, maar dat is niet verschenen. In dit werk komen ook
de brieven van Polycarpus en Barnabas voor. S e p p schrijft daarover o.a.: ‘De
oudheid zag in Mohammed alleen den bedrieger, niet den bedrogene. Johannes
Damascenus mag de eerste heeten die wetenschappelijk zich tegen hem aankantte.
Een meer degelijk strijdschrift werd door onzen landgenoot le Moyne aan het licht
gebracht. Uit de schatten der leidsche bibliotheek, bepaaldelijk die van Scaliger,
gaf hij in de Via sacra den arbeid van den Saraceen Bartholomeus van Edessa ter
perse die niet zonder gelukkigen tact den Koran bestreed en de aanmatigende
eischen van den profeet afwees. Indien het le Moyne had mogen gebeuren de
‘notae’ op zijn Varia voort te zetten en tot een gewenscht einde te brengen, hij zou
ons de vragen beantwoord hebben die de tekst van deze ‘admonitio’ en van het
daarop volgend opstel ‘contra Muhammedem’ den lezer op de lippen legt. Den
wetenschappelijken zin van hem en zijn geleerde tijdgenooten zij rechtmatige hulde
gebracht dewijl zij van het Islamisme het hoog belang toonden begrepen te hebben’.
Te Leiden was hij ook waalsch predikant. Toen aan de godgeleerde faculteit te
Leiden door ‘den kerkenraat van sekere hoge heerlijkheyt’ advies was gevraagd,
hoe hij moet handelen met eenige personen die elkander van smokkelarij in den
franschen tijd beschuldigden en den kerkeraad niet als competenten rechter wilden
erkennen, bracht deze 8 Oct. 1680 een advies uit, ook door le Moyne onderteekend.
Dezelfde faculteit gaf 10 Nov. 1681 een gunstig advies betreffende de
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rechtzinnigheid van Pontiaan van Hattem (zie dl. VI, kol. 727 v.), nadat zij hem
gehoord en zijn zaak onderzocht heeft. Voorts is van le Moine verschenen: Orationes;
De Jesu vero Messia (Lugd. Bat. z.j.); Fragmentum ex libro de universo, sub Josephi
nomine quondam a Dav. Hoeschelio edito, cum versione, uitgegeven in de
Josephus-uitgave (Oxford 1700); (hij was van plan zelf de werken van Flavius
Josephus uit te geven, doch vernam dat E. B e r n a r d een uitgave verzorgde, die
verscheen Oxon. 1700); (door S. v a n T i l uitgegeven) Dissertatio theologica ad
locum Jeremiae 23:6, de Jehovah justitia nostra (Dordr. 1700); (door H. C u p e r
uitgegeven) Epistola de methaphoris (Traj. ad Rhen. 1687), herdrukt in Thesaurus
antiquitatum Graec. et Roman. J. P o l e n i (Venet. 1737).
Na zijn dood verscheen: Eloge de mr. le Moyne in Histoire des ouvrages des
scavans par mons. B. April 1689 (ed. secunda Rott. 1696). Hij noemde Voetius'
‘museum vivens bibliothecam viventem, Divino incoctum pectus amore’, en schreef
twee latijnsche gedichten achter de lijkrede van Essenius op Gisbertus Voetius; hij
behoorde tot de oudste leerlingen van Voetius te Utrecht.
Hij was ongehuwd.
Zijn portret is gegraveerd door A. van Zijlvelt.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 539; III ('s Hert. 1856),
437, 675; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870),
338; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 45-47 (46, aant. 1); L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 18; C. S e p p , Het
godgeleerd onderwijs in Ned. II (Leid. 1874), 238, 251 v., 254-258, 263, 339; La
France protestante, in voce; C. S e p p , Bibliotheek van kerkgeschiedschrijvers (Leid.
1886), 53, 55, 65, 74, 80, 110; A. E e k h o f , De theol. faculteit te Leiden in de 17de
eeuw (Utr. 1921), 58, Bijl., 473, 475; J.A. C r a m e r , De theol. faculteit te Utrecht
ten tijde van Voetius (Utr. 1932), 15; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius III (Leid. 1914),
Bijl., blz. 102; Registers, blz. 72; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 788 (no. 624 v.)
Knipscheer

[Mol, Johannes de]
MOL (Johannes d e ), geb. te Midlum (Fr.) in 1723, overl. te Nieuw Loosdrecht 1752,
zoon van Ds. P e t r u s de M. liet zich 23 Sept. 1743 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Leiden, was predikant te 's Gravenpolder (1749-52) en Nieuw
Loosdrecht (1752). Van hem verscheen een gedicht voor J. van den Honert, Oratio
de sapientia et arte oratoria eccles. (1746); Feestzang op de geboorte van den
erfprins van Oranje, graaf van Buren; en Loosdrechts Lijkklacht over 't afsterven
van Margaretha Helena Graefland, vrouwe van Mynden en de beide Loosdrechten,
weduwe van Mr. Jacob Halewijn.
Zie: Boekzaal der Geleerde Wereld, 1749b, 120, 736; 1752b, 531; 1753a, 464;
Verslag v.h. Friesch Genootschap (1862, 1863), 11.
Wumkes

[Molenaer, Nicolaas]
MOLENAER (Nicolaas), schilder, werd geb. vóór 1630 te Haarlem en begr. aldaar
31 Dec. 1676. In 1651 was hij in het haarlemsche gilde, volgens anderen reeds in
1630. Hij was zeer bevriend met Jan Miense Molenaar, daar hij borg voor hem stond
in 1658 en in 1668 voogd werd over zijn minderjarigen zoon Constantin. Ook heeft
volgens sommigen J.M. Molenaar wel figuren geschilderd in M.'s landschappen. Hij
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schilderde landschappen en genre-stukken. Eerst sluit zijn werk aan bij dat van Jan
van Goyen, later doet zijn werk meer aan Sal. Ruysdael denken. Zijn boomen zijn
heel eigenaardig gevormd en dadelijk te herkennen. Als leerling wordt N. Piemont
genoemd.
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Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 175; U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXV
(1931), 32 (door A. v o n S c h n e i d e r ).
J.M. Blok

[Molinaeus, Joannes (1)]
MOLINAEUS (Joannes) (1), overl. te Rotterdam 15 Nov. 1702. Hij was proponent
bij de Remonstrantsche broederschap in 1666, preekte eerst te Buren en werd
predikant te Zoetermeer en Zegwaart in 1667, te Alkmaar in 1669, te Rotterdam in
1683. Vóór 1673 deed hij ook dienst te Tiel. Hij schreef een lijkrede op Gerard Brandt
Jr. (1657-83) (zie dl. VI, kol. 187 v.): Lyk-predicatie over het zalig afsterven van....
G. Brand de jonge... overl. 31 Dec. 1683, met eenige lofgedichten Rott. 1684; in
hetzelfde jaar twee uitgaven bij verschillende drukkers), ook gevoegd achter zijn:
Heilige keurstoffen, verhandelt in XXIV predikaatsien over verscheide texten des
N. Verb. (Amst. 1697) en achter zijn: Merg des N. Verbonds,.... predicatiën (Amst.
1703). Een lijkrede is ook zijn: Predicatie over Hebr. 11:5, toegepast op het afsterven
van P. Okkerus Pesser,.... overl. 28 Mei 1694.... (Rott. 1694), waarin een
‘vertroostinge’ en een ‘grafschrift’ van zijn zoon. Zijn Het Geestelyk wapenhuis of
onderwysinge in de christelijke godsdienst. Bij vragen en antwoorden, eerste deel
(Rott. 1683; herdr. 1694), tweede deel (Rott. 1699), in twee deelen herdrukt (Amst.
1728; Leid. 1735, met titelprent), werd te Amsterdam bij het godsdienstonderwijs
gebruikt voor kinderen van 14 à 15 jaar (J. T i d e m a n , a.w. 177). Voorts schreef
hij: Den recht-gereformeerden Christen, bestraffende alle en allerleye pauselijke
eer- en heerschzucht, tyrannye en conscientie-dwang.... ('s Gravenh. 1669); Den
rechten wegh tot eendracht en godvruchtigheyt onder 't gescheurd' gereformeerde
Christendom, aangewezen door.... J. Uytenbogaert, H. de Groot...., en nu verdedigt
tegens zeker tractaatje: Den breeden weg tot vry-geesterye.... (Alkm. 1670); Hollands
dank- en bedeoffer.... 5 Juli 1673, een gedicht; Oogzalf voor het gereformeerde
Christendom.... 's Gravenh. 1675); een ‘opdracht’ in Aentekeningen over.... Lucas,
door C h r . H a r t z o e k e r (Luc. 1-16) (Amst. 1687) (waarin Molinaeus ook Luc.
17-24 bewerkte); De voor bruyloft des Lams ofte de plicht des H. Avontmaels....
(Rott. 1689; herdr. 1704, 1717 en 735); De nodige pligt der dankbaerheit.... van 's
lands ingezetenen.... 21 Febr..... (Rott. 1691); De betoverde werelt van Balth.
Bekker.... onderzogt en wederleydt.... (Rott. 1692); Sleutel des hemels ofte
christ-gebede-boek.... met een ziekentroost, met koperen platen versierd (Rott.
1693); predikatie over ps. 124 toegepast op het.... beleg en ontzet van Leyden....
(Rott. 1694); De leere der waerheyd naer de godzaligheyd.... (Rott. 1696; herdr.
1711; Amst. 1725, 1740, 1747). Ook zijn er nog eenige handschriften van hem.
Zijn door H. van Limborch (1702) geschilderd portret is in de Remonstrantsche
kerk te Rotterdam.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II 's Hert. 1853), 524; J. T i d e m a n ,
De Remontrantsche broederschap. Biogr. naamlijst (Amst. 1905), 48, 54, 222, 277,
293, 295, 355, 447, 450; H.C. R o g g e , Bibliotheek der remonstr. geschriften (Amst.
1863), 200-203; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het protestantsche vaderland.
Biogr. Woordenboek.... I (Utr. 1903), 581 v. (te verbeteren); 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), 182, 330, 467, 478,
485 (bis), 492; Catalogus van handschriften op de bibliotheek der Rem.-ger.
gemeente te Rott. Amst. 1869), no. 432, 678d, 1448.
Knipscheer
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[Molinaeus, Joannes (2)]
MOLINAEUS (Joannes) (2), overl. te Bleiswijk in 1703. Hij werd proponent bij de
Remonstrantsche broederschap in 1697, predikant te Nieuwpoort in 1698 en te
Bleiswijk in 1700. Hij dichtte: Ter uitvaart van Maria, koninginne van Engeland....
(1695). Op zijn naam staat ook: Hollands dank- en bedeoffer aan den Almachtige
op den dank-, vast- en bededag 5 Juli 1673 (Alkm. 1673).
Zie: J. T i d e m a n , De Remonstrantsche broederschap. Biogr. naamlijst (Amst.
1905), 206, 216, 450; H.C. R o g g e , Bibliotheek v. rem.-geschriften (Amst. 1863),
237; Catalogus van handschriften op de bibliotheek der Rem.-ger. gemeente te
Rott. (Amst. 1869), no. 444, 445.
Knipscheer

[Moll, Petrus]
MOLL (Petrus), geb. 26 Nov. 1596 te Sneek, overl. te Franeker 29 Oct. 1669, zoon
van den schepen J o h a n n e s M. en B o t t j e P i e t e r s , liet zich 14 Febr. 1617
inschrijven als phil. en jur. stud. aan de hoogeschool te Franeker. Na de
propaedeutica wijdde hij zich aan de rechten, tot het rectoraat der lat. school zijner
geboortestad hem te beurt viel en hij alzoo de opvolger werd van Frederik
Stellingwerff. Hij trad nu in het huwelijk met U l r i c a H a n n e m a , promoveerde 8
Oct. 1625 tot jur. utr. dr. Op 51-jarigen leeftijd (19 Febr. 1649) werd hij in plaats van
Chr. Schotanus benoemd tot hoogleeraar in de grieksche taal te Franeker. Een
zestal zijner vroegere leerlingen verwelkomden hem bij zijn optreden met een bundel
grieksche en latijnsche verzen: Carmina D. Petro M. etc. (Fran. 1647). Van hem
verscheen: Longi Pastoralium de Daphnide et Chloë Libri IV cum ejus versione et
notis (Fran. 1660). Zijn dochter G e l k e was gehuwd met J o a c h i m F r e n c e l i u s ,
hoogleeraar in de medicijnen, en hertrouwde met J o a n n e s V e r h e l , advocaat,
bibliothecaris, later in 1657 voorzitter van het friesche krijgsgerecht.
Zijn door een onbekende geschilderd portret is op het stadhuis te Franeker.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool (Leeuw. 1879) II, 194, 195.
Wumkes

[Mollerus, Martinus (1)]
MOLLERUS (Martinus) (1), predikant te Waardenburg (1648-73) en Zaltbommel
(1673) tot zijn dood in 1689. Van hem verscheen: Over 't lijden van J. Christus
(Dordrecht 1667); Heylsame betragtingh (1672); Aandagtige meditatiën; Zielenbalsem
over Psalm 91.
Wumkes

[Mollerus, Martinus (2)]
MOLLERUS (Martinus) (2), geb. in 1675, overl. te Wageningen 18 Juli 1735, was
predikant te Zalk (1691-93) en Wageningen (1693-1735). Van hem verscheen:
Vreede en Trooster der ziele (Amsterdam 1727); Handboekje.
Wumkes

[Molijn, Pieter]
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MOLIJN (Pieter), landschapsschilder en etser, werd geb. 6 April 1595 te Londen
en is gestorven te Haarlem 23 Maart 1661. Hij was de zoon van vlaamsche ouders.
In 1616 was hij meester in het haarlemsche gilde. Misschien heeft Molijn Jan van
Goyen gekend, die omstr. 1617 leerling was van Es. van de Velde te Haarlem. In
1624 was hij lid van het boogschuttersgilde. M. huwde M e y k e n G e r a r d s . Hij
was in het schildersgilde te Haarlem 1630-49 in het bestuur en 1633 voorzitter.
Hij is vaak verward met de beide schilders P. Mulier. Het is waarschijnlijk niet
waar, dat hij een reis naar Noorwegen heeft ondernomen, eerder geven enkele van
zijn landschappen het Alpenland weer. P.M. behoort met C. Vroom tot de vroege
haarlemsche landschapsschilders; men heeft wel eens gedacht, dat hij een leerling
van Frans Hals zou zijn geweest, maar zijn vroege werk doet eerder aan Abr.
Bloemaert denken. Houbraken meent, dat All. van Everdingen zijn leermeester was.
M. nam
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gewoonlijk tot onderwerp de duinen, bij voorkeur zomerlandschappen,
boerenwoningen met figuur, landschappen met reizigers of soldaten, enkele
zeestukken. Op zijn schilderijen tusschen 1623 en 1638 zijn er ook die alleen figuren
weergeven. Wij kennen gedateerde werken van hem van 1625, 30, 36, 40, 43, 46
(49), 47, 60 en uit de jaren 1634 tot 1636 de voorstelling van een loterij. Zijn
composities zijn meest diagonaal, de figuren komen altijd sterk naar voren en steken
van de omgeving af. Vele van zijn schilderijen bevinden zich in Zweden. Het verloop
van het terrein is bij M. hoofdzaak, het atmosferische, zooals bij van Goyen,
ontbreekt. M. heeft een reeks van 4 etsen gemaakt in het jaar 1626, landschappen
met figuren voorstellende. Belangrijk zijn ook zijn teekeningen. In Haarlem waren
Christiaan de Hulst, Jan Nose en Ger. Terborch zijn leerlingen. Naar hem hebben
prenten gemaakt: W. Unger, W. Akersloot, Apostool, Baillie, C. Kittensteyn,
Middiman, C. van Noorde, J.F. Prestel, H. van Scheyndel, H. Spilman, J. van de
Velde, Weirotter, C. Weisbrod enz.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 178; U.
T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXV
(1931), 49 (door T.H. F o k k e r ).
J.M. Blok

[Momma, Willem]
MOMMA (Willem), geb. te Hamburg 29 Sept. (oude stijl) 1642, overl. te Delft 9 (10?)
Sept. 1677. Zijn ouders waren W i l l e m M o m m a en A n n a B o i s o t . Te Hamburg
leerde hij reeds op zijn 13de jaar Hebreeuwsch. Drie jaar later studeerde hij te
Leiden in de godgeleerdheid. Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618) werd hier zijn
vaderlijke vriend (zie vooral: S e p p , t.a.p. beneden). Onder diens leiding verdedigde
hij zijn Disputatio de oeconomia temporum divina, praeside Coccejo proposita (Lugd.
Bat. 1662). Hij werd 8 Juni 1666 predikant te Lübeck, maar in 1673 dwongen de
Lutherschen hem en de Calvinisten de stad te verlaten. Op 13 Dec. 1674 werd hij
predikant en hoogleeraar te Ham; zijn inaugureele rede had als titel: De Jesu Christo
domino et servatore (1674). In 1676 is hij naar Middelburg beroepen. Zelden of nooit
heeft een beroeping zóóveel tegenkanting ontmoet. Een heele reeks van geschriften
heeft in verband daarmee het licht gezien. Men vindt de lijst er van in en achter het
opstel van H. B o o n e n (zie beneden en dl. I, kol. 410). Het heele verloop is uit de
beste bronnen in bijzonderheden door den genoemden schrijver beschreven in het
Kerkhistorisch Archief in 1866. Het ‘collegium qualificatum’ had het zóó ver weten
te brengen dat deze ‘Coccejaan’ werd beroepen. Toch was de gezaghebbende
meerderheid in de classis Middelburg, de Staten van Zeeland, ook door den invloed
van prins Willem III, beslist Voetiaansch. De magistraat van Middelburg zou Momma
echter wel beschermen en handhaven! Ook een groot deel van de burgerij ontving
hem met opvallende ingenomenheid. Maar de classis Middelburg ‘improbeerde’ het
beroep. Toen hij nochtans alvast als hoogleeraar van de illustre school te Middelburg
op 8 Juni 1676 zijn inaugureele rede (De apparitionibus Jesu Christi, Mediob. 1676),
plechtig uitgesproken had, verbood Willem III niettemin zijn bevestiging als predikant.
In weerwil van de dreigende gevolgen had zijn bevestiging plaats op 19 Juli 1676.
De zege van de ‘vrijzinnige’ partij scheen beslist. Doch nu begon de strijd eerst
recht. De Prins kwam zelf in Nov. 1676 te Middelburg, betuigde den magistraat van
de stad zijn misnoegen, en in een vergadering van de Staten van
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Zeeland op 1 Dec. werd op 's Prinsen aandrang besloten aan Momma met 1 Dec.
het preeken te verbieden. Weldra volgde 4 Dec. zijn ontslag, terwijl hem werd
aangezegd ten spoedigste de stad en Zeeland te verlaten. Zeven leden van den
magistraat van Middelburg werden ook afgezet, en in hun plaats koos de Prins
Voetianen Evenzoo ging het met 15 à 16 officieren van de burgerwacht. Een scherp
plakkaat vaardigden de Staten uit waarbij ieder werd verboden zich buiten de
bevoegde macht met de zaak te bemoeien. Toch werd aan Momma nog door het
collegium qualificatum een kerkelijke attestatie uitgereikt. Op Zondag 13 Dec. vertrok
hij over zee naar Holland. Door ingevallen vorst was het schip gedwongen naar
Middelburg terug te keeren. Een paar dagen later kon hij met een Statenschip de
reis hervatten. Zoo bereikte hij Delft. Hier werd hij geholpen door Willem Anslaar
(zie dl. VII kol. 43 v.) en kon hij zich geheel aan zijn studiën wijden. De Prins, die
zich zoo streng had getoond, heeft ‘zoo men wil’ (anderen zeggen: ‘het is zeker’!)
hem een jaargeld toegekend en zou hem gaarne tot hoogleeraar te Duisburg
benoemd gezien hebben. Doch Momma is, zooals wij zagen spoedig overleden. Bij
zijn dood verscheen Middelburgs tranen, uytgestort over het ontijdig schielik en
onverwagt afsterven van den wel-wysen.... heer Willem Momma (1677). Samuel
Maresius (zie dl. II, kol. 868-870) is reeds in 1662 tegen de genoemde dissertatie
van Momma te velde getrokken, hetgeen dezen niet verhinderd te Ham zijn
dogmatisch werk samen te stellen dat vele malen is herdrukt: De varia condition et
statu ecclesiae Dei sub triplici oeconomia patriar charum ac Testamenti Veteris et
denique Nov libri tres, 2 dln. (Amst. 1673-74; herdruk 1683, en te Basel 1718),
vertaald door A b r a h a m v a n P o o t als Drie boeken van de verscheiden
gelegenheid en staat der kerke Gods, onder de drieërlei huishouding der patriarchen,
en des O. en N. Testaments (Amst. 1675; herdr. 1681 en 1696) Nog schreef hij: De
kennis der waerheid naar de Gotsaligheit (Midd. 1679; Amst. 1697); Meditationes
posthumae in Epistolas ad Romanos, ad Galotas (Hagae Comit. 1688)); Meditationes
in Catechesin Heidelbergensem (Lugd. Bat. 1684); Bedenkingen over den Heid.
Cathechismus (Amst.... Leiden 1685); Bedeeling der tijden (1682); Praelectiones
theologicae de adventu Schiloh ad Gen. 49:10 et de variis theologiae capitibus
(Amst, 1683) Schriftmatige bedenkingen (Midd. 1678); Gods uytcomende liefde
(1698); Predicatien (Midd. 1679).
Zijn portret is gegraveerd o.a. door J. Munnikhuizen naar Z. Blijhooft, door J. de
Jongh en J.Chr. Sysang.
Zie: H. B o o n e n , De strijd tegen W. Momma, een bladzijde uit de
kerkgeschiedenis van Middelburg in Kerkhistorisch Archief IV (Amst. 1866), 287-338,
577; over de hoogeschool te Middelburg: J.D. de L i n d v a n W i j n g a a r d e n ,
Antonius Walaeus (Leid. 1891), 57-98; J. R e i t s m a , Gesch v.d. Hervorming en
de Herv. Kerk der Ned. 4e dr. (Utr. 1933), 372-375; B. G l a s i u s , Godgeleerd
Nederland II ('s Hert. 1853), 525-528; R. A r r e n b e r g , Naamregister v.
Nederduitsche boeken tot 1787, 358; 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)), 1, 32; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd.
Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 424, 78 (no. 615) portret; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 343 v. C. S e p p , Het
godgeleerd onderwijs II (Leid. 1874), 106 v., 314 v.; over prins Willem III: T h e o d .
J o r i s s e n , Historische bladen I, tweede druk
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(Haarlem 1890), 109-140; over het geslacht Momma: Maandblad ‘De Nederlandsche
Leeuw’ (1905), 141, 238, 270, 302, 331; (1906), 91; (1907), 49, 96; (1909), 24, 122;
(1911), 143; (1918), 154; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Contraremonstrantsche en
Geref. geschriften (Amst. 1865), 192; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned.
Herv. Kerk II (Breda 1822), 509 v., aant. (achterin), 335 (no. 608); W.B.S. B o e l e s .
Frieslands hoogeschool en het Rijks-athenaeum te Franeker II (Leeuw. 1879), 268.
Knipscheer

[Mommers, Johannes Mauritius]
MOMMERS (Johannes Mauritius), geb. te Meurs 8 April 1654, overl. te Hemmen
26 Aug. 1737. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en werd 11 Aug. 1680
predikant te Gulpen, in 1682 te Hemmen. Vergeefs schreef hij zijn: Luther
gereformeerd, met een aanprijsbrief van Tako Hajo van den Honert (zie dl. VIII, kol.
819-821) (Leid. 1729) (de volledige titel bij S e p p , Joh. Stinstra II, 180), een werk
van ruim 500 bladzijden. Predikers zonder degelijke opleiding waren in zijn schatting
de meest te duchten tegenstanders der ware verbroedering. IJver zonder verstand,
zeide hij, is de doodsvijand der zuivere, echte Christelijke tolerantie. Hij schreef
onder den indruk van de toenemende macht van Rome vooral in Duitschland. Toen
een buitenlandsch geleerde, J o h a n n L u d w i g S c h l o s s e r , leerling van de
hoogeschool te Giessen, bij een kortstondig verblijf in ons land dit boek leerde
kennen, schreef hij tegen Mommers: Lutherus Lutheranus, Luthero reformato J.M.
Mommers oppositus (Utr. 1737), na twee jaren breeder herdrukt: Lutherus Lutheranus
Luth. Ref. Joa. Maur. Mommers opp. Accedit: Luther Lutheranus qua argumentum
de S.S. Coena antehac editus itemque appendix gemina altera specimen exhibens
historiae Lutheri Reformati litterariae altera in argumenta inquirens.... (Hamburg
1739). Grooten invloed eveneens had Mommers' Eubulus of goede raadt om de
verschillende broederen, de zogenaamde Voetianen en Coccejanen met
malkanderen te bevredigen en de noch durende geschillen tusschen dezelve op
eene bequame wyze uit de scholen en Kerke van Christus wech te nemen. Aan alle
oprechte liefhebbers van waarheit en vrede ter onderzoekinge en beproevinge
voorgestelt (Rott. 1738). S e p p schreef: ‘Het jaar 1738 mag in zeker opzigt het
vredesjaar bij uitnemendheid heeten. Toen immers verspreidde de drukpers het
vredewoord van vader Mommers.... Zijn Eubulus was, neen, is een nuttig en leerzaam
boek. De studie van de schriften van Coccejus, waarvan het de vrucht is, maakt
ons beschaamd, vooral als wij bedenken dat Mommers een discipel van de
utrechtsche hoogeschool is geweest. Grondig zet hij het kenmerkende van Coccejus'
systeem en methode uiteen’.... G l a s i u s schreef: ‘Wel bleef het niet geheel verholen
dat de schrijver een Voetiaan was, maar toch was het geheele geschrift zóó
bezadigd, zóó overtuigend, zóó vaderlijk en welmeenend, dat het bij beide richtingen
een gunstigen indruk maakte.... Mocht het woord van Mommers.... ook op onze
dagen worden toegepast’. In gelijken geest oordeelen ook anderen.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 528 v.; III ('s Hert.
1856), 673 v.; C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn lijd II (Amst. 1865), 179-184; J.
R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der Ned., 4e dr. (Utr. 1933),
408 v.; C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs in Ned. ged. de 16e en 17e eeuw II
(Leid. 1874), 358; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken tot 1787,
358; K o b u s e n
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d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 344; Kerkelijk Handboek
(1903), Bijl., 134; Y p e i j e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk III (Breda
1824), 195-201, 270-272, aanteekeningen (achterin), 82 (no. 244-255), 131 (no.
412-414).
Knipscheer

[Montanus, Arnoldus (2)]
MONTANUS (Arnoldus) (2), geb. te Schoonhoven 1 Juni 1669, overleden te
Lekkerkerk 5 Mei 1743. Zijn gelijknamige vader, die in dl. VIII, 1172 wordt vermeld,
werd in 1625 te Amsterdam geboren en stond vóór zijn komst te Schoonhoven,
sedert 1653 te Schellingwoude; hij had daar tot opvolger: Petrus Montanus (3), zie
art., waarsch. zijn broeder, want deze was ook te Amsterdam geboren. Het is dus
niet onmogelijk dat deze predikanten behooren tot het geslacht dat in Alg. Ned.
Familiebl. VI, 42, wordt behandeId.
Arnoldus werd te Leiden 1 Mei 1690 student in de theologie. Candidaat geworden,
beriep men hem te Lekkerkerk en hij stond op deze zijn eenige standplaats van 1
Januari 1702 tot zijn dood. Hij gaf in het licht: Asafs geestelijcke overwinninghe na
langen zelfstrijdt, aengetoont in eenighe Redevoeringhen over den LXXIII. Psalm
(Rotterd. 1717); Euthanasia, ofte wel sterven, waerin van den dood in 't gemeen en
van alles wat tot het wel en salig sterven behoort, met W. v a n E e n h o o r n
(Amsterd. 1744) 2 dln.; Gulden Keeten van de voornaemste deugden der Christenen,
dat ook wel aan David Montanus wordt toegeschreven.
Zie: Boekzaal, 1718b, 39.
Regt

[Montanus, David]
MONTANUS (David), of v a n B e r g e n , overl. te Sluis in 1687. Hij was predikant
te Maartensdijk in 1653 en te Sluis in 1656. Hier heeft hij Jacobus Koelman (zie dl.
III, kol. 709 en dl. V, kol. 301 v.) bevestigd op 13 Aug. 1657. Wat hem verder te
Sluis wedervoer, leze men bij K r u l l (t.a.p.). Hij schreef: Een bondelke myrrhe van
den lijdende en strijdende Christus (Rott. 1664); Gezangen over het groot intrest
van den Christen (Amst. 1682); Het dagelijksch leven van een welgesteld Christen
(Amst. 1682); Gulde keten der christelijke deugden (Rott. 1714), ook wel aan Arn.
Montanus toegeschreven (vgl. vorig art.); Thomas à Kempis.... op duytsche rijmmael
uytgebreydt, 1ste boek (Midd. 1665); Bethlehems stal-licht.... (Midd. z.j.); Geestelijke
overwinning. Goude appelen in zilveren schalen; Gezangen der H. Schrift. Hij
vertaalde uit het Fransch een uitgave van Rivet (dl. VII, kol. 1051 v.): Goede
ouderdom, uitgebeeld in een latijnschen brief aan.... Wilhelm Rivet, sijn broeder.
Met sijn laetste uren, den 2den druk, oversien en verbetert, overgezet door D.M.,
predikant tot Sluys (Utr. 1657) (vergelijk H.J. H o n d e r s , Andreas Rivetus, 's
Gravenh. 1930, 146-157, 176-179); en uit het Engelsch een uitgave van T h .
B r o o k s als: Gouden appelen voor jonghmans ende jonghe dochters en oock een
kroone der heerlykheyt voor oude mannen ende vrouwen, door D. Montanus (Utr.
1663; Rott. 1669).
Zie: Kerkelijk Handboek (1909) Bijl., 148; (1910), 160; A.F. K r u l l , Jacobus
Koelman (Sneek 1901), 13, 20, 30, 44, 55, 61v., 73, 81, 84, 88, 98; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister v. nederduitsche boeken tot 1787, 92; H.C. R o g g e , Bibliotheek der
Contra-Remonstr. en Geref. geschriften (Amst. 1865), 164 v.; M u l l e r , Catalogus
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v. holl. godgel. werken, 104, no. 964; Cat. der Maatsch. van Ned. letterkunde I, 143;
A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius III (Leid. 1914), 227, aant. 1.
Knipscheer

[Montanus, Hermanus]
MONTANUS (Hermanus), ook aangeduid met de bedekte namen: H. v a n
H o o g l a n d , H. (J a n s s e n ) v a n C l i m m e n d a e l en H. (J a n s s e n ) v a n
B e r g e n , geb. omstr. 1585,
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overl. te Haarlem in 1639. Zijn levensloop was vol grillige wisseling. Hij was nergens
een persona grata. De zeer verspreide gegevens over hem waren nog niet samen
gevoegd. Zijn lotgevallen zijn merkwaardig om er de geschiedenis van zijn tijd uit
te leeren kennen. Acht jaren na zijn dood is een werk van hem uitgegeven, dat zelfs
nog in de negentiende eeuw is herdrukt: Nietigheydt van den Kinderdoop, noyt voor
desen zoo overvloedelyck ende klaerlyck bewesen. (Amst. 1647; 2de dr. Haarl.
1648; 3e dr. Amst. 1700; titeluitgave, Amst. 1702); heruitgave onder den titel: De
oudheid en schriftmatigheid van den Kinderdoop onderzocht door J. V i s s c h e r ,
doopsgezind predikant te Utrecht 1828 tot 1861, overl. omstreeks 1882, (Utr. 1848).
Wij zullen alleen een overzicht van zijn leven samenstellen. Bijzonderheden vindt
men in de beneden opgegeven bronnen.
Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid als bursaal van het Staten-collegie,
lidmaat van de waalsche afdeeling. Hij was eerst, in 1608, predikant te Diemen, als
opvolger van D a n i ë l P l a n c i u s , die daar eerste vaste predikant geweest was
en toen vertrok naar Delft als conrector van de latijnsche school. In Maart 1610 ging
Montanus naar Loenen aan de Vecht, dat toen behoorde tot de classis Amsterdam.
Hij had een goed getuigenis uit Leiden, ook van Gomarus (zie dl. VII, kol. 483-486)
en van al de classicale broederen, wijl hij sedert 1607 ‘zeer loffelijk onder hen
verkeerd heeft’. In 1616 werd hij verdacht en beschuldigd van remonstrantsche
gevoelens. In 1618 moet hij te Abcoude voor Amsterdammers gepreekt hebben.
Uit de nadere bijzonderheden, vermeld in de acta van de noordhollandsche synode
te Enkhuizen van Oct. 1618 (R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 17), blijkt dat hij
ook toen reeds doopsgezinde gevoelens had, bijv., dat de overheid het zwaard niet
mag voeren (hyperdoopsgezind!), dat er ‘geen natuyrlycke verdorventheyt in de
kinderkens en zy’, dat het ‘goddelyke wesen niet alomtegenwoordig’ is, en dat een
mensch ‘gansch volmaeckt in dese weerelt can leven’. Op al die ‘dolyngen’ is zóó
gelet, dat hij in Aug. 1619 reeds gesuspendeerd was (t.a.p., 64-66) en op 3 Sept.
‘gedeporteert’ is (t.a. p. 82 v.). Toen hij 20 Sept. door de Gecommitteerde raden
naar 's Gravenhage ontboden was, onderteekende hij 21 Sept. de ‘akte van stilstand’
(vergel. dl. VII, kol. 935), maar onder verscheidene voorwaarden, die B r a n d t (a.w.
III, 926 v.) vermeldt. Deze voorwaarden werden hem ‘slechts mondelijk van hunne
Ed. Mog. toegestaen’. Schriftelijk bescheid werd geweigerd. Toch was hij in deze
daad ‘niet lang gerust’. Op 20 Juni 1620 schreef hij een langen brief aan de
Gecommitteerde raden (a.w., IV, 332-334), waarmee hij de onderteekening herriep.
Hij gewaagde daarin van ‘de daegelijksche proceduren tegens de predikanten in 't
werk gestelt’. B r a n d t zeide hiervan: ‘Door dat opschrijven der stilstandt verviel hij
in al 't gevaer dat d'uitgebannen predikanten, in 't landt komende, liepen’, en op blz.
763: ‘Op 24 Juli 1622 meende de schout van Haarlem een remonstrantsche
vergadering daer Hermannus Montanus predikte te stooren, dan de toehoorders
waeren ter nauwer noodt uit het huis, toen hij inquam, en Montanus ontging zijn
handen met geen kleen gevaer’. De noordhollandsche synode te Alkmaar van Aug.
1620 teekende aan: ‘De broeders van (de classis) Amsterdam hebben ingebracht
dat Hermannus Montanus, afgesette praedicant tot Loenen, de acte van
gehoorsaemheyt, te voren bij hem geteekent, heeft gerenuncieert’ (R e i t s m a e n
v a n V e e n , a.w.
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II, 108). Over de kerkelijke toestanden te Loenen leest men bij V o s , t.a.p.
Onder bedekte namen (zie boven) schreef en ontving Montanus brieven van
vooraanstaande predikanten. Evenmin als bij de Doopsgezinden kon hij bij de
Remonstranten een plaats als predikant vinden. Tot in 1638 had hij nog gehoopt
op de remonstrantsche gemeente te Amsterdam. Vrij nauwkeurig kunnen wij weten,
waar hij in de volgende jaren ontbrak of vertoefde en waarom hij overal mistastte;
vooral uit brieven van Paschier de Fijne (zie dl. VI, kol. 530-536), die na zijn dood
weinig om hem treurde. In het voorjaar van 1639 schreef de Fijne: ‘Verleden Saturdag
is Montanus met.... naar Rijnsburg gereisd, op den eersten Zondag van de maand,
om de groote profeten aldaar te hooren. Wie zou niet opgewekt worden om mee te
gaan, waar zulke drie wijzen uit het Noorden en Oosten zulke verre reis aannemen’?
Later schrijft hij: ‘Dat onze Montanus overleden is hebt gij buiten twijfel gehoord.
Zijn dood doet de luiden wat van hem praten. Doch gelijk men gewoon is...., dat
vergaat! De een zegt, dat hij een predikant van de Remonstranten, de ander, dat
hij Mennist was. De een zegt: hij hield het met de Vlamingen, de ander: met de
Waterlanders. De mennisten zeggen, dat hij een sociniaan was, ja te Rijnsburg bij
de socinianen gedoopt is.... Ik hoop, dat hem de Heere Jezus ten dage des oordeels
onder Zijne vrienden stellen zal. Wat een geluk is 't, dat die goede man nog tot over
het hoofd toe gedoopt is’ (namelijk met den dompeldoop te Rijnsburg), ‘indien de
doop, en bijzonder de oudste manier van die, zoo noodzakelijk is als sommigen en
misschien ook hij zelf gemeend heeft. In zijn ziekte lag hij al te met en ijlde van den
doop en de manier daarvan, ook van aanvallenden en verdedigenden oorlog.... Hij
mengde er veel Latijn onder. 's Avonds vóór zijn dood was ik bij hem. Wat zullen
die van Rijnsburg al verloren hebben! Zij meenden, dat ze nu door hem geheel te
paard waren....’ V a n S l e e (a.w., 77) schrijft: ‘Wat de sympathie van Montanus
e.a. had verworven, trok welhaast ook anderen aan. In de eerstvolgende tientallen
van jaren dagen van alle kanten mannen en vrouwen uit allerlei standen op, die met
warme ingenomenheid zich bij de Rijnsburgers aansluiten.’ B l a u p o t t e n C a t e
(t.a.p.) wijst op de welgezindheid van de Remonstranten tegenover de
Doopsgezinden in die dagen en schrijft: ‘Niet alleen, dat de Remonstranten in het
algemeen van vrijzinniger gevoelens uitgingen.... maar zij dachten zelfs omtrent het
punt van den doop niet sterk afwijkende van dezen. Duidelijk zien wij zulks in hunne
verdediging of belijdenis die in 1621 door Episcopius (zie dl. I, kol. 829-832) was
voorgesteld....: Zij oordeelen niet, dat de kinderdoop noodzakelijk moet worden
waargenomen, noch volgens het voorschrift van Christus, noch volgens apostolische
overlevering, noch volgens ander zeker en onbetwijfeld gezag moet worden
aanbevolen.... De Remonstranten gebruikten in de dagen van hun ballingschap bij
hunne broederschap de belijdenis van Hans de Ries (zie dl. II, kol. 1209-1211) en
Lubbert Gerritsz (zie dl. VIII, kol. 596 v.), tot den tijd dat hunne eigene was ontworpen
en uitgegeven’.
Dat na den dood van Montanus zijn bovengenoemd geschrift herhaaldelijk gedrukt
werd, zelfs in de 19de eeuw opnieuw verscheen, is, vooral na het bovenstaande,
wel bijzonder opmerkelijk.
Zie: G.J. V o s , Amstels kerkelijk leven (1578-1638) (Amst. 1903), 69, 115, 178,
212, 223; V e e -
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r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk alphabeth.... (Enkh. 1750), 139; Kerkelijk
Handboek (1908), Bijl., 109; (1910), Bijl., 159; Catalogus.... v.d. bibliotheek der Ver.
doopsg. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 176 v.; Jaarboekje voor de doopsg.
gemeenten (1837), 6; Doopsgezinde Bijdragen (1882), 125; (1884), 148; R e i t s m a
e n v a n V e e n , Acta II, 17, 64-66, 82 v., 108; Y p e i j e n D e r m o u t , Gesch.
der Ned. Herv. Kerk II (Breda 1822), 510, aant. (achterin) 335, no. 608; III (Breda
1824), 195-201, 270-272, aant. (achterin) 82, nos. 244-255, 131, nos. 412-414; L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 146; G. B r a n d t , Historie
der Reformatie.... (Rott. 1704), III, 926 v.; IV, 332-334, 763; J. T i d e m a n , De
stichting der Rem. broederschap I (Amst. 1871), 67, 98 v. (Montanus niet aanwezig),
139 v., 156, 210, 214, 220-223, 236, 241 v., 345, 355; II (Amst. 1872), 80, 202,
372-376, 428 v.; B. T i d e m a n Jz., Een onuitgegeven brief van Simon Episcopius
[aan H. Montanus] in Archief voor Ned. kerkgesch. (1887), 372-377; Catalogus van
handschriften op de bibl. der Rem.-geref. gem. te Rotterdam (Amst. 1869), no. 771,
908, 1451-53, 1612 (te verbeteren ‘1638’ in plaats van ‘1633’; bij v a n S l e e , a.w.,
74, aant. 1, op blz. 75: ‘1612’ in plaats van: ‘1216’); H.C. R o g g e , Brieven... van
Joh. Wtenbogaert II, tweede afd. (1621-26) (Utr. 1871), 43-48; [J. v a n V l o t e n ],
Paschier de Fyne naar zijn leven en schriften ('s Hert. 1853), 281, 285-290, aant.
(achterin) 14, 72, aant. 13-19; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger collegianten (Haarl.
1895), 72-77, 92, 136, 305, 393, 428; J. T i d e m a n , De Rem. broederschap. Biogr.
naamlijst (Amst. 1905), 273, 287; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgez.
in Holland I (Amst. 1847), 189-191.
Knipscheer

[Montanus, Paulus]
MONTANUS (Paulus), v a n d e n B e r c h , v a n d e n B e r g h e , geb. te Utrecht
14 Aug. 1530, overl. ald. 30 Sept. 1587, gesproten uit de aanzienlijke familie v a n
d e n B e r c h . Hij studeerde te Leuven en te Angers en promoveerde in
laatstgenoemde plaats 9 Juli 1550 tot doctor in de rechten. Hij zette zich in zijn
vaderstad neder en geraakte aldaar tot aanzienlijke ambten; hij werd advocaat van
het Sticht en het bisschoppelijk Hof, later assessor van den officiaal van het bisdom.
In 1561 werd hij door koning Philips aangesteld tot raadsheer in het Hof van Utrecht,
in welke hoedanigheid hij tot 1580 zitting had. Hij weigerde de nieuwe orde van
zaken te erkennen, althans te steunen en moest in dat jaar zijn post nederleggen.
Bij zijn echtgenoote, D i v e r a v a n H o n t h o r s t , had hij een zoon D a n i ë l , heer
van Lunenburg, welke heerlijkheid hem aankwam door zijn huwelijk met H e n r i c a
Boll.
Hij is de schrijver van: Tractatus de Jure Tutelarum et Curationum; in quo universa
Tutelarum materia et statuta civitatis Ultrajectinae, cum ampliationibus, limitationibus,
questionibusque huic cognatis, novè planè, tam theoreticè, quam practicè,
o

declarantur et enucleantur (Lugd. Bat. 1595, fol.; Francof. 1607, 8 ; Hagae Comit.
o
o
1656, 8 ; 1657, 4 ). Het werk is door zijn zoon B a l t h a s a r M o n t a n u s in het
licht gegeven.
Regt

[Montanus, Petrus (1)]
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MONTANUS (Petrus) (1), v a n d e n B e r g h e , genaamd M., geb. te Gent omstr.
1560, overl. te Amsterdam in 1625, begr. Noorderkerk; zoon van P e t r u s v.d. B.
Levinuszn.
Hij vluchtte met zijn ouders 15 April 1585 naar Londen, ging al spoedig naar het
vasteland terug, woonde eerst te Vlissingen en te Middelburg en
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daarna te Amsterdam, waar hij als latijnsch schoolmeester in zijn onderhoud trachtte
te voorzien. In deze stad was hij zijn zwager, J o d o c u s H o n d i u s , behulpzaam
bij verschillende uitgaven, o.a. van 't Stedenboek van Boxhorn en bewerkte
vertalingen, waarvan de titels luidden: Beschrijvinghe van alle de Nederlanden,
anderssins ghenoemt Nieuw Duytslandt, door M. Lowys Guicciardyn, Eedelman
van Florencen, overgeset in de Nederd. Spraecke door Cornelium Kilianum, nu
wederom met verscheyden Historien ende aenmerckingen vermeerdert en versiert
door P.M. (Amst. 1612, 1617, fol.) en J.J. Pontanus, Beschrijvinghe der seer
wijtberoemde coopstadt Amsterdam, uyt het Latijn vertaalt door P.M. (Amst. 1614,
o

4 .).
Hij was 23 Nov. 1585 te Londen gehuwd met J a c o m i n a H o n d i u s , geb. te
Wackene in Vlaanderen op St. Jansdag 1558, ongelukkig te Amsterdam in de
Prinsengracht verdronken 2 Jan. 1628, na de predikatie te hebben bijgewoond in
de houten loods, ongeveer waar thans de Westerkerk staat. Zij, J a c o m i j n t j e
d e H o n d , stond als schrijfster bekend en was in groote achting bij koningin
Elisabeth.
Uit hun huwelijk o.a. P e t r u s , predt. te Opperdoes; A d r i a n u s , te Midwoud,
en J o h a n n e s , praeceptor primae classis te Middelburg en Vlissingen.
Zie: Catal. Mij. d. Ned. Letterk.; P a r s , Naamrol, 50; Alg. Ned. Familiebl. VI, 41.
Regt

[Montanus, Petrus (2)]
MONTANUS (Petrus) (2), geb. te Delft in 1595, overl. te Nieuwenhoorn in Aug.
1638. Zijn ouders zijn nog niet bekend, maar hij zal zijn naam in het Latijn hebben
overgezet, zooals uit den titel van zijn hieronder vermeld geschrift zou kunnen blijken.
Misschien behoorde hij tot de familie v a n d e n B e r g h e , genaamd M o n t a n u s ,
waarvan in Alg. Ned. Familieblad VI, 41-44 een genealogie voorkomt.
P.M. werd 25 Oct. 1619 te Leiden student in de theologie en was toen, blijkens
zijn inschrijving, 24 jaar oud en afkomstig van Delft. Candidaat geworden, beriep
men hem te Nieuwenhoorn op Voorne en hij werd 23 Aug. 1621 peremptoir
geëxamineerd voor de classis van Voorne en Putten in haar te Brielle gehouden
vergadering. In de buitengewone vergadering der classis, op 24 Aug. 1638 te
Zuidland, was Montanus afwezig, wegens ziekte en hij overleed nog vóór het einde
dier maand.
Hij schreef: B.E.R.i.C.H.t. van een niewe konst, genoemd de spreeckonst, waerin
den rechten en tot nuu toe verborgen aert van alle uitspraec: als met naemen van
de oude ende veel niewe letteren (Delft 1635), een zeer merkwaardige phonetische
studie, die opnieuw de aandacht der philologen trok door de uitgave van A.
V e r s c h u u r , Een nederlandsche uitspraakleer der 17e eeuw; de Spreeckonst
van P. Montanus (Amst. 1924).
Zie: S i e g e n b e e k , Bekn. Gesch. der Ned. Tale, 226; v a n K a m p e n , Gesch.
der Nederl. Letterk. I, 218; I. B i k k e r s , De Spreeckonst van Pieter Montanus in
De Bibliotheek, letterk. bijbl. van Noord en Zuid (1886), 156.
Regt

[Montanus, Petrus (3)]
MONTANUS (Petrus) (3), geb. te Amsterdam 1 Nov., ged. Nieuwe Kerk 2 Nov.
1631, overl. te Utrecht 26 Dec. 1679, begr. Jacobskerk; zoon van J o h a n n e s M.,
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praeceptor primae classis, en van M a r i a F r e i l i n g i u s , die een dochter was van
Ds. G e o r g e F. te Aalsmeer.
Als candidaat bevestigd tot predikant bij de heimelijke kerk te Keulen 1655;
beroepen te Schellingwoude 11 Febr. 1658 en vandaar vertrokken
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naar Utrecht, waar hij 22 Mei 1664 bevestigd en in November 1679 emeritus werd.
Hij huwde 15 Nov. 1663 met A n n a M a r i a d e B i l d e r b e e k , geb. te Keulen,
en won o.a. twee zoons, nl. J o h a n n e s H e n r i c u s , rector der lat. school te
Breda, en F r e d e r i k , predikant te Kuilenburg.
Petrus is de schrijver van een boekje: Opweckinge omme te ijveren voor het Huys
o

des Heeren (Utrecht 1670, 4 ).
Zie: Alg. Ned. Familieblad VI (1889), 42; 's G r a v e s a n d e , Synode van Wesel,
199.
Regt

[Moor, Bernhardinus de]
MOOR (Bernhardinus d e ), geb. te Maassluis 29 Jan. 1709, overl. te Leiden 18 Juli
1780. Zijn gelijknamige vader was predikant, evenals zijn gelijknamige
overgrootvader. De laatstgenoemde stond te Lopikerkapel sedert 1647, te Benschop
van 1650-55, daarna te Kuilenburg, en van 1661-80 te Gouda; zijn vrouw was
A d r i a n a v a n V o l l e n h o v e n . Diens kleinzoon stond te Oud-Loosdrecht sedert
1695, van 1701-12 te Maassluis, daarna tot zijn dood in 1743 te Gouda; hier is hem
gevraagd om buitengewoon hoogleeraar te worden, doch hij is ‘ongezind geweest’
(S e p p , a.w. I, 119). Hij schreef: Het bestendig geluk van een geestelijk
overwinnaar.... Openb. 3:12, tot een afscheidsreden aan het.... synodus van Z.Holland binnen Gorinchem.... Juli 1736 (Gouda, Gorinch. 1737).
De in dit art. bedoelde (1709-80) studeerde op de latijnsche school te Gouda,
daarna te Leiden in de godgeleerdheid van 1726 tot omstreeks 1730, vervolgens
te Utrecht. Hij behoorde tot de voetiaansche richting. Te Leiden hield hij een
Disputatio de justitia vindicativa Deo essentiali (Lugd. Bat. 1730). Hierna werd hij
predikant te Ingen in 1732, te Broek in Waterland in 1734, te Oost-Zaandam in 1738,
te Enkhuizen in 1743. Benoemd tot hoogleeraar te Franeker in 1744, volgde terstond
daarop zijn benoeming als hoogleeraar te Leiden. In 1736, als predikant te Broek
in Waterland, was hij intusschen te Leiden gepromoveerd, na zijn Dissertatio ad
Acta III: 19, Πєрἰ кαιwv ἀvαψύΣєwσ, d.i. over de tijden der verkoeling.
Verschenen zijn in deze jaren zijn intree- en afscheidsredenen van Ingen, Broek
in Waterland en Oost-Zaandam onder den titel: Levi's Leeramt en offerwerk, het
slot van het O.T.; Vreemde boulieden in des Heeren tempel; De priesterlijke zegen;
Des Heeren Thummim en Urim.... (Amst. 1739). Na zijn benoeming te Leiden heeft
hij voor den senaat te Franeker niet alleen zijn aanstelling overgelegd, maar ook
zijn gedrukte Afscheidsrede van Enkhuizen en eerste academische kerkrede te
Franeker.... (Fran. 1745). B o e l e s acht hierin het bewijs geleverd, dat hij althans
zijn werk te Franeker heeft aanvaard. Zonder evenwel de inaugureele rede gehouden
te hebben, nam hij afscheid met een Leerrede over 1 Tim. 3:16. Op 21 Juni 1745
hield hij zijn inaugureele oratie te Leiden: Oratio de imperfecta ecclesiae militantis
felicitate (Lugd. Bat. 1745), vertaald door Balduinus ter Braak (zie dl. I, kol. 447 v.;
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. Biogr. Woordenboek
I, 556 v.) als: Inwijinge over den onvolmaakten gelukstaat der strijdende kerke op
aarde (Leid. 1745). Te Leiden is hij ook tot predikant beroepen, en in 1752 heeft hij
de zuidhollandsche synode te Breda bijgewoond. In 1757 droeg hij het rectoraat
over met zijn: Oratio de eo, quod nimium est in scientia theologica. Hij werd emeritus
19 April 1779. Hij vermaakte ƒ 4000 aan de hooge-
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school ter ondersteuning van theologische studenten uit Lithauen.
Van hem verscheen: Orationes duae (Leid. 1745, 1757); Commentarius perpetuus
in Johannis Marckii Compendium theologiae Christianae.... I (Lugd. Bat. 1761), II
(L.B. 1763), III (L.B. 1765), IV-VII en supplementen (L.B. 1778); Intree- en
afscheidsredenen.... (Leyd. 1752); Gedagtenis van zijnen dienst in verscheyde
gemeentens bewaard.... (Leyd. 1752); Twee leerredenen over 2 Cor. 12:2-9.... (Leid.
1753); Het kort begrip.... (Leyd. 1756); Leydens ontzet gevierd.... in 1746, en herdrukt
(Leid. 1774); Aanmerkingen op de orde des heils door D. K l e m a n (Leyd. 1775);
Oude en nieuwe dingen.... (Leid. 1779).
Zijn door K. de Moor geschilderd portret van 1745 is in de Universiteit te Leiden;
voorts gegraveerde portretten door P. Tanjé, door P. de Mare en L. Springer, de
laatste twee naar L.B. Coelers.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 531-533; III ('s Hert.
1856), 674; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 138v.; (1907), Bijl., 116 v., 135; (1908),
Bijl., 108, 113, 152; (1910), Bijl., 152, 159, 162; W.B.S. B o e l e s , Frieslands
Hoogeschool en het rijksathenaeum te Franeker II (Leeuw. 1879), 478-484; M.
S i e g e n b e e k , Gesch. der leidsche hoogeschool 1575-1825, II (Leid. 1832), 200
v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 279, 361;
H.C. R o g g e , Bibliotheek v. contraremonstr. en geref. geschriften (Amst. 1865),
141, 208; C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd II (Amst. 1866), 41, 52-54; W.J.A.
J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te Groningen (Gron. 1864), Bijlagen,
59; Nederl. geleerd Europa XI, 593; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 788, nos. 617-620); J. R e i t s m a , Gesch. van de
Hervorming en de Herv. Kerk der Ned., 4e dr. (Utr. 1933), 425; L. K n a p p e r t ,
Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amsterdam 1912), 89, aant. 5, 151; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 352.
Knipscheer

[Mor van Dashorst, Anthonie]
MOR VAN DASHORST (Anthonie), of A n t o n i o M o r o , schilder, geb. omstr. 1519
te Utrecht, overl. te Antwerpen in 1576. Het jaar van zijn geboorte wordt berekend
naar een opgave van Carel van Mander, die vertelt dat Mor in Antwerpen is
overleden, 56 jaar oud, een jaar vóór de fransche furie, waarmee hij zeer
waarschijnlijk de spaansche furie bedoelde, die op 4 November 1576 plaats vond.
Hij was een leerling van Jan van Scorel, o.a. blijkens het oudste werk, dat wij van
hem kennen en dat 1544 gedateerd is. Het stelt twee utrechtsche domheeren voor
als kruisvaarders. In 1547 is hij meester in het gilde te Antwerpen. Reeds 1 of 2 jaar
later wordt kardinaal Granvelle zijn opdrachtgever. Van dezen tijd af dateeren zijn
betrekkingen met het spaansch-habsburgsche hof, die zijn geheele leven zullen
duren. In 1550 is Moro te Rome en copieert daar, op verzoek van Granvelle, Titiaan's
Danae. Op verlangen van Philips II heeft hij later nog eenige werken van Titiaan
gecopieerd. Waarschijnlijk door bemiddeling van Granvelle verblijft hij te Rome in
het paleis van den kardinaal di S. Fiora. Vermoedelijk is Moro over Italië naar Portugal
gereisd, hetgeen in dien tijd herhaaldelijk voorkwam, want in 1550 schrijft Granvelle
aan den beeldhouwer Leone Leoni: ‘la trés pieuse reine a envoyé mon peintre à
Portugal’. Er werden nl. plannen gemaakt om Philips II te doen huwen met de
portugeesche prinses Maria en Moro wordt naar Lissabon gezonden om haar portret
te schil-
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deren. Al zijn deze plannen niet verwezenlijkt, het portret van Maria is gereed
gekomen. Uit oorkonden blijkt, dat Moro zeer gezien was aan het portugeesche hof.
Koningin Eleonore geeft opdracht, aan Moro, dien haar zuster Maria van Hongarije
haar gestuurd heeft, 500 cruzados uit te betalen. Bovendien ontving hij een zwaren
gouden ketting. Dit laatste was een veel voorkomend betalingsmiddel en Moro kreeg
er verscheidene in Portugal, gegeven door de hovelingen, die hij er portretteerde.
Op 4 Januari 1551 koopt Anthonis Mor met zijn vrouw M e t g e n van Gijsbert Damen
te Utrecht een huis op den hoek van de Twijnstraat en de Volderbrug, waar de stad
Keulen uithing. In datzelfde jaar gaat hij naar Engeland, waar hij in de eerste plaats
de opdracht heeft, Mary Tudor, de bruid van Philips II te schilderen. Vele voorname
Engelschen werden terzelfder tijd door hem uitgebeeld. Ook hier was hij zeer gezien,
hetgeen o.a. hieruit blijkt, dat hij in Engeland steeds Sir Anthony More genoemd
werd, terwijl het geheel niet zeker is, of hij in den adelstand werd verheven. In 1555
gaat Philips naar Brussel en Moro is hem ongetwijfeld gevolgd. Als Karel V 16
Januari 1556 afstand doet van de regeering, is er een illuster gezelschap te Brussel
bijeen. Toen ontstond o.a. het portret van Willem van Oranje, dat thans te Kassel
is. In 1559 is Mor weer te Utrecht voor eenige zakelijke aangelegenheden en voor
het eerst teekent hij hier met den naam van Dashorst. Voor zijn zoon P h i l i p s , die
door bemiddeling van den Koning reeds kanunnik van Oudemunster te Utrecht werd
toen hij nog student was te Leuven, weet Moro een toelage te krijgen voor een
studiereis naar Spanje. Ook zelf is hij toen naar Madrid gereisd, waar een reeks
nieuwe opdrachten hem wachtten. Philips II was bijzonder op Moro gesteld. Wanneer
hij in 1560 uit Madrid verdwijnt, waarschijnlijk angstig geworden door intriges, schrijft
Philips in de volgende jaren herhaaldelijk brieven om hem te doen terugkeeren, wat
Moro echter nooit deed. Over Brussel is hij naar Utrecht gegaan; althans in 1564
draagt hij aan zijn stiefdochter M a r i a G a b r i e l s , die gehuwd was met P i e t e r
J a n s z . S t a m p r o y , het huis over, dat hij 10 jaar te voren had gekocht. In 1567
is Mor weer te Antwerpen en Brussel, aan het hof van den hertog van Alva, dien hij
reeds in 1549 had geschilderd. Mor had eenige leerlingen en medewerkers, die
gewoonlijk de details van zijn portretten verzorgden, borduursels, parelen en
dergelijke. Tevens maakte hij replieken van sommige portretten. Joachim Beuckelaer
verdiende er een of anderhalve gulden per dag mee. Over Mor's particuliere leven
is zeer weinig bekend. Op grond van uiterlijke gelijkenis van enkele zelfportretten
met portretten van Jacobus Moor Sr. en Jacob Moor Jr. en zijn vrouw, door Mor
geschilderd, meent prof. van Bemmelen verwantschap te kunnen aanwijzen. Met
zekerheid is dit echter niet uit te maken. In de rekeningen van de O.L. Vrouwekerk
te Antwerpen van 1576-78 wordt Moro als overleden vermeld. Een besnijdenis, hem
door de kerk opgedragen, bleef onvoltooid. Zijn erfgenamen kregen 25 pond
uitbetaald voor het voltooide gedeelte. Al heeft Moro enkele religieuze werken
gemaakt, zijn hoofdwerk vormen de portretten van beroemde tijdgenooten, die zich
gaarne door hem lieten schilderen. Zijn biografen roemen zijn karakter. Een poging
die van Mander in 1595 deed bij de kinderen van Moro te Utrecht, om iets meer van
zijn leven te weten te komen, liep op niets uit. Zijn dochter E l i s a b e t h , die gehuwd
was met J e a n C a s s e t t a , die het
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voordeelige ambt van inner der belastingen in W. -Vlaanderen had gekregen, had
zich na den dood van haar man weer in Utrecht gevestigd. In 1577 is er een akte,
waaruit blijkt dat zij bij haar huwelijk ƒ 1000 kreeg en 100 gouden kronen, een bewijs
tevens voor de welgesteldheid van Mor.
Geschilderde zelfportretten o.a. in de Uffizi te Florence, het museum te Bazel en
verschillende particuliere verzamelingen; prenten o.a. door H. Hondius, C. Gregori,
R. Cooper, J. Ladmiral.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 188; III (1911), 127;
U. T h i e m e u n d F. B e c k e r . Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXV (1931),
110-112; V a l e r i a n v o n L o g a in Jahrbuch der K.K. Sammlungen in Wien
(1907), 91-123; H e n r y H i j m a n s , Antonio Moro, Son oeuvre et son temps (1910);
A. B r e d i u s in Oud-Holland (1918), 175; G e o r g e s M a r l i e r , Anthonis Mor van
Dashorst (1934).
van Guldener

[Moreelse, Paulus]
MOREELSE (Paulus), schilder en architect, werd 1571 te Utrecht geboren en
overleed aldaar vóór 19 Maart 1638. Hij was de zoon van den kuiper J a n
M o r e e l s e . Twee jaar lang werd hij in de leer gedaan bij den schilder M. Miereveld
te Delft, en hij werd meester van het schilders(toen zadelmakers-)gilde te Utrecht
in 1596. Daarna maakte hij een reis naar Italië, doch vóór 1604, o.a. naar Rome.
In 1611, 1612, 15 en 19 maakte hij deel uit van het bestuur van het St. Lucasgilde
te Utrecht en was een dergenen, die meegeholpen hebben om de schilders en
beeldhouwers te onttrekken aan het zadelmakersgilde. In 1618 behoorde hij ook
tot degenen, die in den utrechtschen raad aandrongen op verandering van
magistraat. In het jaar 1616 hield hij ook te Amsterdam verblijf en schilderde er een
schuttersstuk, tegelijkertijd dat Frans Hals zijn eerste schuttersstuk maakte. M.
huwde A n t o n i a v a n W y n t e r s h o v e n , die hem twee zonen en drie dochters
schonk. Zijn eene dochter hielp haar ouder wordenden vader met zijn schilderwerk,
zooals Buchelius, naar hij vertelt, op 14 Nov. 1634 zag. Een andere dochter,
M a y k e n , huwde in 1594 den utrechtschen beeldhouwer C o l i j n d e N o l e
(overl. 1620). M. had een zoon H e n d r i k , die professor en ook burgemeester te
Utrecht werd. Een andere zoon stierf ongeveer 1651. M. zelf was in 1625 lid van
den utrechtschen raad geworden, tevens schatmeester en schepen der stad. Twee
jaar daarna, in 1627, kocht de raad van Utrecht als huwelijksgeschenk voor Amalia
van Solms twee schilderijen van hem, voorstellende een herder en een herderin.
In 1632 schonk M. zelf een schilderij, Job voorstellende, aan het Jobshospitaal te
Utrecht.
M. schilderde bij voorkeur portretten en voorstellingen van herders en herderinnen;
uitgaande van den stijl van zijn leermeester Miereveld, werd M. later veel lichter in
zijn manier van werken, veel weeker tot zoetelijk toe. Zijn werken (van de
allervroegste tot 1606 weten wij niets) waren eenigszins in den geest van Rembrandt
met sterk licht en donker, de verf ligt er dik op, doet ook min of meer aan Titiaan
denken, doch iets nieuws gaf het verder niet. M. sluit zich dan aan bij de latere
utrechtsche manieristen, met Caravaggio-achtige wijze van schilderen. Eenige
schilderijen bevonden zich in het stadhuis te Amsterdam, in een huis bij de
Diemermeer, in de Kloveniersdoelen te Amsterdam, ook in Mechelen in de St.
Catharijnekerk. M. schilderde o.a. de portretten van R. Savery, A. Bloemaert, Ernst
Casimir van Nassau, Maria van Reigersbergen, ook zijn kinderportretten zijn zeer
belangrijk.
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Van Moreelse als architect weten wij, dat hij de ontwerper was van de Catharijnepoort
te Utrecht en in 1621 ook de leiding van het bouwen had (deze werd van 1845-46
gesloopt); sommigen meenen, dat het stadhuis te Vlissingen 1594 ook naar zijn
ontwerp was gebouwd. In 1625 waren er conflicten tusschen M. en het bestuur der
stad Utrecht, van den kant van Utrecht trad Lieven de Key op, voor M. traden op
Hendrick de Keyzer en Corn. Danckerts. Het slot was, dat men de som, waarover
het geschil liep, bepaalde op ƒ 2400, onder voorwaarde, dat M. het werk afmaakte.
Op den 5den Nov. 1636 was M. lid van de commissie tot vernieuwing van de
vleeschhal te Utrecht en evenzoo 30 Jan. 1637 van de commissie bij den bouw van
de kerk te Vreeswijk.
Leerlingen van hem waren in 1611 Th. of D. van Baburen, Willem Tijnagel, Dirk
van Leeuwen, Jan Camp, Niclaes Dirhout, Willem Verburch, Jacob Feyt; in 1612
Peeter van der Poel, Bernt Sael; in 1613 Willem Rede, Joest de Man; in 1614 Nic.
Harmansz. van Royen; in 1615 Egbert Aelbertse, Jacob Willemsz. Gelis de Rijk; in
1619 Gerrit Claesz. van Rijk, Willem Gerrits Kist, Isaac Janssen Hasselt, Jan Slooth,
Henricus Modeus, Pieter Cornelisse de Rij; in 1624 Willem van Reenevelt, Pieter
Pijl, Jan Terburel van Bueren, Rijck van Bemmel, Pieter Poortengen, Felicks Knijff,
Jan Tolnissen.
Teekeningen van zijn hand bevinden zich o.a. in het Prentenkabinet te Berlijn, in
Mus. Teyler te Haarlem, in het Louvre te Parijs, in de Albertina te Weenen, te Leiden
in het Album Amicorum van A. Buchelius.
Prenten van of naar hem zijn: Amor tusschen twee vrouwen dansend, en de dood
van Lucretia, beide clair-obscurs.
Naar hem maakten prenten o.a. J. Matham, P. Leonart, W. Swanenburg, R.
Williams, A. Blooteling, J.S., C. de Pas, J. Wation, Blot, J. Houbraken, C.L. van
Kesteren, G. Roghman, W. Delff, E. Finde, J. Saenredam, J.A. Daiwaille, J. van der
Veen, Ch. White.
Geschilderde zelfportretten zijn in het Mauritshuis te 's Gravenhage, het
Rijksmuseum te Amsterdam en het Museum te Hannover, ook kwam er een voor
op een verkooping te Keulen 9 Dec. 1891. Gegraveerde portretten door Ladmiral
(komt voor in v a n M a n d e r uitg. 1764, II, 230) en door W. Swanenburg.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 186-187; III
(1911), 127; U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Künstlerlexikon XXV (1931),
131 (door W. S t e c h o w e n M.D. O s i n g a ); A.M. H i n d , A short history of
engraving and etching (London 1911), 395; P.T.A. S w i l l e n s in Oud-Holland
(1931), 88-91, 93, 96, 211; M.D. H e n k e l , Le dessin hollandais des origines au
XVII siècle (Paris 1931), 35, pl. XXV; G.J. H o o g e w e r f f e n J.L. v a n R e g t e r e n
A l t e n a , Arnoldus Buchelius' Res Pictoriae (den Haag 1928), 5, 19, 91
(Quellenstudien zur Holl. Kunstgeschichte XV); A.J. R e h o r s t in Oud-Holland V
(1934).
J.M. Blok

[Morin, Etienne]
MORIN (Etienne) of S t e p h a n u s M o r i n u s , geb. te Caën in 1624, volgens
anderen in 1626, overl. te Amsterdam 7 Mei 1700 (vgl. in dit deel op: Moine). Hij
was predikant te Caën, toen hij in 1685 na de herroeping van het Edict van Nantes
vluchten moest. Hij had, schrijft S e p p , te Leiden in de godgeleerdheid gestudeerd
en vooral de oostersche talen beoefend. Te Caën moet hij die ook onderwezen
hebben als hoogleeraar. Juist was aan het athenaeum te Amsterdam een leer-
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stoel voor de oostersche letteren opgericht, toen hij naar ons land terugkeerde. Op
aanbeveling van L o u i s (L u d o v i c u s ) W o l z o g e n (1635-92), waalsch predikant
en hoogleeraar in de kerkgeschiedenis te Amsterdam, kon hij dien zetel terstond
bezetten. Hij aanvaardde zijn ambt met zijn Oratio de utilitate linguarum orientalium,
die ook gedrukt is. Bovendien werd hij 17 Aug. 1688 als waalsch predikant aldaar
bevestigd. In Juli 1699 werd hij emeritus. Sepp prijst hem en zegt: ‘zijne rigting op
het gebied der taalstudie is voldoende geteekend door de herinnering aan zijn
geliefkoosde stelling, dat God zelf aan Adam de hebreeuwsche taal had ingegeven’.
P e t r u s F r a n c i u s sprak de lijkrede over hem uit, die als Oratio in obitum
Morini is opgenomen in diens Orationes, die in 1705 zijn uitgegeven. Hij schreef:
Explanationes sacrae et philologicae in aliquot Veteris et Novi Testamenti loca
(Lugd. Bat. 1698), waarin ook zijn inaugureele oratie is opgenomen en:
Excercitationes de lingua primaeva ejusque appendicibus, in quibus multa S.
Scripturae loca, diversae in linguis mutationes, multiplices nummorum Israelitarum
et Samaritarum species, atque varia veterum consuetudines exponuntur (Ultraj.
1694). Hij schreef vóór de Opera omnia van Samuel Bochard (Lugd. Bat. 1712),
Vita Samuelis Bocharti (zie: Archief voor Kerkel. gesch. IV, 1833, 129, aant. 16).
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret kwam voor op de
verkooping der verzameling Petr. Francius 14 Apr. 1705 te Amsterdam.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 533; III ('s Hert. 1856),
674; C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs in Ned. II (Leid. 1874), 129 v.; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 354; J. R e i t s m a ,
Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk, 3e dr. (Utr. 1916), 614; Archief voor
kerkel. gesch. IV (1833), 129; V (1834), 7; IX (1838), 496.
Knipscheer

[Morus, Alexander]
MORUS (Alexander), geb. te Castres (Languedoc) 25 Sept. 1616, overl. te Parijs
28 Sept. 1670. Zijn vader ‘bekleedde de eerste bediening van het collegie te Castres’.
In 1636 ging hij te Genève studeeren in de godgeleerdheid; hij werd er in 1641 tot
predikant beroepen en in 1642 tot hoogleeraar benoemd. Eigenaardig voor de kennis
van de onderlinge verhoudingen tusschen theologen van die dagen is de
briefwisseling in 1647 tusschen Frederik Spanheim (zie in dit deel in voce) en Smetius
(zie dl. V, kol. 756 v.) in: Archief voor kerkel. gesch. IV (1833), 210 v. Het gevolg
daarvan was, dat Alexander Morus niet te Harderwijk tot hoogleeraar is benoemd.
Doch in 1648 werd hij predikant en hoogleeraar aan ‘de doorluchtige school’ te
Middelburg, waarvoor hij een aanbieding om hoogleeraar in de geschiedenis aan
het athenaeum te Amsterdam te worden, heeft afgewezen. S e p p schreef: ‘Het is
genoeg hem te noemen, om te weten, wat onrustige geest eenigen tijd binnen
Middelburg heerschte: bij zulk een man kon van invloed oefenen wel geen spraak
wezen.... Niet gemakkelijk valt het overigens een billijk oordeel over hem uit te
spreken. Niemand heeft ooit aan zijn bekwaamheden getwijfeld; velen hebben aan
zijn persoonlijkheid ergernis genomen; zelfs was zijn regtzinnigheid in verdenking
gebracht’. In 1651 werd hij hoogleeraar in de grieksche taal te Amsterdam. In Oct.
1652 is er sprake van een benoeming aan de hoogeschool te Leiden, maar daar
heeft de kerkeraad van Dordrecht tegen kunnen ‘vigileeren’ (zie: Archief voor kerkel.
gesch. X, 1840, 316). Vrij onverwachts vertrok hij 25 Maart 1659 naar
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Parijs. Hij is ongehuwd gebleven. Van zijn geschriften noemen wij: Alexandri Mori
fides publica contra calumnias Joannis Miltoni (Hag. Com. 1654); De necessaria
Dei gratia et libero arbitrio disputationes IV sub praesidio A. Mori (Gen. 1644);
herdrukt als: Victoria gratiae Alexandri Mori de gratia et tibero arbitrio disputationes
Genevenses adversus Dionysium Petavium Jesuitam. Editio altera priori multo
auctior. Cui adjuncta est ejusdem oratio de duobus Genevae miraculis sole et scuto
(Mediob. 1652); Oratio de pace (Gen. 1647 en 1654; vertaald in het Fransch 1647);
Oratio historica et apologetica pro Joh. Calvino Genevae habita in qua Hugo Grotius
refellitur (Gen. 1648); Causa Dei, seu de Scriptura sacra exercitationes genevenses
(Mediob. 1653); Notae ad quaedam loca Novi Foederis (Paris. 1658; Lond. 1661;
ook elders verschenen); Eusebii.... chronicon.... cum notis J. Scaligeri (Amst. 1659)
(zie over deze uitgave: C. S e p p , Bibliotheek v. Ned. kerkgeschiedschrijvers Leid.
1886, 70); Ad Es. LIII de perpessionibus et gloria Messiae..... (Midd. 1653; Amst.
1658). Voorts verschenen verscheidene preeken van hem.
Zijn door A. van Halen geschilderd miniatuurportret uit diens Panpoeticon Batavum
is in het Rijksmuseum te Amsterdam; gegraveerde portretten door L. Visscher naar
W. Vaillant, door A. Houbraken, J. van Somer, C. de Passe en W. Vaillant.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 533-537; III ('s Hert.
1856), 674 v.; G.D.J. S c h o t e l , Alexander Morus in Acrhief voor kerk. gesch. IV
(1833), 210 v.; X (1840), 316; Panegyrique d' Alexandre Morus (Amst. 1695); E.
H a a g , La France protestante VII, 543 s.; H.C. R o g g e , Bibliotheek v.
contraremonstrantsche en geref. geschriften (Amst. 1865), 222; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 428, no. 11135,
788, no. 622 v.; C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs in Ned. II (Leid. 1874), 102-104.
Knipscheer

[Mostaert, Daniël]
MOSTAERT (Daniël), geb. in 1590 of 91 te Amsterdam, zoon van notaris D a v i d
M o s t a e r t , noemt zich wel S i n a p i u s . Hij is 23 Mei 1608 als jur. student te Leiden
ingeschreven en is in de rechten gepromoveerd. 15 Maart 1616 ondertrouwde hij
met M a r i a J a n s d r ., een dochter van J a n D i r c k s z . v a n B e u n i n g e n e n
M a r i t g e n S e r v a e s . Geurt Dirxsz. van Beuningen, burgemeester van
Amsterdam, werd daardoor zijn oom. Vondel schreef: Gedachtenis van Geurt
Diederiks van Beuningen, gestelt ten dienste van zijnen neve Daniël Mostert. Of er
familiebetrekking bestaat tot Guillaume Mostart van Antwerpen (dl. II, kol. 946) is
mij niet gebleken.
In 1616 werd hij secretaris der Kamer van huwelijksche zaken te Amsterdam en
in 1622 secretaris dier stad. Hij overleed in Februari 1646 en werd den 22sten dier
maand in de Nieuwe Kerk begraven.
Hij gaf uit: Handvesten der stad van Amsterdam waar agter een alphabeth op de
oudste previlegieboeken ter secretarie berustende.
Hij verkeerde in den Muiderkring; zijn naam komt meermalen voor in de
correspondentie van Hooft. Hooft, Vondel en Barlaeus schreven gedichten voor zijn
Secretaris ofte Zendtbriefschrijver. In 1639 zond Huygens zijn Dagwerck aan Hooft;
ook Mostaert, Baeck en Vondel moesten het inzien en becritiseeren. Vondel en
Mostaert stelden eenige aanmerkingen over het werk op schrift, die door Huygens
werden weerlegd.
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Mostaert wijdde een gedicht aan Huygens' Dagwerck.
Vondel deelt mee, dat hij met Mostaert en Victorijn Horatius' Lierzangen en
Dichtkunst vertaalde. Met Baeck zag Mostaert Hoofts Historiën na. Vondel droeg
aan Mostaert zijn Roomsche Lier op.
In 1631 verscheen: L. A n a e u s S e n e c a , Van 't saligh Leven en tegens 't
valsch beklagh over 't kort leven, verdeelt in twee boexkens, midsgaders van de
Voorzienigheyd, oft waerom den goeden Luyden quaed overkomt dewylder een
Voorzienigheyd is, uyt het Latijn in Nederduytsch vertaelt door D.M. Het is
opgedragen aan zijn oom, den oud-burgemeester van Beuningen. Uit de opdracht
blijkt, dat Cornelius, de zoon van van Beuningen met de vertaling begonnen was
en dat Mostaert deze heeft voltooid.
De eerste druk van zijn Nederduytsche Secretaris ofte Zendtbriefschrijver met
een Tytelboexken verscheen in 1635 bij Dirk Pietersz. te Amsterdam, een
vermeerderde uitgave bij Joannis van Ravesteyn, te Amsterdam in 1656. Er is nog
een uitgave van 1649.
Hij schreef twee klassieke treurspelen: De moord der Onnoozelen (Amst. 1639)
en Mariamne (Amst., Jacob Heerman, Op den Dam in 't Kruydtboek 1640). Een
gedicht op de Haeghloopers van M. staat in Vondels Poesy ofte Versch. Ged. p. 2.
Het feit, dat hij zijn Tytelboexken laat beginnen met de titulatuur van den Paus,
waarop de kardinaal en verdere geestelijke waardigheidsbekleeders volgen, doet
mij vermoeden, dat Mostaert Roomsch geweest is.
Zie: Werken van Vondel (Sijthoff, Leiden), dl. 1630-34, 149 noot; J o r i s s e n in
Verslagen en Meded. van de K. Ac. Afd. Letterk. (1873), 234; J.H.W. U n g e r ,
Bibliographie van Vondels Werken (Amst. 1888).
Prinsen

[Mostaert, Jan Jansz.]
MOSTAERT (Jan Jansz.), schilder, geboren omstr. 1474 en overleden te Haarlem
in 1555 of 1556. Zijn geboortejaar wordt vastgesteld naar de beschrijving van Carel
van Mander, die meedeelt dat in 1604 de oude schilder Albert Simonsz. er trotsch
op was, een leerling van Mostaert geweest te zijn. Simonsz. vertelde dat hij 60 jaar
geleden bij den toen 70-jarigen Mostaert in de leer kwam.
Hieruit volgt dat hij omstr. 1474 geboren moet zijn. In 1500 was Mostaert als
meester in Haarlem werkzaam. Jan Mostertsoen heeft toen een altaarvleugel voor
de Groote Kerk in Haarlem gemaakt. Hier komt de naam Mostert voor als voornaam
van den vader, terwijl v. Mander meedeelt, dat Mostaert een oude familienaam was,
terwijl bovendien vader en zoon den voornaam Jan droegen. Volgens Albert Simonsz.
heeft Mostaert den haarlemschen schilder Geertgen tot St. Jans niet meer gekend,
die wel jong, doch niet voor 1495 gestorven is. Van Mander vertelt verder, dat hij
een leerling was van den haarlemschen schilder Jacob, die misschien dezelfde is,
als Jacob Willemsz., die in 1485 als haarlemsch schilder genoemd wordt en die
mogelijk Jan's oom, Jacob Mostaert, geweest kan zijn, die in 1515 overleden is. In
de familie bestond een overlevering dat Jan Mostaert 18 jaar in dienst van de
landvoogdes Margaretha stond, die in 1507 als zoodanig optrad en tusschen 1507
en 1530 voornamelijk te Brussel en Mechelen woonde. Hij zou haar op haar reizen
hebben vergezeld en verschillende personen uit haar omgeving hebben
geportretteerd. Een archivalisch onderzoek heeft hieromtrent slechts één rekening
aan het licht gebracht. In 1521 krijgt Jehan Masturd een geldgeschenk voor een
portret naar het leven van ‘Nostre Seigneur de Savoye’. Philibert van
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Savoye, de echtgenoot van Margaretha, was reeds in 1504 gestorven. Het is mogelijk
dat het portret van 1521 een herhaling is van een, dat hij vóór 1504 gemaakt zou
hebben; doch aan den anderen kant is het niet waarschijnlijk, dat als hij al dien tijd
in dienst van het hof stond, hij eerst in 1521 de landvoogdes een portret van haar
man schenkt. Mostaert's nakomelingen bewaarden een brief van Margaretha waarin
zij den schilder als haar edelman aanspreekt. Inderdaad schijnt hij tot een voornaam
geslacht behoord te hebben. Het familiewapen der Mostaerts vertoonde 3 gouden
gevesten op een rood veld. Hij ging met verschillende bekende persoonlijkheden
om en hij wordt genoemd ‘edel van zeden’, ‘mildt en beleeft’. In zijn werken toont
hij zich geheel en al als schilder van den adel en de voorname nederlandsche
heeren. Zoo hij al niet 18 jaar lang in dienst van het hof stond, zeker heeft hij met
het hof in verbinding gestaan. Van de door van Mander opgegeven en beschreven
schilderijen zijn er vele teruggevonden. Hij had er verschillende gezien bij Mostaert's
kleinzoon Nicolaes Suycker. Veel is echter verloren gegaan, zoowel door den
beeldenstorm, als door een grooten brand, die in 1576 in Haarlem woedde en
waarvan ook Mostaert's huis het slachtoffer werd. 11 Mei 1549 heeft Mostaert een
verzoek tot de burgemeesteren van Haarlem gericht om de stad, die hij tot op dien
dag bewoond had, voor meer dan een jaar te mogen verlaten, daar hij een opdracht
had gekregen om in Hoorn schilderijen voor het hoog-altaar te maken. Of omdat hij
van plan was lang weg te blijven, of omdat hij met het oog op zijn hoogen leeftijd
allerlei zaken wilde geregeld hebben, verkoopt hij in dat jaar verschillende huizen,
een aan de Oude Gracht, een in de Coninckstraat en een aan de
Kraayenhorstergracht; dit laatste samen met zijn zoon C l a e s S u y c k e r . Deze
Suycker is misschien zijn schoonzoon of een zoon uit het eerste huwelijk van zijn
vrouw. Mostaert keerde nog naar Haarlem terug, doch wanneer is onbekend. In
ieder geval is hij er overleden.
Zijn geschilderd zelfportret was begin 17e eeuw bij Nic. Suycker te Haarlem.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 195 en III (1911),
128; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexi- kon der bildenden Künstler XXV
(1931), 189; S a n d e r P i e r r o n , Les Mostaert (1912); M. F r i e d l ä n d e r , Die
Altniederl. Malerei X (1932), 9.
van Guldener

[Mulder, Johannes]
MULDER (Johannes), geb. te Veendam 29 Jan. 1775, overl. te Groningen 28 Maart
1832. Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid, en werd predikant te Rolde
in Jan. 1798, te Vlachtwedde in 1806, te Groningen in 1809. Na zijn dood verscheen:
Ter nagedachtenis van Ds. Johannes Mulder.... (Gron. 1832). Van hem verscheen
een leerrede ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Hervorming uitgesproken
in 1817. Na zijn dood hebben J.P.A. W i n t g e n s en P. H o f s t e d e d e G r o o t
(zie dl. II, kol. 530-32) van hem uitgegeven: Twaalftal leerredenen (Delft en Gron.
1832). Ook zijn van hem eenige verhandelingen gedrukt, die hij heeft uitgesproken
in het Departement Groningen van de Maatschappij tot nut van 't algemeen.
Zijn portret is gegraveerd door C.C. Fuchs.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph.
1870), 363; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 542 v.; Bibliotheca
theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 788, no.
631; Alphabetische naamlijst v.
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boeken enz. (1832-49), 464, 471; Kerkelijk Handboek (1914), Bijl., 152, 172.
Knipscheer

[Mulier, Tjepke]
MULIER (Tjepke), geb. 22 Sept. 1815 te Bolsward, overl. 24 Febr. 1883 te Haarlem,
zoon van P i e t e r M u l i e r , ontvanger der belastingen, lid van Gedep. staten van
Friesland, en van M a r g a r e t h a H a i t s m a . Hij liet zich 23 Juni 1834 inschrijven
als jur. stud. aan het athenaeum te Franeker, werd na zijn promotie advocaat bij
het provinciaal hof te Leeuwarden, directeur-generaal der Zuiderzeedijken, was
gehuwd met mej. B a n g a en woonachtig op Aylva-State bij Witmarsum.
Zijn broeder was J o h a n n e s H a i t s m a M u l i e r , die zich 2 Oct. 1831 liet
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen. Na zijn promotie werd hij
burgemeester van Bolsward en ontvanger van Wonseradeels Zuiderzeedijken. Hij
was gehuwd met M a r i a L o u i s a Y p e y . Diens zoon W i l l e m D i r k H.M., geb.
28 Aug. 1853 te Bolsward, overl. te Haarlem 27 Jan. 1912, was luitenant bij de
cavalerie, later burgemeester van Spaarndam. Op 1 April 1886 was hij te Leeuwarden
gehuwd met W i l h e l m i n a C h r i s t i n a v a n S y t z a m a (geb. 20 Sept. 1857,
overl. 23 April 1891 te Haarlem).
Zie: Geslachtsregister van de familie Albarda, 16.
Wumkes

[Muller J.Azn., Jacob]
MULLER J.Azn. (Jacob), geb. 2 Dec. 1771, overleden op Curaçao 27 April 1842.
Hij kwam, na in Duitschland gestudeerd te hebben, in 1798 op Curaçao als predikant
bij de Evang. Luthersche gemeente. 4 Febr. deed hij zijn intree. Zesjaren later brandt
de kerk af door een bombardement van de Engelschen. Ds. Muller preekt nu in de
Gereformeerde kerk, later in zijn pastorie, maar treedt in den engelschen tijd
(1807-16) weer in de Gereformeerde kerk op, zoolang deze vacant is. Bij de
vereeniging van beide gemeenten in de Vereenigde protestantsche gemeente is
Ds. Muller de eerste en oudste predikant. Tot 1841 bleef hij in dienst. Hij was gehuwd
met M a r i a S i e k e r s .
Hij schreef: Leerrede bij gelegenheid der gelukkige hereeniging van het Eiland
Curaçao met het Koningrijk Nederland, gehouden Zondag 16 Maart 1816;
Belijdenis-leerrede (Amsterdam 1817); Leesboek voor het katechetische onderwijs
in den christelijken godsdienst (Curaçao 1821); Verkorte rede, gehouden bij
gelegenheid der vereeniging van de hervormde en de luthersche gemeenten op het
eiland Curaçao tot ééne van nu af zich noemende Protestantsche gemeente, op
zondag den 24sten April 1825 in De Boekzaal, 1825: Kerkrede, op het tweede
eeuwfeest der eerste planting van Nederlands vlag op het eiland Curaçao, gehouden
in de kerk der protestantsche gemeente aldaar, Dingsdag den 29 Julij 1834, en
thans aan Koning en Vaderland en Landgenooten gewijd (Amsterdam 1835).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten. hoogleeraren en proponenten der
Luthersche kerk in Nederland; De West-Indische Gids, 1927/8 Curaçao en
onderhoorige eilanden 1816-1828.
de Gaay Fortman

[Munnicks, Johannes]
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MUNNI(C)KS (Johannes), geb. te Utrecht in 1652, overl. ald. in 1711, geneeskundige.
Hij studeerde aan de universiteit zijner geboortestad, en gaf reeds tijdens zijn studie
een werk uit: Tractatus de urinis earumque inspectione (Utrecht 1674). Na zijn
promotie werd hij tot lector in de anatomie en in 1678 tot hoogleeraar in de ontleeden
plantkunde benoemd, welk ambt hij aan vaardde met de redevoering: De praestantia
rei herbariae. Hij schreef verder: Chirurgia ad praxin hodiernam adornata, in qua
veterum pariter ac neotericorum
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dogmata dilucide exponuntur (Utrecht 1686, Genève 1715); De re anatomica (Utrecht
1697). Zijn gezamenlijke werken zijn in 1740 in het licht verschenen. Ook heeft hij
medegewerkt aan het 4e en 5e deel van den Hortus malabaricus (1683-85 fol.).
Zijn portret, geschilderd door A. Houbraken (?) is in de universiteit te Utrecht.
Zie: F.X. d e F e l l e r , Biographie universelle ou dictionnaire historique (nouvelle
édition 1839) IV, 543: W i n k l e r P r i n s ' Geillustreerde Encyclopaedie 3e druk,
XII, 158.
Verzijl

[Munnikhuizen, Frans]
MUNNIKHUIZEN (Frans), geboren te Amsterdam 6 Juni 1742 als zoon van duitsche
ouders, F r a n s en C a t h a r i n a M u n n i k h u i z e n , overleden aldaar 25 Juni
1820. Hij studeerde bij Ds. Jac. Boon en werd in Maart 1764 proponent. Na te
Amsterdam examen afgelegd te hebben, deed hij 24 Juni 1764 zijn intrede in
Schiedam bij de Luthersche Gemeente.
Na zijn huwelijk met de rijke weduwe L y d i a v a n D o b b e n vestigde hij zich
te Rotterdam, deed afstand van zijn traktement, doch behield stem en zitting in de
kerkeraadsvergaderingen en het recht om te mogen preeken. 16 Mei 1790 kreeg
hij op verzoek ontslag en in 1795 bewerkte de kerkeraad, dat hij uit het Luthersche
jaarboekje als predikant werd geroyeerd. Na den dood zijner eerste vrouw, 24 April
1776, hertrouwde hij in 1784 met E l i s a b e t h M a r i a S p i e s . Zij woonden op
een buiten bij Rotterdam (tegenwoordig Parklaan 5) tot 1800, toen zij naar
Amsterdam verhuisden. Na den dood zijner tweede vrouw hertrouwde hij 18 Januari
1815 met M a r i a J a c o b a M u n n i k h u i z e n .
Munnikhuizen is een tijdlang eigenaar geweest van de prachtige geschilderde
portretten van Aert van Nes en Jan van Nes en hun vrouwen. Hij verkocht deze in
1800 aan het Koninklijk Museum. Thans bevinden zij zich in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Zie: Nieuwe Bijdragen Lutheranisme in de Nederlanden I, 30, noot 32, 36, 46 en
47; De Nationale Konstgalerij (Amsterdam, Frederik Muller & Co. 1909), 33 vlg. en
175; Oud- Holland (1934); vgl. ook dit Woordenboek dl. IX, kol. 703.
Wiersum

[Munsterus, Christophorus]
MUNSTERUS (Christophorus), geb. te Leeuwarden 13 Juli 1614, overl. te Franeker
24 Maart 1660. Zijn vader of grootvader was uit Munster afkomstig. De naam
‘Munsterus’ komt meer voor (H e r z o g 's Realencyklopädie III, 52, 72, 102, 310; VI,
146; XIV, 292, 296; XVII, 185 noemt S e b a s t i a n u s M u n s t e r u s ). Hij studeerde
aan de latijnsche school te Leeuwarden en sedert 21 Oct. 1632 aan de hoogeschool
te Franeker, en was van 1640 tot 3 Juli 1651 predikant te Hemelum (Fr.) c.a. Op 14
Maart 1651 werd hij tot hoogleeraar in de logica en de wijsbegeerte te Franeker
benoemd. Weldra is hij hierna bevorderd tot ‘magister artium’. Tegelijk met zijn
Disputationes de natura disciplinarum et logices, is uitgegeven: Commentarius
analyticus in Isagogen Porphyrii et libros Aristotelis de categoriis et interpretatione
(Fran. 1655). Nog in Sept. 1659 is zijn traktement iets verhoogd door de
Gedeputeerde staten van Friesland, ‘genoegsaem geinformeert synde van de goede
diensten....’. Na zijn dood is van hem uitgegeven: Disputationes metaphysicae de
Ente ejusque distinctionibus (Fran. 1661), waarin voorafgaat een Epicedium en een
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Vitae delineatio geschreven door J o h a n n e s G e r a r d i T e r e n t i u s (1629-77).
P e t r u s M o l l (1596-1669) hield een lijkrede op hem, die niet is uitgegeven.
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Zijn ouders waren Q u i r i n u s C h r i s t o p h o r i S n e l e n C a t h a r i n a
Hermans.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in het stadhuis te
Franeker.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het rijksathenaeum te Franeker
II (Leeuw. 1879), 194 v., 201-203, 212-214; Kerkelijk Handboek (1911), Bijl., 157;
K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 368; B.
G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 549 v.; T.A. R o m e i n , Naamlijst
der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886), 418.
Knipscheer

[Muntendam, Johannes]
MUNTENDAM (Johannes), geb. 1796 te Muiden, overl. te Amsterdam 25 Febr.
1859, liet zich 9 Nov. 1812 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
werd 1818 cand. theol. en wegens een academische prijsverhandeling met goud
bekroond. Achtereenvolgens was hij predikant te Bildt (1819-21), Baflo c.a. (1821-23),
Noorddijk (1823-27), Uithuizen (1827-29), Nijmegen (1829-33) en Amsterdam
(1833-59). Van hem verscheen: Leerrede over Nehemia 4:14 (Nijmegen 1832); De
lijdende Heer herdacht in het Christelijk gezin. Dagelijksche Overdenkingen
gedurende de zeven weken vóór Paschen (Amsterdam 1859); De engel van den
tijd, Een ernstig woord voor den laatsten avond van het jaar 1849 (Amst. 1849); De
verrezen Heer herdacht in het Christelijk gezin. Dagel. overdenking van 's Heeren
leven op aarde, na zijne opstanding tot aan zijne Hemelvaart (Amst. 1853); De
Heiland bij den aanvang zijns openbaren levens, herdacht in het Christelijk gezin
(Amst. 1860).
Zie: Algemeen Handelsblad van 28 Febr. 1859.
Wumkes

[Muntendam, Samuel]
MUNTENDAM (Samuel), overl. 1849, was proponent in 1783 en achtereenvolgens
predikant te Houten (1783-85), Ilpendam (1785-97), Muiden (1787-1807), Enkhuizen
(1807-37), waarna hij emeritaat verkreeg. Van hem verscheen: Viertal leerredenen,
betrekkelijk de vier saisoenen des jaars; ter opwekking tot eene aandachtige en
godsdienstige beschouing van de werken Gods in de natuur (Utrecht 1805).
Zijn portret bestaat als prent door J.L. Soerensen.
Wumkes

[Munting, Willem Nicolaas]
MUNTING (Willem Nicolaas), geb. 24 Oct. 1785 te Charlois, overl. 13 Jan. 1849 te
Leiden, zoon van Ds. Dirk M. (overl. ald. 7 Jan. 1836), genoot zijn opvoeding te
Breda, waarheen zijn vader zich in 1789 verplaatst zag. Na 6 jaar de lat. school
aldaar bezocht te hebben, verliet hij haar, na het uitspreken eener Oratio de brevitate
et fragilitate vitae humanae. Op 7 Mei 1801 liet hij zich inschrijven als student aan
de hoogeschool te Leiden, werd 24 Juni 1807 tot den predikdienst toegelaten door
de classis Voorne en Putten. Hij was achtereenvolgens predikant te Eemnes-Binnen
(1808-09), Bodegraven (1809-12), Wageningen (1812-19), Hoorn (1819-27) en
Leiden (1827), tot hij daar 1 Jan. 1849 emeritaat verkreeg. Hij huwde A n n a
A l e i d a v a n d e r W e i d e , daarna J a c o b a M a r g a r e t h a d e J o n g wed.
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B.J. W e y m a r . Van hem verscheen: Godsdienstige overdenkingen over de
kerkhervorming door F.V. Reinhard, gevolgd naar zijn leerredenen. Uit het Hoogd.
(Leiden 1810); Wanneer kan het Nederland welgaan? of godsd. overdenkingen bij
de gebeurtenissen van dezen tijd (Leiden 1814): Bijzonderheden uit de tijden der
Hervorming, betreffende de daden, lotgevallen, gevoelens en het karakter der
Hervormers (Utr. 1815; 2e st. 1824); De Bartholomaeusnacht van het jaar 1572,
beschouwd in deszelfs aanleiding en gevolgen voor de godsdienst der Hervormden
in Frankrijk,
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door K. Kurths. Uit het Hoogd. vert. (Dordr. 1827); Levensgeschiedenis van Jezus,
door Joh. Jacob Hess, naar de 8ste uitg. Uit het Hoogd. vert. (4e dr. Dordr. 1828-30);
Merkwaardigheden uit de geschiedenis van het Christendom en het Chr. leven,
door Dr. A. Neander. Uit het Hoogd. (Leeuw. 1829), 1e dl. (is niet vervolgd); J.J.
Hess, Antistes der kerk te Zurich, voorgesteld in eenige omtrekken van zijn leven
en werkzaamheid. door zijn opvolger G. Gessner. Uit het Hoogd. (Leiden 1830);
Geschiedenis van den voortgang en de onderdrukking der Hervorming in Italië in
de 16de eeuw, door Dr. Th. M' Crie. Uit het Engelsch (Dordr. 1832); Johannes
Wessels, een voorganger door Dr. C. Ullmann. Uit het Hoogd. (Leiden 1835); De
waardij der uitbreiding en onderdrukking van de hervorming in Spanje in de 16e
eeuw, door Dr. Th.M.' Crie, 2 dln. (Amst. 1838-39); Levensberigt van Dr. Th.M.' Crie
in Godgel. Bijdragen (1839), 560-95. Zijn nagelaten boekverzameling, in Oct. 1849
te Leiden verkocht, bevatte o.a. een verzameling van bijna 3000 meest gegraveerde
portretten, met bijschriften van zijn hand.
Zie: N. B e r k h o u t in Levensbeschr. der Maatsch. v. Ned. Lett. (1849); Boekzaal
der gel. wereld (1849) I, 557, 558.
Wumkes

[Musschenbroeck, Petrus van]
MUSSCHENBROECK (Petrus v a n ), geb. te Leiden 14 Mrt. 1692, overl. aldaar 19
Sept. 1761. Hij studeerde in zijn geboorteplaats in de wis-, natuur- en geneeskunde
en promoveerde er in 1715 tot doctor in de medicijnen. Na een reis naar Londen,
waar hij Newton ontmoette en Desaguliers raadpleegde, keerde hij naar Holland
terug. In 1719 werd hij hoogleeraar in de wiskunde en wijsbegeerte te Duisburg, en
1721 buiten-
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gewoon hoogleeraar in de geneeskunde aldaar. In 1723 werd hij hoogleeraar te
Utrecht, waarhem in 1732 ook de lessen in de sterrekunde werden toevertrouwd;
sedert 1740 was hij hoogleeraar in de wiskunde en wijsbegeerte aan de universiteit
te Leiden. Hij heeft vele belangrijke ontdekkingen gedaan omtrent de magneet, vond
de atmometer en pyrometer uit. Ook is hij de uitvinder van de methode om reeksen
van waarnemingen door kromme lijnen voor te stellen. Verschillende vorsten, de
koningen van Engeland, Pruisen, Denemarken en Spanje, trachtten te vergeefs
hem aan hun landen te binden. Van zijn geschriften vermelden wij: Elementa
physico-mathematica ad usus academicos (1726), in 1769 door S i g a u d d e l a
o

F o n d in het Fransch vertaald, 3 deelen 4 ; Dissertationes physicae experimentalis
et geometricae de magnete etc. (1729); Tentamina experimentorum naturalium in
o

Academia del Cimento etc. (Leiden 1731 4 ); Institutiones physicae (Leiden 1748);
Compendium physicae experimentalis (1762); Institutiones logicae (1764) en De
aeris praestantia in humoribus corporis humani (1739).
Zijn portret geschilderd door J.G. Colasius in de Universiteit te Utrecht, door H.
van der Mey in de Universiteit te Leiden, door J.M. Quinkhart in de verzameling van
mevr. de wed. van Musschenbroek te Delft en een tweede, met zijn broeder Jan,
door een onbekenden schilder in dezelfde collectie; een beeldhouwwerk door J.
Cressent in de Universiteit te Utrecht; gegraveerde portretten o.a. door J. Houbraken,
J.J. Haid, L. Springer.
Verzijl
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N.
[Nanninga, Wouter Rudolf]
NANNINGA (Wouter Rudolf), geb. 2 Apr. 1740 te Groningen, overl. te Dronrijp 13
Jan. 1768, doorliep de lat. scholen en werd op zijn 12de jaar met veel lof tot de
hoogeschool te Groningen bevorderd en ingeschreven als student 8 Juli 1752, waar
hij zich vooral op de studie der oostersche talen toelegde. Op zijn 18de jaar ontving
hij een benoeming tot hoogleeraar in het Grieksch aan de hoogeschool te Franeker,
waartoe aanleiding gaf een dissertatie over taalkundige aanmerkingen over eenige
gewichtige plaatsen van het Oude Testament, verdedigd onder prof. N.W. Schroeder.
Hij verdedigde te Groningen nog een dissertatie over den aard van het zedelijk
verderf der menschen onder prof. M. Bertling. Hij promoveerde in 1763 op Dissertatio
theol. de Messia calamo quassatum non confracturo ad ill. Jesaja 52:3 et Matïh.
12:20 (Gron. 1763). Daar hij zwak van lichaam wes, stelde hij zich niet beroepbaar,
maar gaf met toestemming der faculteit theol. lessen. Vervolgens bezocht hij nog
een jaar de hoogeschool te Utrecht, waar hij vooral de vriendschap genoot van prof.
G. Bonnet. In 1766 werd hij predikant te Oudeschoot en in het volgend jaar te
Dronrijp, waar hij kort daarna overleed. Hij was lid van de Maatschappij der Ned.
letterkunde te Leiden. In dl. I van haar werken verscheen zijn verhandeling Over
het werkwoord laten, als een hulpwoord der gebiedende of toevoegende wijze
gebruikt (1766). Als lid van het utrechtsche genootschap ‘Tendimus ad idem en
Tandem fit surculus arbor,’ gaf hij in de
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werken van dat genootschap: Observatio ad locum Jeremia 4:7 et alia loca.
Zie: G l a s i u s , Godgel. Nederland II (den Bosch 1853), 675-68; Boekzaal der
Gel. Wereld (1768); Handel. v.d. Maatsch. der Ned. Letterk. (1768), 3.
Wumkes

[Napjus, Leonardus]
NAPJUS (Leonardus), geb. te Sneek 1 Apr. 1750, aldaar overl. 31 Aug. 1826, liet
zich 24 Juni 1767 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, was
predikant te Weidum (1772-80), Garijp (1780-90), Bozum (1790-95), Ureterp
(1796-98) en Holwerd (1798-1824). Hij verkreeg 31 Oct. 1824 emeritaat. Van hem
is een latijnsch vers op den hoogleeraar J. Schrader, toen deze voor de tweede
maal rector magnificus werd, (Franeq. 1768), en een in den feestbundel Poëmata
in honorem viri celeberrimi atque eruditissimi Nicolai Ypey, quum tertia vice rector
magnificus renunciaretur (Franeq. 1769).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 137,
175, 357, 531, 590.
Wumkes

[Nauta, Bavius Antonius]
NAUTA (Bavius Antonius), geb. 24 Apr. 1800 te Leeuwarden, overl. te Leiden 2 Juli
1835, zoon van G i j s b e r t u s A n t o n i u s N., commies bij de Staten van Friesland,
en E v a J u s t i n a M a n g e r , dochter van den franeker hoogleeraar van dien
naam. Daar hij zijn vader vroeg verloor, werd hij opgevoed door zijn oom H. Manger
te Haarlem, genoot aldaar het onderwijs van den rector P. Hofman Peerlkamp en
liet
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zich 9 Sept 1817 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden. Spoedig
bleek zijn bekwaamheid in twee prijsverhandelingen, die Utrecht en Leiden
bekroonde. In 1825 viel hem de eer te beurt, bij gelegenheid van het 25-ja.ig bestaan
der leidsche hoogeschool tot doct. litt. te worden bevorderd op een dissertatie over
Seneca's De Providentia, waarvan im 1828 deel 2 verscheen. In 1829 bezorgde hij
een herdruk van Plato's Phaedon naar de uitgave van Wijttenbach. Terwijl hij
privaatlessen gaf in Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch, hielp hij verschillende
literatoren met paleografisch werk. De Maatschappij der Ned. letterk. en het Prov.
Utr. genootschap benoemden hem tot lid (1826 en 1834). Hij huwde A n n a
H e l e n a d e L o c h e s , die hij overleefde. Van hemr verscheen: Commentatio de
perfecto oratore e sententia Ciceronis.... (1820); Commentatio de T. Coelio Antipatro,
historico belli Punici secundi (1821); Schets van de geschiedenis der Lat. dichtkunst
in Nederland (1826); Beschouwing der boeken van Plato over de staatsregeling in
Rec. ook der Rec. XV, Mengelw. 55-70; Voorlezing over 't leven van Livia Drusilla
Augusta, in Rec. ook der Rec. Mengelw. (1826); Beoordeeling van J. Tideman,
Dissertatio litt. de Deo Platonis (Amst. 1830) in Rec. ook der Rec. XXIV (1831),
180-185; Beoordeeling van Het menschelijk hart volgens de brieven van Seneca,
vert. door A. Hirschig (Alkmaar 1834) in De Vriend des Vaderlands IV (1835),
188-201. Adversaria, redevoeringen, letterk. aanteekeningen en berichten van en
over hem zijn uit zijn schriftelijke nalatenschap bijeenverzameld door J.T. Bodel
Nijenhuis en aanwezig in de Stedel. Bibliotheek te Leeuwarden.
Zie: Handel. Maatsch. d. Ned. Letterk. (1836); Progr. Utr. Gen. (1836); R.
V i s s c h e r , Catalog. der Stedel. Bibliotheek van Leeuw. (den Haag 1932), 57-58.
Wumkes

[Nauta, Eeuwe]
NAUTA (Eeuwe), geb. 8 Oct. 1757 te Ytens, overl. 23 Sept. 1826 te Spannum, was
een zoon van Ds. H e t t o N. Hij liet zich 12 Sept. 1776 inschrijven als student aan
de franeker hoogeschool, werd 1 Oct. 1781 proponent bij de classis van
Bolsward-Workum, en trad 1782 in het huwelijk met A n n a L a n t i n g a . Hij werd
21 April 1782 als candidaat bevestigd bij de gemeente van zijn geboorteplaats Ytens,
was verder predikant te Edes en Spannum (1783 tot zijn dood). Hij was, evenals
zijn grootvader Gavius (die volgt) en zijn vader, Canonicus Frisiae. Hij wijdde 24
Mei 1819 het nieuwe orgel in de kerk te Spannum in met een leerrede geheel in
dichtmaat, zelfs de gebeden, onder den titel Leerrede over de Christelijke Blijdschap
(Leeuw. 1819). Onder invloed van zijn leermeester, prof. E. Wassenbergh te
Franeker, werd hij een ijverig beoefenaar en een grondig kenner van den frieschen
dichter Gijsbert Japiks. Als zoodanig was hij een vraagbaak voor Dr. E. Epkema,
rector te Middelburg, die een nieuwe editie van G.J. bewerkte (Leeuwarden 1821).
In het huisarchief Eysinga-Vegelin v. Claerbergen berusten twee brieven van Nauta
aan jhr. I. Aebinga van Humalda, gouverneur van Friesland (1813-26) uit 1820, die
ongeveer 50 tekstemendaties bevatten op de Gijsbert-Japiks-editie van 1668 (door
S.v. Haringhouk). Hij was opgetogen over den grooten nationalen dag der Friezen
(7 Juli 1823), toen het marmeren borstbeeld van hun dichter werd onthuld. Voor die
gelegenheid maakte hij een friesch vers, dat hij den gouverneur zond, door wiens
bemiddeling het werd opgenomen in de Hulde aan Gijsbert Japiks (Bolsward 1824),
58-60. Een ander friesch vers van hem berust in manuscript in het zooeven
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genoemde huisarchief. Hij droeg het 12 Jan. 1807 voor op het buiten van jhr. I.
Aebinga van Humalda te Wommels.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 127,
284, 292; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1933), 12-14; mijn Bodders yn de Fryske
Striid (Boalsert 1926), 386, 394, 423; Navorscher (1868), 572.
Wumkes

[Nauta, Gajus]
NAUTA (Gajus), geb. te Sneek, overl. 1645, promoveerde onder het rectoraat van
prof. R. Clingbyl in 1606 tot jur. utr. doctor aan de hoogeschool te Franeker; vestigde
zich in 1607 als advocaat in zijn geboorteplaats, waar hij later het ambt van secretaris
bekleedde. In 1636 werd hij Raad in het Hof van Friesland. In 1779 verscheen te
Leeuwarden: De decisien van het Hoff van Frieslandt, vergadert ende by geschrift
nagelaten van Gajus Nauta, vermeerderd door Anthonius Kann. Ook liet hij in
handschrift na: Commentaria in quatuor libros Statutorum Frisiorum.
H e n r i c u s N e u h u s i u s , pensionaris van Workum, wijdt hem een latijnsch
vers in zijn Extemporanea Poemata (Leov. 1656).
Zie: d e W a l , De clar. Fris. Jurec. 125, 434; mijn Paden fen Fryslán (Boalsert
1932) I, 266.
Wumkes

[Nauta, Gavius]
NAUTA (Gavius), geb. te Sneek in 1674, overl. te Oudkerk 24 Nov. 1751, liet zich
12 Sept. 1692 inschrijven als student aan de franeker hoogeschool, werd 30 Mei
1703 predikant te Scherpenzeel c.a. (Fr.), vanwaar hij in 1705 ging naar Ytens. In
1715 werd hij predikant te Oudkerk c.a., waar hij 22 Febr. 1722 de aanstelling ontving
tot Canonicus Frisiae, in plaats van wijlen Ds. Rud. Noordbeek te Leeuwarden, die
zulks in 1715 geworden was in plaats van Ds. Georg Murkerus te Schingen. Zijn
taak was nu om een compendium op te maken der kerkelijke wetten van Friesland,
onder opzicht, examinatie en approbatie van de drie oudste predikanten te
Leeuwarden (H. Wesselius Sr.; Lollius Posthumus en Ibertus Fennema). Het werk
verscheen in 1757 te Amsterdam bij Cornelis van Tongerlo, en werd in 1771 herdrukt
bij H.A. de Chalmot te Leeuwarden. Bij resolutie van 25 Aug. 1723 ontving hij voor
zijn arbeid ƒ 500.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
127, 284, 654; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1930) I, 52,
128, 147, 148, 150, 257.
Wumkes

[Nauta, Gysbertus]
NAUTA (Gysbertus), overl. te Leeuwarden in 1766, liet zich 1 Dec. 1715 als jur.
cand. inschrijven aan de hoogeschool te Franeker, waar hij in datzelfde jaar twee
disputaties hield: Disputatio continens theses aliquot desumtas ex titulis Institutionum
de Testamentis ordinandis, Militari Testamento (Franeq. 1715); en Disputatio ad L.
Rogatus 33 D. Mandati (Franeq. 1715). Hij was tusschen de jaren 1736 en 54
herhaaldelijk burgemeester van Leeuwarden en werd in 1738 tot vroedschap
gekozen. Van hem bestaan twee handschriften: Register der resolutiën, genomen
bij de Gedeputeerde Staten van Vriesland, beginnende met den Jaare 1601 en
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eindigende met het Jaar 1754; en Naamlijsten der Grietslieden, Raden van het Hof,
Leden van het Stedelijk bestuur van Leeuwarden.
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der Stedel. Bibliotheek van Leeuwarden (Leeuw.
1934), 68; Systematische Catalogus der Prov. Bibliotheek van Friesland (1881-87)
III, 1083, 1091; V, 1829.
Wumkes

[Nauta, Hero]
NAUTA (Hero), geb. omstreeks 1650, overl. na 1716, boekdrukke -uitgever te
Leeuwarden,
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die het eerste huis der zuidzijde van de Peperstraat aldaar, achter de Keizerskroon,
bewoonde, welks naam De Gulden Fortuyn hij daarna verwisselde met De Gekroonde
Waarheid, en meer dan veertig jaar (1670-1716) zijn zaak volhield. Hij was zeer
bevriend met Balthazar Bekker en deze band werd versterkt sedert hij met dezen
predikant lief en leed had gedeeld in de vervolging, die zijn boek De vaste Spijze
der Volmaakten had te lijden. De Gedeputeerde staten van Friesland hadden den
eersten druk van 1670 streng verboden en Bekker bevolen bij provisie geen
geschriften te laten drukken. Vier jaar later stond echter de kans gunstiger en kreeg
hij verlof een tweeden druk ter perse te leggen. Doch pas was deze bij H. Nauta
verschenen (1674), of Bekkers vijanden zetten de Staten weer tegen hem op. Nu
werd Nauta, ook wegens het drukken van een ander geschrift, voor Gedeputeerden
ontboden en een deurwaarder ontving order hem in verzekerde bewaring te nemen.
De storm woei over door Bekkers vertrek naar Loenen in 1675. Toen deze in 1687
een lofdicht schreef voor een werkje van Ds. Hero Siebersma, getiteld Roem der
Christenen in Christo Jesu, herinnerde hij Nauta nog eens aan dat ongeval. Bij het
scheiden deed hij Nauta de belofte, dat het eerste werk, dat hij in Holland mocht
schrijven, tot onderhouding der vriendschap, bij hem zou worden gedrukt. Dit was
nu het Ondersoek van de Betekeninge der Kometen, bij gelegentheid van de genen
die in de jaren 1680, 1681 en 1682 gescheenen hebben (Leeuw. 1683), doch daar
dit wat klein was uitgevallen, droeg hij hem in 1689 De Betoverde Weereld ter uitgave
o

op in 8 . Na vele belemmeringen waren de eerste twee boeken nog niet ten volle
afgedrukt, toen in December 1690 de vorst in viel, de scheepvaart gestremd en
Bekker verstoken werd van de gelegenheid om een enkel exemplaar van zijn boek
te bekomen. Inmiddels was van die uitgave reeds zooveel spraaks, dat Nauta
gedrongen werd met den verkoop te beginnen, zoodat, toen de scheepvaart in Maart
hersteld was, Bekker nauwelijks 26 ex. kon ontvangen, dewijl van de oplage van
750 ex. de overige al meest aan den man waren. Om die reden ving Bekker dadelijk
o

aan, een tweeden vermeerderden druk in 4 bij van Dalen te Amsterdam ter perse
te leggen en daarna te vervolgen, zoodat weldra ieder het geruchtmakende boek
kon ontvangen.
De voornaamste werken, die sedert 1671 Nauta's pers verlieten, waren van de
predikanten Couperus, Ridderus, Sibersma, Nyloë, Elgesma, van den ingenieur en
infanteriekapitein Lovis Paan, prof. Ulrich Huber, rector Hilarides e.a.
Zie: W. E e k h o f f , De Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden (1870), 430-432
en het register; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1930), 20,
25, 28, 30, 31, 44, 51; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 241; W.P.C.
K n u t t e l , Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof ('s Gravenhage 1906),
106-110, 150, 196 v.
Wumkes

[Nauta, Obius Augustini]
NAUTA (Obius Augustini), geb. te Leeuwarden, overl. te Tjerkgaast Dec. 1677, liet
zich 5 Oct. 1650 inschrijven als student aan de franeker hoogeschool, waar hij in
1652 onder leiding van prof. Christ. Schotanus een disputatie hield, en werd in 1654
predikant te Tjerkgaast, waar hij tot zijn dood werkzaam was. Zijn disputatie vindt
men in Catecheseon sive Elementorum Theologicorum Disputationes XII (Franeq.
1652). Verder gaf hij in het licht twee leerredenen over Psalm 122 en de Gulde
Leeraar der Jeugd (Franeq. 1663) en Vreugdegalmen over den welstand van
Neerlands Kerken.
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[Nauta, Simon]
NAUTA (Simon), geb. 3 Juni 1727 te Franeker, overl. te Wolvega 22 Maart 1810,
was de zoon van Simon N., medevroedschap, doorliep de triviale scholen zijner
geboortestad, liet zich 24 Juni 1744 inschrijven als student aan de hoogeschool
aldaar, werd in Oct. 1751, na voor de classis van Franeker geëxamineerd te zijn,
tot het S. Ministerium toegelaten. Volgens de gewoonte dier tijden, die nog bij den
aanvang der vorige eeuw in stand was, nam hij 7 jaren het conrectoraat der latijnsche
scholen te Franeker waar, totdat hij 6 Juli 1760 als predikant te Wolvega optrad.
Geoefend in de schriften der romeinsche en grieksche klassieken, was hij zeer goed
berekend om een karakter als dat van Onno Zwier van Haren te beoordeelen, en
daar hij dezen dichter-edelman gedurende 19 jaren, welke hij te Wolvega gestaan
had, in een gemeenzamen en dikwijls dagelijkschen omgang had leeren kennen,
heeft zijn Lijkrede over het afsterven van O.Z. baron van Haren, op 2 Sept. 1779
overl., Job 14:2 (Zwolle, 1779), te meer waarde. Hij werd in April 1803 emeritus.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
649; J.H. H a l b e r t s m a , Letterkundige Naoogst, (Deventer 1845), 2e stuk, 503
v.v.; Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden (1932), 212.
Wumkes

[Neer, Eglon Hendrik van der]
NEER (Eglon Hendrik v a n d e r ), schilder, geboren in 1643 te Amsterdam en
overleden te Düsseldorf 3 Mei 1703. Hij was een der vele kinderen van Aert v.d. N.
(dl. IX, kol. 710) en kwam bij dezen in de leer. Later neemt hij les bij Jacob van Loo.
Op zijn 20e jaar gaat hij naar Frankrijk, waar hij 3 á 4 jaar blijft. De stadhouder van
het vorstendom Oranje, graaf von Dohna, is zijn beschermer. 20 Februari 1659 is
hij te Rotterdam in het huwelijk getreden met M a r i a W a g e n s v e l t , de dochter
van een notaris. 15 Februari 1660 wordt hun eerste kind te Amsterdam gedoopt.
Hij woonde afwisselend te Rotterdam, Amsterdam en den Haag. In 1670 wordt hij
in den Haag lid van de confrerie. Op 9 Dec. 1677 is zijn vrouw bij de geboorte van
een kind overleden. 31 Dec. 1678 is hij in Amsterdam als getuige aanwezig bij het
huwelijk van W. van Aelst. Van 1679-1689 woont hij te Brussel. In 1679 is hij
hertrouwd met M a r i a d u C h a t e l , dochter van den schilder F r a n ç o i s d u
C h a t e l , die ook zelf miniaturen gemaakt heeft. 18 Juli 1687 wordt hem de titel
van hofschilder van Karel II van Spanje verleend. In 1690 is hij naar Düsseldorf
verhuisd, waar hij de opvolger wordt van den hofschilder Johannes Spilberg, die 10
Augustus 1690 overleden was. Zijn vrouw schijnt voor den gouverneur der
Z.-Nederlanden o.a. naar Neuburg gereisd te zijn. In 1692 wordt haar 3120 livres
uitbetaald voor de door haar bewezen diensten, terwijl ook Fr. Ph. Espallart,
kamerheer van den gouverneur, in dit verband genoemd wordt. Maria du Chatel is
te Düsseldort overleden en van der Neer huwt in December 1697 met A d r i a n a
S p i l b e r g , de dochter van J o h a n n S p i l b e r g en weduwe van den schilder
Willem Breekvelt.
Hij schilderde portretten in den trant van Netscher, zoodat zij soms wel aan dezen
werden toegeschreven. In zijn landschappen met mythologische en bijbelsche
figuren sluit hij aan bij Adam Elsheimer. Hier toont hij belangstelling voor details.
Houbraken vertelt, dat hij in Brussel een grooten tuin had, waar hij allerlei planten
kweekte, die hij zoodoende van nabij kon bestudeeren. In zijn genre-stukken neemt
hij Terborch en Metsu tot voorbeeld, doch hij is veel stijver en technisch
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minder knap. Hij heeft figuren geschilderd in landschappen van Jan v.d. Heyden.
Tot zijn leerlingen behoorde Adr. v.d. Werff. Van zijn vele kinderen werd J o h a n n e s
beeldhouwer en A e r t schilder.
Zijn geschilderd zelfportret is in de Uffizi te Florence, een ander was in de verk.
coll. J.B. van Rooy, Antwerpen 7 Juni 1870; een geschilderd portret door Fr. van
Mieris in het museum Christiansborg te Kopenhagen; prent door M. Preisler naar
G.M. Campiglia.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910); U. T h i e m e u n d
F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXV (1931); C. H o f s t e d e
d e G r o o t , Beschreib. und krit. Verzeichnis V (1912), 507; Oud Holland (1885).
van Guldener

[Nethenus, Matthias]
NETHENUS (Matthias), geb. te Suchtelen (Gulikerland) 27 Oct. 1618, overl. te
Herborn 9 Oct. 1686. Zijn vader, J o h a n n e s N e t h e n u s , was predikant te
Suchtelen, later te Rees en te Wesel. Matthias studeerde te Harderwijk, te Deventer
en te Utrecht, en werd in 1642 proponent, in 1645 artium liberalium magister, in
1646 predikant te Kleef en in 1652 rector van de latijnsche scholen aldaar. Op 26
Mei (oude stijl, d.i. 4 Juni) hield hij te Utrecht zijn inaugureele rede als hoogleeraar:
De reverentia erga Scripturam; daarna promoveerde hij 30 Mei op een disputatie
De transsubstantiatione. Andreas Essenius (zie dl. VIII, kol. 508 v.) heeft hem tot
doctor verklaard. Toen hij nog te Utrecht studeerde, was hij reeds een van Voetius'
(zie dl. VII, kol. 1279-82) meest geliefde leerlingen. De goede verhouding bleef
tusschen hen bestaan als ambtgenooten. Verscheidene ‘adviezen’, door de
theologische faculteit gegeven als antwoord op vragen van allerlei aard, zijn door
beiden en Essenius onderteekend. J.A. Cramer (zie beneden a.w.) deelt ze alle
mede. Samen streden zij ook tegen de banken van leening en tegen de vroedschap
te Utrecht in zake de geestelijke goederen. Deze vroedschap vorderde in 1659 van
de godgeleerden een onpartijdige beoordeeling van het gebruik dier goederen.
Nethenus schreef daarop (vgl. S e p p , a.w. II, 169 v.): Accoort der 't samentlicke
dienaren.... in 't adviseren over 't gebruyck der kercklicke goederen.... (Utr. 1660).
Toen Samuel Maresius (zie dl. II, kol. 868-870) hiertegen geschreven had:
Reflexiones breves ad conceptum Matthiae Netheni circa reformata quinque capitula
Ultrajectina (Gron. 1660), antwoordde Nethenus met zijn: Necessaria defensio
concordiae pastorum Ultrajectinorum, a se editae, et conceptus reformandi capitula
Ultrajectina, a se scripti. Contra epistolam et reflexiones S. Maresii nuper editas....
(Amst. 1661). Bij besluit van de vroedschap van 14 April 1662 werd Nethenus om
den scherpen inhoud van dit werk ‘met een kleyne overstemminge’ uit zijn ambt
ontslagen. Immers niet alleen had Nethenus, zoo beklaagden zich in een missive
van 1 Nov. 1661 de Staten van Groningen en Ommelanden bij de utrechtsche
vroedschap, de bestuurders dier provincie ‘gediffameert’, hij had ook hun ‘primarius
theologiae professor’ uitgescholden voor een valschen profeet en nog veel erger.
Wat D u k e r verder citeert maakt het verklaarbaar, dat een strenge ‘correctie’ werd
verlangd. In allen ernst heeft Nethenus nog gemeend zich te kunnen verdedigen in
zijn: Apologia ofte klare verdedinge Matthiae Netheni tegen de Groeningse
beschuldinge.... (Emmerik 1662), en bovendien in zijn: Den overtuygden Marees
met syn eygen sweert gedood. Ofte alle de uytgelesene ende treffelycke extracten
van....
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S. Maresius.... uyt alle sijne schriften (1641-60) bij een vergadert.... (Emmerik 1662)
- zijn ontslag was het eenige antwoord dat hem gewerd! Tegen hem verscheen nog
een vlugschrift: Redenen waeromme de vroetschap der stadt Utrecht Mathias
Nethenus.... sijnen functie en professie ontseyt en doen verlaten hebben (Gron.
1662). Hij was niet alleen op het einde van 1662 nog als privaat persoon te Utrecht,
maar toonde zich nog even scherp in zijn Samuelis Rheterforti examen Arminianismi
(1668). In 1669 werd hij predikant en hoogleeraar te Herborn, waar hij schreef:
Tractatus de interpretatione Sacrae Scripturae contra Lud. Wolzogen (Herb. 1675)
en zich uitsprak tegen het traktaat van Lodewijk Meijer (zie dl. V, kol. 342-345): De
philosophia S. Scripturae interprete (1666 en 1674). Zie daarover meer bij S e p p ,
t.a.p. Ook hield hij hier enkele lijkredenen. N i c o l a u s G u r t l e r u s hield een
lijkrede op hem. In het a.w. van J.A. C r a m e r staat zijn portret bij blz. 365. Hij gaf
de Opera van Amesius uit (zie dl. VI, kol. 36-38).
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in de universiteit te
Utrecht.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 575-578; C. S e p p ,
Het godgeleerd onderwijs in Ned. ged. de 16e en 17e eeuw, II (Leid. 1874), 56, 176
v., 389 v.; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius (Leid. 1897-1915), dl. I-III en registers
blz. 74, 138, 156; J.A. C r a m e r , De theologische faculteit te Utrecht ten tijde van
Voetius (Utr. [1932]), 3-11, 20-22, 365, 376, 386, 389, 406, 414, 420, 427-429, 433,
437, 451, 454, 459, 485; M.J.A. de V r i j e r , Henricus Regius ('s Gravenhage 1917),
48, 93.
Knipscheer

[Netscher, Caspar]
NETSCHER (Caspar), schilder, geboren 1639 te Heidelberg en overleden 15 Januari
1684 in den Haag. Hoewel het niet door documenten werd vastgelegd, dat Netscher
in Heidelberg werd geboren, zijn de mededeelingen van Houbraken hieromtrent
goed aanvaardbaar. Zijn vader, de beeldhouwer J o h a n n N e t s c h e r , is in
Heidelberg gehuwd met E l i s a b e t h V e t t e r , dochter van een der burgemeesters.
Zij was 21 Oct. 1607 in de kloosterkerk van Heidelberg gedoopt. Johann Netscher
is reeds vroeg gestorven. In 1641 is zijn weduwe met haar 4 kinderen voor onlusten
gevlucht. Zij zocht een toevlucht in een kasteel en wanneer ook dat belegerd wordt,
is zij met haar 2 jongste kinderen ontsnapt en naar Arnhem gegaan. Hier leert zij
dokter Arnold Tulleken kennen, die de zorg voor Caspar op zich neemt. Wanneer
deze zijn teekentalent toont, komt hij in de leer bij den stilleven- en portretschilder
Herman Coster. Tot voltooiing van zijn opleiding gaat hij omtr. 1654 naar Gerard
Terborch, een verre bloedverwant van Tulleken. Vooral Netscher's vroege schilderijen
verraden sterk diens invloed. De technische vaardigheid, waarmee hij stoffen
weergeeft, heeft hij zeker aan Terborch te danken. Enkele jaren heeft hij voor
kunsthandelaars gewerkt. In 1658-59 onderneemt hij een reis naar Rome. Hij nam
zijn route over Frankrijk en reisde per schip naar Bordeaux, waar hij is blijven steken.
25 November 1659 is hij er gehuwd met M a r g a r e t h e G o d i n , dochter van een
mathematicus en fonteinmaker. Vóór of in 1662 is hij in den Haag terug met zijn
vrouw en zijn zoon T h e o d o o r . Zijn vrouw overleed daar 11 Sept. 1694. In 1668
werd hij burger van den Haag. Hij schilderde genre-stukken, mythologische en
bijbelsche tafereelen en vooral portretten.
Aanvankelijk komen zijn modellen uit de een-
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voudige en gegoede burgerkringen; spoedig wordt hij beroemd en allerlei voorname
personnages werden door hem uitgebeeld. Hij schilderde o.a. het portret van den
engelschen gezant Sir William Temple en diens familie. Een aanbod van Karel II
om naar Engeland te komen heeft hij, waarschijnlijk wegens zijn zwakke gezondheid,
afgeslagen. In zijn oeuvre nemen vooral de vrouwenportretten een belangrijke plaats
in. Hij flatteerde de vrouwen en gaf voortreffelijk hun kleeding weer. Vele stukken
droegen de namen van beroemde personen, die zeker niet allen tusschen 1662 en
1684 in den Haag zijn geweest. Zelf heeft hij Holland vermoedelijk niet meer verlaten.
Waarschijnlijk berustten die namen op fantasie. Hij heeft veel teekeningen gemaakt,
gewoonlijk slechts vluchtige schetsen met de pen of met krijt. Zij bevatten dikwijls
aanteekeningen over de kleuren, soms over den prijs, waarvoor het schilderij werd
uitgevoerd. 17 Februari 1674 heeft hij met zijn vrouw een testament gemaakt. Als
hij in 1684 sterft, laat hij zijn vrouw en 9 kinderen een aanzienlijk vermogen na. Tot
zijn leerlingen hebben o.a. behoord zijn zoons T h e o d o o r en C o n s t a n t i j n ,
Daniel Haring en Jacob v.d. Does. De werken van Constantijn gingen wegens
dezelfde signatuur dikwijls op naam van Caspar. Hij had een vrij aanzienlijk
schilderijenkabinet, dat 14 Juli 1749 te 's Gravenhage werd verkocht.
Geschilderde zelfportretten o.a. in het Museum te Cassel, de Uffizi te Florence,
verz. J.A.H. Netscher te 's Gravenhage, Heremitage te Leningrad, in Vernon Gallery,
Kensington Museum te Londen, Rijksmus. te Amsterdam, zelfportretten met zijn
vrouw en kind in het Mauritshuis te 's Gravenhage, verz. Czernin te Weenen, verz.
A. Holtzman te Amsterdam. Naar verscheiden dezer portretten zijn prenten gemaakt
o.a. door B. Vaillant, R. Mengs, P. Andouin, Henia, A.C. Zeelander, J.W. Vos, F.
David, R. Muys, J. Klauber, W. Vaillant, J. Houbraken, A. Maurin. Een teekening
door T. Netscher is in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 226 en III (1911),
129: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXV
(1931), 398; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreib. und krit. Verzeichnis der Werke
der hervorragendsten Maler des XVII. Jdhrh. V (1912), 155; A. B r e d i u s in OudHolland (1887), 263; M a x H u f f s c h m i d in Neues Archiv für die Geschichte der
Stadt Heidelberg (1922).
van Guldener

[Neuhuys, Jozef Hendrik]
NEUHUYS (Jozef Hendrik), schilder, geboren 7 April 1841 te Utrecht en overleden
te Warmond in Maart 1890. Hij was een leerling van de antwerpsche academie en
van zijn broer A l b e r t . In 1875 heeft hij zich met zijn broer in den Haag gevestigd,
waar toen vele schilders bijeenkwamen. Hij was een beschaafd en gevoelig talent,
die landschap, duinen en plassen schilderde en zich ook met het figuur bezighied.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 231; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXV (1931), 409; G.H.
M a r i u s , De Holl. schilderkunst in de 19e eeuw, 107, 184; A. P l a s s c h a e r t ,
Korte geschiedenis der Holl. Schilderkunst (1923), 268.
van Guldener

[Nicolaides, Johannes]
NICOLAIDES (Johannes), geb. in 1660 te Hindeloopen, overl. te Bolsward in 1726,
zoon van N i c o l a u s H., volgde zijn vader als rector op te Hindeloopen, werd
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vervolgens conrector te Dokkum, te Leeuwarden en rector te Bolsward. Hij bezorgde
een vermeerderde uitgave van M a r t h i a s
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M a r t i n e z , Novum Dictionarium Tetraglotton (Amsterd. 1714). Zijn broeder P e t r u s
N. was eerst subrector te Franeker, daarna te Leeuwarden en overleed aldaar 1713.
Wumkes

[Nieuwenhuis, Arnoldus]
NIEUWENHUIS (Arnoldus), geb. te Harlingen Sept. 1719, overl. te Baard 19 Oct.
1798, liet zich in 1736 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar
hij 24 Maart 1741, onder leiding van prof. E.L. Vriemoet, verdedigde een Dissertatio
de Psalmi 87 inscriptione, argumento, te dispositione prophetica (Franeq. 1741).
Hij was predikant te Wons (1740-47), Tjerkwerd (1747-70), Winsum c.a. (1770) tot
April 1796, toen zijn emeritaat inging.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 181,
290, 317, 398.
Wumkes

[Nieuwenhuis, Tjerk]
NIEUWENHUIS (Tjerk), geb. te Harlingen 5 Nov. 1708, overl. te Amsterdam 9 Aug.
1759. Hij was de eerste hoogleeraar van de Doopsgezinde kweekschool te
Amsterdam, die in 1735 tegelijk met de ‘Sociëteit’ is opgericht. Hij studeerde eerst
te Franeker, sedert 1731 te Amsterdam onder den remonstrantschen hoogleeraar
Adriaan van Cattenburch (zie dl. VI, kol. 292). De geschiedenis van zijn benoeming
tot hoogleeraar is tevens die van de oprichting van de kweekschool voor predikanten,
waartoe de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam reeds lang het plan had gevormd
en dat in die dagen tot een begin van uitvoering kwam. De vorming namelijk van
doopsgezinde leeraren aan het remonstrantsche seminarie had groote bezwaren
en in het bijzonder was van Cattenburch naar men meende als hoogleeraar daartoe
minder geschikt, ja weinig verdraagzaam. Nieuwenhuis werd doctor in de philosophie
te Franeker in 1734 op zijn Dissertatio de innumerabilibus mundis, en daarna tot
proponent bij de Doopsgezinden benoemd te Amsterdam. Nu volgde een reis naar
Engeland en Frankrijk (daartoe aangemoedigd en gesteund door de Doopsgezinde
gemeente te Amsterdam) en zijn inaugureele rede aan de kweekschool op 28
November 1735, getiteld: Oratio de utilitate philosophiae in theologia et de praestantia
religionis revelatae. Zijn lessen opende hij 1 Dec. d.a.v. Zijn onderwijs wordt zeer
geroemd. Andere geschriften dan de reeds genoemde officieele, die wij onder de
werken in de doopsgezinde bibliotheek te Amsterdam ook niet afzonderlijk vermeld
vinden, heeft hij niet nagelaten. Ook kennen wij geen portret van hem. Het laatst
schreven over hem R.W.P. de V r i e s in Elsevier's geïllustreerd maandschrift (1914)
en W.J. K ü h l e r in Doopsgezinde Bijdragen (1918), 70-84.
Zie: S. M u l l e r , Geschiedenis van het onderwijs in de theologie bij de
Nederlandsche doopsgezinden in: Jaarboekje voor de Dpsgez. gemeenten (1850),
99-112; K. d e V r i e s , Lijk-rede op Tjerk Nieuwenhuis.... uitgespr. 11 Nov. 1759,
Spr. 10:7, met lijk- en lofdichten van H. d e B o s c h , J. v a n d e r P o o r t e n , H.
O o s - t e r b a a n , P. L o o s j e s Az., A. H a r t s e n , P. H u i s i n g a B a k k e r , W.
K o p s (Amst., z.j.); Catalogus van de bibliotheek der Ver. Dpsgez. gemeente te
Amsterdam (Amst. 1854), voorbericht, overgenomen in den Catalogus, dl. I (Amst.
1885), voorbericht; zie ook aldaar blz. 108, 299; Catalogus der werken over de
Doopsgez. en hun gesch..... (Amst. 1919), 252; J.G. d e H o o p S c h e f f e r ,
Inventaris der archiefstukken.... bij de Ver. Dpsgz. gem. te Amsterdam II, eerste
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afd. (Amst. 1884, niet in den handel), 358-363 vooral no. 2481, 2483, 2493, 2503;
C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd.... I (Amst. 1865), 18, 58,
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207-215; II (Amst. 1866), 145, 254, 291, 295; Doopsgezinde Bijdragen (1868), 54;
(1918), 70-84; [L.D. P e t i t ], Repertorium.... van tijdschriftartikelen, dl. III, bewerkt
door H.J.A. R u y s (Leid. 1928), 768; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s
Hert. 1853), 583 v.; K o b u s e n d e R i v e c o u r t . Biogr. handwoordenboek v.
Ned. II (Zutph. 1870), 117; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgez. in
Holland enz. II (Amst. 1847), 97 v., 102, 129.
Knipscheer

[Nieuwenhuys, Christianus Johannes (1)]
NIEUWENHUYS (Christianus Johannes) (1), geb. 24 Juni 1773 te Vreden in Münster
en overleden te Amsterdam 8 September 1837, zoon van C h r i s t i a a n N. en
M a r i a C a t h a r i n a T h e r e s i a M e u r e r . Bezocht de lagere school te Zwolle,
waar zijn vader zich eenige maanden na zijn geboorte als med. dr. gevestigd had.
In 1793 ging hij naar Münster om zijn medische studiën te beginnen, vertrok in 1795
naar Jena en promoveerde 11 Sept. 1797 te Erfurt onder het decanaat van prof.
Weissenborn tot med. et chirurg. dr., was daarna een half jaar te Weenen werkzaam
op de kliniek van prof. P. Frank, en vestigde zich in Oct. 1798 als geneesheer te
Amsterdam.
Al spoedig mocht hij zich daar in een groote en goede praktijk verheugen. Hij was
lid van de Provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in
Holland (1817), lid van de hoofdcommissie der Maatschappij van weldadigheid
(1818), van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te
Rotterdam en van het Provinciaal Utrechtsch genootschap; voorts correspondeerend
lid van The provincial medical and surgical association in England.
Hij behoorde tot de redactie van de Jaarboeken der genees- heel- en natuurkunde,
uitgegeven door het genootschap Arti salutiferae (1812-15) en was medewerker
aan V r o l i k s , Berigten betreffende de Asiatische cholera te Amsterdam en in
andere deelen des Rijks (1832).
Werken: Nadeelige en bijna algemeene vooroordeelen en misbruiken in de
geneeskunde (1811 en 1818); Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving
(topographie) der stad Amsterdam (4 dln. Amst. 1816-20); Geneeskundige
waarnemingen met de zuivere bestanddeelen der kina in tusschenpoozende en
aanhoudende koortsen, gevoegd bij zijns broeders, F.L.A. N i e u w e n h u y s ,
apotheker te Amsterdam, Verbeterde bereiding van de kinaloogzouten (Amst. 1823);
Eenige wenken over de pathogenie, pathologie, therapie en aetiologie der Aziatische
cholera (Amst. 1833).
Nieuwenhuys huwde: 1. in 1802 met G e r t r u d i s M e r t z , 2. in 1825 met
E l i s a b e t h C a t h a r i n a S c h o l t e n , weduwe van Mr. d e C a r v a l h o d e
C o u t i n h o , en 3. met H e n r i e t t a J u l i a G u i t a r d , uit het eerste huwelijk
werden 10 kinderen geboren, van welke een dochter huwde met haar neef C.J.
Nieuwenhuys (1800-83), die volgt, een tweede dochter met Isaac Esser (zie dl. I,
kol. 835), terwijl een derde dochter de moeder werd van W.C.H. Kocken (zie dl. IX,
kol. 537); het eenige kind uit het derde huwelijk was Mr. R.C. Nieuwenhuys (zie dl.
III, kol. 916).
Bronnen: Alg. Handelsblad 27 Oct. 1837; Algemeene Konst- en letterbode, 1837
nos. 44 en 47; J.J. W e s t e n d o r p B o e r m a , Johannes van den Bosch als sociaal
hervormer, De Maatschappij van Weldadigheid; Familie-archief de Gaay Fortman.
de Gaay Fortman

[Nieuwenhuys, Christianus Johannes (2)]
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NIEUWENHUYS (Christianus Johannes) (2), geb. te Brussel (?) 1800 en te
Wimbledon overleden 31 Jan. 1883, zoon van L a m b e r t u s
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J o h a n n e s N. en A n n a E l i s a b e t h S u e t e n s . Hij vestigde zich als
kunstkooper en kunstkenner in Engeland, waar vele schilderstukken van hollandsche
en vlaamsche meesters door zijn handen zijn gegaan. In 1843 gaf hij een
beschrijvenden catalogus van de verzameling van koning Willem II, eertijds te
Brussel, in 1841 naar den Haag overgebracht. Hij was gehuwd met zijn nicht
A d o l p h i n e A n n a E l i s a b e t h N i e u w e n h u y s ,dochtervandenvoorgaande,
die hem na drie maanden, 14 Juli 1826, te Londen door den dood ontviel.
Werken: A review of the lives and works of some of the most eminent painters
with remarks on the opinions and statements of former writers (Londen 1834);
Description de la Galerie des tableaux de S.M. le Roi des Pays-Bas avec quelques
o

remarques sur l’histoire des peintres et sur les progrès de l’art (Brussel 1843, 4 en
o
8 ).
Bronnen: Familie-archief de Gaay Fortman.
de Gaay Fortman

[Nieuwhof, Dirk]
NIEUWHOF (Dirk), geb. te Schiedam 19 Sept. 1805, overl. te Middelburg 26 Maart
1883, liet zich 30 Sept. 1823 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden,
was predikant te Zundert c.a. (1828-32) en Haamstede (1832-69). Hij schreef:
Leerrede over de Verzoeking van Jezus in de woestijn (Rotterd. 1837); Burgerlijk
en kerkelijk gedenkboek van Haamstede (Tholen 1857); Het soldatenoproer. De
pacificatie van Gent. De bevrijding van Zierikzee. De oprigting der Herv. gemeente
te Haamstede; toevoegsel tot en verbetering van het burgerlijk en kerkelijk
gedenkboek van Haamstede, deels ook van Burgh (Middelburg 1875); Samuel, de
hulp des Heeren roemende, ons een opwekkend voorbeeld. Leerrede over 1 Sam.
7:12b (Tholen 1857). In 1848 schreef hij enkele politieke brochures (zonder naam),
die destijds niet onopgemerkt bleven.
Wumkes

[Nieuwland, Petrus]
NIEUWLAND (Petrus), geb. te Rotterdam 16 Sept. 1722, overl. te 's Gravenhage
30 Sept. 1795. Zijn ouders waren C o r n e l i s N i e u w l a n d en P e t r o n e l l a
K o o l b r a n d , dochter van G o v e r t K o o l b r a n d , burgemeester te Rotterdam.
Hij studeerde aan de latijnsche school ald., en aan de hoogeschool te Utrecht. Op
5 en 12 Oct. 1746 verdedigde hij er zijn dissertatie De Gnosticorum Systemate. Hij
werd predikant te Nieuwenhoorn in 1748, te Vlissingen in 1750, te Haarlem in Jan.
1752, te 's Gravenhage in 1757; emeritus in 1794. Hij trouwde 25 Juni 1750 te
Rotterdam met M a r i a M a r g a r e t h a M e e s , dochter van G e o r g i u s M e e s ,
die een kleinzoon was van Ds. Gregorius Mees (in dit dl. kol. 600). Te Vlissingen
heeft hij prins Willem IV begroet op 5 Juni 1751 met een rede, die is uitgegeven
door Daniel Theodorus Huët (zie dl. V, kol. 244 v.; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV, 349 v.) in diens Inhuldiging van W.C.H.
Friso als Erf Heer van Vlissingen op 5 Juni 1751, met platen (Amst. 1753), aldaar
blz. 25 v. Hij schreef: Werken ('s Gravenh. 1765-79), zeven deelen, waarin: Letteren oudheidkundige verlustigingen, vier deelen, Otia exegetica of uitlegkundige
vermaaklijkheden, twee deelen, Vermaakelijkheden uit de kerkgeschiedenis, één
deel; voorts: Lectiones exegeticae of uitlegkundigc vermaakelijkheden, bevat in
verscheiden brieven over veele bijbelplaatsen en eenige stukken over de
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kerkgeschiedenis ('s Gravenh. 1773-75), twee deelen; Lectiones historiae
ecclesiasticae ofte vermaakelijkheden uit de kerkgeschiedenis ('s Gravenh. 1779);
Letter- en oudheidkundige verlustigingen, of ophelderende aanmerkingen over
verscheide bijbelsche, kerkelijke, waereldlijke en wijsgeerige keurstoffen ('s Gravenh.
1761-69), vier deelen, met portret; Noodige aanmerkin-
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gen tegen Probus over het bestaan van spoken ('s Gravenh. 1766); Twee
oordeelkundige brieven over de latijnsche en grieksche woorden charivarium, acacia,
aphentes en cyranides ('s Gravenh. 1773).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar A. Schouman en door B.
Bolomey.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 586; III ('s Hert. 1856),
676; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870),
421; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
444, 789 (no. 653 v.); Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 119, 138; (1908), Bijl., 116;
(1909), Bijl., 151; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. Nederd. boeken tot 1787, 378
v.
Knipscheer

[Nieuwland, Pieter]
NIEUWLAND (Pieter), geb. 5 Nov. 1764 in de Diemermeer, waar zijn vader B a r e n d
N. timmerman was, overl. 14 Nov. 1794. Hij studeerde te Amsterdam en Leiden,
werd 1789 lector te Amsterdam in de zeevaartkunde, waarvoor hij een bekend
leerboek schreef, en 1 Juni 1793 hoogleeraar te Leiden in wiskunde, natuur- en
sterrenkunde. Behalve als geleerde maakte hij naam als dichter; bekend is vooral
zijn gedicht Orion. Voornaamste werken: Gedichten (Amst. 1788); Zeevaartkunde
(Amst. 1793, m. platen); Nagelaten gedichten (Haarl. 1797, eenige malen herdrukt);
Gedichten en redevoeringen (Amst. 1824, m. portr.).
Zie: Levensbericht door S.J. B r u g m a n s in de uitg. 1827 der Nagel. Ged.;
F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , i.v.
Kossmann

[Nieuwold, Johannes Henricus]
NIEUWOLD (Johannes Henricus), geb. te Nieuwolda in 1700, overl. te Hoogezand
in den zomer van 1757, vader van den vermaarden paedagoog, die denzelfden
naam droeg (dl. II, kol. 995.), liet zich 1 Juli 1720 inschrijven als phil. stud. aan de
universiteit te Groningen, studeerde daarna theologie aan de hoogeschool te
Franeker, waar hij 16 Juni 1725 promoveerde tot theol. dr. op een Dissertatio de
gloriosa Mosis facie (pars II), onder leiding van prof. H. Venema. Hij huwde met
J i t i a J a n s o n i u s en was predikant te Gerkesklooster (1729-38), ten Boer
(1738-50) en Hoogezand (1750-57).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 505.
Wumkes

[Nisener, Johannes]
NISENER (Johannes), overl. te Hallum in 1654, werd 21 Aug. 1627 ingeschreven
in het matrikel der franeker hoogeschool als Sainensis Germanus, was predikant
te Lippenhuizen (1633-39), Blija (1639-46) en Hallum (1646-54). Van hem verscheen
W. Bradschaw en A.H., Bruyloftkleed der Tafelghenoten Christi. Dat is twee tractaten
van de voorbereydinghe tot de weerdighe ontfanginghe des H. Avondmaels. In
Engelandt tot achtmaal herdrukt. Nu in de Nederd. sprake overgeset (Leeuwarden
1639).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 112,
533, 594.
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Wumkes

[Nisius, Philippus]
NISIUS (Philippus), predikant te Wachtendonk in de Rhijnprovincie, daarna te
Klaaswaal (1606), tot hij in 1646 emeritus werd. Van hem verscheen: De wapenen
des geestelijcken teeken ofte Boerencrijchs, ghenomen uyt 1 Het geloof der H.
Apostelen, 2 De insettinghe des H. Doops (Rotterdam 1609).
Wumkes

[Niuenius, Johannes]
NIUENIUS (Johannes), of N i e u v e e n , rec- tor van een school te Amsterdam in
het midden van de zestiende eeuw. Hij schreef in latijnsche verzen: Tumultus
anabaptistarum in nobilissimo totius Hollandiae emporio Amstelredamensi nuper
exorti descriptio (Aemstelred. z.j. [1552]), her-
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drukt als: Tumultus anabaptisticus, seu larvae male lotae, paulo jam tersiores redditae
a C o r n e l i o G i s e l b e r t o P l e m p i o (Antw. 1632). Dit gedicht is ook vertaald
verschenen met het opschrift: Der herdooperen aanslach op Amsterdam in 1535,
anno 1552 in 't latijn beschreven door Mr. J a n v a n N i e u v e e n , nu in
Nederduitschen rijm gestelt door C.G.P. (l e m p ) (1632), ter bede van zijn vriend
M.C. (?) achter een herdruk van Lambertus Hortensius' (zie dl. I, kol. 1158-60)
Tumultuum anabaptistarum liber unus (Basil. 1548) onder den titel: Oproeren der
Wederdoperen; geschiet tot Amsterdam, Munster en in Groeningerlandt. Geciert
met schoone koopere Platen (Amst. 1660).
Zie: W.P.C: K n u t t e l , Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis (Amst.
1889), 150 v.; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 587; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibliotheek van Nederl. anonymen en pseudonymen ('s Grav., Utr.
z.j. [1870], kol. 206 (no. 1970), kol. 638 (no. 6090); d e z e l f d e , Ver. momde en
naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), kol. 94; Catalogus van.... de bibliotheek der
Verdpsgz. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 53, 56; dezelfde Catalogus II (Amst.
1888), 4.
Knipscheer

[Noé, Michel]
NOÉ (Michel), geboortig van Orleans, werd in 1665 in Leeuwarden als burger
ingeschreven. Hij was graveur en schreef: Plusieurs énigmes ou descriptions
énigmatiques (Leeuw., H. Rintjes, 1684), waarvoor hij ook de titelplaat vervaardigde.
Verder verscheen van hem: Het sleuteltje der Franse tael (1676).
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden (Leeuw.
1932), 128.
Wumkes

[Noordbeek, Elbertus]
NOORDBEEK (Elbertus), geb. te Nordhorn (bij Bentheim) omstr. 1645, overl. te
Workum, einde Febr. 1720. Hij was een geestverwant van Johannes Coccejus (zie
dl. I, kol. 616-618) en schreef: Beknopte uitlegginge van de profetie Jeremie, waar
in de profetiën in hare ordre ontleendet en de spreekwijsen kortelijk geopent worden
(Fran. 1701; 2e dr. Amst. 1730), en: Verklaring der prophetie van Malachie, waarin
de zin der woorden na de kracht der grondtaele wort geopent, de vervulling der
voorzeggingen aangewezen en op het gemoet door gebruiken worden toegepast
(Workum 1716). Hij werd in 1673 predikant te Tjalleberd, in Sept. 1684 te Stavoren
en in April 1697 te Workum. Hij behoorde tot een geslacht, dat vele predikanten
heeft voortgebracht.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 588; III ('s Hert. 1856),
676; Kerkelijk Handboek (1911), Bijl., 184, 187, 193; T.A. R o m e i n , Naamlijst der
predikanten.... in Friesland (Leeuw. 1886), 30, 87, 116, 118, 152, 168, 221, 225,
307, 316, 317, 348, 390 v., 405, 410-412, 442, 530, 603, 610, 655, 668; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 789 (no. 658 v.);
N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, 4e dr. (Amst. z.j.
[1752]), 233, 277; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederl. boeken tot 1787,
381.
Knipscheer
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[Noordbeek, Petrus]
NOORDBEEK (Petrus), geb. 13 Jan. 1711 te Noordhoorn in Bentheim, overl. te
Amsterdam 14 Juli 1779, zoon van J o h . H e n r i c u s N., liet zich 9 Sept. 1725 als
student inschrijven aan de hoogeschool te Groningen, was rector der lat. school en
tweede predikant te Stavoren (1631-34), Hattem (1734-39), Amersfoort (1739-43),
Groningen (1743-48), Amsterdam (1748-79). Van hem verscheen: Paulus zeegezang
uit 2 Tim. 4:7, 8
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verklaard en toegepast op 't heilig leven en zalig sterven der weleerw. heeren Franco
de Bruin en Martinus Snethlage (Amsterdam, 1763), waarvan een verslag in Boekzaal
der Gel. Wereld, 1763, 743.
Zijn portret is gegraveerd door P. Tanjé naar J.M. Quinckhard.
Zie: G l a s i u s , Godgel. Nederland II (den Bosch 1853), 588.
Wumkes

[Noordberg, Theodorus]
NOORDBERG (Theodorus), of N o h r d b e r g , geb. te Zwolle, overl. 1681, liet zich
10 Sept. 1652 inschrijven als student aan de hoogeschool te Harderwijk, was
predikant te Staphorst(1658-67) en Stavoren (1667-81), bevorderde het catechetisch
overwijs in Friesland door het samenstellen van een catechisatieboekje, waarvan
in 1669 een tweede, vermeerderde uitgave verscheen.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 410;
S. C u p e r u s , Kerkelijke leven der Hervormden in Friesland tijdens de republiek
(Leeuw. 1916), 155.
Wumkes

[Noordkerk, Mr. Hermanus]
NOORDKERK (Mr. Hermanus), geb. te Amsterdam 28 Jan. 1702, ongehuwd overl.
aldaar 6 Nov., begr. in de Groote Kerk te Haarlem 11 Nov. 1771, rechtsgeleerde.
Hij was van zeer eenvoudige afkomst. In de opdracht van zijn Observationum decas
verhaalt hijzelf, dat zijn overgrootvader van vaderszijde ‘ob navatam fideliter rei
divinae operam’ in den vreemde van al zijn have was beroofd en toen door Gerrit
Willemsz. Schoterbosch, burgemeester van Haarlem, liefdevol met vrouw en kinderen
was opgenomen; deze bestemde den vluchteling ‘operando iisdem sacris’ onder
de hem overgebleven (luthersche) geloofsgenooten. Een luthersch predikant van
den naam Noordkerk komt echter bij J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten der
Luth. Kerk in Ned. (1925) niet voor. Zijn vader J a c o b u s N o o r d k e r k had door
bemiddeling van Gerrit Corver, burgemeester van Amsterdam en nazaat van den
haarlemschen burgemeester, den post verkregen van suppoost aan de Bank van
leening aldaar; zijn moeder heette M a r g r e t a L i n d e n b e r g . Aanvankelijk ging
Hermanus, die nog drie broers en één zuster had, in de leer bij den schilder Ottmar
Elliger (dl. VI, kol. 476) en gaf al spoedig aan jongelieden les in teekenen en
wiskunde. Toen hij eens aan een opdracht van zijn vader tot het schilderen van een
plafond niet behoorlijk voldeed, zegde hij de schilderkunst vaarwel. Begiftigd met
een klein stadspostje, dat hij door een ander liet waarnemen, kon hij zich sinds 1720
toeleggen op de studie van het Latijn, waarin hij van een Hongaar les kreeg. Ook
d'Orville, hoogleeraar aan het Athenaeum, was hem bij de studie behulpzaam. Op
20 Mei 1724 werd hij als student te Leiden ingeschreven; hij studeerde aldaar
theologie, philosophie, geschiedenis en rechten. Het liefst was hij predikant
geworden, doch op verlangen van zijn weldoener, Gerrit Corver, bepaalde hij zich
ten slotte tot de rechtsgeleerde studiën. Wel bleef hij zijn leven lang belang stellen
in de godgeleerdheid, hetgeen ook uit zijn geschriften blijkt. Op 16 Dec. 1728
promoveerde hij tot doctor utriusque juris op proefschrift De commerciis ex jure
gentium ad l. 5 D. de J. et J. (Lugd. Bat. 1728). Na zijn promotie liet hij zich
inschrijven als advocaat bij den Hove van Holland en vestigde hij zich als zoodanig
in zijn geboorteplaats aan den Groenburgwal bij de Binnen-Amstel. Reeds zeer
spoedig verwierf hij zich den naam van een scherpzinnig jurist, maar bovendien van
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den voortreffelijksten pleiter van zijn tijd. Verschillende zaken, waarin hij optrad,
verkregen groote bekendheid. Zoo behandelde hij in 1730 een
echtscheidingsprocedure voor een vrouw tegen haar man, die zich had
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schuldig gemaakt aan homosexueele handelingen; omdat zulks nog weinig was
voorgekomen, wijdde hij aan deze kwestie een verhandeling o.d.t. De matrimoniis,
ob turpe facinus, quod peccatum sodomiticum vocant, juri solvendis, dissertatio
(Amstelodami 1733). In 1735 pleitte hij ten gunste van een slaaf, die zijn eigenares
in West-Indië was ontloopen en te Amsterdam een toevlucht had gevonden; het
vonnis van schepenen van Amsterdam, die den slaaf na Noordkerks pleidooi zijn
vrijheid hadden gegeven, werd echter in hooger beroep vernietigd (vgl. de
Rechtsgeleerde observatiën tot opheldering van versch. duistere en onbewezen
passagiën uyt de Inleidinge tot de Holl. rechtsgeleerdheid van H. de Groot, IV, 1778,
65 e.v.). In 1743 was hij advocaat voor den 80-jarigen Joan van de Velde, die
geschriften van Willem Deurhoff (dl. VII, kol. 382) had ter perse gelegd; het door
Noordkerk bij die gelegenheid gehouden pleidooi vormt wel het hoogtepunt van de
toenmalige welsprekendheid. Noordkerk zelf heeft dit pleidooi niet laten drukken;
het verscheen echter in niet bijster goeden vorm als Pleydooi over Deurhofs Job,
ter wederlegging overgezonden (z. pl. 1743, niet bij K n u t t e l , ex. in Univ.-bibl. te
Amsterdam), later beter herdr. als Pleitreeden voor Deurhofs Job saakelyk dus
uytgesproken in het repliecq door.... Hermanus Noordkerk.... op Dingsdag 14 Mey
1743. Door den toehoorder en in drukgever E y s b r a n t N e r g e n s (Harderwijk
1746; K n u t t e l 17557). G. v a n R i j n heeft op goede gronden door een citaat uit
het in dien tijd verschenen pamflet Maria Sas, Dissertje voor Bakker Morsig opgedist,
blz. 25, bewezen, dat Pieter Bakker (dl. IV, kol. 79) het pleidooi uit den mond van
Noordkerk heeft opgeschreven en als de uitgever beschouwd moet worden. V a n
H a l l heeft nog een afschrift van het pleidooi van de hand van Joh. Monnikhoff (dl.
VIII, kol. 1170) uit 1755 ter inzage gehad en citeert daaruit eenige passages; deze
verschillen echter niet noemenswaard van de overeenkomstige passages in
voornoemde Pleitreeden.
Ook de autoriteiten hebben menigmaal van de groote talenten van Noordkerk
gebruik gemaakt. In 1738 voerde hij een belangrijk proces voor het Officie-fiskaal
van het College ter Admiraliteit te Amsterdam en bracht dit tot een voor het college
gunstig einde. Groot was het aantal memories en adviezen, dat hij voor Amsterdam
in moeilijke kwesties opstelde. Ook aan andere steden, benevens aan talrijke
instellingen en particulieren heeft hij adviezen uitgebracht. Zoo is van zijn hand een
uitvoerige memorie in een jurisdictiegeschil tusschen het Hof van Justitie van Holland
en den baljuw van Noordwijkerhout, te vinden in de Nieuwe Ned. Jaarboeken I
(1769), 578-739; dat Noordkerk de opsteller is der memorie blijkt uit H.C. C r a s ,
Nagelatene verhandelingen en redevoeringen I (1822), 277. Aangezocht om de
uitgave te voltooien van de handvesten van Amsterdam, aan de verzameling waarvan
reeds een tweetal juristen hun krachten hadden gegeven, kweet hij zich met succes
van dit werk, dat verscheen o.d.t. Handvesten; ofte privilegien ende octroyen;
mitsgaders willekeuren, costumen, ordonnantien en handelingen der stad
Amstelredam, 4 dln. (Amst. 1748-55). De voorrede hiervan is van de hand van
Noordkerk en is in haar soort een meesterstuk. Men zegt, dat indien Noordkerk niet
tot de Luthersche gemeente had behoord, hij zonder twijfel tot het belangrijke ambt
van pensionaris van Amsterdam geroepen zou zijn geworden.
Vermelding verdient nog, dat Noordkerk door Pieter Vlaming (dl. III, kol. 1317)
werd aangezocht
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om dezen behulpzaam te zijn bij het samenstellen van een nieuwe stadsbeschrijving
van Amsterdam; door den dood van Vlaming is hiervan echter niets gekomen.
In 1760 werd Noordkerk door een zware ziekte aangetast. Na zijn herstel beperkte
hij zich veelal tot het geven van adviezen. Hij bleef echter als advocaat ingeschreven,
hetgeen blijkt uit de amsterdamsche Heerenboekjes uit dien tijd; deze boekjes
vermelden hem als woonachtig op de Heerengracht over de Romeinsarmsteeg,
later bij den Gouden Ketting (in 1740 nog op den Singel over de Swaans Brouwerij),
waar hij kon wonen omdat hij met zijn praktijk veel geld had verdiend.
Op juridisch gebied schreef hij nog Specimen lectionum, seu disquisitio de lege
Petronia (Amstelodami 1731) en Observationum decas. In quibus varia juris romani
capita exponuntur aut emendantur (Amstelodami 1731). In latere jaren oordeelde
hij over deze verhandelingen minder gunstig en heeft hij moeite gedaan de in omloop
zijnde exemplaren op te koopen. Dit is hem echter niet gelukt.
De beteekenis van Noordkerk als letterkundige is door zijn biografen schromelijk
overdreven. Hoewel zijn stijl de toenmaals zoozeer in zwang zijnde gezwollenheid
mist en door groote vlotheid uitmunt, kan men hem bezwaarlijk tot de letterkundigen
rekenen. Als jurist had hij den naam, dat hij het gebruik van uitheemsche woorden
zooveel mogelijk trachtte te beperken. V a n H a l l heeft onder oogen gehad een
in hs. bij de familie berustende redevoering van Noordkerk Over het ijdele en nuttige,
dat, hierbeneden, den mensch, als natuurlijk en zedelijk verstandig wezen, aankleeft
en hem ten deele valt, benevens een geschrift eveneens in hs., door hem
samengesteld ter vermaning van de burgerij van Amsterdam in verband met de
ongeregeldheden bij de begrafenis van Daniël Raap (1754). En wanneer men bij
zijn vriend W a g e n a a r leest, ‘dat (Noordkerk) zich vernederd heeft om een
onkundig en oproerig gedeelte der Amsterdammer burgerije, in gemeenzame
geschriften, die zonder zijnen naam in 't licht kwamen, te onderregten en te
vermaanen’, dan mag men wel aannemen dat van zijn hand is het anoniem
verschenen pamflet: Onzydige vyfledige beschouwing van het gepasseerde omtrent
het lyk en begraaffenisse van Daniël Raap. Opgesteld door een voorstander van
regt en geregtigheid en vermaningen tot rust daar uit gededuceerd (Leiden 1754;
K n u t t e l 18444), dat geheel den theologiseerend-juridischen betoogtrant van
Noordkerk vertoont.
In de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam berusten nog concepten van brieven
van G.W. van Oosten de Bruyn aan Noordkerk uit 1753 en 1754, benevens twee
brieven aan denzelfde van Eliz. Wolff-Bekker, die met den advocaat zeer bevriend
was, gedateerd te Beemster 8 April en 23 Sept. 1771, zie Catalogus der
handschriften (in de) Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam I (1899), 15; IV
(1919), 58. In de Univ.-bibl. te Leiden bevindt zich een brief van Noordkerk aan een
onbekende, zie Cat. Bibl. Ac. Lugd. Bat. XXII, Inv. Hs. II, 1 (1934) 145. In B e t j e
W o l f f e n A a g t j e D e k e n , Brieven. Met aant. v.J. D y s e r i n c k (1904), 1-6,
10-30, 42-47, 59-75, 79, zijn 25 brieven van Betje Wolff aan Noordkerk afgedrukt;
J. D y s e r i n c k vermeldt in De Gids, 1903, no. 2 en Elzeviers Geïll. Maandschrift,
1903, II, 61-65, een lierzang aan ‘Aristus’ (d.i. Noordkerk) en een dichtkundige brief
aan hem van Betje Wolff uit 1766, die in hs. bewaard zijn in het Prov. arch. v.
Zeeland.
P e t r . B u r m a n n u s S e c u n d u s maakte op Noordkerk een latijnsch lijkdicht,
zie diens
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Poëmatum libri IV (1774), 466, dat door v a n H a l l in het Nederlandsch werd
vertaald; even- eens maakte E l i z . W o l f -B e k k e r een ‘Lijk- zang ter gedachtenisse
van.... Mr. Hermanus Noordkerk’ (Lier-, veld- en mengelzangen 1772, 1-14). Een
band met lijkredenen op Noordkerk (o.a. Lijk-cipres gehangen om de doodbusse
van... Mr. H. Noordkerk) komt voor in den Cat. van de Hist. tentoonstelling van
Amsterdam (1876), no. 2881. Zijn belangrijke boekerij werd in 1772 ge- veild bij P.
Schouten te Amsterdam, zie Cat. der bibl. van de Ver. ter bevordering van de
belangen des boekh. IV (1934), 273. Daarvan maakte deel uit de beroemde atlas
van Is. le Long (dl. VIII, kol. 123), die inmiddels tot 51 dln. was aangegroeid, zie
F r e d . M u l l e r , Beschr. cat. van portretten (1853), Inl., XXXII.
Van de broeders van Noordkerk stierf er één jong, de tweede, F r e d e r i k , een
koopman, had uit zijn huwelijk met M a r i a E l i z a b e t h C r o l geen kinderen, de
derde, J a c o b u s , werd eerste stadsklerk ter secretarie te Amsterdam en bleef
ongehuwd. Eveneens bleef zijn zuster J a c o b a M a r g a r e t h a ongehuwd.
Zie: (J.S. V e r n è d e ), Éloge de Monsieur l'avocat Noordkerk (Amst. 1771); J a n
W a g e n a a r , Schets van het leven, den aart en het gedrag, van den Heere Mr.
Hermanus Noordkerk in diens Verzameling van historische en politieke tractaaten
II (1780); M.C. v a n H a l l , Redevoering ter gelegenheid der inwyding van het Paleis
van Justitie te Amsterdam (1836); d e z ., H. Noordkerk beschouwd als Ned. redenaar
en letterkundige in diens Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriften (1838),
215, eerst verschenen in N.G. v a n K a m p e n , Magazijn voor kunsten,
wetenschappen en letteren, II, 191; E.A. S a n d b r i n k , De advocatorum qui in
Belgia Septentrionali floruerunt juribus ac doctrina (1849), 136; C. S e p p , Een
pleidooi van H. Noordkerk in Godgeleerde Bijdragen (1864), 353; G. v a n R i j n ,
Deurhof's Job en de pleitrede van Noordkerk in de Librye (1889), 6; J.G. F r e d e r i k s
e n F.J. v.d. B r a n d e n , Biographisch woordenboek der noord- en
zuidnederlandsche letterkunde 2e dr. (1892), 556; N. d e B e n e d i t t y , De
Amsterdamsche Cicero der 18e eeuw (Mr. Herm. Noordkerk 1702-1771) in Themis
LXXXIX (1928), 293 e.v.; Maandblad Amstelodamum XV (1928), 79; Jaarboek
Amstelodamum (1936), 174.
Wijnman

[Noort, Adam van]
NOORT (Adam v a n ), schilder, werd geb. in 1562 en is overleden in het eind van
1641. Hij was de zoon van L a m b e r t v a n N o o r t uit Amersfoort, die in 1570
stierf. A.v.N. bezocht Italië en werd in 1587 meester te Antwerpen; hij had tal van
leerlingen, o.a. Rubens, Jordaens, H. van Balen, Seb. Vrancx. In 1598-99 was hij
deken van het St. Lucasgilde te Antwerpen. 12 Nov. 1586 huwde hij met E l i s a b e t h
N u y t s ; v.N.'s zuster Esther was gehuwd met L a u r e n s , broeder van Elis. Nuyts.
A.v.N. had 5 kinderen: J a n , geb. 5 Oct. 1587, werd schilder, evenals A d a m , geb.
8 Nov. 1598; de oudste dochter huwde met den schilder J a c . J o r d a e n s den
15den Mei 1616. In 1600 werd van N. aangeklaagd door den deken van het St.
Lucasgilde, omdat hij zonder toestemming het altaarschilderij van de O.L. V.-kerk
beschilderd had. v.N. was lid van de rederijkerskamer ‘de Violieren’ en in 1619
deken daarvan. Hij was een vermogend man, bezat twee huizen in de Everdijkstraat,
in een waarvan zijn schoonzoon Jordaens woonde; later verkocht v.N. deze huizen
aan de Augustijners. v.N. schilderde portretten en geschiedkundige en bijbelsche
voorstellingen. Hij behoort tot de zoogen. roma-
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nisten. Waarschijnlijk is het schilderij Christus als kindervriend te Brussel van hem;
in een antwerpschen kunsthandel bevonden zich in 1930 een prediking van
Johannes, van 1601, en een kleermakerswerkplaats van 1608. In 1605 beschilderde
hij den koepel van de kerk O.L.Vr. van Kerstmis. Het meest bekend zijn zijn
teekeningen; hij teekende ook voor de plantijnsche drukkerij. Naar hem maakten
o.a. prenten: A. Collaert, P. de Jode, J. Sadeler, J. Wierix.
Zijn portret is geteekend door A. van Dyck in het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam; gegraveerd door A. van Dyck, H. Snijers, J. Houbraken, Waldreich, J.
Ladmiral, H. Schaefels.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 241; III
(1911), 129; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler XXV (1931), 510 (door Z o e g e v o n M a n t e u f f e l ); H. v a n H a l l (e n
B. W o l t e r s o n ), Repertorium voor de geschiedenis der Nederlandsche Schilderen
graveerkunst ('s Gravenh. 1936), 511.
J.M. Blok

[Noothoorn, Anthony Engbertus van]
NOOTHOORN (Anthony Engbertus v a n ), geb. te Arnhem in Maart 1811, overleden
te Hees bij Nijmegen 25 Oct. 1851, was eerst onderwijzer in zijn geboorteplaats, in
1836 te Oude Tonge, later gouverneur bij een aanzienlijke familie in Overijsel, welke
hij in 1840 verliet, om zich als huisonderwijzer in Nijmegen te vestigen. Van hem
verscheen: Walfoort, Geldersch romantisch tafereel uit de 14de eeuw (Zaltbommel
1838); Aliboron, of Satire, scherts en ernst (Zaltbommel 1839); Luimige Verhalen
(Zwolle 1839); De Tooverkol, of Nederland in 1572, Historisch-romantisch tafereel
(Zaltbommel 1839), 2 dln.; Waarom is de jenever erger dan de cholera? en, kan hij
afgeschaft worden in Nederland? (Doesburg 1839); Hermine, of het schoone meisje
van Rozendaal, geschiedkundigromantisch tafereel uit den strijd tusschen de
Heeckerens en Bronckhorsten; en De bastaard van de heide. Twee Geldersche
verhalen (Tiel 1840); Nederland en de Nederlanders in vlugtige trekken geschetst
(Doesburg 1840); Silena Quinquivulnera. Vrouwenspiegel of lektuur voor dames
(Doesburg 1840); Verhalen voor vrienden van vrolijkheid (Doesburg 1840); Fransche
charaden en logogryphen, ten dienste van kostscholen, van het privaat onderwijs,
en tot geschenk voor de jeugd (Utrecht 1841); Reizen en lotgevallen van Gustaaf
Westerman in de Nederl. West- Indische bezittingen (Amst. 1844); De dappere
krijgsman. Verhalen van heldendaden te land en ter zee. Een lettergeschenk voor
jongelieden (Arnhem 1845); Geldersch klaverblad. Drie verhalen (Utrecht 1845);
Reizen en lotgevallen van Frederik Langerdan in Rusland. Een lettergeschenk voor
knapen en meisjes, geschikt om hen met de aardrijkskunde van dat land bekend te
maken (Amst. 1845); Reizen en lotgevallen van Henry Warton in de Vereenigde
Staten van Noord- Amerika (Amst.); Reizen en lotgevallen van Karel de Man in
Nederland (Amersfoort); Togten op mijn stoel, door een neefje van Klikspaan
(Dordrecht 1848); Paul's reis te voet van Amsterdam naar Weenen in het
merkwaardige jaar 1848 (Utrecht 1849); Het leven van St. Nicolaas voor kinderen
(Amst. 1856).
Zie: J.G. F r e d e r i k s en F. Jos. v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek der Noorden Zuidnederlandsche letterkunde 2e dr. (Amst. z.j.), 557-558.
Wumkes

[Nota, Petrus]
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NOTA (Petrus), geb. te Franeker omstreeks 1730, overl. te Berlikum 23 Sept. 1808,
liet zich 14 Aug. 1747 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker en
was predikant te Oldeboorn (1754-64), Peins en Zweins (1764-75)

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

678
en Berlikum (1775-1808). Van hem verscheen: Bruiloftszang op het huwelijk van
Dr. Jacob Braam en Aukjen Fontein te Franeker (1749); Carmen bij het optreden
van prof. L.C. Valckenaer als rector der Franeker academie (1749); Carmen bij de
ambtsaanvaarding der hoogleeraren H. Cannegieter, P. Camper en T. Lambergen
(1751); Carmen op de redevoering van prof. Schrader over den dood van Stadhouder
Willem IV (1751); Gedicht op het huwelijk van Cornelis Martinus van Haersma en
Wiskje Bouricius te Terband (1756); Poëma in honorem prof. E. Wigeri, C.E. de Lille
en F.U. Winter (1760); Bruiloftszang op het huwelijk van Augustinus Lycklama à
Nijeholt en Susanna, barones van Schwartzenberg (1762); Carmen op de geboorte
van den erfprins (1772); Elegie op het afsterven van grietman Schwartzenberg en
prof. Schrader (1784); Gedicht op het huwelijk van G.W.C.D. baron thoe
Schwartzenberg te Beetgum en J.A. baronesse thoe Schwartzenberg (1790); Poëma
voor de Oratio de incremento phil. sacr. ab idonea Arabiae et Palestinae exploratione
sperando; Elegie op den dood van Ds. F. Witteveen te Haskerhorne. Verder gaf hij
in het licht een Leerrede over Psalm 103, 14, 15 bij het afsterven van T. Lycklama
à Nijeholt, grietman van Utingeradeel; Tweetal van kerkelijke leerredenen, de eene
ter inwijinge van de nieuwgebouwde kerk te Berlikum, en de andere ter inwijinge
van het nieuwe orgel in gemelde kerk opgerigt. Benevens een aanhangsel
betreffende de oudheden en voornaamste gebeurtenissen van de dorpe Berlikum
(Fran. 1781).
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1932), I, register.
Wumkes

[Nozeman, Cornelis]
NOZEMAN (Cornelis), ook N o s e m a n , geb. te Amsterdam 15 Aug. 1721, overl.
te Moordrecht 22 Juli 1786. Zijn ouders waren J a c o b N o z e m a n en
G e e r t r u i d a M a r i a C o s t e r u s ; zijn grootouders Johannes No(o)zeman en
Anna van Rijndorp (zie dl. IV, kol. 1034 v.). Hij werd remonstrantsch predikant te
Alkmaar in 1744, te Haarlem 16 Maart 1749, te Rotterdam 30 Maart 1760. Na een
ongelukkigen val werd hem zijn arbeid in menig opzicht te zwaar, waarop de
kerkeraad, om hem te kunnen behouden, op 17 April 1785 zijn dienst verlichtte tot
slechts vijftien keer prediken in het jaar. Zijn dood volgde daarop vrij spoedig. Hij is
getrouwd met J o h a n n a H o v i n g (overl. 7 Jan. 1760), dochter van A l b e r t
H o v i n g en J o h a n n a B o o t ; vervolgens op 3 Dec. 1760 met M a r i a d e
B e u r s , dochter van J o h a n n e s d e B e u r s en A n n a M a r i a N a b e r m a n .
In de eerste jaren was hij vooral bekend om zijn liefde voor de natuurlijke historie,
die niet alleen bleek uit zijn beroemde verzameling van vlinders, vogels enz., maar
ook uit eenige werken op dat terrein: Eerste proefneming omtrent de uytwerkingen
van de inentinge der ziekte van het rundvee, gedaan in de Beverwijk door C.N.,
A g g e R o s k a m K o o l (zie dl. IV, kol. 855) en J a n T a k (Amst. 1755); de
vertaling en uitbreiding van een werk van D.H.G. M o e r i n g h met den titel:
Geslachten der vogelen.... (Amst. 1757); Wat is er tot nu toe over de natuurlijke
historie van ons vaderland geschreven?.... in Werken der Hollandsche Maatschappij
van wetenschappen (1769); Beschrijving en afbeelding der nederlandsche vogelen
met 88 gekleurde platen (Amst. z.j.), later meermalen herdrukt, bijv. als:
Nederlandsch Vogelwerk, voortgezet door M. H o u t t u i j n (zie dl. VIII, kol. 859 v.)
en C. S e p p (zie dl. III, kol. 1168; dl. V, kol. 724 v.), vier deelen met vele platen
(Amst. 1824), enz. Toen hij nog te Haarlem was, verscheen van hem: Twee brieven
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aan den eerwaardigen heer N.N. over zijn Ed. wijsgeerig onderzoek in het tweede
en derde stukvan het Hollandsche Magazijn (blz. 285-341 en 601-700), of er een
ander wereldgestel van even groote goedheid als het tegenwoordige mogelijk zij
(1751-52); ook: Beschouwingen der beste weereld, of philosophische bedenkingen
over Gods goedheit en wijsheit (Amst. 1752). Met verwijzing naar onze artikelen
over Nicolaas Holtius (zie dl. III, kol. 602-605) en Alexander Comrie (zie dl. VII, kol.
316) vermelden wij zijn: Betoog der kwade trouw van de schrijveren van 't examen
des ontwerps van tolerantie omtrent de Christelijke gezintheden der Remonstranten
(Leyd. 1755). Met verwijzing naar onze artikelen over Petrus Hofstede (zie dl. IV,
kol. 762-764) en Johannes Barueth (zie dl. II, kol. 92-94) noemen wij zijn geschriften,
verschenen in den zoogenaamden ‘Socratischen oorlog’: Socrates' eere gehandhaafd
(Rott. 1769) en: Aenmerkingen van C. Nozeman op het aenhangsel van.... P.
Hofstede achter de onlangs vertaalde verhandeling van den hoogleeraar J.J.
Zimmerman (Leid. 1770). Uitvoerig is alles wat samenhing met de verschijning van
J e a n F r a n ç o i s d e M a r m o n t e l 's Bélisaire (Paris 1767) beschreven door
J.P. d e B i e (zie beneden). K n a p p e r t (zie beneden) schrijft: in het geschrift over
Socrates wordt ‘de wijsgeer verdedigd, en betoogd dat alle brave lieden uit alle
landen hiernamaals deel zullen hebben aan een naar hun staat evenredig geluk’.
Het ‘lijvig’ antwoord van P. H o f s t e d e heeft den titel: De beoordeeling van den
Belisarius, voornamelijk met betrekking tot Socrates, tegen den heer C. Nozeman
en andere verdedigd: ten nader bewijze dat de voornaamste heidenen, uit hoofde
van derzelver deugdsaamheid, geen voorwerpen der godlijke barmhartigheid hebben
konnen zijn. Motto.... Spr. 18:17 (Rott. 1769). Met deze en veel meer geschriften
werd de strijd over het aangegeven onderwerp pas geopend.
Te Haarlem was Nozeman medeoprichter van de ‘Maatschappij der
wetenschappen’ omstreeks 1750; te Rotterdam van het ‘Bataafsch genootschap
der proefondervindelijke wijsbegeerte’ in 1771. In 1767 werd hij lid van de
Maatschappij. der Nederlandsche letterkunde en in 1778 van het Provinciaal
genootschap van Utrecht.
Voorts vertaalde hij een werk van T. W a t s o n als: Dierlijke waereld ter
beschouwing opengezet (Amst. 1761), tegelijk het verbeterend en verrijkend met
‘echte afbeeldsels der bijzondere dieren’; een werk van W i l l i a m W a r b u r t o n
als: De leer van genade, of de dienst en werkingen van den Heiligen Geest
gehandhaafd tegen de beschimpingen der ongeloovigheid.... in drie brieven, met
bijvoegselen en verbeteringen van den bisschop zelven door C.N. (Amst. 1767);
voorts van S. W e r e n f e l s uit het Latijn: Zwarigheden over het leerstuk der
predestinatie, met een voorrede (Leyd. 1756).
In handschrift bewaart de Remonstrantsche gemeente te Rotterdam nog zijn
dictaat uit 1738: Christianae theologiae synopsis. Scripsit in collegio ordin. C.
Nozeman; 19 brieven van C. Nozeman aan A. Stolker (zie dl. IV, kol. 1272-74), 9
brieven van Stolker aan hem, geschreven tusschen 1776 en 1786; en een brief van
hem aan C. Westerbaen, d.d. 16 Febr. 1754, waarin hij de Remonstrantsche sociëteit
verplicht acht te protesteeren tegen schandelijke aantijgingen, en het ontwerp van
een request aan de Staten bijvoegt.
Zijn portret is geschilderd door Dionijs van Nijmegen, na zijn dood nogmaals door
denzelfde,
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en door een onbekend schilder, het laatste bewaard in de Remonstrantsche kerk
te Rotterdam.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 589-591; J.
T i d e m a n , De Remonstr. broederschap. Biogr. naamlijst (Amst. 1905), 48 v., 56,
290, 293, 296, 454 (vgl. 57, 80, 85, 183, 200, 209, 228, 456); B. T i d e m a n Jz.,
De Remonstrantsche broederschap verdedigd door de Haarlemsche gemeente en
haren predikant C. Nozeman in 1754 in Archief voor Nederl. kerkgeschiedenis VI
(1897), 302-313; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek
II (Zutph. 1870), 432; J.P. d e B i e , Het leven en de werken van Petrus Hofstede
(Rott. 1899), 79, 177-237, 265, 276, Bijl., blz. 4 v., 18-24; H.G. R o g g e , Bibliotheek
der remonstr. geschriften (Amst. 1863), 209 v.; d e z ., Bibl. der contra-remonstr.
geschr. (Amst. 1866), 72 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederd. boeken tot
1787, 381; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Nederl. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh., Utr. z.j. [1870]), kol. 269 (no. 2616), kol. 584 (no. 5633);
d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), kol. 103; II (Leid. 1885),
kol. 678; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk.... II (Amst. 1912), 82 v., 152,
162; d e z ., Bibliografische inleiding tot de theologie (Leid. 1925), 113 v.; J.
R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der Ned., 4e dr. (Utr. 1933),
430 v.; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
448; C. S e p p , Bibliotheek van Nederl. kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 341
v.; A.H. G a r r e r , Corn. Nozeman en zijn Haarlemsche vrienden in Uit de
Remonstrantsche Broederschap XX (1909), 33; Catalogus van handschriften op de
bibliotheek der Rem. geref. gemeente te Rotterdam (Amst. 1869), 44 (no. 464), 64
(no. 681), 123 (no. 1564).
Knipscheer

[Nuboer, Hendrik Jacob]
NUBOER (Hendrik Jacob), geboren te Amsterdam 28 Maart 1780, overleden op
Curaçao 6 April 1824; zoon van H e n d r i k N u b o e r en A n n a M a r i a
E l i s a b e t h T h ö n e . In zijn Gedenkschriften, 102, noemt F a l c k een zekeren
Nuboer als commandant eener cohorte der schutterij bij de omwenteling van 1813.
Waarschijnlijk is deze de hier behandelde, die bij Koninklijk besluit van 13 October
1815 werd benoemd tot raad-contrarolleur der financiën in Curaçao, zijnde toen
makelaar te Amsterdam en luitenant-kolonel der schutterij. Hij is ook belast met het
commando van het veldbataljon; dat samengesteld werd uit compagnieën van de
drie bataljons te Amsterdam, vocht bij Waterloo, en werd bij Kon. besluit van 16
Sept. 1815 benoemd tot ridder in de Militaire Willemsorde. Hij kwam op Curaçao in
Jan. 1816, kort vóór de teruggave der kolonie, met het oorlogsschip Prins van Oranje,
en aanvaardde in Maart zijn functie. De wijze, waarop hij deze uitoefende gaf den
gouverneur-generaal Kikkert meer dan eens aanleiding tot opmerkingen; herhaaldelijk
moest worden aangedrongen op inzending van afrekeningen en staten, en hoewel
de hieruit blijkende nalatigheid voor een groot deel ten laste van zijn ondergeschikte,
den ontvangergeneraal, kwam, ontging Nuboer niet een betuiging van ernstige
ontevredenheid van wege den minister van Koloniën, kort vóór hij in 1819 met verlof
naar Holland ging. Zijn plannen tot verbetering der financiën in de kolonie zijn
uitvoerig beschreven in De West-Indische Gids (1925/6): Munt-en geldmoeilijkheden
op Curaçao voor honderd jaar. In Nuboers verloftijd werd in het moederland een
geheel plan van bezuiniging in de administratie van Curaçao ontworpen en onder
den gouverneur
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Cantz'laar werd dit ingevoerd. Daarin paste de continuatie van Nuboer als
raad-contrarolleur. Begin 1821 in Curaçao teruggekeerd, bleef hij nog drie jaren in
functie. Hij was gehuwd in 1804 met J.M. B a c k e r (1783-1816) en sedert 1817
met L.E. S c h o t b o r g h .
Zie: De West- Indische Gids (1927/8), Curaçao en onderhoorige eilanden 1816-28;
inlichtingen Krijgsgeschiedkundig archief van den Generalen staf.
de Gaay Fortman

[Nuyen, Wynandus Johannes Josephus]
NUYEN (Wynandus Johannes Josephus), schilder en etser, werd geb. 4 Maart 1813
te 's Gravenhage en stierf aldaar 3 Juni 1839. Zijn vader, B a r t h o l . N., was bakker
en had een bakkerij in het Hamerslop. Zijn moeder heette J o h a n n a v a n
H i j n i n g e n . W.J.J. was eenig kind; reeds vroeg openbaarde zich zijn talent; in
1825 werd hij leerling van den schilder A. Schelfhout. Van 1827-29 bezocht hij de
haagsche teekenacademie. In 1829 verwierf hij een medaille van Felix Meritis te
Amsterdam; in de volgende jaren ontving hij verscheidene bekroningen. In 1830
bezocht hij Gelderland met den schilder Waldorp, in 1833 ging hij met denzelfden
naar Frankrijk en Duitschland, o.a. naar Parijs en München, later misschien nog
naar de Maas in België, Antwerpen, het Zevengebergte. Zeer jong nog huwde hij
met een dochter van zijn leermeester. C a t a r i n a J o h a n n a S c h e l f h o u t .
Niets scheen een schitterende loopbaan in den weg te staan, maar een sloopende
kwaal deed zich bij hem voor. In 1836 werd hij lid van de Academie van beeld.
kunsten te Amsterdam. Waldorp bleef de laatste dagen van zijn leven voortdurend
bij hem, Schelfhout bezocht hem nog even voor zijn dood. Nuyen was
Roomsch-Katholiek. Hij was een hard en veelzijdig werker; een groot aantal
schilderijen liet hij na. N. was een zeer sociabel mensch, hij had omgang met tal
van andere schilders en musici. Nic. de Keyzer schildert zijn portret; ook heeft hij
tezamen met dezen een schilderij gemaakt, dat zich bevond in de verzameling van
koning Willem II. Met van Hove Jr. maakte N. in 1836 decoraties voor den franschen
schouwburg te Amsterdam. In zijn vroegen tijd schijnt J. Craeyvanger een
studiegenoot van hem geweest te zijn; ook werkten zij tezamen aan de lith.
reproducties van het Koninkl. museum 1828-33. Met den toonkunstenaar Verhulst
gaf hij in 1839 een album voor zang uit. Een schetsboek bevindt zich in de
amsterdamsche universiteitsbibliotheek (1827-28). Eerst was N. nog onder invloed
van Schelfhout, zie o.a. teekeningen in het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam van
omstr. 1829. Uit zijn vroegeren tijd zijn ook een aantal litho's met herinneringen aan
ruïnes en kerkhofgeschiedenissen, zooals de 18de eeuw die kende. Zijn reis naar
Frankrijk enz., en de boeken, die in zijn nalatenschap moeten geweest zijn, wijzen
er op, dat N. toegankelijk was voor romantiek. Van de schilderijen, die hij op die
reizen (volgens oude catalogi) moet gemaakt hebben, is weinig over. Het verticale
formaat en de techniek van het aquarelleeren wijzen op engelschen invloed. Uit
1838 dateert ‘de Molen’, in het Museum te 's Gravenhage, evenals het schilderij in
Mus. Fodor te Amsterdam (marktgezicht). Ook wat betreft kleur en behandeling
duiden deze schilderijen op nieuwe invloeden en N.'s werk was in dezen tijd geheel
anders dan dat van de toen hier te lande werkende schilders. Er zijn tal van studies
overgebleven voor zijn schilderijen; ook schilderde hij wel naar andere meesters,
zooals Rembrandt, Velasquez, A. v.d. Velde, Isabey. Behalve de reeds genoemde
schilderijen behooren
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ook tot zijn belangrijkste en bekendste werken: te Amsterdam, Mus. Fodor: fransch
stadsgezicht; Amsterdam, Prentenkabinet: Rue du Gros Horloge te Rouaan; coll.
J. Knoef te Amsterdam: bezoek bij grootmoeder. Nuyen heeft grooten invloed gehad
op tal van schilders, vooral op Rochussen en Bosboom, en hij was een der
voorloopers van de haagsche school. In 1842, dus drie jaar na zijn dood, werd een
monument op zijn graf geplaatst op het r.k. kerkhof te 's Gravenhage.
Zijn portret is gegraveerd door F. van Goor, G.F. Eilbracht en H. van Hove; ook
afgebeeld bij I m m e r z e e l , Levens d. Holl. schilders II, 271.
Zie: J. K n o e f in Kunst der Nederlanden Aug. 1930 (een aanvulling hierop werd
mij door den heer Knoef verstrekt); cat. veil. Pieter Jac. le Jolle 28 Oct. 1839 te
Amsterdam (met P.G. van Os); U. T h i e m e u. Fr. B e c k e r , Allgem. Künstlerlexikon
XXV, 542 door M.D.
J.M. Blok

[Nuijssenburg, Izaak van]
NUIJSSENBURG (Izaak v a n ), geb. te Rotterdam 10 Jan. 1738, overl. te
Geertruidenberg 6 Aug. 1775. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en werd
predikant te IJzendoorn in 1763, te Buren in 1765, te Geertruidenberg in 1771. Over
een gedicht op zijn bevestiging te IJzendoorn en het antwoord daarop, zie: Boekzaal
(1763) I, 236. Hij wordt onder de dichters gerekend, ‘niet onder de minsten, die Feith
en Bilderdijk in het laatst der vorige eeuw vooraf gingen’. Hij schreef (anoniem):
Maria's godsvrucht en mengeldichten (Delft 1758); voorts: Nederlands eeuwgetijde
en klinkdichten, op de voornaamste gebeurtenissen in 1572 en 1573 (Dordr. 1772);
Nederland door vreugde en droefheid tot God geroepen, 8 leerredenen (Utr. 1769);
Korte beschrijving van Geertruidenberg, voorafgegaan door plegtige jubelreden ter
tweede vereeuwiging van de eerstgebeurde verlossing der stad uit de magt der
Spanjaarden op 31 Aug. 1573 en gevolgd van eenige historische bijlagen (Dordr.
1774). Op 1 Febr. 1775 werd van hem bekroond een gedicht: Tweede eeuwgetijde
der Leidsche hoogeschool. Na zijn dood verschenen: Nagelaten gedichten (Utr.
1778). Hij was lid van dichtlievende genootschappen te 's Gravenhage en te Leiden.
Te Buren is hij 17 Juni 1766 getrouwd met A n n a M a r i a d e B r u i j n en in Oct.
1769 met G e r r i t j e v a n S t u i j v e n b e r g .
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 591; III ('s Hert. 1856),
676; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutphen
1870), 435; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Nederl. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh., Utr. z.j. [1870]), kol. 297 (no. 2889); d e z ., Vermomde
en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), kol. 371; R. A r r e n b e r g , Naamregister
van Nederd. boeken tot 1787, 382 v.; Nederland in woord en beeld (Leid., Burgersdijk
en Niermans, 1924), 581 (no. 11603); Kerkelijk Handboek (1903), 120, 164.
Knipscheer

[Nijloe, Jacobus]
NIJLOE (Jacobus), geb. te Deventer in 1670, overl. te Groningen 21 Aug. 1714,
begraven in de Noorderkerk onder den preekstoel. Als proponent werd hij in 1696
predikant te Assen, maar hij moest in 1709 om gezondheidsredenen emeritus
verklaard worden. Met een jaargeld van ƒ 250 vertrok hij naar Groningen. Hij wordt
geprezen vooral om zijn liefde voor onze taal. Omstreeks 1703 is naamloos van
hem verschenen: Aanleiding tot de nederduitsche taal.... opgesteld door een
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verscheen met zijn naam onder de voorrede te Leeuwarden in 1707 (zie Catalogus
van de Maatschappij der Nederl. letterkunde I, 126 v.). Met zijn naam op den titel
verschenen de volgende drukken te Amsterdam in 1711, 1723, 1746 en 1751 (?).
Voorts schreef hij: Twaalf predikaetsien over voorname plaatsen der H. Schrift (Gron.
1702); Uitgezochte bijbelschriften [bijbelstoffen?] (? 1703; Leeuw. 1707; Delft 1723;
Amst. 1742; Rott. 1748); Schriftuurlijke aanmerkingen, waarin vele plaetsen der
Heilige Schrift verklaert, of uit historien en oudheden opgeheldert worden, met platen
(Leeuw. 1710; Amst. 1732); Schriftuurlijke redevoeringen (Gron. 1711; Amst. 1724);
Predikatien en andere stichtelijke mengelstoffen over uitgeleeze plaatsen van Godts
H. Woord (Leeuw. 1711; 3de dr. Amst. 1721; herdr. 1740); Onderwijs in de
voornaamste leerstukken van den Christelijken godsdienst (Gron. 1711); Schriftuurlijk
licht (Gron. 1713; Amst. 1735); Leer der waarheid; Zes predikaetsien over
verscheiden texten der H. Schrift (Leeuw. 1716); Stichtelijke mengelstoffen (Amst.
1740). Hij was een volgeling van Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 592 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 438; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 383; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibliotheek van Nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh.,
Utr. z.j. [1870]), kol. 6 (no. 44), kol. 680 (no. 44); A l b . O l t m a n s , De gemeente
Assen in hare wording en ontwikkeling (Assen 1907), 100.
Knipscheer

[Nijmegen, Jacob van]
NIJMEGEN (Jacob v a n ), kartuizerprior, overl. 1505 of 1506 te Rettel. Hij was
monnik van het klooster Bethlehem te Roermond. Toen in 1478 van dit huis uit een
nieuw klooster werd gesticht te Vogelsang bij Gulik, werd hij reeds spoedig derwaarts
gezonden. Hij bekleedde hier het ambt van procurator, tot hij in 1485 door de Grande
Chartreuse werd benoemd tot bestuurder van dit
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huis als opvolger van Arnold van Herck, die door het generaal kapittel van dat jaar
op zijn verzoek van zijn ambt was ontheven. In 1495 is hij als rector van de
chartreuse te Vogelsang vervangen door Everard van Efferen. In 1498 is hij benoemd
tot prior van het kartuizerklooster te Rettel bij Sierck (Lotharingen), welk ambt hij tot
aan zijn dood heeft bekleed.
Zie: Cartae Capituli generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo,
Florence); I g n . W i l d e n , Chronicon Cartusiae Compassionis Mariae (ms. Karthause
Hain, Düsseldorf-Unterrath); Maisons de l'Ordre des Chartreux, Vues et Notices IV
(Parkminster 1917), 87-90, 107-114, 316.
Scholtens

[Nysingh, Jan Timen]
NYSINGH (Jan Timen), geb. 19 Maart 1801 in de Wijk (Dr.), overl. te Schiphorst
(gem. de Wijk) 2 April 1869, zoon van den maire en gedeputeerde J a n N y s i n g h
en G r i e t j e S n o e k , liet zich 23 Aug. 1821 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 29 April 1829 in de rechten promoveerde op
een proefschrift Quo in sententiam articuli 759 codicis civilis inquiritur. Hij was
burgemeester van Ruinerwold 1831-69.
Zie: Nederland's Patriciaat (1928), 148.
Wumkes

[Nysingh, Andries Snoek]
NYSINGH (Andries S n o e k ), geb. 5 Dec. 1797 in de Wijk (Dr.), overl. te Assen 27
Nov. 1847, zoon van den maire en gedeputeerde J a n N y s i n g h en G r i e t j e
S n o e k , liet zich 16 Sept. 1816 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 19 Juni 1821 in de rechten promoveerde op een dissertatie
Initia collationis codicem Napoleonem inter et exemplum codicis Belgici. Hij was
raadsheer aan het prov. hof van Drenthe en huwde te Assen 18 Nov. 1829 met
L a u r a E l i s a b e t h B e r t l i n g , geb. te Groningen 10 April 1812, overl. te Assen
15 Juni 1836.
Zie: Nederland's Patriciaat (1928), 148.
Wumkes
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O.
[Oetelaer, Bernard van]
OETELAER (Bernard v a n ), d'O u t e l a i r , kartuizer, overl. te Brugge 1679 of 1680.
Gesproten uit het noordbrabantsch adellijk geslacht van dien naam, trad hij in het
kartuizerklooster bij Doornik, waar hij als monnik is geprofest. Hij was een van de
drie van Oetelaer's, die in de eerste helft der 17e eeuw naar het voorbeeld van D.
Bruno van O. (die volgt) het kleed van Sint-Bruno hebben aangenomen. Hij stierf
in de chartreuse te Brugge, waar hij bij zijn dood als hospes verbleef.
Zie: Chartae Capituli generalis Ordinis Cartusiensis (hs. Certosa, Farneta, Italië);
Taxandria VII (1900), 18-21; XV (1908), 147-149.
Scholtens

[Oetelaer, Bruno van]
OETELAER (Bruno v a n ), d'O u t e l a i r , kartuizerprior, geb. te 's Hertogenbosch
omstreeks 1562, overl. 29 Dec. 1639 te Brussel. Hij stamde uit het noordbrabantsch
adellijk geslacht van dien naam. Op achttienjarigen leeftijd kwam hij te Brussel in
dienst bij den heer van Claerhout, baron van Maldeghem, die Parma als chef van
de ruiterij vergezelde op zijn krijgstocht in Frankrijk. Na den terugkeer van Claerhout
bleef van O.
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in zijn dienst als secretaris. Korten tijd later overleed Claerhout. De jonge van O.
heeft toen zoo voortreffelijk de goederen van de weduwe en haar kinderen
geadministreerd, dat hun vermogen, aanvankelijk bezwaard met aanzienlijke
schulden, spoedig daarvan was ontlast. Toen de oudste dochter van Claerhout
gehuwd was met den graaf van Croy, is hij als intendant in diens dienst overgegaan.
Op zeven en veertigjarigen leeftijd gevoelde hij roeping tot het kloosterleven en nam
hij het kleed van Sint-Bruno aan in de chartreuse du Val-Saint-Esprit bij Gosnay. In
1610 is hij daar als monnik geprofest. Nadat hij in dit huis reeds als procurator was
opgetreden, volgde in 1612 zijn benoeming tot prior van het convent. Met lof heeft
hij hier tot 1621 het bestuur gevoerd. Hij genoot een bijzondere hoogachting naar
buiten en was bij zijn kloosterlingen zeer bemind. De aartshertogen Albertus en
Isabella waren met hem bevriend en hebben hem vele bewijzen van hun
genegenheid geschonken. Tijdens zijn bestuur is Val-Saint-Esprit in bloei
toegenomen ‘in utroque statu’.
In 1621 heeft Bruno van O. het prioraat te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

685
Gosnay verwisseld met dat van de kartuizers te Brussel, waar hij D. Gijsbert
Bauhuysen is opgevolgd. Van 1623 tot 1626 was hij tevens als convisitator van de
Picardische provincie der orde werkzaam. Van 1626 tot 1637 heeft hij dit ressort
als eerste visitator bestuurd. Aangetrokken door zijn voorbeeld en beminnelijkheid
zijn in deze jaren niet minder dan drie van zijn neven ook kartuizer geworden, te
weten Willem van O. en Joseph van O. (die beide volgen) en Bernard van O. (die
voorgaat). De beide eerstgenoemden traden in het brusselsche klooster, dat door
den hoogbejaarden D. Bruno is bestuurd tot aan zijn dood. Hij is daar als prior
opgevolgd door D. Agathangelus le Clerc.
Een van de glazen van de kerk te Sint-Michielsgestel bevat het wapen der van
Oetelaer's (wapen doorsneden: boven: op zilver drie zwarte molenijzers; beneden:
op rood een zilveren keper) met het opschrift ‘Bruno d'Outelair, chartreux’. De
aanwezigheid van dit glas is waarschijnlijk een herinnering aan en houdt verband
met het tijdelijk verblijf van de bossche kartuizers in de Meijerij in het begin der 17e
eeuw.
Zie: Chartae Capituli generalis Ordinis Cartusiensis (hs. Certosa, Farneta, Italië);
A. R a i s s i u s , Origines Cartusiarum Belgii (Duaci 1632), passim; L. l e V a s s e u r ,
Ephemerides Ordinis Cartusiensis (Monstrolii 1890-93), I 23, III 113, 537, IV 593-597;
Taxandria VII (1900) 18-21; XV (1908), 147-149); P.C. B l o y s v a n T r e s l o n g
P r i n s , Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken
der Provincie Noordbrabant (Utrecht 1924), 69, 104.
Scholtens

[Oetelaer, Joseph van]
OETELAER (Joseph v a n ), d'O u t e l a i r , kartuizerprior, overl. te Antwerpen 21
Maart 1677. Hij stamde uit het noordbrabantsch adellijk geslacht van dien naam en
was geprofest monnik van het klooster te Brussel, evenals zijn broeder Willem van
O. (zie art.). Hij was een van de drie van Oetelaer's, die in de eerste helft der 17e
eeuw naar het voorbeeld van hun familielid D. Bruno van O. (zie art.) kartuizers zijn
geworden. In-1657 is Joseph van O. prior van het klooster S. Sophia te Antwerpen
geworden. In deze hoedanigheid heeft hij in 1659 ten bate van zijn convent verkocht
de huizen en goederen te 's Hertogenbosch en omgeving, afkomstig van het
voormalige kartuizerklooster aldaar, waarvan het antwerpsche huis een voortzetting
was. Toen zijn broeder Willem in 1664 of 1665 als prior van de chartreuse te Zeelhem
bij Diest overleed, volgde hij hem in dat ambt op. Later is hij belast met het bestuur
van het convent te Brugge, terwijl D. Karel van Meldert hem in Zeelhem is opgevolgd.
Het prioraat van Brugge heeft hij vervolgens verwisseld met dat bij de kartuizers te
Antwerpen, dat hij tot zijn dood heeft bekleed.
Zie: Chartae Capituli generalis Ordinis Cartusiensis (hs. Certosa, Farneta, Italië);
F.J. R a i j m a k e r s , Historische oogslag op het voormalige karthuizerklooster te
Zeelhem (Brussel 1863), passim; Taxandria, VII (1900), 18-21; XV (1908), 147-149;
A.F.O. v a n S a s s e v a n I J s s e l t , De voormalige Huizen en Gebouwen van 's
Hertogenbosch ('s Hertogenb. 1920), 382 e.v.; Maisons de l'ordre des Chartreux II
(Parkminster 1915), 246, 262.
Scholtens

[Oetelaer, Willem van]
OETELAER (Willem v a n ), d'O u t e l a i r , kartuizerprior, overl. in 1664 of 1665 te
Zeelhem bij Diest. Hij stamde uit het noordbrabantsch adellijk geslacht van dien
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naam. Hij is geprofest als monnik van het kartuizerklooster te Brussel en was een
van de drie van Oetelaer's, die door het voorbeeld
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van hun familielid D. Bruno van O. (zie art.) in de eerste helft der 17e eeuw kartuizer
zijn geworden. Willem van O. was bij zijn overlijden prior van het klooster te Zeelhem,
waar hij D. Pieter Anthonisz. in dit ambt was opgevolgd. Zijn broeder Joseph van
O. (zie art.) volgde hem op in de reeks prioren van Zeelhem. Een van Oetelaer was
toenmaals drossaart van Diest.
Zie: Chartae Capituli generalis Ordinis Cartusiensis (hs. Certosa, Farneta, Italië);
F.J. R a i j m a k e r s , Historische oogslag op het voormalige karthuizerklooster te
Zeelhem (Brussel 1863), passim; Taxandria, VII (1900), 18-21; XV (1908), 147-149.
Scholtens

[Oever, Hendrik ten]
OEVER (Hendrik t e n ), schilder, is gestorven na 1705; zijn geboortejaar is onbekend.
Hij werkte te Zwolle en was in 1659 leerling van Corn. de Bie in Amsterdam. Hij
schilderde portretten, figuren en landschappen en teekende het portret van den
dichter en latinist Heyblock in diens album amicorum (thans in de Kon. Bibliotheek
te 's Gravenhage).
Zie: A. v o n W u r z b a c h . Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 250; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXV (1931), 577;
H. v a n H a l l (en B. W o l t e r s o n ), Repertorium voor de geschiedenis der
Nederlandsche schilder-en graveerkunst ('s Gravenhage 1936), 512.
J.M. Blok

[Oever, Henricus Hieronymus ten]
OEVER (Henricus Hieronymus t e n ), geb. te Amsterdam 6 Febr. 1746, overl. te 's
Hertogenbosch 2 Mei 1825. Hij werd proponent voor de classis Groningen, 13 Juni
1769, en predikant te Scharwoude (gem. Avenhorn) 27 Aug. 1769, te
Giesen-Oudkerk in Juli 1773, te Oud-Beijerland 27 April (?) 1777, te Woerden 25
Jan. (?) 1784, te 's Hertogenbosch in 1787. Sedert Maart 1793 was hij hier ook
hoogleeraar in de wiskunde aan de illustre school (opgeheven in 1848), later ook
in de oostersche talen. Hij werd emeritus 5 Mei 1816. Zijn zoon J o h a n n e s
H e n r i c u s t e n O e v e r is 16 Aug. 1812 overleden als predikant bij de Waalsche
gemeente te Breda. Twee malen verwierf hij een gouden medaille voor zijn antwoord
op een prijsvraag van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, namelijk eerst voor
zijn verhandeling Over de zedelijke opvoeding der jeugd in 1781, daarna voor zijn
geschrift over de vraag: Op welke wijze kan men de minkundigen ten klaarste en
gemakkelijkste den Schepper leeren kennen in Zijne volmaaktheden uit zijne werken?
in 1801. Bovendien ontving hij de zilveren medaille voor zijn dissertatie: De
satisfactionis doctrina, in 1790 in antwoord op de vraag van het Haagsch
genootschap tot verdediging van den christelijken godsdienst (zie de Verhandelingen
van het genootschap 1791, 146 enz.).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 5 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 448; Kerkelijk Handboek
(1907), Bijl., 115, 145, 166; (1908), 141; M.H.A. v a n d e r V a l k , Kerkelijk
Oud-Beijerland (Oud-B. 1907), 22 v., 132; C.R. H e r m a n s , Geschiedenis der
illustre en latijnsche scholen te 's Hertogenbosch, 1640-1848 in Bijdragen tot de
kennis en den bloei der Nederlandsche gymnasiën, uitgegeven door het genootschap
van leeraren aan de Nederlandsche gymnasiën (Amst. 1851), 55; Brinkman's
Catalogus van boeken enz. (1850-82), 131; L.D. P e t i t , Repertorium.... van
tijdschriftartikelen I (Leid. 1907), kol. 538; Archief voor kerkel. gesch. V (1834), 268
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en aant. 44 aldaar; H.J. R o y a a r d s , Het genootschap ter verdediging v.d. Christ.
godsdienst geschetst.... ('s Gravenh. 1834), 141.
Knipscheer
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[Oling, Lucas]
OLING (Lucas), geb. te Weener in 1750, overl. te Leeuwarden in 1806, waar hij in
1797 het burgerrecht verkreeg en zich vestigde als goudsmid. Van hem verscheen:
Rekenkundige voorstellen (Amst. en Leeuw. 1803-05); herdrukt 1809 en 1824);
Over eenige gewigtige pligten opzigtelijk de oogen (Amst. en Leeuw. 1805, vrij
bewerkt naar een verhandeling van den hoogleeraar Lichtenberg, omgewerkt door
prof. Sömmering.
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus Stedel. bibliotheek van Leeuwarden ('s Gravenhage
1932), 100, 114.
Wumkes

[Oly, Jacobus]
OLY (Jacobus), O l i , O l a e u s , pastoor, geb. te Amsterdam 8 Oct. 1593, overleed
ald. 15 Jan. 1647, zoon van J a n J a n s z . en A n n a J a c o b s N o b e l . Zijn twee
broeders en vier zusters zijn met name bekend. W i j n t g e n O l y was gedurende
25 jaar geestelijke moeder der Maagden in den Hoek te Haarlem. De familie Oly
was een der rijke families der stad. Jacobus studeerde te Leuven en behaalde den
graad van licentiaat in de theologie. Van Amsterdam uit verzorgde hij 12 jaren de
Katholieken van Monnikendam en omstreken. Ten gevolge van oneenigheid onder
hen ontstonden er vele moeilijkheden en trok hij zich terug (Bijdr. bisd. Haarlem VIII,
157-159). Hij was daarna werkzaam te Amsterdam in de statie de Lelie. 1622 woonde
hij (zoo verklaarde zijn zwager, Trojanus de Magistris, ter secretarie van Amsterdam)
bij zijn moeder, een weduwe, in het huis St. Andries op de Coningsgraft. Hij stichtte,
als executeur-testamentair van zijn neef Ivo Gerritz., het hofje St. Andries, door zijn
vader reeds begonnen, 1617. Hij schonk ook altaargerij aan het begijnhof, waar zijn
bloedverwante Anna de Magistris meesteresse werd.
Met zijn zwager nam hij aandeel in de bedijkingen in Holstein. In De Katholiek
LXI (1872), 68, vindt men een latijnsch en nederlandsch vers, misschien van Vondel,
als epitaphium van J. Olaeus.
Zijn portret is gegraveerd door Matham. Een geschilderd portret, waarschijnlijk
naar deze prent, bevond zich in de pastorij der Sint Catharinakerk te Amsterdam.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem XVII, 82, 161, 236; XVIII, 52, 91, 244; XXX,
161-163; XXXI, 30, 31, 121, 122; Archief aartsb. van Utrecht XI, 137; XII, 417, 418;
XX, 369, 371; De Katholiek I (1866), 124, 129.
Fruytier

[Oly, Nicolaas]
OLY (Nicolaas), O l i , O l a e u s , geb. te Amsterdam, overl. ald. 4 Oct. 1672, werd
door zijn vader ter studie gezonden naar het college der Propaganda te Rome, waar
hij 17 Nov. 1653 op 13-jarigen leeftijd werd opgenomen. Drie jaar later, 7 Juni 1656,
na voltooiing der rhetorica, keerde hij naar Holland terug. Hij voltooide elders de
godgeleerde studie, werd priester en eerste pastoor der statie in de Breestraat. De
familie Oly was zeer bemiddeld en steunde steeds de R.-Katholieken der stad.
Pastoor Nic. Oly woonde in de Corte Coningstraet en werd 8 Oct. 1672 in de Nieuwe
Kerk begraven. In hoeverre hij tot de familie behoorde van den voorgaanden Jacobus
Oly, blijkt niet uit den geslachtsboom in Bijdr. bisdom Haarlem XXXI, 120.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem XVII, 82; Archief aartsb. Utrecht XIX, 293; De
Katholiek I (1866), 124.
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Fruytier

[Oneïdes, Harmanus]
ONEÏDES (Harmanus), geb. te Scharnegoutum in 1726, overl. te Exmorra, zoon
van Ds. O n e u s O. en T r i j n t j e S t a p e r t , was vaandrig onder den
luitenant-generaal E. van Glinstra, en gehuwd met T r i j n t j e K o k J a c o b s d r .
(geb. te Harlingen, overl. te Exmorra). Van hem verscheen: Middelweg in 't stuk der
veengraverijen
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ter beoordeeling voorgesteld (Leeuwarden 1766); Verhandeling over de onzondigheid
en nuttigheid der inenting van de veeziekte aan kalveren (Leeuw. 1777);
Prijsverhandeling over de beste instelling van de vrije corpsen en schutterijen, met
den tweeden prijs bekroond door de Vrijheidlievende maatschappij in Friesland, te
Harlingen (Harlingen 1785); Verhandelingen over de Jagt in de prov. Friesland
(Leeuw. 1795).
Wumkes

[Onsta, Egbert]
ONSTA (Egbert), waarschijnlijk uit het geslacht der Onsta's, die hun stamslot te
Sauwert hadden en aan de Ewsums verwant waren. Zijn naam komt voor in het
klauwboek van Tjassens, onder een lijst der heerden van Middelstum (1448). Daaruit
blijkt, dat hij daar de tweede priester was van de nieuwe St. Hippolytuskerk, welke
Onno van Ewsum in 1445 uit eigen middelen had laten bouwen, nadat hij van zijn
reis naar Jeruzalem en Cyprus was teruggekeerd. Heer Egbert had een der rijkste
pastoraten van de Ommelanden. Zijn collator had bij de stichting der kerk tot
onderhoud van den hoofdpastoor niet minder dan 187 grazen lands gegeven. Vele
jaren heeft hij daarvan genot gehad. Toen evenwel de ouderdom kwam met zijn
gebreken, legde hij zijn ambt neer. Hij werd met een praebende van het Lieve
Vrouwe-altaar in de kerk te Middelstum begiftigd. Als vicarius was hij nu alleen
verplicht om op de feestdagen van Onze Lieve Vrouwe het misoffer voor haar altaar
op te dragen, op den dag harer opneming een predicatie te houden en des
Woensdags onder het Octaaf van het H. Sacrament eigenhandig het Hoogwaardig
door de parochie te dragen. Aan den voet van dit altaar is hij in 1476 begraven. Niet
lang daarna is te zijner gedachtenis een schoon bas-relief in den muur geplaatst,
dat thans nog getuigenis geeft van de vroomheid en den kunstzin van het
voorgeslacht.
Zie mijn opstel: Het grafmonument van Egbert Onsta in de kerk te Middelstum in
Gron. Volksalm. (1908), 228-234 (met afbeelding).
Wumkes

[Oordt, Gabriël van]
OORDT (Gabriël v a n ), geb. te Rotterdam 24 Sept. 1757, overl. ald. 16 Nov. 1836.
Zijn ouders waren H e n d r i k v a n O o r d t en W i l h e l m i n a v a n C h a r a n t e .
Gregorius van Oordt (zie dl. II, kol. 1022) was zijn broeder. Zijn eerste vrouw was
H.M. V o s m a e r , weduwe van J.J. M o m m a ; hij hertrouwde in 1821 met jonkvrouw
A.G.J. B o s c h v a n B u n s c h o t e n (overl. in 1828). Hij studeerde te Leiden en
te Utrecht, werd predikant te Oegstgeest in 1784, te Vlissingen 16 Sept. 1787, te
Haarlem in April 1789, te Utrecht, tevens als hoogleeraar, in 1804; emeritus in 1823.
De laatste jaren woonde hij 's zomers op zijn landgoed Leuvenum te Ermeloo. Zijn
professoraat aanvaardde hij op 11 Oct. 1804 met Oratio de juvenibus ad Christianum
sacerdotium formandis, doctoris religionis christianae academici officio, cum
praecipuo, tum gravissimo et praestantissimo.
Er bestaat een portret van hem.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 11-13; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 143; (1908), Bijl., 116; (1909), Bijl., 151; (1910), Bijl., 116;
J.Wz. v a n O o r d t , Iets over wijlen den rustenden hoogleeraar G. van Oordt in
Waarheid en Liefde (1837), 673; Kunst en letterbode (1837), 212, 227, 243; Alg.
Nederl. familieblad (1887), 26; Maandblad Nederl. Leeuw I, 60; L.D. P e t i t ,
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Repertorium... van tijdschriftartikelen I, kol. 1440; Bibliotheca theologica et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 790 (no. 667);
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W.J.A. J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te Groningen (Gron. 1864),
Bijl., 139.
Knipscheer

[Oort, Henricus]
OORT (Henricus), geb. 24 Febr. 1778, overl. te Rotterdam 24 Juli 1849. Hij was
predikant te Hoogeveen sedert 1799, te Zwolle sedert 1802, te Rotterdam sedert
28 Nov. 1806. In 1838 was hij lid van de synode der Nederlandsche Hervormde
Kerk. Op 22 April 1849 heeft hij de nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam nog mogen
inwijden met den tekst Ezra 6:16. Sommige redevoeringen van hem, voor het Ned.
Zendelinggenootschap uitgesproken, verschenen in druk. Hij was gehuwd met
P e t r o n e l l a E v e r h a r d i n a L e m k e r (1778-1869). Arent Joan Petrus Oort
(zie dl. II, kol. 1024 v.) was een zoon van hem, evenals H e n r i c u s L u c a s O o r t
(geb. 1809, overl. 1899), predikant te Eemnes-buiten van 1833-37, daarna te Hoorn,
te Delft sedert 1845, te 's Gravenhage van 1848 tot zijn emeritaat in 1897.
Er zijn portretten van hem.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 22; Handelingen van
de Algemeene Synode... (1838), 3, 58; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 111, 119,
153; (1908), Bijl., 122; (1910), Bijl., 155; (1912), Bijl., 158; Naamregister der
Hervormde predikanten... ('s Gravenh. 1843), 24, 29, 63; Bibliotheca theologica et
philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 790 (no. 669-672); K.J.R. v a n
H a r d e r w i j k , Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten, die sedert de
Kerkhervorming in de Nederd. gemeente te Rotterdam in dienst zijn geweest (Rott.
1850).
Knipscheer

[Oosterbeek, Tjark]
OOSTERBEEK (Tjark), geb. te Wildervank, overl. te Birdaard 1877, liet zich 18
Sept. 1827 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen. Hij was
predikant te Suawoude c.a. (1834-44) en Birdaard (1844-77). Van hem verscheen:
Ernstig woord aan mijn gemeente (Dokkum 1845).
Wumkes

[Oosterum, Antonius van]
OOST(E)RUM (Antonius [v a n ]), overl. te Dordrecht in Maart 1680. Hij werd predikant
te Wateringen in 1658, te Brielle in 1668, te Dordrecht in 1671. David van
Hoogstraten (zie dl. VIII, kol. 831-33) prees hem zeer als prediker (‘Oostrum, dat
welsprekend hoofd’) in een Gedicht op de bevestiging van.... Salomon van Til (zie
Carmina Amst. 1697, 220-222). Het eenige van hem bekende geschrift is: Corte en
beknopte catechisatie over den Heydelbergschen catechismus tot onderwijsinge
der eenvoudige (Dordr. 1672). Hiervan verscheen in 1686 een vierde druk,
vermeerderd ‘met een korte ondersoeckinge en belijdenisse des geloofs’. Herdrukt
is het, voor zoo ver bekend, nog in 1692, 1693, 1704, 1708, 1712 en 1718 en te
Amsterdam in 1756. Een broeder van hem was W i l h e l m u s v a n O o s t r u m ,
predikant op 's lands vloot, sedert 1665 te Rijswijk, overl. 1668. Zijn zoon A d r i a n u s
v a n O o s t r u m was predikant te Groot-Ammers sedert 1682, te Zwijndrecht sedert
1684, daarna te Londen, eindelijk te Amsterdam (Engelsche kerk) sedert 1690,
(Ned. kerk) sedert 20 Juli 1692, overl. 10 Jan. 1716. Van dezen bestaat een portret.
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De zoon en naamgenoot van den laatste was predikant te Diemen sedert 1704, te
Amersfoort sedert 1 Juni 1710, overl. 1720. Zij waren ‘van deftigen huize’
(S c h o t e l ).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III 's Hert. 1856), 26; Kerkelijk Handboek
(1903), Bijl., 139; (1907), Bijl., 107, 112, 120, 155, 165, 170; 1908), 101, 109; (1910),
151 v.; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
790 (no. 676 v.); M. W o u d s t r a , De
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Hollandsche vreemdelingen-gemeente te Londen (Gron. 1908), 149; G.D.J.
S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I (Utr. 1841), 501-503; Nederlandsche Leeuw (1904),
317; (1906), 264; (1907), 87; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der
Godgeleerde schrijvers (Amst. z.j. [1752]), 547; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
nederduitsche boeken tot 1787, 390; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch
handwoordenboek II (Zutph. 1870), 462; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt
kerkelijk Alphabeth (Enkh. 1750), 148.
Knipscheer

[Oosterum, Gisbertus van]
OOST(E)RUM (Gisbertus [v a n ]), overl. te Amsterdam 6 Mei 1706. Hij was predikant
te Sleewijk sedert 1659, te de Bilt sedert Maart 1665, te Kuilenburg sedert Maart
1667, te Amsterdam sedert 21 Febr. 1672. Hij schreef: XX predikatien over de ziekte
en den dood der geloovigen (Amst. 1746).
Zijn portret is geschilderd door N. Maes en gegraveerd o.a. door C. Hagens, C.
Hellemans, D. Danckerts en P. Saue.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 26; N o o r d b e e k
e n M o u r i k , Naamval der godgeleerde schrijvers (Amst. z.j. [1752]), 308, 452,
register; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 390;
Kerkelijk Handboek (1908), Bijl., 101, 139, 152; V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkelijk Alphabeth (Enkh. 1750), 148.
Knipscheer

[Oosthuysen, Petrus Judocus van]
OOSTHUYSEN (Petrus Judocus v a n ), geb. te Meulenbeeke, gedoopt R.-K. 21
Mei 1763, overl. te 's Gravenhage 17 Dec. 1818, zoon van C o r n e l i s J o s e p h u s
en van M a r i a J o s e p h a v a n d e r M a n d e r . Hij wordt vóór den franschen
tijd vermeld als goudstikker of borduurwerker; de oorlogen in het laatst der 18e en
het begin der 19e eeuw brachten hem tot grooten welstand. Zoowel leverantiën aan
het leger als zijn bemiddeling bij het sluiten van leeningen deden in betrekkelijk
korten tijd zijn vrij beperkte middelen tot een enorm kapitaal aangroeien.
Hij woonde te 's Gravenhage in het Westeinde in een woning, die thans deel
uitmaakt van de gebouwen van den H. Vincentius a Paulo, en bezat een buiten
‘Sparrendaal’ te Rijsenburg. Hij kocht ook de heerlijkheid Rijsenburg en bouwde er
in 1809 het r.-k. kerkje en de huizen om het hoefijzervormige plein. Aan de stichting
van Austerlitz nam hij een werkzaam aandeel (zie F.H.A. S a b r o n in onderst.
Navorscher). In 1812 wordt door den prefect van het Depart. van de Zuiderzee aan
den prins-stedehouder over hem bericht: woonplaats Rijsenburg, gehuwd, twee
kinderen, van beroep ‘entre-preneur pour l'armée’ met een ‘fortune personelle,
évaluée en revenus 80000 francs. In 1813 behoorde hij met den maire van Schinne
en Quarles tot de deputatie, afgevaardigd naar de keizerinregentes; bij die
gelegenheid zond de prefect de Stassart een geheim schrijven aan het Ministerie,
met een karakteristiek van elk der drie leden. Omtrent van Oosthuysen van
Rijsenburg wordt daar gezegd: ‘membre du Conseil-Général du Département, n'est
pas ce qu'on peut appeler un homme d'esprit, mais il est doué d'une intelligence
rare. Ancien fabricant et fournisseur des armées hollandaises, il doit à son industrie
une fortune de près de 200000 livres de rentes. Il a une fille à marier et un fils pour
lequel il ambitionne la place de Conseiller-Auditeur en la Cour-Imperiale de la Haye.
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Mais sa qualité de catholique et peut-être aussi son attachement à la France ont
été aux yeux de M.M. les conseillers en la Cour des titres de proscription’.
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Hij overleed, den roem nalatende van een braaf, behulpzaam en weldadig man te
zijn geweest. Hij was te Maassluis 15 Januari 1792 gehuwd met M a r g a r e t h a
d e J o n g h , geb. aldaar 9 Oct. 1769, overl. te 's Gravenhage 27 Nov. 1846, uit
welk huwelijk twee kinderen, waarvan de dochter haar vader overleefde. Deze
H e n d r i c a P e t r o n e l l a V e r o n i c a v a n O o s t h u y s e n (1793-1829) huwde
met J a c o b u s J o s e p h u s baron v a n R y c k e v o r s e l . Hun zoon deed in 1863
in het kerkje van Rijsenburg op het graf van zijn grootouders van Oosthuysen een
schoon monument plaatsen, vervaardigd door den belgischen kunstenaar Ducasu.
In hetzelfde kerkje hangen ook de geschilderde portretten van het echtpaar van
Oosthuysen.
Zie: Die Haghe (1904), 156; (1928-29), 58-61; Navorscher (1915), 450-467;
C r a a n d i j k , Utrecht (ed. 1888), 207; Ned. Adelsboek (1916), 445.
Regt

[Oosting, Henricus]
OOSTING (Henricus), geb. te IJhorst 24 Juli 1718, overl. te Wachtum 17 Febr. 1793,
liet zich 20 Oct. 1739 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 13 Juli 1744 in de rechten promoveerde op een proefschrift De Furtis. Hij
was schout van Sleen, compareerde in 1750 ten landdage en trad 11 Mei 1746 in
het huwelijk met J o h a n n a M a r g a r e t h a H a a k (overl. te Assen 12 Oct. 1752).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 167, 168.
Wumkes

[Oosting, Johannes Bieruma]
OOSTING (Johannes B i e r u m a ), geb. te Assen 16 Jan. 1786, overl. te Assen 8
Maart 1829, zoon van Mr. J a n H a a k O o s t i n g en C a t h a r i n a E v e r t s , liet
zich 21 Aug. 1808 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 29 Mei 1811 in de rechten promoveerde op stellingen. Hij was rechter in de
rechtbank te Leeuwarden, waar hij 27 Sept. 1815 huwde met S j u c k j e C a t s
(geb. aldaar 25 Sept. 1795, overl. aldaar 3 Aprl 1871).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 169.
Wumkes

[Oosting, Jan Haak]
OOSTING (Jan H a a k ), geb. te Assen 27 Oct. 1749, aldaar overl. 1 Dec. 1828,
zoon van Mr. Henricus O., hiervoor, en J o h a n n a M a r g a r e t h a H a a k , liet
zich 22 Juli 1765 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 27 Juli 1770 in de rechten promoveerde op een proefschrift De beneficio
abstinendi. Hij compareerde ten landdage (1776), was ontvangergeneraal, lid van
den loffelijken etstoel (1786-98), van het depart. bestuur van Overijssel, van de
Staten in Drenthe. Hij huwde eerst B a r b e r a M a r i a v a n L i e r , daarna te Vries
17 Mrt. 1792 C a t h a r i n a E v e r t s (geb. te Scheemda 11 Aug. 1762, overl. te
Assen 5 Sept. 1806).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 168.
Wumkes

[Ophoven, Henricus Petrus van]
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OPHOVEN (Henricus Petrus v a n ), of O p h o v i u s , omstreeks 1570 handelaar en
fabrikant van lijnwaad te 's Hertogenbosch en aldaar geboren, was gehuwd met
H e n r i c a H e n r i c i H e n d r i k s . Hun roem is hun zoon Michiel (zie dl. II, kol.
1027), die in de orde der Predikheeren trad (1585) en 1626 bisschop in zijn
geboortestad werd. Uit de getuigenissen bij het ‘procès d'information’ voor de
bisschopsbenoeming (in Bulletin de l'institut historique Belge à Rome VIII, 181-186)
verneemt men eenige niet gekende bijzonderheden over den bisschop en zijn
ouders. Dezen waren vurige R.-Katholieken. Zij hadden verschillende kinderen.
A d r i e n Q u e s t i u s , uit 's Hertogenbosch, advocaat in den Raad van Brabant,
getuigt, dat hij met Michiel en zijn jongste broeders
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de latijnsche school bezocht. Hij kwam bij hen in het ouderlijke huis. Twee van de
broeders van Michiel zijn seculier-priester geworden en één kloosterling. Een van
zijn zusters woonde te Antwerpen. Uit de getuigenissen blijkt, dat bij de benoeming
van den bisschop de ouders reeds overleden waren. Het proces geeft verscheidene
data, die niet vermeld werden in dit woordenboek dl. II, kol. 1027-28, Archief aartsb.
Utrecht XLII, 61-73 en Biogr. Nat. Belg. XVI (1901), 225-229. Mich. Ophovius ontving
de tonsuur te 's Hertogenbosch 2 Nov. 1583 en de kleine orden en het subdiaconaat
te Antwerpen 11 Mrt. 1588 en 17 Mrt. 1590. Jan van Strijen, bisschop van
Middelburg, diende hem te Leuven 30 Mrt. 1591 de wijdingen toe van diaken, en
13 Mrt. 1593 van priester.
Hij studeerde twee jaar aan de universiteit te Bologna en werd na examen
benoemd tot lector der theologie en philosofie. 1598 verklaarde de generaal der
orde te Rome hem na examen waardig voor den graad van licentiaat in theologie.
29 Oct. 1616 werd hij benoemd tot inquisitor voor de Nederlanden.
Zie: A.M. F r e n k e n , De Bossche Bisschop Michael Ophovius O.P. 1570-1637
in Bossche Bijdragen XIV (1936), afl. I, met portret door Rubens.
Fruytier

[Oppedijk, Walle Melis]
OPPEDIJK (Walle Melis), geb. te IJlst 13 Aug. 1834, aldaar overl. 10 Maart 1893,
zoon van M e l i s W a l l e s O. en S j u t t j e D o u w e s R i j g s t r a , huwde 9 Oct.
1859 T i t i a C a t h a r i n a T j e b b e s (geb. 21 Nov. 1833 te Hindeloopen, overl.
5 Febr. 1919), was houthandelaar van beroep en overtuigd voorstander der
anti-revolutionnaire staatkunde. Hij werd in 1865 gekozen tot lid der Prov. staten
van Friesland, waarin hij tot zijn dood zitting had. In 1889 kreeg hij zitting in de
Tweede Kamer voor het kiesdistrict Sneek. Hij behoorde tot de oprichters van het
Antifloreenverbond en gaf als zoodanig met Ds. F.J.P. M o q u e t t e en Dr. S.S. de
K o e uit: De vrijmaking der Friesche kerk. Onderzoek naar recht en roeping der
Friesche gemeenten in zake het beheer der kerkelijke goederen bevattende
rechtskundige adviezen van Mr. B.J. Gratama en Mr. B.J. Lintelo, baron de Geer
van Jutphaas (Sneek 1875). Verder verschenen van hem de brochures: Gevaar,
een sein, inzonderheid voor Friesland (Sneek 1877), waarin hij, gedachtig aan den
storm van 30 Jan. 1877 aandringt op versterking van de dijken; Wat gaf het? Een
onderzoek op het gebied van het Lager Onderwijs (Sneek 1879). Aan den strijd
voor Chr. nat. schoolonderwijs heeft hij een zeer werkzaam aandeel gehad. Van
de Unie ‘Een school met den Bijbel’ was hij bestuurslid (1879-85 en 1888-93).
Zijn portret komt voor in het Gedenkboek der zoo juist genoemde vereeniging
(Kampen 1928), 128.
Zie: G.J. V o s , Groen van Prinsterer en zijn tijd (Dordrecht 1891) II, 343; mijn It
Fryske Réveil yn portretten (Snits 1911), 163; mijn Stadsen Dorpskroniek van
Friesland, 1800-1900 (Leeuwarden 1934) II, 402, 415, 436.
Wumkes

[Ormea, Willem]
ORMEA (Willem), schilder, leefde in de 17de eeuw. Hij was de zoon van M a r c u s
O r m e a en J o h a n n a v a n G l a d b e c k ; waarschijnlijk was hij een leerling van
zijn vader. Hij werkte te Utrecht en was schilder van visschen en zoogen.
vischbanken. A. Willaerts schilderde meestal de zeeën op den achtergrond van zijn
vischstillevens. In 1638 was O. te Utrecht. Hij huwde met J o h a n n a v a n V e e n
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en maakte in 1660 met haar zijn testament. Den 31sten Aug. 1664 was hij in
Amsterdam en in 1665 in het schildersgilde te Utrecht.
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Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 270; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXVI (1932),
54.
J.M. Blok

[Orsoij, Christiaen van]
ORSOIJ (Christiaen v a n ), geb. te Amsterdam 4 Februari 1748, overl. aldaar 27
October 1777, zoon van C h r i s t i a e n v a n O r s o i j en van C o r n e l i a
N o o r d h o o r n . Hij was bankier te Amsterdam en liet een belangrijk reisverhaal
na over zijn reizen in Rusland, Polen en Pruisen. Hij huwde te Amsterdam 3 Juli
1774 A n n a L o u i s a v a n d e r P o o r t e n , geb. te Amsterdam 26 Maart 1752,
overl, aldaar 16 April 1800, dochter van J o s u a v a n d e r P o o r t e n en
H i l l e g o n d a J o s i n a v a n E i k . De weduwe hertrouwde in 1780 met Pieter
van Winter (dl. IV, kol. 1468). Uit zijn huwelijk sproten 2 dochters: H i l l e g o n d a
J o s i n a (1775-1830) en C o r n e l i a C h r i s t i n a v a n O r s o i j (1778-1816),
gehuwd met prof. Mr. David Jacob van Lennep (dl. I, kol. 1265) en moeder van den
schrijver Mr. Jacob v.L. (dl. I, kol. 1267).
Zie: M.F. v a n L e n n e p , Het leven van Mr. Jacob van Lennep I, 5; over de
familie: Mdbld. Gen. Her. Gen. De Nederl. Leeuw (1902), 193; (1903) 8, 44, 63,
159.
Veeren

[Orsoij, Joan Arnold van]
ORSOIJ (Joan Arnold v a n ), geb. te Amsterdam 29 October 1700, overl. aldaar 6
November 1753, zoon van C h r i s t i a e n v a n O r s o i j en van S a r a S a l o m é
M e i s t e r l i n , en oom van den voorgaande, koopman en letterkundige. Hij huwde
te Amsterdam 1 December 1739 P e t r o n e l l a v a n W i j k , geb. 14 September
1714, overl. te Amsterdam 30 Mei 1745 (dochter van Nicolaas van Wijk, predikant
te Haarlem, en Catharina van Hall). Uit dit huwelijk: C h r i s t i a e n v a n O r s o i j
(1740-1808), gehuwd met Veronica Haasbaart, en S a r a S a l o m é v a n O r s o i j
(1740-1786), gehuwd met Mr. Cornelis Pieter Elout heer van Schooten (dl. I, kol.
804).
Hij bewerkte De Zalige sterfkunst, waarin geleerd wordt, hoe ieder Christen in
zijn gezonde dagen, om zalig te sterven zig bereiden moet. Opgesteld voor alle
hooge en lage geestelijke en wereldlijke staats personen, door A l a r d V a e c k , in
zijn leven Predikant te Stadthagen. In het Nederduitsch vertaald, waarbij gevoegd
is: Een Christen op zijn ziek- en sterfbedde, nevens eenige stichtelijke Gezangen,
toegepast op de Dood en het Sterven, door J.A. v a n O r s o i j (Amsterdam, Hendrik
Sligtenhorst, Boekverkooper in de Beursstraat, 1735). Van hem is ook een gedrukt
bruiloftsgedicht bewaard. Op een gedrukte kaart van Amsterdam: Kaart van
Burgerwijk 11 door H. d e L e t h , komen zijn naam en wapen voor.
Zie over de familie: Maandblad Gen. Her. Genootschap De Nederlandsche Leeuw
(1902), 193; (1903), 8, 44, 63, 159.
Veeren

[Os, Georgius Jacobus Johannes van]
OS (Georgius Jacobus Johannes v a n ), schilder en lithograaf, geboren 20 November
1782 te 's Gravenhage en overleden te Parijs 24 Juli 1861. Hij was een zoon en
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leerling van Jan v.O., die volgt, en werd de bekendste van de schildersfamilie.
Evenals zijn vader schildert hij bij voorkeur bloemen en fruitstukken, doch hij weet
hem te overtreffen. Om de Flora Batava van J a n K o p s te illustreeren, moest hij
zeer uitvoerig zijn in zijn teekenen, wat echter geheel geen schade doet aan zijn
schilderwijze. In 1809 verwerft hij met een teekening een eereprijs bij de maatschappij
Felix Meritis. Van 1816-20 woont hij te Amsterdam. In 1822 is hij voor het eerst in
Parijs. Hij werkt er voor de porseleinfabriek te Sèvres en op een tentoonstelling
wordt hem de gouden
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eereprijs toegewezen. Aanvankelijk werkt hij samen met Sauvage, die zich toegelegd
had op de kunst om met het penseel een bas-reliëf weer te geven. Aan deze manier
van werken zijn waarschijnlijk de marmeren balustrades te danken, waarop Georgius
zijn bloemen en vruchten etaleert. Hij heeft groot succes. In 1843 exposeert hij in
den Haag, waar de koningin 3 bloemstukjes van hem koopt. Hij maakt zeer goede
prijzen voor zijn schilderijen. Zijn waterverfteekeningen worden voortreffelijk
genoemd. Parijs trekt hem bijzonder aan. Hij verblijft er gewoonlijk 's winters om
den zomer te Haarlem door te brengen; doch ten slotte heeft hij zich voorgoed in
Parijs gevestigd. Hoe goed hij er zich thuis voelde, blijkt uit een reeks schetsen, die
hij al wandelend maakte, hetzij op een visitekaartje, een kalenderblaadje of een
ander stukje papier, dat hem in handen kwam. Deze schetsen, die van 1844-59
dateeren, toonen een geheel ander mensch dan wij verwachtten. Hij kan raak allerlei
typen weergeven. Hij amuseert zich met straattafereeltjes. Dat men hem den
parijschen van Os noemde, vindt hierdoor ook psychologisch zijn rechtvaardiging.
Zijn portret bestaat als prent door A.J. Ehnle en komt ook voor in I m m e r z e e l ,
II, 284.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVI
(1932), 68, 69; A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 271; J.
I m m e r z e e l J r ., De levens en werken der Holl. en vlaamsche kunstschilders,
enz. II (1855), 283-295; G.H. M a r i u s , De Holl. schilderkunst in de negentiende
eeuw (1920) 67, 68; M.F. H e n n u s , G.J.J. van Os in Maandblad voor beeldende
kunsten (1927), 100-106.
van Guldener

[Os, Jan van]
OS (Jan v a n ), schilder, geboren 23 Februari 1744 te Middelharnis en overleden
te 's Gravenhage 7 Febr. 1808. Hij was een schilder van zeestukken; doch vooral
om zijn stillevens van bloemen en vruchten werd hij bekend. Hij zet hierin de kunst
van Jan van Huysum voort.
Zijn leermeester was Aart Schouman. In 1775 is hij gehuwd met S u s a n n a d e
L a c r o i x , de dochter van den schilder P.F. de Lacroix. Ook zij heeft de teeken- en
schilderkunst beoefend. De kinderen erfden het talent van hun ouders en hij leert
hun het ambacht.
Behalve met schilderen, hield Jan van Os zich bezig met dichten. Hij was
medebestuurder van het haagsche Dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’.
Hij schrijft ernstige en godsdienstige gedichten, waarmee hij zelfs een prijs verovert
bij het Genootschap ‘Studium Scientiarum Genetrix’. Zijn Nagelaten gedichten
werden in 1808 door zijn zoon P i e t e r G e r a r d uitgegeven. Eerder verschenen:
De Patriotten, treursp. (Amst. 1785); Gedichten ('s Grav, 1787); Bespiegelingen,
proza en poëzie (Rotterd. 1793); Gedachte aan Leyden in lijden ('s Grav. 1807).
Zijn portret is gegraveerd door A. Schouman en door L. Portman; een teekening
door P.F. de Lacroix is in het Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: opgave bij voorgaand art. over zijn zoon G.J.J. van Os; en F r e d e r i k s e n
v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenb. d.N.- en Z.-Nederl. lett. (Amst. 1892), 578.
van Guldener

[Os, Maria Margrita van]
OS (Maria Margrita v a n ), schilderes, geboren 1 November 1780 te 's Gravenhage
en daar overleden 17 November 1862. Zij was een leerling van haar vader, Jan van
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Os, die voorgaat. Zij schildert voornamelijk bloemstukken; ook teekent zij allerlei
onderwerpen uit het planten- en dierenrijk.
Zie: opgave bij het bovenstaande art. over haar broeder G.J.J. van Os.
van Guldener
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[Os, Pieter Frederik van]
OS (Pieter Frederik v a n ), schilder en lithograaf, geboren 8 October 1808 te
Amsterdam en overleden te Haarlem in 1860. Hij is een zoon van Pieter Gerard,
die volgt, en kleinzoon van Jan van Os. Hij schildert dieren en landschappen. Zijn
werk staat sterk onder invloed van Paulus Potter. Hij maakte studies van paarden.
Herhaaldelijk heeft hij premies gekregen. In 1826 heeft hij met zijn vriend J.C. de
Rijk een reis in België ondernomen. De twee volgende jaren heeft hij Gelderland
en de omstreken van Kleef bezocht. In 1839 heeft hij zich te Haarlem gevestigd.
Zijn bekendheid dankt hij aan het feit, dat hij de leermeester van Anton Mauve was.
Zie: opgave bij het art. over G.J.J. van Os.
van Guldener

[Os, Pieter Gerard van]
OS (Pieter Gerard v a n ), schilder en etser, geboren 8 October 1776 te 's Gravenhage
en daar overleden 28 Maart 1839. Ook hij was een leerling van zijn vader, Jan van
Os, die voorgaat. Doch hij heeft zich vooral gevormd door Paulus Potter te copieeren.
Zijn onderwerpen zijn hoofdzakelijk dieren en landschappen. Daarnaast heeft hij
miniatuur-portretten gemaakt. Hij woonde een tijdlang in Amsterdam, waar hij
teekenleeraar was. In 1813 neemt hij als vrijwilliger dienst en in den rang van kapitein
neemt hij deel aan het beleg van Naarden. Enkele episodes uit dit beleg heeft hij
op het doek gebracht. Deze historiestukken schenen in den smaak te vallen. De
tsaar van Rusland vereert hem in 1825 een diamanten ring voor een schilderij, dat
voorstelt het binnendringen der Kozakken in Utrecht in 1813. Ook op andere wijze
werd hij geëerd. In 1809 en 1812 verwierf hij de gouden medaille van Felix Meritis.
Hij was lid van verschillende academies en genootschappen. Van 1814-19 heeft hij
te 's Graveland gewoond; dan verhuist hij naar Hilversum, om ten slotte in 1829
naar den Haag terug te keeren.
Zijn portret is gegraveerd door J.E. Marcus en komt voor bij I m m e r z e e l , II,
285.
Zie: opgave bij het bovenstaande art. over zijn broeder G.J.J. van Os; en J.
L a u w e r i k s , Bij een nieuwe aanwinst van het Rijksmuseum in Maandblad voor
beeld. kunsten (1935).
van Guldener

[Otten, Thomas]
OTTEN (Thomas) was vëër 1688 en in 1696 nog ‘zeitlicher Vorsteher der chr.
reformirte Gemeine zu Sittard’ (land van Gulik). Hij schreef een boek getuigende
van ‘zonderlinge inbeelding’ nadat hij in den nacht van 26 op 27 Sept. 1688 ‘met
een buitengewoon gezicht begunstigd’ was: Een gezigt van de toekomende dingen
tot aan het einde van de wereld, van den Heere vertoont aan een van zijn
onwaardigste dienaren in 't jaer des Heeren 1688. Nu tot opwekkingen van Gods
kerke uitgegeven en met aanmerkingen zoo wegens 't gezigt als in Zijn H. Woord
gedane beloften en derzelver tijd (Utr. 1693).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 40; P. R a b u s ,
Boekzaal van Europa, ontsloten met de maanden Julius en Augustus 1692 (Rott.
1693), 535 (vgl. W.P.C. K n u t t e l , Ned. bibliographie van Kerkgesch., Amst. 1889,
379); Gedenkboek der Ned. Herv. gem. v. Maastricht, 1632-1932, 108, aant. 5.
Knipscheer
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[Otting, Johannes Wenceslaus van]
OTTING (Johannes Wenceslaus v a n ), geb. 1710, overl. te Breda 16 Dec. 1792,
was predikant te IJzendijke (1730-35), Werkendam (1735-39), Vlaardingen (1739-55),
Breda(1755), tot hij in 1788 emeritaat verkreeg. Van hem verscheen: Verklaring
over Psalm 63 in 9 leerredenen (Breda 1784).
Wumkes

[Ottinga, Rudolphus]
OTTINGA (Rudolphus), overl. te Moerkapelle in 1784. Hij werd predikant te Baarland
in 1743, te Koudekerke in 1746, te Moerkapelle in 1751,
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emeritus 1761. In den avondmaalstwist tusschen Johannes Conradus Appelius (zie
dl. VII, kol. 15 v.) en Hillebrandus Janssonius (zie dl. IX, kol. 452 v. en d e B i e e n
L o o s j e s , t.a.p.) schreef Ottinga, reeds emeritus, Onzijdige, waarheid-zoekende
en vreedelievende overdenkingen behelzende eenige zeedige, letterlijke en practicale
aanmerkingen, strekkende om uit het oude herstelde denkbeeld van eene waare
zichtbaare kerk de zuivere leer aangaande de sakramenten af te leiden en in een
waar daglicht te stellen, twee deelen (Leid. 1771). Janssonius schreef eenige
Aanmerkingen op het werk over de sacramenten van ds. Rud. Ottinga achter zijn:
Vijftal van leerredenen (Gron. 1771). Toen hierna (1772) van Ottinga een derde
deel verscheen van zijn zoo even genoemd werk, voegde hij daaraan toe: een
Na-schrift betrekkelijk op de aanmerkingen van den heer Janssonius.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 40 v., 677; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 136; (1909), Bijl., 124, 136; R. A r r e n b e r g , Naamregister
van nederduitsche boeken tot 1787, 392; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d ,
Biogr. woordenboek van protest. godgel. in Ned. I, 212 v., en de voortzetting van
dit woordenb. door d e B i e e n L o o s j e s , IV, 512-516.
Knipscheer

[Ouboter, Bartholomeus]
OUBOTER (Bartholomeus), geb. te Dordrecht, overl. in 1793. Dingema Ouboter,
die volgt, was zijn vader. Hij werd predikant te Simonshaven in 1750, te
Giessen-Oudkerk in 1763, te Woubrugge in 1773; emeritus in 1788. Hij schreef:
Aaneengeschakelde verklaring van den Heidelbergschen Catechismus, met eenige
tusschengerigte Aanmerkingen tot nuttige strekking die in het geloof is, drie deelen
(Amst. 1791); Zaaklijke verklaring van eenige uitgezochte schriftuurplaatsen, twee
deelen (Amst. 1792).
Zijn portret in pastel door een onbekend kunstenaar is in de coll. L. Schalcken
Hz. te Utrecht; voorts een gegraveerd portret door Wybrand v.d. Jagt.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 41; G.D.J. S c h o t e l ,
Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 197; d e z ., Gesch. v.d. oorsprong, de invoering
en de lotgevallen van den Heidelb. Catechismus (Amst. 1863), 351; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 115, 158, 166; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 464.
Knipscheer

[Ouboter, Dingema]
OUBOTER (Dingema), catechiseermeester te Dordrecht in de eerste helft van de
18de eeuw. Van zijn hand verschenen: Heidelbergsche Catechismus zakelijk
verklaart met vragen en antwoorden (Dordr. 1751 (?), 1754); Noodige opwekking
(Dordr. 1733); Korte Wegwijser (Rott. 1736); Begin, leven, wandel en uiteinde des
dierbaren geloofs (Dordr. 1755). Hij was de vader van Bartholomeus Ouboter, die
voorgaat.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 197; d e z e l f d e , Gesch.
v.d. oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelb. Catechismus (Amst.
1863), 334; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787,
392; 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.
Knipscheer
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[Oudemans, Adriaan]
OUDEMANS (Adriaan), geb. te Rotterdam 1715, overl. 1789, liet zich 11 Juni 1735
als student inschrijven aan de hoogeschool te Leiden en was predikant te Noordwijk
aan Zee (1743-54) en Noordwijk-binnen (1754-87). Hij beoefende de latijnsche
poëzie blijkens zijn Elegia in funere v.d. Honert en zijn lijkdichten op de hoogleeraren
B. de Moor en D. van der Kemp.
Wumkes
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[Ouwater, Albert van]
OUWATER (Albert v a n ), schilder. Over zijn leven is niets anders bekend dan een
indirect bericht. Een aanteekening uit de kerkboeken van de St. Bavo te Haarlem
vermeldt, dat voor zijn dochter Anna in 1467 een graf in de kerk geopend werd en
de Salvatorklok werd geluid. Vermoedelijk werd hij geboren te Oudewater in Z.-Holl.,
terwijl hij in Haarlem woonde en werkte. In 1604 vertelt de oude schilder Albert
Simonsz aan Carel van Mander, dat Jan Mostaert, die omstr. 1475 geboren is, noch
Ouwater, noch Geertgen tot St. Jans heeft gekend. Van Manderzegt twee maal dat
Geertgen, die op 28-jarigen leeftijd stierf, leerling van Ouwater was. Geertgen moet
volgens zijn stijl en het kostuum ongeveer in 1490 hebben geleefd. Hij zou dan
omstr. 1475 leerling van Ouwater zijn geweest. Hieruit volgt, dat hij dan een tijdgenoot
van Dirk Bouts zou zijn, of mogelijk iets jonger. Dit vindt in het werk bevestiging.
Het eenige werk echter, dat wij van hem kennen, is de opwekking van Lazarus in
het Kaiser Friedrich Museum te Berlijn en enkele teekeningen. Dit schilderij werd
door von Bode ontdekt in Genua. De voorstelling kwam precies overeen met de
beschrijving, die van Mander gaf van de kopie, die hij kende. Een tweede door van
Mander beschreven werk is niet teruggevonden; evenmin kennen wij Ouwater als
landschapschilder, hoewel van Mander hem als zoodanig roemt.
Zijn portret is gegraveerd door C. v.d. Berg en J. Ladmiral.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 291; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVI (1932), 101; W.
v o n B o d e in Jahrb. der Preuss. Kunstsammlungen XI (1890), 35; K a r l S i m o n
in Rep. für Kunstwissenschaft XXVIII (1905), 144; M. F r i e d l ä n d e r , Altniederl.
Malerei III (1925), 56.
van Guldener

[Ouwejans, Jacob]
OUWEJAN(S) (Jacob), geb. te Zaandam, overl. te Rotterdam in 1781. Hij behoort
tot de rechtzinnige doopsgezinde Zonisten (zie dl. I, kol. 163 onder Samuel Apostool).
In zijn geboorteplaats is hij in 1741 door den hoogleeraar van de Zonsche Sociäteit
Petrus Smidt (zie Doopsgezinde Bijdragen, 1872, 55) als oudste in den vollen dienst
bevestigd. Toen in de Doopsgezinde gemeente te Dantzig (Oost-Pruisen) twisten
waren ontstaan werd eerst op haar verzoek Adriaan Koenen, doopsgezind leeraar,
te Hazerswoude, daarheen gezonden, die er in Sept. 1740 reeds was. Daarna werd
de gemeente verblijd met de zending van Jacob Ouwejans, ‘vroeger leeraar te
West-Zaandam’. Deze had te Dantzig kort vóór 22 Nov. 1741 intrede gedaan en
‘herhaaldelijk onder een grooten toevloed van hoorders gepredikt, zoodat alle twist
is vergeten’. Met ontsteltenis had men er echter vernomen, dat hij reeds spoedig te
Rotterdam zou beroepen worden. Dit is toch geschied. Hij bleef te Dantzig slechts
zes maanden. J. C r a a n d i j k , die in de Doopsgezinde Bijdragen van 1864 Eenige
mededeelingen uit het resolutieboek der Doopsgezinde gemeente te Rotterdam,
1771-1801 geeft, doet bericht over zijn ‘onaangename houding tegenover zijn beide
collega's’ in die jaren. Van zijn preekenbundel: Hemel en aarde verheugd, XI
leerredenen over het verloren schaap, de verloren penning en den verloren zoon,
Luc. 15 (Rott. 1761), schrijft J. B a r u e t h in zijn: De advocaet der Vaderl. kerk; of
vrijmoedige verdediger van derzelver Grondconstitutie.... (1772?), 2e st.: ‘Het zijn
regtzinnige Mennisten, die de voetstappen drukken von den eerwaerdigen en
schranderen Ouwejans, vermaerd leraer.... De leerredenen van dien Heer worden
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met zoveel stigting van de Gereformeerden als van de zuivere Mennisten gelezen....
’ Voorts is zijn lijkrede op Willem Karel Hendrik Friso, uitgesproken 20 Febr. 1752,
uitgegeven als: Koning Josia's dood.... (Rott. 1752), en verscheen van hem: Sion's
tempelvreugd ter gelegenheit der inwijding van de nieuw herbouwde Mennonistenkerk
te Rotterdam (Rott. 1775).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 54; Catalogus van....
de dpsgz. bibliotheek te Amsterdam (Amst. 1919), 151, 246, 252; Inventaris der
archiefstukken van de dpsgez. gem. te Amsterdam [niet in den handel] II, eerste
afd. 389-394 (no. 2657-75, vooral nos. 2673, 2675), tweede afd., 147-150 (nos.
812-821); S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgezinden in Holland enz. II
(Amst. 1847), 185 v.; C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd II (Amst. 1866), 95,
99; d e z ., Polemische en irenische theologie (2e dr. Leid. 1882), 160; d e z .,
Bibliotheek v. Nederl. kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 342; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), kol. 9;
Doopsgezinde Bijdragen (1864), 106 vv.; (1868), 101; (1872), 55; (1890), 110; R.
A r r e n b e r g , Naamregister v. nederduitsche boeken tot 1787, 398.
Knipscheer

[Ovens, Jürgen of Juriaan]
OVENS (Jürgen of Juriaan), schilder, geboren 1623 te Tönningen en overleden te
Friedrichstadt 7 December 1678. Hij stamt uit een oost-friesche boerenfamilie. Zijn
vader O v e B r o d e r s was een zeer gezien koopman. Jürgen was de oudste zoon
uit diens 2e huwelijk. Ondanks de vele oorkonden, die er over hem en zijn familie
bestaan, is er over zijn jeugd niets bekend. Evenmin weten wij wie zijn leermeester
was. Uit den stijl van zijn brieven en zijn algeheele belangstelling valt op te maken,
dat hij een meer dan gewone opvoeding moet gehad hebben. Volgens Houbraken
is hij, als vele duitsche schilders van zijn tijd, naar Amsterdam gegaan, waar zijn
vader handelsconnecties had. Hier zou hij een leerling van Rembrandt geweest
zijn. Het vroegst gedateerde werk uit 1642 toont echter geheel geen invloed van
Rembrandt, doch van A. van Dyck. Zijn opdrachtgevers behooren tot de voorname
amsterdamsche kringen. In 1650 komt hij voor het eerst in aanraking met het hof
te Gottorf, dat hem gedurende vele jaren opdrachten geeft en hem daarvoor rijkelijk
beloont. In 1651 wordt Ovens vermeldt als schilder van Amsterdam. In 1651 en
1652 was hij te Gottorf. 21 September 1652 is hij te Tônningen in het huwelijk
getreden met M a r i a J e n s M a r t e n s . Hoewel hij door de hertogen zeer
geprotegeerd werd, is hij nooit tot hofschilder benoemd. Hij bleef onafhankelijk.
Herhaaldelijk is hij ook als kunsthandelaar opgetreden. In den herfst van 1654 gaat
hij naar Zweden, waar de prinses van Gottorf trouwt met koning Karel X Gustaaf.
Ovens heeft de voornaamste feestelijkheden meegemaakt. Later heeft hij er enkele
van in beeld gebracht. Als in 1656 de Zweden een inval doen in Holstein, wijkt Ovens
met zijn gezin uit naar Amsterdam, waar hij 27 November 1657 het burgerrecht
verkrijgt. Hij woonde hier aan de Lauriergracht, waar o.a. Govert Flinck een huis
had, dien hij zeer goed gekend heeft. In 1660 maakte hij diens schetsen at van de
samenzwering der Batavieren tegen Claudius Civilis, die bestemd waren voor het
amsterdamsche stadhuis. Spoedig was Ovens beroemd. Hij was rijk en ging met
bekende amsterdamsche personen om. Hij werd een modeschilder, die o.a. portretten
heett gemaakt van Dr. Nic. Tulp, de vrouw van Jan Six en van Karel II van Engeland.
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Hij heeft in den Haag, in Leiden en in Antwerpen gewerkt, waar hij sterke vlaamsche
invloeden onderging (Rubens, Jordaens), die vooral na 1657 merkbaar zijn. P h i l i p p
v o n Z e s e n , die tegelijk met Ovens in Amsterdam verbleef, heeft in zijn
Beschreibung der Stadt Amsterdam een goed beeld gegeven van de rol, die Ovens
in het leven daar speelde. Dat hij in 1663 naar Duitschland is teruggekeerd, weten
wij uit een brief van Pieter de Graeff aan zijn zwager Johan de Witt. In Friedrichstadt,
waar hij zich vestigt, schildert hij portretten en historische en mythologische
voorstellingen. Hij is een der aanzienlijkste en rijkste burgers van de stad, die
meermalen vorsten in zijn woning heeft ontvangen. In 1674 en 1675 is hij eenigen
tijd in Holland geweest, waarmee hij voortdurend betrekkingen onderhield. Na een
ernstige ziekte is hij, 55 jaar oud, overleden. Hoewel in Duitschland geboren en
gestorven, behoort hij geheel tot de hollandsche schilderschool. Zoowel door
italiaansche als door hollandsche meesters heeft hij zich laten beïnvloeden, terwijl
hij dikwijls in oppervlakkigheid vervalt. De inventaris van zijn nalatenschap, die na
den dood van zijn vrouw in 1691 is opgemaakt en waartoe o.a. een uitgebreide
bibliotheek behoort, geeft een typischen kijk op zijn rijkdom, zijn kunstverzameling
en zijn geestelijke belangstelling. Hoewel hij zeer beroemd was, werd hij na zijn
dood spoedig vergeten.
Zijn door G. Dou geschilderd portret was op de verkooping van de coll. L.B.
Coclers, Amsterd. 7 Aug. 1811; een prent door J Houbraken.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 293 en III (1911),
130; U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVI
(1932), 103; H a r r y S c h m i d t , Jürgen Ovens, Sein Leben und seine Werke
(1922); H. S c h n e i d e r in Oud- Holland (1925), 215.
van Guldener

[Overdorp, Justus Lodewijk]
OVERDORP (Justus Lodewijk), geb. te Doetinchem 1762, overl. te Zutfen 15 Juni
1844, liet
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zich 25 Jan. 1780 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, was
predikant te Sassenheim (1787-89), Noordwijk-binnen (1789-1807), Epe (1807) tot
hij in 1816 emeritaat verkreeg. Van hem verscheen: Verhandelingen over de
Prophetiën van het Oude Testament (Amst. 1638). Hij was voor de tweede maal
gehuwd met Elisabeth Maria Post (dl. II, kol. 1121).
Wumkes

[Oyens, David en Pieter of Pierre]
OYENS (David en Pieter of Pierre), schilders en tweelingbroeders. Zij werden geb.
29 Juli 1842 te Amsterdam. Pieter overleed te Brussel 16 Febr. 1894, David aldaar
in 1902. Zij waren leerlingen van Portaels te Brussel en werkten aldaar gedurende
3 ½ jaar, nadat zij eerst hadden gewerkt onder leiding van J.H. Veldhuyzen, later
te Amsterdam bij P.F. Greive. Na Brussel trokken zij weer naar Amsterdam; in 1846
weer naar Brussel; na den oorlog van 1870 opnieuw naar Brussel. P. schilderde
voornamelijk landschap en interieur, hij was robuster en een stoer werker; David
portret, interieurs en landschap, hij was geestiger en beweeglijker in zijn werk dan
zijn broeder. Tal van schilderijen stellen hun eigen atelier voor met henzelf en een
paar andere personen er in. Hun schilderijen zijn bijzonder levendig, klein van
formaat, gedistingeerd. Dickens was hun lievelingsschrijver. Zij hebben invloed
gehad op de schilders Alb. en W. Roelofs.
Een door D. Oyens geteekend zelfportret is in het Rijks Prentenkabinet te
Amsterdam; afgebeeld in Onze Kunst 1908.
Zie: R. J a c o b s e n in Onze Kunst (1908) I, 89; C[o r n .] V[e t h ] in Maandblad
voor Beeldende Kunsten XI (1934); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon II (1910), 296; III (1911), 130; A. P l a s s c h a e r t , Korte Geschiedenis
der Hollandsche schilderkunst (Amst. 1923), 278; G.H. M a r i u s , De Hollandsche
schilderkunst in de 19de eeuw ('s Gravenh. 1920).
J.M. Blok
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P.
[Pabst van Bingerden, jhr. Mr. Johan Maurits van]
PABST VAN BINGERDEN (jhr. Mr. Johan Maurits v a n ), geb. te Kleef 30 Juni
1810, overl. te Nijmegen 27 Mei 1883. Hij was een zoon van jhr. Mr. Rudolf Willem
Jacob v.P.v.B. (dl. II, kol. 1051) en werd als student te Utrecht ingeschreven 8 April
1828. In 1836 promoveerde hij aldaar in de rechten op proefschrift getiteld De
substitutione fidei commissaria, in gratiam nepotum, fratris sororisve liberorum, lege
permissa (Traj. ad Rh. 1836). Van 1848-77 was hij kantonrechter te Nijmegen. In
zijn vrijen tijd hield hij zich bezig met geschiedkundige en genealogische nasporingen.
Hij schreef Notice historique sur les barons de Diest en Brabant (als bijdrage tot de
geschiedenis van Brabant niet zonder belang), in Le Héraut d'armes, revue
internationale d'histoire et d'archéologie héraldique (Brux. 1869), en Inventaris van
het oud-archief van het oud-burger-gasthuis te Nijmegen (Nijmegen 1871). Verder
bewerkte hij de genealogie van het geslacht Hop in Annuaire de la noblesse et des
familles patriciennes des Pays-Bas (jg. 1879), terwijl hij tevens medewerkte aan jg.
1880 en 1881 van dezelfde publicatie.
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Hij sloot op 6 Sept. 1848 te Nijmegen een huwelijk met I s a b e l l a G e e r t r u i d a
J o h a n n a d e M a n , die hem twee zoons en één dochter schonk. Een dochter
van den oudsten zoon is thans nog in leven als laatste draagster van den naam van
Pabst van Bingerden.
Zie: Maandschrift De Ned. Leeuw I (1883), 26; Album Stud. Univ. Utrecht; Ned.
Adelsboek (1916).
Wijnman

[Pabst tot nijevelt, jhr. Diederik Jacob Adriaan Albertus van Lawick
van]
PABST TOT NIJEVELT (jhr. Diederik Jacob Adriaan Albertus v a n L a w i c k v a n ),
geb. te Antwerpen 7 Mrt. 1828, overl. te Arnhem 11 Juli 1899, was de zoon van jhr.
D.J.A.A. (zelfde voornamen) v.L.v.P.t.N. en M a r i a E l i s a b e t h d e
Braconnier.
Hij ging in de gemeentelijke administratie, werd 14 Dec. 1858 met ingang van 1
Jan. 1859 benoemd tot burgemeester van Vreeland en Nichtevecht en werd 5 Jan.
1859 door den gemeenteraad van Nichtevecht tot secretaris gekozen.
Op 9 Mei 1865 koos hem het kiesdistrict Breukelen tot lid der Provinciale staten
van Utrecht. Op 20 April 1868 werd hij benoemd tot burgemeester van Maarsen en
Maarseveen onder eervol
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ontslag als burgemeester van de eerst genoemde gemeenten en als secretaris van
Nichtevecht.
Op 20 Juni 1871 werd hij door zijn medeleden tot lid van Gedeputeerde staten
van Utrecht gekozen. Hij verkreeg nu ontslag als burgemeester. Hij was de liberale
richting toegedaan en toen langzamerhand het conservatieve kiezersvolk
antirevolutionair geworden was en de meesten niet meer gelijk vroeger aan een
geacht liberaal hun stem gaven, werd hij, evenals zijn tegelijk tegen Juli 1880
aftredend medelid der Staten jhr. Mr. J.B. Strick van Linschoten (kantonrechter te
Loenen), op 25 Mei te voren niet herkozen. Een der gekozenen, G.H.L. baron van
Boetzelaer, nam de benoeming niet aan, omdat hij niet in plaats van een zoo
bekwaam man zitting wilde nemen, en hoewel de anti-revolutionairen jhr. Mr. K.A.
Godin de Beaufort, later minister van Financiän, candidaat stelden, werd van Pabst,
hoewel niet met een groote meerderheid, 11 Juni opnieuw gekozen. Hierin vond
H.D. Willink van Collen, die tegelijk nieuw gekozen was, aanleiding, de benoeming
ook niet aan te nemen en nu werd Strick 22 Juni opnieuw gekozen.
Daar van Pabst inzag, dat hij in 1886 bij zijn periodieke aftreding als lid der Staten
zeker zou vallen, was het hem welkom, toen hij 22 Nov. 1884 tot burgemeester van
Arnhem benoemd werd. Als zoodanig heeft hij zeer veel nut gesticht en in de 15
jaren van zijn bewind is Arnhem een moderne stad geworden. O.a. zijn door hem
in 1886 het buitengoed Klarenbeek van de familie van Pallandt en in 1899 het nog
schoonere en nog nader bij Arnhem gelegen buitengoed Sonsbeek van de familie
van Heeckeren voor de gemeente gekocht. Het op laatstgenoemd goed gelegen
buitenverblijf werd tot hotel ingericht. Tot dien tijd had het publiek op eerstgenoemd
buitengoed alleen op eenige er door loopende wegen, en op Sonsbeek in het geheel
geen toegang.
Hij vestigde zijn aandacht ook op de huisvesting der arbeiders; ongezonde
gedeelten als de Langstraat en omgeving en Klarendal werden, ook door den
aanbouw van woningen door de vereeniging Algemeen belang, verbeterd. Rioleering
en stadsuitbreiding werden door hem bevorderd en een gemeentelijk telefoonnet
werd opgericht. Hij bleef burgemeester tot zijn overlijden.
Hij huwde 3 Mrt. 1859 M a r i a J a c o b a S i m o n e t t a R i j n b e n d e , geb. 2
Febr. 1833, overl. 28 Apr. 1901, bij wie hij een zoon en 4 dochters had.
Ramaer

[Padbrué, Cornelis Tymanszoon]
PADBRUÉ (Cornelis Tymanszoon), van 1610-35 stadsspeelman (schalmeispeler)
te Haarlem. Hij was van 1629-35 1e speler, als opvolger van Jan Wsz. Lossy, die
waarschijnlijk tevens zijn leermeester is geweest. Verdienstelijk componist o.a. op
teksten van Vondel, die zeer met hem ingenomen was en een lofdicht ‘Deuntje’ op
hem vervaardigde (zie de nieuwe uitg. van Vondel door Sterck e.a. III, 405). Over
zijn leven is niets bekend. Werken: ‘De Kruisbergh’, ‘De traanen Petri en Pauli’,
‘Klagt over de tweedraght der Christe Princen’ (teksten van Vondel), een bundel ‘'t
Lof van Jubal’ (op teksten van Vondel en andere dichters), ‘Kusjes’, 4 latijnsche
meerstemmige geestelijke liederen, een bruiloftsmuziek: pavane en gaillarde en
twee bruiloftsliederen. Padbrué is waarschijnlijk de componist van ‘O Kerstnacht’.
Opnieuw uitgegeven is ‘De Kruisbergh’ door A. S m i j e r s , uitg. XLII der Ver. v.
Nederl. Muziekgeschiedenis.
Zie: Tijdschrift v.d. Ver. v. Nederl. Muziekgeschiedenis dl. VIII: David Padbrouck
en Cornelis Padbrué door J.H. S c h e l t e m a d e
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H e e r e ; en dl. XIV: Honderd jaar schalmeispelen te Haarlem door B. v.d.
Sigtenhorst Meyer.
van den Sigtenhorst Meyer

[Paddenburgh, Gerrit Gijsbert van]
PADDENBURGH (Gerrit Gijsbert v a n ), geb. te Gouda 24 Dec. 1783, overl. op
Curaçao 1824.
Zijn loopbaan vóór 1816 is mij niet bekend. In dat jaar kwam hij op Curaçao als
landsonderwijzer, zulks op een bezoldiging van ƒ 2000 met toezegging van
benoeming als koster, voorzanger en voorlezer bij komende vacature. Het was in
een tijd, waarin de gouverneur-generaal omtrent den toestand van het onderwijs
rapporteerde: ‘Elk, die maar niets te verdienen had, rigtte een school op, ofschoon
hij zelf niet in staat was goed te lezen en te schrijven, en naauwelijks was er één,
die den naam van onderwijzer verdiende’. Het ‘Paddenburgsche schoolwezen’
alleen werd van overheidswege gereglementeerd, maar hij klaagt over concurrentie,
zelfs van naar Curaçao verbannen misdadigers. Van Paddenburgh kreeg vrijheid
om 's morgens vroeg en 's avonds na de schooltijden privaatlessen te geven; zelf
noemde hij dat ‘avondcollege’. Hij werd de oprichter van het departement Curaçao
van de Maatschappij tot nut van 't algemeen. De schoolcommissie was weinig
tevreden over den landsonderwijzer; hij ging zich te buiten aan misbruik van sterken
drank, en hieraan zal het wel te wijten zijn, dat hij den klerk, die hem kwam
kennisgeven van het besluit van het gouvernement, dat voortaan op 's lands school
aan kinderen van onvermogende ouders kosteloos onderwijs zou verstrekt worden,
zoo onhebbelijk behandelde, dat de gouverneur-generaal hem schorste, waarop bij
Kon. besl. van 28 Juni 1818 zijn ontslag volgde. Van Paddenburgh bleef op Curaço;
hij adverteerde in De Curaçaosche Courant van 27 April 1822, dat hij zich aanbeval
tot waarneming van alle zaken, welke niet tot de civiele en crimineele justitie
behooren. Bekend is zijn naamloos uitgegeven Beschrijving van het eiland Curaçao
en onderhoorige eilanden. Uit onderscheidene stukken, bijdragen en opmerkingen
opgemaakt, door een bewoner van dat eiland. Het boekje wierp destijds veel stof
op; het gouvernement bemoeide zich er mee en ook de fiscaal, die van Paddenburgh
al eerder over een vers in De Cur. Cour. in rechten betrokken had
Zie: Curaçao en onderhoorige eilanden 1816-24; De West-Indische Gids 1927/8;
Koloniaal Weekblad 14 en 21 Januari 1926.
de Gaay Fortman

[Paehlig, Carl Christian Levin]
PAEHLIG (Carl Christian Levin), geb. 9 Oct. 1752 te Almena (Lippe), overl. te
Groningen 19 Sept. 1814, zoon van Ds. J o h a n n E r n s t P ä h l i g te Almena en
A m a l i a R i c k m e y e r . Hij bezocht het gymnasium te Detmold, liet zich 6 Sept.
1768 als student aan de hoogeschool te Groningen inschrijven, waar hij 5 Juli 1774
tot jur. utr. dr. met den hoogsten lof werd bevorderd op een proefschrift De poena
conatus. Hij was advocaat bij het Hof van Groningen en Ommelanden (1774), rechter
te Slochteren (1775), secretaris van Wedde en Westerwolde (1778), hoogleeraar
in de rechten te Groningen, waar hij 19 Dec. 1804 zijn inaugur. oratie hield De studio
jurisprudentiae ad civitatis rationes et praesentis temporis usum accomodando
(Gron. 1806). Hij huwde in 1785 met E t t j e V i n k e r s E k e l , en 13 Aug. 1807 te
Winschoten met S y b e n J a n n e s H a y k e n s (geb. te Oostwold 11 Juni 1786,
overl. te Groningen 19 Maart 1868).
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Hun portretten in Nederland's Patriciaat (1928), 153.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Levensschetsen der Gron. hoogleeraren, 110; Alman. der
Acad. v. Groningen (1815), 62-71; Konst- en Letterbode (1815) I, 169-172.
Wumkes
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[Palamedesz, Anthonie]
PALAMEDESZ (Anthonie), genaamd S t e v e n s , schilder, werd geb. in 1601 te
Delft en is overleden te Amsterdam 27 Nov. 1673. Hij was de zoon van een
edelsteensnijder en had een broer, die bekend is als schilder van ruitergevechten.
Hij trad 1621 in het schildersgilde te Delft en was van 1653 tot 1673 herhaaldelijk
voorzitter van het gilde. Den 30sten Maart 1630 huwde hij A n n a J o o s t v a n
H o o r e n d y c k , die 17 Oct. 1651 stierf en drie kinderen achterliet: P a l a m e d e s ,
die ook schilder werd, geb. in 1633, J o o s t , geb. in 1637, en M a r i t g e , geb. in
1642. P. bezat eenige huizen in de Broekhuislaan te Delft. Ongeveer 1660 huwde
hij opnieuw met A a g j e W o e d e w a r t . Zij hadden een zoon, A r t h u r , die 1661
geboren werd. Den 1en Dec. 1673 werd P. in de Oude Kerk te Amsterdam begraven,
hij woonde toen waarschijnlijk in bij zijn zoon Palamedes, wonende op de Oude
Schans. P. schilderde portretten, gezelschapsstukken en soldatenwachtkamers;
vooral het stoffelijke wist hij voortreffelijk weer te geven. Waarschijnlijk heeft hij in
Delft leeren schilderen bij M.J. van Mierevelt. Gesigneerde werken kennen wij uit
de jaren 1635, 53, 54, 63, 72, 73. Leerlingen waren zijn zoon Palamedes en L. de
Jongh. Naar zijn werk maakten o.a. prenten: A. Bloteling, C. van Queborn, C.
Visscher, L.S. Lempereur etc.
Er bestaat van hem een geschilderd zelfportret; een teekening door T. Jelgersma
in de verz. H. Havard te Parijs.
Zie: A.v. W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 297; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXVI (1932),
155.
J.M. Blok

[Pallandt, Adolf Werner van (1)]
PALLANDT (Adolf Werner v a n ) (1), 2e vrijheer van Pallandt, heer van Zuthem en
Egede, geb. omstr. 1656, overl. in 1706, zoon van A d o l f W e r n e r , heer van
Bovenholt en Griethuisen, erfmaarschalk van Cleve, en van I d a M a r g a r e t h a
von Bottlenburg genannt Schirp.
Hij was heer van Zuthem, dat hij verkreeg van Elisabeth Margaretha v. Pallandt,
weduwe van Rutger van Haersolte. Beschreven in de ridderschap van Overijsel
binnen Deventer wegens Egede 18 April 1684, wegens Zuthem 8 April 1685. Hij
was brigadier en kolonel der cavalerie, gouverneur van Coevorden en overleed te
Ath 11 Nov. 1706 aan zijn bekomen verwondingen.
Hij huwde eerst te Zwolle 19 Juli 1683 met E r n e s t i n e des H.R.R. barones
v a n P a l l a n d t , ged. te 's Gravenhage 11 Jan. 1668, overl. in de kraam (vóór 15
Oct.) 1684, dochter van E l b e r t A n t h o n y baron v.P. t o t B a t i n g h e en van
diens tweede vrouw W a l b u r c h v a n H e e c k e r e n . Daarna hertrouwde hij te
Zwolle 2 Aug. 1685 met A g n e s A m e l i a des H.R.R. barones van P a l l a n d t ,
vrouwe van Keppel (1729), geb. 13 Mei 1663, begr. te Zwolle 31 Aug. 1740, dochter
van A d r i a a n W e r n e r v.P. heer v. Keppel en Voorst, en van A n n a C h a r l o t t a
E l i s a b e t h v a n W a s s e n a e r . Uit dit huwelijk 10 kinderen.
Zijn door N. Maes geschilderd portret is in de verz. van baron van Heeckeren van
Wassenaar op huize Twickel bij Delden; een schilderij door een onbekend kunstenaar
in de verz. van douair. van Pallandt van Keppel op huize Keppel; L. Schiavonetti
graveerde zijn portret naar A. de Lelie.
Regt
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[Pallandt, Adolf Werner van (2)]
PALLANDT (Adolf Werner v a n ) (2), 3e vrijheer van Pallandt, heer van Zuthem,
geb. te Zwolle 25 Aug., ged. 28 Aug. 1727, overl. op Zuthem

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

704
23 Febr. 1803, oudste zoon van E l b e r t A n t o n i e en van J o h a n n a C h r i s t i n a
van Dedem.
Beschreven in de ridderschap van Overijsel wegens Zuthem 17 Mrt. 1752, werd
31 Mrt. 1763 drost van IJselmuiden en werd gecommitteerde ter vergadering van
H.H. Mog. In de geschillen betreffende de drostendiensten 1778, betuigde hij met
J.A.C. de Vos v. Steenwijk zijn instemming met de voorstellen van J.D. van der
Capellen tot den Poll. Hij stond aan de zijde van den laatste, wat ook vooral bleek
uit de vermaarde geschillen over het Recht van Overeenstemming ter
Staatsvergadering. Voor diens wedertoelating in de Statenvergadering stelde hij
zich 18 Oct. 1782. Als patriot werd hij ‘de zilveren palinuur’ geheeten en werd in
1787 van al zijn ambten en bedieningen ontslagen. Maar in 1795 opnieuw als lid
der Nat. Vergadering tot het bewind geroepen, zag hij zich benoemd tot drost van
Salland, welk ambt hij tot zijn dood waarnam. Hij overleed kinderloos in 1803 op
het huis Zuthem.
Hij was te Amsterdam 4 Juni 1754 gehuwd met A l d e g o n d a R o g g e , geb. 28
Juni 1722, overl. 19 Sept. 1766, dochter van H e n r i c k R. en van L a v i n i a M o r a i .
Zijn portret is gegraveerd door L. Schiavonetti naar A. de Lelie; voorts prenten
door K. Vinkeles, A. Hulk en een onbekende.
Regt

[Pallandt, Johan Werner van]
PALLANDT (Johan Werner v a n ), geb. omstr. 1655, overl. 14 Oct. 1741, zoon van
A d o l f W e r n e r , baanderheer van Baar en Lathum, en van I d a M a r g a r e t h a
von Bottlenberg genannt von Schirp.
Hij was heer van Eerde en Beerse, trad in militairen dienst. Den 16en Sept. 1678
kreeg hij commissie als kapitein en was sedert 2 Sept. 1694 kolonel en commandant
van het regiment van den luit.-generaal van Baer van Slangenburg. Den 12den
Sept. 1699 verkreeg hij het regiment van kolonel de Hartaing van Marquette, werd
brigadier in 1701, was bij de belegering van Bonn in 1702, waar hij met
generaal-majoor van Dedem de nederl. troepen aanvoerde. Hij onderscheidde zich
30 Juni 1703 in den slag bij Ekeren, werd generaal-majoor in 1704 en was als
zoodanig bij de inneming van Meenen 18 Aug. 1706. Den 1en Januari 1709
luit.-generaal der infanterie. Hij is ook gouverneur van Doornik en van Breda geweest.
Hij werd begraven te Arnhem.
Hij huwde J o h a n n a E l i s a b e t h (barones) v a n B a e r , overleden 25 Maart
1723, dochter van D i r k v.B. en M a r i a v a n R e e d e . Een zoon, A d o l f
W e r n e r H e n d r i k v a n P a l l a n d t t o t E e r d e , werd lid der ridderschap van
Overijsel en was kolonel in zijn vaders regiment. Hij werd gouverneur van Coevorden
en stierf in Dec. 1737. Bij zijn echtgenoote (1724) M a r i a M a r g a r e t h a v a n
B a e r (overl. 10 Mei 1745) had hij twee jong overleden kinderen.
2

Zie: B o s s c h a , Neerl. Held te Land II, 247, 257, 295; H o r a S i c c a m a ,
Register op Huygens. 524.
Regt

[Pallandt, Karel Willem van]
PALLANDT (Karel Willem v a n ), heer van Keppel en Voorst, geb. op den huize
Keppel 10 Nov. 1667, overleden 20 Sept. 1729, zoon van A d r i a a n W e r n e r
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des H.R.R. vrijheer van P., heer van Keppel en Voorst, en van A n n a C h a r l o t t a
Elisabeth van Wassenaer.
Hij trad in militairen dienst, doorliep alle rangen en klom op tot generaal-majoor
der cavalerie. Hij streed als kolonel van het geldersche infanterie-regiment van
Welderen aan het hoofd van zijn troepen bij Malplaquet 11 Sept. 1709 en werd
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daar gekwetst. Hij overleed ongehuwd in 1729 en maakte zijn zusters zoon
F r e d e r i k W i l l e m F l o r i s des H.R.R.-vrijheer van P. tot erfgenaam van zijn
goederen.
2

Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te Land II 347, 350, 484.
Regt

[Pallandt, Willem Anne des H.R. Rijks vrijheer van]
PALLANDT (Willem Anne des H.R. Rijks vrijheer v a n ), geb. op den huize Eerde
4 Jan. 1785, overl. 18 Juni 1815, zoon van baron Adolph Warner v.P. van Eerde en
Beerse (dl. IX, kol. 747) en van 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
van der Oye.
Hij trad in militairen dienst, werd 1e luit. bij de cavalerie 7 Januari 1814, daarna
ritmeester bij de Ligte dragonders 23 Dec. 1814, onder de brigade van den kolonel
Charles Etienne baron Ghigny. Met zijn dragonders in den slag bij Waterloo zijnde,
werd hij aan de spits van zijn escadron. op de fransche infanterie aanrennende,
gewond, daarna nog verschillende malen, tot hij eindelijk dood van zijn paard viel.
Hij overleed ongehuwd.
2

Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te Land , III, 379, 380, 638.
Regt

[Pallandt van Eerde, Gijsbert Jan Anne Adolf baron van]
PALLANDT VAN EERDE (Gijsbert Jan Anne Adolf baron v a n ), geb. te Ambt
Ommen 27 Mei 1783, overl. te Sassenheim 26 Oct. 1863, was de tweede zoon van
A.W. van Pallandt van Eerde (dl. IX, kol. 747) en A.E. S c h i m m e l p e n n i n c k
van der Oye.
Hij was een dergenen, die onder het vreemde bestuur geen ambten heeft willen
aanvaarden.
Hij werd 29 Nov. 1813 door den Souvereinen Vorst benoemd tot een der twee
commissarissen-generaal in het departement Monden van den IJsel, maar gaf het
bewind 13 Dec. d.a.v. aan zijn vader over.
Hij werd 29 Aug. 1814 benoemd tot lid der Provinciale staten van Holland voor
de ridderschap, en nadat hij zich metterwoon in het noordelijk deel dier provincie
gevestigd had, op 6 Juli 1816 tot lid van Gedeputeerde staten van dat deel.
Op 25 Nov. 1840, toen ook de Staten van Holland in die van de beide deelen
verdeeld werden, werd hij aangewezen als lid voor de ridderschap van
Noord-Holland.
Hij is een der weinigen, die lid der Staten waren van de eerste benoeming
ingevolge de grondwet van 1814 tot aan de kieswet van 1850. Bij de nieuwe
verkiezingen van 3 Sept. 1850, niet meer door ridderschap, steden en eigenerfden,
maar door de kiezers in districten, verzocht hij niet meer in aanmerking te komen
voor lid der Staten en daardoor verviel ook zijn lidmaatschap van Gedeputeerden.
Hij huwde 27 Aug. 1805 J o h a n n a M a r i a v a n L e y d e n , geb. 25 Juni 1780,
overl. 15 Dec. 1807, bij wie hij 2 zonen had, en hertrouwde 19 Sept. 1809 C o r n e l i a
M a r t i n a v a n d e r G o e s , geb. 12 Febr. 1780, overl. 26 Nov. 1859, bij wie hij
2 zonen en 2 dochters had.
Ramaer

[Palm geb. Aelders, Etta Lubina Johanna]
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PALM geb. AELDERS (Etta Lubina Johanna), geb. te Groningen, 1743, was de
dochter uit het tweede huwelijk van J a c o b u s A e l d e r s van Nieuwenhuys en
A g a t h a P e t r o n e l l a d e S i t t e r . Haar vader stierf toen zij 6 jaar was, haar
moeder hield zijn zaken aan, maar werd na eenigen tijd failliet verklaard.
Etta groeide op als een dartel kind, vlug van begrip kende zij alle moderne talen.
Haar uiterlijk was opvallend knap; niet alleen maakte C h r i s t i a a n L o d e w i j k
F e r d i n a n d P a l m , litt. cand., haar het hof, maar ook verstrikte zij zich in een
flirt met den gehuwden direkteur der posterijen: A s s u e r u s J o h a n V e l d t m a n .
Haar voogd dreef haar tot een huwelijk met den
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eersten: 1762. Dit was zóó ongelukkig dat haar man naar Indië scheep ging. Van
hem heeft men daarna niets meer vernomen. Voor een erfenis op haar hoofd, naar
Amsterdam gegaan, lokte een in Messina benoemd consul haar mee over Parijs.
Hij verliet haar echter; zij reisde van Zuid-Frankrijk terug en kwam terecht in het
lichtzinnige, wufte leven van de fransche hoofdstad. In 1778 droeg minister Maurepas
haar op in Amsterdam de meeningen der Hollanders te vernemen betreffende den
amerikaanschen vrijheidsoorlog. Door een en ander kreeg zij ernstiger inzichten,
vooral na het bijwonen van de vrijheidsverkondigingen in het Palais Royal. Ondanks
haar sociale bewustwording sloot zij zich na 1787 niet bij de uitgeweken Patriotten
aan, maar bleef de kleine partij der Oranjedemocraten getrouw.
In 1789 greep haar de Revolutie.
Na eerst in Creil-Sur-Oise met de bekommernissen der verdrukten te hebben
kennis gemaakt, ging zij zich in Parijs aansluiten bij de Cercle Social van Fauchat
en de Confédération of Société des Amis de la Vérité, waarvoor zij zelfs in Nov.
1790 in het openbaar optrad. Zij maakte opgang. De raadpensionaris van de Spiegel
benoemde haar tot zijn correspondente. Zij kwam daardoor in conflict met een
journalist en werd 29 Juli 1791, onder beschuldiging van spionnage voor den koning
van Pruisen ten behoeve van Lodewijk XVI, gevangen genomen. Hoewel, wegens
gebrek aan bewijs, vrijgesproken, bleef men haar wantrouwen.
Het was haar duidelijk geworden, dat bij den strijd voor de menschenrechten,
alleen die voor den man werden bedoeld. Zij verhief haar stem voor de rechten van
de vrouw, voorloopig niet zonder succes. Men liet echter niet van haar af. Zoo vroeg
en verkreeg zij van min. Lebrun een plaats bij de geheime diplomatie in Holland en
ontkwam aan de Terreur, Oct. 1792. Door Lebrun's dood (guillotine), en Dumouriez'
inval, kwam zij in geldverlegenheid, waar de stadhouder haar uit hielp. De Bataafsche
republiek bracht haar in 1795 als gevangene, met den raadpensionaris v.d. Spiegel
en Bentinck van Rhoon, op het kasteel te Woerden. Na 3 jaar vrijgelaten, is men
verder haar spoor geheel kwijt geraakt. Waarschijnlijk is zij op hoogen leeftijd
overleden. In de Prov. Gron. Crt. en de Opregte Haarlemmer 30 Dec. 1830 werden
n.m. haar schuldeischers opgeroepen in verband met haar overlijden in Frankrijk.
De beteekenis van haar persoon ligt in haar strijd voor de vrouwenrechten, tegelijk
in Engeland opgevat door Mary Wollstonecraft. Zooals deze met de pen streed,
voerde Etta Palm het woord (afgezien van artikelen in de Bouche de fer). Zij wilde
een goede opvoeding voor het meisje, en stichtte een instituut, een leerlingstelsel.
Aan het hoofd van een vrouwendeputatie vroeg zij op Zondag 1 April 1792, aan
de Wetgevende Vergadering: 1. Een wet ten behoeve van de opvoeding van het
meisje. 2. Een wet voor de gelijkstelling van man en vrouw. 3. Een wet voor de
meerderjarigheid van de vrouw van 21 jaar. 4. Een wet die de vrouw het recht geeft
echtscheiding aan te vragen. Vooral om de laatste vraag werd haar zaak niet au
sérieux genomen.
Om deze verlangens is zij, die de ondergeschiktheid en de schroomvalligheid van
het vrouwelijke karakter niet wenschte toe te geven, ‘uit aanmerking van de
verregaande intriges’ (dezer vrouwe), ook hier te lande gevangen genomen. Die
‘intriges’ konden de beschuldiging van spionnage niet meer inhouden.
Een rol in de politiek heeft zij niet gespeeld (van haar diplomatieke correspondentie
is nog al
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Iets aanwezig), maar uit wat zij in Frankrijk met klem vroeg en hier wenschte, blijkt
dat zij is geweest Nederland's eerste feministe.
Een miniatuurportret, geschilderd met waterverf op wit satijn, is eigendom van
mej. Th.M. de Sitter te Groningen.
Zie: Familie-archief Mr. J.H. de Sitter; Rijksarchief Gron.; Alg. Rijksarchief den
Haag; A. A u l a r d , Etudes et Leçons de la Revol. française, Le féminisme pendant
la Revolution française; H.E. v a n G e l d e r in Amst. Weekblad, 10 Nov. 1907; H.T.
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken Alg. gesch. v. Nederland; M. B o l t , Feestrede
25e lustrum Natuurk. Genootsch. Gron.; W.J. K o p p i u s in Vragen des Tijds, Mei
1928; d e z ., Etta Palm (Barones Aelders) (Zeist 1929); P a u l B o r d e a u x , La
médaille d'honneur à mad. Palm-Daalder (Beauvais, Paris 1908); Correspondance
entre le eomte Mirabeau et le comte de la Marck, M. Ad. de Bacourt. II, p. 239, 9
mars, 1791.
Koppius

[Panhuys, jhr. Constantijn Arnoud Ernest Andries van]
PANHUYS (jhr. Constantijn Arnoud Ernest Andries v a n ), geb. te 's Gravenhage
17 Sept. 1811, overl. aldaar 4 Juni 1895, was de zoon van J e a n v a n P a n h u y s
en L o u i s e C o n s t a n c e d e B e v e r e n . Hij werd bij de oprichting der Koninklijke
militaire academie cadet der cavalerie en kwam, toen deze inrichting tijdelijk gesloten
werd, 3 Sept. 1830 in dienst bij de lansiers. Op 30 Apr. 1832 werd hij tweede luitenant
à la suite bij de huzaren. Van 1830 tot 1834 diende hij bij het mobiele leger en
maakte den Tiendaagschen veldtocht mee.
Hij werd op zijn verzoek met het oog op zijn voorgenomen huwelijk op 30 Apr.
1834 met ingang van 1 Mei eervol uit den militairen dienst ontslagen. Hij zette zich
neder te Vorden, werd daar 28 Sept. 1840 tot raadslid gekozen en 20 Juni 1846
werd hij benoemd tot burgemeester en secretaris van Vorden.
Op 1 Juni 1841 werd hij door de eigenerfden in het kiesdistrict Zutfen tot lid der
Provinciale staten van Gelderland gekozen. Toen hij tegen Juli 1847 periodiek
optrad, en volgens het reglement slechts een in plaats van twee leden gekozen
mochten worden, viel hij 1 Juni 1847 af. In Jan. 1848 koos de Geldersche ridderschap
hem evenwel weder tot lid. Ook op 3 Sept. 1850, na de invoering der Provinciale
wet, werd hij in het district Zutfen herkozen.
Op 9 Nov. 1852 werd hij als candidaat der liberale partij in het district Zutfen tot
lid der Tweede Kamer gekozen. Hij nam nu 6 Jan. 1853 ontslag als lid der Staten
en verkreeg 28 d.a.v. op zijn verzoek eervol ontslag als burgemeester.
Als een donderslag uit helderen hemel kwam de ontbinding der Kamer in Apr.
1853 en als gevolg daarvan de verkiezing van 17 Mei d.a.v. Daarbij werd hij gelijk
een groot aantal liberalen niet herkozen.
Het op 10 Mei 1853 in het district Ruurloo gekozen lid der Staten Mr. W. baron
van Heeckeren van Kell nam, ten einde van Panhuys althans voor dat lichaam te
herkrijgen, zijn benoeming niet aan en nu werd van Panhuys 8 Juni tot lid der Staten
gekozen. Bovendien werd hij 19 Juli d.a.v. gekozen tot lid van den Gemeenteraad
van Vorden en 29 Sept. d.a.v. tot wethouder; als zoodanig nam hij in 1856 ontslag.
In Nov. 1859 nam hij ontslag als Statenlid en als raadslid en verhuisde hij naar
's Gravenhage. Op 21 Mrt. 1864 werd hij benoemd tot rijkscommissaris bij de
Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen en 10 Jan. 1866 bovendien in
datzelfde ambt bij de Hollandsche ijzeren spoor-
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wegmaatschappij, voor zooveel betrof den staatsspoorweg in Noord-Holland
benoorden het IJ, die door deze maatschappij geëxploiteerd werd.
Op 10 Apr. 1883 werd hij op zijn verzoek ontheven van laatstgenoemd
commissariaat, op 1 Jan. 1888 verkreeg hij eervol ontslag op verzoek uit het
eerstgenoemde.
Het was alleen door zijn bescheidenheid, dat deze bekwame man in zijn carrière
niet meer gepraesteerd heeft.
Hij huwde 7 Juni 1834 C h a r l o t t e E v e r d i n e W i n a n d a S t a r i n g , geb.
10 Oct. 1810, overl. 17 Mrt. 1887, bij wie hij een kort na de geboorte overl. zoon en
2 dochters had.
Ramaer

[Panhuys, Mr. Jan Ernst baron van]
PANHUYS (Mr. Jan Ernst baron v a n ), geb. te Groningen 12 Juli 1808, overl. te 's
Gravenhage 25 Oct. 1878, was de tweede zoon van jhr. A b r a h a m v a n
P a n h u y s en B e r n a r d i n a E r n e s t i n a H e r m a n n a P o l m a n G r u y s .
Hij werd 27 Dec. 1825 te Groningen als student ingeschreven, maar liet zich 14
Sept. 1830 te Leiden inschrijven, nam eenigen tijd later dienst in het mobiele leger,
nam deel aan den Tiendaagschen veldtocht en keerde op het eind van 1831 te
Leiden terug, waar hij 29 Juni 1833 in de rechten promoveerde op een dissertatie
getiteld De tributis.
Hij werd advocaat te Groningen en 16 Sept. 1838 met ingang van 1 Oct. benoemd
tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Winschoten.
Op 15 Sept. 1840 kozen de Staten van Groningen hem tot lid van de Tweede
Kamer. Hij behoorde hier tot de vooruitstrevende leden en was voorstander eener
ruime grondwetsherziening en vond, dat men niet moest afwachten tot een voorstel
daartoe door de regeering gedaan zou worden. Hij stemde dan ook voor het in
overweging nemen van het vrij ver gaande voorstel der 9 mannen, hetwelk 30 Mei
1845 met 34 tegen 21 stemmen verworpen werd.
Hij verkreeg 6 Apr. 1848 op zijn verzoek eervol ontslag als rechter en ging te
Groningen wonen.
Op 3 Nov. 1848 werd hij met ingang van 21 d.a.v. benoemd tot gouverneur van
Friesland. Deze titel werd 13 Juli 1850 veranderd in commissaris des Konings. Op
16 Apr. 1849 werd hij benoemd tot curator der groningsche universiteit.
Hij heeft zeer nuttigen arbeid gedurende 30 jaren als hoofd der provincie Friesland
gedaan. Van regeeringswege werden zijn diensten ook op prijs gesteld, zooals
daaruit bleek, dat hij, die jonkheer was, ter gelegenheid van het 25-jarig jubilé van
koning Willem III op 12 Mei 1874 den titel baron verkreeg.
Op zijn verzoek werd hem 6 Juni 1878 met ingang van 9 d.a.v. eervol ontslag
verleend. Hij verhuisde toen naar 's Gravenhage, waar hij slechts kort heeft gewoond.
Hij huwde 17 Dec. 1838 jkvr. M a r i a A l b e r t i n a A l b e r d a v a n E k e n s t e i n ,
geb. 6 Aug. 1816, overl. 17 Mei 1840, en 20 Dec. 1847 haar zuster jkvr. A n n a
M a r i a C a t h a r i n a A l b e r d a v a n E k e n s t e i n , geb. 28 Mrt. 1819, overl.
23 Nov. 1867; bij de eerste had hij een zoon, bij de tweede 2 zonen, van wie één
jong overleed, en 3 dochters, van wie 2 jong overleden.
Ramaer

[Pantekoek, Carolus]
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PANTEKOEK (Carolus), geb. in 1758, was predikant te Muiderberg, vervolgens in
1783 te Klundert, in 1790 te Breda, raakte bij de omwenteling in 1795 wegens zijn
orangistische gevoelens buiten dienst, werd in Emden beroepen, keerde in 1815
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naar Breda terug, waar hij in hoogen ouderdom overleed. Van hem verscheen:
Godgeleerde Verlustigingen (den Haag 1783); Amoenitates theologicae (Rotterd.
1787), 2 vol.; Aanmerkingen op het resultaat van Purgold's meer dan 50 jarige
overdenkingen over de godsdienst van Jezus (Breda 1791); Verhandeling over de
uiterlijke vereischten in eenen redenaar (Breda 1792); De waarheid ten toetssteen
gebragt, of onderzoek, of het den mensch mogelijk is, uit zich zelven tot Jezus te
komen (Gron. 1801).
Zijn portret bestaat als prent door J. Hulstkamp, M. de Sallieth, F.C. Bierweiler
en een onbekend kunstenaar.
Zie: Alphab. Naamlijst van Boeken, welke sedert 1790-1851 in N. Nederl. zijn
uitgekomen (den Haag 1852), 456.
Wumkes

[Pape, Carolus Wilhelmus]
PAPE (Carolus Wilhelmus), geb. te Breda in 1788, overl. te 's Gravenhage 1 Juli
1873, liet zich 26 Juni 1806 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden,
was predikant te Heusden 1815-52, toen hij zijn ambt neerlegde. Hij was lid in de
lagere en hooge kerkbesturen, ook voorzitter der algemeene synode. Ook is hij
rector geweest van het gymnasium te Heusden. Van hem verscheen: Iets ter
herinnering aan Jan Esdré, redevoering ('s Hertogenb. 1824); De Stad en het land
van Heusden, een leesboek voor de jeugd ('s Hertogenbosch 1828); Handelingen
van het klassicaal bestuur van Heusden, omtrent den gewezen predikant H.P.
Scholte en zijne aanhangers (den Haag 1835); De bestemming van een Christelijk
bedehuis. Leerrede over 1 Kon. 8:29b bij de inwijding van het nieuwe kerkgebouw
der Hervormden te Kerlingsbeek (den Bosch 1843); Leerrede (Heusden 1846); De
landverhuizing. Leerrede over Genesis 11:8a (Heusden 1847); De Heer regeert, de
aarde verheuge zich! Een woord voor onzen tijd of leerrede over Psalm 37:1
(Heusden 1848); Aanteekeningen op de beginselen van het gerevideerde algemeene
reglement voor het bestuur der Herv. kerk (Heusden 1849); Aanteekening op het
ontwerp van het algemeen gerevideerde reglement voor het bestuur der Herv. kerk
(Heusden 1849); Dichtregelen ter herinnering aan J.A.S. Pape (Heusden 1849).
Zijn portret bestaat als prent door H.A. de Bloeme.
Zie: J.G. F r e d e r i k s e n F. J o s . v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek der
Noord- en Zuidnederl. letterkunde 2e dr., 589.
Wumkes

[Pape, Mr. Justus Dorotheus Willem]
PAPE (Mr. Justus Dorotheus Willem), geb. te Renswoude 10 Sept. 1812, overl. te
's Gravenhage 16 Jan. 1878, was de zoon van C.W. Pape, den predikant en rector
van het gymnasium te Heusden, die voorgaat.
Hij studeerde te Leiden, waar hij 2 Apr. 1829 werd ingeschreven en waar hij,
hoewel hij nog eenigen tijd te velde gestaan had en den Tiendaagschen veldtocht
had meegemaakt, op 7 Dec. 1835, zoowel in de letteren promoveerde op een
dissertatie De C. Terentio Varrone, als in de rechten op een De donationibus, quas
conjuges sibi invicem secundum art. 1094 cod. civ. facere possunt.
Hij werd 16 Sept. 1838 met ingang van 1 Oct. d.a.v. benoemd tot substituut-officier
van justitie bij de arrondissements-rechtbank te 's Hertogenbosch en 16 Aug. 1845
tot officier bij die rechtbank.
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Op 3 Sept. 1850 werd hij in het kiesdistrict Heusden tot lid der Provinciale staten
van Noord-Brabant gekozen.
Dat hij bekend stond als een bekwaam rechtsgeleerde, bleek reeds daaruit, dat
hij 3 Mei 1852 benoemd werd tot lid eener Staatscommissie tot herziening der
politiewet.
Op 17 Mrt. 1854 werd hij tot lid van den Hoo-
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gen Raad benoemd. 1 Aug. 1860 werd hij benoemd tot commissaris van de
Nederlandsche Bank. Op 1 Dec. 1871 werd hij met ingang van 1 Jan. 1872 benoemd
tot vice-president van den Hoogen Raad, 7 Nov. 1877 tot president. De laatste
betrekking heeft hij slechts kort bekleed.
Hij huwde 24 Mei 1839 C o r n e l i a M a r i a D a v i n a C a u , overl. te 's
Gravenhage 14 April 1895. Bij haar had hij 2 zonen en 1 dochter.
Behalve zijn vak beoefende hij de wissel-arbitrage. Hij was een vlug man en een
goed rekenaar en besteedde daaraan al zijn vrijen tijd. Hij was in betrekking met
allerlei groote bankiershuizen in het buitenland en verzond somtijds op één dag 10
telegrammen. Het gevolg was, dat hij, die reeds te 's Hertogenbosch vrij bemiddeld
was, een groot fortuin verzamelde.
Zijn zonen, die zijn fortuin erfden, waren ongehuwd. De laatst overgeblevene
heeft zijn geheele vermogen bestemd tot stichting van het Pape-fonds, een instelling
van weldadigheid, gevestigd te 's Gravenhage.
Hij schreef: Aalburg, Bijdrage tot de oudheidkennis van Noordbrabant in
Handelingen Noordbrabantsch genootschap voor kunsten en wetenschappen (1850),
39; Levensschets van Mr. H. Cock (dl. II, kol. 306) in de Levensberichten v.d.
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden (1867), 3.
Ramaer

[Parson, Petrus]
PARSON (Petrus), geb. te Amsterdam 11 Maart 1803, overl. te Steenwijk 13 Maart
1878, liet zich in 1820 inschrijven als student aan het athenaeum te Amsterdam,
werd aldaar candidaat in de letteren, studeerde daarna in de theologie te Utrecht,
waar hij 11 Nov. 1822 aan de hoogeschool werd ingeschreven en zijn studie voltooide
in 1824. Hij vertrok toen naar Leiden en werd als candidaat in de godgeleerdheid
beroepen te Kuinre, waar hij werkzaam was van 1829-31. Vervolgens diende hij de
gemeente van Steenwijk van 1831 tot 1875, toen zijn emeritaat inging. Van hem
verscheen: Voor rijk en arm. Kinderversjes met plaatjes (Amst. 1847; 2e dr. zonder
plaatjes 1849); Snipperuurtjes (Amst. 1848); Zomerbloempjes (Schiedam 1849);
Winterbloempjes (Schiedam 1849); Deugd geeft vreugd (Amst. 1850); Het biddende
kind. Kinderliederen en gebeden uit het hoogduitsch (Rott. 1859); Het ga u wel.
Verhalen en versjes (Amst. 1852); Liederkrans. Verzameling van twee- en
meerstemmige liederen, voor scholen en huisgezinnen. Muzijk van W. Hutschenruyter
(Schiedam 1852); Deugd en ondeugd in 40 bijbelsche voorbeelden voor school en
huisgezin (Amst. 1861); Luistert eens bedaard en stil, wat ik u vertellen wil (Leiden
1873); Zit op Karo (Amst. 1882). Verder is er werk van hem in Herfstavond. Blaadjes
hier en daar opgeraapt (Schoonhoven 1862); Lentemorgen, Veldviooltjes voor onze
vriendjes geplukt (Schoonhoven 1861); Prettig en Nuttig bezig zijn (Leiden 1861);
Van alles wat (Schoonhoven 1859); Zomermiddag (Schoonhoven 1861). In het
nieuwe gezangboek der Hersteld Luthersche gemeente werden twee zijner gezangen
opgenomen nl. no. 242 en 375, en in den nieuwen Vervolgbundel bij de Hervormden
no. 199 en 208.
Zie: J.G. F r e d e r i k s e n F. J o s . v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek der
Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, 2e dr., 590, 591.
Wumkes

[Pasma, Hendrik Franzes]
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PASMA (Hendrik Franzes), geb. te Heerenveen 21 Juli 1813, aldaar overl. 5 Dec.
1890, landbouwer te Haskerdijken, gehuwd met F o k j e J a n s F o k m a (geb. 12
Juni 1814 te Irnsum), warm voorstander van het Friesch en friesche
landbouwbelangen. In 1859 diende hij een belang-
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rijk adres in bij de Staten van Friesland met het oog op de besmettelijke longziekte,
die den frieschen veestapel teisterde. In 1868 schreef hij een brochure over
Friesland's boezemwater. In 1870 gaf hij een lezing uit, die hij te Heerenveen had
gehouden Wat wij uit roommeters kunnen leeren, opgedragen aan zijn landheer jhr.
Mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen. Zijn prijsantwoord over de onreinheid van de
boter in 1873 werd met goud bekroond. In datzelfde jaar deed hij nieuwe
waarnemingen te Londen en werkte zijn verhandeling nog eens om. Op 22 Febr.
1878 werd hij met jhr. van Beyma thoe Kingma en P. Walma benoemd om voor de
friesche landbouwmaatschappij een reis te doen naar Denemarken en Zweden om
het zuivelbedrijf te bestudeeren. Het rapport van die reis is van groote beteekenis
geworden in de geschiedenis der friesche zuivelindustrie, en het gemeentebestuur
van Kampen noodigde hem in 1879 uit een modelboerderij op het Kampereiland te
installeeren op deenschen voet.
Hij stond ook bekend als volksspreker, Nutsvoordrager, en uit zijn pen kwam
menig friesch vers. In het Frysk Lieteboek van J. van Loon en M. de Boer (1899) is
een zijner liederen op muziek gezet. Een paar van zijn reisverhalen vindt men in
Forjit my net 1874 en 1876.
Hij was wethouder van Haskerland en lid der Staten van Friesland.
Zie: mijn biografie met portret in It Heitelân, (1928), 51; mijn Stads- en
Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1934) II, 347, 363, 367, 432, 434, 441;
mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1934) II, 398-408.
Wumkes

[Pasor, George]
PASOR (George), geb. te Ellar (een klein stadje ten Z.Z.O. van Dillenburg) 1 Aug.
1570, overl. te Franeker 10 Dec. 1637; ook E l l a r e n s i s N a s s a v i u s bijgenaamd
(zie: C. S a x i i , Onomasticon literarium, pars. IV, Ultraj. 1804, 144). Hij studeerde
op het gymnasium te Herborn, vervolgens te Lausanne en te Genève, eindelijk te
Nassau-Siegen. Eerst werd hij na 1594 de opvoeder van Johan Ernst, Johan en
Adolf van Nassau, Johan Wilhelm van Wied en Hendrik van Solms, daarna leeraar
aan het ‘paedagogium’ te Siegen. In 1607 begon hij als hoogleeraar in het
Hebreeuwsch en Grieksch te Herborn. Toen in 1626 Herborn geteisterd was door
den dertigjarigen oorlog, was de benoeming tot hoogleeraar te Franeker hem zeer
welkom; op 8 Nov. aanvaardde hij dit ambt met een Oratio de literarum Graecarum
dignitate atque usu. Op 25 Maart 1630 werd hij bevorderd tot ‘artium liberalium
magister’. Bernard Fullenius (zie dl. III, kol. 426 en d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. II, 145 v.) hield de lijkrede op hem, die
gedrukt is: Oratio funebris in obitum Georgii Pasor (Fran. 1638). George Pasor hield
de lijkrede op Johannes Piscator: Oratio in obitum Johannis Piscatoris (Herborn
1625). Voorts schreef hij: Succincta arithmetices praecepta (Herb. 1602); Lexicon
Graeco-Latinum in Novum Testamentum (wij vinden het eerst de derde uitgave
vermeld als verschenen te Herborn in 1626, voorzien van een ‘praefatio de vera
juventutis institutione’, met als toevoegsel: ‘Etyma nominum propriorum et analysis
Hebr. Syr. et Latinorum vocabulorum Novi Testamenti addita Lexico’; nog is dit
lexicon herdrukt te Goslar in 1639, te Amst. in 1641, te Leipzig in 1717 ‘cum
additamentis Schoetgenii’, vgl. H e r z o g ' s Realencyklopädie, XVII, 704 v.);
Collegium Hesiodeum, sive Graeca Hesiodi Carmina, cum versione, indice et vocum
difficiliorum grammatica analysi (Amst. 1632); Manuale Graeca-
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rum vocum Novi Testamenti, cui accedit index anomalorum et difficiliorum
vocabulorum, item tractatus de Graecis Novi Testamenti accentibus (Lugd. Bat. (?)
1633 (?); herdr. Lugd. Bat. 1640; Amst. 1654, 1664, 1672, 1697); Syllabus
Graeco-Latinus omnium Novi Testamenti vocum, cui adjecta est Idea de septem
Novi Testamenti dialectis (Fran. (?) 1637 (?); Amst. 1648). Na zijn dood bezorgde
zijn zoon (zie beneden) de uitgave van zijn Grammatica Graeca Sacra Novi
Testamenti (Gron. 1655). Zijn eerste vrouw was A p o l l o n i a H e n d s c h , dochter
van een burgemeester te Herborn (overl. in 1614); hij hertrouwde met M a g d a l e n a
U r s i n u s , weduwe van P h i l . S e n g e l te Dillenburg (overl. 1631). Hij is begraven
in de academiekerk. Matthias Pasor, die volgt, is zijn zoon.
Zijn geschilderd portret door een onbekenden kunstenaar is in het stadhuis te
Franeker.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 78 v., 678; W.B.S.
B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het rijks-athenaeum te Franeker II (Leeuw.
1879), 128-131; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans, 1900), 473; H e r z o g 's Realencyklopädie XXI (1908), 370, regel 46 v.;
C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs gedurende de 16e en 17e eeuw II (Leid. 1874),
86, 123, 279; E.J.W. P o s t h u m u s M e y e s , Jacobus Revius.... (Amst. 1895),
135 v.
Knipscheer

[Pasor, Matthias]
PASOR (Matthias), geb. te Herborn 12 April 1599, overl. te Groningen 28 Jan. 1658.
Zijn ouders waren George Pasor (zie boven) en A p o l l o n i a H e n d s c h . Hij stierf
ongehuwd. Hij studeerde te Herborn, Marburg en Heidelberg, werd in 1617 magister
philosophiae, in 1619 buitengewoon, weldra gewoon hoogleeraar in de wis- en
natuurkunde te Heidelberg. Na vele wederwaardigheden en gelukkige bestudeering
van de oostersche talen werd hij in 1626 hoogleeraar in die talen te Oxford. Op 16
Febr. 1629 aanvaardde hij het ambt van hoogleeraar in de zedekunde, later ook in
de wiskunde te Groningen. In 1645 zou hij als hoogleeraar in de godgeleerdheid
naar Harderwijk zijn vertrokken, maar nadat besloten was om een ander voor de
wiskunde te benoemen en hem voor de godgeleerdheid aan te stellen, mocht men
hem te Groningen behouden. Op 24 Oct. 1645 werd hij daartoe ook doctor
theologiae.
Zijn inaugureele oratie te Oxford: Oratio pro linguae Arabicae professione in schola
theologiae moet in druk verschenen zijn. S e p p prijst zijn onderwijs zeer. Abdias
Widmarius (zie dl. VII, kol. 1319) sprak de lijkrede over hem uit: Oratio funebris ab
Abd. Widmario dicta (1658). Ook is verschenen: Vita Pasoris, ab ipsomet consignata
et Epicedia in ejusdem obitum (Gron. 1658). De uitgave van de Grammatica Graeca
van zijn vader (met eenige bijvoegselen en verbeteringen, zie boven) wordt door
J.G.B. Winer (zie H e r z o g 's Realencyklopädie XXI, 1908, 368-371) zeer geroemd.
Zijn portret is gegraveerd door S. à Lamsweerde en door een onbekend
kunstenaar.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 79 v., 678; Effigies
et vitae professorum academiae Groningae et Ommelandiae (Gron. 1654); W.J.A.
J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te Groningen (Gron. 1864) Bijl., 20
v.; Bibliotheca theologica el philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
791 (no. 693); P. H o f s t e d e d e G r o o t , Gesch. der Broederenkerk te Groningen
(Gron. 1832), 143; C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs gedurende de 16e en 17e
eeuw II (Leid. 1874), 72, 86; A.C.
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D u k e r , Gisbertus Voetius II (Leid. 1910), Bijl., 62; III (Leid. 1914), 234, aant. 1.
Knipscheer

[Paspoort van Grijpskerke, jhr. Mr. Marinus Cornelis]
PASPOORT VAN GRIJPSKERKE (jhr. Mr. Marinus Cornelis), geb. te Middelburg
1 Jan. 1797, overl. te 's Gravenhage 7 Febr. 1874, was de zoon van Mr. Z. Paspoort
(dl. VIII, kol. 1252) en C. d e V r i e s e .
Hij werd 8 Nov. 1815 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar
21 Oct. 1818 op een dissertatie De fideijussoribus.
Hij vestigde zich als advocaat te Middelburg, werd daar lid van den raad en
wethouder. Hij werd 1 Juni 1821 door den raad tot plaatsvervangend lid der
Provinciale staten gekozen. Op 6 Mrt. 1822 overleed het lid, wiens plaatsvervanger
hij was en dus trad hij als lid op.
Hij was van een vroolijke natuur en maakte op verschillende deftige Middelburgers
spotverzen; daarvan was het gevolg, dat hij niettegenstaande zijn bekwaamheid en
zijn rijkdom niet de carrière maakte, die men hem had toegedacht.
Op 15 November 1834 werd hij tot burgemeester van Oost- en West-Souburg,
op 3 Nov. 1838 tot burgemeester van Middelburg benoemd, welke functie hij 16
Nov. d.a.v. aanvaardde.
Het was voor hem een teleurstelling, dat op 11 Jan. 1849 twee, elk 14 jaren
jongere personen tot lid der Eerste Kamer benoemd werden, terwijl hij toch ook als
candidaat daarvoor in het district Middelburg gekozen was.
Op 3 Sept. 1850 werd hij bij de verkiezingen voor de Staten ingevolge de
Provinciale wet, en op 9 Sept. 1851 bij die voor den raad ingevolge de gemeentewet,
met groote meerderheid herkozen. Op 9 Febr. 1852 werd hij, daar de gemeentewet
combinatie van burgemeesterschap van gemeenten, waarvan een met meer dan
5000 zielen, verbood, als zoodanig van Oost- en West-Souburg eervol ontslagen.
Eindelijk werd hij door zijn medeleden in de Staten 27 Mei 1853 tot lid der Eerste
Kamer gekozen.
Hij verzocht ontslag als burgemeester van Middelburg, dat hem 26 Febr. 1859
met ingang van 15 Mrt. d.a.v. eervol verleend werd. Ook verzocht hij, bij zijn
periodieke aftreding als lid der Eerste Kamer tegen Sept. 1859, niet in aanmerking
te komen en werd hij 12 Juli vervangen.
Des zomers woonde hij op het slot Schoonenburg onder Oost-Souburg.
Hij verhuisde in 1861 naar Brussel, daarop naar Amsterdam en in 1872 naar 's
Gravenhage.
Hij huwde 22 Apr. 1824 jkvr. D a n a M a g d a l e n a S c h o r e r , geb. 18 Sept.
1802, overl. 3 Apr. 1861, bij wie hij 2 zonen en een dochter had. Hij werd in 1832
in den adelstand verheven.
Hij schreef: Mijne uitspanning in ledige uren (Midd. 1822); Beschrijving der
gemeente Oost- en West-Souburg (Midd. 1860); Humorsbruiloft (Midd. 1868); verder
geschiedkundige bijdragen in het Archief van het Zeeuwsch genootschap der
wetenschappen, het Middelburgsch jaarboekje, het Zeeuwsche jaarboekje, en één
in den Middelburgschen naamwijzer.
Ramaer

[Passamier, Petrus]
PASSAMIER (Petrus), geb. te Leeuwarden 19 Maart 1715, overl. 29 Maart 1783,
liet zich 11 Sept. 1733 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, werd
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30 April 1741 bevestigd tot predikant te Stiens, waar hij tot zijn dood werkzaam was.
Men vindt van hem een nederlandsch vers achter de Dissertatio phil. theol. De triplici
coronae Judaicae contortae eversione ejusque loco coronae Messiae erectione
(Franeq. 1738), verdedigd door Dominicus Radbodus onder leiding van prof. H.
Venema, en de Dissertatio de
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Simsone apud exteros vix obvio et de favis a Simsone repertis (Franeq. 1738),
verdedigd door Jacobus Sloterdyck, onder leiding van prof. E.L. Vriemoet.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 72.
Wumkes

[Pauw, Dr. Adriaen (1)]
PAUW (Dr. Adriaen) (1), geb. te Amsterdam 1 Nov. 1585, overl. te 's Gravenhage
21 Febr. 1653 en begraven te Heemstede, zoon van Reynier (2) (dl. IX, kol. 769)
en van C o r n e l i a M i c h i e l s d r . d e L a n g e .
Hij was eerst koopman te Amsterdam, wonende op den Dam, en werd in 1611,
het jaar van den ‘ommekeer’, die Amsterdam eenige jaren aan de ‘nationale
volkspartij’ overleverde, pensionaris van de stad, waar zijn vader Reynier P. toen
burgemeester was, welk ambt hij, na den val van de nationale volkspartij eerst in
1627 opgaf voor een hooger en beter bezoldigd, dat van raad en rekenmeester der
domeinen van Holland en West-Friesland, waardoor hij zich in den Haag vestigde.
Zijn eerste diplomatieke werkzaamheid valt in de periode van zijn pensionarisschap.
Hij maakt namelijk van 22 Mei tot 7 Aug. 1618 met Floris van Pallandt, graaf van
Culemborch, Johan Berck e.a., deel uit van een missie naar het hof van Christiaan
IV van Denemarken en Noorwegen, alsmede bij verschillende duitsche vorsten en
de Hanzesteden. Daarna volgt de extra-ordinaire zending, met Aerssens e.a., naar
het hof van Lodewijk XIII van Frankrijk in 1621, en die met van Essen e.a. naar
hetzelfde hof in 1624, alsmede die met van Randwijck naar het engelsche hof in
1627. In 1631 wordt Adriaen P. raadpensionaris en grootzegelbewaarder van Holland
en West-Friesland, welk hooge staatsambt hij na afloop van zijn eersten termijn van
5 jaar in 1636 neerlegde ten gevolge van de teleurstelling, die zijn diplomatieke
zending, met Johan de Knuyt, naar het hof van Lodewijk XIII in 1634 hem baarde,
welke hoogstbelangrijke missie door toedoen van den stadhouder Frederik Hendrik
tot 1636 werd gerekt. Ook dit aftreden bood Pauw echter weer gelegenheid tot een
nieuwen stap naar boven. Hij liet zich namelijk benoemen tot Eersten en
presideerenden raad- en rekenmeester der domeinen van Holland, welk ambt hij
verder tot 1652 bekleedde. Het hoogtepunt van Adriaen's politieke en
maatschappelijke loopbaan valt, in tegenstelling met die van zijn vader, den stoeren
Calvinist, in het latere deel zijns levens. Als leider van de partij der staatsgezinden
werd hij machtiger, toen de quasi-monarchale macht, die Frederik Hendrik gedurende
vele jaren uitoefende, door diens slechteren gezondheidstoestand verslapte. Pauw
werd dus met Johan de Knuyt de voornaamste plenipotentiaris naar de
vredesonderhandelingen, die in 1646 te Munster begonnen, en een van de groote
bewerkers van dien vrede. In 1651 werd hij daarna, reeds op het einde van zijn
leven, nog eens raadpensionaris. Zijn laatste diplomatieke missies zijn die als
ambassadeur extra-ordinaris, met Joachimi, naar Karel I in 1649 en die naar het
parlement van de engelsche republiek in 1652.
Hij behoorde - in tegenstelling tot zijn naar zeden en levenswijze nog zoo
eenvoudigen vader - naar stand en levenswijze reeds geheel tot den quasiadellijken
stand, werd door aankoop heer van Heemstede, Bennebroek, Nieuwerkerk,
Zuid-Schalkwijk, Hoogersmilde, Rietwijk, Rietwijkeroord en Oosterwijk, was dus
groot-grondbezitter en kasteelheer, vooral door den uitbouw van zijn prachtig slot
te Heemstede. Jacobus I van Engeland benoemde hem reeds in Oct. 1613 tot eques
auratus, gulden ridder, de fransche koning in 1624 tot ridder in de orde van St.
Michel. Dat hij bewind-
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hebber van de O.-I. Compagnie (van 1618-41) was, spreekt vanzelf. Verschillende
hooge waardigheden als curator van 's lands universiteit te Leiden, reeds in 1619,
hoofd-ingeland van Delfland in 1645 vielen hem verder ten deel.
Adriaen P. huwde, 1e 26 Jan. 1606 met A n n a S e y s , geb. 1583, overl. reeds
1607, dochter van C l a e s S e y s en T r y n C l a e s d r . C l o e c k ; 2e op 7 Febr.
1610 met A n n a (v a n ) R u y t e n b u r g h , geb. 1589, overl. 1648, dochter van
P i e t e r G e r r i t s z R u y t e n b u r g h en A e l t g e P i e t e r s d r . Uit deze beide
huwelijken had hij 7 kinderen.
De politieke loopbaan van Adriaen P. vertoont niets van de grootschheid, nog die
van een vorig geslacht, ook die van zijn vader, kenmerkend. Als zoon van een reeds
machtigen en rijken vader was zij reeds van te voren afgebakend. Zijn eerste
beslissende schrede op den weg, die hem tot de hoogste eere-ambten in de jonge
republiek zou voeren, was het gevolg van de politieke omwenteling van 1611, die
het verwijderen van den humanistisch-libertijnschen pensionaris van Amsterdam,
Dr. Albert de Veer, door diens promotie tot raadsheer in den Hoogen Raad, noodig
maakte, waarop de, overigens zeer bekwame zoon van den calvinistischen
burgemeester Reynier P. natuurlijk als candidaat der nationale volkspartij in diens
plaats trad. Deze eerste gedaante, waarin hij moest optreden, is geen beletsel
geweest voor zijn latere rol als chef der republikeinsch-staatsgezinde factie. Toen
het politiek-religieuze getij in de jaren 1620 begon te kenteren, moest Adriaen P.
het lot van zijn voorganger deelen: ook hij moest worden omhoog en daarmede weg
gewerkt. Joh. E. Elias beschrijft de moeilijkheden, die zich daarbij voordeden als
volgt: ‘Het had heel wat voeten in de aarde ook dit familielid (der Pauwen) kwijt te
raken: de begaafde pensionaris, een uitgeslapen intrigant, beginselloos en
onbetrouwbaar, was een man, die ontzien moest worden. Zijn buitengewone
bekwaamheid deed voorzien, dat hij het in de toekomst ver zou brengen. Alleen
een aanzienlijk of voordeelig staatsambt zou hem kunnen bewegen goedschiks zijn
post te Amsterdam te verlaten. Het is vermakelijk om te zien, hoe de amsterdamsche
heeren bij elke vacature van dien aard zich voor hun Pensionaris afsloofden. Op
denzelfden dag, waarop Dr. Jan ten Grootenhuys zijn tegencandidaat voor het
Schoutsambt, Dr. Reynier Pauw (3) versloeg, den 5den Jan. 1621, werd in de
Vroedschap besloten de candidatuur van Adriaen P. voor het raadpensionarisschap
van Holland - dat sedert de afzetting van Oldenbarneveldt tijdelijk door den
dordtschen Pensionaris Andries de Witt werd bekleed - te ondersteunen. Pauw
moest het echter afleggen tegen den Raadsheer Anthony Duyck, die twee weken
later door de Staten tot Raadpensionaris werd verkozen. Toen den 31en Dec. 1624
in de Vroedschap werd beraadslaagd over de keuze van een opvolger van Noël de
Caron als Ordinaris ambassadeur van den Staat in Engeland, werd wederom Dr.
Adriaen P. candidaat gesteld. Ook dit ambt ontging hem; het werd aan den heer
van Sommelsdijck toegewezen. Eindelijk gelukte het de amsterdamsche regeering
haar Pensionaris in Juli 1627 door den Prins uit de nominatie van de Staten tot raad
en rekenmeester der Graaflijkheidsdomeinen te doen verkiezen. Het is wel
opmerkelijk, dat juist de politieke val van vader Reynier te Amsterdam voor zijn
zoons een schitterende haagsche carrière opende; dezen zijn, in letterlijken zin,
‘naar boven gevallen’ (Gesch. van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat, 91).
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Men ziet, welke ambten den jongen, bekwamen pensionaris in die jaren ontgaan
zijn. Toen Adriaen P. eenmaal den voet in den stijgbeugel der haagsche hiërarchie
had gezet, moest hij wel snel in aanzien en macht stijgen. Doch de politieke
omstandigheden gedurende zijn eerste raadpensionarisschap waren hem niet
gunstig. B l o k (Gesch. van het Ned. Volk IV, 324) beschrijft dit als volgt: ‘De Prins
had feitelijk de leiding der buitenlandsche zaken zoo goed als geheel en kon zijn
voornemen om innige samenwerking met Frankrijk tot stand te brengen zonder veel
moeite doorzetten. In de eerste plaats kon dit geschieden door den met de leiding
der buitenlandsche betrekkingen belasten Raadpensionaris van zich afhankelijk te
maken. De oude prinsgezinde Duyck en na hem de volgzame en zorgelooze J. Cats
waren in dit opzicht gemakkelijk te bewerken. Veel minder was dit het geval met
den bekwamen, handigen en zelfstandigen Adriaen Pauw, in wien sommigen reeds
een nieuwen Oldenbarneveldt vreesden. Zoover kwam het nu wel niet, want P. kon
met zijn grooten voorganger niet op ééne lijn staan, maar toch was hij den Prins
lastig genoeg en op handige wijze wist deze in 1634, gebruik makende van een
gezantschap naar Frankrijk, dat een nauwe alliantie moest inleiden, den gevaarlijken
staatsman tijdelijk uit zijn belangrijken post te verwijderen. Men wist het verblijf van
den Raadpensionaris in Frankrijk zoo lang mogelijk te rekken, ook nadat het vurig
begeerde verdrag met deze mogendheid reeds gesloten was, en voordat hij kon
terugkeeren, was de zaak zoover gereed, dat Pauw besloot de eer aan zich te
houden en bij het einde van zijn vijfjarigen diensttijd uit eigen beweging bedankte.
Toen eerst kon hij terugkomen, maar zijn opvolger, Jacob Cats, nu definitief
Raadpensionaris.... was bij zijn terugkomst reeds.... in functie.’ Men kan dus zeggen,
dat Adriaen Pauw's bekwaamheid hem op het hoogtepunt van zijn leven in den weg
heeft gestaan de loopbaan te vervolgen, die voor hem scheen bestemd. Zoo is het
gekomen, dat als het hoogtepunt van zijn werk waarschijnlijk de jaren 1646-47
moeten worden beschouwd, toen hij met Andries Bicker - en in nauwe samenwerking
met Cornelis Bicker, den toen almachtigen burgemeester van Amsterdam - optrad
als leider van de buitenlandsche politiek der staatsgezinde partij (E l i a s , a.w. 122),
den vrede met Spanje tegen de fransche intriges en machtige belangen in de
Republiek zelf wist door te voeren en onherroepelijk te maken. Dit werk, waarvoor
hij - zie B l o k - heel wat bestrijding en zelfs smaad te verduren had - o.a. als zou
hij door Spanje zijn omgekocht, wat trouwens in overeenstemming was met de
toenmalige politieke zeden - geeft hem, meer dan zijn vervullingen van het
Eersteministerschap der Republiek, aanspraak op een eervolle plaats in de
geschiedenis. Als diplomaat had hij zeker verdiensten, die o.a. nog in zijn laatste
ambassade, gelijk V r e e d e getuigt, in zijn Inleiding tot eene Gesch. der Nederl.
Diplomatie, uitblonken - zie ald. deel I, Bijl., 104 volg. en 2e ged., 2e stuk.
Geschilderde portretten: door M.J. Miereveldt in verz. J.E. Criellaert te Rotterdam,
door G. van Houthorst in verz. ridder Pauw van Wieldrecht op huize Broekhuizen
bij Leersum, door G. Terborch in dezelfde verzameling, door G. Terborch in het
bezit van H.M. de Koningin te 's Gravenhage, door denzelfden schilder op het stuk
‘De vrede van Munster’ in de Nat. Gallery te Londen en op een stuk de intocht van
Pauw te Munster voorstellende in het stadhuis aldaar, dat eveneens aan Terborch
wordt toegeschreven, in het raad-
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huis te Munster ook een portret dat toegeschreven wordt aan J.B. Floris, voorts
schilderde A. van Hulle zijn portret in 1648 en zijn er op het slot Gripsholm in Zweden
twee geschilderde portretten door onbekende kunstenaars. Prenten: door M. van
Lochem naar P. de Mol, door Th. Matham en C. Visscher, beide naar G. Honthorst,
door P. Tanjé en P. Holsteyn, beide naar G. Terborch, door P. Pontius naar A. van
Hulle, en een uitgegeven door B. Moncornet.
Zie: J o h . E. E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam, alsmede diens Gesch. van
het Amsterdamsche Regentenpatriciaat en Het Voorspel van den Eersten Engelschen
Oorlog; P.J. B l o k , Geschiedenis van het Nederl. Volk IV; G.W. V r e e d e , Inleiding
tot eene Gesch. der Nederl. Diplomatie; P. G e y l , Gesch. van de Nederl. Stam,
deel II, en de daar geciteerde geschriften.
van Ravesteyn

[Peelen, Jan]
PEELEN (Jan), geb. te Zuylen 4 Oct. 1825, overl. te Oberlahnstein (Rijnprovincie)
14 Mei 1903, was de zoon van J a n P e e l e n en M a r i a G e e r t r u i d a G i l h u y s .
Hij kwam vrij jong in de leer op de fabriek van Paul van Vlissingen (dl. VII, kol. 1273)
en Dudok van Heel te Amsterdam. Hij doorliep daar alle stadiën en voerde sedert
1850 de meeste bestellingen, die de firma uit het buitenland kreeg, uit, o.a. in
Engeland en Italië. Hij was sedert 1856 werkzaam als ingenieur van de
Nederlandsche suikerraffinaderij te Amsterdam, maar keerde in 1858 weder terug
tot van Vlissingen en van Heel, ten einde voor hen een ijzergieterij en -pletterij te
Caïro te stichten en in bedrijf te brengen in opdracht van den khedive van Egypte.
In Juni van dat jaar kwam de fabriek in werking. Niet lang daarna kwam een bevel
van den khedive om alle koperen stoomleidingen uit de fabriek te nemen, daar die
gebruikt moesten worden bij den bouw van een oorlogschip. Hij was hierover zoo
geërgerd, dat hij ontslag als directeur der fabriek nam. De firma van Vlissingen en
van Heel droeg hem toen de bestelling en het inzetten van 22 sluisdeuren in den
grooten stuwdam in de Nijl bij Assoean op. Dit werk werd weder niet naar zijn zin
uitgevoerd, zoodat hij ontslag nam en in Juni 1861 naar Nederland terugreisde.
Onderweg bereikte hem de aanvraag van P. Holtzman en de Bruyn om te zamen
de bovengenoemde suikerraffinaderij aan te koopen en geheel te vernieuwen. De
fabriek werd Hollandsche suikerraffinaderij genoemd en kwam onder hem als
technisch directeur, J. Ferman als raffinadeur en Holtzman als koopman. Hij en zijn
mededirecteuren hebben haar tot bloei gebracht en in 1892 nam hij als directeur
ontslag. Hij verhuisde toen naar 's Gravenhage en in 1895 naar Oberlahnstein.
Hij huwde 20 Mei 1858 A n n a H e n d r i k a K n o o p s , geb. 12 Apr. 1830, overl.
31 Oct. 1885, bij wie hij een zoon en 2 jong gestorven dochters had.
Ramaer

[Peenen, Daniël van]
PEENEN (Daniël v a n ), of P e n i u s , geb. te Leiden in 1618, overl. te
Noordwijkerhout in 1681. Hij was aldaar predikant sedert 1647. Als theol. cand. liet
hij zich 28 Oct. 1643 in het alb. studios. te Leiden inschrijven. Hij schreef:
Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus (Leid. 1676); De waare
aanbidder ofte eenighe predicatiën over het ghebedt des propheten Daniëls en sijn
boeck 9:1-23... (1658); Zalige ontmoetinge Gods en der menschen. (Amst. 1667);
Triumph der waerheid over de gewaande victorie van Romen over Geneve tegen
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Hazard (Amst. 1664, 1679); Twee dank- en bededags predicatiën over Jac. 4:8 en
Luc. 18:24; G o d w y n ' s Moses en Aaron (Amst. 1664), een vertaling.
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Zie: Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 142; 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]), 254, 547 en Register; G.D.J. S c h o t e l ,
Gesch. v.d. oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelb. Catechismus
(Amst. 1863), 266; M. S o e r m a n s , Kerkelijk Register.... der predikanten van ZuidHolland, 58.
Knipscheer

[Peenen, Marcus van]
PEENEN (Marcus v a n ), geb. te Leiden 29 Aug. 1642, overl. aldaar 9 Jan. 1696.
Hij liet zich 13 Mei 1664 als student inschrijven aan de universiteit te Leiden, werd
predikant te Koudekerk in 1668, te Leiden in 1680. Hij schreef: Over den brief aan
de Romeinen, twee deelen (Leid. 1694; Amst. 1717); vert. in het Hoogduitsch (Frankf.
1697).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 81; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister v. nederduitsche boeken tot 1787, 406; 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], 398 en Register; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 128, 131.
Knipscheer

[Peereboom, Wigger Arnoldus]
PEEREBOOM (Wigger Arnoldus), geb. te Bolsward 31 Oct. 1837, aldaar overl. 7
April 1894, zoon van P i e t e r W i l l e m s P. en S o p h i a C o r n e l i a B a a r s ,
was notaris in zijn geboorteplaats (1868-94), lid der Prov. staten van Friesland
(1875-94) voor het hoofdkiesdistrict Franeker, lid van den gemeenteraad (1865-77)
en volmacht van Wonseradeels zuiderzeedijken.
Hij huwde met C.E. K u i p e r . Zijn zoon, P i e t e r P., was burgemeester van
Bolsward (1884-99) en lid der Prov. staten van Friesland (1894-1917).
Wumkes

[Pelerin, Adriaan Lodewijk]
PELERIN (Adriaan Lodewijk), geb. 10 Jan. 1738 te Maastricht, overl. 15 Floréal an
XII (5 Mei 1804) te Houthem (L.), geschiedschrijver, zoon van A d r i a a n , 's lands
med. doctor en prof. te Maastricht, en M a r g a r e t h a W i l h e l m i n a B e n i o n ,
beiden uit Leiden.
Pelerin promoveerde te Leiden in de beide rechten 14 Juni 1757 op proefschrift:
De fundamento juris naturalis et obligatione quam producit (Leiden 1757). Hij is in
zijn vaderstad onafgebroken van 1762 tot 1770 lid van den magistraat van
brabantsche zijde geweest. In de maand Jan. van laatstgenoemd jaar benoemde
hem het stadsbestuur tot stadspensionaris. Dit voorname ambt, omschreven in de
Stadsrecessen van 1665, hoofdst. 14, artt. 2, 3 en 4, heeft hij eervol bekleed tot de
inneming der stad door de Franschen in 1794. Op dat oogenblik was de pensionaris
van stads wege naar den Haag en er is eenige tijd overheen gegaan, voordat hij
zich vrij van verdenking van franschen kant en rustig te Houthem ambteloos mocht
vestigen.
Pelerin heeft ook voorname ambten in het staatsche land van Overmaze vervuld.
In 1770 werd hij tot griffier van de Staten van Dalhem benoemd en vijf jaar later tot
luitenant-voogd van Valkenburg. De voogd, in casu Jan Walraven graaf van
Welderen, werd door de Staten-Generaal aangesteld en deze, die zich met de eer
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alleen geheel tevreden stelde, wees zijn plaatsvervanger aan. Pelerin werd in het
stadje Valkenburg 1 Oct. 1775 plechtig verwelkomd en ingehaald. Hij was een
algemeen geacht ambtenaar te Maastricht en elders.
Pelerin beoefende de plaatselijke historie, waaraan hij zich in zijn ambteloos
tijdperk geheel gewijd heeft. Hij werkte wetenschappelijk met aanduiding van de
bronnen en was de eerste, die een doorloopende, alhoewel niet volledige
geschiedenis van Maastricht voltooid en uitgegeven heeft. Alle en enkele betere
bron-
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nen heeft hij destijds moeilijk kunnen kennen.
Hij was lid van de Waalsche gemeente en 15 Sept. 1765 gehuwd met A n n a
Elisabeth Collard.
Hij schreef: Essais hist. et critiques sur le dép. de la Meuse-Inférieure, en général,
et la ville de Maestricht, chef-lieu, en particulier (Maestr. an XI, 1803); Beschrijvinge
van het Staatsland van Overmaze, gepubliceerd door G.D. F r a n q u i n e t met
Notice biogr. d' A.L. Pelerin in Annales de la Soc. hist. et arch. à Maestricht, dl. I
(Maestr. 1854-55).
Blonden

[Pellecom, Abraham Nicolaas van]
PELLECOM (Abraham Nicolaas v a n ), geb. te Arnhem in 1783, overl. te Bokstel
in 1849. Hij werd predikant te Kortenhoef in 1806, te Zuid-Beierland (ook genoemd
‘aan de Hitsert’) in 1809 (bediening neergelegd in 1813), te Prinsenhage in 1817,
te Geertruidenberg in 1833, emeritus 1836. Zijn vader, J a c o b u s v a n
P e l l e c o m , werd predikant te Castricum in 1778, te 't Woud in 1781, te Amstelveen
in 1782, te Arnhem in 1783, te Schiedam in 1784, overleden in 1825; zijn moeder
was P e t r o n e l l a E l i s a b e t h d u R i e u (overl. 20 Nov. 1834). De zoon is te
Kortenhoef 16 Nov. 1806 getrouwd met J.G. Z e g e r i u s . Gedichten van vader en
zoon vulden eenige bladzijden van de Nederlandsche Muzen-almanak van 1837.
In De Gids van 1837, blz. 99-101, wordt met hun verzen op felle wijze de spot
gedreven: ‘Wie dat poëzij noemt, moge bij Alceste te school gaan’! enz. In hetzelfde
jaar schreef de zoon anoniem: Lofzang aan den gelauwerden poëet, vermaarden
schrijver en verwonderlijken omnis homo (bedoeld is Chr.P. Eliza Robidé van der
Aa, zie dl. I, kol. 8-10) Fremebundus Aquatilius Ventosus Coelimonticola (zinspeling
op het destijds door dezen bewoonde buitengoed De Hemelsche Berg). Reeds in
1815 had hij als ‘v.P.’ doen uitgaan: Ridder L.... s, of zoo gaat het (bedoeld is Cornelis
Loots, zie dl. IV, kol. 931 v.). In hetzelfde jaar verscheen: L.... s van P. ll. c.m.,
gezegd V.P. Nog schreef hij: Het magnetismus (Breda 1816); De slag van Algiers
(Schiedam 1817); De laster, dichtstuk (Breda 1818); Gedichten twee deelen (Breda
1824); Bij de opening van de Koninklijke militaire akademie te Breda, 24 Nov. 1828
(Breda 1828); Leerredenen (Breda 1820); Leerrede over Hand. 13:6-12.... (Amst.
en Breda 1829), en waarschijnlijk De Jezuiten, de troon der Nederlanden en het
Concordaat. Vlugtige historische herinneringen en wenken (Amst. 1841). Ten slotte
noemen wij zijn: Gedachtenisviering eener 40-jarige Evangeliedienst. Leerrede over
Luc. 10:20 (den Bosch 1846), verschenen onder zijn latere breedere benaming A.N.
v a n P e l l e c o m v a n K o r t e n h o e f , welke heerlijkheid hij had gekocht.
Zijn portret is gegraveerd door P. Velijn en H.W. Caspari.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 82 v. 679; De Gids
I (Amst. 1837), 99-101; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 460;
(1833-49), 514; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 114; (1907), Bijl., 156, 166, 169;
(1908), Bijl., 100, 125 v.; 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]), kol. 289 v. (no. 2809), 291 (no. 2830),
407 (no. 3930), 674 (no. 6423); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leid.
1883), 377, 627; II (Leid. 1885), 300 (no. 1861, 360 (no. 2284); M.H. v a n d e r
V a l k , Kerkelijk Oud-Beyerland (Oud-Beijerl. 1907), 136 v.; F r e d . M u l l e r , Beschr.
catalogus van 7000 portretten (Amst. 1853); F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n ,
Biogr. Woordenb. d.N.- en Z.-Nederl. lett. 2e dr., 600.
Knipscheer
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[Pelt, Willem]
PELT (Willem), kartuizerprior, overl. te Delft 28 Juni 1540. Hij was monnik van
Sint-Bartholomeusdal buiten de Waterslootpoort te Delft, welk klooster hij gedurende
ongeveer tien jaren tot aan zijn dood als prior heeft bestuurd. In 1531 vindt men
hem voor het eerst in deze functie vermeld. Tijdens zijn bestuur heeft het klooster
bij herhaling aanzienlijke schade geleden in zijn bezittingen en inkomsten. In de
jaren 1530 en '32 zijn de goederen van de delftsche kartuizers op Tholen en elders
door overstroomingen getroffen. Ook ontkwamen zij niet aan stoffelijken tegenspoed
bij den delftschen brand van 1536. De verliezen, door een en ander beloopen,
raamden zij op 200 pond hollandsch per jaar. Hij is als prior opgevolgd door Pieter
van Scherpenisse (dl. VI, kol. 1227).
Zie: Bijdr. gesch. bisd. Haarlem XLIX (1932), 351-352.
Scholtens

[Petit, Jean]
PETIT (Jean) geb. in 1695 te Langeren (in Bourgondië), overleden 1792 te Helmond,
zoon van den klokkengieter J e a n P. en van M a r i a C h r i s t i n a J u l l i e n , werkte
aanvankelijk samen met zijn broer Jozeph (dl. II, kol. 1100) als reizende
klokkengieters in Brabant, Rhijnland en Westfalen. In 1727 is hij als bakker gevestigd
te Helmond, waar hij nadien nog ruim 60 jaren bleef wonen. Hij was 21 Dec. 1721
te Helmond gehuwd met M a r i a A n n a v a n H a e n d e l (geb. 1694, dochter van
den brouwer E v e r t v.H. en van E l i z a b e t h W a g e m a n s ). Hieruit werden
meerdere kinderen geboren, die de vader allen overleefde.
Heeren

[Petri, Hermannus]
PETRI (Hermannus), of P e t r e j u s D r o g e n h a m of D r o g e h a m , geb. te
Drogeham in 1591, overl. te Rijperkerk omstr. 21 Nov. 1656, was predikant te Garijp
c.a. na 1607 tot 1616 en te Rijperkerk c.a. tot zijn dood, waar hij ook ligt begraven.
Hij was blijkens den grafsteen met latijnsche inscriptie gehuwd met G e e r t i e
H e i n s , die 10 Dec. 1659 overleed, oud 65 jaar. Men vindt van hem een latijnsch
vers in A d r . H a s i u s , Den geestelijcken Alarm tot schrick der godtloosen en troost
der vroomen (Leeuw. 1648), en in een werkje Sions Tempelvreugd.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 120,
134.
Wumkes

[Pex, Joannes]
PEX (Joannes), te Amsterdam geboren uit G i l i a m P e x en C h r i s t i n a v a n
D i e m e n , werd den 21en Dec. 1744 gedoopt in de statie het Begijnhof. Zijn hoogere
studiën voor het priesterschap voltooide hij te Leuven en stond in 1768 als kapelaan
te Buitenveldert. Onder bepaalde voorwaarden werd hij den 18en Oct. 1771 door
het amsterdamsche stadsbestuur als derde kapelaan toegelaten in de statie ‘op de
Boommarkt’. In 1775 vertrok hij als pastoor naar Aarlanderveen, waaronder nog
Alphen in het kerkelijke behoorde. In den nacht van 1 op 2 Juni 1776 werd in de
kerk te Aarlanderveen ingebroken; het zilveren vaatwerk werd geroofd en het H.
Sacrament in den tuin der pastorie weggeworpen. Van het gemeentebestuur verkreeg
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Pex toestemming om het H. Sacrament plechtig in processie naar de kerk terug te
brengen. De feestrede, welke door hem bij die gelegenheid werd uitgesproken,
verscheen in druk te Amsterdam bij F.I. Sundorff op 't Rockin, getiteld: Predikatie
op den diefstal gepleegt aan de Roomsche kerk van Aarlanderveen in den nagt
tusschen 1 en 2 Juny 1776, 31 blz. In 1786 vroeg Pex, om een reis te maken naar
het buitenland, ontslag als pastoor; in 1787 verzocht hij aan den aarts-
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priester wederom als dienstdoend priester in de hollandsche missie te worden
opgenomen. In Oct. 1788 werd hij benoemd tot pastoor te Oude Tonge; den 1en
November 1805 nam hij ontslag uit de bediening en vertrok naar Megen, waar hij
den 2en Oct. 1816 kwam te overlijden.
Als pastoor te Oude Tonge nam Pex de partij op van pastoor Schiefbaan te
Dordrecht, die bij zijn gemeentenaren verzet en tegenstand ontmoette in allerlei
kerkelijke aangelegenheden, en schreef een boekje, dat in 1798 te Dordrecht
verscheen bij N. van Eysden: Iets voor de Dordrechtsche Roomsche Gemeente,
waartegen P. K e u l een wederwoord schreef: Iets voor 't Publiek en voor J. Pex.
Zie: Bijdr. bisd. Haarl. LI, 288-296.
van der Loos

[Pfaff, Johan]
PFAFF (Johan), of P h a f f , overl. 1761. Hij was luthersch predikant te Zaandam
van 23 Febr. 1727 tot 8 Oct. 1741, te Gouda tot 27 Mei 1742, te Paramaribo (eerste
predikant van de luthersche gemeente aldaar) van 18 Nov. 1742 tot zijn ontslag
wegens oneenigheid met den kerkeraad in 1745. Hij schreef: Voorlooper tot de
aanstaande gemeenmaking der geloofsformulieren van die Chr. kerk (1740).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 248; vgl. de werken van Ch.M. P f a f f in R. A r r e n b e r g , Naamreg.
van nederd. boeken tot 1787, 410.
Knipscheer

[Phelsum, Murk van]
PHELSUM (Murk v a n ), overl. omstr. 1780 te Sneek, liet zich 17 Nov. 1754 als
med. cand. inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, promoveerde
in de geneeskunde, vestigde zich als med. doctor te Bolsward, sedert 1764 te Sneek.
Van hem verscheen: Historia physiologica ascaridum (Leeuw. 1762); Explicatio
patrium pythographiae L. Plukneti (Harlem. 1769); Natuurkundige verhandeling over
de wormen, die veeltijds in de darmen der menschen gevonden worden (Leeuw.
1767), in het Duitsch vertaald door J o h . W e i s s e (Gotha 1780-92); Vertoog over
de gemakkelijkste wijze om geknelde darmbreuken binnen te brengen (Sneek 1772);
Brief aan den heer C. Nozeman over de gewelfstekken of zeeëgelen, waarachter
gevoegd zijn twee beschrijvingen, de eene van een zeker soort van zeewier en de
andere van maden in een vuile verzwering gevonden (Rotterdam 1775); Twee
brieven rakende de verhandeling van den heer Tissot over de vallende ziekte
(Amsterdam 1776); Verhandelingen over tot de genees- en natuurkunde behoorende
onderwerpen (Franeker 1776). Zijn bibliotheek werd verkocht 13 Maart 1780.
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930) I, 196, 272, 298,
316.
Wumkes

[Philips de Goede]
PHILIPS DE GOEDE, hertog v a n B o u r g o n d i ë , 1419-1465/67, geb. te Dijon
30 Juni 1396, overl. te Brugge 15 Juni 1467. Als oudste en eenige zoon van J a n
z o n d e r V r e e s en M a r g a r e t h a v a n B e i e r e n was hij de drager der
bourgondische aspiraties in de Nederlanden, waarvan het dubbele huwelijk van
1385 den grondslag had gelegd. Gezond en krachtig van lichaam en geest stond
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hij alleen reeds daardoor sterker dan de eenige beiersche spruit uit die
verbintenissen, vrouwe Jacoba. De bourgondische politici zagen derhalve vooruit,
dat de beiersche erfenis waarschijnlijk eens den jongen Philips zou toevallen en
daarom zonden zij hem herhaaldelijk naar Vlaanderen, om er de zeden en gewoonten
van zijn noordelijke onderdanen te leeren kennen. Hij leerde behalve Fransch en
Latijn, ook
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Nederlandsch en Duitsch. Aldus was Philips door zijn opvoeding al meer naar het
noorden georiënteerd dan zijn vader Jan zonder Vrees.
In de jaren 1412-15 en 1417-10 Sept. 1419 (dood van zijn vader) bestuurde hij,
als graaf de Charolais, Vlaanderen en Artois. Tijdens de tweede periode kon hij bij
de erfopvolging van het beiersche huis in opdracht van zijn vader voor de eerste
maal zijn groote politieke talenten toonen. De opvolging van Jacoba, na den dood
van haar vader Willem VI (31 Mei 1417) in Henegouwen, Holland en Zeeland, en
haar huwelijk met Jan IV van Brabant, het hoofd van den jongeren bourgondischen
tak, werden bedreigd door de actie van keizer Sigismond, die den oom van Jacoba,
Jan van Beieren, als pretendent naar voren schoof en de noodige
huwelijksdispensatie tegenhield. In 1418 schenen Holland en Zeeland voor Jacoba
en daarmede voor Bourgondië verloren te gaan. Toen bewerkte Philips een
wapenstilstand (10 Oct. 1418), die in Febr. 1419 in den vrede van Woudrichem werd
omgezet. Hij wist daarbij keizer Sigismond behoorlijk uit te schakelen, de aanspraken
van Jan van Beieren te bevredigen zonder de rechten van Jacoba en haar gemaal
prijs te geven.
De dood van Jan zonder Vrees (10 Sept. 1419) maakte Philips tot hertog van
Bourgondië en graaf van Vlaanderen en Artois. Na een hartstochtelijk, diepgevoeld
en toch gestyliseerd rouwmisbaar stelde Philips zijn wraakplannen op en voerde
deze met onverbiddelijke consequentie uit. Steunend op de fransche koningin, de
gemalin van den waanzinnigen Karel VI, en een sterke bourgondische partij begon
hij den strijd tegen den Dauphin, die als vijand van de fransche natie werd
voorgesteld. Diens rechten op de fransche kroon zouden overgaan op den
engelschen koning Hendrik V, met wien Philips vriendschap en een verbond sloot.
Verschillende steden ten Zuiden van Artois werden hem daarbij toegewezen (verdrag
van Troyes, 21 Mei 1420).
In den oorlog, die nu volgde, ontnamen de bourgondische en engelsche troepen
den Dauphin nog vele steden in Zuid- en Midden-Frankrijk, dat dezen alleen trouw
was gebleven. De dood van koning Hendrik V en Karel VI (herfst 1422) veranderde
echter den toestand geheel. De Dauphin, nu rechtens koning van Frankrijk, trok de
oprechte Franschen tot zich, vooral ook omdat de nieuwe engelsche pretendent
een kind van eenige maanden was. De Engelschen boden toen aan Philips het
regentschap in Frankrijk aan, maar deze weigerde pertinent. Hij wilde niet meer
zooals zijn voorvaders geheel in fransche zaken opgaan. Aan zijn belangen van
fransch kroonvazal wilde hij niet de noordelijke territoriën en de gunstige
vooruitzichten op nieuwe aanwinsten opofferen. Dat daarop zijn politiek gericht was,
blijkt bijv. uit den aankoop der opvolgingsrechten in Namen (1421), het verkrijgen
van Tournaisis (1424), het huwelijk met Bonne van Artois, weduwe van Philips van
Nevers, na het overlijden van zijn eerste vrouw Michelle de France (1424). Er was
bovendien kans op verovering der landen van Jacoba van Beieren.
Na den vrede van Woudrichem waren de omstandigheden in Holland snel
veranderd. De oneenigheid tusschen Jacoba en haar gemaal, haar vertrek uit
Brabant, het verpanden van het bestuur over Holland en Zeeland aan Jan van
Beieren door het verdrag van St. Maartensdijk (21 April 1420), de onderwerping
van Jan IV aan de Staten van Brabant, de verklaring van Jacoba, dat zij haar huwelijk
voor ongeldig hield, ten slotte haar vlucht uit Bergen naar Engeland en haar huwelijk
met Humphrey hertog van Gloucester, waren fei-
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ten, die Philips' vroegere berekeningen schenen te zullen doorkruisen. Nu kwam
echter zijn diplomatie in actie. Met succes wist hij de uitspraak in het te Rome
aanhangig gemaakte huwelijksproces te verschuiven, de militaire expeditie van
Humphrey uit te stellen en tevens nadere aansluiting te krijgen bij Jan van Beieren,
wiens positie door de genoemde gebeurtenissen het meest werd bedreigd. Deze
benoemde 6 April 1424 Philips tot zijn erfgenaam. Maar ten slotte kwam Humphrey
toch met een leger naar Henegouwen (einde 1424), heroverde het gebied op de
Brabanders en liet door de henegouwsche staten zijn huwelijk met Jacoba als geldig
erkennen. Philips riep terstond zijn onderdanen op om Jan IV te helpen. De krijgskans
keerde dan ook spoedig, zoodat Gloucester weldra Henegouwen verliet, aan Jacoba
den wanhopigen strijd overlatende. In Holland behaalde Philips nog meer succes,
als gevolg van den dood van Jan van Beieren, die 6 Jan. 1425 door vergif stierf.
Als zijn erfgenaam maakte Philips zich eerst meester van diens apanage tusschen
Lek en Maas en sloot bovendien in Mei 1425 met den brabantschen hertog, die
intusschen het bestuur over Holland en Zeeland op zich genomen had, een verdrag
gelijk aan dat van St. Maartensdijk, waarbij hem het bestuur over beide gewesten
werd overgedragen. Wel waren de Hoeken bij Schoonhoven den strijd voor Jacoba
begonnen, waar zij steun ontvingen van de Lichtenbergers en den elect van Utrecht,
maar Philips' invloed had in Rome de bisschopsbenoeming van Zweder van
Culemborg, een aanhanger der Kabeljauwen, weten door te zetten. Bovendien
moest Jacoba zich in Juni 1425 onder bescherming van Philips stellen, die haar in
's graven Steen te Gent deed opsluiten.
Philips werd in Aug. 1425 in Holland en Zeeland als ruwaard erkend, terwijl de
Hoeken zich slechts binnen Schoonhoven handhaafden. Maar nog in dezelfde
maand (31 Aug.) vluchtte Jacoba uit Gent en begaf zich naar haar getrouwen op
de hollandsch-utrechtsche grenzen. Philips moest toen nog drie jaren strijden,
voordat hij in het rustige bezit der graafschappen geraakte; ongeveer de helft van
dien tijd bracht hij persoonlijk in Holland door. Ondanks haar twee overwinningen
bij Alfen (Oct. 1425, April 1426), den opstand der kennemer boeren tegen de
bourgondische regeering en de hulp van de utrechtsche Lichtenbergers was Jacoba
3 Juli 1428 gedwongen tot het aangaan van den zoen van Delft, vooral ook omdat
na de nederlaag van Humphrey bij Brouwershaven (14 Jan. 1426) en zijn huwelijk
met Eleonore Cobham alle uitzicht op hulp uit Engeland ophield. Philips werd door
Jacoba als bestuurder van Holland en Zeeland en als haar erfgenaam erkend. Eerst
toen Jacoba in 1432 tegen de bepaling van dezen vrede een huwelijk sloot met den
Kabeljauw en plaatsvervanger van Philips in Holland, Frank van Borselen, verloor
zij ook den titel van gravin (12 April 1433). Het bestuur over Henegouwen was na
den dood van Jan IV (14 April 1427) aan Philips gekomen, dat van Brabant na den
dood van Philips van St. Pol (4 Aug. 1430).
Om zijn gebied te consolideeren en de verhouding tot Frankrijk en Duitschland
te regelen, staakte Philips voorloopig zijn veroveringen. Vandaar onttrok hij zich aan
Zweder van Culemborg en erkende Rudolf van Diepholt als bestuurder van het
Sticht; ook met de Luikenaars sloot hij eerst een wapenstilstand en weldra een vrede
(15 Dec. 1431), waarbij de bisschop Jan van Heinsberg zich voor Philips diep moest
vernederen. De laatste jaren hadden hem in Frankrijk weinig
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successen gebracht. Wel had hij Antoine de Vaudemont tot hertog van Lotharingen
kunnen maken en diens tegenstander, welke door den franschen koning gesteund
werd, gevangen weten te nemen (2 Juli 1431), maar deze successen en bijzonder
het voortdurend bemachtigen van rijksgoed dreven in Juli 1434 keizer Sigismond
tot een verbond met den franschen koning tegen hun opstandigen vazal Philips.
Deze was echter machtig genoeg om aan beiden te weerstaan, doch hij verlangde
naar vrede om den buit binnen te halen. Toen noch Engeland, noch de Keizer tot
vrede geneigd bleken, nam Philips het besluit zich van Engeland los te maken en
met Frankrijk tot een schikking te komen. Karel VII was er alles aan gelegen onder
zijn vijanden verdeeldheid te brengen, maar hij moest deze duur koopen. De
Bourgondiër kreeg genoegdoening voor den moord op zijn vader, werd vrijgesteld
van de leenhulde aan Karel VII persoonlijk en ontving verschillende inkomsten en
bovendien de steden aan de Somme in pand. Van zijn kant zou hij het
bondgenootschap met Engeland opgeven (21 Sept. 1435).
Heftiger dan Philips gedacht had, reageerde Engeland op dezen plotselingen
omkeer. De Koning ontving niet de bourgondische gezanten, gaf Vlaanderen aan
Gloucester en begon onmiddellijk de vijandelijkheden. Daardoor geraakte Philips
in moeilijkheden, omdat door een oorlog met Engeland de economische belangen
van een deel zijner onderdanen werden geschaad. De vlaamsche steden, geprikkeld
door de concurrentie van het engelsche laken, stelden den hertog wel haar militie
ter beschikking voor een beleg van Calais, maar de Hollanders en de Zeeuwen,
voor hun handelsbelangen bezorgd, werden met moeite overgehaald tot het uitrusten
van een vloot ter verdediging hunner kusten. Zelfs de Vlamingen keerden spoedig
naar hun haardsteden terug en maakten er opstand, die in Brugge een ernstig
karakter aannam. Het was de eerste keer, dat Philips met een zijner machtige steden
in conflict geraakte. Later volgden er meer, zooals Amsterdam en Dordrecht in 1445,
Gent in 1452. Over het algemeen was Philips ook dan nog lankmoedig. Maar Brugge
verloor bij de uitspraak van 4 Maart 1438 een deel harer privileges en de heerschappij
over het gebied buiten haar poorten. Datzelfde geschiedde in 1453 met Gent,
waarmede de politieke invloed van deze zoogenaamde ‘leden van Vlaanderen’
voorgoed gebroken was. Met Engeland werd in Oct. 1439 de vrede hersteld, eigenlijk
een wapenstilstand en een handelsverdrag, die telkens weer verlengd werden. Ook
de opvolgers van keizer Sigismond (overl. 9 Dec. 1437) hervatten den strijd tegen
Philips niet meer.
Vandaar dat Philips zijn veroveringspolitiek vervolgde. Nov. 1443 bemachtigde
hij, na den dood van Elisabeth van Görlitz, Luxemburg. Ook wist hij de
bisschopszetels in of bij zijn gebied met vrienden of familieleden te doen bezetten,
waartoe zijn voortdurende vriendschappelijke verhouding met den H. Stoel hem in
staat stelde. Zweder van Culemborg was op deze wijze in 1425 voor Utrecht
aangewezen, de chef van zijn raad Jean Chevrot werd bisschop van Doornik, terwijl
zijn beide bastaardzonen Jan en David resp. in 1440 en 1451 de zetels van Kamerijk
en Terwaan bestegen. David bestemde hij in 1555 voor den utrechtschen stoel en
bewerkte de benoeming in Rome, ofschoon Gijsbrecht van Brederode eenstemmig
gekozen was. Het plan van Philips om ter kruisvaart te gaan had nu alle bedenkingen
bij den Paus opgeheven. Maar de Stichtenaars wenschten hun elect te verdedigen.
Toen verzamelde Philips zijn troe-
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pen bij den Haag, riep er de ridders van het Gulden Vlies bijeen (Mei 1456),
organiseerde er een groot feest en trachtte door het vertoon van weelde en rijkdom
de vijanden te overbluffen en de bondgenooten van den elect Gijsbrecht af te trekken,
hetgeen hem o.a. met de Friezen en Reinoud van Brederode gelukte. De veldtocht
naar Utrecht was een militaire promenade; reeds 3 Aug. erkende de stad David als
bisschop en na een maand werd Deventer en het Oversticht bedwongen.
Bij het beleg van Deventer kreeg Philips persoonlijk contact met Catharina van
Kleef, de gemalin van hertog Arnoud van Gelre, en met haar zoon Adolf, die over
het slechte bestuur van Arnoud en diens voortdurende conflicten met de standen
klaagden. Ofschoon de Bourgondiër niet onmiddellijk in de geldersche zaken ingreep,
bleef hij in de volgende jaren Adolf begunstigen, nam hem bijv. in de orde van het
Gulden Vlies op en bereidde de onttroning van hertog Arnoud voor, wiens
gevangenneming (Jan. 1465) waarschijnlijk niet zonder voorkennis van Philips
gebeurd is.
Ondanks al deze successen wist Philips de leen-rechtelijke verhouding van zijn
landen tot het Rijk niet op bevredigende wijze te regelen. Wel was koning Frederik
III minder vijandig aan den Bourgondiër dan Sigismond, maar ook hij beleende hem
niet met de rijksleenen. In 1447/49 trachtte Philips echter met den steun van den
Keizer van al zijn landen één koninkrijk te maken, zich beroepend op allerlei
historische tradities. De Keizer wilde echter slechts het hertogdom Brabant tot een
koninkrijk verheffen en dat nog op voorwaarde, dat Philips hem hiervoor leenhulde
deed. In 1449 schenen de onderhandelingen tot een succes te leiden, maar op het
laatste oogenblik trok Philips zich terug. In 1463 herhaalde hij zijn poging met
hetzelfde negatieve resultaat.
De Keizer van zijn kant ontweek den Bourgondiër en verscheen daarom niet op
een belegde samenkomst te Regensburg, waar Philips hem ter voorbereiding van
zijn kruistocht wilde spreken. Deze kruistochtplannen koesterde Philips tot op het
einde van zijn leven. Het was hem daarmede zeker ernst, ook al heeft hij ze niet
verwezenlijkt.
De verhouding tot den franschen Koning was sinds 1435 steeds slechter geworden.
Karel VII toonde herhaaldelijk zijn vijandschap in het bijzonder door het opwekken
en steunen van vijanden en opstandelingen tegen den hertog. De dood van den
Koning was dan ook een opluchting voor Philips, die zijn hoop had gesteld op
Lodewijk XI, omdat deze als Dauphin in het bourgondisch gebied een toevluchtsoord
en gastvrijheid gevonden had. Het tegendeel geschiedde echter, zooals Lodewijk
van af den dag zijner kroning toonde: hij zette de politiek van zijn vader op nog
listiger wijze voort. Bijzonder wist hij echter door geschenken het vertrouwen van
Philips' raadslieden, de heeren van Croy, te winnen en door hun bemiddeling de
verpande steden aan de Somme terug te krijgen.
De invloed der Croys op den hertog bracht dezen ten slotte in conflict met zijn
eenigen zoon, Karel, zoodat deze het hof moest ontvluchten. De hertog beschuldigde
hem daarop, dat hij nog bij het leven zijns vaders naar de grafelijkheid in Holland
en Zeeland streefde. Voor de ontwikkeling van den standenstaat werd dit conflict
van groote beteekenis, omdat het in begin 1464 leidde tot de eerste bijeenroeping
van de Staten-Generaal van de bourgondische gewesten. Ofschoon Philips zich
daar een oogenblik met zijn zoon verzoende, kwam de definitieve vrede niet voor
27 April
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1465 tot stand, toen de hertog de Croys van het hof verdreef, Karel als zijn opvolger
erkende en hem de regeering overdroeg.
De historische beteekenis van Philips bestaat voornamelijk in de verovering van
de talrijke lotharingsche gewesten, d.i. in de stichting van een nieuw machtig
statencomplex op de grenzen van Frankrijk en Duitschland, dat een groote
nederlandsche staat had kunnen worden. Maar bovendien was hij een goed
bestuurder. Bij het scheppen of verbeteren van de centrale of gewestelijke
bestuursorganen kon hij voortbouwen op de grondslagen door zijn voorgangers
gelegd; hij deed het met groote gematigdheid. In 1446 schiep hij in den z.g. grooten
raad, een bruikbaar centraal regeeringsbureau, waarvan de leden ten deele
geschoolde juristen waren. In 1454 droeg hij de rechtspraak aan een afzonderlijke
commissie uit dezen raad op. Scherp liet hij de financieele administratie van de
afzonderlijke gewesten controleeren. Naar het voorbeeld van Rijssel richtte hij in
1446 in den Haag en in 1463 te Brussel (toen ook voor Holland en Zeeland)
rekenkamers op. Daardoor werd tevens de bestuurlijke eenheid voorbereid. Waar
Philips niet persoonlijk vertoefde, voerde een stadhouder het bestuur, bijgestaan
door een raad, weldra meestal Hof genaamd. Deze Hoven waren echter in hoofdzaak
hoogere rechtscolleges, die soms in eerste instantie maar meestal in zaken van
beroep uitspraak deden. Door de ordinantie van 1441 voor Brabant en die van 1462
voor Holland kregen de geschoolde juristen in deze colleges de meerderheid.
In het algemeen liet Philips aan de steden de plaatselijke autonomie en ontzag
haar gewoonten en voorrechten over de magistraatsbestelling. Maar de rechten,
die den graaf van oudsher toekwamen, handhaafde hij en bevorderde de ontwikkeling
van de olygarchie. De gewestelijke staten riep hij dikwijls bijeen, meestal om een
extra-ordinaris-bede te vragen, nadat de vroegere buitengewone beden tot gewone
waren geworden. In zekeren zin was Philips de schepper van de Generale Staten,
omdat hij ze het eerst bijeenriep (1464), ofschoon de beiersche vorsten iets dergelijks
in bescheidener kring hadden gedaan. Hij bevorderde het algemeen welzijn en
ondanks den achteruitgang van de lakenindustrie had hij zooveel succes, dat hij
daarom de ‘goede’ werd genoemd.
Welgebouwd en krachtig, in den wapenhandel en ridderspelen geoefend en in
de hoofsche vormen onderwezen, gold hij in zijn tijd als een man van hooge
elegantie, hoe uitbundig, sentimenteel en overdreven zijn uitingen van beleefdheid,
rouw en vriendschap soms ook waren. Hij genoot de genoegens van de wereld met
volle teugen en zonder zich om de voorschriften der moraal te bekommeren. Hij is
driemaal getrouwd geweest, eerst met M i c h e l l e d e F r a n c e (Juni 1409), dan
met B o n n e d'A r t o i s (30 Nov. 1424), welke verbintenissen kinderloos bleven,
en I s a b e l l a v a n P o r t u g a l (7 Jan. 1430), die hem drie zonen gaf, waarvan
Karel (dl. V, kol. 266) in leven bleef. Daarnaast had hij talrijke maitressen, waarvan
zeven met name bekende hem vele zonen en dochters gaven. Philips liet deze
bastaarden tot hooge ambten komen en bezorgde zijn onechte dochters goede
huwelijken. Maar hij bleef werkzaam en ondanks alles devoot, hetgeen hij uitte door
het bijwonen der kerkelijke functies, lange gebeden, veel vasten en weldadigheid
in stilte. Twee jaren na de overdracht van de regeering stierf hij te Brugge 15 Juni
1467, 72 jaar oud. Zijn lijk werd eerst bewaard in St. Donatianus te Brugge, doch
in 1474 naar Dijon gebracht om te worden begra-
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ven in het Karthuizerklooster van Champnol.
Geschilderde portretten o.a. in de musea te Antwerpen, Rijssel, Dijon, Gent,
Berlijn, München, Gouda, 's Hertogenbosch, in de O.L. Vrouwe kerk te Kortrijk, het
seminarie te Brugge, Windsor Castle en talrijke particuliere verzamelingen;
glasschilderingen in kerken te Brussel, Gent, Leuven, Mechelen; miniaturen in hss.
te Leningrad, Brussel en Parijs.
Zie: kronieken, oorkonden verz. en literatuur, opgegeven bij H. P i r e n n e ,
Bibliographie de l'histoire de Belgique (Bruxelles 1931) nos. 3042 volgg. Verder: J.
H u i z i n g a , L'état Bourguignon, ses rapports avec la France et les origines d'une
nationalité Néerlandaise in Le Moyen Age (1930, 1931); d e z ., Herfsttij der
Middeleeuwen (Haarl. 1935); M. et P. B o n e n f a n t , Le projet d'érection des Etats
Bourguignons en royaume en 1447 in Le Moyen Age (1935); P.A. M e i l i n k , Holland
en het conflict tusschen Philips de Goede en zijn zoon 1462/1464 in Bijdragen voor
vaderl. geschied. en Oudheidk. 7e reeks V, 129, VI, 49; T.S. J a n s m a , Raad en
rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Philips v. Bourgondië in Bijdragen van
het instituut voor M.E. geschied. aan de rijksuniversiteit van Utrecht (1932), 18; R.R.
P o s t Geschiedenis van Nederland II (Amst. 1935).
Post

[Phoenix, Wilhelmus]
PHOENIX (Wilhelmus), of P h a e n i x , geb. te Rotterdam, overl. te Alkmaar in het
midden van 1726. Hij was luthersch predikant te Monnikendam van 1699 tot 1702,
daarna te Alkmaar. J o h a n n e s L o e k e r s (predikant te Monnikendam van 1705
tot 1729) schreef een Lijkpredikatie op W. Phoenix (Zaand. 1726). Zelf schreef hij:
Leerreden op het tweede Luytherse Jubelfeest der Protestanten, toegedaan de
onveranderde Augsburgsche Confessie (Lev. 25:10) (Amst. 1717).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 170, 249.
Knipscheer

[Phoonsen, Johannes]
PHOONSEN (Johannes), geb. te Amsterdam 1631, overl. aldaar 16 Oct. 1702,
schrijver op economisch gebied. Hij was een zoon van L a u r e n s P h o o n s e n ,
die een kousenwinkel hield in de Ridderstraat te Amsterdam. Johannes ondertrouwde
24 Dec. 1654 aldaar met E l i s a b e t h B o r c h o r s t ; de ondertrouwacte noemt
hem kousenkooper. Daarna ging hij in den handel. Zijn na te noemen boekje over
den wisselstijl draagt hij 28 Mei 1676 op aan den koopman Mattheus Lestevenon
‘zijnde geteelt, gepluckt en vergadert in den lusthof van Uw Ed. negotie’, waaruit
wij mogen opmaken dat Phoonsen in dienst van dien koopman is werkzaam geweest;
in 1674 komt hij dan ook nog voor als ‘boeckhouder’. Niettemin dreef hij ook eigen
zaken (o.a. in compagnonschap met Dirck Blom een handel in walvischbaarden):
sinds 1667 had hij een eigen rekening bij de Wisselbank. Deze zaken namen in
1678 een einde. Zijn faillissement werd toen aangevraagd, waarop 22 Aug. 1679
een accoord tot stand kwam; de crediteuren ontvingen niet meer dan 8%. Niettemin
verkreeg hij korten tijd daarna rehabilitatie. Op 4 Oct. 1680 werd hij makelaar, terwijl
op 11 April 1681 zijn benoeming volgde tot prijscourantier. Phoonsen woonde op
de Deventer Houtmarkt, later op den N.Z. Achterburgwal. Hij werd in de Oude Kerk
begraven. In zijn nalatenschap werd een groote partij boeken gevonden, benevens
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de portretten van hemzelf en zijn vrouw, die aan zijn oudsten zoon werden
toebedeeld.
Phoonsen was in het toenmalige Amsterdam een man van beteekenis op
economisch gebied. Zijn werken getuigen trouwens van groote scherp-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

728
zinnigheid en belezenheid. Herhaaldelijk werd hij door Burgemeesteren
geraadpleegd; meerdere memories en adviezen van zijn hand, den handel
betreffende, zijn nog op het amsterdamsche archief aanwezig. Reeds in 1673 diende
hij een rapport in, waarin eenige maatregelen werden voorgesteld tot scherpere
contrôle op de ambtenaren van de Wisselbank. In hetzelfde jaar ontvouwde hij het
plan om in de Wisselbank, naast het giro-verkeer voor bankgeld, voor de kooplieden
ook een rekening in courant-geld te openen. Hoewel een commissie van deskundigen
een gunstig rapport over de denkbeelden van Phoonsen uitbracht, kwamen deze
voorloopig echter nog niet tot verwezenlijking. Daarna verscheen zijn bekend werk
over den Wissel-stijl tot Amsterdam (Amsterdam 1676), zijnde een uitvoerige
verhandeling over het wisselrecht te Amsterdam, met als bijlage de
wisselverordeningen van vele andere groote handelsplaatsen (herdr. o.a. Amsterdam,
1677, 1681, Rotterdam 1687, Amsterdam 1688, 1696, 1700, 1711, 1716, 1737),
vervolgt en tot desen tijd verbetert door Isaäc Le Long (Rotterdam 1755). Le Long
(zie dl. VIII, kol. 1026) had trouwens reeds eerder een vervolg op Phoonsen geleverd:
Vervolg van de Wissel-stijl tot Amsterdam enz., alles bij een verzaamelt en uyt
verscheyde taalen getrouwelijk overgeset (Amsterdam 1729). Van Phoonsens werk
verscheen ook een fransche vertaling Les loix et les coutumes du change, trad. du
Hollandais par J e a n P i e r r e R i c a r d (Amsterdam 1715), terwijl een duitsche
is te vinden in J o h . C h r i s t . K ö n i g e n s Wechselordnung (Leipzig 1715).
Vervolgens publiceerde hij (onder zijn initialen J.Ph., waaronder ook de eerste
drukken van den Wissel-stijl verschenen) Berichten en vertoogen, raackende het
bestier van den omslagh van de Wisselbanck tot Amsterdam (Amsterdam 1677),
in onzen tijd door v a n D i l l e n opnieuw uitgegeven. Vele adviezen gaf hij nog:
over de herziening van het tarief der convooien en licenten (1681), over den
graanhandel (1682, gedeeltelijk door v a n D i l l e n gepubliceerd), over een verzoek
der brandewijnstokers om een verbod van invoer en van consumptie van franschen
brandewijn uit te vaardigen (1690), enz.
Phoonsen had reeds in 1667 zijn vrouw verloren, die hem zes minderjarige
kinderen naliet. Twee zoons zochten later hun fortuin in Indië; de oudste, B e r n a r d ,
bracht het aldaar tot extra-ordinaris raad. Zijn dochter G e e r t r u i d trouwde in 1685
op 17-jarigen leeftijd met den makelaar M a t t h e u s S e u l l i j .
Zie: C.G. J ö c h e r , Gelehrten-Lexikon, Fortsetzung (1819) VI, 104; W.C. M e e s ,
Proeve eener geschiedenis van het Ned. bankwezen (1838); Een boek van
P h o o n s e n over de Amsterdamsche Wisselbank, medeged. door J.C. v a n
D i l l e n in het Econ.-Hist. Jaarboek (1921) VII, 1 e.v.; Eenige stukken aangaande
den Amsterdamschen graanhandel in de 2e helft der 17e eeuw, medeged. door
J.C. v a n D i l l e n in hetzelfde Jaarboek (1923) IX, 221 e.v.; H. B r u g m a n s , Een
wetenschappelijk Amsterdamsch koopman in Mdbl. Amstelodamum (1922) IX, 17.
Wijnman

[Piccardt, Henric]
PICCARDT (Henric), geb. te Woltersum 25 Maart 1636, overl. te Harkstede 6 Mei
1712, zoon van Ds. G u a l t h e r u s P i c c a r d t , achtereenvolgens predikant te
Woltersum, Loppersum en van 1641-78 te Groningen, en van H e r m a n n a
H e i j n e n v a n O l i n g h . Hij werd in 1653 als student aan de universiteit te
Groningen ingeschreven, verdween op zekeren dag uit die stad en begaf zich naar
Orleans, waar hij
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de lessen aan de hoogeschool volgde. Vervolgens kwam hij, na de doctorsbul aan
die universiteit behaald te hebben, aan het hof van koning Lodewijk XIV van Frankrijk,
tot wiens kamerheer hij werd benoemd. Aangezien hij echter liefdesbetrekkingen
had aangeknoopt met een aanzienlijke dame uit 's Konings onmiddellijke omgeving,
moest hij uit Frankrijk vluchten. Hij vestigde zich toen wederom te Groningen en
werd bij resolutie van 9 Dec. 1674 in plaats van den overleden Dr. Gerbrandus
Haeck tot syndicus der Ommelanden benoemd. Ook was hij erfschepper van het
zijlvest der Drie Delfzijlen en curator der hoogeschool. Hij was den 6den Jan. 1680
gehuwd met A n n a E l i s a b e t h R e n g e r s (geb. in 1657), dochter van Osebrant
Johan R. heer van Slochteren en Fraylemaborg; zij vestigden zich op den borg Klein
Martijn te Harkstede, op 14 April 1680 door hen uit den boedel van kapitein Johan
Jacob Reinkingh aangekocht. Eveneens kocht hij in 1690 Fraeylemaborg en de
heerlijkheid Slochteren uit den met schulden bezwaarden boedel van zijn
minderjarigen zwager Evert Rengers. Terzelfder tijd was hij ook in het bezit gekomen
van het vergevingsrecht der kerk te Harkstede. Daar hij van plan was een nieuwe
kerk aldaar te bouwen, waarvoor zeer veel geld van noode was, leende hij 15 Juli
1691 van stadhouder Willem III de som van 70.000 caroligulden, terwijl
Fraeylemaborg onder hypotheek werd gesteld. De eerste steenlegging van het
nieuwe kerkgebouw had op 20 Juni 1692 plaats, de plechtige inwijding er van volgde
op 18 April 1700. Zijn echtgenoote Anna Rengers overleed 12 Aug. 1704, zonder
kinderen. Piccardt benoemde toen tot zijn erfgenaam bij testament van 20 Sept.
1704 een kleinzoon van zijn broeder Johan, nl. Johan Piccardt (die volgt). Hij is ook
bekend geworden als letterkundige en heeft eveneens het ambt van richter in de
beide Harksteden bekleed. Hij werd naast zijn echtgenoote in de door hen gebouwde
kerk te Harkstede ter aarde besteld.
Zijn portret is geschilderd door N. Maes, waarnaar een prent werd gemaakt door
P. Landry; een schilderij door J. Sterrenberg is in de coll. van douair. Thomassen
à Thuessink van der Hoop te Slochteren.
Zie: B. L o n s a i n , Henric Piccardt en zijn nalatenschap in Groningsche
volksalmanak (1928), 113-127 (met portret).
Verzijl

[Piccardt, Johan]
PICCARDT (Johan), ged. te Appingedam 28 Aug. 1681, overl. te Groningen 17 Juli
1754, begr. te Harkstede, zoon van Ds. O c c o P., predikant eerst te Oterdum,
vervolgens in Appingedam en Winschoten, en van E g b e r t a N i e h o f . Hij volgde
zijn achter-oud-oom Henric Piccardt (die voorgaat) in zijn bezittingen op. Sedert
1709 had hij voor het eerst zitting in de Staten-Generaal voor de Ommelanden,
waarvan hij 23 Febr. 1720 president werd; hij was o.a. lid van den Raad van State,
van Gedeputeerde Staten, van de admiraliteiten van Amsterdam en van Harlingen,
was Gecommitteerde Raad der Ommelanden, en in de laatste jaren van zijn leven
curator der groningsche hoogeschool. Sedert 1712 was hij ook heer van Slochteren,
Scharmer en de beide Harksteden. Korten tijd na den dood van Henric Piccardt (vgl.
vorig artikel) eischte Maria Louisa van Hessen, weduwe van stadhouder Johan
Willem Friso, als voogdes harer kinderen, aflossing der schuldbekentenis van ƒ
70.000, ten name van Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers. Johan, die
hierdoor al dadelijk in groote moeilijkheden was geraakt, werd hieruit echter gered
door zijn
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schoonmoeder Helena van Leeuwen, weduwe van den venloschen schepen Arnoldus
van Couten, die beloofde de verschuldigde som bij gedeelten aan haar dochter
Louisa uit te keeren, bij wijze van voorschot op haar toekomstig erfdeel. Met den
thesaurier-generaal van prinses Maria Louisa, sloot Piccardt een overeenkomst,
die hierop neer kwam, dat de schuld bij gedeelten werd afgelost, wat dan ook
gebeurde. In 1720 was het geheele bedrag vereffend, terwijl de achterstallige rente
werd kwijtgescholden. Hij was in 1711 te Venlo gehuwd met M a r i a v a n C o u t e n
(ged. te Venlo 18 April 1693, overl. te Groningen en aldaar begr. 7 Maart 1749),
dochter van Arnoldus v.C. en Helena van Leeuwen. Uit dit huwelijk zeven kinderen,
o.a. H e n r i c O c c o , geb. te Slochteren omstr. 1715, overl. na 17 Jan. 1781, begr.
te Paterswolde, heer van Slochteren enz. 1754-81; hij had gedurende 30 jaren een
onverkwikkelijk proces te voeren met zijn broeder en zijn zusters over de
familiegoederen, dat ten slotte leidde tot algeheele liquidatie van het familiebezit;
in 1781 werd de Fraylemaborg te Slochteren en Klein Martijn te Harkstede verkocht;
hij huwde te Slochteren 25 Sept. 1755 Henrica Johanna Piccardt (ged. te Harkstede
9 Juli 1730, begr. te Groningen 3 Febr. 1807), dochter van Ds. Hendrik Piccardt,
predikant te Harkstede, en Henrica Elisabeth Piccardt; en A r n o l d a (ged. te
Groningen 16 Febr. 1717, overl. te Groningen 19 Juli 1794), huwde te Harkstede
25 Sept. 1741 Johan Philip Sprenger, convooimeester te Termunterzijl (ged. te
Venlo 3 Aug. 1710, overl. te Termunterzijl vóór 9 Febr. 1768), zoon van Michaël S.
(vgl. dl. IX, kol. 1059) en Petronella van Couten.
Zie: M. d e H a a n H e t t e m a e n A. v a n H a l m a e l , Stamboek van den
Frieschen vroegeren en lateren adel (1846) II, 237; E.W. M o e s e n K.
S l u y t e r m a n , Nederlandsche Kasteelen en hunne historie I (1912), 286;
Groningsche Volksalmanak (1840), 161; Navorscher (1904), 154, (1927), 249; B.
L o n s a i n , Henric Piccardt en zijn nalatenschap in Groningsche Volksalmanak
(1928), 131-138; J. V e r z i j l , Genealogie van Couten (m.s.); Overdracht van Venlo
d.d. 30 April 1732; mededeelingen van mej. L. E n g e l b e r t s te Huis ter Heide d.d.
3 en 10 Juni 1928 aan ondergeteekende; mededeelingen van Mr. H.L. H o m m e s
te Groningen d.d. 13 Juli 1933 aan ondergeteekende.
Verzijl

[Piekenbroek, Fredericus]
PIEKENBROEK (Fredericus), geb. te Leeuwarden 23 Sept. 1709, overl. 7 Mei 1778,
liet zich 25 Juni 1727 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, waar
hij 7 Maart 1731 onder leiding van prof. H. Venema een theol. disputatie hield De
conjugii sanctorum spirituali ad Christum relatione, et sanctitate relativa (Franeq.
1731). Hij was predikant te Goutum c.a. (1733-34) en Harlingen (1734-78), waar hij
de eerste leerrede hield in de nieuw gebouwde Groote kerk (1 Jan. 1775).
Zie: T.A.R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 54,
192.
Wumkes

[Pieneman, Jan Willem]
PIENEMAN (Jan Willem), schilder en etser, geb. 7 November 1779 te Abcoude,
overl. 8 April 1853 te Amsterdam.
Als jongen kwam hij in de leer bij een schilder van behangselpapieren. Daarnaast
volgde hij eenige lessen van de stadsteekenschool. Dat hij in dien tijd uitmuntte,
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blijkt hieruit, dat hij twee maal achtereen de medaille van Felix Meritis verwierf voor
landschapteekeningen. In 1803 vereert men den jongen kunstenaar met de gou-
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den medaille der leidsche academie, terwijl in 1805 de maatschappij Felix Meritis
hem een prijs in goud waardig acht voor zijn ‘Landschap bij maneschijn met een
brandende schuur’.
Het materieele resultaat van al die bekroningen is een benoeming tot onderwijzer
in de teekenkunst aan de artillerie- en genieschool te Amersfoort. Een benoeming
tot onderdirecteur van het Koninklijk kabinet van schilderijen te 's Gravenhage in
1816 schijnt een beter passende werkkring te zijn. Zijn didactisch talent kan hij
ontplooien, wanneer hij in 1820 wordt benoemd tot directeur van de Koninklijke
academie van beeldende kunsten te Amsterdam. Aan het eind van zijn leven vinden
wij hem als directeur van het Rijksmuseum (toen gevestigd in het Trippenhuis),
welke functie hij van 1844-47 bekleedt.
Hij was een schilder van portretten en historiestukken, terwijl ook het landschap
zijn aandacht had.
Voor zijn beroemdste stuk ‘De slag bij Waterloo’ maakte hij verscheiden
portretstudies, waarvoor hij zelfs eenige malen naar Engeland reisde. Langen tijd
verbleef hij bij den hertog van Wellington (1819-21), die als domineerende ruiterfiguur
op het stuk verschijnt. Pieneman had, om dit werk uit te voeren, een apart atelier
laten bouwen, buiten de Leidsche Poort, waar koning Willem I het kwam bezichtigen.
De koning kocht het stuk voor ƒ 40.000 om het aan den prins van Oranje ten
geschenke te geven.
De bekendste leerling van Pieneman is Jozef Israëls geweest, die, al kende hij
zijn gebreken, zich waardeerend over hem uitliet.
Zijn portret bestaat als prent door zijn zoon N. Pieneman, die volgt, J.W. Kaiser,
C.C.A. Last, W. van Senus, A.J. Ehnle.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Kunstler XXVI
(1932), 597; W i n k l e r P r i n s , Encyclopedie (1921), 13, 654; G.H. M a r i u s , De
Hollandsche Schilderkunst in de 19e eeuw (1920), 13-18.
van Guldener

[Pieneman, Nicolaas]
PIENEMAN (Nicolaas), schilder, geb. 1 Januari 1810 te Amersfoort, overl. te
Amsterdam 30 December 1860.
Hij was een leerling van zijn vader, J.W. Pieneman, die voorgaat, terwijl hij
bovendien de lessen volgde aan de Academie van beeldende kunsten te Amsterdam.
In 1830 weet hij een gouden medaille te verwerven bij het Kon. ned. instituut. Hij
krijgt vooral naam door zijn portretten, waaronder die van de koninklijke familie.
Doordat hij nog beter de uiterlijke gelijkenis wist weer te geven dan zijn vader,
overtrof hij hem ten slotte in roem. Dat hij deel nam aan het maatschappelijk leven,
blijkt o.a. uit het feit, dat hij mede-oprichter en voorzitter was van de maatschappij
Arti et amicitiae te Amsterdam.
Zijn portret bestaat als prent door A.B.B. Taurel naar C. Hamburg, door H.
Lówenstam, C. Baugniet, A. Michael, C. Ed. Taurel, A. Huessner, C.W. Mieling.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVI
(1932), 597; W i n k l e r P r i n s , Encyclopedie (1921), 13, 654.
van Guldener

[Pieroom, Hubertus]
PIEROOM (Hubertus), geb. te Biezelinge 1 April 1674, overl. te Wissekerke 10 Dec.
1741. Hij was eerst legerpredikant en sedert Mei 1699 (Kerkel. Handb. zegt: 1694)
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predikant te Waarde, te Nisse sedert 1704, te Goes sedert 1707. Hij schreef:
Kerken-eendragt gestaeft met synodale voorschriften, door alle Hervormde
predikanten eigenhandig onderteekend, met redenen uit de H.S. enz. aengedrongen
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ter afweringe van inwendige verdeeldheden der gemeente.... (Kampen 1747), in
druk uitgegeven door zijn schoonzoon en opvolger A e g i d i u s S t o (c) k m a n s
(zie in dit deel in voce). Ook: Een eenvoudig onderwijs om een natuurlijk mensch
door Gods genade tot het Christendom te brengen (Goes 1714). Na de afzetting
van Gosuinus van Buijtendijck, die 19 Febr. 1712 door de zeeuwsche staten als
predikant van Schore en Vlake (hij kwam er als proponent in 1702) was ontslagen,
omdat hij een aanhanger van Pontiaan van Hattem (zie dl. V, kol. 727 v.) heette,
schreef Pieroom: Kerkentucht in de behandeling van G. van Buijtendijck (Goes
1714) en De Hervormde Kerken-tught en deszelfs voorstanders in de afzetting van
G. van Buijtendijck gebillikt uit een vertoog, zoo van zijn gedrag als zeer gevaarlijcke
leerstucken enz. (Goes 1714). Over dezen Buijtendijck, een kleinzoon van den
gelijknamigen predikant te Dordrecht (dl. VI, kol. 245), verg. B. G l a s i u s ,
Godgeleerd Nederland II ('s Hert. 1853), 34 v.; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht
I (Utr. 1841), 301-307; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. v.d. Herv. Christ. Kerk in
Ned. III (Breda 1824), 295-299, aant. 441-448 achterin, blz. 142-144; J.J.F. v a n
B i n s b e r g e n , Korte gesch. der kerken en gemeenten van Schore en Vlake (Zier.
1845), 34-36; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest. godgel. in
Ned. III, 575; Ned. Archief voor kerkel. gesch. I (1841), 273, 282, 297, 300, 334;
VIII (1848), 136-143; Archief voor Ned. Kerkgesch. I (1885), 102-109. Hubertus
Pieroom stierf plotseling nadat hij te Wissekerke een lijkrede over zijn schoonzoon
C.D. T e e r l i n g had gehouden.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 95; J. a b U t r e c h t
D r e s s e l h u i s , De Herv. gemeente te Goes en hare leeraren... (Goes 1847); R.
A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 413; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 139 (P. Buijtendijck); (1909), Bijl., 129, 141, 152, 153 (C.
Teerling).
Knipscheer

[Pietersz, Aert]
PIETERSZ (Aert), schilder, geboren omstr. 1550 te Amsterdam en daar overleden
12 Juni 1612. Hij was de tweede zoon van Pieter Aertsz. (dl. I, kol. 43) en is ook
zijn leerling geweest. 19 Febr. 1583 is hij te Amsterdam gehuwd met N e e l t g e n
W i l l e m s . Hij is toen gaan wonen in de Oude Doelenstraat. Uit zijn huwelijk werden
6 kinderen geboren. Zijn vrouw is reeds in 1598 overleden. In 1599 woonde hij
blijkbaar op den Ouden Sijds Oostervoorburgwal, terwijl hij nog een huis bezat in
de Prinsenhofsteeg, dat hij in 1600 verkocht. Hij was vrij goed gesitueerd. Hij heeft
voornamelijk portretten en schuttersstukken geschilderd. 12 Juni 1612 werd hij in
de Oude Kerk naast zijn vader begraven.
van Guldener

[Pietersz, Dirck]
PIETERSZ (Dirck), schilder, geboren omstr. 1558 te Amsterdam en overleden te
Fontainebleau in 1602. Hij was de jongste zoon van Pieter Aertsz. (dl. I, kol. 43) en
evenals zijn broers was hij een leerling van zijn vader. Volgens van Mander werkte
hij in Fontainebleau en is hij daar overleden.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon III (1910); U. T h i e m e u. F.
B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVII (1933); N. d e R o e v e r
in Oud-Holland (1889), 24.
van Guldener

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

[Pietersz, Pieter]
PIETERSZ (Pieter), schilder, geboren 1540 te Antwerpen en overleden te Amsterdam
in 1603.
Hij was de oudste zoon van Pieter Aertsz. (dl. I, kol. 43) en C a t h e l i j n e d e
B e u c k e l a e r . Hij was een leerling van zijn vader. In 1570 werkt
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hij als zelfstandig meester te Haarlem. Toen deze stad door de Spanjaarden belegerd
werd, was Cornelis Cornelisz van Haarlem een leerling van Pieter Pietersz. In 1574
wordt hij door de burgemeesters geraadpleegd over de waarde der door de
Spanjaarden weggenomen kunstwerken. Vóór 1577 is hij gehuwd met M a g d a l e n a
P i e t e r s , een dochter van den amsterdamschen glasschilder P i e t e r
A d r i a e n s z . Uit dit huwelijk werden te Haarlem 2 kinderen geboren, P i e t e r en
T r u i t j e . 13 Februari 1592 werd te Amsterdam in de Oude Kerk een zoon gedoopt.
In 1585 woont Pieter Pietersz te Amsterdam in de Kalverstraat naast de Ossenmarkt,
tusschen de Osjessluis en de Regulierspoort. Van dezen tijd af vinden wij zijn naam
herhaaldelijk in de amsterdamsche oorkonden als voogd of getuige. Het feit, dat hij
wel eens geld uitleende, wijst op een vrij goede financieele positie. Hoewel hij
tafereelen uit het Oude en Nieuwe Testament geschilderd heeft, stillevens en
genre-stukjes heeft gemaakt, is hij toch voornamelijk portretschilder. Wanneer hij
in 1603 overlijdt, laat hij 3 kinderen na, waarvan de oudste zoon, P i e t e r , ook
schilder werd. Zijn beide dochters T r u i t j e en T r i j n t j e zijn met schilders gehuwd.
Hij werd in de Oude Kerk naast zijn vader begraven.
Zijn portret is gegraveerd door H. Hondius en J. Ladmiral.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910); U. T h i e m e u n d
F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVII (1933); N. d e R o e v e r
in Oud-Holland (1889); G.J.J. P o t in Oud-Holland (1929), 131; P a u l W e s c h e r
in Oud-Holland (1929), 152.
van Guldener

[Pighius, Albertus]
PIGHIUS (Albertus), wiskundige, geb. te Kampen omstr. 1490, overl. te Utrecht in
1542. Hij studeerde aan de universiteiten van Leuven en Keulen, promoveerde in
de eerste tot baccalaureus, en in de tweede tot doctor. Hij verdiepte zich in de studie
der wiskunde, godgeleerdheid en oudheidkunde en toonde zijn ijver voor het katholiek
geloof door verschillende geschriften tegen Luther, Melanchton, Bucer en Calvijn.
Paus Adrianus VI riep hem omstr. 1522 tot zich. Ook diens opvolgers Clemens VII
en Paulus III stelden vertrouwen in Pighius en belastten hem met onderhandelingen
over godsdienstzaken te Worms en te Regensburg. Hij overleed in 1542 te Utrecht,
waar hij proost was der kerk van St. Johannes den Dooper. Zijn belangrijkste geschrift
is getiteld: Hierarchiae ecclesiasticae assertio (Keulen 1572, fol.). Verder heeft men
van hem een tractaat De gratia et libero hominis arbitrio, dat tegen Calvijn is gericht
(Keulen 1542, fol.). Wiskundige werken zijn o.a. De ratione paschalis celebrationis,
deque restitutione calendarii ecclesiastici; De aequinoctiorum solstitiorumque
o

inventione (Parijs 1520, 4 ).
Zijn door een onbekende geschilderd portret kwam voor in de verk. der coll. J.A.
Brentano te Amsterdam 13 Mei 1822; prenten door Ph. Galle, E. de Boulonois en
een onbekende.
Zie: F.X. d e F e l l e r , Biographie universelle ou dictionnaire historique (nouv.
éd. 1839) V, 55-56.
Verzijl

[Pighius, Stephanus Winandus]
PIGHIUS (Stephanus Winandus), neef van moeders zijde van den voorgaande, die
den naam zijner moeder aannam, geb. te Kampen in 1520, overl. te Xanten in 1604.
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Hij deed twee reizen naar Italië; na terugkeer van zijn tweede reis werd hij benoemd
tot scholaster van de collegiale kerk te Xanten. waarvan hij kanunnik was. Hij was
vermaard om zijn kennis der romeinsche oudheden.
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Men heeft van hem: Annales magistratuum et provinciarum S.P.Q.R. ab urbe condita,
incomparabili labore ex auctorum antiquitatumque variis monumentis suppleti
(Antwerpen 1599-1615, 3 vol. fol.); Hercules prodicius seu principis juventutis vita
et peregrinatio (Antwerpen 1587. Keulen 1609). Dit is een beschrijving van een reis,
die Pighius deed naar Italië. Hij heeft ons verschillende werken nagelaten, die
ingelascht zijn in het 11e deel van den Thesaurus antiquitatum romanarum van
Graevius.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is op het raadhuis te
Deventer.
Zie: F.X. d e F e l l e r , Biographie universelle ou dictionnaire historique (nouv.
éd. 1839), V, 56.
Verzijl

[Pimentel, Moses Henriquez]
PIMENTEL (Moses Henriquez), geb. 2 Maart 1828 te 's Gravenhage en overl. aldaar
27 Juni 1902. In 1855 huwde hij R e b e c c a L o b a t t o , dochter van den bekenden
delftschen hoogleeraar, die zijn leermeester was. In 1888 hertrouwde hij met F l o r a
V a s D i a s . In 1857 behaalde hij de acte wiskunde, waarop hij in 1859 werkzaam
werd gesteld aan het Dep. van Financiën, dat hij echter in 1876 verliet voor een
betrekking als rijksontvanger. Hij bewoog zich veel op het gebied der
levensverzekering. In 1881 richtte hij het weekblad De Verzekeringsbode op, dat
hij tot zijn dood toe redigeerde. In 1882 werd hij regeeringsadviseur voor
levensverzekering en in 1887 gaf hij den stoot tot de oprichting van de Ver. voor
Levensverzekering. Hij was lid van de Maatsch. der ned. letterk. Onder zijn vele
publicaties bevinden zich een aantal wiskundige leerboeken.
Zijn portret komt o.a. voor in den Ned. Almanak voor Levensverz. (1903).
Zie: M. v a n H a a f t e n , Het Wiskundig Genootschap (Groningen 1923), 129-130;
d e z ., Biogr. aanteekeningen bij de portretten in den Ned. Almanak voor Levensverz.
1895-1921 in De Levensverzekering (1936), 38; A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n ,
Stam- en Wapenboek van aanz. Ned. Fam. III (1890), 18.
van Haaften

[Piso, Livius]
PISO (Livius), geb. te Bolsward, overl. te Staveren in 1730, liet zich 2 Juni 1701
inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, werd candidaat in de
theologie in 1711 en was predikant te Witmarsum van 1711 tot 27 Apr. 1729, toen
zijn emeritaat inging. Hij was een neef van prof. R. Andala te Franeker, wiens
Verklaaring van de Openbaringe van Johannes (Leeuw. 1726) hij van registers
voorzag.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 321.
Wumkes

[Placette, Jean de la]
PLACETTE (Jean [d e ] l a ), geb. te Pontac (Zuid-Frankrijk) 19 Jan. 1639, overl. te
Utrecht 25 April 1718. Zijn vader was predikant. Hij studeerde te Montpellier, waar
hij in 1657 een thesis verdedigde: De imagine Dei in Adamo. Hij werd predikant te
Orthez in 1660, te Naij in 1664. Hij vroeg in 1685, juist vóór de herroeping van het
edict van Nantes, verlof om naar Holland te gaan. Het werd hem verleend, maar hij
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ging naar Pruisen, en werd predikant te Königsberg (bij Frankfort a.d. Oder), doch
reeds in 1686 te Kopenhagen. Koningin Charlotte Amalie van Denemarken ontbood
hem in 1711 naar Oldenburg, en zond hem in 1712 naar Holland om uit te zien naar
twee predikanten voor de fransche gemeente te Kopenhagen. Het gevolg was, dat
hij in Holland bleef, twee jaren te 's Gravenhage, daarna te Utrecht. Hij is in ons
land het meest bekend door zijn geschrift: La communion dévote (Amst. 1696;
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Genève 1724; vert. in het Hoogduitsch, Lemgo 1775), vert. in het Hollandsch door
Johannes d'Outrein (zie dl. II, kol. 1047-1049) als: De godvruchtige nachtmaalhouding
(Dordr. 1715; ald. 1716). Ook zijn overige vele werken werden in ons land veel
gelezen en vaak vertaald. Wij noemen alleen: La mort des justes ou la manière de
bien mourir (Amst. 1695; ald. 1696; vert. in het Engelsch, Lond. 1750; vert. in het
Hoogduitsch, Frankf. 1703); vert. in het Hollandsch als: Over den dood der
rechtvaardigen, twee deelen (Amst. 1714); La morale chrétienne abrégée et réduite
à ses principaux devoirs (Col. 1695; Amst. 1701; Gen. 1731; Rott. 1734; vert. in het
Hoogduitsch, St. Gall. 1702); vert. in het Hollandsch als: Christelijke zedekunde,
twee deelen (Amst. 1718); Divers traités sur des matières de conscience, ou l'on
trouvera la résolution de plusieurs cas importans (Amst. 1697), vert. in het Hollandsch
als: Van de wedergeving, waarin de gevallen der conscientie worden opgelost
(Dordr. 1722); Traité de l'autorité des sens contre la transsubstantiation (Amst.
1700), vert. in het Hollandsch als:Over het gezag der zinnen, tegen de
transsubstantiatie. met een voorrede van J. van den Honert (zie dl. VIII, kol. 816 v.)
(Leid. 1738); Observationes historicoecclesiasticae, quibus eruitur veteris ecclesiae
sensus circa pontificis romani potestatem in definiendis fidei rebus (Amst. 1695), in
het Hollandsch vert. als: Twijffelingen der Roomsche kerke (Leid. 1738); Traité de
l'aumône (Amst. 1699); vert. in het Hollandsch als: Over de liefdegaven (Leid. 1744).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 100, 679; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 415; A. Y p e y ,
Gesch. v.d. Krist. kerk in de achttiende eeuw (Utr. 1797), VIII, 364; G.D.J. S c h o t e l ,
Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 155.
Knipscheer

[Placius, Georgius Henrici]
PLACIUS (Georgius Henrici), geb. te Emden, overl. Nov. 1705, liet zich 20 Juli 1675
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, was predikant te
Sebaldeburen (1683-90) en te Holwerd 1690 tot zijn dood. Van hem verscheen:
Kort ontwerp van de Christelijke religie (1701). Zijn zoon J o h a n n e s P. was
predikant te Herkingen (1727-39), Gasselter-Nijveen (1739-50) en 't Zandt (1750-60).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 530;
d e z ., De Herv. predikanten in Drenthe (Gron. 1861), 61; S. C u p e r u s , Kerkelijk
leven der Hervormden in Friesland tijdens de republiek (Leeuw. 1916), 155.
Wumkes

[Plecker, Gualtherus Daniëlis]
PLECKER (Gualtherus Daniëlis), geb. te Leeuwarden, als candidaat bevestigd te
Idaard c.a. in 1665 en aldaar werkzaam als predikant tot zijn dood op 15 Mei 1681.
Men vindt van hem een nederlandsch vers in F r a n c . E l g e r s m a , Cygnea Cantio
(Leeuwarden 1679).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
159.
Wumkes

[Plevier, Johannes]
PLEVIER (Johannes), geb. te Zierikzee 28 Oct. 1685, overl. te Middelburg 18 Juli
1762, werd in 1711 predikant te Serooskerke op Walcheren en in 1713 te Middelburg;
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emeritus 1754. J a c o b u s A n d r i e s s e n d e W a a l schreef een lijkdicht op
hem. Hij schreef eenige uitlegkundige werken en laat zich daarin kennen als
geestverwant van Johannes Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618). Wij noemen: Azaf's
twaalf psalmen ontleed, verklaard en tot gebruyk gebragt, twee deelen (Midd. 1754);
Over de 14 eerste psalmen (Midd. 1754);
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De vijftiende en negen volgende psalmen.... en naar tijdsgelegenheid tot gebruik
gebragt (Midd. 1760); De 25ste en twaalf volgende psalmen verklaard... door wijlen
J. Plevier, met een voorrede van A d r i a a n B r u i s t e n s (zie dl. VII, kol. 222)
(Midd. 1765); Over psalm 38-49 (Midd. 1770); Over den profeet Zephanja, psalm
101 en 102 en over Ezechiëls gezigte, ook genoemd onder den titel: Nederlands
volk onder Gods drukkende en dreygende oordeelen (Leid. en Midd. 1746), met
portret; Over de sendbrief Paul aan de Galaten, twee deelen (Utr. 1725); Over de
Handelingen der H. apostelen, beschreven door Lukas, vier deelen (1ste dr. (?);
2de dr. Utr. 1725 (?); 3de dr. Amst. 1734). Het laatstgenoemde werk is wel eens
toegeschreven aan David Amya (zie dl. VIII, kol. 26 v.); het zou kunnen zijn dat deze
den arbeid heeft opgezet en voorbereid (hij overl. 2 Jan. 1711).
Zijn portret is geschilderd door Ph. van Dyck, waarnaar P. Tanjé een prent maakte.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 104-106, 679; Kerkelijk
Handboek (1909), Bijl., 139, 147; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche
boeken tot 1787, 416; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers
(Amst. [1752]), 246, 269, 381, 439; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd.
Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 792 (no. 713).
Knipscheer

[Ploem, Dr. Joannes Carolus]
PLOEM (Dr. Joannes Carolus), geb. te Gulpen (Limb.) 28 Febr. 1819, gest. te
Sindanglaia 24 Nov. 1881, zoon van J o a n n e s A b r a h a m P l o e m en M a r i a
S i b i l l a S c h u m a c h e r . Hij bezocht het gymnasium te Maastricht op zijn dertiende
jaar, en ging vier jaar later naar de Klinische school te Haarlem. Na aflegging van
een examen in de pharmacie, liet hij zich als student in de geneeskunde inschrijven
aan de hoogeschool te Luik. Na beëindiging van zijn studiën, werd hij na een
vergelijkend examen benoemd tot eersten chirurgijn aan het luiksche hospitaal. Na
5 jaren van zeer uitgebreide, chirurgische ervaring legde hij zijn doctoraal examen
af, en ging toen verder studeeren aan de universiteit te Utrecht, waar hij na 2 jaar
promoveerde op een proefschrift over de longkoortsen. Na zijn promotie ging hij
eenige maanden in Parijs klinische lessen volgen en vestigde zich daarna te Vaals
in Limburg, waar hij tot stadsgeneesheer werd benoemd en verbonden werd aan
de mijnen van Vieille Montagne en Bleyberg. Daar bleef hij werkzaam, tot hij 5 Nov.
1851 benoemd werd tot officier van gezondheid 3e kl. bij het nederl.-indische leger.
Hij bleef slechts zeer kort in dienst, want 17 Mei 1852 te Batavia aangekomen en
successievelijk aan het Groot hospitaal te Willem I, en aan het Garnizoens hospitaal
te Salatiga geplaatst, werd hij 23 Oct. 1853 op verzoek eervol ontslagen. Verlokt
door schitterende beloften en voorspiegelingen, vestigde hij zich te Solo, waar hij
door den Soesoehoenan met den geneeskundigen dienst eener afdeeling belast
werd. Oneenigheid over betaling van verrichte diensten tijdens een cholera-epidemie,
deed hem zijn ontslag vragen, en naar Europa terugkeeren. Op de thuisreis
bestudeerde hij op Ceylon de paarlbanken, en ook later in Engeland; hij trachtte de
nederl. regeering voor een Gouvern. paarlkultuur te interesseeren, hetgeen echter
mislukte, omdat men zooiets aan het particulier initiatief over wilde laten.
Toen bij de eerste krijgskundige expeditiën op Borneo, waarbij het leger
bovenmatig door malaria werd geteisterd, de hospitalen te Batavia
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en Buitenzorg overvuld waren met van het oorlogsterrein geëvacueerden, liet Ploem
te Sindanglaia (1084 M. hoog) op de oostelijke hellingen van de Gedeh in de
Preanger op eigen initiatief de noodige hospitaal-barakken optrekken, die den
oorsprong vormden van het tegenwoordige gezondheids-etablissement.
Van hem zijn o.a. bekend: Eenige waarnemingen bij Lood- en Zinkmijn-Arbeiders
in Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Ind. II (1853), 202; Iets over parelmoer en parelen
in den Ind. Archipel in Tijdschr. Nederl. Ind. II (1868); Een drietal mededeelingen
op Indisch zoölogisch gebied in Natuurk. Tijdschr. v. N.I. XLI (1882).
Ploem was gehuwd met M a r i e C r e m e r , uit welk huwelijk nog nazaten, ook
in vrouwelijke linie, leven.
Zie over hem: o.a. een necrologie in het Batav. Handelsblad van 2 Dec. 1881;
Stamboek Offic. Nederl. Ind. Leger. Depart. v. Oorl. te Bandoeng.
v. Römer

[Plüschke, Johan Gottlieb of Joannes Theophilus]
PLÜSCHKE (Johan Gottlieb of Joannes Theophilus), geb. te Rohnstock, een dorp
in Silezië, 20 (28?) Aug. 1780, overl. te Amsterdam 19 Aug. 1846 (24 Aug. begraven
in de oude Luthersche kerk). Hij studeerde te Halle en te Leipzig, waar hij
promoveerde in de wijsbegeerte en de godgeleerdheid, en werd aldaar privaat-docent
en in 1817 buitengewoon hoogleeraar. In 1818 werd hij benoemd tot hoogleeraar
van het pas te Amsterdam opgerichte seminarie voor de luthersche gemeenten in
Nederland. Hij begon zijn lessen in Oct., en hield zijn inaugureele rede 19 April
1819: Oratio quibus potissimum rationibus Scriptura Sacra si recte in usum
adhibeatur, magistra generi humano divinitus data censeri debeat. Hij is door F.J.
Domela Nieuwenhuis (zie dl. IV, kol. 1026-28) herdacht in de Algemeene en Nieuwe
Konst- en Letterbode IV (1846, no. 36 en 38), 145, 186. ‘Hij was de rationalistische
richting toegedaan, maar werd door ieder als een geleerd, nederig en beminnelijk
mensch hoog geschat’ (Loosjes). Hij schreef: De verbo perfecto et de radicum
linguae Hebraicae natura nominali commentatio grammatica, quam lectionibus suis
academicis per semestre aestivum habendis praemisit J.T.P., ph. dr..... (1817); De
psalterii Syriaci Mediolanensis a Cajetano Bugato editi peculiari indole ejusdemque
usu critico in emendando textu psalterii Graeci septuaginta interpretum (Bonnae
1835); De emendando Pentateucho Graeco septuaginta interpretum et inde Hebraico
addito codicum Holmesianorum recensu et textus Graeci denuo castigati specimine
(Bonnae 1837); Lectiones Alexandrinae et Hebraicae, sive de emendando textu
Veteris Testamenti Graeci septuaginta interpretum et inde Hebraico (Bonnae 1837).
Zijn portret is gegraveerd door D. Sluyter.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 106, 679 v.; F.J.
D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterdamsche luthersche gemeente
(Amst. 1856), 240 v.; J. L o o s j e s , Gesch. der luth. kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 103, 218-220; Bibliotheca theologica et et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 792 (no. 714); Godgel. Bijdragen X, 178-193; Catalogus van
de bibl. der Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam 1 (Amst. 1885), 31 v.
Knipscheer

[Poel, Mr. Jan Diderik van der]
POEL (Mr. Jan Diderik v a n d e r ), geb. te Andel 4 Sept. 1811, overl. te Ameide 8
Apr. 1898, was de zoon van H. v a n d e r P o e l en W.A. S m i t s .
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Hij werd te Utrecht als student in de rechten ingeschreven 7 Apr. 1828, trad in
1830 in mili-
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tairen dienst, maakte den tiendaagschen veldtocht mede en bleef tot 1835 bij het
leger te velde in Noord-Brabant. Toen ging hij weder te Utrecht studeeren en
promoveerde aldaar in de rechten 16 Jan. 1841 op een dissertatie De obligationibus
alternatis. Hij werd burgemeester van Ameide en Tienhoven.
Op 17 Sept. 1850 werd hij in het kiesdistrict Gorinchem tot lid der Provinciale
staten van Zuid-Holland gekozen. Bij de wijziging in den omvang der districten werd
hij in Nov. 1852 aan Sliedrecht toegewezen. Hij werd in dat district 10 Mei 1853
herkozen.
Na de ontbinding der Tweede Kamer ingevolge de Aprilbeweging werd hij 17 Mei
1853 in het district Dordrecht tot lid van die Kamer gekozen. Wegens verschil
tusschen het aantal gestemd hebbende kiezers en het getal uit de bus gekomen
stemmen, werd hij niet toegelaten, maar bij een nieuwe verkiezing op 2 Juli d.a.v.
werd hij opnieuw gekozen. Hij behoorde tot de conservatieve richting en trad weinig
op den voorgrond.
Toen hij 17 Mei 1853 tot kamerlid gekozen was, nam hij de herkiezing kort te
voren in de Staten niet aan. Op 10 Febr. 1854 werd hij op zijn verzoek eervol
ontslagen als burgemeester
Op 12 Juni 1860 werd hij te Dordrecht niet herkozen, maar 24 Nov. 1862 koos
het district Gorinchem hem opnieuw tot kamerlid. Bij zijn periodieke aftreding verzocht
hij niet weder in aanmerking te komen en hij werd 28 Juni 1864 vervangen. Hoewel
niet ziekelijk, heeft hij de laatste 20 jaren van zijn leven zijn woning niet verlaten.
Ramaer

[Poelenburg, Cornelis van]
POELENBURG (Cornelis v a n ), schilder, werd geb. omstr. 1586 te Utrecht en is
overleden aldaar 12 Augustus 1667. Hij was een leerling van A. Bloemaert, ging
naar Italië, was van 1617 tot 1622 in Rome, waar hij Rafaël, de antieken en Elsheimer
bestudeerde. Als ‘bentvogel’ had hij den naam van Brusco of satyr; hij stond in Rome
in hoog aanzien. Daarna werkte hij voor den groothertog in Florence. In 1627 was
hij weer in Utrecht terug en in het voorjaar van dat jaar werd hij bezocht door Rubens,
waarbij ook J. Sandrart tegenwoordig schijnt geweest te zijn. Misschien heeft Rubens
toen de paar landschappen van P. besteld, die later in zijn nalatenschap werden
gevonden. In datzelfde voorjaar bestelden ook de Staten van Holland een geschenk
voor Amalia van Solms bij v. P., waarvoor deze 575 gulden ontving. In 1637 ging
v. P. naar Londen, waar hij voor Karel I werkte en woonde bij of in de buurt van den
schilder Geldrop in de Archerstreet. Na eenigen tijd keerde hij terug naar Utrecht,
waar hij 1649, 1656/57 en 58 in het bestuur van het St. Lucasgilde was en in 1664
deken. v. P..schilderde kleine arcadische bosch- en rivierlandschappen met
mythologische en naaktfiguren, glad en koel; ook schilderde hij portretten en
religieuze voorstellingen, o.a. vele familieportretten, op het slot te Herdringen, de
portretgroep van de kinderen van den Winterkoning in het Museum te Spiers. Van
Poelenburg's schilderijen waren zeer in trek in zijn tijd. Hij schilderde de figuren in
de werken van H. van Steenwijk, J. Both, A. Keerinx, W. de Heusch, C. Willaert; hij
had een atelier met vele leerlingen, o.a. A. van Cuylenburg, G. Palmer, Willem van
Steenre, B. Vertangen, F. Verwilt, D. van Haensbergen, D. van der Lisse, W. van
Ryssen; navolgers waren: Toussaint, Gelton, G. Hoet, R. van der Laeck. Er zijn een
viertal prenten, die aan hem toegeschreven worden (zie bij Wurzbach). Naar hem
maakten o.a. prenten: le Bas, F. Basan, Boetius, Burnet et
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Chataigmer, G. van Bronkhorst, Coelemans, Colibert, Weisbrod, Leroux, J. Couché,
Daudet, Dequevauvillier, Durner, W. Ellioth, J.G.A. Frenzel, Goumas, Guttenberg
u. Michel, J.S. Klauber, J.C. Krüger, P.S. Lambon, B. Lens, de Longweil, Lorieux,
Martini, Michel, Moni, Mozijn, Niquet, Perelle, C. Phillips, P.L. Prevost et Dambrun,
J. Pye, P. Schenk, Schürer, W. Vaillant, le Vasseur, Verendrecht, Weisbrod et le
Veau.
Zijn geschilderd zelfportret kwam voor in de verk. der coll. J.B. v.d. Bergh te
Amsterdam, 15 Juli 1833, een schilderij door B. v.d. Helst in de verk. te Amsterdam
16 Mei 1696, schilderij door C. Duyck in de verz. graaf Fürstenberg op Herdringen;
prenten door C. Philips en C. Waumans, beide naar C.v. Poelenburg, door P. de
Jode naar A. van Dyck, door J. Houbraken, S. Freeman.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXVII (1933), 178 (door F o k k e r ); A v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon II (1910), 336.
J.M. Blok

[Poelman, Adriaan Louis]
POELMAN (Adriaan Louis), geb. 20 Sept. 1827 te Appingedam, overl. te Noordbroek
14 Oct. 1893, liet zich 5 Juli 1844 als student inschrijven aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 27 Sept. 1850 met den hoogsten lof promoveerde tot dr. theol.
op een proefschrift Theologia Petrina. Hij was predikant te Holwierde (1850-57),
Nijmegen (1857-58) en Noordbroek (1858-93). Men kan hem met Dr. U.P. Okken
te Solwerd als pionier beschouwen van het modernisme in de provincie Groningen.
Zijn journalistiek werk vindt men in hoofdzaak in de Prov. Groninger, de Nieuwe
Veendammer en de Nieuwe Winschoter Courant, die hij wekelijks van een
hoofdartikel voorzag. Zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer voor het district
Veendam loopt over de jaren 1891-93. Van hem verscheen: Disquisitio, qua exponitur
Jesu apostolorumque, Pauli praesertim doctrina de praedestinatione divina et morali
hominis libertate (Gron. 1851); Jezus, ons voorbeeld op het feest der kerkhervorming,
leerrede over Joh. 9:22, 23 (Gron. 1854); Roepstemmen tot Christus, zestal
leerredenen (Appingedam 1856); Wat de moderne theologie leert (Gron. 1861): Het
nieuwe en het oude in de kerk van Christus. Een woord tot de gemeente op het
feest der kerkhervorming, naar aanleiding van Hand. 8:26-40; Het heimwee,
beschouwd als eene vingerwijzing op de bestanddeelen der menschelijke natuur.
Eene voorlezing (Gron. 1864); De waarde der bijbelsche wonderverhalen (Gron.
1864); De kracht van Jezus' verschijning (Gron. 1865); Preeken zonder tekst.
Godsdienstige overdenkingen over feiten en vragen van den dag (Gron. 1869); De
eeuwige vrede (Noordbroek 1871); Toen ik nog een kind was. Opmerkingen, beelden
en schetsen (Gron. 1876); Uit en voor 't leven (Gron. 1882). Hij redigeerde De
Bijbelvriend, tweemaandelijksch tijdschrift tot bevordering van de rechte bijbelkennis
(1858-65), dat werd voortgezet ook onder zijn leiding als Nieuw en Oud (1866-71).
Hij werd bestreden door H.R. W a r m o l t s , Wat de moderne theologie leert over
Israël. Oorsprong, ontwikkeling en waarde der godsdienst onder Israël. Zeven
brieven aan A.L. Poelman (Gron. 1861-62). Als nutsredenaar trad hij tallooze malen
op ter verspreiding van zijn vrijzinnige denkbeelden. Een oogziekte, die later
verergerde tot algeheele blindheid, verhinderde hem niet het predikambt tot zijn
dood toe waar te nemen. Van dezen arbeid kon hij niet scheiden, zoodat hij minder
in de Tweede Kamer kwam, dan hijzelf wenschte. Mede
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moet het aan zijn blindheid worden toegeschreven, dat hij niet kon kennis nemen
van alle stukken, die hij als kamerlid had te bestudeeren. Hij huwde C a t h a r i n a
R e y n d e r s (geb. 24 Juli 1832), die hem overleefde en bij wie hij 6 dochters had.
Zijn vrouw vergezelde hem steeds voor de kamerzitting naar 's Gravenhage, bracht
hem tot den ingang van de Kamer op het Binnenhof, hield hem op de hoogte en
schreef de artikelen en redevoeringen, die hij dicteerde.
Zie: opstel met portret in de Gron. Volksalmanak (Gron. 1893), 119-122; J.
V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek van Groningen (Bolsward 1935), register.
Wumkes

[Poelstra, Johannes]
POELSTRA (Johannes), geb. 1705, overl. 29 Dec. 1783, is na theol. studie als
candidaat bevestigd op 19 Aug. 1736 te Oudega (H.O.N.), waar hij tot zijn dood
werkzaam was. Hij werd in 1748 benoemd tot legerpredikant en nam bij de staatsche
troepen den dienst waar. Hij gaf in 1764 een meditatie in het licht, De vaderlijke
ontferminge onzes Gods over zijne kinderen en gunstgenooten (Ps. 103:13-16) en
Uitgezochte keurstoffen. Eerstgenoemde overdenking was een lijkrede op zijn zoon
J a n u s P., die 21 Juli 1766 als theol. student overleed en met zijn vader in één
graf begraven ligt in de kerk te Oudega.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 440;
mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1930) I. 88.
Wumkes

[Poggenbeek, George Jan Hendrik]
POGGENBEEK (George Jan Hendrik), schilder en etser, geb. 20 Juli 1853 te
Amsterdam en overleed aldaar 4 Januari 1903. Eerst opgeleid voor een kantoor,
begon hij op 19-jarigen leeftijd te schilderen. Zijn vrienden werden toen Klinkhamer
en vooral ook Hanrath. P. schilderde landschappen en dieren, vooral rustige
slootkanten met eenden, een rustig grazende bont-zwarte koe. Hij was een der
weinige amsterdamsche schilders, die de haagsche school begreep. Hij maakte tal
van aquarellen. Een van zijn bekendste werken is de S. Radboutskerk te Medemblik;
verder gezichten te Parijs en Amsterdam (hij had een atelier bij het Oosterpark), in
Bretagne en Normandië. P. werkte eerst bij J.H. Velthuyzen met Hanrath (stillevens
en studies); hij was een vriend van M. Heyl, werkte in Gelderland en Drente; vooral
ook in Utrecht, waar hij 7 jaar in Breukelen was met den schilder Bastert. Ten slotte
was hij de vriend van Mauve, tot wien hij zich zeer aangetrokken voelde en woonde
te Laren. P. verwierf medailles te Amsterdam 1883, Parijs 1884, Milaan 1893, Berlijn
1895. Hij vertoefde geruimen tijd in Frankrijk in 1893, 95 en 97. Hij was bestuurslid
van Arti et Amicitiae.
Zijn portret is geschilderd door J.S.H. Kever.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXVII (1933), 187; A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910),
339; H. v a n H a l l (e n B. W o l t e r s o n ), Repertorium voor de geschiedenis der
Nederlandsche Schilder- en graveerkunst ('s Grav. 1936), 522.
J.M. Blok

[Poll, Mr. Frederik van de]
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POLL (Mr. Frederik v a n d e ), geb. te Bloemendaal 28 Sept. 1780, overl. te Utrecht
13 Nov. 1853, was de zoon van den amsterdamschen burgemeester H a r m e n
v a n d e P o l l en M a r g a r e t h a J o h a n n a v a n d e P o l l .
Hij werd 20 Sept. 1798 als student te Utrecht ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 12 Mei 1802 op een dissertatie De vindicta privata, ejusque origine,
modo, atque fine: ut et de vestigiis, quae adhuc supersunt.
Hij werd, na het herstel van de onafhankelijk-
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heid, 31 Jan. 1814, benoemd tot advocaat-fiscaal der middelen te water en in Dec.
1822 tot directeur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen
voor Noord-Holland, beide ter standplaats Amsterdam. Tegelijk werd hij rijks advocaat
voor Noord-Holland. In Oct. 1822 werd hij tot lid van den raad van Amsterdam
gekozen en 1 Juni 1826 verkozen zijn medeleden hem tot lid der Staten van Holland.
Deze kozen hem 12 Sept. d.a.v. tot lid der Tweede Kamer.
Reeds 19 Dec. 1828 werd hij tot burgemeester van Amsterdam benoemd met
ontslag uit bovengenoemde ambten. Hij bleef, daar de betrekkingen vereenigbaar
waren, nog eenigen tijd Kamerlid, maar bij zijn periodieke aftreding tegen Oct. 1829
verzocht hij niet meer als zoodanig in aanmerking te komen en werd hij 7 Juli
vervangen. Op 7 Jan. 1829 koos de raad hem tot curator van het amsterdamsche
athenaeum. In Apr. 1831 werd hij benoemd tot staatsraad in buitengewonen dienst.
Hij deed in 1831 eenigen tijd dienst bij het leger, nam deel aan den Tiendaagschen
veldtocht en werd in Mrt. 1833 kolonel bij den landstorm.
Op 2 Juni 1834 verkoos de amsterdamsche raad hem opnieuw tot lid der Staten
van Holland, uit welk college hij na zijn verkiezing tot kamerlid ontslag had bekomen.
Op 3 Juli 1835 was er te Amsterdam een oproer van zeldzamen aard. Er was
eenige jaren te voren een bepaling tot stand gekomen, dat de personeele belasting
niet door den huurder, maar door den verhuurder van een huis betaald moest
worden. De laatstgenoemden achtten zulks onrechtvaardig, omdat zij eenmaal hun
huizen voor een vaste som verhuurd hadden en bij de vaststelling der huursom niet
op die nieuwe bepaling gerekend hadden. Die te Amsterdam spraken af, deze
belasting niet te betalen. De fiscus had hieraan verscheidene jaren niets gedaan,
maar nu kwam de order, dat zij voor de verschuldigde bedragen, loopende over
verscheidene jaren, geëxecuteerd moesten worden. Toen op bovengenoemden
dag de verkoop van bij hen in beslag genomen meubelen enz. plaats zou hebben,
werd dit door een aantal arbeiders, meest in dienst der verhuurders, belet en werden
de met den verkoop belaste deurwaarders mishandeld. Het kamerlid jhr. Mr. A.
Warin klaagde in de Kamer over de handelwijze der autoriteiten in dezen. Men
meende te Amsterdam, dat van de Poll bedoeld was en daarom verzocht hij aan
de regeering, een onderzoek naar zijn handelingen als hoofd der politie in te stellen.
Daar de regeering hiervoor geen reden zag, verzocht van de Poll ontslag, dat hem
13 Febr. 1836 eervol verleend werd. Acht der beklaagden werden in Dec. 1835 tot
gevangenisstraf veroordeeld. Het merkwaardige van het geval was, dat Warin later
verklaarde, niet den burgemeester, maar den inspecteur der belastingen, le
Chateleux, bedoeld te hebben.
Op 7 Juli 1836 werd van de Poll door zijn medeleden van Noord-Holland tot lid
van Gedeputeerde staten dier halve provincie gekozen. Op 5 Juli 1838 werd hij door
zijn medeleden van geheel Holland opnieuw tot lid der Tweede Kamer gekozen; hij
nam nu ontslag als lid der Staten en dus ook van Gedeputeerden.
Hij werd 7 Mei 1839 benoemd tot lid eener commissie voor onderzoek der
financiën, in het bijzonder met het oog op de betrekkingen met België, welke
commissie in Jan. 1841 werd opgeheven.
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Op 20 Mei 1839 werd hij benoemd tot lid en voorzitter van de commissie voor de
droogmaking van het Haarlemmermeer. Als zoodanig werd door hem in hetzelfde
jaar de eerste spade ten behoeve van dit werk in den grond gestoken in de nabijheid
van Hillegom.
Op 15 Sept. 1840 werd hij benoemd tot gouverneur der provincie Utrecht.
Hiermede wilde Willem I vóór de nederlegging der kroon aan hem goed maken,
hetgeen in 1835 op raad van minister van Tets aan van de Poll was aangedaan.
Hij bekwam nu eervol ontslag als curator van het athenaeum en als lid en voorzitter
der Haarlemmermeer-commissie. Zijn kamerlidmaatschap was door zijn benoeming
vanzelf vervallen. Zijn titel werd 13 Juli 1850 veranderd in dien van commissaris
des Konings.
Hij had zich het ongenoegen van minister Thorbecke (dl. IV, kol. 1308) op den
hals gehaald en werd bij Koninklijk besluit van 22 Aug. 1850, niet op verzoek, eervol
ontslagen. Daar hij te Utrecht zeer populair was, werd hij als tegendemonstratie 20
Sept. 1850 in het district van dien naam tot lid der Provinciale staten gekozen. Bij
zijn periodieke aftreding tegen Juli 1853 verzocht hij niet weer in aanmerking te
komen en werd hij 10 Mei te voren vervangen.
Hij werd in 1832 lid van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden.
Hij huwde 30 Mrt. 1806 E l i s a b e t h v a n V o l l e n h o v e n , geb. 26 Febr. 1781,
overl. 11 Febr. 1816, en 23 Apr. 1817 C l a r a C a t h a r i n a B o n n , geb. 21 Mei
1788, overl. 25 Juni 1866. Uit het eerste huwelijk had hij 2 zonen, van wie een jong
stierf, en 5 dochters, van wie een jong stierf. Uit zijn tweede huwelijk had hij 6 zonen,
van wie een jong stierf, en 3 dochters, van wie een jong stierf.
Zijn portret bestaat als prent door L. Calamatta en J.H. Hoffmeister (?)
Ramaer

[Poll, jhr. Mr. Jan van de]
POLL (jhr. Mr. Jan v a n d e ), geb. te Amsterdam 25 Aug. 1759, overl. te Heemstede
22 Juni 1822, was de zoon van Mr. J a n v a n d e P o l l en A n n a M a r i a
Dedel.
Hij werd te Utrecht in 1781 als student ingeschreven en promoveerde aldaar in
de rechten 19 Juni 1782 op een dissertatie De -bono publico.
Hij werd 18 Oct. 1808 in het departement Amstelland gekozen tot lid van het
Wetgevend Lichaam. Op 26 Nov. 1809, voor het vertrek van koning Lodewijk naar
Parijs, was het Wetgevend Lichaam, toen door van de Poll gepresideerd, op
audientie. Wetende hoe zwaar deze reis den Koning viel, sprak hij hem met groote
hartelijkheid toe en verzekerde hem van de genegenheid der natie. Hij was een der
11 leden der geheime commissie, die 14 Apr. 1810 door koning Lodewijk werd
ingesteld om hem raad te geven wat hem te doen stond nu door het verdrag met
zijn broeder van 16/19 Mrt. te voren zijn toestand naar zijn meening onhoudbaar
geworden was. De commissie wist niet veel anders te doen dan Z.M. hun sympathie
te verzekeren, maar zij raadde maatregelen, als het door Krayenhoff (dl. II, kol. 719)
voorgestelde in staat van verdediging stellen van Amsterdam, af.
Het nederlandsch Wetgevend Lichaam werd in 1810 na de annexatie opgeheven,
en onder het fransche bewind was van de Poll buiten betrekking. Hij werd 29 Aug.
1814 door den Souvereinen Vorst tot lid der Provinciale staten van Holland voor de
stad Amsterdam en 21 Sept. d.a.v. tot lid van Gedeputeerde staten van
Noord-Holland benoemd. Op 27 Aug. 1814 werd
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hij benoemd tot een der directeuren van de Nederlandsche Bank. Deze betrekkingen
behield hij tot zijn dood. Hij werd in 1815 in den adelstand verheven.
Hij huwde 3 Oct. 1784 A n n a C a t h a r i n a V a l c k e n i e r , geb. 7 Mrt. 1766,
overl. 10 Juli 1842, bij wie hij 4 zonen, van welke 2 jong stierven, en 4 dochters,
van welke een jong stierf, had.
Ramaer

[Poll, Jan Stanislas Robert van de]
POLL (Jan Stanislas Robert v a n d e ), geb. te Schirvind in Litthauen 31 Juli 1805,
overleden te Arnhem 20 Dec. 1888, zoon van I s a ä c v.d. P. en van C a r o l i n a
Henriëtte von Gettkandt.
Hij was eerst jur. student, maar trad in 1830 als volontair in militairen dienst, werd
in 1844 ritmeester bij het 2e regiment lanciers, in garnizoen te Maastricht, majoor
bij het 4e regiment dragonders in Febr. 1853 en luitenant kolonel bij hetzelfde
regiment 14 Oct. 1855. Hij werd als kolonel gepensionneerd.
In 1885 schonk hij aan het Rijksmuseum te Amsterdam 35 familieportretten,
meerendeels kostbare stukken, waaronder portretten van Nicolaas Hasselaar en
zijn vrouw Geertruyt van Erp, geschilderd door Frans Hals. Als waardeering voor
dit geschenk werd hem de zilveren medaille toegekend.
Hij huwde te Amsterdam 25 Juli 1839 met jkvr. P a u l i n e H e n r i ë t t e v a n
E y s , geb. te Amsterdam 23 Maart 1815, overl. te Arnhem 21 Dec. 1882, dochter
van jhr. Jan Constantijn Nicolaas (1) v.E. (dl. VIII, kol. 520) en van W i l h e l m i n a
Kluppel.
Zie: Catalogus der Schilderijen van het Rijks museum; Nederl.-Adelsboek (1924),
433; Wapenheraut XIII, 279.
Regt

[Poll, jhr. Willem Gerard van de]
POLL (jhr. Willem Gerard v a n d e ), geb. te Amsterdam 1 Apr. 1793, overl. te 's
Gravenhage 22 Mei 1872, was de oudste zoon van jhr. Mr. W.G. van de Poll (die
volgt) en A.J.H. G r a a f l a n d .
Hij werd in 1814 secretaris van het kabinet van den Souvereinen Vorst, ging 1815
over naar den Raad van State, waarbij hij 12 Jan. 1816 referendaris 2e klasse ‘om
werkzaam te zijn in Ons Kabinet’, en 4 Dec. 1820, als ‘Kabinets-Secretaris’ werd
benoemd tot referendaris 1e klasse. Op 9 Mei 1826 werd hij als ‘Secretaris van Ons
Kabinet’ benoemd tot lid van den Raad van State, een ambt, dat door geen ander
ooit op zoo jeugdigen leeftijd bereikt is.
Hij werd 26 Mrt. 1848 als oudste lid in dienst tijdelijk belast met de waarneming
van het vicepresidium van dit college. Er was sedert 1829 nooit een vice-president
geweest, en hij bleef tot zijn ontslag ook steeds waarnemend.
Op 17 Mrt. 1858 werd hij op zijn verzoek met ingang van 1 Apr. d.a.v. eervol
ontslagen. Tegelijk werd hij benoemd tot minister van staat.
Hij huwde 4 Aug. 1824 A g n e t a C l a s i n a C a t h a r i n a v a n S t r a l e n , geb.
21 Oct. 1804, overl. 22 Mei 1871, bij wie hij een zoon en een dochter had.
Ramaer

[Poll, jhr. Mr. Willem Gerrit van de]
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POLL (jhr. Mr. Willem Gerrit v a n d e ), geb. te Amsterdam 25 Nov. 1763, overl. te
's Gravenhage 19 Dec. 1836, was de zoon van Mr. J. v a n d e P o l l en A.M.
Dedel.
Hij werd te Leiden als student ingeschreven 8 Juli 1780, maar was gedurende de
zomervacantie in dienst op het oorlogschip Holland en woonde daarop den zeeslag
aan de Doggersbank op 5 Aug. 1781 bij. Hem werd voor zijn moedig gedrag bij die
gelegenheid een medaille toege-
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kend. Hij promoveerde in de rechten 16 Dec. 1783 op een dissertatie getiteld: De
eo, quod veniat in hereditatis petitionem.
Hij werd in 1789 secretaris van de directie der kolonie Suriname. In het begin van
1795 verkreeg hij als oranjeman ontslag.
Eerst in Oct. 1809 werd hij genegen bevonden een rijksbetrekking te aanvaarden.
Hij werd toen commissaris van het amortisatie-fonds. Na het herstel der
onafhankelijkheid werd hij 6 Apr. 1814 benoemd tot een der 6 leden van den raad
van Koophandel en Koloniën.
Op 10 Juli 1818 werd hij door de Staten van Holland gekozen tot lid van de Tweede
Kamer. Hij was hier een der financieele specialiteiten en koning Willem I had zooveel
vertrouwen in hem, dat hij hem 24 Aug. 1824 bij de oprichting der Nederlandsche
Handelmaatschappij, met welke Z.M. grootsche plannen had, tot president van dat
lichaam benoemde. Hij verkreeg nu 25 Sept. d.a.v. op zijn verzoek ontslag als
kamerlid.
De eerste jaren waren voor deze maatschappij zeer moeilijk, alles moest
tastenderwijs geschieden; men achtte de nauwe aanraking met den Koning, die
zich ook de benoeming van den president had voorbehouden, verkeerd, omdat de
maatschappij daardoor veel van haar vrijheid zou inboeten. Meer recht had de
bewering, dat het verkeerd was, dat zij te 's Gravenhage gevestigd was en niet in
de stad, waar de handel van de noordelijke provinciën toen nog bijna geheel
geconcentreerd was; deze fout is eerst in 1831 door verplaatsing van den zetel naar
Amsterdam hersteld.
Van de Poll verzocht, ‘daar hij niet meer de noodige activiteit bezat voor een zoo
belangrijke betrekking’, ontslag, dat hem 26 Sept. 1826 verleend werd. Tegelijk
werd hij benoemd tot lid der Eerste Kamer. Wegens ziekte van zijn opvolger heeft
hij het presidium der Handelmaatschappij nog tot 1 Mei 1827 waargenomen. Hij
bleef tot zijn overlijden lid der Eerste Kamer.
Hij werd in 1817 in den adelstand verheven.
Hij huwde 10 Dec. 1786 A g n e s J o h a n n a H e n d r i k a G r a a f l a n d , geb.
7 Mrt. 1763, overl. 31 Juli 1830, bij wie hij 3 zonen, van wie Willem Gerard voorgaat,
en 2 dochters had.
Ramaer

[Poll, Mr. Johan Wolters graaf van de]
POLL (Mr. Johan W o l t e r s graaf v a n d e ), geb. te Amsterdam 2 Juni 1759, overl.
aldaar 30 Jan. 1826, was de zoon van Mr. J a c o b u s v a n d e P o l l en
Cornelia Jacoba Wolters.
Hij werd te Leiden 1 Oct. 1774 als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 19 Juni 1779 op stellingen. Hij werd commissaris, in 1785 bewindhebber
der West-Indische compagnie en directeur van Suriname, op 27 Nov. 1787 lid der
vroedschap en tegelijk schout in zijn geboortestad. In den aanvang van 1795 werd
hij uit al deze betrekkingen ontslagen.
Hij heeft zich tijdens en na de revolutie van 1795 afzijdig gehouden, maar toen
hij er als zoovelen aan ging twijfelen of Nederland ooit weder zelfstandig zou worden,
nam hij het ambt van lid van het Wetgevend lichaam, waartoe koning Lodewijk hem
25 Sept. 1806 benoemde, aan.
Op 12 Jan. 1808 werd hij, onder ontslag als lid van genoemd college, tot
burgemeester der stad Amsterdam benoemd. Hij was zeer bevriend met den
franschen gezant de la Rochefoucauld en doordat deze er op aan stuurde, dat ons
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land met Frankrijk vereenigd zou worden, wantrouwde Lodewijk, die vóór zijn verblijf
te Parijs van Nov.
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1809 tot begin Apr. 1810 met Krayenhoff (dl. II, kol. 719) de mogelijkheid overwogen
had om Amsterdam door inundatie tegen den Keizer te verdedigen, hem en gaf hij
hem op den 10en van laatstgenoemde maand zijn ontslag.
Op bevel van Napoleon werd van de Poll 8 Juni in zijn functie hersteld; op 1 Juli
werd hij als maire opnieuw beëedigd. Hij legde dit ambt 11 Jan. 1811 neder, toen
hij op 30 Dec. 1810 benoemd was tot senator van het keizerrijk. Daaraan was de
titel graaf verbonden. Hij verhuisde nu naar Parijs.
Na de herwinning der onafhankelijkheid ging hij weder te Amsterdam wonen,
maar hij bleef ambteloos. Zijn graventitel is niet door koning Willem I erkend.
Hij huwde 12 Dec. 1779 B r e g j e A g a t h a baronesse d e S m e t h v a n
D e u r n e , geb. 7 Jan. 1760, overl. 2 Juni 1823. Zij hadden 5 dochters, die allen
jong stierven.
Ramaer

[Pollius, Magdalena]
POLLIUS (Magdalena), gehuwd te Deventer Juni 1718 met Regnerus Bronger
Reen, predikant te Huizum (1728-53) (dl. III, kol. 1045), dichteres van Stigtelijke
Mengeldichten (Leeuwarden 1746), uitgegeven door haar man na haar dood, en
door de gelegenheidsstoffen zeer belangrijk voor de kennis van het kerkelijk en
familieleven in de friesche hoofdstad van die dagen.
Zie: mijn opstel in Paden fen Fryslân (Boalsert 1932) I. 411-420.
Wumkes

[Pont, Dirk Frans]
PONT (Dirk Frans), geb. te Edam 25 October 1841, overl. aldaar 16 April 1903, was
de tweede zoon van William Pont (2) (zie beneden) en W i l h e l m i n a V e r s t e e g h .
Sedert 1874 was hij lid van den raad der gemeente Edam en van 1880 tot 87 tevens
wethouder.
Van 18 Oct. 1878 tot zijn dood was hij dijkgraaf van de Purmer. Later werd hij
voorzitter van het college Noorder Y en Zeedijk.
Hij was beheerder van de van Wallendal-Stichting, welke onder meer de
touwslagerij genaamd Spinfabriek exploiteerde, welke later door de N.V. Vereenigde
Touwfabrieken werd overgenomen.
Hij huwde 1 Mei 1863 A g a t h a E l i s a b e t h W i l h e l m i n a C o s t e r u s , geb.
2 Mei 1839, overl. 15 Juni 1926.
Uit dit huwelijk sproten een zoon en een dochter.
Ramaer

[Pont, Frans]
PONT (Frans), geb. te Edam 12 Mrt. 1753, overl. te Medemblik 14 Nov. 1808, was
de oudste zoon van P i e t e r P o n t , burgemeester van Edam, en K a t h a r i n a
C o s t e r u s . Hij was eigenaar van de groote lijnbaan te Medemblik en werd aldaar
tot burgemeester aangesteld in 1790. Hij werd in 1781 dijkshoofdman van de vier
Noorder Koggen en in 1785 heemraad, eindelijk in 1804 dijkgraaf van dat waterschap.
Hij huwde 30 Mrt. 1777 E l i s a b e t h S p a a n d e r , geb. 23 Mrt. 1755, overl. 23
Jan. 1811.
Zij hadden een zoon Pieter (2), die volgt, en een dochter. De laatste overleed kort
na de geboorte.
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Ramaer

[Pont, Frederik Hendrik]
PONT (Frederik Hendrik), geb. te Edam 18 Juni 1840, overl. aldaar 9 Dec. 1886,
was de oudste zoon van William Pont (2) (zie beneden) en W i l h e l m i n a
V e r s t e e g h . Hij was lid der firma William Pont, houtkoopers en reeders. Gedurende
vele jaren was hij lid van den raad en wethouder te Edam.
Op 25 Juli 1878 werd hij in het kiesdistrict Edam gekozen tot lid der Provinciale
staten van Noord-Holland. Deze functiën bekleedde hij tot zijn dood.
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Hij was een zeer kunstlievend man en gold als een verdienstelijk musicus en
amateur-schilder. Wegens zijn milddadigheid en zijn fijnheid van geest genoot hij
een achting, welke de grenzen van zijn geboorteplaats ver overschreed.
Hij huwde 1 Mei 1863 A l i d a M a r i a v a n B o m m e l , geb. 17 Mei 1840, overl.
19 Dec. 1906.
Uit dit huwelijk werd een zoon geboren, die kort na de geboorte overleed.
Ramaer

[Pont, Pieter (1)]
PONT (Pieter) (1), geb. te Edam 11 Sept. 1781, overl. te Edam 21 Dec. 1845, was
de zoon van William Pont (1) (zie beneden) en C o r n e l i a H o m m a . Op 19 Juli
1805 werd hij aangesteld tot commissaris over het fonds der stedelijke heffing. In
1811 werd hij benoemd tot lid van den raad van Edam.
Hij werd bij keizerlijk decreet van 29 Dec. 1812 tot maire dier stad benoemd, doch
bedankte, zich daarbij beroepend op de onvereenigbaarheid met zijn
plaatsvervangend vroedrechterschap (zie G.J.W. K o o l e m a n s B e y n e n ,
Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid II, 289).
In 1831 werd hij wethouder van Edam.
Hij huwde 16 Mei 1802 R e y n a B o o t , geb. 4 Sept. 1780, dochter van den
lateren vice-admiraal Justus Boot, overl. 30 Oct. 1811.
Uit dit huwelijk ontsproten een zoon en een dochter, van welke de laatste spoedig
na de geboorte overleed.
Ramaer

[Pont, Mr. Pieter (2)]
PONT (Mr. Pieter) (2), geb. te Medemblik 20 Apr. 1781, overl. aldaar 18 Juli 1846,
was de zoon van Frans P. (zie boven) en E. S p a a n d e r . Hij werd 22 Juli 1800 als
student te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar 23 Juni 1803 voor den
Senaat op een dissertatie De caede juris nocturni ex lege 9 Pandectarum ad Legem
Corneliam de sicariis.
Hij was eigenaar van de Groote Lijnbaan te Medemblik. Hij werd 29 Mei 1812 tot
maire van Medemblik benoemd. Zie over zijn optreden voor en tijdens de
omwenteling in 1813 G.J.W. K o o l e m a n s B e y n e n , Historisch gedenkboek der
herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813 II, 259.
Hij werd in 1814 hoogheemraad van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering
en was ook dijkgraaf van de vier Noorder Koggen.
Hij werd 1 Juni 1835 door den raad van Medemblik gekozen tot lid der Provinciale
staten van Holland.
Hij huwde 21 Sept. 1803 L o u i s a M a r i a E l i z a b e t h B o o m , gedoopt 26
Juli 1781, overl. 10 Oct. 1811, en 8 Apr. 1812 M a r i a M a c l a i n e , geb. 3 Mei.
1789, overl. 31 Mei 1857. Uit het eerste huwelijk had hij 2 zonen en 2 dochters, uit
het tweede 5 zonen en 3 dochters.
Ramaer

[Pont, William (1)]
PONT (William) (1), geb. te Edam 23 Juni 1755, overl. aldaar 4 Mrt. 1802, was de
tweede zoon van P i e t e r P o n t , burgemeester van Edam enz., en van
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K a t h a r i n a C o s t e r u s . Hij was assuradeur en hield een kantoor te Amsterdam
dat veel zaken deed.
Hij werd schepen van Edam in 1779 en raad in de vroedschap aldaar in 1790,
eindelijk burgemeester in 1792. Hij stond bekend als Oranjevriend en werd dus in
1795 afgezet. De Politieke Kruyer schreef van hem op 1 Nov. 1786:.... ‘een grooten
Prinsman in zijn hart, mond en handeling, hoe weldenkend hij zich somwijlen ook
in Amsterdam uitlaet’.
Hij huwde 28 Febr. 1779 C o r n e l i a H o m m a , geb. 11 Sept. 1757, overl. 17
Jan. 1794. Uit
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dit huwelijk ontsproten een zoon Pieter (1), die voorgaat, en een dochter, welke
laatste echter spoedig na de geboorte overleed. Hij hertrouwde 12 Dec. 1796 met
C o r n e l i a B o o t , geb. 28 Jan. 1770, overl. 28 Febr. 1831, dochter van den lateren
vice-admiraal Justus Boot. Het tweede huwelijk bleef kinderloos. Zijn weduwe
hertrouwde 10 Mei 1803 Mr. L u b e r t u s C o r n e l i s v a n B o m m e l ,
burgemeester van Edam, en na diens dood op 27 Juli 1814 D a n i ë l P i e t e r
H o f m e i s t e r , kapitein in nederlandschen dienst, later vrederechter te Edam.
Ramaer

[Pont, William (2)]
PONT (William) (2), geb. te Edam 26 Sept. 1806, overl. te Soestdijk (gem. Baarn)
16 Juni 1847, was de zoon van Pieter Pont (1), die voorgaat, en van R e y n a B o o t .
Hij was met zijn oom Jacob Boot geassocieerd in den noorschen en oostzeeschen
houthandel en oprichter der firma William Pont, welke na de totstandkoming van
het Noordzeekanaal overgeplaatst werd naar Zaandam, de grootste houthandel
van ons land werd en tot aan het uitbreken van den wereldoorlog tevens als de
voornaamste van Europa gold.
Tevens oefende hij het reedersbedrijf uit. In 1846 werd hij gekozen tot lid van den
raad van Edam. Hij was gehuwd met W i l h e l m i n a V e r s t e e g h , geb. te Edam
10 Aug. 1809, overl. 8 Jan. 1892. Zij zette na den dood van haar man diens zaken
op energieke en bekwame wijze voort.
Zij hadden 5 zonen, waarvan 2 spoedig na de geboorte overleden, en 5 dochters.
De zoons Dirk Frans en Frederik Hendrik gaan hiervoor.
Ramaer

[Pont, Archibald Maclaine]
PONT (Archibald M a c l a i n e ), geb. te Medemblik 15 Mei 1823, overl. te Alkmaar
27 Juni 1899, was de tweede zoon van Mr. Pieter Pont (2) (zie boven) en M a r i a
M a c l a i n e . Hij werd in 1843 adelborst 1e klasse, verkreeg in 1846 het eereteeken
met gesp voor belangrijke krijgsbedrijven op Bali en werd luit. ter zee 2e klasse. Na
terugkeer in Nederland werd hij op zijn verzoek eervol uit den zeedienst ontslagen.
Op 22 Febr. 1852 werd hij benoemd tot burgemeester van Hasselt en op 3 Febr.
1858 met ingang van 15 d.a.v. met eervol ontslag als zoodanig tot burgemeester
van Alkmaar. Op 15 April 1875 werd hij benoemd tot dijkgraaf van het
hoogheemraadschap voor de uitwaterende sluizen in Kennemerland en
West-Friesland. Hij heeft als burgemeester veel gedaan voor de verbetering der
woningtoestanden door opruiming van stegen en demping van stilstaande wateren.
Ook werd in zijn tijd een duinwaterleiding voor Alkmaar aangelegd. Hij verbeterde
de toegangswegen naar die stad en bevorderde het marktwezen. Ook door het
groote Noordhollandsch Kanaal werd Alkmaar de belangrijkste gemeente van
Noord-Holland benoorden het IJ.
Op 8 Juni 1869 werd hij in het kiesdistrict Alkmaar gekozen tot lid der Provinciale
staten van Noord-Holland. Hij behoorde tot de conservatieve partij en bleef dit,
ofschoon deze partij langzaam uitstierf. Hij werd telkens herkozen door den steun
van de Roomsch-Katholieken. Hij bleef tot zijn dood burgemeester, dijkgraaf en
statenlid.
In 1861 verkreeg hij vergunning, den naam Maclaine voor den zijnen te plaatsen.
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Hij huwde 11 Dec. 1848 J o h a n n a S u z a n n a C o r n e l i a M a r i a v a n
P a b s t R u t g e r s , geb. 13 Nov. 1824, overl. 5 Mei 1902. Zij hadden 4 zonen en
6 dochters.
Ramaer

[Pont, Mr. Frans Maclaine]
PONT (Mr. Frans M a c l a i n e ), geb. te Medemblik 3 Juli 1814, overl. te 's
Gravenhage 2 Jan. 1890,
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was de oudste zoon van Mr. Pieter (2) P. (zie boven) en M a r i a M a c l a i n e . Hij
werd te Leiden als student ingeschreven 13 Aug. 1832 en promoveerde aldaar 16
Mei 1836 op een dissertatie De locatione conductione rerum. Na verschillende
ambten bij de rechterlijke macht te hebben bekleed, werd hij in 1848 tot officier van
justitie bij de arrondissements-rechtbank te Leiden benoemd. Op 1 Mei 1877 werd
hij met ingang van 15 d.a.v. wegens opheffing dezer rechtbank eervol ontslagen.
In 1861 verkreeg hij vergunning om den naam Maclaine voor den zijnen te
plaatsen.
Hij huwde 10 Mei 1843 M a r i a J a c o b a d e V i c q , geb. 3 Oct. 1821, overl.
11 Apr. 1891. Uit dit huwelijk sproten 3 zonen en een dochter.
Ramaer

[Pontanus, Henricus]
PONTANUS (Henricus), geb. te Steinfurt (Westfalen) 7 Sept. 1653, overl. te Utrecht
15 Sept. 1714. Hij werd in 1675 predikant te Meppel, in 1679 predikant te Lingen
en hoogleeraar aan het gymnasium aldaar, in 1699 predikant en 14 Febr. 1700 ook
hoogleeraar te Utrecht. Op zijn verzoek is hij 25 Febr. 1704 als predikant ontslagen.
Hij was een Voetiaan en gaf alleen drie academische redevoeringen uit: De columna
nubis et ignis (Traj. 1700); De sale sacrificiorum; Laudatio funebris Petri van
Maastricht (Traj. 1705). Caspar Burmann (zie dl. IV, kol. 350 v.) beoordeelt Pontanus
ongunstig; anderen verdedigen hem.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in de universiteit te
Utrecht.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 114 v., 680; Y p e y
e n D e r m o u t , Gesch. van de Herv. Christ. Kerk in Ned. III (Breda 1824), aant.,
84-87; Kerkelijk Handboek (1910), Bijl., 166; C. B u r m a n n , Trajectum eruditum
(Ultraj. 1738), 272-274; C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs in Ned..... II (Leid.
1874), 356 v., 392.
Knipscheer

[Poolman, Willem]
POOLMAN (Willem), geb. te Amsterdam 4 Sept. 1809, overl. te 's Gravenhage 7
Juli 1873, trad op zeer jeugdigen leeftijd, namelijk bij de oprichting in 1824, in dienst
van de Nederlandsche Handelmaatschappij en vertrok in 1832 naar Java, waar hij
klerk werd bij haar factorij te Batavia. Hij werd spoedig wegens zijn ijver opgemerkt
en werd omstreeks 1840 tot secretaris en in 1842 tot een der leden van de factorij
benoemd. Hij was aldaar bovendien bestuurder van verschillende inrichtingen van
openbaar nut, in het bijzonder vice-president van het weezengesticht van Parapattan
en bestuurslid van de spaarbank der Maatschappij tot nut van het algemeen. In
1850 repatrieerde hij en was hij eenige jaren op het bureau der Handelmaatschappij
te Amsterdam werkzaam, maar in Dec. 1854 werd hij weder door haar naar Batavia
gezonden, nu als president der factorij, welke betrekking hij in Mrt. 1855 aanvaardde.
In dezen tijd werd de verhouding tusschen het rijk en de Handelmaatschappij
gewijzigd, doordat met het consignatiestelsel van van den Bosch (dl. II, kol. 221)
gebroken werd en de maatschappij de goederen in plaats van voor het rijk voortaan
hoofdzakelijk voor particulieren verscheepte. Ook bevorderde hij het verleenen van
voorschotten aan suikerfabrieken tegen een billijke rente, 6%, terwijl vóór dien tijd
tot 15% 's jaars betaald werd. Daar hij bij zijn superieuren weinig medewerking in
zijn plannen tot verbetering van de toestanden op Java vond, repatrieerde hij voor
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goed in 1859. Hij werd na zijn terugkomst door de conservatieven te Amsterdam
candidaat voor de Tweede Kamer gesteld, hoewel hij een vrij hooge waardigheid
bij de vrijmetselarij bekleedde. Hij werd bij herstemming tegenover een RoomschKatholiek, die door de liberalen gesteund werd,
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op 3 Apr. 1860 gekozen, maar reeds 12 Juni d.a.v. werd hij, doordat de
anti-revolutionairen zich met de combinatie liberaal-roomsch vereenigden, niet
herkozen.
Waarschijnlijk omdat het langzamerhand bekend werd, dat hij eerder
vooruitstrevend dan conservatief was, is hij niet meer door de conservatieven, en
omdat hij te onafhankelijk was, is hij niet door de liberalen candidaat gesteld.
Intusschen heeft hij zich steeds blijven inlaten met al hetgeen hij zoowel in
Nederland als in Indië in het algemeen belang achtte.
Hij werd bestuurslid van de in 1859 opgerichte Maatschappij voor het aanmaken
van spoorwegmaterieel, waaruit zich de Maatschappij tot exploitatie van
staatsspoorwegen ontwikkeld heeft. Hij werd daarvan, toen aan haar op 11 Aug.
1863 concessie voor de exploitatie der staatsspoorwegen in geheel Nederland was
verleend, een der vijf directeuren, maar trok zich reeds in 1865 met het oog op zijn
bemoeiing met den beneden te vermelden nederl.-ind. spoorweg terug.
Hij ontwierp met jhr. J.C. Reynst en A. Fraser een spoorwegnet voor geheel Java,
maar in 1861 is het hun niet gelukt concessie daarvoor te krijgen. Wel verkreeg
Poolman in 1863 concessie voor den aanleg van den spoorweg
Semarang-Vorstenlanden en in hetzelfde jaar droeg hij die over aan een
vennootschap, die door hem werd opgericht.
Hij werd voorzitter van het bestuur der Indische stoomvaartmaatschappij, een
engelsche maatschappij, die later door een nederlandsche vervangen is.
Ook organiseerde hij de Nederlandsch-Indische Handelsbank te Amsterdam,
vooral om aan de Handelmaatschappij het monopolie, dat zij in Indië had, te
ontnemen. Hij bleef daarvan commissaris tot zijn overlijden.
Eindelijk was hij de oprichter van de Nederlandsch-Indische
spoorwegmaatschappij. Hij verkreeg daarvoor concessie, maar stond alle voordeelen,
aan de concessie verbonden, bij de negociatie der aandeelen aan de houders
daarvan af. Hij heeft verscheidene jaren, dat het deze maatschappij zeer slecht
ging, medegemaakt en heeft een oogenblik, toen toegezegde regeeringshulp uitbleef,
om zoo te zeggen den laatsten gulden van zijn privaat vermogen verbonden tot
uitbetaling van den laatsten wissel. Toen kwam die hulp nog juist bijtijds en Poolman
heeft den opbloei der maatschappij nog mogen beleven.
Mr. H.P.G. Q u a c k , Herinneringen, 2e druk, (Amst. 1913), zegt blz. 137 van
hem: ‘Hij was een echte ‘go-ahead-man’, geheel bijzonder en oorspronkelijk in zijn
doen en laten. Zoon van zijn eigen werken, slim, doortastend en altijd eenigszins
avontuurlijk, bijna driest, had hij een ‘flair’ voor zaken zooals geen ander in die
dagen. Was hij het niet, toen ten tijde president der Factorij te Batavia, die de
Handelmaatschappij wees op het gebruik, dat deze instelling voor wisselen
banktransacties van Singapore kon maken: die dus aandrong op het vestigen van
een kantoor aldaar, welke vestiging voor de Handelmaatschappij in de toekomst
zeer belangrijke voordeelen zou opleveren?’
Ramaer

[Poort, Allert Jacobs van der]
POORT (Allert Jacobs v a n d e r ), geb. in 1771 te Dokkum, overl. 1807, ontving
zijn opleiding in de schilderkunst bij den schilder H.W. Beekkerk te Leeuwarden.
Van hem verscheen Teekenboek van den konstschilder A.J. v.d. P., bestaande in
43 schetsen in kleuren.
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedel. bibliotheek te Leeuwarden (Leeuw.
1932), 149.
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[Poortman, Mr. Karel Arnoldus]
POORTMAN (Mr. Karel Arnoldus), geb. te Schiedam 24 Juli 1808, overl. aldaar 10
April 1886, was de zoon van K a r e l P o o r t m a n en M a r t i j n t j e V e r k a d e .
Hij werd te Leiden als student ingeschreven 10 Sept. 1828. Zijn studiën werden
in 1831 tijdelijk afgebroken doordat hij met de leidsche studenten uittrok. Hij maakte
den Tiendaagschen veldtocht mede en nam, nadat hij in 1833 het examen voor
candidaat-notaris met goed gevolg had afgelegd, eenigen tijd het kantoor van den
notaris J.D. Hoeken waar. Op 15 Jan. 1835 promoveerde hij te Leiden op een
dissertatie De M. Tullii Ciceronis oratione pro Flacco.
Hij vestigde zich te Schiedam als advocaat en werd 20 Mrt. 1837 tot notaris aldaar
benoemd. Hij werd vervolgens lid van den raad en wethouder dier stad.
Na de herziening der grondwet werd hij 30 Nov. 1848 in het kiesdictrict Schiedam
tot lid van de Tweede Kamer gekozen. Hij sloot zich hier aan bij Thorbecke (dl. IV,
kol. 1308) en is zijn geheele parlementaire leven diens volgeling gebleven.
Reeds spoedig verkreeg hij in de Kamer grooten invloed. Op 17 Juli 1849 stelde
hij, toen men de vraag, welke som overeenkomstig de grondwet als jaarlijksch
inkomen der Kroon vastgesteld zou worden, behandelen zou, voor om, in afwijking
van hetgeen in de vergadering van 16 Juni te voren besloten was, de vraag of de
domeinen, die koning Willem II in 1848 aan den Staat had aangeboden, opdat de
Kroon de inkomsten daarvan zou genieten, zouden worden aangenomen, het eerst
te behandelen. Eerst dan zou een juiste bepaling van het inkomen mogelijk zijn. Dit
voorstel werd met 36 tegen 22 stemmen aangenomen en strekte tot aanneming
van het Kroondomein. Vervolgens werden die tot bepaling van het inkomen der
Kroon 25 d.a.v. aangenomen.
Op 25 Aug. 1850, toen de dubbele districten ingevoerd werden, werd Poortman
in het district Delft herkozen tot Kamerlid.
In Sept. en Oct. 1851 werd hij bij de nieuwe samenstelling van den raad van
Schiedam tot raadslid en tot wethouder herkozen.
Hij was een der tien onderteekenaars van een voorstel, in het begin van 1852 in
de Kamer gedaan, om den accijns op schapen- en varkensvleesch af te schaffen.
De minister van financiën diende een daarop gelijkend voorstel in, waarop de tien
leden het hunne introkken. Het regeerings voorstel werd de wet van 28 April 1852.
Toen ingevolge de April-beweging velen zich van de liberale partij afwendden,
werd hij 17 Mei 1853 niet herkozen. Op 31 Mrt. 1857 werd hij opnieuw, nu voor het
district Alkmaar, tot lid gekozen.
Daar zijn verschillende ambten hem nu te zwaar werden, nam hij in 1859 ontslag
als lid van den raad, waardoor ook zijn wethouderschap verviel.
Poortman heeft op twee gewichtige oogenblikken een belangrijke rol in de Tweede
Kamer gespeeld.
De eerste maal was in Juli 1851, toen hij op een wetsontwerp van den minister
van Justitie Nedermeijer van Rosenthal op het recht van vereeniging en vergadering
een serie van 26 amendementen indiende, waardoor de wet van preventief repressief
werd. De minister verzette zich niet tegen deze algeheele wijziging van stelsel, maar
de Kamer besloot in de onzekerheid, welk stelsel het beste was, een nader
onderzoek van het wetsontwerp in de afdeelingen te doen. Op 23 Juli werd tot uitstel
der behandeling besloten en het ontwerp is, voordat Poortman in 1853
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uit de Kamer trad, niet meer behandeld. De loop, die deze zaak genomen heeft,
was een der redenen, om welke van Rosenthal een jaar later is afgetreden.
De tweede maal was in 1866, toen Thorbecke en de minister van Koloniën van
de Putte (dl. IV, kol. 1099) verschil hadden over de invoering van een strafwetboek
in Nederlandsch-Indië bij de wet of bij Koninklijk besluit. Dit was oorzaak geweest
van het uittreden van eerstgenoemde uit het kabinet. Bij de discussie over een door
van de Putte ingediend wetsontwerp op de cultures zeide Thorbecke, dat het den
inlander in dit wetsontwerp gewaarborgde eigendomsrecht onduidelijk was. Om in
dit bezwaar te voorzien, stelde Poortman een amendement voor, behelzende, dat
aan den inlander, die grond in individueel en erfelijk bezit had, dit bezit gewaarborgd
werd. Dit werd 17 Mei 1866 met 43 tegen 28 stemmen aangenomen. Onder de
voorstemmers waren 14 liberalen, onder wie Thorbecke. Het wetsontwerp werd nu
ingetrokken en het kabinet van de Putte trad af.
Merkwaardig is het, dat Poortman slechts weinige dagen na deze beslissing
verzocht, bij de verkiezing voor de Kamer bij zijn periodieke aftreding tegen Sept.
1866 niet meer in aanmerking te komen. Hij werd 12 Juni 1866 vervangen.
Kort daarna, in Mrt. 1867, werd hij in het district Schiedam gekozen tot lid der
Provinciale staten van Zuid-Holland. Hij bleef, hoewel het district langzamerhand
naar den clericalen kant ging, tot zijn overlijden lid.
Op 18 Juli 1882 kozen zijn medeleden hem tot buitengewoon lid van Gedeputeerde
staten om bij staking van stemmen te beslissen. Ook de volgende jaren werd hij
daarvoor aangewezen. Op 6 Nov. 1885 is hij nog in een liberale kiesvereeniging
opgetreden. Kort daarna verzocht hij ontslag als notaris, dat hem 27 Mrt. 1886 met
ingang van 1 April d.a.v. eervol verleend werd. Hij overleed na eenige maanden
hevig lichamelijk lijden.
Hij was twee maal gehuwd: 1e op 29 Sept. 1836 met S o p h i a N i s e t t e
H u y s e r (overl. 16 April 1850), 2e op 26 Mrt. 1856 met E l i s a b e t h
M a r g a r e t h a v a n K a t w i j k (1816-29 Mei 1885), weduwe van J. H o o g s t a d t
D r o s t . Uit het eerste huwelijk werden vier dochters en twee zoons volwassen,
waarvan Mr. H e r m a n M a r i u s C h r i s t i a a n P o o r t m a n (overl. 16 April 1935)
hem 1 April 1886 als notaris opvolgde.
Ramaer en Poortman

[Poppius, Menso]
POPPIUS (Menso), geb. te Oosterzee (Lemsterland, Friesland). Reeds in 1542 of
43 was hij pastoor geweest, voor de hervormde beginselen gewonnen en gevlucht
naar Oost-Friesland. Sedert 1550 was hij predikant te Manslagt (O.-Fr.), welke naam
wel eens verward is met Maastricht. In die jaren reisde hij ook veel in de
Nederlanden, eerst in Utrecht en in 1559 was hij te Leeuwarden. In welken geest
hij werkzaam was, kan nog worden afgeleid uit zijn eigen briefwisseling met Calvijn.
Niet alleen, dat deze zijn raadsman was bij allerlei kwesties en moeilijkheden, en
dat de ontvangen antwoorden door Poppius zooveel mogelijk verspreid werden,
maar de brief, die van hem over is uit 1559 bewijst ook, dat hij een boekje gemaakt
had, dat ten doel had om, vooral in Friesland, Holland enz. de hervormingsgezinden
aan te sporen en op te wekken tot daden. Hij vroeg daarom Calvijn zelven of deze
zijn geschrift met enkele woorden wilde inleiden en aanbevelen. Duidelijk blijkt uit
alles zijn hoogachting voor Calvijn. Te Utrecht is hij gevangen
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genomen, omdat hij het priesterhuwelijk geoorloofd noemde, en te Leeuwarden,
omdat hij aanzienlijken te vrijmoedig weerstond. Te Sneek hield hij de eerste
hervormde leerrede in de Groote kerk. Zijn ijver ging zóó ver, dat hij niet alleen de
beelden, maar ook de orgels uit de kerken liet wegnemen en op de kerkhoven
verbranden. In een brief van Calvijn aan hem (zie R u t g e r s , t.a.p.) worden dertien
vraagpunten beantwoord, van welke de meeste betrekking hebben op de kerkelijke
tucht. Eenerzijds dringt Calvijn sterk daarop aan, anderzijds doet hij uitkomen, dat
niet al wat onchristelijk is reeds daarom langs den weg van censuur te herstellen
is. Onder hen met wie Poppius te doen had, ging men daarin veel te ver, misschien
onder doopersche invloeden, zoodat zelfs gevraagd werd of men ouders, die nalatig
zijn in de opvoeding van hun kinderen, of gemeenteleden, die door gierigheid de
kerkelijke gemeenschap metterdaad verloochenen, ook moest censureeren en
desnoods uitbannen.
Marten Mikron (dl. IX, kol. 678 v.) stond met Poppius in nauwe betrekking; hij
noemt hem: ‘onze Micron’. Misschien is Cornelis Poppius (dl. V, kol. 530 v.) zijn
broeder.
Hij schreef: Septem cyclopeidôn libri, originem, ingenium, institutionem, leges et
regnum fatale bisnati cyclopis, jucundo satyrici generis figmento repraesentantis;
olim in gratiam interim coepti nunc autem demum Heroico carmine eleborati,
recensque editi per Mensonem Poppium Eurothalasseum, alias Oosterseënsen
Frisium, verbi ministrum in Mannslagt Frisiae Orientalis (Embd. 1559); en De mira
o

Dei opera a . 1566 in terris occidentis visa, waarachter een lijst van predikanten,
die naar Oost-Friesland vluchtten. Ook schreef hij een brief aan Cornelis Cooltuyn
(zie dl. III, kol. 254-256) in 1567, die M e i n e r s geheel weergeeft.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 115 v.; T.A. R o m e i n ,
Naamlijst der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886), 330; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 563; J. d e J o n g , De
voorbereiding en const. van het kerkverband.... in de zestiende eeuw (Gron. 1911),
166; F.L. R u t g e r s , Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden.... (2e dr.
Leid. 1901), 15, 30, 131, 134-136, 227-230; E. M e i n e r s , Oostvrieschlandts kerkel.
gesch. I (Gron. 1738), 399-404; J. R e i t s m a , Honderd jaren uit de gesch. der Herv.
Kerk in Friesl. (Leeuw. 1876), 74, 103 v., 117, 131 v., 146; Joannis Calvini opera
quae supersunt omnia, vol. 17, 628-632.
Knipscheer

[Porcellis, Jan]
PORCELLIS (Jan), schilder en etser, werd geb. omstr. 1597 te Gent en is overleden
29 Jan. 1632. Zijn vader J a n P. en zijn moeder A n n a v a n V a e r n e w y c k
waren te Rotterdam getrouwd. Hij had 3 zusters en twee broeders. De oudste zuster,
L y d i a , huwde met A e r t V e r w i l d e , chirurgijn; de tweede, D e b o r a , huwde
met v a n d e r S w i e p te Rotterdam; de derde zuster heette A n n a . Een der
broeders, L o u i s , trouwde in 1615 met L y s b e t h C o r n e l i a , was wielmaker en
van den remonstrantschen godsdienst; de andere broer heette J o n a s , was schilder
en huwde te Antwerpen. De familie P. bezat door erfenis landerijen in de buurt van
Gent. Jan P. woonde op 3 Juli 1615 als volleerd schilder in Antwerpen. Of P. te
Haarlem een leerling van H. Vroom is geweest, zooals Houbraken meent, is niet
zeker. In 1615 verbond P. zich 40 paneelen voor een kuiper te Antwerpen te
beschilderen ‘met diverse schepen ende water’; de verf à ƒ 32 werd voorge-
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schoten, aan P. zou ƒ 15 per week betaald worden en daarvoor moest P. twee
paneelen per week beschilderen en afleveren; de paneelen werden door den kuiper
geleverd en een zekere Hans Bogaert zou P. helpen gedurende 20 weken. In Sept.
1617 was P. vrij schilder van het antwerpsche St. Lucasgilde. P. had een
buitenechtelijk kind van D i e r i c x k e n K e r s t i a a n s e n , 20 Juli 1620 werd het
gedoopt en ontving den naam van J a n P o r c e l l i s , waarschijnlijk stierf het zeer
jong. P. was gehuwd met J a c o m i n a J a n s d r .; zij hadden drie kinderen:
J a c q u e m i j n t j e , geb. 1606, huwde met v a n D e l d e en had een zoon J a n
P.(2); het tweede kind heette A n n a en werd in 1608 geb.; het derde was een zoon
J u l i u s , die ook schilder werd en omstr. 1609 geboren is. Na den dood van zijn
vrouw huwde hij 30 Aug. 1622 te Haarlem (waarschijnlijk was hij na het 12-jarig
bestand naar Holland getrokken) met J a n n e k e F l e s s i e r s . In 1624 woont hij
te Haarlem en heeft daar een eigen schip, waar hij mee rondtrekt en waarop hij
schildert. Daar te Haarlem is uitgegeven zijn reeks etsen van Verscheidene Stranden
en watergezichten. Op den 2den Oct. van 1624 woont hij te Amsterdam; op 22 April
1626 woont hij op de Rozengracht en koopt Hendrik Aerts, zijn zwager (gehuwd
met Judith Flessiers), die tevens knecht van Paracelsus was, een en ander van zijn
werk. Omstreeks 1626 heeft P. Amsterdam verlaten en is waarschijnlijk naar
Soeterwoude getrokken; in 1627 is hij in den Haag en bezit er een huis, daarna
vindt men hem weer in Soeterwoude. Uit een contract van 27 Jan. 1629 hooren wij,
dat J.P. een stuk land aan de Hogemorsch bij Oegstgeest koopt, waarbij hij zich
verplicht 14 dagen lang te schilderen als betaling. Omstreeks 1629 hooren wij, dat
Jan van Goyen, Jan Porcellis en van Knibbergen een weddenschap in het schilderen
sluiten. Den 16den Maart 1629 wordt door P. leergeld aan Isaac Pieter betaald; den
19den Dec. 1631 maakt het echtpaar P. een testament, P. was toen ziek. P. was
een zeer belangrijk zee-, rivier- en strandschilder, vooral in de 17de eeuw werd hij
zeer gewaardeerd. In de nalatenschap van den schilder Jan van den Capellen waren
18 schilderijen van P. aanwezig en ook Rembrandt bezat er eenige; Huygens maakte
gedichten op hem. P. vermaakt bij zijn dood aan zijn zoon Julius zijn
schildersgereedschappen en eigen schilderijen. Leerlingen van P. waren Jan P.
Goderis en H. van Anthonissen. Naar zijn ontwerp werden twee reeksen van
strandgezichten en schepen in prent gebracht, uitgeg. door Nic. J. Visscher in 1627
en Cl.J. Visscher in 1642.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXVII (1933), 269 (door J. H e l d ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon II (1910), 345.
J.M. Blok

[Porret, Cornelis]
PORRET (Cornelis). Noch het jaar zijner geboorte, noch zijn sterfjaar is bekend. Hij
wordt hier vermeld, omdat hij de eerste Jezuïet-pastoor van Enkhuizen is geweest,
door den bisschop van Ephese, Jac. de la Torre, op die plaats benoemd 10 Mei
1652, ofschoon hij al sedert October 1643 aldaar werkzaam was in een eigen
hulpkerkje. Hij was zeer gezien, wat hieruit blijkt, dat de kerkgemeente hem vrije
woning had verschaft en hem van een jaarlijksch honorarium van ongeveer ƒ 1000
voorzag. Rustig heeft hij er niet kunnen arbeiden door de oneenigheid, die er
heerschte tusschen den schout en den magistraat. Pastoor Porret vroeg na
12½-jarigen arbeid overplaatsing, welke hem 28 Dec. 1656 werd verleend.
Kleijntjens
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[Porta, Nicolaus a]
PORTA (Nicolaus a), of v a n d e N i e u w p o o r t , was rector of persona der
parochiekerk Hamont 1479, toen hij toestemde in de incorporatie zijner parochie in
het college van den H. Geest te Leuven ten voordeele van arme studenten zijner
parochie. Hij verbleef ten huize van paus Adrianus en was tegenwoordig bij diens
laatste wilsbeschikkingen, 4 Sept. 1523. Hij wordt in het testament genoemd als
deken van Eindhoven.
1 Febr. 1523 of 24 verkreeg hij een kanunnikdij in de Sint Janskerk te 's
Hertogenbosch door benoeming en toedoen van den Paus. Hij deed afstand van
zijn dekenschap. Hij overleed 1556. Hij was ook zeer bevriend met Dirk Hezius,
secretaris van paus Adriaan VI, en daarna onderdeken van St. Lambertus te Luik
(dl. VIII, kol. 770).
Zie: V a l e r i u s A n d r e a s , Fasti acad.(Lov. 1650), 289; Analectes hist. eccl.
Belg. XVII, 242; XVIII, 89; C o p p e n s , N. Beschrijving bisdom den Bosch II, 126;
III, 74; S c h u t j e s , Gesch. bisd. den Bosch III, 566; IV, 252; Studiën XXII, 222.
Fruytier

[Portielje, Mr. Jan Pieter]
PORTIELJE (Mr. Jan Pieter), geb. te Amsterdam 20 Oct. 1843 en overl. aldaar 27
Oct. 1909. Hij promoveerde in 1867 te Leiden op een proefschrift: De artikelen 413,
417 en 418 van den Code Pénal in verband met de staathuishoudkunde. Hij was
1876-1909 directeur der Holl. sociëteit van levensverz. te Amsterdam en in de jaren
1895-96 en 1898-1902 bestuurslid der toenmalige Ver. voor levensverz. Ook van
vele andere instellingen en vereenigingen was hij commissaris of bestuurslid. Hij
heeft verscheidene jaren zitting gehad in de Prov. staten van Noord-Holland. Hij
huwde in 1868 C e c i l e D o r o t h é F o c k ; zijn eenige zoon, Mr. D a v i d
A b r a h a m (1872-1927) volgde hem op als directeur der Holl. soc.
Zijn portret komt o.a. voor in den Ned. Almanak van Levensverz. 1908.
Zie: M. v a n H a a f t e n , Biogr. aanteekeningen bij de portretten in den Ned.
Almanak van Levensverz. 1895-1921; De Levensverzekering (1936), 39; A.A.
V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek van aanz. Ned. Fam. (1890)
III, 29-30; Nederl. Patriciaat (1915) VI, 315.
van Haaften

[Portier, Pieter Idserds]
PORTIER (Pieter Idserds), friesch teekenaar, gedoopt 22 Sept. 1698 te Franeker,
overl. 29 April 1781, zoon van I d s e r d P y t e r s en R i n s k e P y t e r s , die 10
Nov. 1692 te Franeker gehuwd waren. Zijn vader was schipper en de moeder woonde
met de huishouding aan den wal op het Fliet te Franeker. Pieter trouwde 18 Mei
1727 in de Groote kerk met F o e k j e n B e e r n , een franeker jongedochter. Hij is
dan stadspoortwachter op de Westerpoort en heeft aan dat officie zijn naam ontleend.
Hij deed toen ook aan tegelschilderen, en aan zijn bekwaamheid had hij het te
danken, dat de Gedeputeerden van Friesland hem 2 Maart 1744 benoemden tot
landschapsteekenaar aan de franeker hoogeschool op een salaris van ƒ 150, om
de studeerende jeugd, voornamelijk de studenten in de wiskunde, te onderrichten
in teekenen. Tevens moest hij, zoo noodig, alle alumni en onderofficieren gratis
onderwijs geven. Het aantal teekeningen in oost-ind. inkt, die hij heeft gemaakt, is
zeer groot. In 1823 waren er nog 193 in de bibliotheek van L. Wildschut te Harlingen,
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alle gezichten op en in Harlingen, van Franeker, friesche en noord-hollandsche
dorpen, van de eilanden, zee- en landgezichten en vooral van schepen. De Albertina
te Weenen heeft van hem een teekening, voorstellende een vloot bij stormweer op
zee (1727). Hij teekende ook de groote

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

755
kaart van de Dokkumer Ee (ontworpen door Willem Loré 1735) in 1775 over en
werkte die bij met kleuren, er de plattegronden en gezichten van Leeuwarden en
Dokkum in oost-ind. inkt bijvoegende. Reproducties van zijn werk vindt men o.a. in
het friesche tijdschrift It Heitelân (1925).
Zie: W. E e k h o f f , Kunstverzameling van Leeuwarden (Leeuw. 1875), 99, 192,
309, 312; W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool (Leeuw. 1878) I, 340; H.T.
H a b b e m a , Piter Idserds Portier in It Heitelân (1925), 462.
Wumkes

[Post, Harmen of Hermanus]
POST (Harmen of Hermanus), burgerhopman, uitgever en boekdrukker te
Leeuwarden, waar hij in 1800 overleed en de zaak door zijn weduwe werd voortgezet.
Hij schreef: Nauwkeurige lessen tot eene geregelde Nederduitsche spelkunde
(Leeuw. 1791). Tot de belangrijkste werken, die hij uitgaf, behoort het vijfde deel
van Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland (Leeuw. 1793). Voor de verdere
uitgaven zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden
('s Gravenh. 1932), 20, 35; en mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw.
1934) II, 8, 50, 54, 65.
Wumkes

[Posthumus, Harke]
POSTHUMUS (Harke), geb. te Bolsward (volgens R o m e i n , volgens het franeker
matrikel te Leeuwarden) 30 Jan. 1746, overl. 8 Mei 1812, liet zich 22 Juli 1765
inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, word als candidaat tot
predikant bevestigd te Idzegahuizen en Piaam op 14 Juli 1771, waar hij tot zijn dood
werkzaam was. Van hem verscheen: Treur- en Troostzang ter rouwstatelijke uitvaart
van den WelEerw. en Seergel. heer Gysbertus Fontein, leeraar in de gemeente
J.Chr. te Bolswaart, overl. 12 Febr. 1770.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 302.
Wumkes

[Posthumus, Lollius]
POSTHUMUS (Lollius), geb. te Workum 2 Jan. 1650, aldus genoemd, omdat hij na
zijns vaders dood was geboren, overl. te Leeuwarden 28 Nov. 1730, liet zich 8 Mei
1673 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, was predikant te
Buitenpost (1678-81), Ternaard (1681-87), Ferwerd (1687-94) en Leeuwarden
(1694) tot zijn dood. Op 12 Sept. 1728 vierde hij gedachtenis van zijn 50-jarigen
dienst. Van hem verscheen: De ydelheit van alle dingen, sich vertoonende in het
afsterven van de Ed. mog. heere Francois van Burum, in sijn tyt raad ordinaris van
Friesland (Leeuw. 1710). Hij visiteerde met zijn leeuwarder ambtsbroeders Ds.
Hermanus Wesselius en Ibertus Fennema het Compendium der Kerkelijke Wetten,
geëxtraheert uit 's Lands en Synodalen resolutiën door Ds. Gavius Nauta te Oudkerk
(Amst. 1757).
Na zijn overlijden werd rouwpoëzie op hem in het licht gegeven door B. Idema.
Joh. Buma, M. Wagenveld en Ernst Vitringa. Mede aan hem droeg J e t s k e
R e i n o u v a n d e r M a l e n haar Zede-, Mengel- en Lijkgedichten (Leeuwarden
1728) op, terwijl M a g d a l e n a P o l l i u s in haar Stigtelyke Mengeldichten (Leeuw.
1746) een lijkdicht op hem heeft.
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Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 30,
509, 537, 546, 573, 679; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 398, 413; Catalogus
van het Friesch Genootschap (Leeuw. 1862), 154; R. V i s s c h e r , Catalogus der
stedelijke boekerij te Leeuwarden (1932), 133; mijn Stads- en Dorpskroniek van
Friesland (Leeuw. 1932) I, 76.
Wumkes

[Pot, Hendrik Gerritsz.]
POT (Hendrik Gerritsz.), schilder, geboren omstr. 1585 te Haarlem of den Haag en
overleden te
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Amsterdam in 1657. Zijn geboortejaar staat niet vast; vroeger meende men dat het
omstr. 1600 zou zijn, wat echter niet waarschijnlijk is. Op de lijst van de haarlemsche
schutters in 1603 komt voor Hendrick Gerritsz., schilder, die zeer waarschijnlijk
dezelfde is als Pot. Vermoedelijk was hij met Frans Hals leerling van Karel van
Mander. Zijn werk sluit in vele opzichten bij dat van Dirk Hals aan. Evenals deze
heeft hij herhaaldelijk gezelschappen geschilderd. 24 November 1620 heeft hij een
schilderij tentoongesteld in de vergadering van de Staten-Generaal, die het echter
niet kocht, doch den schilder als vergoeding van kosten ƒ 24 gaf. Toen heeft de stad
Delft er haar nieuwe stadhuis mee verrijkt. Dit feit is stellig een aanwijzing dat hij
toen ouder dan 20 jaar moet geweest zijn. Lange jaren heeft Pot te Haarlem gewerkt.
In 1622 heeft hij voor de stad Haarlem een groot werk gemaakt voor de eetzaal van
het Prinsenhof. Als schutter heeft hij een belangrijke rol gespeeld. In 1625 was hij
sergeant, in 1633 luitenant. Als zoodanig komt hij voor op de vergadering van de
Cloveniersdoelen door Frans Hals geschilderd. In 1639 verschijnt hij op een
eveneens door Frans Hals geschilderd doek, de officieren van de St. Jorisdoelen
voorstellend. Gewoonlijk was men slechts van één schutterscorps lid. Deze beide
doelen hanteerden een verschillend wapen, wat mogelijk de oorzaak van het
lidmaatschap kan zijn. Pot heeft blijkbaar ijverig deel genomen aan het
maatschappelijk leven. In 1626 en 1630 was hij deken van het St. Lucasgilde, in
1628 regent van het werkhuis. Vermoedelijk is hij in de tweede helft van 1631 naar
Engeland gegaan, waar hij den Koning, de Koningin en eenige leden van de
hofhouding schilderde. In 1633 was hij weer terug in Haarlem. In 1634 was hij
commissaris en in 1635 deken van het St. Lucasgilde. In 1648 wordt hij vermeld als
tweede vinder, een lagere bestuursfunctie. Hij schijnt langzamerhand meer op den
achtergrond gekomen te zijn. Vermoedelijk is hij kort hierna naar Amsterdam
verhuisd, waar Willem Kalff zijn leerling werd. In 1657 woonde hij bij den graveur
Pieter Goos, op 't Water, in den vergulden Zeespiegel, en hier is hij waarschijnlijk
vóór 16 October 1657 overleden. Zijn werk, hoofdzakelijk portretten, is zelden
gesigneerd, waardoor er mogelijk verschillende als anoniemen uit de school van
Frans Hals te boek staan.
Zijn portret op de reeds genoemde, door Frans Hals geschilderde schuttersstukken
van 1633 en 1639 in het museum te Haarlem.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 348 en III (1911),
133; U.T h i e m e u n d F.B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVII
(1933), 301; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreib. und krit. Verzeichnis der Werke
der hervorragendsten Maler des XVII. Jhrh. (1910), 3, 142; A.B r e d i u s en P.
H a v e r k o r n v a n R i j s e w i j k in Oud-Holland (1887).
van Guldener

[Potter, Pieter Simonsz.]
POTTER (Pieter Simonsz.), schilder, is geb. omstr. 1597 te Enkhuizen en begraven
te Amsterdam 4 Oct. 1652. Hij was de zoon van P i e t e r S i m o n s z P o t t e r ,
penningmeester of geheimschrijver van de Hoge en Lage Swaluwe. P. huwde 18
Sept. 1622 met A e c h t j e , de dochter van den vroedschapsraad P a u l u s B a r t i u s
en zuster van den schilder W i l l e m B a r t i u s . Hun zoon was de beroemde
dierschilder Paulus Potter (dl. VII, kol. 1019). In 1628 woont Pieter P. te Leiden. Op
11 Nov. 1630 vindt men zijn naam in het Album Studiosorum aldaar. Daar te Leiden
zal hij door David Bailly en J.D. de Heem beïnvloed zijn geworden, wat betreft
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zijn stillevens. P. noemt zich in dien tijd glasschrijver, ook schlilder. Zijn jongere
zwager, Willem Bartius, schilderde evenals P. vooral ook gezelschapsstukken. Den
14. Oct. 1631 verwierf P. het burgerrecht van Amsterdam en leerde er Lastman,
Moeyaart, Pynas kennen, hetgeen te zien is aan zijn schilderijen met bijbelsche
voorstellingen. In 1639 en volgende jaren drijft P. een goudleerfabriek te Amsterdam.
Hij teekent in 1643 de ruiters van den intocht van Henriëtte Maria van Engeland in
Amsterdam. In 1646 was hij ook in die stad. Hij schijnt zeer eenvoudig geleefd te
hebben en werd zes jaar later van uit de Beulingestraat begraven. P. heeft
gezelschapsstukken, stillevens en landschappen geschilderd, ook een enkele
bijbelsche voorstelling. Zijn genrestukken doen denken aan Codde, Duyster, Pot.
Hij schijnt een bijzonder talent gehad te hebben, om andere schilders na te volgen.
Naar hem hebben prenten gemaakt o.a. P. Nolpe, G. de Heer.
Zie: U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
XXVII (1933), 307 (door R. J u y n b o l l ); A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexikon II (1910), 354.
J.M. Blok

[Pottey, Enoch]
POTTEY (Enoch), overl. te Middelburg in 1687. Hij werd predikant te Zoutelande in
1639, te Middelburg in 1646. Toen een pseudoniem geschrift tegen een leerrede
van hem was verschenen, in scherpen toon gesteld: Elkatan Ree Almelech aan
Gamaliel conradinus, voorstander der gemeente van Philadelphia (Midd. 1675),
verdedigde hij zich met zijn: Modeste en sedige verantwoordinge op seecker
pasquilleus boecxken van een onbekend auteur, abusive genaemt de heerlyckheyt
Christi, over sijn predikatie, gedaen op Donderdagh avont over Col. 2:8-10 (Midd.
1675). De ‘onbekende auteur’ was, volgens v a n D o o r n i n c k , Johannes van der
Waeyen Sr. (zie in dit deel in voce).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 120, 680; Kerkelijk
Handboek (1909), Bijl., 138, 157; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze
schrijvers I (Leid. 1883), 165.
Knipscheer

[Poudroyen, Cornelis [van]]
POUDROYEN (Cornelis [van]), of P o e d e r o i j e n , overl. vóór 4 Juli 1662 te
Crevecoeur (toen behoorende bij de classis Gorkum). Hij werd aldaar predikant in
1642, vóór 7 Juli. Het verhaal van ‘onlusten’ en ‘differenten’ tusschen hem en den
‘commandeur’ van het fort, M a x i m i l i a a n d e S a n d e r e n S u r b u r g h , in
1645 en 46, geven de ‘acta’ van de zuidhollandsche synoden (zie beneden), waar
men ook gegevens vindt omtrent zijn ‘moeyelicken dienst’, en in verband daarmede
zijn pogingen om een beter tractement te verkrijgen met medewerking van den
ontvanger van de kerkelijke goederen. Hij gaf daartoe het verlangen te kennen, dat
Crevecoeur tot de ‘cleyne steden’ mocht gerekend worden. Het laatste gelukte,
maar nog in 1660 wordt overigens ‘dit versoek onmogelick’ genoemd, ‘vermits de
grote invloed' der wateren in 't land van Heusden, waertoe grote kosten vereyscht
worden’. Van hem is bekend zijn in vier drukken verschenen: Catechisatie. Dat is
Een grondige en eenvoudige onderwijsinge, over de Leere des Christelicken
Catechismi. Bestaende in Vragen en Antwoorden. Tot dienst van dengenen die
haer in de catechisatie, hier te lande gebruyckelick, willen oefenen (Utr. 1653; herdr.
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1655; Amst. 1659; Dordr. 1662). De eerste uitgave is zeldzaam en telt 1240
bladzijden, de laatste 800. D o e d e s zegt: ‘Uit deze catechi-
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satie leert men de oud-gereformeerde leerwijze in de zeventiende eeuw, gelijk
Gisbertus Voetius haar goedkeurde, zeer goed kennen’. Voetius, zijn leermeester,
heeft namelijk dit werk met een ‘aanprijzende voorrede’ verrijkt. Wij ontvangen van
het gehalte van dit godsdienstonderwijs de pijnlijkste indrukken uit de enkele
aanhalingen, in onderstaande literatuur te vinden. Zoowel hij als Voetius werden
ook door een tijdgenoot bespot in Gisberti Voetii misgrepen.... (Amst. 1661), blz. 53
v. Veel over dit alles is te leeren uit de volgende bronnen. Nog wordt van hem
genoemd: Rijkdom van Gods genade (1654).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 120, 680; W.P.C.
K n u t t e l , Acta der partic. synoden van Zuid- Holland II, 387, 496 v.; III, 14, 70,
227, 285, 302, 354, 385, 396, 452, 504, 541; IV, 28, 86, 150, 193, 282; J.I. D o e d e s ,
Collectie van rariora (Utr. [1892]), 105; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr.
handwoordenboek II (Zutph. 1870), 569; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
nederduitsche boeken tot 1787, 419; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius II (Leid. 1910),
12, aant. 1, 316; III (Leid. 1914), 140 v., Bijl., blz. 110; Registers (Leid. 1915), 86,
148, 171; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 494.
Knipscheer

[Pous, Mr. Bonifacius Matthias]
POUS (Mr. Bonifacius Matthias), geb. te Middelburg 25 Juli 1744, overl. aldaar 28
Sept. 1797, was de zoon van Mr. P i e t e r P o u s en S a r a C a t h a r i n a
Matthias.
Hij werd 7 Sept. 1759 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde 1761
aldaar in de rechten op een dissertatie De lege Anastasiana.
Hij werd kort daarna griffier van den raad van Vlaanderen (waarmede bedoeld
was Staats-Vlaanderen) en in 1765 schepen, raad en thesaurier van Middelburg.
Ook werd hij bewindhebber der Oost-Indische Compagnie. Als, hoewel zeer
gematigd, patriot, werd hij door Willem V in 1787 uit al zijn ambten gezet.
Hij kwam in het begin van 1795 weder in het bestuur van Middelburg en nam als
afgevaardigde dier stad 27 Febr. van dat jaar zitting in de Staten van Zeeland. Op
3 Mrt. ging hij met 4 anderen als afgevaardigde in de Staten-Generaal naar den
Haag. Hier speelde hij een zeer gewichtige rol, doordat hij met 3 anderen belast
werd met de onderhandelingen met de beide leden van het fransche comité du salut
public Siéyès en Reubell over een vrede en een bondgenootschap.
Deze werden, na onderhandelingen, die 8 Mei aanvingen, 16 Mei 1795 in den
Haag gesloten. Nederland moest Staats-Vlaanderen afstaan; de 4 nederlandsche
gedelegeerden hebben gedaan kunnen krijgen, dat bataafsch Brabant bij Nederland
bleef; ook de landen van Overmaas kwamen aan Frankrijk.
Pous keerde naar Middelburg terug, maar werd 8 Juni weder naar de
Staten-Generaal afgevaardigd. Op 10 Mei 1796 werd hij in het kiesdistrict Middelburg
2 tot eersten plaatsvervanger van het lid der Nationale vergadering gekozen. Daar
deze lid werd der commissie tot het ontwerpen eener constitutie, nam Pous van 22
Apr. tot 10 Nov. 1796 zijn plaats in.
Op 16 Apr. 1796 werd hij bovendien in het district Middelburg 3 tot lid van het
intermediair provinciaal bestuur van Zeeland gekozen en spoedig trad hij op als
president van dat bestuur. Bij de nieuwe verkiezingen voor dit bestuur in Juli 1797
is hij, die een der heftigste federalisten was, niet herkozen.
Hij is ambteloos aan een rheumatische ziekte
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gestorven. Hij huwde in 1760 J o h a n n a C a t h a r i n a d e B e v e r e n , en na
haar dood A n n a M a r i a S t e e n g r a c h t , die later hertrouwde met J. d e
F r e m e r y . Bij de tweede vrouw had hij een zoon, met wien zijn stam in de
mannelijke lijn uitstierf, en een dochter.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles.
Ramaer

[Praevostius, Bartholomeus]
PRAEVOSTIUS (Bartholomeus), of P r a e v o o s t , geb. te Amsterdam 11 Febr.
(volgens sommigen 11 Sept.) 1587, overl. aldaar 1 Aug. 1669. Uit Genève schreef
hij 27 Aug. 1612 een brief aan Simon Episcopius (zie dl. I, kol. 829-832) over zijn
reis door Duitschland en Zwitserland, zoodat hij waarschijnlijk eerst daarna predikant
van de Gereformeerde kerk te Vreeswijk (ook ‘De Vaert’ genoemd) werd. Toen
Carolus Niëllius, predikant te Utrecht (zie dl. I, kol. 1373-75), naar de synode te
Dordrecht gedaagd was, preekte hij voor dezen in de Waalsche gemeente, het geen
de utrechtsche vroedschap hem 9 Febr. 1619 verbood (zie B r a n d t , a.w. III, 393).
Op 9 Juli 1619 ontzegden de Gedeputeerde staten van Utrecht hem het recht van
ambtelijk optreden; op 12 Aug. 1619 zette de provinciale synode hem uit zijn ambt
en dreef hem (27 Aug.) in ballingschap. In Sept.-Oct. 1619 was hij op de vergadering
der uitgebannenen te Antwerpen aanwezig, en sedert deed hij overal in den lande
dienst, na 1630 te Amsterdam en te Arnhem, na 1 Maart 1632 als vast predikant te
Amsterdam. Niëllius stond hier naast hem. Na den dood van Simon Episcopius
gaven beiden ook onderricht aan de studenten. Toen in 1623 in Gelderland en
Utrecht eenige Remonstranten zich weer begaven tot de Gereformeerde kerk, gaf
hij uit: Nijmeegsch accoort, ofte bedenckingen over de vereeniginghe tusschen de
ghedeputeerden des Gelderschen Synodi ende de afghesette predicanten van
Nijmeghen beraemt (Hard. 1623). Het bedoelde accoord, van 8 Maart 1623 is hierin
opgenomen. Hij had de voldoening, dat A s s u e r i s J o a n n i s z . van Baarn en
W i l h e l m u s R i d d e r s b a c h van Tull en 't Waal zich weder uit het gemaakt
‘accoort’ terugtrokken. Veel invloed had Praevostius door zijn: Onderwijs in de
christelijke religie bij vragen en antwoorden ingestelt tot dienst der jeugdige
aenkomelingen en bejaarde eenvoudige luiden, mitsgaders de kleine vragen en
antwoorden aengaende de religie voor de kleine kinderen. Dit werk is acht malen
verschenen. Er wordt een uitgave uit 1640 genoemd,; vgl. echter J o h . T i d e m a n ,
Hist. overzigt van de catechetische litteratuur der remonstranten (Rott. 1852; niet
in den handel), blz. 27 v. Bewaard zijn de herdrukken: Hoorn 1666; Rott. 1679; Rott.
1718; Rott. en Gouda 1726 en 52; Amst. 1741, 51 en 76. Ook schreef hij: Predicatie
over psalm 122 tot opweckinghe van dancksegginghe tot God wegen de
gepubliceerde eeuwige vrede en tot betrachting van het gemeen beste, gedaen te
Amsterdam den 10 Junij (Amst. 1648). Met N i c o l a a s L o e d i n g i u s (L o e d i n g
o f L u i d i n g ), predikant te Delft, gaf hij uit: Het verkorte kerkelijke formulier (6 Aug.
1652). In de laatste jaren van zijn leven was hij geheel blind. Tijdgenooten getuigden
van hem, dat hij was ‘een persoon van goede geleerdheid en zonderlinge
bekwaamheid om 't gemeene volk te onderwijzen....’.
Er is nog een brief van Paschier de Fijne (zie dl. VI, kol. 530-537) aan Praevostius
d.d. 31 Juli, waarschijnlijk van 1643 of 44 (zie Archief voor Nederl. kerkgeschiedenis
II, 's Gravenh. 1887, 381-386); en een van J. N a e r a n u s aan hem d.d. 11 Maart
1643 (zie: Catalogus v.d. boek-
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verkooping bij J.L. B e i j e r s te Utrecht 22-31 Mei 1933, no. 15).
Zijn pseudoniem is C h r i s t i a a n G i j s b e r t s z .
Er is een portret van hem, ook afgebeeld in het werk van H.C. D i f e r e e (zie
a.w., blz. 152).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 126 v.; H.C. R o g g e ,
Bibliotheek der Remonstr. geschr. (Amst. 1863), 165 v.; Catalogus van handschriften
op de bibl. der Rem. ger. gem. te Rotterdam (Amst. 1869), nos. 117, 137, 1014,
1664-74; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 420;
J. T i d e m a n , De Remonstr. broederschap, Biograph. naamlijst (Amst. 1905), 15,
35, 96, 218, 260, 275-282, 305; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VI, 361-365,
417, 488; J. T i d e m a n , De stichting der Remonstr. broederschap, 1619-34 I (Amst.
1871), 99, 142, 145, 292; II (Amst. 1872), 37, 80, 83, 106, 136, 144, 193, 217, 292,
373, 377, 385, 404, 439, 441, 447, 469; G. B r a n d t , Hist. der reformatie III (Rott.
1704), 393, 940, 962-971; H.C. D i f e r e e , Drie eeuwen kerkgeschiedenis....
Gedenkboek (Amst. 1930), 151-153; 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. 15 (no. 131); d e z .,
Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), kol. 16 (no. 93); K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biograph. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 571.
Knipscheer

[Prakken, Berent]
PRAKKEN (Berent), geb. in 1817, overl. te Oosterwolde 23 Jan. 1871, sedert 1850
wethouder en raadslid der gemeente Ooststellingwerf, in 1864 lid der Provinciale
staten van Friesland, was opzichter der Compagnonsvaart en veenen en schreef:
Beschouwingen over de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van een
kanaalverbinding tusschen Blokzijl en Groningen (Steenwijk 1867). Dit ontwerp lokte
de brochure uit van F.O. S l e e s w i j k en K.S. v a n A n d r i n g a , Beschouwingen
over het belang van een Kanaalverbinding Groningen - Gorredijk - Heerenveen Lemmer (1868). Hij bracht op eigen kosten in dien tijd uitgebreide ontginningen tot
stand in de omstreken van Appelscha, waar hij rondom den Hildenberg een boerderij
aanlegde, welk voorbeeld in 1869 werd nagevolgd door J. Welles te Leeuwarden.
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1934) II, 340, 348.
Wumkes

[Prins, Jan]
PRINS (Jan), geb. te Leiden 17 Nov. 1717, overl. ald. 1 Febr. 1800, zoon van
H e r m a n P. en diens tweede vrouw E l i s a b e t h R a v e s t e y n ; broeder van
W i l l e m , predikant te Woerden. Hij huwde 5 April 1758 J o h a n n a v. L o c k h o r s t
(1719-83) en schreef (als J o h a n n e s P r i n s ): Ter Gedagtenisse van de
Verschrikkelijke Brand in Leiden, den 3 Oct. 1766 en van de gezegende verlossing
o

uit dezelve (hs. 1766, 4 , Cat. Bibl. Gem. Leiden I, no. 289); Proeve van
Bijbelbloemen (Leiden 1773); Het Leven van Ph. v. Marnix, Heer van St. Aldegonde
(door het Genootsch. ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’ te Leiden met een zilveren
medaille bekroond en onder de werken des Genootschaps uitgegeven);
Verbeteringen en Byvoegsels op ‘A. Severinus: Beleg en ontzet van Leyden’.
Regt

[Prinzen, Antonius Petrus Hubertus]
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PRINZEN (Antonius Petrus Hubertus), geb. 20 Sept. 1852 te Helmond, overl. 17
April 1900 aldaar, zoon van W i j n a n d u s F r a n c i s c u s P. en H e n d r i k a
R a i j m a k e r s , stond jarenlang aan het hoofd der firma: Margarine-Fabrieken
‘Holland’, waar de bekende Prinzen's ‘Ballon’-margarine werd vervaardigd.
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Hij was lid van den Hoofdraad der Vereeniging van den H. Vincentius te 's
Gravenhage.
Hij huwde 3 Juni 1878 te Helmond met F r a n c i s c a M a r i a J o s e p h i n a
B o t s , geb. 18 Sept. 1854 te Helmond, overl. 8 Febr. 1880 aldaar (dochter van
A l b e r t u s en van H e n d r i k a v a n A s t e n ), en hertrouwde 5 Sept. 1881 te 's
Hertogenbosch met L o u i s a C a t h a r i n a C h r i s t i n a T e u l i n g s (die 25 Juni
1907 te 's Gravenhage hertrouwde met den historicus August Sassen).
Uit het eerste huwelijk werd geboren: W i j n a n d u s F r a n c i s c u s , geb. 14
Dec. 1879 te Helmond, gehuwd met M a r i a L o u i s a A l d e g o n d i s v a n d e r
W e y d e n ; uit het tweede huwelijk: Mr. C o r n e l i u s A.J.H., geb. 28 Maart 1887,
secr. v.h. curatorium aan de Keizer Karel universiteit te Nijmegen, gehuwd met
Margarite Constance Arnoldina Maria Ficq.
Heeren

[Proes, Leendert]
PROES (Leendert), geb. te Amsterdam, overl. te Leeuwarden in 1891, liet zich 4
Febr. 1824 inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij in 1833
bevorderd werd tot theol. dr. op een proefschrift De oratione Antiochiae habita, Paulo
apostolo auctori tribuenda. Hij was predikant te Doorn (1829-37) en te Leeuwarden
(1837-25 Nov. 88). Van hem verscheen met anderen: Bijbeloefening over
levensbijzonderheden van Samuel (Leeuw. 1850). Verder: Een Protestantsch woord
tot Protestanten gesproken te Leeuwarden op 31 Oct. 1853 (Leeuw. 1853); De
bekommerde Protestant in zijne vrees voor de Roomsche bisschoppen (Leeuw.
1853); Een woord tot verdediging der wetsherstelling bij de maatschappij tot Nut
v.h. Algemeen (Leeuw. 1855); Verbeiden. Toespraak gehouden te Franeker, 5 Juni
1856, ter vergadering van de Friesche afd. der Ned. vereeniging tot afschaffing van
sterken drank (Leeuw. 1856); De trouw van den afschaffer. Voorgedragen ter openb.
vergadering van de Leeuw. afd. van dezelfde vereeniging (Leeuw. 1862); De
Bergrede des Heeren in hare toepassing op het Christelijk leven verklaard (Leeuw.
1856); nieuwe titeluitgave met portret, 1869. Toen hij 25 Nov. 1888 zijn ambt
neerlegde, hield Ds. P.A. Jas te Leeuwarden een predikatie Beden en Belofte, die
in druk verscheen.
Zijn portret bij: W. E e k h o f f , De Stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden
(1875), 35.
Zie: T.A. R o m e i n , Lijst van predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 42, 680;
mijn Stadsen Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1934) II, zie register; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers (Leid. 1885), 466.
Wumkes

[Pronck, Johan Petrus]
PRONCK (Johan Petrus), geb. te Gilst 13 October 1699, overleden Maart 1771,
zoon van den predikant te Oudenbosch P e t r u s P r o n c k en van A d r i a n a v a n
E r f f r e n t e n . Hij werd praeceptor van de latijnsche school te Tiel 1725, kwam in
dezelfde functie te 's Hertogenbosch 13 Febr. 1741, conrector 12 Sept. 1754, werd
in Sept. 1758 krankzinnig, waarna zijn betrekking voor hem werd waargenomen
door den praeceptor de Booij. De raad van State weigerde hem te emeriteeren. Hij
was een ijverig beoefenaar van latijnsche poëzie. Hij huwde te Tiel 12 Mei 1721
C h r i s t i n a v a n d e n B o s , ged. te Tiel 13 Dec. 1695, dochter van R e i n i e r
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A e r t s e n v a n d e n B o s en C l a e s k e n A r i e n s . Uit dit huwelijk werden 10
kinderen geboren.
Zie: Boekzaal der Geleerde Wereld (1730), 95-96; C.R. H e r m a n s , Geschiedenis
der Illustre en Latijnsche Scholen te 's Hertogenbosch 1630-1848 (Amst. 1852), 52.
Over de familie: Ned. Patriciaat IV, 306.
Veeren
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[Purmerent, Mr. Hendrick]
PURMERENT (Mr. Hendrick), geboren in den Haag, werd 11 Sept. 1652 door de
burgemeesters van Delft geadmitteerd als ‘wereldlijk priester’ en opvolger van den
overleden Mr. Adrianus van Ruyven.
Hij woonde bij zijn ‘moeije’, de weduwe van Mr. W. Groenewegen. In de Descriptio
van de hollandsche Missie, 1656 (Archief aartsb. Utrecht X, 222), wordt hij, blijkbaar
foutief, Joannes Purmerent genoemd. Zijn vroegtijdige dood, Febr. 1658, is de
oorzaak, dat zoo weinig van hem bekend is. Waarschijnlijk was hij een bloedverwant
van Suitb. en Petrus Purmerent.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XXV, 234.
Fruytier

[Purmerent, Petrus]
PURMERENT (Petrus), geb. te 's Gravenhage, tweelingbroeder van Suitbertus P.,
die volgt, overleed te Gouda, 13 Febr. 1663, oud 77 jaar. Hij werd benoemd tot
pastoor en aartspriester van Gouda. Rovenius, de bestuurder der hollandsche
Missie, had hem tot lid van het vicariaat van Utrecht benoemd en ook tot kannunnik
van den Dom, 1633. Hij trad ook op als provisor van het hollandsch college te Keulen.
Op Palmzondag 1643 deed de baljuw van Gouda een inval in het huis van Petrus
Purmerent en verstoorde de godsdienstoefening. Hij werd met 200 gulden beboet
en met de kosten van het proces (Bijdr. bisd. Haarlem VIII, 433-439).
Evenals zijn broeder komt hij voor op de lijst van hen die hun instemming betuigden
met het werk van Jansenius, Augustinus.
Zijn portret is gegraveerd door R. à Persijn naar L. de Jongh en komt voor in de
Hist. ep. Ultraj., 306, en de Batavia sacra II, 182.
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem I, 261; V, 452; VII, 352, 363; IX, 302; Archief aartsb.
Utrecht, XI, 77; XII, 211; XVIII, 190; L, 108, 116, 119, 147.
Fruytier

[Purmerent, Suitbertus]
PURMERENT (Suitbertus), tweelingbroeder van Petrus, die voorgaat, geb. te 's
Gravenhage 4 Dec. 1587, overl. te Delft 3 Febr. 1650, zoon van H e n r i c u s
P e t r u s , advocaat. Beide broeders, zeer op elkander gelijkend, ook in karakter,
omgang, aanleg en studie, werden priester. Zij waren beiden naar Keulen gezonden
om de lagere en hoogere studies te voltooien met den graad van licentiaat. Suitbertus
werd door den bestuurder der hollandsche missie naar Delft gezonden als
medehelper van pastoor Stalpaert 1612, en 1615 tot rector van het begijnhof
benoemd. Hij stichtte een tweede kerkje op het begijnhof ter eere van Sint Hippolytus,
waarvan hij pastoor werd. In 1643 moest hij wegens de vervolging uitwijken, doch
nadat een boete en handzalving de oogen hadden doen luiken, verrichtte hij weder
zijn diensten en priesterlijken arbeid als voorheen. 1647 werd hij tot eersten en
voornaamsten pastoor van Delft benoemd. Hij gaf den begijnen een nieuw
opgestelden regel, door den apost.- vicarius Rovenius 16 Sept. 1637 goedgekeurd.
Deze had hem ook 3 Mrt. 1623 tot kanunnik van Sint Pieter benoemd. S. Purmerent
komt ook voor op de lijst der priesters die den Augustinus van Jansenius
goedkeurden, 1643. Hij was ook aartspriester van Delfland. In het memoriaalboek
der delftsche burgemeesters was S. Purmerent opgeteekend als Mr. Sibertus
Hendricks, geboortig ‘uyt den Haeghe’.
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Zijn geschilderd portret berust nog te Delft op de pastorij der Oud-Katholieken.
Een gravure in folio, naar den schilder van Vliet gegraveerd door R. à Persyn, vindt
men in Hist. ep. Ultraj. en Batavia Sacra.
Zie: Historia episcop. Ultraj., 405; Batavia Sacra
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II, 226 (?); Bijdr. bisdom Haarlem V, 451; VII, 201; IX, 63; XV, 337, 342; XVIII, 337,
441, 443; XXV, 231-235; XXVII, 452-457; XL, 362 e.v.
Fruytier

[Pynacker, Adam]
PYNACKER (Adam), schilder, geboren 13 Febr. 1622 te Pijnacker bij Delft en 28
Maart 1673 te Amsterdam begraven. Zijn leermeester is onbekend, doch uit zijn
werkwijze kan men concludeeren, dat Jan Both mogelijk als zoodanig te beschouwen
is. Dit zou dan omstr. 1640 geweest moeten zijn. Volgens Houbraken is hij 3 jaar
in Italië geweest. In 1649 is hij in Delft; in 1657/58 houdt hij in Schiedam verblijf, om
zich vervolgens in Amsterdam te vestigen, waar hij zich o.a. bezig hield met
wanddecoratie en gobelins. Hij schildert landschap, geheel in italiaanschen trant,
een manier van schilderen, waarvan hij zich niet meer los kan maken. Uit zijn
herinnering put hij allerlei italiaansche motieven. Natuurgetrouwheid kunnen wij bij
hem in het geheel niet verwachten, terwijl ook zijn kleur niet natuurlijk is. In den loop
der jaren is zijn werk donkerder geworden. Zijn etswerk is zeldzaam; van zijn
teekeningen, die hij geheel in
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den trant van zijn schilderijen maakte, zijn er eenige bewaard.
Zijn door A. de Vois geschilderd portret is in het Louvre te Parijs; gegraveerde
portretten door J. Houbraken en A. Maurin en afbeelding bij Ch. B l a n c , Hist. d.
peintres. Ec. holl. II.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 366; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVII (1933), 477; C.
H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke
der hervorragendsten Holl. Maler des XVII. Jhrh. IX (1926), 521.
van Guldener

[Pijttersen, Hendrik]
PIJTTERSEN (Hendrik), geb. omstreeks 1807, overl. in den zomer van 1862, was
ondermeester van den derden rang te Sneek (1823-27), van den tweeden rang in
1829, werd hoofdonderwijzer te Rauwerd 1 Oct. 1827, waar hij werkzaam was tot
Juli 1832; daarna was hij hoofd der school te Woudsend tot zijn dood. Daar schreef
hij het schoolboekje: Hebt de dieren lief (Sneek 1852), dat tien drukken beleefde.
Wumkes

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

763

Q.
[Quarles van Ufford, jhr. Hendrik]
QUARLES VAN UFFORD (jhr. Hendrik), geb. te Loosduinen 4 Juli 1822, overl. te
Ketandan op Java 15 Jan. 1860, zoon van jhr. Mr. P i e r r e P h i l i p p e Q.v.U. en
H a r r i e t J e a n n e L o u i s e W i l h e l m i n e barones C o l l o t d' E s c u r y , kwam
in 1842 als adelborst bij de Kon. Ned. Marine, werd luitenant ter zee 1e klasse,
vergezelde als adjudant den Gouverneur-Generaal A.J. Duymaer van Twist op zijn
dienstreis door de Molukken en gaf naar aanleiding daarvan naamloos uit:
Aanteekeningen betrekkelijk eene reis door de Molukken van den
Gouverneur-Generaal A.J. Duymaer van Twist (den Haag 1856). In 1858 werd hij
op zijn verzoek eervol uit 's lands zeedienst ontslagen. Daarna vestigde hij zich als
indigo-planter in de Vorstenlanden. Op 2 Dec. 1860 huwde hij te Semarang A n n a
M a d e l e i n e S c h e l t e m a , geb. aldaar 3 Juni 1843, dochter van J o h a n S. en
Catharina Adriana Suzanna Zweerts.
Zie: Nederlands Adelsboek ('s Gravenh. 1905), 551; 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 Noord- en Zuidnederlandsche
letterkunde (Amst. z.j.), 631.
Wumkes

[Quarles van Ufford, jhr. Jacques Jean]
QUARLES VAN UFFORD (jhr. Jacques Jean), geb. te 's Gravenhage 22 Febr.
1788, overl. aldaar 22 Febr. 1855, was de vierde zoon van Mr. W i l l e m Q u a r l e s
v a n U f f o r d en M a r i a v a n K u f f e l e r .
Hij werd reeds jong ambtenaar aan het departement van Binnenlandsche Zaken.
Op 29 Aug. 1814 werd hij benoemd tot lid der Provinciale staten van Holland voor
de eigenerfden, maar reeds 14 Sept. d.a.v. tot griffier der Staten van Drente. Hij
was met die benoeming weinig ingenomen en solliciteerde weder naar een plaatsing
te 's Gravenhage. Daaraan werd gedeeltelijk voldaan, doordat hij 10 Jan. 1816
honorair referendaris 2e klasse met uitzicht op zulk een benoeming werd. In April
1817 werd hij definitief benoemd tot referendaris bij den Raad van State, tevens
secretaris bij het departement der indirecte belas-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

764
tingen. Het departement, thans van Financiën, was toen in 4 deelen gesplitst,
waarvan dit er een was, onder den directeur-generaal, sedert 1 Jan. 1821 minister,
Appelius (dl. VII, kol. 16).
Hij werd bij Kon. besluit van 10 Mei 1825 benoemd tot secretaris-generaal van
het departement van Marine en Koloniën en nam van 6 Sept. tot 29 Dec. 1829, na
de scheiding van Marine en Koloniën, het ministerschap van Marine, Nationale
Nijverheid en Koloniën waar ter vervanging van Elout (dl. I, kol. 805). Daarna werd
hij secretaris-generaal van Marine en toen dat departement 21 Mei 1840 met dat
van Koloniën vereenigd werd, weder van het nieuwe departement. Hij nam van 1
Jan. tot 1 Juni 1842, nadat met ingang van eerstgenoemden datum de
departementen van Marine en Koloniën voor de tweede maal gescheiden werden,
het ministerschap van Marine waar. Op laatstgenoemden datum trad hij op als
secretaris-generaal van laatstgenoemd departement. Bij Kon. besluit van 8 Oct.
1842 werd hij benoemd tot Staatsraad in b.d. en op zijn verzoek eervol uit zijn
betrekking ontslagen.
Hij werd in 1815 in de ridderschap van Holland opgenomen.
Hij huwde 10 Nov. 1824 A d r i a n a J o h a n n a baronesse C o l l o t d'E s c u r y ,
geb. 26 Oct. 1802, overl. 5 Apr. 1827, bij wie hij een zoon en een dochter had. De
laatste, J o h a n n a M a r i a , huwde Mr. Joan (2) Q.v.U., die volgt.
Ramaer

[Quarles van Ufford, jhr. Mr. Jacob Karel Willem]
QUARLES VAN UFFORD (jhr. Mr. Jacob Karel Willem), geb. te Rijswijk
(Zuid-Holland) 22 Mei 1818, overl. te 's Gravenhage 9 Mrt. 1902, was de derde zoon
van jhr. Mr. P i e r r e P h i l i p p e Q u a r l e s v a n U f f o r d , ontvanger der
belastingen, en H a r r i e t J e a n n e L o u i s e W i l h e l m i n a baronesse C o l l o t
d' E s c u r y .
Hij werd te Leiden 15 Aug. 1838 als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 9 Dec. 1844 op een dissertatie De vinationum externarum in
domesticam patriae nostrae condi-
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tionem, inde a controversia M. Brittanniae cum coloniis suis Americae-septentrionalis
usque ad foedus nostrum cum Francia 10 Nov. Ao. 1785.
Hij zette zich als advocaat te 's Gravenhage neder. Hij werd in 1847 met Staring
(dl. I, kol. 1490) belast met een inspectie van de koloniën der Maatschappij van
weldadigheid. Hun rapport werd gedrukt, veel later heeft dit het gevolg gehad, dat
er een overeenkomst tusschen het rijk en die maatschappij gesloten is, waarbij het
rijk Ommerschans en Veenhuizen overnam en de maatschappij Frederiksoord
behield.
Hij werd in Jan. 1850 tot adjunct-commies bij het departement van Binnenlandsche
Zaken en Oct. 1855 tot commies bij dat departement benoemd. In Febr. 1857 werd
hij tot hoofdcommies benoemd, nu bij het departement van Koloniën. Hij was aldaar
werkzaam bij de afdeeling civiele Oost-Indische zaken.
Met verlof van den minister van Koloniën deed hij van Oct. 1860 tot Apr. 1861
een reis naar Nederlandsch-Indië. Zijn aldaar opgedane indrukken heeft hij
medegedeeld in twee brochures.
Op 23 Mrt. 1865 werd hij benoemd tot referendaris. Hij verkreeg op verzoek 8
Juli 1871 met ingang van 1 Juli te voren eervol ontslag als zoodanig.
Hij schreef zeer veel in den Economist, waarvan hij ook lang redacteur geweest
is. Hij heeft sedert 1863 in het bijblad van dit tijdschrift kronieken geschreven, de
anonymiteit daarvan is in 1875 opgeheven, en hij heeft die voortgezet tot Aug. 1901.
Hij was sedert 1864 lid en sedert 1878 voorzitter van het bestuur der Maatschappij
van weldadigheid. In 1894 nam hij wegens zijn leeftijd als zoodanig ontslag.
Hij was een ondernemend man, die uit den aard zijner betrekking veel wist en
daardoor veel voelde voor den vooruitgang van Nederlandsch Oost-Indië. Hij was
de warmste vriend van de publieke zaak van Nederland zoowel als van Nederlandsch
Oost-Indië, dien men zich denken kan. Hij heeft daaraan zijn geheele leven gewijd.
Hij heeft in 1872 met den mijningenieur P.H. van Diest en, nadat deze naar
Noord-Amerika verhuisd was, in 1887 met den oud-gouverneur van Sumatra's
westkust J.F.R.S. van den Bossche, den kapitein der Infanterie H. Verploegh en
den oud-kolonel der Genie G.E.V.L. van Zuylen getracht, concessie voor de
exploitatie der Ombiliën-steenkolenmijnen aan Sumatra's westkust met den aanleg
van een spoorweg van Padang over Soembang daarheen te verkrijgen. Dit is,
doordat van rijkswege een lijn over Padang-Pandjang is aangelegd en doordat de
mijnen van rijkswege geëxploiteerd worden, mislukt.
Hij was ongehuwd.
Zie over hem Mr. N.P. v a n d e n B e r g , in Economist van 1902, blz. 265 en
O.J.H. v a n L i m b u r g S t i r u m in de Levensberichten van de Maatsch. d. Ned.
Letterk. (1903-1904), 113, met lijst van zijn opstellen.
Hij schreef behalve de vele stukken in den Economist, waarvan de opgaaf in de
registers van dat tijdschrift te vinden is, en in het bijblad daarvan: Bespreking van
een geschrift van D.C. S t e y n P a r v é , Het koloniaal monopoliestelsel getoetst
aan geschiedenis en staathuishoudkunde, in Gids 1851, 2e deel, blz. 653; Over
onderwijs in Nederlandsch-Indië in Tijdschrift van Nederlandsch-Indië 1852, 2e deel,
blz. 136; bestrijding van een artikel in de Edinburgh review, in idem, blz. 281;
Indrukken van Java medegebragt (den Haag 1862); Wat is voor Nederland
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noodig, open brief aan jhr. Mr. W.T. G e v e v r s D e y n o o t (dl. I, kol. 935) (den
Haag 1863); Nota over de concessie-aanvrage tot ontginning van kolen uit het
Ombiliënveld en aanleg van een spoorweg van daar naar Padang (met P.H. v a n
D i e s t ) (den Haag 1872); Herinneringen uit Scandinavië (den Haag 1876); Is voor
den Sumatraspoorweg de richting over Soembang niet te verkiezen boven die over
Padang-Pandjang (met de 3 bovengenoemden) (den Haag 1887).
Ramaer

[Quarles van Ufford, jhr. Joan (1)]
QUARLES VAN UFFORD (jhr. Joan) (1), geb. te 's Gravenhage 7 Apr. 1783, overl.
aldaar 19 Febr. 1849, was de vierde zoon van W. Q u a r l e s v a n U f f o r d en M.
van Kuffeler.
Hij werd in 1811 adjunct-maire van 's Gravenhage en werd in Oct. 1813 met den
maire, van Schinne, en het lid van den departementalen raad, van Oosthuyse van
Rijsenburg, naar Parijs geroepen, om de regeering over den toestand in Nederland
in te lichten. Zij kwamen eerst na het herstel der onafhankelijkheid in Nov. terug.
Op 29 Aug. 1814 werd hij bij Koninklijk besluit benoemd tot lid der Staten van
Holland en 2 Jan. 1816 werd hij lid van den raad van 's Gravenhage.
Op 6 Juli 1819 werd hij door zijn medeleden gekozen tot lid van Gedeputeerde
staten van Zuid-Holland. Op 23 Febr. 1824 werd hij, omdat 8 Jan. te voren bepaald
was, dat het lidmaatschap van den raad niet vereenigbaar was met dat van
Gedeputeerde staten bij de nieuwe benoeming van raadsleden niet herbenoemd.
Tot zijn overlijden was hij lid van de Staten en van Gedeputeerden.
Hij huwde 30 Apr. 1806 H e s t e r C a t h a r i n a H e n r i e t t a d e s T o m b e ,
geb. 30 Aug. 1782, overl. 7 Febr. 1849, bij wie hij 2 zonen, van wie Joan (2) volgt,
en 4 dochters, waarvan een jong stierf, had.
Ramaer

[Quarles van Ufford, jhr. Mr. Joan (2)]
QUARLES VAN UFFORD (jhr. Mr. Joan) (2), geb. te 's Gravenhage 22 Sept. 1821,
overl. aldaar 17 Maart 1856, zoon van den voorgaande en H e s t e r C a t h a r i n a
H e n r i e t t a d e s T o m b e , liet zich 21 Oct. 1839 inschrijven als jur. student aan
de hoogeschool te Leiden, waar hij 9 Dec. 1844 in de rechten promoveerde op een
proefschrift De Concilio status (Leiden 1844). Hij was van 1845-55 ambtenaar, eerst
bij de provinciale griffie van Z.-Holland, daarna referendaris bij de afd. Waterstaat
(Binnenl. zaken) sedert 1850. Hij was gehuwd met jonkvr. J o h a n n a M a r i a
Q.v.U. (geb. den Haag 29 Maart 1827, aldaar overl. 8 Maart 1869, dochter van jhr.
Jacques Jean Q.v.U., die voorgaat, en A d r i a n a J o h a n n a barones C o l l o t d'
E s c u r y ), die hem één dochter schonk, nl. jonkvr. J o a n n a Q.v.U. (geb. in den
Haag 17 Juni 1853, secretaresse van Bronovo). Hij schreet naamloos:
Beschouwingen over de wijze van samenstelling en de bevoegdheid van den Raad
van State ('s Gravenh. 1848); met zijn naam: Handleiding voor de vaststelling der
nieuwe waterschapsreglementen ('s Gravenh. 1851), benevens opstellen in het
rechtskundig tijdschrift Themis.
Zie: Kunst- en letterbode en Themis (1856); Nederlands Adelsboek ('s Gravenh.
1905), 549.
Wumkes
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[Quarles van Ufford, Pieter Nicolaas]
QUARLES VAN UFFORD (Pieter Nicolaas), geb. te Haarlem 12 Juli 1797, overl.
te Zutphen 26 Febr. 1887, zoon van jhr. Mr. P i e t e r N i c o l a a s Q.v.U. en
M a r g a r e t h a G e e r t r u i d a H o o f m a n , ontving zijn opleiding te Weesp, liet
zich 24 Oct. 1814 inschrijven aan de hoogeschool te Leiden, waar hij promoveerde
in de rechten. Hij nam deel aan den veldtocht in 1815. Toen hij te Denain aan een
besmettelijke ziekte
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leed, had hij zijn leven te danken aan Mr. J.M. de Kempenaer, evenals hij vrijwilliger
der leidsche hoogeschool. Hij vestigde zich te Zutphen en was daar vele jaren
rechter aan de arrondissementsrechtbank. Op 21 Dec. 1826 huwde hij S i p p i n a
J o h a n n a v a n d e M e r w e d e (geb. te Kampen 21 Mei 1801, overl. te Zutphen
3 Febr. 1874, dochter van P h i l i p E v e r h a r d v.d. M. en F r o u c k G e e r t r u i d
J u l i a n a , barones S l o e t t o t P l a t t e n b u r g ). Als Haarlemmer stond hij
onwrikbaar pal voor de aanspraken zijner geboortestad op de uitvinding van Coster;
vandaar, dat hij eenige stukken schreef om te betoogen, dat deze de boekdrukkunst
had uitgevonden, o.a.: Eenige regelen ter wederlegging van de Costerlegende
(Haarlem 1872); Beknopt verhaal der uitvinding van de boekdrukkunst door Lourens
Jansz. (Haarlem 1876).
Zie: Nederlands Adelsboek ('s Gravenh. 1905). 553.
Wumkes

[Quesnel, Paschier of Paschasius]
QUESNEL (Paschier of Paschasius), geb. 14 Juli 1634 te Parijs, overleed te
Amsterdam 2 Dec. 1719. Sinds zijn vlucht uit België woonde hij te Amsterdam, 1704,
eerst op de Keizersgracht en vervolgens op de Prinsengracht aan de Groenmarkt.
Quesnel voltooide zijn godgeleerde studie aan de Sorbonne te Parijs met groote
onderscheiding en trad 1657 in de congregatie van het Oratorie, 1659 werd hij
priester gewijd. In het Oratorie hadden de jansenistische leeringen veel instemming
gevonden. Quesnel mengde zich weldra openlijk in de godgeleerde geschillen van
dien tijd aan de zijde der vermaardste Jansenisten. Om zijn begaafdheden werd hij
aangesteld als leeraar en opvoeder der jeugd van het Oratorie. Voor hun gebruik
gaf hij de schets van een werk uit, dat in de katholieke wereld groote op- en
tegenspraak zou verwekken en tevens vele verdedigers zou doen opstaan.
Bovendien was het een bron van vele woelingen, niet alleen in de kerk maar ook
in de katholieke staten. Dit boek was: Abrégé de la morale de l'Evangile ou pensées
chrétiennes sur le texte des quatre Evangélistes (Parijs 1672). Het verscheen door
de boekenkeurders goedgekeurd en met aanbeveling van den bisschop van Chalons
e.a.
Het werk werd herhaaldelijk gedrukt, ofschoon het door de hoogste kerkelijke
overheid was veroordeeld. De schrijver werd, omdat hij het formulier van paus
Alexander VII tegen de dwaalleer van Jansenius niet wilde onderteekenen, uit de
congregatie van het Oratorie verwijderd. Quesnel gebruikte zijn groote talenten,
geleerdheid en welsprekendheid om de zienswijze van Jansenius te verspreiden
en om de Katholieke kerk te bestrijden en het gezag van Rome, van den Paus, te
ondermijnen. Weldra werd zijn verblijf in Frankrijk onmogelijk. Hij week uit naar
België en woonde daar bij het hoofd der partij, Arnauld, te Brussel, 1685, die aldaar
in zijn armen stierf, 1694. Van nu af was Quesnel de groote leider, het hoofd der
Jansenisten, pater Prior. Van alle zijden werd hij geraadpleegd. Zijn plannen en
voorstellen werden steeds uitgevoerd; zijn werken en vlugschriften in massa
verspreid. In Brussel had hij betrekkingen onder alle standen. De jansenistische
abdij Orval verleende hem meermalen een gastvrij verblijf. Ook in België maakte
Quesnel het te erg. Hij werd aangehouden en gevangen gezet in het
aartsbisschoppelijk paleis, 1703; geholpen door vrienden ontsnapte hij uit zijn
gevangenis, 1703. Bijgestaan door den rijken priester J. Krijs (dl. IX, kol. 559), kwam
hij veilig over de hollandsche grens en vestigde zich te Amsterdam.
Na zijn vlucht uit Mechelen werden de stukken van zijn proces uitvoerig gedrukt
en uitgegeven:
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Causa Quesnelliana sive motivum juris pro procuratore curiae ecclesiasticae
Mechliniensis Actore, contra P. Paschasium Quesnel, citatum fugitivum cui deinde
accessit sententia ab illustr. ac reverend. D. archiepiscopo Mechliniensi Belgii primate
o
etc. in Quesnellum lata (Bruxellis 1705, 514 pag. 8 ).
Tijdens zijn 15-jarig verblijf in Holland moedigde hij de zoogenaamde utrechtsche
kanunniken aan in hun verzet tegen Rome en stijfde de naar België en Holland
gevluchte geestelijken uit Frankrijk om hun tegenstand tegen het pauselijk gezag
vol te houden. De scheuring der utrechtsche kerk van Rome werd door den invloed
van Quesnel een voldongen feit, 9 Mei 1719. De zoogenaamde kanunniken beriepen
zich van den Paus en de bulla ‘Unigenitus’ op een toekomstige algemeene
Kerkvergadering.
Het boek van Quesnel, Abrégé de la morale de l'Évangile, meermalen gedrukt,
werd, door breve van paus Clemens XI, 13 Juli 1718 veroordeeld en verboden.
Opnieuw veroordeelde dezelfde Paus 8 Sept. 1719, door de vermaarde bulla
‘Unigenitus’, 101 leerstellingen uit dat boek als in strijd met de leer der Katholieke
kerk. Een ontzaglijken strijd in geschriften, woorden en daden lokte deze plechtige
veroordeeling uit. Quesnel schreef zonder naam nog vele werken, alle in den geest
van het Jansenisme en vandaar ook bijna alle veroordeeld en nog op den Index
librorum prohibitorum geplaatst.
Enkele brieven van Quesnel zijn uitgegeven in H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t ,
Historia ecclesiae Trajectinae (Mech. 1725). Een vollediger uitgave van zijn brieven
verscheen in 1902: M m e A l b e r t l e R o y , Un Janseniste en exil. Correspondance
de Pasquier Quesnel sur les affaires politiques et religieuses de son temps, publiées
avec notes. Zie over deze uitgave: Studiën Godsdienst, Wetenschap, Letteren
(1902), 59e deel, 197-248.
Quesnel werd begraven te Warmond in het graf van Petrus Codde. Corn. van
Steenoven hield de lijkrede. Zijn hart werd overgebracht naar Port-Royal bij Parijs.
Bij het overlijden van Quesnel werden zilveren en gouden penningen geslagen.
Zijn portret werd o.a. gegraveerd door A. Nagtegaal, J. Gole, M. Horthemels.
Een boekje, Kort-begryp van het leven en den dood van P. Paschasius Quesnel,
priester van het Oratorie van Berulles in Vrankryk, 60 blz., zag 1720 het licht.
Men begrijpt, dat over een man, die zulk een belangrijke rol speelde in de
kerkgeschiedenis van dien tijd en ook in ons land zooveel invloed uitoefende, veel
is geschreven. Men zie hierover met zeer uitgebreide bibliographie in E. A m a n n ,
Dictionnaire de Théologie Catholique (Paris 1937), XIII, 1460-1535.
Fruytier

[Quinckhard, Jan Maurits]
QUINCKHARD (Jan Maurits), schilder, geb. 28 Jan. 1688 te Rees (Rijnprov.) en
overl. te Amsterdam op 11 Nov. 1772. Hij was de zoon van den schilder J u l i u s
Q u i n c k h a r d , wiens leerling hij werd. Hij kwam vervolgens in de leer bij Arn.
Boonen, Christoffel Lubienetzky en Nic. Verkolje. Van 1710 af woont hij te
Amsterdam, waar hij in 1723 het burgerrecht verkrijgt. Hij schijnt nog eenigen tijd
te Utrecht geweest te zijn. Hij schilderde portretten en miniaturen, terwijl wij ook
interieurs en historiestukken van hem kennen. Bekend werd hij vooral als
portretschilder, zoodat hij verschillende opdrachten kreeg o.a. voor regentenstukken.
Veel portretten werden door Houbraken, P. Tanjé en R. Vinkeles geëtst. Quinckhard
had tevens een
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kunsthandel. Zijn zoon J u l i u s en de oudste der gebr. Andriessen waren zijn
leerlingen.
Zijn geschilderd zelfportret op een regentenstuk van het ambachtskinderhuis te
Utrecht, een miniatuur uit het Panpoeticon Batavum in het Rijksmuseum te
Amsterdam, door C. Wever (1771) en door Jul. Quinckhard, beide eveneens in het
Rijksmuseum; prenten door P. Tanjé, J. Houbraken en J. Ledeboer, alle drie naar
Quinckhards eigen voorbeeld, en een door J. Quinckhard.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910); U. T h i e m e u n d
F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVII (1933); G.H. M a r i u s ,
De Holl. Schilderkunst in de 19e eeuw (1920), 61; C.J. H u d i g in Oud-Holland
(1925), 42, 171.
van Guldener

[Quint, Johannes]
QUINT (Johannes) of Q u i n t i u s , geb. te Utrecht omstreeks 1634, overl. na 1690,
liet zich in Aug. 1654 inschrijven als student aan de hoogeschool zijner vaderstad,
was predikant te Herwijnen (1657-71), te Aarlanderveen (1671-90) en te Bergen op
Zoom. Van hem verscheen: Raet voor het verdrukte, ontcierde en bedroefde
Nederland, waer in getoont werd de rechte oorzaken van deze tegenwoordige
onheylen, met een naerder bericht wat te doen om daeruyt gered te worden (Amst.
1673).
Wumkes

[Quintus, jhr. Mr. Jacobus Johannes Aricius]
QUINTUS (jhr. Mr. Jacobus Johannes Aricius), geb. te Groningen 29 Aug. 1823,
overl. aldaar 2 Dec. 1891, zoon van Willem Jan Q. (1), die volgt, en A l e i d a
S i b i l l a S a r a W i c h e r s , liet zich 31 Aug. 1841 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 25 Maart 1846 op stellingen tot Mr. in de rechten
werd bevorderd. Hij huwde 19 April 1853 met jonkvr. M e i n a r d i n a A d r i a n a
d e M a r e e s v a n S w i n d e r e n (geb. te Groningen 3 Dec. 1826, overl. op huize
de Kamp onder Haren 26 Aug. 1854), en hertrouwde 5 April 1860 met C h r i s t i n a
M a r i a W o l d r i n g h (geb. te Appingedam 27 Maart 1826). Hij was wethouder
van Haren.
Zie: Nederland's Adelsboek (1903), 468.
Wumkes

[Quintus, Johan]
QUINTUS (Johan), geb. te Groningen tusschen 1612 en 1615, zoon van Q u i n t i e n
J a n s z . en H i n d r i c k i e n A l b e r s , was luitenant onder kapitein Huninga, en lid
der prov. rekenkamer van Groningen (1671), huwde, als weduwnaar van H i e l k e
A m a m a , op 20 Dec. 1656 te Groningen met J u l i a n a d e R i d d e r . Zijn zoon
D a t o Q u i n t u s , gedoopt te Groningen 7 Aug. 1659, begraven aldaar 24 Jan.
1738, was vice-drost van Schiermonnikoog en adv. der pachters van landsmiddelen.
Hij trad 19 Jan. 1684 in ondertrouw met J u s t i n a U c h t m a n , geb. te Groningen,
dochter van Mr. W i l l e m U. en A u r e l i a A l l e r s h o f .
Zie: Nederland's Patriciaat (1916), 302.
Wumkes
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[Quintus, Johan Hendrik]
QUINTUS (Johan Hendrik), geb. 24 Oct. 1784 te Groningen, aldaar overl. 1 Mei
1871, zoon van Justus Dato Q. (1), die volgt, en C a t h a r i n a J o h a n n a
A l b e r d a v a n E k e n s t e i n , liet zich 10 Sept. 1801 inschrijven als student aan
de hoogeschool van zijn geboortestad, waar hij 24 Dec. 1810 op stellingen tot Mr.
in de rechten promoveerde. Hij was ontvanger te Haren, later rentmeester der
stadsveenen te Groningen. Op 20 Dec. 1817 huwde hij Y s e b r a n d a T j e s k a
H o e k s e m a , geb. 27 Jan. 1799, overl. te Groningen 9 Febr. 1883, dochter van
J a n Y s e b r a n d H. en S i b e n d i n a R i n g e l s .
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Zie: Nederland's Patriciaat (1916), 303; J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek
van Groningen (Bolsward 1935), 196.
Wumkes

[Quintus, Justus Datho (1)]
QUINTUS (Justus Datho) (1), geb. 18 Sept. 1733 te Groningen, aldaar overl. 9 Dec.
1817, zoon van Wilhelmus Q., die volgt, en R e b e c c a M a r i a W i c h e r s , liet
zich 23 Dec. 1748 inschrijven als student aan de hoogeschool zijner geboortestad,
waar hij 13 Juni 1754 in de rechten promoveerde op een proefschrift De obligatione
quasi ex delicto judicis per imperitiam male judicantis. Hij was raadsheer te Groningen
(1777), later burgemeester (1786-95), en maire (1803-09), tevens lid van
Gedeputeerde staten. Op 18 Aug. 1776 huwde hij C a t h a r i n a J o h a n n a
A l b e r d a (v. E k e n s t e i n ), geb. 20 Jan. 1746, overl. 27 Maart 1830, dochter van
O n n o J o o s t A.v.E. en A n n a M a r i a H o r a .
Zie: Nederland's Patriciaat (1916), 303; Gron. Volksalmanak (Gron. 1902), 206;
J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek van Groningen (Bolsward 1935), 33, 77,
82, 95, 114, 238.
Wumkes

[Quintus, Justus Datho (2)]
QUINTUS (Justus Datho) (2), geb. te Groningen 24 Jan. 1819, overl. aldaar 3 Oct.
1888, zoon van Johan Hendrik Q., hiervoor, en Y s e b r a n d a T j e s k a
H o e k s e m a , liet zich 6 Juni 1837 inschrijven als student aan de hoogeschool van
zijn geboortestad, waar hij 7 Dec. 1843 op stellingen tot Mr. in de rechten
promoveerde. Hij was ontvanger der registratie te Leeuwarden en huwde te
Beetsterzwaag 29 Nov. 1845 W i l h e l m i n a A m a l i a C a t h a r i n a A n d r e a e ,
geb. ald. 26 Oct. 1832, overl. te Leeuwarden 20 Maart 1871, dochter van A r n o l d
A. en G e e s k e F o c k e m a . Hunzoon, Mr. A r n o l d D a n i ë l H e r m a n u s
Q u i n t u s , geb. te Dokkum 3 Juli 1868, was substituut griffier aan de rechtbank te
Leeuwarden (1899), griffier aan het kantongerecht te Heerlen (1900), subst. griffier
aan de rechtbank te Arnhem (1903), rechter te Alkmaar (1907) en te Arnhem sinds
1915, en gehuwd met jonkvr. M a r i a T h e o d o r a d e G e e r , geb. te Doorn 24
Juni 1882, overl. te Alkmaar 28 Maart 1915, dochter van baron H e r m a n H u b e r t
A d r i a a n J a n d e G e e r en E l s a M a r i a T h e o d o r a v a n d e n B r o e k e .
Zie: Nederland's Patriciaat (1916), 304; J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek
van Groningen (Bolsward 1935), 454.
Wumkes

[Quintus, jhr. Mr. Onno Joost]
QUINTUS (jhr. Mr. Onno Joost), geb. te Groningen 27 Mei 1781, overl. huize
Hemmen onder Haren 30 April 1872, zoon van Mr. Justus Datho Q. (1), hiervoor,
en jonkvr. C a t h a r i n a J o h a n n a A l b e r d a v a n E k e n s t e i n , liet zich 14
Juli 1796 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 12 Juni
1805 werd bevorderd tot Mr. in de rechten op een proefschrift De religione, civitati
necessaria, deque Christi religione ad civitatis rationes maxime accomodata. Hij
was directeur van de registratie, lid der Prov. staten van Groningen, en gehuwd met
C l a r a E l i s a b e t h barones L e w e v a n M i d d e l s t u m , daarna 22 April 1818
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met P o m p e j a A n n a F r e d e r i c a E m m e n (geb. te Groningen 24 Aug. 1796,
aldaar overl. 19 Maart 1837).
Zie: Nederland's Adelsboek (1903), 468.
Wumkes

[Quintus, jhr. Mr. Roelof Antonius]
QUINTUS (jhr. Mr. Roelof Antonius), geb. te Groningen 20 Oct. 1816, aldaar overl.
7 Juni 1894, zoon van jhr. Mr. W i l l e m J a n Q. en B e e r t a J o h a n n a barones
R e n g e r s , liet zich 22 Dec. 1834 inschrijven als student
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aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 11 Dec. 1840 werd bevorderd tot Mr.
in de rechten op een proefschrift De separatione thori et mensae, praesertim de ea,
quae fit mutuo conjugum consensu. Hij trad 27 Juli 1842 te Groningen in het huwelijk
met jonkvr. C a t h a r i n a J o h a n n a Q u i n t u s , was burgemeester van Oldekerk,
lid der Prov. staten, kantonrechter te Zuidhorn en rechter aan de
arrondissementsrechtbank te Groningen.
Zie: Nederland's Adelsboek (1903), 466.
Wumkes

[Quintus, Wilhelmus]
QUINTUS (Wilhelmus), geb. 11 Juni 1695 te Groningen, aldaar overl. 14 Maart
1755, zoon van D a t o Q u i n t u s en J u s t i n a U c h t m a n , liet zich 5 Jan. 1715
inschrijven als student aan de hoogeschool van zijn geboortestad en werd daar 1
Oct. 1717 bevorderd tot jur. utr. dr. op een proefschrift De numero quinquenario.
Hij werd aldaar raadsheer (1738), drost der beide Oldambten (1746) en
gecommitteerde ter Staten-Generaal. Als weduwnaar van C l a r a J o h a n n a
W e r e m e u s huwde hij 26 Oct. 1732 R e b e c c a M a r i a W i c h e r s , geb. 11
Sept. 1704, begraven te Groningen 2 April 1784, dochter van J a n W. en C l a r a
Alting.
Zijn door J.A. Wassenbergh geschilderd portret in de verz. W.J. Quintus te Arnhem.
Zie: Nederland's Patriciaat (1916), 302.
Wumkes

[Quintus, jhr. Mr. Willem Jan (1)]
QUINTUS (jhr. Mr. Willem Jan) (1), geb. te Groningen 8 Maart 1778, aldaar overl.
9 Febr. 1839, zoon van Justus Datho Q. (1), hiervoor, en jonkvr. C a t h a r i n a
J o h a n n a A l b e r d a v a n E k e n s t e i n , liet zich 21 Dec. 1793 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 12 Juni 1799 bevorderd werd
tot jur. utr. dr. op een proefschrift De jure testamento dandi tutores liberis
minorennibus, competente parentibus vel uni eorum superstiti. Hij trad 25 Nov. 1805
te Groningen in het huwelijk met A l e i d a S i b i l l a S a r a W i c h e r s (geb. te
Groningen 2 Sept. 1787, overl. te Helpman 5 Aug. 1845). Hij was lid van het Prov.
gerechtshof, lid der Prov. staten en der Tweede Kamer.
Zie: Nederland's Adelboek (1907), 487.
Wumkes
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[Quintus, jhr. Mr. Willem Jan (2)]
QUINTUS (jhr. Mr. Willem Jan) (2), geb. te Groningen 5 Oct. 1845, overl. aldaar 26
Maart 1891, zoon van Johan Wichers Q., die volgt, en W i b b i n a M a r i a
G o c k i n g a , liet zich 7 Juli 1864 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 10 Jan. 1872 op stellingen werd bevorderd tot Mr. in de rechten.
Hij huwde te Groningen 19 Mei 1874 met S c h e l t i n a A n n a G e e r t r u i d a
K o o l (geb. te Groningen 6 Aug. 1853) en was griffier aan het kantongerecht van
zijn geboortestad, tevens burgemeester van Noorddijk.
Zie: Nederland's Adelsboek (1903), 466.
Wumkes

[Quintus, jhr. Mr. Justus Datho Lewe]
QUINTUS (jhr. Mr. Justus Datho L e w e ), geb. te Groningen 23 Jan. 1811, aldaar
overl. 13 Jan. 1889, zoon van jhr. Mr. Onno Joost Q., hiervoor, en C l a r a
E l i s a b e t h L e w e v a n M i d d e l s t u m , liet zich 21 Dec. 1827 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 28 Mei 1833 bevorderd werd
tot jur. utr. dr. op een proefschrift Nonnulla de potestate magistratus in tutoris datione
maxime secundum legem in patria novissime latam. Hij huwde 9 Sept. 1839 met
A u g u s t a d e F r e m e r y (geb. te Leuven 27 Aug. 1815, overl. te Groningen 16
Jan. 1897) en was kantonrechter te Winschoten, tevens lid der Gedep. staten van
Groningen.
Zie: Nederland's Adelsboek (1907), 492.
Wumkes

[Quintus, jhr. Mr. Johan Wichers]
QUINTUS (jhr. Mr. Johan W i c h e r s ), geb. te Groningen 14 Aug. 1807, aldaar
overl. 14 Febr. 1864, zoon van jhr. Mr. Willem Jan Q. (1), hiervoor, en A l e i d a
S i b i l l a S a r a W i c h e r s , liet zich 19 Dec. 1823 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 30 Juni 1830 bevorderd werd tot Mr. in de
rechten op een proefschrift De duello ejusque puniendi ratione. Hij was van 1832-64
notaris te Groningen, lid der Prov. staten, van den gemeenteraad, wethouder, en
der Eerste Kamer. Hij trouwde te Groningen 6 Juni 1837 met W i b b i n a M a r i a
G o c k i n g a , geb. te Veendam 18 Aug. 1812, overl. huize Esserberg bij Haren 24
Juni 1888.
Zie: Nederland's Adelsboek (1907), 488.
Wumkes
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[Raalte, Albertus Christiaan van]
RAALTE (Albertus Christiaan v a n ), geb. omstr. 1810, overl. in Amerika 7 Nov.
1876. J. Verhagen (zie beneden) noemt hem ‘een van de vaders der Afscheiding’
en zegt dat, al was Amerika zijn tweede vaderland, tusschen de gemeenten die hij
daar diende en de Christelijke Gereformeerde kerk in Nederland een nauwe
broederband bestaat. Evenals Scholte (zie in dit deel in voce) en Hendrik de Cock
(zie dl. VII, kol. 304 v.) werd hij meer dan eenmaal in den kerker gesloten. ‘Wie
herinnert zich niet,’ zoo vraagt deze, ‘zooals hij in Mei tot Sept. (1846) verschillende
kansels beklom en op eigenaardige manier het Evangelie des kruises verkondigde’?
Zijn vaderland zag hij na dien tijd niet meer. In 1832 begon hij zijn studie in de
godgeleerdheid te Leiden. Van zijn examen in Mei 1835 voor het provinciaal
kerkbestuur van Zuid-Holland vinden wij een uitvoerig bericht. Het was ‘een
schitterend examen’ maar, zoo lezen wij: ‘met de
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reglementen van de Ned. Herv. Kerk was hij evenmin als eenig ander student
bekend’ l Toen hij ze na afgewezen te zijn bestudeerde vond hij veel ‘dat met de
waarheid Gods in strijd was, dat hij niet kon onderteekenen’. In Dec. 1835 scheidde
hij zich daarom af, en voegde zich bij de weinige ‘verdrukten en vervolgden om des
Woords wil’. De afgescheiden gemeente te Mastenbroek en Genemuiden beriep
hem als predikant. In Maart 1836 was hij te Amsterdam op de eerste synode van
de christelijke gereformeerden, en werd ‘geordend’. Van toen af beschouwde hij
Overijsel als den akker dien hij te bearbeiden had. Droevige geschiedenissen volgen,
vooral te Ommen, Heemsche, Gramsbergen, Dedemsvaart, enz. Weldra werd echter
van Raalte zelf in eigen kring beschuldigd van onzuiverheid in de leer. ‘Het verschil
liep goed bezien daarover: of de H. Schrift naar het subjectieve bevindelijke leven
moest beoordeeld en verklaard dan wel dat leven
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naar de H. Schrift beoordeeld en geleid’. De synode van 1837 verklaarde van Raalte
zuiver in de leer. In 1846 vertrok hij naar Michigan in Amerika, waar hij o.a. de
stichter werd van het latere Hope-college.
Hij schreef met A. Brummelkamp (zie dl. VII, kol. 223), Landverhuizing.... (Amst.
1846; 3e en 4e dr. 1847); Roeping der gemeente jegens hare opzieneren, leerrede
uitgesproken ter opening van de klassicale vergadering te Grand-Rapids, uitgegeven
ten voordeele van de Akademie te Holland. (Kamp. 1860); (met Scholte e.a.),
Officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Ned. Herv. Kerkgenootschap
(Kampen 1861; 2e dr. 1884-85).
Zie: H.E. D o s k e r , Levensschets van Rev. A.C. van Raalte (Nijkerk 1893); D.
V e r s t e e g , De Pelgrimvaders van het Westen (Grand-Rapids 1886); H e n r y
B e e t s in Gedenkboek v.h. 50-jarig jubileum der Chr. Geref. Kerk (1857-1907)
(Grand-Rapids 1907); d e z . in Ned. Archief voor Kerkgesch. XXIII (1930), 260-276;
J. V e r h a g e n , De gesch. der Christ. geref. kerk in Ned. (Kampen 1881), 311-323,
362, 366-379, 453, 482, 526, 591; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de
Herv. Kerk der Ned. 4e dr. (Utr. 1933), 483 v., 502; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned.
Herv. Kerk II (Amst. 1912), 305 v.; H. d e C o c k , Hendrik de Cock (Delfzijl 1886),
485-487, 517, 579-584, 620-623; Alphabetische Naamlijst van boeken enz. (1833-49),
116, 537; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 956, 1132; (1882-91),
441, 521; W i l l i a m O. v a n E y c k , Landmarks of the reformed fathers or what
dr. van Raalte's people believed (1922).
Knipscheer

[Radbodus, Douwe of Dominicus]
RADBODUS (Douwe of Dominicus), geb. te Staveren en daar gedoopt 18 Oct.
1716, overl. te Oostermeer 3 Oct. 1746, liet zich in 1735 inschrijven als theol. student
aan de hoogeschool te Franeker, werd 14 Sept. 1738 bevestigd als predikant te
Wier, hield aldaar zijn afscheidsrede 16 April 1741, en was vervolgens tot zijn dood
werkzaam te Oostermer c.a., waar hij begraven ligt. Hij verdedigde te Franeker een
Dissertatio ad Ezechiëlem XXI: 27 (Franeq. 1737).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 100,
141; Catalogus van het Friesch Genootschap (Leeuw. 1862), 262.
Wumkes

[Radijs, Albertus]
RADIJS (Albertus), geb. in 1789, overl. te Doesburg (?) 13 Sept. 1871. Hij werd
proponent te Meppel in 1815, predikant te Blauwkapel 18 Aug. 1816, te Altforst en
Appeltern in 1819, te Os in 1821, te Doesburg in 1825, emeritus in 1856. Hij gaf
twee leerredenen uit na den dood van Gabriel Leonardus van Oosten van Staveren
(zie in dit deel in voce) (Doesb. 1837). Hij schreef bovendien vele werken, meest
van stichtelijken aard. Wij noemen: Viertal leerredenen ('s Hert. 1824); Tweede
viertal leerredenen ('s Hert. 1828); Aan mijne jeugdige medechristenen bij hunne
opentlijke intrede in de christelijke kerk (Dev. 1837); Bijbelsch huisboek.... (Doesb.
1837-40), zes stukken; De familie van Andouse. Een geschiedkundig verhaal der
dragonnades onder Lod. XIV, twee deelen (Doesb. 1839); De christelijke jonkvrouw
in haren omgang met God.... (Nijm. 1840); De christelijke echtgenoote in haren
omgang met God (Nijm. 1842; 2de druk Arnh. 1851); De christelijke moeder in haren
omgang met God (Nijm. 1845); Bijbel voor de jeugd (Arnh. 1843); Wat is Christus
voor de vrouwen, en wat moeten de vrouwen voor Christus zijn? (Doesb. 1846);
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Christelijke avondoverdenkingen (Amst. z.j.); Christelijke morgenoverdenkingen,
vrij naar het Hoogduitsch
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(Amst. 1845); De Goddelijke Wereldverlosser in zijne laatste uren, vrij naar het
Hoogduitsch van F.A. B a u e r (Utr. 1843); Het tegenstrijdig oordeel van Clemens
XIV en van Pius VII over de orde der Jezuiten.... (Dev. 1850); Anna Magdalena van
Reibnitz, een kind uit en eene vrouw in een gemengd huwelijk, vrij naar het
Hoogduitsch van F. A h l f e l d (Doesb. 1854); De gehoorzaamheid in de opvoeding,
vrij naar het Hoogduitsch ('s Hert. 1857); Mijne bevindingen bij de Duitsche
Katholieken, en mijn overgang tot de Evang. Kerk, door M. W a n g e n m ü l l e r ,
vertaald uit het Hoogduitsch (Dev. 1852).
Zie: Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 113, 121; (1910), 153; Naamregister der
hervormde predikanten (1843), 12; (1853), 17; (1856), 20; (1872), 244; Alphabetische
naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 489; (1833-49), 537 v.; Brinkman's Catalogus
van boeken enz. (1850-82), 20, 401, 818, 957, 1286.
Knipscheer

[Raedt, Alhardt de]
RAEDT (Alhar[d]t d e ) of de R a a d t , geb. te Amsterdam omstr. 1645; ‘hij verdwijnt
na 1699, toen een vriend en geestverwant hem het buiten goed Clarenbeek bij
Arnhem vermaakte, waar hij nochtans niet bleef, langs zwerverswegen uit de
geschiedenis’ (L i n d e b o o m , a.w., 360; S e p p , Gesch. Nasp. II, 215). Hij heeft
sedert 14 Febr. 1660 te Leiden gestudeerd in de godgeleerdheid (C. S e p p , Gesch.
Nasp. II, 175). Bij het eindigen zijner studiën, of juister gezegd bij zijn vertrek uit
Leiden, verscheen zijn: Commentarius de punctationis Hebraïcae natura (1671),
waarvan in 1683 een tweede uitgave volgde, echter alleen nieuw wat den titel betreft
(zie S e p p , Gesch. Nasp. II, 213). ‘Voorstander van de hooge oudheid der
vocaalteekenen’ in den hebreeuwschen tekst van het Oude Testament, ‘zoekt de
Raedt rekenschap te geven van de schijnbaar willekeurige veranderingen die de
vocalen in den masoretischen tekst hebben ondergaan’ (S e p p , Gesch. Nasp. II,
175 v.). Hoeveel of hoe weinig goedkeuring dit werkje van 140 blz. (aanwezig in de
academische bibliotheek te Groningen) genoten heeft, weet niemand meer te zeggen.
Het bevat een opdracht aan zes amsterdamsche kooplieden, met wier hulp hem de
weg tot studeeren ontsloten was. Reeds toen was hij bevriend met Johannes Rothe
(zie dl. I, kol. 1443-46). B o u m a n (zie beneden, t.a.p.) verhaalt, dat hij 13 Mei 1671
tot buitengewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid te Harderwijk is benoemd en
in het najaar dit ambt aanvaardde. Zijn verblijf aldaar duurde slechts kort, doch
waarschijnlijk heeft niet de inval van de Franschen hem tot vertrek gedwongen.
S e p p (t.a.p.) meent dat zijn streng Cocceanisme (zie dl. I, kol. 616-618) als vrucht
van zelfstandige studiën en bijbelsche uitleg- en oudheidkunde, dus zijn geleerde
overtuiging hem van deze hoogeschool vervreemdde. H i j l k e m a denkt daarbij
liever aan zijn omgang met Rothe (zie boven) en aan de uiteenzettingen in zijn
Apologia veritatis adversus Maresium (Amst. 1673) (zie S e p p , Het Godgel. Ond.
II, 328-331), waarin hij het chiliasme in bescherming nam. L i n d e b o o m (a.w.,
355) zegt dat hij door dit ‘zeer radicaal dogmatisch geschrift over de nederlandsche
geloofsbelijdenis, tegen Maresius gericht, niet alleen de Voetianen ergerde, maar
ook zijn eigen geestverwanten. Als volgeling van Rothe zag hij uit naar de spoedige
komst van het vijfde rijk’. Uit Harderwijk vertrok de Raedt eerst naar Leiden, daarna
naar Amsterdam (S e p p , Gesch. Nasp. II, 177 v.). Uitvoerig vinden wij verhaald op
welke wijze de Raedt met Gichtel in aanraking is gekomen
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(t.a.p., 178 v.), en hoe met geldelijken steun van Koenraad van Beuningen,
burgemeester van Amsterdam (zie dl. VII, kol. 118-120), en met medewerking van
den proponent Everard van Someren (zie dl. II, kol. 1343v.), het zooeven genoemde
werk tegen Maresius werd vertaald als: De vijfde monarchie, ofte 't Rijke der Heyligen
Schriftmatig bewesen. Door Alhart de Raedt, professor in de H. Theologie in zijn
boek genaemt: Verantwoordinge der Waerheijt. Uijt het Latijn vertaelt, en met een
predicatie over de zelve stoffe verrijkt door Everard van Someren. Gedrukt op eygen
koste (Rott. 1674) (zie S e p p , Gesch. Nasp. II, 180-200). Ook werd de Raedt door
den invloed van Gichtel voor Böhme gewonnen. Samen wierpen zij zich op Böhme's
wijsheid, weer gesteund door Koenraad van Beuningen. Reeds in 1681 had de
Raedt een uittreksel vervaardigd uit de werken van Böhme: Meletemata Böhmiana,
welks openbare uitgaaf echter niet heeft plaats gehad. Wellicht is dit door Gichtel
gekeerd. ‘Bij de wetenschap dat er nog handschriften van Böhme aanwezig waren,
en de in druk verschenen werken zeer slordig uitgegeven, moesten de vrienden
den wensch koesteren een correcte uitgaaf te zien verschijnen van geschriften die
naar hunne overtuiging letterlijke ingevingen waren van de hemelsche jonkvrouwe
Sophia’ (zie S e p p , a.w., 200 v.). Zoo verscheen: Des Gottseligen Hocherleuchteten
Jacob Böhmen, Teutonici Philosophi, alle theosophische Schriften (Amst. 1682)
(zie S e p p , a.w., 139 v., 161-166; vgl. Bibl. theol. et philos., Burgersdijk en Niermans,
71, no. 1755): ‘vele honderden vellen compressen druk binnen de ruimte van een
enkel jaar’. Over de afzonderlijke illustratie-uitgave, zie S e p p , a.w., 223 v.
S e p p bespreekt in zijn Bibl. meded. (zie beneden) nog twee manuscripten van
de Raedt, aanwezig in de academische bibliotheek van Leiden: Reys Israëls uit
Egypte na Canaän en Verborgentheidt der wedergeboorte, grondelijk aangewezen.
Het eerste stuk is ingekleed als gesprek tusschen Paulus en Timotheüs, namen
voor twee Christenvrienden of broeders die elkander niets toegeven in het
symboliseeren van de verhalen in het Oude Testament, en zich daarbij ook beroepen
op onmiddellijke openbaringen Gods. Ongetwijfeld is het opgesteld nadat zijn
betrekkingen met Gichtel verbroken waren, welke ongeveer tien jaren bestonden
(tot 1684). ‘Zehen Jahr hat de Radt ernstlich um die himmlische Sophiam gefreyet’
schrijft Gichtel. Belangrijker acht S e p p het tweede stuk: ‘een innemende milde
geest spreekt daarin waardige taal’.
Alleen een broeder J a c o b u s d e R a e d t is uit zijn familiekring verder bekend
(S e p p , Gesch. Nasp. II, 216 v.).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 135 v.; J. R e i t s m a ,
Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk, 4e dr. (Utr. 1933), 390, 395 v.; Bibliotheca
theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 71, no. 1755; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot 1787, 70 v.; d e B i e e n
L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. protest. godgel. in Ned. III, 245 v.; C.B.
H i j l k e m a , Reformateurs I (Haarl. 1900), 44; II (Haarl. 1902), 69 v., 121, 142, 148
v., 196-201, 408; H. B o u m a n , Gesch. v.d. voorm. Geldersche hoogeschool.... I
(Utr. 1844), 226 v.; J. L i n d e b o o m , Stiefkinderen van het Christendom ('s Gravenh.
1929), 310, 354-360; C. S e p p , Geschiedk. Nasporingen II (Leid. 1873), 138,
166-226; d e z ., Godgeleerd onderwijs II (Leid. 1874), 231, 328-
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331; d e z ., Bibliographische mededeelingen (Leid. 1883), 257-266; H e r z o g 's
Realencyklopädie für prot. Theologie VI (Leipz. 1899), 659.
Knipscheer

[Raerdt, Theodorus Nicolai]
RAERDT (Theodorus Nicolai), geb. te Leeuwarden, liet zich 31 Jan. 1648 te Franeker
inschrijven als philos. student, werd 5 Nov. 1655 beroepen te Stiens, waar hij van
1656-72 predikant was en overleed. Latijnsche verzen van hem vindt men in: P.
M e n s o n i s , Thien Sin- en spreukrijke Predicatiën (Leeuw. 1658); d e z ., Christelijke
en Stichtelijke Meditatiën (Leeuw. 1660) en H e n r i c u s D o m n a , Het Water des
Levens (Leeuw. 1671).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 71.
Wumkes

[Ramaer, Antony]
RAMAER (Antony), geb. 17 Nov. 1741 te Bergeik, overl. 19 April 1822 te Helmond,
zoon van J a n R. en M a r i a v a n d e r P o l l , werd 20 Febr. 1767 schoolmeester
te Vlierden en later aldaar secretaris. In 1797 woonde hij reeds te Helmond, waar
hij van 1812 tot aan zijn dood lid van het gemeentebestuur was. In 1812 was hij
ontvanger van 's Lands lasten te Deurne en werd later commissaris der
verpondingen.
Hij huwde 1769 met C a t h a r i n a Z i j n e n en hertrouwde 20 Mei 1788 voor den
predikant van Deurne met H e l e n a S m i t s (weduwe van Gerardus Sterk uit 's
Hertogenbosch).
Uit het eerste huwelijk werden o.m. geboren en in de oude kapel van Vlierden
gedoopt: Gerardus Antony, ged. 1 April 1770 (dl. VIII, kol. 1263), Johannes Nicolaas
en Willem Antony (die volgen).
Zie: Tijdschr. voor Noord-Brabantsche Geschiedenis II, 202 en 224; De Navorscher
LV, blz. 232-233; Maandbl. Nederl. Leeuw XXII, kol. 268; A. V o r s t e r m a n v a n
O o y e n , Stam- en Wapenboek III, blz. 40.
Heeren

[Ramaer, Elbertus Hendrikus]
RAMAER (Elbertus Hendrikus), geb. te 's Gravenhage 14 Oct. 1818, overl. te
Amsterdam 22 Dec. 1861, was de oudste zoon van J.N. Ramaer (die volgt) en
C.L.M. S p e e t s .
Hij werd surnumerair en later ontvanger der registratie en domeinen. Hij bekleedde
die functie eerst te Sneek, daarop te Wageningen en tenslotte te Amsterdam.
Zijn werken over zijn vak zijn nog vele tientallen jaren later zoowel door zijn
ambtgenooten als door notarissen en rechterlijke ambtenaren als bijzonder practisch
met vrucht gebruikt.
Hij was ongehuwd, zijn overlijden op vrij jeugdigen leeftijd werd zeer betreurd.
Hij schreef: Volledig wetboek op de registratie (den Haag 1849; de 5e druk hiervan
verscheen in 1853, de 6e in 1861); Volledig wetboek op het zegel en de registratie,
voor zooveel betreft deurwaarders bij de regterlijke collegiën tot op 1 Jan. 1854
(Amst. 1854); Beknopte verzameling van administratieve en geregtelijke beslissingen
in zake van registratie, zegel, griffie, hypotheken, successieregt, notariaat, domeinen
enz. (Nijm. 1857); Op den staat rust de staatsregtelijke verpligting te zorgen voor
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pensioen aan weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren (Arnh. 1859); Eene
merkwaardige schilderij aangaande C. de Witt (Arnh. 1859).
Ramaer

[Ramaer, Johannes Nicolaas]
RAMAER (Johannes Nicolaas), geb. te Vlierden 18 Aug. 1771, overl. te 's
Gravenhage 24 Aug. 1826, was de tweede zoon van Antony Ramaer, die voorgaat,
en C a t h a r i n a Z i j n e n .
Hij werd in 1790 luitenant der artillerie, was een warm Oranjevriend en vertrok in
het begin van 1795 naar Engeland, waar hij dienst in het leger nam en het tot kapitein
bracht.
Hij keerde, toen menigeen meende, dat de kans voor een Oranjevorst voorgoed
voorbij was, naar
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Nederland terug en werd door koning Lodewijk in 1808 te Jever in Oost-Friesland
als belastingambtenaar geplaatst. Hij bleef ook onder het fransche bewind in dienst
en werd wegens zijn bekwaamheid en werkkracht in 1814 door den Souvereinen
Vorst tot inspecteur-generaal der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en
accijnzen benoemd. Hij werd in 1821 tot lid van den pensioenraad benoemd. Hij
bleef een en ander tot zijn overlijden.
Hij huwde 18 Nov. 1810 C h r i s t i a n a L o u i s e M a r i a S p e e t s , geb. 6 Sept.
1783, overl. 17 Aug. 1861, bij wie hij, behalve een jong gestorven dochter, 2 zoons,
van wie de oudste Elb. Hendr. voorgaat, en 2 dochters had.
Ramaer

[Ramaer, Willem Antony]
RAMAER (Willem Antony), zoon van Antony R. (die voorgaat), geb. 31 Dec. 1775
te Vlierden, overl. 20 Mei 1828 te Helmond, collecteur van 's Lands lasten te Deurne,
Vlierden en Liessel, werd de grondlegger van de fabriek der latere textiel-firma
W.G.J. Ramaer & Co. te Helmond.
Hij huwde 2 Maart 1806 te Helmond met A n n a D i n a M a r i a S c h o l t e n
(geb. 18 April 1781 te Helmond, dochter van den predikant Albert S. en van Lucretia
van Hemert). Hun kinderen waren o.m. C a t h a r i n a A n t h o n e t t a P e t r o n e l l a ,
ged. 30 Nov. 1806 te Helmond, gehuwd met Ds. Henricus Antonius Johannes van
der Heyden; L o u i s J o h a n T h e o d o o r , geb. 22 Febr. 1813 te Helmond, overl.
4 Oct. 1859 als ned. herv. predikant te Engelen.
Zie: J. H e e r e n , Biog. Wdb. van Helmond, 183-184; Taxandria XXV, 213.
Heeren

[Randwijck, Godard Adriaan Jacob baron van]
RANDWIJCK (Godard Adriaan Jacob baron v a n ), geb. te Nijmegen 18 Sept. 1805,
overl. te Rossum 4 Oct. 1870, was de jongste zoon van O. baron van Randwijck
(dl. II, kol. 1162) en S. gravin v a n R a n d w i j c k .
Hij werd kadet aan de artillerie- en genieschool te Delft en 24 Juni 1826 tweede
luitenant der genie, tot 1828 bij de mineurs en sappeurs, daarna bij de werken. Hij
was in 1830 bij het uitbreken van den opstand in garnizoen te Ieperen en heeft zich
van daar met moeite naar Nederland begeven. Van 1830 tot 33 was hij bijna geregeld
in Noord-Brabant geëmployeerd bij het onderhoud en de verbetering der vestingen.
Op 18 Mrt. 1832 werd hij benoemd tot eerste luitenant. Van 1833 af was hij te
Breskens in garnizoen.
Hij verkreeg op zijn verzoek op 25 Mrt. 1844 eervol ontslag uit den militairen dienst
met den rang kapitein. Hij zette zich te Rossum neder. Reeds op 1 Juni d.a.v. werd
hij door de geldersche ridderschap gekozen tot lid der Staten van die provincie. Dit
lidmaatschap hield op in Sept. 1850, toen ingevolge de herziene provinciale wet de
keuze der Statenleden niet meer aan de standen was opgedragen. Echter werd hij
niet lang daarna op 27 Dec. 1852 in het kiesdistrict Zalt-Bommel tot lid der Staten
gekozen. Ook werd hij 9 Sept. 1851 tot lid van den raad der gemeente Rossum
gekozen. Beide bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 8 Juli 1847 P e t r o n e l l a H e l e n a W i l h e l m i n a H i l l e g o n d a
v a n E s s e n , geb. 7 Nov. 1819, overl. 5 Juli 1900, bij wie hij 4 zonen en 3 dochters
had.
Ramaer
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[Ranitz, Herman de]
RANITZ (Herman d e ), geb. te Groningen 10 Febr. 1794, overl. te Kreuznach 7 Aug.
1846, zoon van S e b a s t i a a n M a t t h e u s S i g i s m u n d d e R. en E d z a r d i n a
J o h a n n a T j a s s e n s , liet zich 11 Sept. 1811 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, promoveerde in de rechten en was raad, wethouder en
burgemeester van Groningen, curator der
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hoogeschool (1843-46) en buitengewoon lid der Staten-Generaal. Op 5 Oct. 1832
trad hij te Leeuwarden in het huwelijk met M a r i a E l i s a b e t h C r o m m e l i n
(geb. te Druten 31 Juli 1803, overl. te Amsterdam 4 Juli 1887). Zijn broeder,
C o r n e l i s d e R. (geb. te Groningen 23 Maart 1801, en aldaar overl. 16 Febr.
1860), promoveerde aldaar 5 Juli 1828 in de rechten op een proefschrift De
distinctione hominum cives inter et peregrinos, hujusque distinctionis effectu ex lege
civile, was notaris te Leek en trad 29 Juli 1837 te Zuidhorn in het huwelijk met
G e e r t r u i d a F r a n c i s c a A b r e s c h (geb. te Zuidbroek 16 Mei 1815, overl. te
Groningen 27 Nov. 1889).
Zie: Nederland's Patriciaat (1910), 353, 354.
Wumkes

[Ranouw, Willem van]
RANOUW (Willem v a n ), geb. te Brielle omstr. 1670, overl. te Amsterdam 1724,
liet zich 12 Oct. 1696 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
vestigde zich als geneesheer te Winsum (Fr.), huwde te Franeker met M a r i a
B o n c a m p (1700) en was aldaar inspector der burse (1704-09). Hij werd in 1707
burgemeester van Franeker, tevens was hij monstercommissaris van Friesland. In
1715 verwief hij den rang van med. doctor. Van hem verscheen: Kabinet der
natuurlijke historiën, wetenschappen, konsten en handwerken, met Register
(Amsterdam 1719-24; een 3de druk hiervan verscheen in 1758, 9 dln.); De
Examinator, 4 dln. (Amst. 1719). Zijn Nagelaten Gedichten zijn uitgegeven na zijn
dood door A l b . L y c k l a m a à N i j e h o l t (Fran. 1731). Ook vertaalde hij uit het
Latijn Kanaän en d'omliggende landen vertoont in een geographisch woordenboek
(Leeuw. 1717); en uit het Fransch Het Leven van Johan Willem Friso, prince van
Oranje, nevens de historie van den jongstleden oorlog (naar I s . L a m i g u e ) (Amst.
1716), 2 dln.
Zie: V r i e m o e t , Athenae Frisiacae, 899-902; R. V i s s c h e r , Catalogus der
stedel. bibliotheek van Leeuwarden (1932), 221; mijn Stads- en Dorpskroniek van
Friesland (Leeuw. 1930) I, 30.
Wumkes

[Rappard, Anthon Gerard Alexander, ridder van]
RAPPARD (Anthon Gerard Alexander, ridder v a n ), schilder en etser, geboren 15
Mei 1858 te Zeist, en 1892 overleden te Santpoort. In Utrecht bezocht hij de H.B.S.
en nam er tevens teekenles. In 1876 gaat hij naar de Academie van beeldende
kunsten te Amsterdam. Voor zijn leertijd om was, is hij in 1878 naar Brussel gegaan,
waar hij lid wordt van de vereeniging L'Essor, die vele vooruitstrevende kunstenaars
telt. Er zijn verschillende hollandsche schilders, met wie hij vriendschap sluit, o.a.
Haverman en van Gogh. Van de vriendschap met Vincent kunnen wij ons een
denkbeeld vormen door enkele brieven, die van hen bewaard zijn. Als van Rappard
na een verblijf in Parijs in 1881 wegens ziekte naar Utrecht teruggaat,
correspondeeren zij geregeld. Beiden hadden zij groote bewondering voor de
engelsche illustraties, die o.a. in The Graphic verschenen. Beiden verzamelden zij
die en stuurden ze elkaar geregeld toe. Van Rappard bezoekt Vincent in de
nuenensche pastorie en ook Vincent bracht een bezoek aan van Rappard's ouderlijk
huis te Utrecht. De vrienden werden altijd graag door zijn ouders ontvangen. Van
Rappard zag zeer duidelijk het moeilijke karakter van Vincent, doch had tegelijk een
groote bewondering voor zijn werk. In 1885 kwam het tot een breuk, toen Vincent
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een brief ongeopend terugzond. Van Rappard had hem nl. een aanmerking over
zijn werk geschreven, die Vincent niet verdroeg.
Wenckebach is een trouw vriend voor van
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Rappard gebleven. Zij hadden elkaar in Utrecht leeren kennen in ‘de Schelvischclub’,
waar vroolijke avonden werden gehouden. Van Rappard maakte er illustraties voor
de convocatie-biljetten. Technisch trachtte hij zooveel mogelijk vooruit te komen,
waartoe hij 's avonds nog teekende op de vereeniging ‘Kunstliefde’. Zijn werk draagt
dan een ernstig karakter. Als hij 28 jaar is, gaat hij nog eens naar de academie om
naar model te schilderen. 3 jaar later vestigt hij zich, thans getrouwd, te Santpoort,
en van hieruit trekt hij veel naar Haarlem, waar hij zijn onderwerpen zoekt in de
katoenweverij van de Poll. 's Avonds werkt hij op het haarlemsch teekengenootschap
‘Kunst zij ons doel’. In dezen tijd voltrekt zich een verandering in zijn kunstopvatting.
Hij is een zeer bescheiden kunstenaar, die altijd onvoldaan bleef over zijn werk,
zelfs zoo, dat hij het niet graag aan anderen liet zien. Wanneer hij in 1892 sterft,
heeft hij kort te voren gezegd, dat hij niets had kunnen bereiken van wat hij
gewenscht en gewild had. Zelfs zijn beste vrienden konden eerst na zijn dood zijn
oeuvre volledig leeren kennen. Zijn weduwe legateerde het aan den schilder
Wenckebach om het meer bekend te maken. In verschillende collecties is van
Rappard verlegenwoordigd. Het Rijks-prentenkabinet te Amsterdam bezit 70
teekeningen van hem.
Zijn portret bestaat als prent van J.H. Hoffmeister.
Zie: U. T h i e m e u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler
XXVIII (1934), 19; G.H. M a r i u s in Onze Kunst (1913) I, 189-205.
van Guldener

[Rappard, Mr. Hendrik Anthon ridder van]
RAPPARD (Mr. Hendrik Anthon ridder v a n ), geb. te Zutfen 7 Mrt. 1824, overl. te
Arnhem 4 Oct. 1877, was de zoon van jhr. Mr. W.L.F.C. van Rappard (dl. IV, kol.
1115) en E l i s a b e t h T h e o d o r a S i b i l l a L o u i s e O p t e n N o o r t .
Hij studeerde te Utrecht, waar hij 14 Sept. 1842 werd ingeschreven en waar hij
1 Juli 1847 in de rechten promoveerde op een dissertatie: De excusatione
testimonium dicandi in judiciis eorum, qui propter munus, professionem vel legitimam
necessitudinem arcanorum sunt depositarii.
Hij zette zich als advocaat te Arnhem neder en werd 15 Febr. 1852 tot
substituut-officier van justitie te Tiel benoemd. Op 9 Dec. 1853 werd hij in dezelfde
betrekking te Zutfen en op 21 Dec. 1855 tot officier van justitie aldaar benoemd.
Hij werd, na de ontbinding der Tweede Kamer in 1866 als gevolg van de motie
Keuchenius, op 30 Oct. 1866 tot lid dier Kamer gekozen als conservatief candidaat,
maar reeds 22 Jan. 1868 na de tweede ontbinding werd hij niet herkozen.
Bij Kon. besluit van 4 Febr. 1868 werd hij bij het provinciaal gerechtshof te Arnhem
benoemd tot procureur-generaal. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
In het kiesdistrict Tiel werd hij 29 Sept. 1874 weder tot lid der Tweede Kamer
gekozen. Hij werd op 12 Juni 1877 niet herkozen.
Hij huwde 12 April 1854 J a c q u e l i n e baronesse v a n B r a k e l l (geb. 27 Jan.
1829, overl. 18 Dec. 1857) en 21 Nov, 1861 jkvr. I s a b e l l a J u d i t h J e a n n e
H o v y (geb. 16 Febr. 1831, overl, 17 Jan. 1874). Bij de eerste had hij 2 zonen, van
welke 1 jong stierf, bij de tweede 3 zonen, van welke 1 jong stierf, en 2 dochters.
Ramaer

[Rau, Christiaan]
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RAU (Christiaan), of R a v i u s , geb. te Berlijn in 1613, overl. te Frankfort in 1677.
Hij was zeer ervaren in de oostersche talen en is korten tijd in ons land geweest.
Hem werd te Utrecht in 1644
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vrijheid gegeven om lessen te geven, hoewel hem geen of een zeer gering salaris
werd toegekend. Eveneens te Amsterdam. Eindelijk vinden wij hem in Engeland en
Zweden, te Kiel en Frankfort. S e p p schrijft van hem dat Ludovicus de Dieu (zie
dl. VIII, kol. 396) hem ‘scheen hoog te achten’ en dat hij ‘onderwijs gevende bijna
de geheele beschaafde wereld doorgetrokken had’.
Aan de universiteitsbibliotheek te Utrecht schonk hij in 1643 enkele werken. In
het werk van Th. C r e n i u s , Animadversiones philologicae et historicae (Lugd. Bat.
1696-1720) II, 197 v. komt een uittreksel voor van zijn: Obtestatio ad universam
Europam pro discendis tinguis orientalibus (Mid. 1644). Zie over de studie van het
Arabisch te Utrecht ook: A.C. D u k e r , Gisb. Voetius, t.a.p. Andere geschriften van
hem zijn: Panegyricae orationes duae de linguis orientalibus (Traj. 1643);
Ortographiae et analogiae vulgo etymologiae Ebraïcae delineatio... (Amst. 1646);
Grammatica generalis Hebraïca, Chaldaïca, Syriaca, Arabica, Samaritana, Anglica
(Lond. 1648); De dudaïm Rubenis dissertatio philologica (Upsal. 1655), enz.
Zijn portret bestaat als prent.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 148 v.; C. S e p p ,
Het godgel. onderwijs in Ned. II (Leid. 1874), 130; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius
I (Leid. 1897), 159, 373; III (Leid. 1914), 11, Bijl., blz. 109; J a c o b u s P h i l i p p u s
d'O r v i l l e e n D.J. v a n L e n n e p , Illustris Amstelodami Athenaei memorabilia
(Amst. 1832), 144 v.v.
Knipscheer

[Ravesteyn, Henricus]
RAVESTEYN (Henricus), of R a v e s t e i n , geb. in 1678, overl. te Zwolle 25 Jan.
1749. Hij werd predikant te Bennebroek in 1716, te Wageningen 31 Dec. 1719, te
Zwolle 12 Maart 1724. Hij wordt meermalen om zijn vredelievendheid in één adem
genoemd met Johannes Mauritius Mommers (zie in dit deel, kol. 641) en met
Antonius van Hardeveldt (zie dl. VII, kol. 530 v.), in het bijzonder in verband met
diens: Kerkelijk pleidooi, vertoonende op eene bescheidene wijze, de onpartijdige
redenen waarom de Gereformeerden.... (vergel. C. S e p p , Polemische en irenische
theologie, 2e dr., Leid. 1882, 152-154; d e z ., Johannes Stinstra en zijn tijd II, Amst.
1866, 182). Vooral om zijn geschrift: Philadelphia of kerkelijk vredens congres
beknoptelijk ontworpen en vriendelijk aangeraden (Amst. 1746). De titel vindt zijn
verklaring in een congres van de oorlogvoerende europeesche mogendheden in
die jaren (zie: H. B r u g m a n s , Algemeene Geschiedenis, Leiden z.j., Nieuwe
Gesch., tweede druk, 373). S e p p schrijft t.a.p.: ‘Moge al zijn Philadelphia hem niet
dien zeldzamen roep verworven hebben dien hij te danken heeft aan zijn beroemd
en hoogst voortreffelijk boek, het oudste werk in onze taal over de practische
theologie: De Nasareër Gods, tot den Heiligen dienst toegerust, of heilzame
raadgeving aan studenten, proponenten en jonge leeraren, hoe zij in het huis Godts
met vrugt kunnen verkeeren (Amst. 1731; herdr. 1743 en 1765), drie deelen, dat in
weerwil van zijn groote uitvoerigheid drie drukken beleefde en in dien tijd het
handboek van bijna alle predikanten was, - een man als hij vond altijd lezers.... ’.
Onder de Doopsgezinden prees hij zelfs zijn zwolschen ambtgenoot Jacobus Rijsdijk
(zie in dit deel in voce). Toen deze in zijn: Verdediging van de regtzinnigheid der
ware Mennoniten (Gron. 1729) ook zijn afscheidsrede te Zwolle, 29 Febr. 1728, en
zijn intreerede te Groningen, 17 Mei 1728, had opgenomen, heeft Ravesteyn de
uitgave
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van dit werk mede bezongen in eenige liederen die het inleiden, en toont hij zich
daarin diens ‘getrouwe medestander’ vooral in de bestrijding van het socinianisme
(zie daarover W.J. K ü h l e r , Het socinianisme in Nederland, Leid. 1912, 263 v., en
C. S e p p , Joh. Stinstra I, Amst. 1865, 105). N.C. K i s t liet bovendien (Archief voor
kerkel. gesch. (1840), 328v.) Ravesteyn's ‘bange klagt’ hooren over de misbruiken
in zijn dagen, ingeslopen bij de kerkelijke besturen van zijn kerk. Y p e y e n
D e r m o u t (Gesch. der Ned. Herv. Kerk III, Breda 1824, aant. 255, blz. 83) verhalen
in verband daarmede van zijn ‘voorslag’ om een ‘kerkelijk congres, een algemeene
synode der geheele nederlandsche kerk samen te roepen’. De ‘hooge overheid’
zou dat weer moeten doen evenals in 1618. Deze schrijvers voegen daar aan toe:
Dit ‘vond nogtans bij de meesten geene goedkeuring.... Verstandigen meenden, en
niet zonder reden, dat eene synode weder een nieuwe verwijdering veroorzaken
zou. Van achteren zien wij dat men wel gedaan heeft door naar 's mans stem niet
te luisteren’.
Hij schreef voorts: Heerlijkheid van de stad Gods (Zwolle 1725);
Afscheidspredikatie van Wageningen en intree tot Zwol (Zwolle 1725); Over psalm
87 (Zwolle 1729); Over 't lied van Moses, Deut. 32 (Zwolle 1728); Kort ontwerp der
godgeleertheid en belijdenis (Zwolle 1730; 3e dr. 1755); Belijdenisreden (Zwolle
1729); Het derde deel van de Nasareër Gods.... (Amst. 1747); De stal des Woords
(Amst. 1741); De stal des Broods (Amst. 1741); Godsdienstreden.... in dese tijden
van het ontroerd Europa (Amst. 1742); De nodige voorbereydinge tot een salige
dood nevens een vrolijk sterfgezang van een verzekert Christen (Amst. 1743); De
Yseren stal van Gods landverwoestende plagen in de verschrikkelijke pestquale en
wondende sterfte onder het rundvee.... (Amst. 1745); Nederlands allergewenste
vreugdedagen.... wegens de verheffinge en inhuldinge van.... Willem Carel Hendrik
Friso.... en het eerste eeuwfeest van.... den 80 jaarigen oorlog.... (Amst. 1748).
Zijn portret is geschilderd door H. Bosch; daarnaar gegraveerd door J. Houbraken;
een andere prent door J.Chr. Sysang.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 146 v.; V e e r i s e n
d e P a a u w Vernieuwt kerkelijk alphabeth.... (Enkh. 1750), 164; Kerkelijk Handboek
(1903) Bijl., 161; (1908), Bijl., 106;(1912), Bijl., 157; K o b u s e n d e R i v e c o u r t ,
Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 608 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister
v. Nederduitsche boeken tot 1787, 429; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 793, no. 731; 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; C. S e p p (behalve op de
reeds bovengenoemde plaatsen), Het godgeleerd onderwijs in Nederland II (Leid.
1874), 409; L.D. P e t i t , Repertorium.... van tijdschriftartikelen.... I (Leid. 1907), kol.
1468 v.; II (Leid. 1913), kol. 765 v.
Knipscheer

[Ravesteyn, Jan Anthonisz. van]
RAVESTEYN (Jan Anthonisz. v a n ), schilder, geboren omstr, 1570 te 's Gravenhage
en daar begraven op 21 Juni 1657. Hij behoorde tot een groote familie, waarvan
meerdere leden schilders waren. Zijn vader A n t h o n i s was glasschilder.
Vermoedelijk heeft zijn zoon gewerkt of les gehad bij C. Ketel en M.v. Mierevelt in
Delft, waar hij waarschijnlijk ook gewoond heeft. Hij treedt daar 23 October 1597
als getuige op bij een notaris. Huygens vertelt, dat hij in Italië gereisd heeft, wat
echter overigens niet bevestigd wordt. Vreemd
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genoeg geeft hij als voornaam Paulus i.p.v. Jan op. 17 Februari 1598 wordt van
Ravesteyn lid van het gilde in den Haag. 17 Januari 1604 is hij in het huwelijk
getreden met A n n a A r e n t s v a n B e r e n d r e c h t . Hij had toen reeds een
goeden naam verworven als portrettist, en hij wordt door van Mander in datzelfde
jaar geprezen als een zeer goed schilder. Wij kennen echter geen werk van hem
vóór 1611. Zijn schilderwijze herinnert aan die van Frans Hals. Het is echter niet
gemakkelijk zijn ocuvre samen te stellen, doordat zijn broer Anthonie en andere
naamgenooten ook schilderden. Veel bekende persoonlijkheden hebben voor hem
geposeerd, terwijl hij ook enkele schuttersstukken maakte. Zijn financieele
omstandigheden waren blijkbaar gunstig, wat o.a. op te maken valt uit koopakten
van huizen. Op 3 Mei 1608 verklaart Maerten Rosa, griffier van den Hoogen Raad
van Holland, dat hij Jan van Ravesteyn een huis op den hoek van de Papestraat
en de oude Molstraat verkocht heeft. In 1628 is hij in de Molstraat verhuisd. Over
herstellingen aan dat huis zijn enkele bescheiden over. 28 Maart 1640 werd zijn
vrouw in de kloosterkerk begraven en op 27 Juni van dat jaar huwt zijn dochter
M a r i e met den schilder A d r i a e n H a n n e m a n . In 1654 heeft van Ravesteyn
in de Nobelstraat een huis naast dat van zijn dochter betrokken. In 1656 treedt hij
met meerdere kunstbroeders uit het St. Lucasgilde en wordt hij een der oprichters
van de confrerie Pictura. Hij was katholiek en meermalen wordt zijn naam vermeld
als getuige bij plechtigheden in de katholieke kerk in de oude Molstraat, o.a. bij het
huwelijk van zijn dochter A g n e s op 3 Juli 1641 met W i l l e m v a n C u l e n b o r g h .
Toen Anth. van Dyck in Holland was, heeft hij ook van Ravesteyn's portret
geschilderd, een bewijs te meer voor zijn bekendheid. Zijn geschilderd zelfportret
komt voor op een schuttersstuk in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
Gegraveerde portretten door P. Pontius naar A. van Dyck, door P. Tanjé naar J.A.v.
Ravesteyn, door J. Ladmiral en F. Polanzani.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 379; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVIII (1934), 53; A.
B r e d i u s e n E.W. M o e s in Oud-Holland (1892), 41.
van Guldener

[Reddingius, Bernardus]
REDDINGIUS (Bernardus), geb. te Oosterineer in 1638, overl. 11 Juni 1705 te
Oenkerk, zoon van Jodocus R., die volgt, liet zich 12 Nov. 1652 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Franeker, werd in 1659 predikant te Oenkerk, waar
hij werkzaam was tot zijn dood. Zijn vrouw was A a l t j e J o h a n n e s W a l w i j k ,
overl. 18 Juni 1705, oud 62 jaar. Beiden liggen in de kerk te Oenkerk begraven,
waar ook tien van hun kinderen rusten: één dochter S i j t s k e overleefde hen.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 123.
Wumkes

[Reddingius, Fredericus]
REDDINGIUS (Fredericus), geb. te Oldeboorn 21 Dec. 1700, overl. te Workum 3
Febr. 1782, zoon van Petrus Regnerus R., die volgt, liet zich 16 Sept. 1720
inschrijven als student aan de franeker hoogeschool, werd 29 Juni 1727 bevestigd
als predikant te Steggerda en Finkega, waar hij na 50-jarigen arbeid afscheid nam
(17 Aug. 1777).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 659.
Wumkes
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[Reddingius, Jodocus]
REDDING(IUS) (Jodocus), geb. te Osnabrück in 1566, overl. na 1641 te Dokkum,
de stam-
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vader van de familie Reddingius, was rector der latijnsche school te Haselunne,
trad in 1603 als predikant in dienst te Zweeloo, waar hij ook eenigen tijd
Oosterhesselen mede bediend heeft. Op zijn klachten werden hem in 1606 door
Drost en Gedeputeerden van Drenthe bij provisie voor één jaar de opkomsten der
vicarie van zijn standplaats toegestaan, mits dat hij school hield en voor hetgeen
gewoonlijk daarvoor gegeven was de jeugd zou onderwijzen. Hij vertrok na allerlei
oneenigheden in 1610, en was in 1614 weder werkzaam te Oostermeer (Fr.), waar
hij in 1639 emeritus werd. Daarna vestigde hij zich metterwoon te Dokkum. Hij is
driemaal gehuwd geweest; zijn tweede vrouw was T r i j n k e L a u r m a n , zijn derde
S i j k e W i j b e s . Zijn zoon Bernardus gaat hiervoor en Wibrandus volgt.
Zie: Boekzaal 1786a, 62; T.A. R o m e i n , De Hern. predikanten van Drenthe
(Gron. 1861), 319; d e z ., De Herv. predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 138,
139.
Wumkes

[Reddingius, Jodocus Henricus (1)]
REDDINGIUS (Jodocus Henricus) (1), geb. te Waardenburg 1809, overleden te
Franeker 24 Oct. 1857, zoon van Gerhard Benthem R. (1), die volgt, liet zich 14 Juli
1825 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, trad als predikant
in dienst op 14 Maart 1830 te Roden en werd 4 Dec. 1833 aan de groninger
universiteit tot theol. dr. bevorderd, na het verdedigen van een Disputatio de authentia
capitis ultimi Evangelii Johannis. Hij vertrok naar Hoogeveen 16 Maart 1834, waar
hij werkzaam was tot 31 Maart 1839. Zijn laatste standplaats 1839-57 was Franeker.
Hij gaf in het licht: Het christelijk geloof van Schleiermacher (Gron. 1836); Leiddraad
voor armbesturen (Gron. 2e dr. 1841); Herinneringen van de eerste verkondiging
van Christus in Nederland (Gron. 1840); De verplichting der diakenen bij de
gemeenten der Ned. Herv. Kerk (Leeuw. 1847); De oorsprong, geschiedenis en
aard van het regt van verkiezing van predikanten door floreenplichtigen (Sneek
1849); Het belang der kerk voor Evang. Christenen zielkundig aangewezen. Naar
het Hoogd. (Gron. 1841); Gedachten over de benoeming van predikanten door
floreenplichtigen (Franeker 1851); Beknopte handleiding bij het kort begrip der Chr.
religie (Dokkum 2e dr. 1851); Geschiedenis van het Diaconessenhuis der Herv.
Gem. te Franeker (Fran. 1855).
Na den dood van zijn vader gaf hij uit diens Herinnering der opleiding tot de
Evangeliedienst en der ondervinding in de bijna vijftigjarige waarneming daarvan
(Gron. 1844).
Zie: T.A. Romein, De Herv. Predikanten van Drenthe (Gron. 1861), 100, 192;
d e z ., De Herv. Predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 236.
Wumkes

[Reddingius, Jodocus Henricus (2)]
REDDINGIUS (Jodocus Henricus) (2), geb. te Bierum 25 Nov. 1810, overl. na 1883,
zoon van Wibrandus Gerardus R. (2), die volgt, liet zich 17 Sept. 1827 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Groningen, werd 14 April 1833 bevestigd als
predikant te Hiaure en Bornwerd, en nam afscheid 23 April 1837 door zijn vertrek
naar Nijkerk (Oost-Dongeradeel), waar hij werkzaam was tot 26 Nov. 1837. Daarna
was hij predikant te Stiens (1837-42) en Morrha, waar hij in 1883 emeritaat nam.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 73,
542, 558, 562.
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Wumkes

[Reddingius, Petrus Regnerus]
REDDINGIUS (Petrus Regnerus), geb. te Hijlaard 7 Juni 1666, overl. te Harlingen
24 April 1726, zoon van Wibrandus R. (die volgt), en P e t r o n e l l a à B r a k e l
(dochter van Ds.
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D.G. à Brakel te Makkum), liet zich inschrijven als student aan de hoogeschool te
Franeker, werd als predikant bevestigd 24 Nov. 1688 te Oldeboorn, trad in 1697 in
dienst als legerpredikant, en vertrok 14 April 1706 naar Wolvega, waar hij werkzaam
was tot 1718. Op 1 Nov. 1718 deed hij intree te Harlingen, waar hij het predikambt
waarnam tot zijn dood. Zijn zoon Fredericus gaat hiervoor en Wibrandus Gerardus
(1) volgt.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 47
190, 645, 648; Boekzaal, 1760b, 119; 1786a, 62.
Wumkes

[Reddingius, Regnerus Petrus (1)]
REDDINGIUS (Regnerus Petrus) (1), geb. te Goënga 23 Sept. 1734, zoon van
Wibrandus Gerardus R. (1), die volgt, liet zich 5 Febr. 1752 inschrijven als student
aan de hoogeschool te Franeker, waar in 1760 een latijnsch vers van hem verscheen
op het vierde rectoraat van prof. E.L. Vriemoet. Hij werd 28 Sept. 1766 bevestigd
als predikant te Engelum, waar hij 28 Febr. 1808 overleed. Men vindt van hem een
belangrijk familieregister van vaders- en moederszijde in de Boekzaal, 1786, Jan.,
bl. 62, en 1781, Dec., bl. 742, en een latijnsch vers in de Boekzaal, 1761, bl. 119,
en 1786a, bl. 62.
Zijn zoons Wibrandus Gerardus (2), Gerhard Benthem (1) en Egbertus Lubely
volgen.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 65;
Epicedia in obitum E.L. Vriemoet (Fran. 1760); W.B.S. B o e l e s , Frieslands
hoogeschool en Athenaeum (Leeuw. 1876) II, 441.
Wumkes

[Reddingius, Regnerus Petrus (2)]
REDDINGIUS (Regnerus Petrus) (2), geb. te Assen in 1813, overl. in 1880, zoon
van Gerhard Benthem R. (1), die volgt, liet zich 18 Juni 1831 inschrijven als student
aan de hoogeschool te Groningen, trad 2 Oct. 1836 in dienst als predikant te
Zweeloo, waar hij werkzaam was tot 1864. Daarna bediende hij tot zijn dood nog
de gemeente Niekerk en Vliedorp (Gr.)
Zie: T.A. R o m e i n , De Hervormde Predikanten van Drenthe (Gron. 1861), 323.
Wumkes

[Reddingius, Wibrandus]
REDDING(IUS) (Wibrandus), geb. te Oostermeer, overl. te Oosterlittens in 1678,
zoon van Jodocus R., hiervoor, liet zich 18 Mei 1647 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, was predikant te Hijlaard c.a. 1655-68 en te Oosterlittens
van 1668 tot aan zijn dood. Zijn zoon Petrus Regnerus gaat hiervoor.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 179,
286.
Wumkes

[Reddingius, Wibrandus Gerardus (1)]
REDDINGIUS (Wibrandus Gerardus) (1), geb. te Oldeboorn 9 Dec. 1703, overl. te
Engelum 30 Oct. 1785, zoon van Petrus Regnerus R., hiervoor, liet zich 10 Sept.
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1723 als student inschrijven aan de franeker hoogeschool, werd 5 Dec. 1730
bevestigd als predikant te Jutrijp en Hommerts. Verroepen naar Goënga c.a. in
1732, is hij aldaar 50 jaar werkzaam geweest tot 28 Mei 1780, toen hij emeritus
werd. Zijn zoon Regnerus Petrus (1) gaat hiervoor.
Zie: S. C o u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de
Republiek (Leeuw. 1916), 226, 227; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in
Friesland (Leeuw. 1886), 340, 370.
Wumkes

[Reddingius, Wibrandus Gerardus (2)]
REDDINGIUS (Wibrandus Gerardus) (2), geb. 1776 te Engelum, overl. 22 Nov.
1852, zoon van Regnerus Petrus R. (1), hiervoor, liet zich 2 Juli 1792 inschrijven
als student der hoogeschool te Franeker, werd in Mei 1796 candidaat te Leeuwarden,
aanvaardde 18 Oct. van dat jaar den predikdienst te Scharnegoutum, vertrok twee
jaar later naar Dronrijp, in 1809 naar Bierum, in 1810 naar Eppenhuizen, in 1817
naar Midlum in Oost-Fries-
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and, in 1828 naar Woltersum, waar hij 1 Juli 1852 emeritaat verkreeg. In 1805 zag
hij zijn prijsverhandeling Over de opstanding der dooden door het Haagsch
Genootschap bekroond. De navolgende werken verschenen van zijn hand: De
Geschiedenis van David, voor kinderen (Zwolle 1804); Zelfkennis de bron van tijdlijk
en eeuwig geluk. Met den gouden eerepenning bekroond en uitgegeven door de
Bat. M.t.v.h.A. (Amst. 1805); De Geschiedenis van Salomo (Amst. 1806); Nieuwe
leerrijke verhalen, vooral bestemd voor de jeugd (Amst. 1806); Het Leven van
Benjamin Franklin, een Leerboek voor kinderen (Gron. 1807); De Geschiedenis van
Mozes, voor kinderen (Amst. 1808); De Brief van Paulus aan de Philippensen
bewerkt (Amst. 1808); Bijbelspreuken opgehelderd door voorbeelden (Gron. 1808);
Godsd. Huisboek (Gron. 1809); Spreuken van oude wijzen (Gron. 1810); Kleine
Schriften, meestal strekkende tot uitlegging van de H. Schrift (Gron. 1811); De vier
Jaargetijden (Gron. 1810); De edele familie van het Rozendal (Gron. 1812);
Geschiedenis van Oost-Vriesland (Gron. 1812); Homiliën over verschillende
onderwerpen (Gron. 1813); De eerste verkondiging van het Evangelie aan de
heidenen of Verhandeling over Handel. X (Gron. 1813); Godsdienstige
overdenkingen, voor alle dagen des Jaars, 2 dln. (Gron. 1815); Hollandsche
Spreekwoorden (Gron. 1815); Zedekundige Mengelingen (Gron. 1816); Paulus te
Philippi of Bijbeloefeningen over Hand. XVI (Gron. 1819); Bijbelsche geschiedenis
en karakters (Gron. 1828); Handeling tot het schrijven van allerlei brieven. Uit het
Hoogd. (Winsch. 1820). Hij beoefende ook de poëzie, blijkens zijn vrije navolging
van Davids Treurzang bij den dood van Saul en Jonathan in zijn Kleine Schriften.
1e bundel.
Zijn zoon Jodocus Henricus (2) gaat hiervoor, terwijl Wibrandus Gerardus (3),
Gerardus Benthem (2) en Rutger Adolf Benthem volgen.
Zie: T.A. R o m e i n , De Herv. Predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 256,
359; B. G l a s i u s , Godgel. Nederland III, 150, 151; Boekzaal (Dec. 1852), 816;
C h r . S e p p , Proeve eener Pragm. Geschiedenis der Theologie, 283.
Wumkes

[Reddingius, Wibrandus Gerardus (3)]
REDDINGIUS (Wibrandus Gerardus) (3), geb. na 1817 te Midlum in Reiderland,
overl. in 1846, zoon van Wibrandus Gerardus R. (2), hiervoor, liet zich 3 Aug. 1837
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, werd aldaar 28 Juni 1845
bevorderd tot dr. in de godgeleerdheid op een Dissertatio qua Pauli de Jesu Christi
morte sententia exponitur, nadat hij als predikant in dienst was getreden te
Donkerbroek c.a. in 1843, waar hij slechts tot 1846 werkzaam was.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 677;
Album Studiosorum Acad. Groninganae (Gron. 1915), 296, 547.
Wumkes

[Reddingius, Gerhard Benthem (1)]
REDDINGIUS (Gerhard B e n t h e m ) (1), geb. 20 Juni 1774 te Engelum, overl. 27
Oct. 1844 te Assen, zoon van Regnerus Petrus R. (1), hiervoor, liet zich 28 Mei
1789 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, verdedigde onder
leiding van zijn leermeester, prof. Everwinus Wassenbergh, de zeer belangrijke
litterair-historische studie Specimen philologiae patriae, de vita, moribus et carminibus
clarissimi poëtae Giseberti Jacobi (Fran. 1793) en verliet de academie met een
Dissertatio de Psalmis bis editis (Fran. 1795). Hij trad als predikant voor het eerst
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in dienst 1 Nov. 1795 te Minnertsga, vertrok van daar in 1796 naar Schildwolde, in
1807 naar Waardenburg en Neerrijnen, en kwam van daar te Assen 29 Oct. 1809.
Daar staande wees hij menige aanbieding en ook beroepingen, als naar Kampen
(1810) en naar Noorddijk (1812) van de hand, en bleef daar tot zijn dood
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werkzaam. Eervolle onderscheidingen vielen hem te beurt; door de geldersche
hoogeschool werd hij in 1809 honoris causa tot theol. dr. bevorderd; daarna tot lid
van het Prov. utr. genootschap, en lid van verdienste bij het Nederl.
onderwijzersgenootschap te Groningen benoemd. Twee malen zag hij zijn
verhandelingen door het Haagsch genootschap bekroond, eerst in 1804 die Over
de leer des Bijbels, inzonderheid des N.T., aangaande het algemeene laatste gerigt,
hetwelk Jezus Christus over de wereld houden zal, en in 1822 zijn Beknopte en met
uitlegkundige opgaven gestaafde opgave van de Chr. Geloofs- en Zedeleer, volgens
het Evangelie van Johannes. In 1815 was hij bij Koninklijk besluit van 28 Mei lid der
consuleerende commissie ter organisatie der Ned. Herv. Kerk en daarbij bijzonder
met zijn ambtgenooten D. Hendriksz. en N. Lobry, predikanten te Groningen en
Leeuwarden, belast met het ontwerpen van de reglementen op het kerkelijk
procedeeren en de kerkvisitatie, waarvan hij het rapport in 1816 uitbracht, zooals
hij later meermalen omtrent andere onderwerpen deed. Wat hij voor de wetenschap,
practische theologie, kerk en school gedaan heeft, blijkt uit zijn Herinnering der
opleiding tot de Evangeliedienst en der ondervinding in de bijna 50-jarige waarneming
daarvan (Gron. 1844, na zijn dood door zijn zoon Jodocus Henricus (1) uitgegeven).
Behalve de genoemde geschriften verschenen van zijn hand: Over den Heidelb.
Catechismus, 3 dln. (Gron. 1805; 3e dr. 1824); Uitlegkundig Handboek des N.T.
voor ongeleerden (Gron. 1807); Ophelderingen van sommige plaatsen van het
uitlegk. handboek (Gron. 1808); Over de waarneming van de Openbare Godsdienst
(Amst. 1808); Over het bijwonen van godsd. onderwijs en het doen van belijdenis
(Amst. 1808); De Boerenvriend (Gron. 1808); Leonard van Kleef, een vervolg van
den boerenvriend (Gron. 1812); Mijne gedachten over het leeraarsambt (Amst.
1809; herdr. Gron. 1838); Over den Doop en het H. Avondmaal (Amst. 1809);
Onderwijs in de kunst om anderen te beoordeelen (Zalt-Bommel 1809); Pieter en
Aagje (Amst. 1809); Hoe zal het volgens den Bijbel, na den dood met onze zielen
gaan (Gron. 1810); Christelijk Handboek voor dienstboden (Gron. 1811); De
geschiedenis van 's Heilands lijden, 2 dln. (Gron. 1812); Geschiedenissen van het
Evangelie, die op de feesten der Herv. Christenen behandeld worden (Gron. 1813);
Iets over het Bijbelgenootschap (Gron. 1813); Over het trouwen en bruilofthouden
(Gron. 1813); Handleiding bij het onderwijs in de Chr. godsd. (Gron. 1813, herdr.
1820); Kort Begrip der kerkel. geschiedenis (Gron. 1813); Bijbelsch handboek voor
bejaarde en oude lieden (Gron. 1814); Onderwijs omtrent het kaartspel, voor den
gemeenen man (Zalt-Bommel 1814); De Chr. godgeleerdheid of handleiding voor
lidmaten, tot herinnering van hetgeen zij geleerd of beleden hebben (Gron. 1819);
De handelingen der Apostelen, bewerkt tot bouwstof voor homilien en
Bijbeloefeningen, 2 dln. (Gron. 1820); Menschelijk gezag of Goddelijk gezag of de
rede, wat moet de regelmaat voor ons geloof zijn (Gron. 1821); Wat leert het
Evangelie van het huwelijk (Gron. 1822); Twee twaalftallen leerredenen (Gron.
1823); Maria, de moeder van onzen Heer (Gron. 1823); De onverschillige omtrent
de godsdienst teregtgewezen (Gron. 1828); Historische prentbijbel voor kinderen
(Gron. 1828); Derdetwaalftal leerredenen (Gron. 1829).
Zijn zoons Jodocus Henricus (1) en Regnerus Petrus (2) gaan hiervoor. Zijn portret
verscheen als prent van W.C. Chimaer van Oudendorp.
Zie: T.A. R o m e i n , De Herv. Predikanten van Drenthe (Gron. 1861), 14; d e z .,
De Herv. Predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 222;
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P a r e a u , De oude kerk te Assen, 217, 230, 282, 236, 255; B o u m a n , Gesch. der
Geldersche hoogeschool II, 542-43; C h r . S e p p , Proeve eener Pragm.
Geschiedenis der Theologie in Nederland I, 63, 215; K i s t e n R o y a a r d s , Archief,
1e serie, 270, 272; Synodale Handelingen, 1816, 1817, 1820, 1823, 1825, 1827,
1834, 1836, 1840; B. G l a s i u s , Godgel. Nederl. III, 148-150.
Wumkes

[Reddingius, Gerardus Benthem (2)]
REDDINGIUS (Gerardus B e n t h e m ) (2), geb. te Eppenhuizen 16 Nov. 1812, overl.
2 Nov. 1881 te Garmerwolde, zoon van Wibrandus Gerardus R. (2), hiervoor, liet
zich 24 Maart 1829 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, trad
in dienst als predikant van de Herv. gemeente te Ballum c.a. op Ameland op 26
Aug. 1838. Verder was hij werkzaam in de nieuw gestichte gemeente te Muntendam
(11 April 1841-47) en te Garmerwolde tot aan zijn dood.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886),
569-570.
Wumkes

[Reddingius, Rutger Adolf Benthem]
REDDINGIUS (Rutger Adolf B e n t h e m ), geb. te Dronrijp 3 Maart 1801, overl. in
ten Boer 30 Mei 1863, zoon van Wibrandus Gerardus R. (2), hiervoor, en W i e t j e
B e n t h e m , liet zich 9 Juli 1818 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 21 Juni 1823 in de geneeskunde promoveerde op een
proefschrift De vi atque eflectu mortis et dementiae, cum in reorum damnationem
tum in damnatorum poenam. Hij vestigde zich als med. dr. in ten Boer, waar hij
burgemeester was 1834-52. Op 2 Nov. 1826 trad hij te Groningen in het huwelijk
met C a t h a r i n a F o l m e r (geb. te Groningen 15 Nov. 1804, overl. in ten Boer 7
Maart 1864. Zijn zoon Tiddo Folmer R. volgt.
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 307.
Wumkes

[Reddingius, Tiddo Folmer]
REDDINGIUS (Tiddo F o l m e r ), geb. in ten Boer 21 Dec. 1829, aldaar overl. 24
Febr. 1905, zoon van Dr. Rutger Adolf Benthem R., hiervoor, en C a t h a r i n a
F o l m e r , liet zich 22 Aug. 1849 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 13 Maart 1856 in de geneeskunde promoveerde op een
proefschrift Over bestrijding en verdediging der koepokinenting en haar toestand in
Nederland. Hij volgde zijn vader op in de praktijk en was lid der Gedeputeerde staten
van Groningen (1873-1905). Op 4 Juni 1856 trad hij te Middelbert in het huwelijk
met J a n t j e v a n d e r T u u k (geb. aldaar 5 April 1836, overl. in ten Boer 9 Mei
1898), die hem 9 kinderen schonk, onder welke vier med. doctor: 1e prof. Dr.
R u t g e r A d o l f R. (geb. 20 Aug. 1857), gehuwd 13 April 1882 met W i l l e m i e n e
W i e r d a , en 15 Dec. 1903 met M a r i a M a r g a r e t h a M o n t a u b a n v a n
S w i j n d r e g t ; 2e Dr. W i l l e m R. (geb. 9 Sept. 1864), gehuwd 23 Aug. 1893 met
B a r b a r a E l i s a b e t h B l a u p o t t e n C a t e ;3eDr.W i b r a n d u s G e r a r d u s
R. (geb. 30 Juni 1870), gehuwd met M a r i a n n e K o l k m a n , later met N.N.
K e t j e n ; 4e Dr. T i d d o R e d d i n g i u s (geb. 8 Mei 1873), gehuwd met A n n e t t e
Durande van Veen.
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Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 317-319.
Wumkes

[Reddingius, Egbertus Lubely]
REDDINGIUS (Egbertus L u b e l y ), geb. in 1783 te Engelum, overl. 20 Juni 1860,
zoon van Regnerus Petrus R. (1), hiervoor, liet zich 29 Juli 1801 inschrijven als
student aan de franeker hoogeschool, hield 19 Oct. 1806 als predikant zijn intreerede
te Weidum; verroepen naar Kolhorn, deed hij zijn afscheidsrede 19 Maart 1820;
ging naar Zunderdorp in 1823, en werd 5 Maart
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1826 bevestigd te Engelum, waar hij tot zijn dood werkzaam was.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 66,
176.
Wumkes

[Reeder, Lucas]
REEDER (Lucas), geb. te Leiden in 1728, overl. te Kuilenburg 12 Jan. 1779, juist
toen hij een beroep naar Amsterdam had aangenomen. J.D. Deiman (zie dl. VI, kol.
378 v.) hield een lijkrede op hem: De noodige bescheidenheid in het oordeelen over
afgestorven personen (Utr. 1779). Over hem verscheen ook: Korte levensloop en
egt karakter van L. Reeder (Utr. 1781). Hij werd luthersch-predikant te Hoorn 18
Febr. 1753, te Kuilenburg 5 Maart 1758. Hij schreef: Leerrede op den algemeenen
dank-, vast- en bededag over Spr. 14:34 (Hoorn [1754]); Verhandeling over het
bewijs voor het bestaan van God, uit deszelfs denkbeeld van voren afgeleid.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 59, 258; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 189 v., 198; 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), 167, Bijl., 123; Bibl. theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), blz. 793, no. 733, 734.
Knipscheer

[Reen, Albertus Hessels]
REEN (Albertus Hessels) was een kleinzoon van A l b e r t H e s s e l s R. die in 1573
r.-k priester was te Midlum (Fr.) en er na de Reformatie predikant werd, en een zoon
van H e s s e l A l b e r t s R. die wellicht zijn vader in 1605 opvolgde. Hij studeerde
te Franeker, waar hij 25 Juni 1629 als ling. et phil. stud. werd ingeschreven. De
gemeenten, die hij als leeraar bediende, waren Wijnaldum (1636-46), Warns
(1646-53) en Rauwerd (1653 tot omstr. 1671). Over zijn beroep te Ylst is veel te
doen geweest. Na een langdurigen twist van de beide partijen is in 1646 door de
provinciale synode besloten, dat een nieuwe beroeping zou geschieden. Reen had
intusschen den dienst aanvaard, en hem werd uit de pastorie of uit staatsmiddelen
jaarlijks geaccordeerd, tot zoolang hij geen andere beroeping had, honderd
rijksdaalders, voor welke penningen borg geworden waren jhr. Aesga van Popma
en Sibrand Bockama, burgemeester van Ylst. Hij presideerde in 1671 de provinciale
synode van Bolsward. Men vindt van hem een latijnsch vers in S i x t u s
B r u n s v e l d , Schole voor leerlingen en leeraers of laeste en eerste lessens gedaen
in de gemeenten van de Joure en Sneek (Harlingen 1669).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), blz.
205, 345, 363, 415; S. C u p e r u s , Kerkelijk Leven der Hervormden in Friesland
(Leeuw. 1916), 96.
Wumkes

[Rees, Gaspar Franciscus de]
REES (Gaspar Franciscus de), Oratoriaan, geb. te Roermond, overl. in Holland na
1740. Hij trad 1708 in de congregatie der priesters van het Oratorie en was
gedurende eenige jaren leeraar aan het college der Oratorianen te Mechelen. Hij
gaf verschillende gelegenheidsgedichten uit van niet veel waarde, opgedragen aan
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het bestuur van Mechelen, aan oud-studenten, enz. Hij legde zich vooral toe op de
reken- en wiskunde en de studie der voornaamste talen. D e S w e r t in zijn
Chronicon prijst zeer zijn kennis der theologie en zijn verzet tegen de pauselijke
constituties. Daaruit blijkt genoeg, dat hij evenals de Swert een der heftige
partijgangers van het Jansenisme was, die zich niet wilden onderwerpen. Hij vluchtte
naar Holland, Oct. 1728, waar hij door het geven van lessen en het schrijven van
werkjes in zijn
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onderhoud voorzag. Hij komt niet voor op de lijst der jansenistische geestelijken
van Holland omstr. 1732 door E.G. Backhusius. D e S w e r t zegt, dat hij in Holland
nog eenige verdedigingsgeschriften der leer van Jansenius en van Quesnel uitgaf,
zonder deze nader te bepalen. P a q u o t kent van hem slechts de volgende gedrukte
geschriften: Cento Virgilianus in solemni inauguratione Caroli sexti Imperatoris
semper Augusti, Hispaniarum et Indiarum Regis tertii etc. etc. Mechliniae XV.
kalendas novembris CI I CCXVII dedicatus florentissimi nobilissimique Collegii
Scholae publicae Mechliniensis, sub moderamine RR. Presbyterorum Oratorii D.J.
o

alumnis; per G.F. de Rees ejusdem Orat. Presb. (Antv., Joan. Borckx (1717), 4 .,
8 blz.); het zijn bijeen geflansde verzen uit Virgilius toepasselijk op Karel VI;
Doctissimo Domino Henrico van Gameren ex Saventhem, in quatuor Paedagogiorum
concursu ex collegio Castrensi primo, pridie idus novembris Lovanii proclamato,
Schola publica Mechlimiensis, sub monderamine RR. Presbyterorum Oratorii D.J.
suo semper alumno (Antv., Joan Borckx (1719), 4 blz.); het titelblad, versierd met
een cul-de-lampe was door P. de Rees zelf gegraveerd; de primus van Gameren
werd doctor der theologie en bisschop van Antwerpen.
Nog verschenen van hem, volgens P a q u o t , eenige werkjes, rekenboekjes:
Verlichte Rekenkonst; en Règle général d'Arithmétique; ouvrage traduit du Flamand
o
de K.F. de Rees (La Haye 1737 12 ), vertaling van Een algemeynen regel waardoor
alle regels der Rekenkonst enz. uitgewerckt worden (Brussel 1735, 's Gravenh.
1737, Gend 1788). Zijn werkjes werden spoedig in het Hoogduitsch overgezet; zijn
regel geraakte bekend onder den naam van: Die berühmte Reezische Regel en
vond in S c h m i d en W i l l i c h geleerden, die hem verklaarden. Duitsche uitgaven
door prof. L u d w . K a h l e verschenen 1739, 1743, 1751 en 1772. Dat zelfde jaar
verscheen te Bremen een ‘5e verbesserte Auflage’. Een eeuw lang waren de
rekenboekjes van de Rees in vele scholen in gebruik. Men houdt de Rees voor
uitvinder van den regel om de wisselarbitrage uit te rekenen.
Zie: Chronicon congregationis Oratorii D.N.J. 1626-1729 (Insul. 1740), 182-183;
P a q u o t , Mém. litt. VI, 244-246; Biogr. Nat. Belg. XVIII, 833.
Fruytier

[Rees, Boudewijn van]
REES (Boudewijn v a n ), geb. te Haarlem omstr. 1750, overl. te 's Gravenhage 17
Mei 1825. Hij werd remonstrantsch predikant te Amersfoort in 1776 (‘nog in 1770
moest hij wegens uiterlijk voorkomen en gebrekkige spraak zijn vaardigheid in het
lezen bewijzen’ T i d e m a n , a.w., 456), te Zwammerdam 9 Jan. 1780, te
Zevenhuizen 7 Dec. 1783, te Moordrecht in 1788 en te Leiden 28 Juli 1793. Hier
verliet hij den dienst in 1801. Later werd hij lid van de rekenkamer. Zijn verplaatsing
van Zevenhuizen naar Moordrecht hield verband met politieke beroeringen. Op de
jaarvergadering van de Remonstrautsche Broederschap op 3 Juni 1795 kwam hij
en zijn leidsche ambtgenoot C. Rogge (zie dl. VIII, kol. 1270 v.) met het voorstel
om, daar nu alle kerkgenootschappen voor den staat gelijk waren geworden en de
dagen der verbroedering aangebroken, ook een poging te doen tot samensmelting
aller protestanten. De vergadering ging er op in, doch - het schoone plan bleef een
ideaal. Alleen te Dokkum is er iets van gekomen (zie L. K n a p p e r t , t.a.p.). Teyler's
godgeleerd genootschap bekroonde met goud zijn verhandeling: De oplossinge der
vrage....: mag en behoort het burgerlijk bestuur
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eenigen invloed uit te oefenen op godsdienst en zaken van godsdienst? Zo ja, van
welken aart en uitgestrektheid behoort die invloed te zijn.... (Haarl. 1797). De
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bekroonde zijn verhandeling: Over de ware
en valsche schaamte en derzelve verschillende waarde en gevolgen (1814). Voorts
schreef hij: Zestal kerkelijke redevoeringen, gedaan op de bedestonden in 1782.
Met eenige geschiedkundige en andere aanteekeningen verrijkt (Amst. 1782); Zijn
verbonden met magtige volken voor kleine staaten voordeelig? Onderzocht ter
gelegenheid van het vieren des geslooten en bekragtigden verbonds tusschen de
fransche en nederlandsche gemeenebesten. Kerkelijke redevoering 21 Juni 1793
(Leyd. 1795); Rapport wegens den finantiëlen staat der gesubsidieerde stigtingen
of godshuizen binnen Leyden, met andere stukken daartoe betrekkelijk (Leyd. 1795);
onder het motto: ‘E(en) V(riend) V(an) G(odsdienst): Proeve van betoog dat het den
gereformeerden mogelijk en raadzaam zij hunne leeraars zelf te salariëren en in de
verdere kosten hunner openbare godsdienstoefeningen te voorzien (Leyd. 1796);
Bedenkingen over den toekomstigen armenstaat in ons vaderland bij de overweging
van de voordracht door W. de Vos (zie in dit deel in voce) (Leyd. 1799); De
vereeniging der belangen van landbouw, industrie en koophandel (Leyd. 1816). Er
zijn nog eenige brieven van hem.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 152 v.; B. T i d e m a n ,
De Remonstr. broederschap. Biogr. naamlijst.... (Amst. 1905), 80, 85, 147, 166,
200, 320, 351, 456; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 497;
K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 622;
Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 512;
H.C. R o g g e , Bibliotheek der Remonstr. geschriften (Amst. 1863), 226; Catalogus
van handschriften op de bibl. der rem.-geref. gem. te Rotterdam (Amst. 1869), 64
v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Ned. anonymen en pseudonymen ('s
Grav. en Utr. [1870]), 188 (no. 1786), 384 (no. 3713); vergelijk het geschrift van C.
Rogge (zie boven in den tekst) onder het motto ‘Vriend van vrijheid, gelijkheid en
godsdienst’, en van Hieron. van Alphen in: J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en
naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), kol. 633 v. Zie ook over de familie van Rees:
L.D. P e t i t , Repertorium... van tijdschriftartikelen I (Leid. 1907), kol. 1407; II (Leid.
1913), 706; III (Leid. 1928), 792; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II
(Amst. 1912), 197.
Knipscheer

[Rees, Otto van]
REES (Otto v a n ), geb. te Culemborg 4 Januari 1823 als zoon van Dr. J. v a n
R e e s en vrouwe G.J.E. H o l m b e r g d e B e c k f e l t , overl. te Arnhem 10 Maart
1892. Hij vertrok reeds op zijn 14de jaar naar Indië, kwam daar 11 Juli 1837 aan
en trad in 's lands dienst als klerk op de Algemeene Secretarie. Daar doorliep hij
vlug alle lagere rangen en werd reeds in Mei 1850, dus op zijn 27ste jaar,
referendaris, om het jaar daarop adjunct-secretaris te worden. Ruim een maand na
deze promotie verliet hij de secretarie, werd eerst inspecteur van financiën en trad
in 1856 in den actieven bestuursdienst. Achtereenvolgens was hij nu resident van
Kedoe, Bagelen en Soerabaja; den 14den Januari 1864 volgde benoeming tot lid
van den Raad van Nederl. Indië wat hij - met onderbreking van een tweejarig verlof
naar Europa van 1867 tot 69 - bleef tot 10 Juni 1872, toen hij op zijn verzoek eervol
ontslag uit 's lands dienst verkreeg.
Nauwelijks in Nederland aangekomen, werd hij
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in September van datzelfde jaar tot lid van de Tweede Kamer gekozen, maar bleef
dit nog geen vol jaar, daar op Aug. 1873 benoeming volgde tot vice-president van
den Raad van Nederl. Indië, welk hoog ambt hij vervulde tot April 1878. Ook nu
werd hij na repatrieering onmiddellijk door de liberalen tot lid van de Tweede Kamer
gekozen - 17 Juni 1878 - en nam den 10den Maart 1879 als minister van Koloniën
zitting in het Kabinet- Kappeyne van de Coppello. Wegens oneenigheden in de
liberale partij ten aanzien van de in voorbereiding zijnde grondwetsherziening trad
het geheele Ministerie reeds 20 Augustus van datzelfde jaar af.
Bij de verkiezingen van September 1880 zonden de liberalen van Rees weer naar
de Tweede Kamer, van welk college hij een jaar later voorzitter werd. Den 20sten
Januari 1884 vroeg hij als zoodanig ontslag wegens zijn benoeming tot GouverneurGeneraal. Hij aanvaardde deze waardigheid op 11 April 1884 en legde haar 29
September 1888 neder. Andermaal keerde hij naar Nederland terug en genoot daar
nog slechts een goede drie jaar van zijn otium.
Van Rees heeft in zijn indischen diensttijd naam gemaakt door eenige belangrijke
rapporten. Als resident van Soerabaja werd hem in 1862 een onderzoek opgedragen
naar de toestanden bij de vrije tabakscultuur in Rembang, waarover hij een belangrijk
en uitgebreid verslag indiende. En in 1863 bood hij de regeering een hervormingsplan
aan, als antwoord op een aan de gewestelijke bestuurshoofden gestelde vraag,
welke middelen konden worden aangewend om 's lands inkomsten te verhoogen
zonder de welvaart der bevolking te schaden (zie hieromtrent Indische Gids (1885)
I, 720 e.v.).
Uiterst belangrijk is het z.g. Preanger-rapport, door hem 30 October 1867 bij de
regeering ingediend onder den titel: Overzigt van de Geschiedenis der
Preanger-Regentschappen. Hij kwam hierin tot de conclusie, dat een reorganisatie
van het bestuur in dit gewest wenschelijk was, die een einde zou maken aan de
daar nog bestaande beperkte zelfregeering der regenten. Slechts op enkele punten
week de regeering ten slotte van van Rees' voorstellen af en met ingang van 1 Juni
1871 werd het oude Preangerstelsel afgeschaft en vervangen door een
bestuursmethode, overeenkomende met die in de andere gewesten op Java. (Zie
hierover Verhandelingen v.h. Bataviaasch Genootschap XXIX, en d e K l e i n , Het
Preangerstelsel en zijn nawerking.)
Als minister deed van Rees een poging om scheiding te brengen tusschen de
nederlandsche en de indische financiën, waarvoor evenwel nog geen meerderheid
kon worden verkregen.
Voor zijn optreden als G.G. zie men ook het scherp critische artikel: De heer Otto
van Rees, Gouverneur-Generaal, anoniem verschenen in de Indische Gids (1885)
II, 803 e.v.
Zijn portret bestaat als prent van E. Ost.
Stapel

[Reesema, Mr. Abraham Siewertsz van]
REESEMA (Mr. Abraham S i e w e r t s z v a n ), geb. te Leiden 29 Mei 1786, overl.
te Rotterdam 16 Sept. 1848, was de zoon van W i l l e m S i e w e r t s z v a n
R e e s e m a en W i j n a n d a K l o p p e n b u r g .
Hij werd 2 Sept. 1801 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar
9 Mei 1807 op een dissertatie De praesumptione doli in delictis. Hij zette zich als
advocaat te Rotterdam neder en verkreeg daar spoedig een groote praktijk. Ook
heerschte in dien tijd onder den invloed van Tollens (dl. V, kol. 942) een warm

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

letterkundig leven, waarvan van Reesema een der voormannen was. In de Groote
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naar aanleiding van de vrijwording van Nederland, op 13 Sept. 1815, een gedicht
voor, getiteld Dank van het nageslacht, dat, evenmin als een als student 12 Jan.
1807 te Leiden voorgedragen gedicht, getiteld Leyden, gedrukt is.
Zoowel in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen als
in de Maatschappij van fraaije kunsten droeg hij verhandelingen voor, als, in de
eerste: 1 Dec. 1819 Over de waardigheid en vruchtbaarheid der geestdrift voor het
goede, en 16 Oct. 1833 Over den waren vriend der menschheid; en in de tweede:
18 Oct. 1817 Over de vorming van het eigen karakter der letterkunde, 17 Sept. 1825
Over het gemeenebest der letteren, en 21 Sept. 1839 Over de geregtelijke
welsprekendheid.
De eerstgenoemde Maatschappij bekroonde in 1817 zijn verhandeling Over het
ware denkbeeld van dichterlijke oorspronkelijkheid.
Hij schreef nog: Over den aard der wetten voor den koophandel in Schouwburg
voor in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde (1808-09).
Hij werd 7 Oct. 1834 lid van den Raad der stad Rotterdam en zijn medeleden
kozen hem 25 Nov. 1840 tot lid der Provinciale staten van Zuid-Holland.
Hij werd in 1815 lid van de Maatschappij der Neder. letterkunde. te Leiden.
Hij huwde 3 Jan. 1813 E l i s a b e t h H o e t i n g , geb. 31 Jan. 1790, overl. 31 Mrt.
1824, en daarna S o p h i a E l i s a b e t h S c h e l t u s , wed. van Jan Adriaan van
Vollenhoven.
Zijn portret bestaat als anonyme prent.
Zie: G. M e e s A z . in Handelingen van de Maatschappij der Nederl. letterkundc
(Leiden 1849), 67.
Ramaer

[Regenbogen, Johan Hendrik]
REGENBOGEN (Johan Hendrik), geb. te Schuttorf (graafschap Bentheim) 9 Dec.
1769, overl. te Leiden 22 Febr. 1814. Hij was eerst predikant te Jutrijp c.a. van 27
Sept. 1789 tot 27 Nov. 1791, te Stavoren (als laatste tweede predikant) van 10 Dec.
1791-24 Sept. 1797 en te Franeker van 1 Oct. 1779 tot zijn benoeming als
hoogleeraar in de kerkgeschiedenis en de uitlegkunde te Franeker 25 Sept. 1798.
Na op 4 Dec. d.a.v. als lid van de filosofische faculteit geïnstalleerd te zijn,
aanvaardde hij dit ambt 3 Juni 1799 met zijn: Oratio de extremis in quae interpretes
sacri codicis passim prolapsi sunt sedulo cavendis (Leov. 1799), welke titel is vertaald
door L. K n a p p e r t als: ‘De uitersten der schriftcritiek, ernstig te vermijden’. De
scheiding van kerk en staat namelijk gedoogde niet meer een (hervormde)
theologische faculteit. Hij had gebroken met de allegorische schriftverklaring en met
de mechanische inspiratie, hoewel zijn Verhandeling ten betooge dat in de schriften
des Ouden Testaments eigenlijk genoemde rechtstreeksche voorspellingen
aangaande onzen Heere J. Chr. gevonden worden in 1797 door het Haagsche
genootschap met goud was bekroond. In 1803 werd hij hoogleeraar in de nu
herstelde theologische faculteit. Bij de overdracht van het rectoraat op 4 Juni 1810
hield hij een Lofrede op Marnix: Laudatio Philippi Marnixii domini Montis Sanctae
Aldegondae. In 1806 had hij een prijsvraag beantwoord van het ‘Fransch instituut’
over de vruchten van de kruistochten in zijn: Commentatio de fructibus quos
humanitas, libertas, mercatura, industria, artes atque disciplinae per cunctam
Europam perceperint e bello Sacro (Lugd. Bat. 1810; of: Amst. 1809?). Nu werd
echter de franeker hoogeschool in het decreet van 22 Oct. 1811 niet, zooals Leiden
en Groningen, ingelijfd bij de ‘Université de l'Empire’, en aldus stilzwijgend
opgeheven. Regen-
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bogen kon wel 3 Nov. 1812 zijn intrede houden als hoogleeraar in de geschiedenis
te Leiden, maar hij overleed spoedig.
Zijn ouders waren C o e n r a a d R e g e n b o g e n en M a r g a r e t h a H o l m e r s .
Zijn vrouw heette S i b i l l a E d e . Hij had zes kinderen.
Over zijn verhouding tot Johannes Anthony Lotze en A. Bruining zie dl. IV, kol.
330 en dl. IX, kol. 624 v.
Wij vermelden nog het volgende:
Het Haagsche genootschap bekroonde zijn verhandeling: Abraham als een vader
des huisgezins ter navolging voorgesteld (1798); evenzoo: Wederlegging van het
gevoelen dergenen die voorgeven enz. (1801) (vgl. dl. IX, kol. 624); evenzoo:
Wederlegging redenen zijn dat in de begrippen der menschen van het gevoelen
dergenen die stellen dat er gegronde omtrent het wezentlijke der voornaamste
waarheden van het Christendom van tijd tot tijd verandering behoort te komen, en
dat men bij den toenemenden trap van kunde en beschaving thans onmogelijk
daaromtrent zoo mag denken als men vóór twee eeuwen of vroeger gedagt heeft
(1801). Hierop volgde: Verdeediging van den geopenbaarden godsdienst tegen
deszelfs hedendaagsche bestrijders, twee deelen (Amst. 1802-03). Spoedig daarop
verscheen hetgeen hij sprak bij de overdracht van zijn rectoraat op 1 Juni 1804:
Oratio de theologo perfecto (Leov. 1804). B o e l e s (t.a.p.) geeft daarvan een
uitvoerig verslag. De eischen, aan theologen te stellen, zijn hoog. Hij waarschuwt
tegen roekeloosheid en onbedachtzaamheid, prijst aan: liberaliteit,
verdraagzaamheid, rondheid en vrijheid van geweten, en wekt op zich te wachten
zoowel voor de schuchterheid van Erasmus als voor den overmoed van Luther, als
voor de scherpte van Calvijn. Veel wordt afgedongen op Augustinus enz. onder de
ouderen, terwijl ook onder de nieuweren noch Grotius noch anderen genade vinden
in zijn oog.
Met anderen had hij een werk uitgegeven: Verstrooide gedachten over
verschillende onderwerpen. In 1806 verscheen te Franeker daarvan een vierde
stuk, geheel door hem geschreven, dat hem in conflict bracht met de Bibliotheek
van theologische letterkunde, verschenen sedert 1803 (vgl. wederom dl. IX, kol.
624) en met de Vaderlandsche Letteroefeningen. Hierna is uitgegeven zijn:
Christelijke godgeleerdheid naar de behoefte van deezen tijd (Workum [of 's
Gravenh.?] 1811), dat zeer veel tegenstand ontmoette. Eindelijk verscheen na zijn
dood een bundel Leerredenen (Dordr. 1814).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 153-159, 681; W.
E e k h o f f , De levensloop van J.H. Regenbogen en zijn invloed op de hervorming
van de Ned. Herv. Kerk in Godgeleerde Bijdragen (1867), ook afzonderlijk (Leeuw.
1867); Kerkelijk Handboek (1911), Bijl., 151, 162, 184; T.A. R o m e i n , Naamlijst
der pred..... van Friesland (Leeuw. 1886), 234, 371, 413; Archief v. Kerkgesch. V
(1834), 259, 261, 264, 289; W. M a l l i n c k r o d t , Over de geschiedenis en de
werkzaamheid van J.H. Regenbogen in Geloof en vrijheid (1909), 287; W.B.S.
B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het Rijksathenaeum te Franeker II (Leeuw.
1879), 690-711; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 498;
Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 513;
L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 235 v., 248; J.
R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der Nederlanden, 4e dr. (Utr.
1933), 454-456; J.I. v a n D o o r -
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n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh.-Utr. [1870]),
160 (no. 1575), 359 (no. 3491).
Knipscheer

[Regius, Johannes]
REGIUS (Johannes), of d e K o n i n g , geb. op het fort Frederik Hendrik
(Staats-Brabant) 15 Nov. 1656, overl. te Franeker 9 Sept. 1738. Hij studeerde te
Utrecht, waar hij promoveerde in de filosofie. In 1676 werd hij door de classis Edam
tot het predikambt toegelaten. Hij werd predikant in 1679 te Batenburg, in 1681 te
Stavenisse, en hoogleeraar te Franeker in 1685. Dit ambt aanvaardde hij officieel
op 17 Juni 1686 met een oratio: De methodo philosophandi (Fran. 1686). Tegen
Henricus Hulsius (zie dl. VIII, kol. 889) schreef hij: Dissertatio de modo percipiendi
S. Scripturae divinitatem (Fran. 1688). ‘Te midden van zoovele Cartesianen had hij
den moed als vertegenwoordiger der aristotelische richting in Franeker op te treden’
(Boeles). Het wordt aan het geringe aantal van zijn leerlingen toegeschreven, dat
hij de geneeskunst ging beoefenen. Op 9 Juni 1696 is hij honoris causa tot doctor
in de geneeskunde bevorderd. Toch bleef hij zich ook aan de wijsbegeerte wijden.
Zoo verscheen van hem: Institutionum logicarum epitome (Fran. 1705); Institutionum
ethicarum compendium (Fran. 1708); Principia philosophiae theoreticae (Fran.
1711). Over zijn strijd met Ruard Andala zie dl. I, kol. 126. Het aldaar bedoelde
tegenschrift van Regius is wellicht: Methaphysica repurgata, cum tractatu gemino
de providentia Dei reali, et de Libertate divina in agendo ad extra, et creaturarum
in existendo contingentia (Fran. 1715). Vijf malen was hij rector van de hoogeschool.
Bij zijn eerste optreden in 1698 hield hij een Oratio de homine automatico; bij de
overdracht van het rectoraat in 1699 zijn oratio: De vera mentis cum corpore unione
(Fran. 1703). In 1709 heette de oratie: De sapientia imaginaria; in 1719: De Scriptura,
rerum naturalium optima, certissima, fidissima magistra; in 1725: pro Scepticismo.
Jammer genoeg is zijn laatste oratie, die gewijd was aan de geschiedenis en de
lotgevallen van de franeker academie van 1685 tot 1735, niet verschenen, en
evenmin voor ons bereikbaar. De volgende lijkreden zijn nog van hem uitgegeven:
Oratio in obitum Ph. Matthaei Jun. (zie B o e l e s , a.w., 251-253) (Fran. 1690).;
Oratio in obitum N. Blancardi (zie dl. IV, kol. 154-156) (Fran. 1703); Oratio in obitum
G. Coetierii (zie dl. IV, kol. 442 v.) (Fran. 1724).
Zijn vrouw was C o r n e l i a S t a m p e r , geb. te Scherpenisse, overl. 1718, dochter
van A. S t a m p e r i u s , predikant te Sommelsdijk (1616 -42), in den Bommel (1644
(?), overl. 1646). Zij hadden 9 kinderen, van wie vier hem overleefden. Godefridus
du Bois (zie dl. IV, kol. 193) sprak bij zijn dood de ‘oratio funebris’ uit, die niet is
uitgegeven, maar in handschrift door E.L. Vriemoet (zie B o e l e s , a.w., 436-441)
geraadpleegd.
Zijn vader, J a c o b u s R e g i u s , was predikant op het fort Frederik Hendrik en
op dat van Sint Kruis.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 159-161; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 117, (1907), Bijl., 106, 159 [over Ds. A. Stamperius], (1909),
Bijl., 149; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het Rijks-athenaeum te
Franeker II (Leeuw. 1879), 318-320.
Knipscheer

[Reguleth, Daniël Albert]
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REGULETH (Daniël Albert), geb. in 1748 of 49, overl. te 's Gravenhage 28 Dec. [of
Maart?] 1794, 45 jaar oud. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid en
promoveerde op: Dissertatio phil.-theologica de Parabolis (Ultraj. 1770).
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Hij werd predikant te Amerongen in 1770, te Wijk bij Duurstede in 1774, te Haarlem
in 1777, te 's Gravenhage 25 Maart 1787. Hij is medeoprichter van het Haagsch
genootschap ter verdediging van den christelijken godsdienst. In de Werken van dit
genootschap vindt men zijn: Aanspraak over de redenen ter bemoediging die een
vriend der waarheid in dezen tijd van tegenstand en ondermijning overblijven (1790).
Reeds als student schreef hij een Treur- en jammerklagte op het overlijden van
Theod. Feltman de Beveren, overl. 19 April 1767. Ook verscheen zijn: Plegtige
historiesche redevoering.... ter heuchelijke verjaaring van de omwenteling in ons
vaderland en de herstelling der oude constitutie op 18 Sept. 1788 (1788). Een
voorrede is van zijn hand in de vertaling van J o h n L e l a n d 's Nuttigheid en
noodzakelijkheid van de Christenlijke Openbaring I (Utr. 1777).
Zijn portret is gegraveerd door B. Bolomey en door een onbekende.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 161; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 626; Kerkelijk Handboek
(1907), Bijl., 119; (1908), Bijl., 116; (1910), Bijl., 150, 171; H.J. R o i j a a r d s , Het
genootschap ter verdediging van de christel. godsdienst geschiedkundig geschetst....
feestrede 50 jarig bestaan ('s Gravenh. 1836), 158; Archief voor kerkel. gesch.
(1834), 302; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
793, no. 735, 736.
Knipscheer

[Reiche, George Hendrik]
REICHE (George Hendrik), geb. te Hoya (in Hannover) 10 Jan. 1753, overl. te Leiden
(?) 10 Jan. 1830. Zijn ambtgenoot H.J. Matthes (dl. IV, kol. 953 v.) hield een lijkrede
op hem: Gedachtenisrede (Leid. 1830). Hij was luthersch predikant te Groede van
20 Jan.-29 Dec. 1782, bleef daarna te Amersfoort tot 1785, stond tot 1799 te Zutfen,
eindelijk te Leiden tot 1817. Hij vertaalde verscheidene werken, levensbeschrijvingen
van Luther, Calvijn, Melanchton, Zwingli, Huss en Lavater, een Volledige
geschiedenis der Methodisten in Engeland (Amst. 1803), en eenige andere werken.
Zijn zoon Theodorus Marinus Reiche volgt.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 191, 260; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 263-265.
Knipscheer

[Reiche, Theodorus Marinus]
REICHE (Theodorus Marinus), geb. te Zutfen omstr. 1795, overl. in 1866. Hij was
luthersch predikant te Bergen op Zoom van 1 Aug. 1819 tot zijn emeritaat in 1860.
Hij schreef: Godsdienstige redevoering ter herdenking van de overwinning.... bij
Waterloo (18 Juni 1825), opgenomen in Boekzaal 1825b, 173-183, en Leerrede ter
inwijding der nieuwe gezangen en van het orgel bij de Evg.-Luth. gemeente te
Bergen op Zoom (21 Oct. 1827) (Berg. o.Z. 1827). George Hendrik Reiche was zijn
vader (zie vorig art.).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 261.
Knipscheer

[Reiger, Wybrand Adriaan]
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REIGER (Wybrand Adriaan), geb. te Groningen 10 Juli 1842, overl. te Groningen
10 Juli 1910, zoon van Mr. H e n d r i k en van W i l h e l m i n a L a u r a d e J o n g h ,
broeder van Bernardus R. (dl. IV, kol. 1134).
Hij studeerde aan de universiteit te Groningen en promoveerde daar in 1865 op
een volkenrechtelijk proefschrift: Schip is territoir. Hij was eenige jaren leeraar in de
staathuishoudkunde aan de landbouwschool te Groningen en aan het gymna-
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sium en werd in 1870 benoemd tot secretaris der gemeente Groningen. In 1873
verwisselde hij dit ambt met dat van agent der Nederl. Bank aldaar. In 1874 lid van
den Raad van zijn geboorteplaats. In 1891 benoemd tot hoogleeraar in de
staathuishoudkunde aan de groningsche universiteit, aanvaardde hij dit ambt met
een rede over: De Economie en de feiten. Behalve verschillende boekaankondigingen
en artikelen in De Economist, tot welks redactie hij behoorde, en ook in andere
tijdschriften, zijn van zijn hand verschenen de volgende opstellen: Nieuwe
kiesstelsels; Eerbiediging van den privaateigendom in den oorlog ter zee; Is de
rechter bevoegd de grondwettigheid der wet te beoordeelen?; De Reform Bills van
1866 en 1867; De financiëele rechtsbetrekking tusschen den Staat en de
Kerkgenootschappen; Wijzigingen van Onze Kieswet; Eene milliardenstudie;
Wisselkoersen, e.a. In het in 1898 uitgegeven Gedenkboek: Een halve eeuw schreef
prof. Reiger het zeer merkwaardige hoofdstuk over de geschiedenis der financiën
in dat 50-jarig tijdvak.
Hij was geëerd niet alleen om zijn bekwaamheid en helderheid van voordracht,
maar ook om zijn eenvoudig en rechtvaardig karakter.
Hij huwde te Paterswolde 17 Juni 1873 met C a t h a r i n a H e s t e r H o o f t v a n
I d d e k i n g e , geb. te Maastricht in 1845, overl. te Groningen 27 Nov. 1914, dochter
van J o a n H e n r i c H.v.I. en jkvr. B e r n h a r d i n e E r n e s t i n e H a r m a n n a
Polman Gruys.
Zie: Jaarb. Univ. Groningen (1909-10), 68; N. Rott. Crt., 10 Juli 1910; Nederl.
Patriciaat IV, 190.
Regt

[Reinalda, Eilert of Elardus]
REINALDA (Eilert of Elardus), zoon van A n k e R., grietman van Doniawerstal,
wonende te Langweer, was in 1584 op den landdag te Franeker tegenwoordig en
teekende aldaar de laatste afzwering van Philips II. In 1585 lid van het college der
Gedeputeerden geworden, heeft hij de oprichting eener academie in Friesland met
grooten ijver bevorderd. Haar inwijding, zoo ook die der academiekerk, woonde hij
bij. In het laatst van 1587 of in het begin van 1588 werd hij te Franeker hoogleeraar
in de taal en welsprekendheid, waarop nog dat jaar volgde zijn optreden als rector
magnificus. Reeds in 1591 legde hij het hoogleeraarsambt neer, om zijn broeder
F e d d o R. als grietman van Doniawerstal op te volgen. In 1604 nam hij plaats in
het curatorium der academie. Hij was niet alleen een beoefenaar, maar ook een
bevorderaar der wetenschappen. Uit zijn eerste huwelijk, met wie is onbekend, een
zoon A e d e R., die van 1615-19 eveneens grietman van Doniawerstal is geweest.
Zijn tweede huwelijk met S a k e v a n R i n i a , wed. van G a l e H a n i a , bleef
kinderloos. Hij overleed 27 Oct. 1610, en werd in de kerk te Langweer begraven.
Zie: V r i e m o e t , Athenae Fris., 68, 69, Add. 3; S c h e l t e m a , Staatk. Nederland
II, 232; v a n S m i n i a , Nieuwe Lijst van Grietmannen, 347; W.B.S. B o e l e s ,
Friesland's hoogeschool I, 13, 14, 20; II, 55, 56.
Wumkes

[Reiners, Hermanus]
REINERS (Hermanus), geb. te Dalen 3 Maart 1683, overl. te Weesp 3 Jan. 1740,
zoon van Ds. L u b b e r t u s R., liet zich 22 Sept. 1699 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Groningen, was predikant te Sleen (1704-08), Velthuizen in
Bentheim (1708-10), Oost-Grafdijk (1710-24) en Weesp (1724-30). Van hem
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van Godt uit het licht der Rede opgespeurt en met de toestemming der redelijkste
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Gods onfeilbare waarheden voorgesteld in eene verklaring over den Heidelbergschen
Catechismus 2e dr. (Amst. 1760); Korte schets van de voornaamste heilige
voorbeelden (Amst. 1714).
Zie: Boekzaal der Geleerde Wereld, 1719a, 357; T.A. R o m e i n , De Herv.
Predikanten van Drenthe (Gron. 1861), 306.
Wumkes

[Reitsma, Tiberius]
REITSMA (Tiberius), geb. 16 April 1689 te Nijega (H.O.N.), overl. te Amsterdam 1
Juli 1742, liet zich inschrijven als student te Franeker en werd daar 16 April 1704
bevorderd tot landmeter en ingenieur. Eenige jaren daarna bezocht hij nogmaals
de academie te Franeker en te Leiden, waar hij 22 Sept. 1714 als theol. student
werd ingeschreven. Hij was predikant te Vrouwen-Parochie (1715-16), Weesp
(1717-24), Middelburg (1724-27), Amsterdam (1727) tot zijn dood. Hij huwde met
M.H. B a a l d e . Men vindt op hem gedichten in M a g d a l e n a P o l l i u s , Stigtelijke
Mengeldichten (Leeuw. 1745).
Zijn portret door een onbekend schilder is in de Lakenhal te Leiden, een ander
schilderij, eveneens door een onbekende, in de verz. J.L. Bienfait te Amsterdam.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 103;
mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 412, 424.
Wumkes

[Rem, Hans]
REM (Hans), geb. te Antwerpen omstr. 1566, overl. te Amsterdam nà 1620,
kunstschilder en graveur. Zijn vader was de schilder J o r i s R e m , die tusschen
de jaren 1545 en 1586 in de liggeren van Antwerpen genoemd wordt en kort voor
1603 te Kampen overleed. Hans werd op 22 April 1594 poorter te Amsterdam en
was toen blijkbaar reeds gehuwd met S i b i l l a v a n d e r H o u v e n (de inschrijving
van hun huwelijk is te Amsterdam niet te vinden); op 2 Aug. 1599 testeerde hij met
deze vrouw ten overstaan van den amsterdamschen notaris Lieven Heylinck. Uit
het testament blijkt, dat de schilder toenmaals woonde in de Nieuwe Hoogstraat,
dat de vrouw ziek te bed lag en een voordochtertje had, C a t h e l y n k e n geheeten.
Vele malen vindt men den naam van Hans Rem in de protocollen van den
genoemden notaris. Zoo legde hij op 11 Aug. 1598 een verklaring af over een
schenking van Anna Moerentorff op haar sterfbed aan C a t h e l i j n e v a n d e r
H o u v e n , terwijl op 27 Jan. 1600 Hans Rem, zijn zuster C h r i s t y n e en hun
broeder J o r i s te Lille in Bourgondië volmacht geven aan G u d d e r t v a n T y t s
te Keulen, den man van hun zuster M a r g r i e t e R e m , tot invordering van renten
binnen Hamick in den lande van Gulick. Verschillende acten dd. 23 Aug. 1603
houden kwitanties in van de genoemde personen wegens de nalatenschap van hun
overleden vader J o r i s , waaruit blijkt, dat toenmaals ook Christijntje reeds was
overleden; ook een broeder, L o d e w i j c k , was reeds niet meer in leven (deze
laatste wordt in 1574 in de liggeren van Antwerpen genoemd en was dus ook
schilder). Uit een notarieele acte dd. 21 Mei 1605 volgt, dat Hans Rem een proces
voerde tegen David a Gome, Portugees, wegens betaling van ‘dry
waterverwedoecken’. Op 4 Juni 1605 was Hans Rem getuige bij het passeeren van
het testament van zijn vriend Hans Oort, op 8 Juni 1605 sloot eerstgenoemde een
contract met Jan Theunisz. (dl. IX, kol. 1117), waarbij deze beloofde buitenshuis
geen toletten te zullen laten schilderen dan door Rem. B r e d i u s vermeldt nog een
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van een schilderij door Rem en Jacob van Nieulandt dd. 29 Mei 1614 voor not. Jac.
Westfrisius te Amsterdam, terwijl Rem op 8 Nov. 1619 met Davidt Colijn als
comparant genoemd wordt bij een acte van koop van schilderijen door den
schoolmeester Jan Coutereels.
Op 7 Nov. 1602 verkreeg Rem van de Staten- Generaal voor 5 jaar octrooi om
te mogen drukken en verkoopen een prent voorstellend ‘De aencompste van des
vyandts gallyen ende toe deselve overseylt ende gestrandt zijn’ en een octrooi voor
4 jaar om in koper te mogen snijden ‘De victorie die Godt den lande gelieft heeft te
verleenen tegen des vijants galleyen voor het Gat van Sluys’. De eerste prent wordt
vermeld in den Atlas van Stolk no. 1141 met het opschrift ‘Typus octo longarum
navium. Anno MVIcII. Ab Hispaniae rege missarum ad Oceanum Belgicum
infestandum, Quarum navium quatuor Anglorum atque Hollandorum virtute
conquassatae sunt et submersae: ceterae naufragio periere’, ondert. J o h . R e m i u s
inventor Andoverpianus (M u l l e r , Historieprenten 1198b beschrijft een dergelijke
prent met adres van Willem Jansz. Blaeu), terwijl men de tweede vindt in den Atlas
van Stolk no. 1145 (M u l l e r , 1190a en 1195a). Op 21 April 1603 verkreeg Rem
van de Staten-Generaal ƒ 100 voor de eerste prent, op 27 Dec. 1603 Gerrit
Rijckelsma van hetzelfde college een bedrag van ƒ 150 ‘voor de caerte die hij door
Mr. Hans Rem heeft doen snijden van den Waterslach in 1602 voor het Gat van
Sluys tusschen onse schepen van oorloge ende des vyants galijen geschiet’.
Op goede gronden schrijft J.Ph. v a n d e r K e l l e n D z n . aan Rem eveneens
toe het ‘Gezicht op Amsterdam’ (in 4 bl.), waarvan het eenig bekend exemplaar in
1898 door het Rijks- prentenkabinet was aangekocht en door den toenmaligen
directeur op naam van John Saenredam was gesteld. De prent, gedateerd 1606 en
uitgegeven door Blaeu, vertoont dezelfde graveerwijze als de beide genoemde
prenten en is bekend door een fraaie facsimile-uitgaaf (gerepr. o.a. in Afbeeldingen
naar belangrijke prenten en teekeningen in 's Rijks Prentenkabinet, uitg. onder
leiding van J.P h . v a n d e r K e l l e n D z n ., Amsterdam 1908).
Van Rem's werkzaamheden als schilder is niets bekend. Op 11 Maart 1620
verklaarde Hans Rem, mr. schilder, burger van Amsterdam, oud 53 jaar, ten verzoeke
van Gerrit Jorisz. van Gelder, thans te Bremen, dat deze Gerrit eenige jaren geleden
als jongen vijf jaar lang bij hem als leerling had gediend. Op 29 April van hetzelfde
jaar werd het testament van Rem te Amsterdam verleden (bij welken notaris?).
Zie: Protocol notaris L. Heylinck (gem. Archief Amsterdam), 53, 196; 53, 436; 53,
598; 55, 147; 55, 338-340; 56, 338 enz.; De liggeren.... der Antwerpsche St. Lucas
Gilde, bew. door P h . R o m b o u t s en T h . v a n L e r i u s I, i.v.; D o d t v a n
F l e n s b u r g , Archief voor kerkel. en wereldl. geschiedenissen IV, 108, 110;
Navorscher (1871), 510, 511; O b r e e n 's Archief II, 274; W. E e k h o f f , De stedelijke
kunstverzameling van Leeuwarden (1875), 303; K r a m m V, 1346; Oud-Holland
(1885), 45, 46; J.P h . v a n d e r K e l l e n D z n ., Een groot ‘Gezicht op Amsterdam’
gegraveerd door Hans Rem in Bulletin van den Oudheidkundigen Bond, 2e serie,
3e jg. (1910), 162; R.W.P. d e V r i e s , Amsterdamsche stadsgezichten (1913), 13;
W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II, 454 (i.v. Remius), III, 134 (i.v. Rem.);
B r e d i u s , Künstler-Inventare, IV, 1146; VI, 2050, 2172; Oud en nieuw Amster-
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dam. De beroemde verzameling van wijlen R.W.P. de Vries (1925), no. 112;
T h i e m e - B e c k e r , Allgem. Lexikon der bild. Künstler XXVIII (1934), 145 (onder
dit artikel is ten onrechte de naam van Henkel gesteld, het is door de redactie
samengesteld uit aanteekeningen van Dr. Bredius, vrijwel zonder bronvermelding
en noemt zelfs niet de beide prenten van Rem); v a n D i l l e n , Bronnen tot de
geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen te Amsterdam, no. 603.
Wijnman

[Remkes, Nathan]
REMKES (Nathan), Dr., in 1724 diaconie-dokter te Groningen, man van niet geringe
bekwaamheden, die in 1747 mederedacteur werd van het maandschrift De
Groningsche Nouvellist en in 1748 van de Groninger Courant, die beide verschenen
op de pers van den uitgever J a c o b u s S i p k e s , en in dienst stonden van de
orangistisch-democratische beweging. In 1747 verklaarde hij aan de burgemeesters
van Groningen, dat, voor het geval de Groninger Courant verboden bleef, hij niet in
staat was in zijn onderhoud te voorzien en genoodzaakt zou zijn, ‘dit zijn tweede
vaderland te verlaten, en elders, alwaar hem meer vrijheid vergund werd, zijn
noodwendig bestaan te zoeken’. Hij schijnt toen reeds een bejaard man te zijn
geweest, want hij zegt ergens, dat hij reeds bij den vrede van Utrecht tegen Frankrijk
had geschreven. Al te kiesch in de middelen om aan den kost te komen, was hij
blijkbaar niet. Men leert hem kennen als een bewonderaar van het engelsche
regeeringsstelsel, dat hij kende uit de engelsche bladen, bovenal Craftsman, het
orgaan van Bolingbroke en de jongere Whigs, en de Morning Post en engelsche
brochures, die hier te lande werden verspreid. Toen de Nouvellist werd verboden,
werd de Reyzende Nouvellist, die te Kampen verscheen, zijn orgaan, ten doel
hebbende een geheele hervorming van het belastingstelsel. Hij wilde den stadhouder
dictatoriale macht geven als dengene, die redding en herstel bracht. Met de Doelisten
stemde hij in en dorst schrijven wat anderen ternauwernood durfden zeggen. Hij
gaf de regeering den raad al het andere op zijde te zetten en alleen aan de
belastingzaak te denken. Hij was een meester in het z.g.n. ‘Groote Gilde der
Financiers’, en verklaarde zich voorstander te zijn van het alkmaarsche plan, dat
was ontwikkeld in Plan van een evenredig hoofd- en familiegeld over de provintie
van Holland en West-Friesland van M i c h i e l B r e d a (Alkmaar 1749), en
inkomstenbelasting bedoelde. Ook had hij de hand in een poging te Amsterdam,
welke daar in Aug. 1749 beproefd werd, om de Doelenvergaderingen opnieuw in
het leven te roepen, want de Mercurius en de Nederl. Jaerboeken zijn het er beide
over eens, dat een stuk in de Groninger Courant de aanleiding daartoe was.
Zie: G.A.J. F r a n k e , Het Groote Gilde der Financiers in 1748 in Programma van
het gymnasium te Groningen (Groningen 1894).
Wumkes

[Rendorp, Mr. Joachim]
RENDORP (Mr. Joachim) was geboren te Amsterdam 19 Jan. 1728, als zoon van
Mr. P i e t e r R e n d o r p en M a r g a r e t h a C a l k o e n .
De familie was oorspronkelijk gekomen uit Lunenburg (Duitschland). Een van hen
kreeg, door zijn huwelijk met een dochter der B i c k e r 's, een goede plaats in
Amsterdam. Aangezien de Rendorps luthersch waren, werden zij pas in 1640 tot
de stedelijke regeering toegelaten. Zij dreven met succes een groote bierbrouwerij
en behoorden tot de aanzienlijksten der stad.
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en kunstzin. De tegenwoordige Muiderpoort, in 1770 gebouwd, is van hem. (Na
1890 is het zware voorhek afgebroken). Hij studeerde staatsrecht en sprak vlot
vreemde talen, onderhouden door buitenlandsche reizen. Kerkmeester was hij op
17-, kapt. bij de schutterij op 19-jarigen leeftijd. 1750 promoveerde hij tot meester
in de rechten, 1757 werd hij commissaris van kleine zaken, in 1756 schepen. In dat
jaar huwde hij W i l h e l m i n a S c h u y t , dochter van Mr. A l b e r t S c h u y t . Van
de 5 kinderen bleef uit het huwelijk slechts één zoon in leven.
Rendorp schreef in 1771: Verhandeling over het Regt van de Jagt, opgedragen
aan den Prins van Oranje; in 1775: Militaire Jurisdictie, waarin o.a. de Stadhouder
als Kapitein-Generaal wordt besproken. Dit werk werd zeer geprezen door Fagel
en door Pieter Paulus, die hem later zijn studie over de Unie van Utrecht opdroeg.
Tegen het eind van zijn leven (1792) schreef hij zijn bekende Memoriën, dienende
tot opheldering van het Gebeurde, geduurende den laatsten Engelschen oorlog.
Door zijn financieel onafhankelijke positie had hij veel invloed, die vermeerderde
door zijn benoeming tot Meesterknaap van Holland en West-Friesland (toezicht op
de houtvesterijen), tot Directeur van Suriname, Commissaris in de Hollandsche
rekenkamer, lid van de Gecommitteerde Raden, en van de Admiraliteit, enz.
Door zijn geboorte was hij Vrijheer van Marquette (Huis te Heemskerk). Die
bezitting was in 1717 aan zijn grootvader gekomen. Het regt van Hooge Heerlijkheid
was er aan verbonden.
Hoewel uit zijn geschriften zijn Oranjegezindheid bleek, ging hij in zijn jonge jaren
toch door voor aanhanger der Statenpartij, overeenkomstig zijn geboorte. In 1778
werd op verzoek van den engelschen gezant Yorke, door Fagel de aandacht op R.
gevestigd, die door zijn aanzien Amsterdam kon waarschuwen geen handel met de
Amerikanen, ook niet met de Fransche Antillen, in oorlogsbehoeften, te drijven.
Rendorp, die op het punt stond een reis te ondernemen naar Parijs en Spa, begreep
dat de amsterdamsche handel moeilijk aan dit verzoek zou willen voldoen, zoodat
groote kans op oorlog met Engeland zou ontstaan. En hij stelde zich niets voor van
onze aansluiting bij het tractaat der Gewapende Neutraliteit, die trouwens een paar
dagen te laat kwam, d.w.z. na de oorlogsverklaring. Hij gaf de waarschuwing door
aan burgemeester Temminck en ging eenige maanden buitenlands.
Na de aanhouding van Henry Laurens Gordon, brak Kerstmis 1780 de oorlog uit.
R. trachtte den schuldige van die (Gordon) affaire uit te vinden. De Stadhouder en
ook de schrijver van Goens stelden het bestuur van Amsterdam aansprakelijk;
Rendorp en Yorke enkel den pensionaris, Mr. E.F. van Berckel. Rendorp, in 1781
tot burgemeester benoemd, werd door den Prins naar den Helder ontboden voor
een plan om Nieuwe Diep tot oorlogshaven in te richten en een krijgsraad bij te
wonen over het onderscheppen van een vloot Hessen en Hannoveranen (Engeland's
troepen tegen Amerika). In dezelfde maand April 1781, ging hij met een
amsterdamsche deputatie den Stadhouder verzoeken den hertog van Brunswijk
eervol uit zijn ambt te ontslaan. De slechte ontvangst van deze bezorgde den
Oranjeburgemeester den naam draaier, te eer, daar hij weer met den hertog aan
het hof verscheen. In 1781 had R. tevens een ontmoeting met Josef II, incognito
door het land reizende. Deze raadde een spoedigen vrede met Engeland
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aan, waartoe R. de gelegenheid kreeg door een conferentie met Triquetti, consul
van Sardinië. De Keizer, die den franschen gezant de la Vauguyon omtrent de
plannen voor een afzonderlijken vrede tusschen Engeland en onze Republiek had
ingelicht, verhinderde deze juist daardoor. Bij een spoedig volgende nieuwe
vredesbehandeling tusschen Wentworth en Rendorp, vroeg de laatste veel en
meende ook, omdat het een paar van onze koloniën had heroverd, Frankrijk in de
pogingen te moeten erkennen. Zij mislukte evenals een derde ondertasting tusschen
Rendorp en van der Oudermeulen, eind 1781.
Terwijl ging het gezag van den Stadhouder, in den lande en in de hoofdstad, meer
en meer verloren. De oorlog was, volgens R., in zijn oorsprong, voortgang en einde,
roekeloos ondernomen, slecht gevoerd, en schandelijk geëindigd. Had R. die zich
niets goeds van een oorlog met Engeland beloofde dezen niet kunnen helpen
beëindigen? Zou R., in het trachten en doortasten, vrede te sluiten, den Stadhouder
niet een grooten dienst hebben bewezen, daar diens gezag zienderoogen door den
oorlog afnam? Waarom nader aanleunen aan Frankrijk? terwijl hij waarschuwde:
‘niet roekeloos op het Hof van Versailles te vertrouwen’. Bij de Patriottenpartij was
hij het meest gehaat, getuige de aanvallen in verschillende pamfletten, in de Post
van den Neder Rhijn en den Politieke(n) Kruijer, getuige later de plundering van zijn
huis in 1787, waarbij vele kunstwerken werden vernietigd.
Rendorp was geen partijman, hij stond niet boven, maar tusschen de partijen en
werd door beide verguisd. Hij stond ook tusschen Engeland en Frankrijk, ging ten
slotte met den stroom mee en kwam in het fransche vaarwater terecht. Toch was
hij zeer vaderlandslievend, eerlijk, nauwgezet. Hij miste echter de noodige
standvastigheid en moed om de consequenties van zijn overtuiging te aanvaarden.
Hij was korten tijd hoofd der aristocratie, behoudend, voorstander van een regeering
van weinigen (oligarchie), maar verlangde van haar vertegenwoordiging voldoende
kunde en onafhankelijkheid.
Rendorp was burgemeester in 1781, 1786 en na de Restauratie van 1787,
wederom in 1789, 1790 en 1792, het jaar van zijn overlijden.
Portret: E.W. M o e s , Iconographia Batava deel II, geeft op 1. schilderij door J.F.A.
Tischbein, bij douairière d'Ablaing van Giessenburg (den Haag); 2. gravure door R.
Vinkeles, in het 25e deel van de Vadèrl. Historie (vervolg van W a g e n a a r ) en van
W. v a n S e n u s in het IIIe deel van de Vaderl. Historia door M. S t u a r t . Voorts
schilderijen door een onbekende bij jhr. Gevers op Leeuwenhorst bij Noordwijk en
door J. Regters (?) in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: S. B a c k e r , Levens- en Karakterschets van Mr. J. Rendorp, Vrijheer van
Marquette (Amst. 1858); E.F. v a n B e r c k e l , Rondborstige, doch onpartijdige
Aanmerkingen op de Memoriën van Mr. J. Rendorp; H.T. C o l e n b r a n d e r , De
Patriottentijd I en II, in beide dln. 4e hfdst.; H.T. C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken;
R. v a n G o e n s , Politiek vertoog over het waar systeem der stad. (Amsterd. enz.,
1781); C. v.d. A a , Leven van Willem V.
Koppius

[Rengers, Lamoraal Joachim Johan baron]
RENGERS (Lamoraal Joachim Johan baron), geb. te 's Gravenhage 28 Sept. 1757,
overl. aldaar 30 Mrt. 1831, was de zoon van H.W. van Aylva Rengers (dl. III, kol.
1065) en A n n a H e l e n a H e n r i e t t e d e B e a u f o r t . In 1780 werd
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hij burgemeester van Franeker en door den invloed van den stadhouder Willem V
kort daarna premier, d.i. de burgemeester, die alles te zeggen had. Bovendien werd
hij commies-generaal van de convooien en licenten in dienst der Staten- Generaal
bij de admiraliteit van Friesland. Daar de in laatstgenoemd ambt door hem bezworen
instructie inhield, dat hij zich aan geen provincie, land of stad particulier zou
verbinden, werd hij op voorstel van C.L. van Beyma (dl. VIII, kol. 94) aangeklaagd
wegens meineed. Daar men deze combinatie reeds vroeger, zelfs in 1641, had
toegelaten, sprak het hof van Friesland hem vrij, waarin 27 Mei 1783 door de
Staten-Generaal berust werd.
Rengers bleef tot 1795 in de regeering en werd toen afgezet. Tot aan de regeering
van koning Lodewijk bleef hij ambteloos; hij ging te Heerenveen wonen. Bij Koninklijk
besluit van 25 Sept. 1806 werd hij benoemd tot lid van het Wetgevend Lichaam.
Als zoodanig was hij een der 11 leden van de geheime commissie, door den Koning
14 Apr. 1810 ingesteld om hem raad te geven omtrent den toestand, waarin hij zich
bevond door het verdrag, 16/19 Mrt. te voren met zijn broeder gesloten. Bij Keizerlijk
decreet van 26 Dec. 1810 werd hij tot lid van het fransche Wetgevend lichaam
benoemd. Hij werd dit tegelijk met zijn neef J.S.G. Rengers (dl. III, kol. 1066) en de
keuze was in den geest van Napoleon, want beiden waren de reactionnairsten onder
de Friezen.
Bovendien werd hij 18 Dec. 1811 tot maire van de Lemmer benoemd.
Na onze vrijwording werd hij op 29 Aug. 1814 door den Souvereinen Vorst
benoemd tot lid der Provinciale staten van Friesland voor Engwirden. Bij zijn
periodieke aftreding verzocht hij niet meer in aanmerking te komen en 1 Juni 1818
werd hij vervangen.
Hij was ongehuwd.
Napoleon had hem in 1811 tot baron verheven, in 1814 werd hij in de ridderschap
van Friesland opgenomen en in 1822 werd hem door den Koning weder de titel
baron toegekend.
Ramaer

[Rengers, Mr. Bernard Walraad van Welderen baron (1)]
RENGERS (Mr. Bernard Walraad v a n W e l d e r e n baron) (1), geb. te Sneek 29
Mrt. 1777, overl. te Leeuwarden 23 Sept. 1823, was de tweede zoon van E.S.G.
Rengers (dl. III, kol. 1065) en W. d e B e i j e r .
Hij werd 24 Sept. 1796 als student te Groningen ingeschreven, maar heeft geen
diploma verworven. Toch werd hij 24 Febr. 1806 benoemd tot drost voor de
grietenijen Rauwerd en Wijmbritseradeel en de stad IJlst. Dit was een rechterlijk
ambt. De titel werd in 1807, ten einde verwarring met de toen ingevoerde titels
landdrost en kwartierdrost te vermijden, veranderd in baljuw. Maar hij bleef toen
geen baljuw, want hij werd 8 Mei 1807 benoemd tot kwartierdrost te Sneek. Na de
inlijving bij Frankrijk werd hij bij Keizerlijk decreet van 19 Mei 1811 benoemd tot
sous-préfet in hetzelfde kwartier, nu arrondissement geheeten. Hij bleef dit, tot de
Souvereine Vorst in het begin van 1814 commissarissen voor de verschillende
arrondissementen benoemde, waartoe hij niet werd uitgekozen.
Wel werd hij 29 Aug. 1814 tot lid der Provinciale staten van Friesland voor de
edelen van Wijmbritseradeel benoemd, en 29 Juni 1816 tot grietman van die grietenij.
Beide bleef hij tot zijn overlijden.
Zijn medeleden in de Staten kozen hem 27 Juni 1815 tot lid der dubbele Nationale
vergadering
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tot het beoordeelen van de ontworpen grondwet voor het nieuwe vereenigd koninkrijk.
Van 8 tot 19 Aug. werd dit ontwerp behandeld en met algemeene stemmen
aangenomen.
Hij huwde L o u i s a C h r i s t i n a A l b e r d a v a n B l o e m e r s m a , geb. 17
Juli 1778, overl. 19 Mei 1855, bij wie hij 5 zonen en 2 dochters had.
Ramaer

[Rengers, Bernhard Walraad van Welderen baron (2)]
RENGERS (Bernhard Walraad v a n W e l d e r e n baron) (2), geb. te Leeuwarden
27 Jan. 1825, overl. aldaar 23 Febr. 1856, zoon van baron W i l l e m C a r e l
G e r a r d v.W.R. en Q u i r i n a J a c o b a v a n A n d r i n g a d e K e m p e n a e r ,
liet zich 5 April 1843 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 25 Sept. 1848 in de rechten promoveerde op stellingen. Hij was advocaat te
Leeuwarden en huwde aldaar 8 Nov. 1848 met S o p h i a A n g e n i s B e a t r i x
B u m a (geb. te Brussel 13 April 1826, overl. in den Haag 28 Mei 1892).
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 18.
Wumkes

[Renier, Cornelis Adriaan]
RENIER (Cornelis Adriaan), geb. 4 Febr. 1844 te 's Gravenpolder, overl. 14 Jan.
1899 te Amsterdam, zoon van Ds. J. R e n i e r , liet zich 1 Oct. 1861 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Leiden, werd in April 1868 candidaat bij het Prov.
kerkbestuur in N.-Holland, en was predikant te Buren (1868-72), Bergschenhoek
(1872-75), Utrecht (1875-78) en Amsterdam (1878), waar hij in 1886 meeging met
de doleantie. In 1875 schreef hij in het Réveil-orgaan Christelijke Stemmen, een
opstel over De Synode en het beheer der kerkelijke goederen, waarin hij het geref.
beginsel van gemeentelijke autonomie aanprees als het eenige mogelijke tot
oplossing van de beheerskwestie. In 1881 was hij de eenige predikant te Amsterdam,
die weigerde een manifest te onderteekenen tot afschaffing van het kiescollege.
Een enkele predikatie vindt men van hem in de serie Uit de Diepte. Na zijn dood
werd een bundel leerredenen van hem uitgegeven onder den titel Jacobs Worsteling.
Wumkes

[Resler, Philippus Jacobus]
RESLER (Philippus Jacobus), of R e t z e l a a r , geb. te Huizen (N.-H.) 7 Nov. 1765,
overl. te Maassluis 25 Dec. 1827. Zijn grootvader, P e t r u s R e s l e r , was predikant
te Noorden (Z.-H.) van 1695 tot zijn overlijden in 1731. Zijn vader, J o h a n n e s
R e s l e r , was predikant te Ravenswaai van 1734 tot 1741 en te Huizen van 1741
tot zijn overlijden 6 Juni 1773. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid, en
werd predikant in de Vuursche in 1786, te Kralingen 20 Juli 1788, te Oud-Beijerland
5 Juli 1794 (in Jan. 1792 had hij voor een beroep hierheen bedankt), te Maassluis
17 Oct. 1802. Hier herdacht hij 17 Oct. 1827 zijn zilveren ambtsfeest ter plaatse met
een preek, die te zamen met de lijkrede van Ds. Werner Willem van Beusekom (zie
dl. VII, kol. 126) is uitgegeven (zie beneden) De ‘onuitgesproken’ afscheidsrede te
Oud-Beijerland over 2 Cor. 2:14-16 is uitgegeven (zie beneden), te gelijk met de
intreerede te Maassluis. Het uitspreken van bedoelde afscheidsrede kon op 12 Oct.
1802 niet geschieden door het onverwachte overlijden van zijn vrouw H e n d r i k a
M a r i a v a n G a s t e n , 40 jaar oud, met wie hij 3 April 1786 gehuwd was. Ds.
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J o h a n n e s l a V e r g e trad dien dag voor hem op, de gemeente bij dit sterfgeval
bepalend en een afscheidsbrief van Ds. Resler voorlezend. Te Maassluis hertrouwde
hij in 1805 met W i l h e l m i n a J a c o b a R i j n d e r s . M.H.A. v a n d e r V a l k ,
t.a.p. (zie beneden) verbindt aan de beschrijving van bijzonderheden gedurende
zijn
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arbeid te Oud-Beijerland een niet onbelangrijke geschiedkundige beschouwing van
de rechten der Nederlandsche Hervormde Kerk op de kerkgebouwen,
rijkstractementen, pastoralia enz. van de verschillende gemeenten. Had de vader
van Resler te Huizen deelgenomen aan de nijkerksche ‘godsdienstberoeringen’ (zie
dl. IX, kol. 563-565), in den winter van 1801/02 kwam er een ‘godsdienstige roering’
onder zijn catechisanten, die hem aanleiding gaf tot het schrijven van zijn: Kleine
bijdragen tot de regte beoordeeling der werking van den Heiligen Geest (Rott. 1802).
Hiertegen verscheen: Ernstige en gemoedelijke brief aan.... P.J. Resler over de
werking van den Heiligen Geest op 's menschen hart, waarop nog volgden van
Resler: De ware godsdienstigheid geene dweeperij (Rott. 1805) en: Invloed van
den Heiligen Geest op de ware godsdienstigheid geene geestdrijverij (Amst. 1807).
Nog is van hem: Het leerboekje van Hellenbroek (zie dl. VII, kol. 546) verkort (Rott.
1801). De titels van de in den tekst aangegeven geschriften zijn: Onuitgesproken
afscheidsrede van de gemeente te Oud-Beierlandt over 2 Cor. 2:14-16 en Intreerede
in de gemeente te Maassluis den 17 Oct. 1802 over Rom. 1:13 (Rott. 1803), en:
Dankrede van Ph.J. Resler ter viering van zijnen 25-jarigen Evangeliedienst te
Maaslandsluis den 17 Nov. 1827 en leerrede te zijner gedachtenis door W.W.
Beuzekom (Rott. 1828). Na zijn dood verscheen: P.J. R e s l e r , Leerrede over Joh.
15:5b.; uitgegeven door het leesgezelschap ‘Broederliefde’ te Leiden (Leid. 1843).
Er is nog een ingebonden bundel van 23 door Resler zelf geschreven predikatiën,
in 1907 eigendom van M.H.A. v a n d e r V a l k (zie beneden, a.w., blz. 33, aant.
1).
Zijn portret is gegraveerd door H.W. Caspari.
Zie: Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 152 (Johannes Resler), (1907), Bijl., 128,
135, 141 (Petrus Resler), 145; (1908), Bijl., 123 (Johannes Resler); (1910), Bijl.,
169; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 509; (1833-49), 553;
M.H.A. v a n d e r V a l k , Kerkelijk Oud-Beijerland (Oud-Beijerl. 1907), 33-43, 133;
Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
793 (no. 738).
Knipscheer

[Retermeijer, Frederik Lodewijk]
RETERMEIJER (Frederik Lodewijk), geb. in 1804, overl. te Schoonderloo (onder
Delfshaven) 10 Juni 1845. Hij was luthersch predikant, eerst adjunct te Schiedam
14 Juni 1829 tot 9 Mei 1830, dan pred. te Leiden van 1830 tot April 1845. Hij schreef:
Vragen over de christelijke geloofs- en zedeleer (Leid. 1841) en Vragen over de
voornaamste gedeelten der bijbelsche geschiedenis (Leid. 1843).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 262.
Knipscheer

[Retman, Christianus]
RETMAN (Christianus), overl. te Leiden in 1799. Hij werd in 1752 luthersch
adjunct-predikant te Weesp, in 1754 predikant te Zaandam, en sedert het einde van
1758 te Leiden. Hij schreef: Lijkrede op C.T. Schaeffer (Amst. 1759).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 262, 283.
Knipscheer
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[Reudler, Johannes Gottlieb Heinrich]
REUDLER (Johannes Gottlieb Heinrich), geb. te Amsterdam 21 Maart 1798, overl.
te Woerden 20 Febr. 1841. Hij was luthersch predikant te Doesburg sedert 28 Juli
1822, te Zierikzee van 11 Juli tot 24 Oct. 1824, te Woerden tot zijn dood. Juist na
zijn overlijden verscheen het derde stuk van de Bijdragen tot de gesch. der Evg.-luth.
kerk, dat geheel is gewijd aan zijn Geschiedenis van Joh. Pistorius en der Evg.-luth.
gemeente te Woerden. Slechts tot § 10 is geheel van zijn hand. Later
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is dit deel der bijdragen afzonderlijk verkrijgbaar gesteld, in 1847. In de vorige stukken
had hij geschreven: Liederen en brieven van Luther betreffende zijn volgers in de
Nederlanden (1839) en De marteldood van Hendrik van Zutphen.... (1840). Voorts
verscheen van hem: Gezangen ten gebruike voor de Evg. Luth. gemeente te
Woerden (Zondag 27 Juni 1830) ter viering van de overgave der Augsburgsche
Geloofsbelijdenis; Gezangen bij de uitdeeling der eereblijken aan Hermanus Dirks
te Woerden (19 Oct. 1832); Redevoering over de belegering van Woerden door de
Spanjaarden in de jaren 1575 en 1576 (in Vaderl. letteroef., 1838, no. 6); behalve
enkele andere opstellen. Zijn oudere broeder volgt.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 262 v.; Alphab. naamlijst van boeken enz. (Amst. 1858), 69, 553;
J.W. G u n s t , Johannes Pistorius Woerdensis (Hilvers. 1925), passim; J.W. P o n t ,
Gesch. van het Lutheranisme in de Ned. tot 1618 (Haarl. 1911), 180, 183; de
bovengenoemde Bijdragen, dl. I, II en III.
Knipscheer

[Reudler, Reinhard Theodorus Frederik]
REUDLER (Reinhard Theodorus Frederik), geb. in 1796, overl. te 's Gravenhage
27 Mei 1855, broeder van den voorgaande. Hij was luthersch predikant te Beverwijk
sedert 21 Maart 1819, te Zaandam sedert 20 Jan. 1822, te Utrecht in 1833, van
waar hij reeds 6 Oct. 1833 zijn intrede deed te 's Gravenhage. Hij schreef: Jubelrede
over de verantwoording en belijdenis der protestanten te Augsburg (Utr. 1830);
Openlijke hulde aan mijn 's Gravenhaagsche gemeente ('s Gravenh. 1835);
Biddagsrede (2 Mei 1847) ('s Gravenh. z.j.); Het Protestantsche kerkgezang in zijne
beteekenis en waarden (Amst. 1851).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 264; Alphab. naamlijst van bocken enz. (1790-1831), Supplement,
blz. 109 (1833-49), 553.
Knipscheer

[Reuter, Frederik Adolf]
REUTER (Frederik Adolf), geb. in de Palts uit protestantsche ouders, einde 16e
eeuw, overleed als pastoor-deken te Sittard 28 Mei 1651. Hij werd opgevoed in den
godsdienst zijner ouders en na welgeslaagde studie behaalde hij het doctoraat in
de rechten. Hij onderwees zelfs een tijdlang godgeleerdheid aan de universiteit te
Heidelberg. Het juiste tijdstip van zijn overgang tot de Katholieke kerk en nadere
bijzonderheden waren aan P. A l l a r d onbekend. De bekeerling werd priester: waar
en wanneer kan P. A l l a r d evenmin melden, waarschijnlijk te Mainz of te Keulen
en omstreeks 1620. Reuter stond in betrekking tot den vorst van Gulik, Berg en
Ravenstein, den Paltsgraaf Wolfgang Wilhelm von Neuburg, eveneens katholiek
geworden in 1613. Deze benoemde hem tot een beneficie te Orsoy en daarna,
1621, tot kanunnik der collegiale Sint-Pieterskerk te Sittard en tevens tot pastoor
aldaar met bevestiging door den Prins-bisschop van Luik, 1622. Door de pastoors
van het dekenaat Susteren, bestaande uit meer dan tachtig parochiën, werd hij
reeds in 1623 tot landdeken gekozen. Tijdens zijn pastoraat vestigden de
Dominikanen zich in Sittard en stichtten de Dominikanessen aldaar het St.
Agnetenklooster. Ook de Jezuïeten hebben te Sittard in 1636 een statie gevestigd,
welke zij in 1646 weer verlieten. Hij schijnt een bijzondere redenaar geweest te zijn.
In 1647 hield pastoordeken Reuter de latijnsche redevoering op de dekenale synode.
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In 1622 hield hij op uitnoodiging der paters Carmelieten te Antwerpen de feestrede
bij de plechtige viering der heiligverklaring van de H.
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Theresia in hun kerk in de Scheldestad. De rede werd gedrukt: Panegyricus divae
Theresiae a Jesu, Carmelitarum instauratricis in solemni Apotheosis die 1622
o

(Coloniae, Gerardus Grevenbroich, 1624, 40 bl. 4 .). Pastoor Reuter werd in zijn
parochiekerk begraven. Hij wordt niet vermeld bij R ä s s , Die Converliten seit der
Reformation.
Zie: Studiën op wetensch. gebied XXIX (1887), 81-88; H a r z h e i m , Bibliotheca
Coloniensis, 86; H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond I, 393, 398.
Fruytier

[Reuter, Wilhelm]
REUTER (Wilhelm), geb. te 's Gravenhage in 1743 (1733?), overl. te Amsterdam
13 Maart 1822. Hij werd luthersch predikant te Vlissingen 30 April 1769, te Zutfen
in 1775, te Groningen 4 Jan. 1778 en te Leiden in 1779. Van hier werd hij als derde
predikant naast Johannes Hamelau (dl. VI, kol. 692 v.) en Isaäc Scholten (zie in dit
deel in voce) beroepen door de pas opgerichte Hersteld-luthersche gemeente te
Amsterdam, waar hij arbeidde sedert 4 Juli 1792. Hij schreef: Het godverheerlijkend
musiek der Kristenen, of redevoering ter inwijing van het nieuwe orgel in de Luth.
kerk te Leyden (Amst. 1790); Het karakter van een rechtschapen Evangeliedienaar,
of eerste leerrede (Amst. 1792); Leerrede over Pred. 4:17a ter inwijding van de kerk
der Herstelde luth. gemeente (Amst. 1793). Op zijn naam staat nog: De Godsdienst
beschouwd als de oorspr. eenheid en het ware rustpunt van zelfbewustzijn.... (Amst.
1847). Over hem verscheen: Aan de Herstelde Luth. gemeente, bij gelegenheid der
intreede van derzelver derden herder en leeraar W. Reuter. Hij was gehuwd met
Alida Mylius.
Zijn portret is gegraveerd door G. Konse en door C. Bogerts op een verzamelblad.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk ('s Gravenh.
1925), 265; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 206 v.;
Alphab. naaml. van boeken enz. (1833-49), 553; Gedenkboek uitgegeven bij het
honderdjarig bestaan der Hersteld Evg.-Luth. gemeente te Amsterdam (Amst. 1891),
80, 118 v., 123, 160 v.
Knipscheer

[Reverhorst, Hermanus van]
REVERHORST (Hermanus v a n ), geb. in den Haag 13 Oct. 1717, overl. te
Oud-Beijerland in 1781, zoon van Dr. M a u r i t s v.R. en E m e r e n t i a
S c h r e v e l i u s , liet zich 12 Maart 1737 als student inschrijven aan de hoogeschool
te Leiden, was predikant te Mijnsheerenland (1743), tot zijn emeritaat in 1777. Hij
huwde E l i z a b e t h O o s t e n d o r p .
Van hem verscheen: Leerrede bij gelegenheid van den brand te Strijen op 22 Mei
1759 (Dordrecht 1759).
Zie: Boekzaal der Gel. Wereld (1781), 394-395.
Wumkes

[Reys, Andreas Johannes Henricus]
REYS (Andreas Johannes Henricus), overl. in 1860, werd opgeleid aan het
gymnasium te Amsterdam, liet zich 25 Jan. 1830 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Utrecht en was predikant te Molkwerum (1831-60). Van hem
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verscheen: Leerrede ter bevestiging van Dr. W.B.J. van Eyk als predikant te
Hindeloopen (1852).
Wumkes

[Rhala, Hendrik]
RHALA (Hendrik), geb. in 1591 te Leeuwarden, overl. te Franeker 8 Nov. 1640,
zoon van J a n H e n d r i k R., ontvanger der kerkelijke inkomsten van Friesland,
en van A l e t t a d e V e n o , liet zich 15 Mei 1606 als student te Franeker inschrijven.
Na de propaedeutische studiën te hebben voltooid, legde hij zich toe op de rechten,
deed een reis naar Duitschland en Zwitserland en promoveerde te Bazel tot jur. utr.
doctor, na verdediging van zijn Ex utilissima
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probationum materia tractatus inauguralis (Bas. 1613). Begin 1614 vestigde hij zich
als advocaat te Leeuwarden en gaf in het licht: Propositie by ende aan denghenen,
die voor magistraat der steede Leeuwarden met ghewelt willen worden erkent
nopende de verschillenende quaestiën tusschen de ghemeene burgerschap
ghevallen, gevolgd door een anoniem geschrift over dezelfde zaak: Exulans
Leovardia anno ab urbe turbata quincto (1615). Op 5 Nov. 1618 werd hij geïnstalleerd
als hoogleeraar aan de hoogeschool te Franeker, waar hij aan zijn onderwijs in de
geschiedenis, dat in de politica verbond, blijkens zijn auteurschap van een Dissertatio
politica (quae fuit lectio in C. Corn. Tacitum XIII) super illustri sententia, quae L.I.
Annal. extat: donec Augustus cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub
imperium accepit (Fran. 1619). Als prof. in de welsprekendheid herdacht hij in 1620
den stadhouder Willem Lodewijk. Uit eigen beweging, doch niet zonder goedkeuring
der overheid, begon hij sedert 1626 het romeinsche recht te onderwijzen, dat de
stof bood voor de Disputationes ad selectiora Institutionum imperalium loca dubia
(Fran. 1632). Hij maakte zich echter door het geven van colleges over vakken buiten
zijn aanstelling, zeer onbemind bij sommige leden van den Senaat. Het onderwijs
in de rechten baande hem den weg tot den gewonen leerstoel, dien hij 29 Juni 1636
innam met een rede De origine, progressu et dignitate Jurisprudentiae Romanae.
Door de zorg van R. Meijer, een zijner vrienden, verscheen als Rhala's opus
posthumum: Topica methodice tradita, succincte et dilucide explicata, exemplis ex
omni antiquitate maxime vero ex jure depromtis illustrata (Fran. 1641). Zijn
inaugureele oratie is daaraan toegevoegd. Een latijnsch lofvers van hem vindt men
vóór de Epigrammen van H e r o v a n I n t h i e m a (Leov. 1619), 498; een
inschrijving in het album amicorum van Rombertus van Ockama, advocaat te
Leeuwarden.
Zijn geschilderd portret door een onbekend kunstenaar is in het stadhuis te
Franeker, een ander schilderij, eveneens van een onbekende, was in de verz. jhr.
Sminia te Bergum. Een prent door J.H. v.d. Heyden.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Friesland's hoogeschool II, 108 (met portret en literatuur);
mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932) I, 180, 210.
Wumkes

[Rhenen, Godfried van]
RHENEN (Godfried v a n ), bisschop van Utrecht (1156-1178), overl. 27 Mei 1178.
Hij werd gekozen in tegenwoordigheid van keizer Frederik I, van de graven van
Holland, Gelre en Kleef en steunde voortaan de staufische politiek. Hij begroette
den Keizer in 1157 te Nijmegen, ontving hem in 1158 te Utrecht en begeleidde hem
in 1159 naar Italië, waar hij den rijksdag van Roncaglia bijwoonde. De keizerlijke
politiek bleef hij ook steunen tegenover den wettigen paus Alexander III, en erkende
den tegenpaus Victor IV (1159). Hij bezocht nl. de door den Keizer bijeengeroepen
synodale vergaderingen te Pavia in 1160, te Cremona in 1161 en te Besançon in
1162, waar hij zich voor Victor IV uitsprak. Na den dood van Victor IV erkende de
bisschop ook den nieuwen tegenpaus Paschalis, wiens legaat spoedig in Utrecht
verscheen (1165). Ook in andere zuiver duitsche aangelegenheden stond hij Frederik
ter zijde. Hij vergat intusschen niet zijn territoriale belangen, waardoor hij in conflict
geraakte met Floris III van Holland: in 1159, toen hij enkele utrechtsche bezittingen
aan het bisdom door paus Adrianus IV liet bevestigen, waarop Holland aanspraak
maakte, en in 1165 toen de graaf van
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Holland door het leggen van een dam bij Zwammerdam de utrechtsche
waterschapsbelangen had geschaad. Vooral het conflict van 1159 werd gevaarlijk,
toen ook de utrechtsche ministerialen in opstand kwamen en door den graaf van
Gelre gesteund werden. Gelijk zijn voorgangers stond de bisschop derhalve vijandig
tegenover zijn wereldlijke naburen; maar hij kon daarbij niet meer op den steun van
den Keizer rekenen. Deze wilde nu de graven niet van zich afstooten en trachtte
den vrede te bemiddelen in 1159 door Reinald van Dassel, in 1165 persoonlijk. Hij
regelde toen de waterschapskwesties, gaf Friesland als condominium aan Holland
en Utrecht en verklaarde Bentheim tot leen van Holland. De bisschop voerde een
familiepolitiek door zijn broers tot burggraven van Utrecht te benoemen. Van zijn
kerkelijke werkzaamheden is niets bekend. Het zoogenaamde testament is onecht.
Zie: Oorkondenboek van het Sticht Utrecht uitg. door S. M u l l e r e n A.C.
B o u m a n (Utr. 1920); B.J.L. d e G e e r v. J u t f a a s , Nog een bladzijde uit de
Utr. geschiedenis in Bijdr. v. vaderl. geschiedenis, 3e reeks XI (1896), 161; R. P o s t ,
Geschiedenis van Nederland (Amst. 1935), I, 189.
Post

[Rhenen, Henricus van]
RHENEN (Henricus v a n ), geb. te Utrecht omstr. 1634, overl. te Jutfaas in April
1705. Te Jutfaas werd hij predikant 19 Mei 1661. Hij vertaalde eenige werken uit
het Engelsch en heeft samengesteld een Lijste van de namen der predikanten die
zedert de reformatie de kerken, behoorende onder de provintie van Utrecht, zoo by
leeninge als anderzints bedient hebben (Utr. 1705). Deze lijst is ‘nagezien, van veele
fouten gezuivert, verbetert, aengevult en met nodige bladwijzers voorzien’, opnieuw
uitgegeven door A.W.K. Voet, predikant te Ankeveen (zie dl. III, kol. 1326 v.) en
verschenen te Utrecht in 1724 met een voorrede. In de eerste uitgave staan
‘levensberichten der predikanten’, die in de tweede zijn verkort. Het werk wordt nog
door velen geraadpleegd.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 157; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 664; J.A. C r a m e r ,
De theologische faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius (Utr. [1932]), register;
Kerkelijk Handboek (1908), Bijl., 104; (1910), Bijl., 157; C. S e p p , Bibliotheek van
kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 232; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. bibliographie
van kerkgeschiedenis (Amst. 1889), 279.
Knipscheer

[Ribbers, Hendrik]
RIBBERS (Hendrik), geb. te Warnsveld 27 Febr. 1724, overl. te Arnhem 26 April
1782. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Harderwijk, werd in 1747 te Amsterdam
proponent, en in 1749 vierde predikant te Harderwijk, welke predikantsplaats in
1751 werd opgeheven, toen hij derde predikant werd in de plaats van M. A r n o l d i
(overl. 1751). Hij schreef een Lijkrede over H. de Haen (overl. 1767) (Arnh. 1767).
Na den dood van Ribbers verscheen: Leerreden over Hebr. 13:7, ter gedachtenis
van.... Hendrik Ribbers...... (Arnh. 1782), uitgesproken op 19 Mei 1782 door
Ahasverus van den Berg (zie dl. IV, kol. 114-116). In 1763, toen Frans Lodewijk
Cremer (zie dl. IV, kol. 472 v.) uit Harderwijk naar Groningen vertrok, kwam Ribbers
als diens opvolger in aanmerking.
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Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 172, 682; K e r k e l i j k
H a n d b o e k (1903), Bijl., 114, 131; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d ,
Biographisch woordenboek v. Protest. godget. in Ned. I (Utr. 1903), 426.
Knipscheer
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[Ribbius, Johannes Hermanus]
RIBBIUS (Johannes Hermanus), geb. in de provincie Utrecht (1610), overl. 1656,
liet zich 28 Febr. 1629 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, was
predikant te Haaften (1635-38), Buren (1638-42), Arnhem (1642-56), en schreef
Christelijcke Troost over de doodt van Frederick Hendrick (1647).
Zie: R o g g e . Bibliotheek van Contra-remonstr. Geschriften, 161.
Wumkes

[Richter, Johannes Jacobus]
RICHTER (Johannes Jacobus), geb. 10 Oct. 1828 te Groningen, overl. in het z.g.
Kalkhuisje te Dokkum buiten de Halvemaanspoort 29 Oct. 1868, zoon van den
onderwijzer J o h . J a c o b u s R. en G r i e t j e Z u i d h o f , werd eerst opgevoed bij
zijn grootmoeder, een verstandige, godsdienstige vrouw, die met haar ongehuwden
zoon A n d r e a s , letterzetter van beroep, samenwoonde. Op zijn zevende jaar
kwam hij weer bij zijn ouders, te Leeuwarden, daarna te Aalsum, waar zijn vader in
1850 stierf. Hij werd boomkweekersknecht bij Bosgra te Bergum en huwde in 1855
met G e e r t j e G e r z é e van Leeuwarden. Vervolgens stelde het gemeentebestuur
van Oost-Dongeradeel hem tot wegwerker aan (1857). Zijn vrije uren besteedde hij
aan het onderwijs en de opleiding zijner kinderen, deels aan lectuur. Hij werd lid
van de rederijkerskamer Camphuysen te Dokkum, waar hij eigen dichtwerk ten
gehoore bracht. In 1862 organiseerde men een Richteravond met letterkundige
voordrachten om zijn financieele positie te verbeteren. Vooral de schoolopziener
M. Pruim hielp hem, zoodat 11 Febr. 1868 den wegarbeider als ‘redenaar en dichter’
in de groote zaal van v.d. Wielen een talrijk bezoek van de leeuwarder burgerij ten
deel viel. Deze soirée littéraire slaagde, zoodat 24 Maart een dergelijke bijeenkomst
plaats vond. Een latere poging om Richter een beter bestaan te verschaffen slaagde
naar wensch; hij kreeg een aanstelling als spoorwegbeambte bij het station te
Veenwouden. Juist toen de horizon van zijn leven begon op te klaren, stierf hij, een
vrouw en vier kinderen nalatend. De rederijkerskamer Camphuysen bracht eenige
weken na zijn dood te hunnen behoeve een gepaste hulde, en zijn schriftelijke
nalatenschap werd eveneens voor hen ter perse gelegd en van een voorrede
voorzien door M. Pruim, onder den titel: Wat een werkman dacht en zong. Rijm en
Onrijm (Zwolle 1869). Hij ligt te Aalsum begraven. Van hem verscheen afzonderlijk:
Ontboezeming op 18 Juni 1865 (Dokkum 1865).
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1934), 334, 345, 361.
Wumkes

[Ricken, Conrad]
RICKEN (Conrad), geb. te Amsterdam 6 Sept. 1802, overl. te Nieuwer-Amstel 4
April 1882. Hij werd luthersch predikant te Zierikzee 27 Febr. 1825, en te Zaandam
5 April 1829; emeritus 1 Mei 1867. Hij schreef een Lijkrede over J.C.A. Sander over
Hebr. 13:7 (Zaand. 1838); Feestrede ter viering van het 200-jarig bestaan der
Evg.-Luth. gemeente te Zaandam (Amst. 1842); Feestrede bij de herdenking zijner
25-jarige Evangeliebediening naar 1 Tim. 1:12 (Wijk bij Duurstede 1850); Feestrede
ter viering van de voltooiing van het Nieuwe Weeshuis der Evang.-Luth. gemeente
te Zaandam naar Ps. 48:10 (Zaand. 1862), en enkele andere opstellen.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s Grav,
1925), 266; d e z ., Gesch. der luth. Kerk in de Ned. ('s Grav. 1921), 265.
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Knipscheer

[Riedel, Bernardus Johannes]
RIEDEL (Bernardus Johannes), geb. te Noordlaren, overl. te Stadskanaal in 1887,
zoon van Ds.J.Ph.R., liet zich 7 Juni 1839 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Groningen,
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werd herv. predikant te Stadskanaal in 1849, waar hij werkzaam was tot zijn dood.
Op 17 Nov. 1852 promoveerde hij te Groningen op een theol. proefschrift: De Jesu
doctrina de Deo, homine et hominis cum Deo conjunctione e rerum natura petita,
sive de Jesu Christi theologia naturali (Gron. 1852). Verder verscheen van hem: De
praedestinatie. Een woord voor allen, die in onze veel bewogen dagen de waarheid
in opregtheid zoeken, naar Rom. 9:18 (Stadskanaal 1860).
Wumkes

[Riemsdijk, Mr. Jeremias Cornelis Faber van]
RIEMSDIJK (Mr. Jeremias Cornelis F a b e r v a n ), geb te Haarlem 3 Juni 1786,
overl. te 's Gravenhage 6 Oct. 1863, was de zoon van Mr. I z e b r a n d u s
J o h a n n e s F a b e r v. R i e m s d i j k , schepen, later burgemeester van Haarlem,
en I g n a t i a v a n B e e k . Hij studeerde te Utrecht, waar hij in 1802 werd
ingeschreven en waar hij 15 Mei 1807 in de rechten promoveerde op een dissertatie
De crimine, quod vulgo laesae majestatis in specie dicitur.
Hij zette zich te 's Gravenhage als advocaat neder en kwam op het kantoor van
Fannius Scholten (dl. II, kol. 1295), die, ofschoon zijn zwager, hem zeer streng
behandelde en zelfs zijn werk somtijds in woede verscheurde. Van Riemsdijk meende
later, dat hij zijn werkkracht aan die strengheid verschuldigd was.
Op 27 Juni 1811 werd hij tot een der 4 adjunctmaires van 's Gravenhage benoemd
en op 3 Aug. d.a.v. tot lid van den arrondissementsraad van 's Gravenhage. Even
onbeduidend als laatstgenoemde betrekking was, even belangrijk was de eerste,
vooral omdat de maire van Schinne veel afwezig was en zijn ambtgenooten in deze
moeilijke tijden veel aan hem overlieten. Hij bleef tegelijk advocaat en associeerde
zich omstreeks dezen tijd met Scholten.
In het laatst van Oct. en het begin van Nov. 1813 was hij, wegens verblijf van van
Schinne te Parijs en abstinentie zijner ambtgenooten, waarnemend maire. Hij achtte
het, hoewel even goed vaderlander, niet verstandig, zich bij van Hogendorp (dl. II,
kol. 587) en de zijnen te voegen, omdat hij een eed aan den franschen Keizer
gedaan had en het handhaven der orde in de stad aan hem opgedragen was. Daarin
slaagde hij voortreffelijk. Nadat de prefect de Stassart (dl. V, kol. 800) gevlucht was,
gaf hij 18 Nov. 1813 het bestuur der stad over aan Slicher, 't Hoen en Bachman,
die voor 1811 leden van het bestuur geweest waren.
Hij wijdde zich nu geheel aan zijn praktijk en toen Scholten, die 16 Dec. 1813 tot
president van raad en rekenmeesteren der rijks domeinen benoemd was, het
daarmede in 1816 te volhandig kreeg, trok deze zich uit de associate terug. Van
Riemsdijk heeft sedert geen associé meer gehad.
Bij de oprichting der Maatschappij van weldadigheid door van den Bosch (dl. II,
kol. 221) werd hij een der bestuursleden. Hij heeft als zoodanig veel gedaan. Hij
was lang de rechtsgeleerde raadsman der maatschappij. Ook werd hij omstreeks
dezen tijd de rechtsgeleerde raadsman der stad 's Gravenhage. Op 15 Juli 1837
werd hij bovendien tot landsadvocaat benoemd.
In Nov. 1839 werd hij door de regeering met Brugmans (dl. IV, kol. 325) belast
met een geheime zending naar Brussel. Op 7 Oct. 1839 werd hij tot lid van den raad
der stad 's Gravenhage gekozen. Zijn medeleden kozen hem 25 Nov. 1840 tot lid
der Provinciale staten van Zuid-Holland.
Hij werd wegens aan den lande bewezen dien-
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sten 7 Mei 1843 tot staatsraad in buitengewonen dienst benoemd.
Zijn medeleden in de staten benoemden hem 6 Juli 1843 tot lid der Tweede Kamer.
Hij werd dit met 35 stemmen tegen 34 op Thorbecke (dl. IV, kol. 1308). Bij zijn
periodieke aftreding verkreeg hij in Juli 1846 evenveel stemmen als Thorbecke en
werd hij als oudste in jaren gekozen verklaard. Hij was een der meest conservatieve
Kamerleden.
Met het oog op het daarin niet voorkomende recht van placet stemde hij 21 Juli
1847 tegen den 1en titel van het 2e boek van het ontwerpstrafwetboek, waarin zulk
een recht (dat van de regeering om publicatie van circulaires van vreemde
mogendheden te verbieden) niet was opgenomen. De titel werd met 41 tegen 15
stemmen verworpen.
Als gevolg van de herziening der grondwet in 1848 eindigde zijn
kamerlidmaatschap 13 Febr. 1849. Bij de verkiezingen voor de nieuwe Kamer nam
hij geen candidatuur meer aan.
De raad van 's Gravenhage, die nog de oude samenstelling had, koos hem nu 1
Juni 1849 tot lid der Provinciale staten van Zuid-Holland. Toen na de kieswet in Oct.
1850 staten van andere samenstelling samenkwamen, was van Riemsdijk daarin
niet gekozen. Eindelijk kwam ingevolge de gemeentewet in Oct. 1851 een nieuwe
Gemeenteraad van 's Gravenhage bijeen. Ook daarvan maakte hij geen deel uit.
Bij de nieuwe samenstelling van den Raad van State werd hij 27 Juni 1863 benoemd
tot honorair staatsraad.
Hij was voorzitter der Rijnspoorwegmaatschappij en werd in 1828 lid van de
Maatschappij der nederlandsche letterkunde te Leiden. Hij bleef tot enkele weken
voor zijn overlijden zijn uitgebreide praktijk waarnemen. Als pleitbezorger was hij
voorbeeldig. Hij had steeds het oor van het rechterlijke college, voor hetwelk hij
pleitte.
Hij huwde 15 Aug. 1809 H e n r i e t t a J o h a n n a A n n a R i e t v e l d .
Zijn portret bestaat als prent door J.H. Hoffmeister.
Zie een levensschets van hem door J.L.G. G r e g o r y in de Handelingen van de
Maatschappij der Nederl. letterkunde (Leiden 1864), 345-366 van de bijlage.
Ramaer

[Riemsnijder, Hendrik]
RIEMSNIJDER (Hendrik), geb. te Wologda in 1743, overl. te Parijs 5 April 1825,
letterkundige. Van zijn leven is zeer weinig bekend. Uit nederlandsche ouders
geboren, kwam hij reeds in zijn jeugd naar het moederland terug. Tot 1781 woonde
hij te Amsterdam, doch hij werd aldaar geen poorter. Niet bevestigd is de
mededeeling in het Ned. Museum (1874, II, kol. 14), dat hij in 1780 als advocaat in
den Haag zou zijn ingeschreven; zijn naam is in de Alba studiosorum van ons land
trouwens niet te vinden. In 1782 werd hij als secretaris der commissie voor O.I.
zaken (bestaande uit Boers en van de Perre) naar Parijs gezonden. Nadat zijn
zending was afgeloopen, bleef hij te Parijs, aldaar ‘zoet en zuur van de fortuin’
smakende, zooals zijn vriend Ds. P.H. Marron zegt. Vermoedelijk was hij
vrijmetselaar.
Riemsnijder's letterkundige werkzaamheid valt vóór zijn vertrek naar Parijs. Hij
was een niet onverdienstelijk dichter, die onder invloed stond van de hoogduitsche
letterkunde. Zijn Anacreontiek draagt echter een hollandsch stempel. De meeste
van zijn gedichten zijn vertalingen. In het voorbericht van zijn eersteling onder eigen
naam: Fabelen en vertelsels naar de nieuwste en beste Hoogduitsche dichters ('s
Grav. 1779), deelt hij mede, dat hij ‘meermalen onbekent de eer genoo-
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ten heeft den aandagt zijner landgenooten bezig te houden’ de fabels zijn gevolgd
naar Hagedorn, Lessing, Gleim, Nicolaï en Weisse. Vervolgens verschenen anoniem:
Dichtlievende rhapsodiën (ald. 1779), veelal eveneens naar genoemde dichters,
benevens naar Gellert en verschillende fransche en engelsche auteurs en: Proeven
van dichtlievende kleinigheden, tot uitspanning van den geest (ald. 1780), naar Uz,
von Haller, von Kleist, Weisse, le Brun, la Fermière en Pope. Onder zijn naam
verschenen weer: Liedjes voor kinderen (ald. 1781), een vrije vertaling van de in
1767 verschenen Lieder für Kinder van C h r . F. W e i s s e .
Een zekere bekendheid verwierven zijn Galante dichtluimen, een bundel vrij
obscene erotische poëzie, in 1780 verschenen zonder vermelding van plaats,
uitgever of auteur. Deze bundel is opnieuw uitgegeven door de firma Mulder II (A.H.
van Gorcum, dl. I, kol. 955) te Amst. in 1859, daarna door Mr. A. van Brussel (ps.
voor Ant. Ad. Thierrij Visscher, zie art. in dit dl.) o.d.t. Galante dichtluimen door
Hendr. Riemsnijder en Willem Bilderdijk. Met een inl. door J. van Vloten (Amst. 1869
en z.j.). Alle deze vier uitgaven zijn thans zeer zeldzaam. Er is over gestreden of
dit werk, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, van de hand van Bilderdijk is. T o l l e n s
schreef den bundel geheel toe aan laatstgenoemde, zie een art. in de Vad.
letteroefeningen (1849, II, 646), benevens een hs. aanteekening in een ex. der
uitgave van 1780, gefacsimileerd in die van 1869. V a n V l o t e n was van meening,
dat èn Bilderdijk èn Riemsnijder aan den bundel debet waren, zie diens Wie is de
auteur der Galante dichtluimen in de Ned. Spectator (1867, 415) en de inleiding van
de uitgaaf van 1869. Deze schrijver fantaseerde zelfs in verband hiermede de
identificatie van den dichter Ferdinand Dobbrauski, over wien Bilderdijk in zijn brieven
in 1779 spreekt, met Riemsnijder. Daartegenover verdedigde A. d e J a g e r de
ongetwijfeld juiste meening, dat de gedichten geheel van de hand zijn van
Riemsnijder, al laat hij de mogelijkheid open, dat de poëtische inleiding door Bilderdijk
werd geschreven, zie het Alg. letterlievend maandschrift (1857, II, 185), Ned.
Spectator (7 Maart 1868), Ned. Museum (1874, II, 10-25) en Bibliografische
adversaria (II, 1874-75, 44). Den doorslag geeft vooral, dat de Jager onder oogen
heeft gehad een hs. van Riemsnijder zelf, waarin deze een volledige opgave geeft
van zijn in druk verschenen geschriften; daaronder komt ook voor de Galante
dichtluimen. Ds. Marron, die een intieme vriend was van den dichter, noemt hem
trouwens ook als den schrijver. Men zie een en ander vrijwel volledig behandeld bij:
R.A. K o l l e w i j n , Bilderdijk, zijn leven en werken (1891, I, 102-106); de schrijver
komt aldaar echter niet tot een zeker resultaat.
Riemsnijder schreef nog: Ode aan myne welmeenende landgenooten ('s Graav.
1781, K n u t t e l 19682) en in proza: Het groot concert der vorsten (ald. 1781,
K n u t t e l 19489) en Catechismus voor den oeconomischen tak (ald. 1781);
bovendien de volgende vertalingen (volgens bovengenoemd hs. Riemsnijder, zie:
Bibl. adversaria II, 44): Lucina sine concubitu. Memorie aan de Kon. Soc. der
Wetenschappen te Londen. Waarin.... bewezen word, dat een vrouw zonder toedoen
eens man zwanger worden en kinderen baren kan. [Door A b r . J o h n s o n e n
J o h n H i l l .] Naar de 4e Eng. dr. Uit het Hoogd. vert. (den Haag 1778, 2e dr. ald.
1779, beide drukken met een schertsende voorrede van den vertaler); Vry-metselary
der vrouwen. Uit het Fr. en Hoogd. vert. (z. pl. 1778); Nathan

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

813

de Wijze. Tooneelspel. Gevolgd naar het Hoogd. van G.E. L e s s i n g (ald. 1780);
I s . I s e l i n , Droomen van eenen menschen-vriend. Uit het Hoogd. Met aanm.
voorzien (ald. 1780); S m o l l e t , Reizen van Humphrey Klinker, 3 dln. (ald. 1780);
R o d . C a m p o m a n e s , Verhandeling over het ondersteunen van de gemeene
industrie in Spanje. Naar de Hoogd. vert. gevolgd. Met een bijgevoegde verhandeling
over de noodzakelijkheid van het ondersteunen der gemeene industrie in ons
vaderland door H.H. v a n d e n H e u v e l (Utrecht 1780); J o a n F e r d .
E l l e r b e c k , Verhandeling over de rotkoortzen, welke.... op de uitgaande O.I.C.
scheepen geregeerd hebben. Naar het Hoogd. ms. vert. (Rotterdam 1780, nieuwe
titeluitg. Amsterdam 1784).
Volgens vorengenoemd hs. moeten eveneens van Riemsnijders hand zijn:
lijkverzen en andere gedichten voorkomende in C.F. G e l l e r t , Deszelfs leven en
nagelaten brieven (Utrecht z.j.), gedichten en een stuk proza getiteld Deensche
anecdote in het weekblad De opmerker (Amsterdam 1772-78), nrs. 112, 114, 115
enz.; Hel en hemel voor Frederik, een dichtstukje uit het Hoogduitsch; Mijne kleeding
of oeconomisch plan ter verkrijging van een rijkelijk inkomen, een schertsend
dichtstukje; Ter bevorderinge van Mr. H.H. van den Heuvel tot secretaris van de
Staaten 's Lands van Utrecht; Ter echtvereninge van den Heer I. van Cleef en
Mejuffr. M. Heynsius; Brief van Sibyla Utopia (over Lucina sine concubitu); Krijgsmans
L' Hombrespel; Lofrede op Voltaire (naar Eloge sur Voltaire van den Koning van
Pruisen); Ode sur la guerre (vert.); Memorie ten vertoog enz. (een stukje uit de
Lettres hollandoises); Vrije aanmerkingen op het stukje no. 1 van de Ned. dicht- en
tooneelkundige bibliotheek; een vertaling in het Hoogduitsch van uitgekozen
prijsvragen van den Oeconomischen Tak ter plaatsing in duitsche couranten. Mogelijk
is, dat verschillende dezer publicaties niet afzonderlijk zijn verschenen.
Riemsnijder komt in 1782 voor onder de leden van het haagsche dichtgenootschap
‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ en onder die van het leidsche genootschap ‘Kunst
wordt door arbeid verkregen’; nog in de ledenlijst van 1795 van laatstgenoemde
instelling wordt hij genoemd als ‘agent van de generale Ned. O.I. Compagnie
residerende te Parijs’. In dl. VIII (1782) van de werken van dit genootschap staat
een gedicht van hem getiteld: Ontmoeting.
Ds. Marron, die in hetzelfde jaar als Riemsnijder naar Parijs vertrok, maakte op
hem het volgende grafschrift:
Me prior, in dias emissus luminis auras,
Me prior, et metam tangis. Amice sequor.

Zie: P.H. M a r r o n in de Alg. Konst en Letterbode (8 April 1825, I, 209); W i t s e n
G e y s b e e k , Biogr., critisch en anthol. woordenboek der Nederduitsche dichters
(1824), V, 171; G. K a l f f , Geschiedenis der Ned. letterkunde (1910), VI, 209 e.v.;
J. t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde 2e dr. (1925), VI. 41, 74.
e.v.
Wijnman

[Rietveld, Hermanus]
RIETVELD (Hermanus), geb. te Emmerik 26 Nov. 1760, overl. te Amsterdam 10
Jan. 1832. Hij studeerde te Utrecht en te Leiden in de godgeleerdheid, en werd
predikant te Wijngaarden 14 Nov. 1784, te Goudriaan in 1786, te Vlissingen in 1789
en te Amsterdam 8 Juni 1791. Hij vertaalde van G.C.B. M o s c h e , De
lijdensgeschiedenis van Jezus in 39 leerredenen met practicale aanmerkingen, drie
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uit de lijdensgeschiedenis van Jezus (Amst. 1825) en Homiliën over geschiedkundige
gedenkwaardigheden uit het leven van Jezus (Amst. 1824); alles uit het Hoogduitsch.
Eindelijk bezorgde hij van J.F. M a r t i n e t 's Kerkelijke historie der Waldenzen een
derde uitgave in 1826 (vgl. dl. II, kol. 876), ‘vermeerderd met een kort verslag van
hunne verdere lotgevallen tot op onzen tijd en van den tegenwoordigen staat dezer
gemeenten, ook versierd met een kaartje der valleien’, 376 blz.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 179, 682; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 675;
K e r k e l i j k H a n d b o e k (1907), Bijl. 117, 167; (1908), Bijl., 103; (1909), Bijl.,
151; R. D i j k s t r a , Boek van rijke herinnering (1578-1928) (Amst., z.j. [1928]), 200;
Ned. archief voor kerkelijke gesch. VI (1846), 124v.; Christelijk maandschrift voor
den beschaafden stand (1832), 241.
Knipscheer

[Rietveld, Petrus]
RIETVELD (Petrus), geb. te Amsterdam 31 Juli 1739, overl. te Leiden 22 Juni 1784.
Hij werd predikant te Zuiderwoude in 1763, te Zwolle in 1766 ('67?) en te Delft in
1767. Benoemd tot hoogleeraar te Leiden hield hij zijn inaugureele rede op 7 Mei
1781: Oratio de dono diversarum linguarum in primos Christum profitentes divinitus
collato, eoque gravissimo pro veritate religionis Christianae argumento (vertaald:
Over de gave van onderscheidene talen, aan de eerste belijders van het Christendom
door God medegedeeld, beschouwd als een zeer bondig bewijs voor de waarheid
van den Christelijken godsdienst). Voorts schreef hij: Het einde des gerichts,
voorgesteld in eene verhandeling over Habakuk II: 3, 4 (Delft 1779), en
Afscheidsreden van Delft over Rom. 16:25-27 (Delft 1781).
Zijn portret is geschilderd door N. Reyers en in prent gebracht door L. Springer.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 178, 682; M.
S i e g e n b e e k , Gesch. der leidsche hoogeschool I (Leid. 1829), 317, 319; II
(Leid.1832), Bijl. en toev., 225; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederd. boeken
tot 1787, 440; J.W. t e W a t e r (vgl. dl. IV, kol. 1439), Narratio de rebus academiae
Lugd. Bat.... (L.B. 1802), 236; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 110; (1908), Bijl.,
154; (1914), Bijl., 158; Archief voor kerkel. gesch. IV (1833), 260; IX (1838), 491
(zijn handteekening op bijgevoegde plaat III), 497; K o b u s e n d e R i v e c o u r t ,
Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 674 v.
Knipscheer

[Rieu, Job du]
RIEU (Job d u ), geb. te Norwich in 1578, overl. te Bergen op Zoom in 1627. Van
1602 tot 1604 was hij waalsch predikant te Utrecht (vgl. Archief voor kerkelijke
gesch. VII, 1847, blz. 293-308; J. a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , a.w., 20;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 260-266). Hierna was hij predikant te Sluis
van 1605-19. Het Kerkelijk Handboek vermeldt dat hij hier ontslagen is. Sedert 1619
stond hij te Bergen op Zoom. In 1620 was hij op de zeeuwsche synode als
vertegenwoordiger van de classis Tholen (R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V,
159, 188). Met zijn beide ambtgenooten te Bergen op Zoom: Lambertus de Rijcke
(zie dl. V, kol. 634) en Nathan Vay (zie dl. III, kol. 1271) gaf hij in 1623 te Middelburg
een beschrijving van de belegering uit, welk werk, in het Fransch vertaald en herdrukt,
verscheen als: Bergues sur le Soom assiegée 18 Juillet 1622 et desassiegée 3 Oct.
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suiv. selon la description faite par les 3 pasteurs de l'eglise d'icelle (Brux. 1867). Du
Rieu is bezongen door Adriaan Hoffer (zie dl. VI, kol. 789)
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en door L u d o v i c u s v a n K i n s c h o t in het Latijn.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 179; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 675; III, 132;
Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 147; J. a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , De
waalsche gemeenten in Zeeland (Bergen op Zoom 1848), 19-21, 122, 123; Nederland
in Woord en Beeld, Catalogus (Leid., Burgersdijk en Niermans, 1924), 574; [over
Norwich:] A.A. v a n S c h e l v e n , De nederduitsche vluchtelingenkerken der 16de
eeuw.... ('s Gravenh. 1909), 191-199; Navorscher IV, 121; Nav. bijblad (1855), 120;
L.D. P e t i t , Repertorium.... van tijdschriftartikelen I (1907), 1478.
Knipscheer

[Ringnalda, Gerben]
Ringnalda (Gerben), geb. 5 Juni 1828 te IJlst, overl. te Velp 22 Jan. 1904, zoon
van den burgemeester te IJlst, was eerst bestemd voor den houthandel, maar
wenschte predikant te worden; nam eerst les bij Ds. J.W. Felix te Heeg, liet zich 16
Sept. 1861 inschrijven als theol. stud. aan de hoogeschool te Utrecht en was
predikant te Woudsend (1866-68), Aarlanderveen (1868-70), Doornspijk (1870-74),
Spijk in Gr. (1874-76), 's Grevelduin-Capelle (1876-79), Oldebroek (1879 -86) en
Utrecht (1886-87). Hij behoorde tot de z.g. ‘Waarheidsvrienden’ en was als zoodanig
tegenwoordig bij de opening der Vrije universiteit. In 1882 lid van de synode ijverde
hij voor reorganisatie der kerk en ging in 1887 te Utrecht mee met de doleantie. Hij
schreef in de Utrechtsche kerkbode vele meditaties. Sedert 1893 bediende hij de
Geref. Gemeente B te Apeldoorn, tot hij in 1897 emeritaat verkreeg en 30 Jan. 1898
afscheid nam. Van hem verscheen nog: Opwekkingsrede voor de zendingszaak,
uitgesproken 15 Oct. 1867 te Makkum (Sneek 1867); Bouwen en strijden. Rede ter
gedachtenis van het 4 jarig bestaan der Veluwsche vereeniging. Uitgesproken in
de Herv. kerk te Elburg 17 Febr. 1875; Een nieuw chronol. handboekje bij het
onderwijs in de bijb. geschiedenis (Utr. 1877); Bijbelsche historievragen, ten gebruike
voor catechisatiën. Naar de uitgave van A.P.A. du Cloux, 2e dr. (Utr. 1886);
Afscheidsrede gehouden te Utrecht op 12 Maart 1893 in de Oosterkerk (Utr. 1893).
Wumkes

[Ringnalda, Murk Hotzes]
RINGNALDA (Murk Hotzes), geb. te IJlst 28 Sept. 1775, overl. te Harlingen 4 Jan.
1831, liet zich 10 Sept. 1804 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen. Hij was predikant te Aduard (1809-11), Terkaple (1811-15) en Harlingen
(1815-31). Hij schreef friesche verzen in den dichtbundel: Proeve van dichterlijke
Mengelingen (Zaandam 1822).
Zie: mijn opstel in It Heitelân (1923), 134, 146; mijn Bodders yn de Fryske striid
(Boalsert 1926), 426.
Wumkes

[Rink, Paul Philips]
RINK (Paul Philips), schilder, geboren 25 September 1862 te Veghel en overleden
te Edam 2 September 1903. Zijn allereerste teekenlessen heeft hij van zijn grootvader
ontvangen, die te Oosterhout woonde en bij wien Paul R. dikwijls logeerde. Samen
zaten zij buiten te teekenen. Zijn eerste ernstige lessen kreeg hij daar van den
schilder Weingärtner. Door zijn vader werd hij enkele jaren later naar de haagsche
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academie gezonden, die toen onder leiding van J.Ph. Koelman stond, om er zijn
acte M.O. teekenen te halen. Zonder moeite deed hij zijn examen en dadelijk werd
hem een plaats als leeraar aangeboden, die hij echter niet aannam. Hij wilde wat
meer van de wereld zien. Zijn vader stemde er in toe, dat hij naar Antwerpen zou
gaan, mits hij voor zichzelf zorgde.
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Rink komt daar aan de academie, waar Carel Verlat aan het hoofd stond. Hij leert
er allerlei nieuwe stroomingen kennen, die hij zeer heeft gewaardeerd, maar die
hijzelf niet in toepassing kon brengen. Hij komt in aanraking met Arntzenius, Josselin
de Jong en Vincent van Gogh. Spoedig staat hij in Antwerpen bekend als een der
meest belovende artisten en verschillende prijzen vielen hem ten deel. Zijn grootste
ideaal is naar Italië te gaan. In den zomer van 1887 gaat hij naar Amsterdam om
mee te dingen naar den Prix de Rome, waarvoor het onderwerp was opgegeven:
‘De ontmoeting van Nausikaä en Ulysses.’ Hij kreeg de gouden medaille en de
rijksbeurs, die hem in staat stelde 3 jaar in Italië, Spanje en Algiers te studeeren.
Hij heeft er hard gewerkt en veel studies gemaakt in het Vaticaan en in de musea,
terwijl hij ook andere italiaansche steden bezocht. Tot zijn vele vrienden daar
behoorde de fransche musicus Gustave Charpentier, die eenige opera's
componeerde. Rink zelf speelde niet onverdienstelijk viool. In 1888 was hij te Parijs.
In 1892 keert hij naar den Haag terug, waar hij een expositie inricht in den Haagschen
kunstkring van zijn studies en reisschetsen, waarvan veel werd verkocht. Van dezen
kring werd hij een groote steun en ook als bestuurslid heeft hij er verschillende
buitenlandsche artisten geïntroduceerd en mee den stoot gegeven tot de
internationale tentoonstelling, waar voor het eerst het werk der jongeren werd
geëxposeerd. Rink had vooral bewondering voor Jacob Maris. Veel heeft hij gewerkt
in oude hollandsche stadjes, waar hij zijn modellen in een pittoreske omgeving kon
bewonderen. In 1900 woont hij een paar jaar in Hattem, in 1902 in Volendam, in
1903 in Edam. Ook in Amsterdam had hij een atelier op den Singel, waar hij minstens
één dag per week werkte. Talrijke aquarellen toonen zijn illustratief talent. Ook zijn
vrouw, C o r r y B o e l l a a r d , heeft geschilderd.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 459; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVIII (1934), 371; A.
P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. Schilderkunst (1923), 293; P.A.
H a a x m a n Jr. in Elsevier's Maandschrift (1901), 83; Catalogus van het atelier
Rink, geveild 30 October 1906 bij Fred. Muller en Co. te Amsterdam.
van Guldener

[Rinteln, Cornelis van]
RINTELN (Cornelis v a n ), geb. te Buren 22 Maart 1787, overl. te Veenhuizen 10
Oct. 1844, liet zich 30 Maart 1806 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Utrecht, trad Nov. 1821 in dienst als predikant te Giessen-Rijswijk, vertrok in 1827
naar Ossendrecht en was vervolgens werkzaam te Veenhuizen (1833-44). Van hem
verscheen: Leerrede bij gelegenheid van eenen brand te Almkerk (den Bosch 1826);
Zestal leerredenen (Rotterdam 1828); Leerrede ter herinnering aan den
Tiendaagschen Veldtocht (Gron. 1839).
Zie: T.A. R o m e i n , De Hervormde predikanten van Drenthe (Groningen 1861),
124.
Wumkes

[Rintjes, Hendrik]
RINTJES (Hendrik), boekdrukker, geb. 1630 te Leeuwarden en aldaar overl. 23 Mei
1698. Omstreeks 25 jaar oud (1655) richtte hij in Frieslands hoofdstad een nieuwe
drukkerij op, wier eerste proeven alleszins den lof van zuiverheid en netheid
verdienen, dien de friesche dichter Gijsbert Japiks haar toezwaait. Hij was wellicht
knecht geweest bij Claude Fonteyne en had daar den dichter met diens vrienden
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leeren kennen. Zij boden hem hun verzen aan om gedrukt te worden in een
keurlezing der beste verzen van Vondel, Vos, Huygens, de Groot, Brandt e.a.,
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die hij uitgaf onder den titel Klioos Kraam (1657). Later, toen hij als liefdeprediker
bij de waterlandsche gemeente der Doopsgezinden was opgetreden, bracht hij een
dergelijke verzameling van geestelijke verzen en liederen bijeen, welke hij in 1685
als Lustpriëel der Zeeden uitgaf, en vermeerderde met zijn eigen verzen: De
morgenstond, Gedachten op den jongsten dag en Puntdichten. Van de schrijvers,
die hun werken bij hem uitgaven, zijn te noemen: Gabbema, met zijn brieven van
Viglius en de Lustgaarde (1661), prof. Munting te Groningen met zijn Oefening der
planten (1672), Ds. Boëtius met zijn Leven van prins Willem Frederik (1665), en
vooral Menno baron van Coehoorn, met zijn De nieuwe Vestingbouw (1685).
Bovendien gaf Rintjes vertalingen en uitgaven van vreemde schrijvers, zooals het
Secreetboek van Battus (1664), de Historiën van de Commines (1665), de Spreuken
van Erasmus (1672), de Memoriën van Bentivoglio (1674), de Aristippus van Balzac
(1677), de Natuursverborgenheden en nieuwe Geneesmiddelen van Digby en
Kircherus (1697).
De taal van zijn poëzie noemt hij de ‘tale Kanaäns’.
Er is bij hem geen spoor van humanisme en kunst van ‘rhetoryck’. Hij wenscht
niet gerekend te worden tot de deftige dichters, die het spoor der heidenen volgen,
en allerlei ijdele zaken de menschen gemeen maken, noch tot de vrije verstanden,
die hun stof vaak zeer onstichtelijk voorstellen. Hij ontleent zijn motieven aan God,
natuur, arbeid, huis en geboortegrond. In zijn Sielsucht tot God verneemt men diepe
klanken van innige vroomheid.
Zie: J.H. H a l b e r t s m a , Hulde aan Gijsbert Japiks (Bolsward (1824), dl. II, blz.
378-380; W. E e k h o f , De Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden (Leeuw. 1870),
blz. 154, 200, 425.
Wumkes

[Ris, Cornelis]
RIS (Cornelis), Willemsz (?), geb. te Hoorn in de eerste helft van de 18de eeuw,
overl. ald. na 1781. Nadat Hermanus Schijn (zie dl. VII, kol. 1129) reeds in 1723
met zijn Ontwerp tot vereeniging der doopsgezinde Christenen.... (Amst. 1723;
herdr. 1738) vergeefsche pogingen had gedaan tot vereeniging van de
Doopsgezinden te Amsterdam, beproefde Cornelis Ris hetzelfde sedert 1759, vooral
te Hoorn. De ‘Zonsche Sociëteit’, eveneens vervuld van het verlangen om ‘de
algemeene vereeniging der doopsgezinden op den grondslag van hunne
belijdenissen meer doeltreffend te bevorderen’, verzocht in 1763 deze gemeente,
en dus Cornelis Ris, ‘een ontwerp van geloofsleer ter proeve op te stellen’. Deze
bood hierop in 1765 aan zijn: Geloofsleeren der waare Mennonieten of
Doopsgezinden (Hoorn 1766). Dit stuk werd onderzocht en in 1773 bij een plechtige
approbatie door deze ‘Sociëteit’ bekrachtigd. Door Ris werd in dit verband nog
opgesteld in 1768: Ontwerp ter proeve, om de aanmerkingen overeen te brengen,
samen met: Kort berigt van 't voorgevallene over de Geloofsleer der waare
Mennoniten, uitgegeven te Hoorn in 1776. In dit werk komen ook twee brieven van
Ris voor. Toch zijn ook deze pogingen niet van blijvenden invloed geweest. Y p e y
schrijft deze mislukking toe aan het groot getal van de artikelen in deze ‘geloofsleer’,
namelijk 36, en aan de ‘vrijheidszucht der doopsgezinden die hun eigen overtuiging
willen volgen zonder zich aan een voorgeschreven richtsnoer te binden’ (Kerkelijke
gesch. van de 18e eeuw, IX, 134). B l a u p o t t e n C a t e beaamt dit. S. C r a m e r
vat dit pogen aldus samen: ‘Naar oude belijdenisschriften had C. Ris weer gegrepen
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in zijn zucht om in de vervloeiende gemeenten 't besef te vernieuwen van haar plicht
om christelijke godsvrucht te handhaven, 't besef ook van een gemeenschappelijken
grond, waarop allen stonden of behoorden te staan. Kracht zou ontwaken als weer
eens in geformuleerde denkbeelden een getuigenis van christelijk en gemeentelijk
geloof werd afgelegd. Zulk een program zou geloof en gemeenteleven bewaren
voor verderen achteruitgang’.
Bovendien heeft Ris met Jan Beets (zie dl. III, kol. 80), broeder van Pieter Beets
(zie dl. III, kol. 86 v.), pogingen gedaan om een vereeniging met de hervormden
voor te bereiden, zooals blijkt ook uit zijn straks genoemd Kort berigt.... Jan Beets
schreef daartoe in 1776 zijn Eéne kudde en één Herder.
B l a u p o t t e n C a t e roemt zeer zijn volgende geschriften (en daden): Ontwerp
der Vaderlandsche Maatschappij ter liefde van het Gemeenebest opgerigt te Hoorn
(Hoorn 1778); Algemeen berigt van den Staat der Vaderlandsche Maatschappij,
van reederij en koophandel, opgerigt binnen Hoorn (Hoorn 1879); Staatkundig
onderzoek van de ware grondbeginsels, doeleinden en nuttigheit der Vaderlandsche
Maatschappij opgerigt binnen Hoorn (Hoorn 1781). Hij eindigt zijn lofspraak aldus:
‘De Staatsomstandigheden evenwel hebben de duurzame vruchten van zijn edele
pogingen verijdeld’.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph.
1870), 679 v.; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgezinden in Holland,
enz. I (Amst. 1847), 38; II (Amst. 1847), 36, 87, 180; [S. M u l l e r ], Jaarboekje voor
de dpsgz. gemeenten (1837), 46; (1838 en 39), 116; Doopsgezinde bijdragen (1898),
14; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 440;
Catalogus.... van de bibliotheek der Ver. dpsgz. gemeente te Amsterdam (Amst.
1919), 135 [Schijn], 173, 220, 253, 265; Inventaris der archiefstukken.... bij de Ver.
dpsgz. gemeente te Amsterdam (1884) I, 167 v. (nos. 931-941), II, 22-24 (nos.
131-144.
Knipscheer

[Ritter, Wilhelm Leonard]
RITTER (Wilhelm Leonard), geb. te Haarlem 6 Maart 1799, overl. aldaar 15 Oct.
1862, was oostindisch ambtenaar en schrijver van: Indische herinneringen (Amst.
1843); Nieuwe Indische herinneringen (Batavia 1845), 2 dln.; De Europeaan in Ned.
Indië (Leiden 1856); Nacht en morgen uit het Indische leven (Amst. 1861); Vrijheid
en dwang. Eene episode uit de Indische geschiedenis der 17de eeuw. Historisch
romantisch verhaal (Amst. 1861). Verder gaf hij tekst voor E. H a r d o u i n , Tooneelen
uit het leven, karakterschetsen en kleederdrachten uit Java's bewoners, in
afbeeldingen naar de natuur geteekend ('s Gravenhage 1854).
Wumkes

[Ritzema, Helperus]
RITZEMA (Helperus), geb. te Groningen 1711, overl. te Breda Nov. 1787,
schoonzoon van Ds. J o h a n n e s H o f s t e d e te Zuidlaren, liet zich 15 Juni 1727
inschrijven als student aan de groninger hoogeschool, trad voor het eerst in dienst
op 10 Juni 1737 te Niekerk en Faan in het Westerkwartier, vertrok in 1744 naar
Metslawier c.a., waar hij werkzaam was tot 1747. Verder bediende hij het predikambt
te Gasselte 1747-66, en te Breda 1766-87. Hij werd in 1758 gecommitteerd ter visie
van de autografa der Nederl. Bijbeloverzetting; hij gaf in het licht: De uitmuntende
heerschappij der zeer overvloedige genade Gods boven de vermeerderde zonde,
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aangetoond uit Romeinen V:12-21 en proefkundig bevestigd met Lukas XV:11-32,
Leiden, 1774.
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Zie: T.A. R o m e i n , De Hervormde Predikanten van Drenthe (Gron. 1861), 57;
d e z ., Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 486.
Wumkes

[Rive, Hanso Wilhelmus de la]
RIVE (Hanso Wilhelmus d e l a ), geb. te Leeuwarden in 1720, overl. te Maastricht
22 Maart 1766, liet zich 1 Aug. 1740 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Franeker, waar hij 14 Maart 1742 onder leiding van prof. E.L. Vriemoet een
Dissertatio exhibens adnotationum philologicarum, ad selecta loca Sancti Codicis,
specimen duodecimum (Franeq. 1742) verdedigde. Candidaat geworden, werd hij
28 Mei 1747 te Oostermeer tot predikant bevestigd. Verder was hij van 1751 af
werkzaam te Maastricht, waar hij wegens aanhoudende ongesteldheid emeritus
werd op 9 Maart 1765. Hij ligt in de St. Janskerk aldaar begraven.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 141.
Wumkes

[Robles, Caspar de]
ROBLES (Caspar d e ), heer van Billy en Malepert, geb. te Robles in Portugal 1527,
overl. te Antwerpen 4 Apr. 1585, was de zoon van eenvoudige ouders. Zijn moeder
was de min van den kroonprins van Spanje, later Philips II, en hierdoor kwam de
Robles aan het hof van Karel V. Eenigen tijd was hij in dienst van prins Willem van
Oranje; er wordt vermeld, dat er groote vriendschap tusschen hen ontstond; toch
heeft hij zich later niet bij den Prins aangesloten.
In den oorlog tusschen Spanje en Frankrijk (1556-59) heeft hij, die klein van
gestalte was, eens een franschen langen ridder overwonnen en dit bedrijf heeft,
zegt men, hem het hart doen veroveren van de zuidnederlandsche vrouwe van de
bovengenoemde heerlijkheden.
In 1567 was hij kapitein en gouverneur van Philippeville. Hij werd in datzelfde jaar
door de regentes Margaretha van Parma naar Spanje gezonden om den Koning
tegen te groote gestrengheid te waarschuwen. Hij woonde in het volgende jaar het
beleg van Valenciennes bij.
Hij was tegenwoordig bij den slag bij Jemgum op 21 Juli 1568, waarbij Lodewijk
van Nassau overwonnen werd. In hetzelfde jaar werd hij aangesteld tot
luitenant-stadhouder van Friesland, Groningen en Drente, achtereenvolgens onder
de stadhouders Arenberg, overleden in 1568, Megen, overleden in 1571, en
Berlaymont. Daar de beide laatsten bijna nooit in deze provinciën kwamen, was hij
in hun tijd de eigenlijke stadhouder. Hij bouwde, om de noordelijke gewesten te
bedwingen, de kasteelen te Oostmahorn, Delfzijl, Groningen, Slooten, de Lemmer
en Makkum. Vooral dat te Groningen was groot.
In 1569 werd hij benoemd tot kolonel van 6 vendels waalsche infanterie, in
garnizoen te Groningen. Op 1 Nov. 1570 werd Friesland geteisterd door een hevigen
stormvloed, die het grootste gedeelte daarvan onder water zette. Op sommige
plaatsen kwam het water tijdelijk 3 meter hoog op het land te staan en het was alleen
doordat de bevolking die buiten de terpen woonde, zich grootendeels daarop kon
redden, dat er niet nog veel meer menschenlevens verloren gingen. Robles kreeg
door bemiddeling van Viglius gedaan, dat Friesland een jaar van belasting werd
vrijgesteld.
Hij werd in Mrt. 1571 in plaats van den graaf van Megen aan het hoofd eener
commissie van 7, later 5 leden gesteld, tot onderzoek naar de geschillen tusschen
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de belanghebbenden over het herstel der dijken. In Apr. d.a.v. verhuisde hij hiervoor
naar Leeuwarden. De uitspraak der commissie
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volgde eerst 7 Aug. 1573. De dijk tusschen Dijkshoek en Makkum, over welken de
geschillen liepen, werd in tweeën verdeeld en het onderhoud opgedragen aan twee
colleges, onduidelijk Binnenen Buitendijks genoemd. De grens lag even bezuiden
Harlingen. In 1575 vereerden de dijksbesturen Robles ƒ 1400 en besloten, dat op
de genoemde grens een gedenkteeken te zijner eer opgericht zou worden; deze
zoogenaamde ‘Steenen man’ met twee hoofden, naar het noorden en het zuiden
ziende, is nog aanwezig.
In een gevecht bij Staveren in Mei 1572 versloeg hij 6000 man, die in dienst van
den Prins aldaar geland waren. Het gevolg was, dat Bolsward, Sneek en Franeker,
die zich reeds voor den Prins verklaard hadden, voor Spanje werden herwonnen.
In Jan. 1573 ontbood Alva hem naar het beleg van Haarlem, hij werd daar in Mei
gewond en keerde eerst in Aug. naar Leeuwarden terug. Hij veroverde op de
Zuiderzee in hetzelfde jaar 7 uit de Noordzee komende schepen, geladen met rogge.
In Nov. 1573 werd hij eindelijk tot stadhouder en kapitein-generaal van Friesland,
Groningen en Drente benoemd.
Waarschijnlijk in 1571 werd op zijn initiatief begonnen met het graven van het
naar hem Kolonelsdiep genoemde kanaal van het Bergumermeer naar de Louwers.
Dit is, ook onder zijn bestuur, voortgezet naar de nabijheid van Zuidhorn. Het kanaal
kwam in 1575 gereed en is in 1654 verlengd tot Groningen.
Toen, als gevolg van de pacificatie van Gent, de Friezen en Groningers zich bij
den Prins aansloten, werden Robles, zijn zoon, zijn kleinzoon en eenige kapiteins
door muitend spaansch krijgsvolk op het Blokhuis te Leeuwarden gevangen gezet.
Eerst in Mrt. 1577 werd hij, nu in de macht der Staten, op bevel van den Raad van
State, geslaakt en naar Brabant gebracht. Hij vervoegde zich nu met Mondragon
(dl. II, kol. 937) bij Jan van Oostenrijk op het kasteel te Namen en daarna op dat te
Luxemburg.
In 1578 commandeerde hij in den slag bij Gembloux een afdeeling ruiterij. Na de
overgave van Leuven werd hij met een zending naar Spanje belast, werd na zijn
terugkomst gouverneur van het kasteel te Limburg en diende in 1584 onder Parma
bij het beleg van Antwerpen, waar hij omkwam bij de uitbarsting tot vernieling van
de brug over de Schelde. Hij werd tegen een paal verpletterd.
Zie: W. E e k h o f f , Het leven en de verdiensten van Caspar van Robles in Vrije
Fries IX (1862), 24 en vlgg.
Ramaer

[Rochefort, Lodewijk Anthonie de]
ROCHEFORT (Lodewijk Anthonie d e ), geb. 4 Maart 1813 in den Briel, overl. te
Leens 11 Juli 1853, zoon van P i e t e r A b r a h a m d e R. en A n t j e D o u w e s ,
werd als med. student ingeschreven op 13 Juli 1830 aan de groninger hoogeschool.
In dit jaar trok hij als vrijwilliger mede uit tegen de Belgen. Tot het academieleven
teruggekeerd, promoveerde hij 17 Dec. 1835 op een proefschrift Qua inquiritur, num
synchondrotomia pubis sit indicata. Te Leens oefende hij gedurende 18 jaar de
genees- en vroedkundige praktijk uit en overleed aldaar zeer onverwacht aan een
kortstondigen hevigen typhus.
Zie: Herinnering aan den Weled. Zeergel. Heer L.A. de Rochefort (Gron. 1853),
waarin de rede voorkomt, die zijn zwager B u s c h K e i z e r in de kerk te Leens bij
de begrafenis uitsprak.
Wumkes
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[Rodenburg, Rutgerus]
RODENBURG (Rutgerus), geb. te Leeuwarden 16 Maart 1771, overl. te IJlst 15
Apr. 1843, werd als candidaat te Akkrum en Terhorne bevestigd 23 Nov. 1794 en
was verder predikant te Nije haske (6 Mei 1804-Dec. 19) en te IJlst, 12 Dec. 1819,
waar hij tot zijn dood werkzaam was. Hij schreef: Vijftal leerredenen over de gelijkenis
van den Zaadzaaier (Sneek 1814); Verhandeling over de Assyrische, Babylonische,
Medische en Perzische rijken (Gron. 1820).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 365,
608, 630; mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1932), 67 en 91.
Wumkes

[Roelants, Egbert]
ROELANTS (Egbert), geb. te Groningen 30 Maart 1815, overl. ald. 29 Maart 1837.
Zijn leven was kort, maar veel belovend. Zijn vader was te Leuven inspecteur van
de academie, benoemd door Willem I. Na 1830 moest hij België verlaten en
studeerde hij te Groningen. Bestemd om de Waalsche gemeenten als predikant te
dienen, stierf hij echter reeds voordat hij candidaat in de godgeleerdheid was
geworden. Nochtans had hij toen al twee prijsvragen beantwoord, een van de
theologische faculteit te Leiden in 1833, en een van die te Utrecht in 1834. De eerste
vroeg een vergelijking van de noordsche mythologie met die van de Grieken en
Romeinen in verband met de overblijfselen van den alouden godsdienst in ons land;
de andere vroeg naar de oorzaken en gevolgen van de scheuring in het bisdom
Utrecht in de vijftiende eeuw. Beide geschriften, hoewel niet bekroond, werden
vertaald door Mr. J. d e W a l en L.S.P. M e y b o o m . Met een voorrede van P.
Hofstede de Groot (zie dl. II, kol. 530-532) en met bijschriften te zijner gedachtenis
door J. d e W a l , B.H. L u l o f s en F.C. de Greuve (zie dl. III, kol. 497-499) zijn
deze antwoorden uitgegeven onder den titel: Twee nagelaten verhandelingen
betrekkelijk de geschiedenis en oudheden van Nederland. Met een portret en
facsimile, benevens eenige berichten over den overledene, tot een gedachtenis
voor zijne vrienden (Gron. 1839).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 197 v.; Alphabetische
naamlijst van boeken enz. (1833-49), 563.
Knipscheer

[Röell, Herman Alexander]
RÖELL (Herman Alexander), geb. op het landgoed Dölbergh, niet ver van Unna
(graafschap Mark), in 1653, overl. te Amsterdam 12 Juli 1718 op een reis van
Franeker uit wegens het overlijden van een bloedverwant in weerwil van zijn
ongesteldheid. Zijn vader, J o h a n R ö e l l , een hoofdofficier in brandenburgschen
dienst, sneuvelde 16 Mei 1657; zijn moeder, E l i s a b e t h B r u g g e m a n s , was
reeds in 1655 overleden. Hij studeerde te Hamm, te Utrecht (1670/71), te Groningen
(24 Aug. 1671 tot 72), Bremen, Marburg, Heidelberg, Zürich, wederom te Hamm
(1674). Hier verdedigde hij onder Wilh. Momma (zie in dit deel kol. 639) zijn
Dissertatio de vera satisfactione peccatorum praestita per Jesum Christum (Febr.
1675). Hij voltooide zijn godgeleerde studiën te Utrecht (1676) en bezocht daarna
nog Leiden. Na hofprediker te zijn geweest te Herford, kwam hij in 1680 aan het hof
van Albertine Agnes, de weduwe van den frieschen stadhouder Willem Frederik
(zie dl. I, kol. 60 v. en 1573-75). Sedert 3 April 1682 was hij predikant te Deventer,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

waar hij ook in opdracht van den magistraat de studenten van de illustre school het
werk van Johannes Coccejus, Summa doctrinae de foedere et testamento Dei leerde
kennen (zie dl. I, kol. 616-618), totdat hij benoemd werd als hoogleeraar in de
wijsbegeerte, kort daarna
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als buitengewoon, weldra als gewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker.
Hij hield op 17 Juni 1686 zijn Oratio de religione rationali (Fran. 1686; herdr. 1689,
1695, 1700; Herb. 1705, Ultraj. 1713; vert.: Over den redelijken godsdienst, Utr.
1705). Deze rede vinden wij ook aangeduid als: Oratio de religione naturali (v a n
V e e n e n R e i t s m a ), en als: Dissertatio filosofica de theologica naturali et de
ideis innatis. Na eenige maanden werd hij bevorderd tot doctor theologiae et
philosophiae. Wel genoot hij groote achting om zijn geleerdheid, maar hij had ook
vele bestrijders. Zonder te beweren volledig te zijn, somt B o e l e s (a.w., 312 v.)
een lijst van 24 geschriften in dezen op. Reeds uit de titels ontvangt de lezer een
denkbeeld van den omvang en den toon van deze twisten. Vóóraan stonden zijn
leerling en neef G i j s b e r t W e s s e l D u k e r , die op 9 Oct. 1686 een Disputatio
de recta ratiocinatione verdedigde, een omwerking van Röell's rede, en U l r i c h
H u b e r , (zie dl. I, kol. 1165-68). Het laat zich denken: ‘Met al deze geschriften die
elkander in 1686 en 87 opvolgden, was het pleit niet beslist’ (G l a s i u s ). De friesche
Staten verboden in 1688 alle geschrijf vóór en tegen. Nauwelijks was dit gesust of
daar ontvlamde de geruchtmakende strijd over de eeuwige generatie des Zoons.
Nog waren zijn denkbeelden daarover slechts tot uiting gekomen in de verdediging
van eenige disputaties onder zijn leiding, toen Campegius Vitringa (zie in dit deel
in voce) aan een zijner werken (Fran. 1689) vijf stellingen toevoegde, kennelijk doch
niet met name tegen Röell gericht, van welke men zonder ergernis te geven in de
Gereformeerde kerk niet mocht afwijken (Theses a quibus in Ecclesia Reformata
absque scandalo non licet recedere). Spoedig daarna liet Röell onder zijn leiding
op in het oog loopende wijze verdedigen: Theses theologicae de generatione Filii
et morte fidelium (Fran. 1689); Vitringa daartegen een: Disputatio theologica, qua
theses de generatione Filii ex Patre et morte fidelium temporali, nuper vulgatae,
examinantur (Fran. 1689). Röell antwoordde met: Dissertatio theologica de
generatione Filii, qua suas de ea theses plenius explicat et contra cl. v. Campegii
Vitringa objectiones defendit (Fran. 1689). Vitringa liet volgen: Epilogus disputationis,
non ita pridem a se habitae de generatione Filii (Fran. 1689); Röell wederom:
Disputatio theologica altera de generatione Filii opposita epilogo Campegii Vitringa
(Fran. 1689). Na nog eenige geschriften, van Röell: Kort en eenvoudig berigt van
het verschil over de geboorte des Soons (Amst. 1691), van Vitringa: Korte verklaringe
van het Gelove der algemeene Kercke aengaende de geboorte des Soons (Fran.
1691), traden wederom de Staten gebiedend tusschenbeide. Synoden van andere
provinciën, Utrecht, Zuid- en Noord-Holland, Groningen, Zeeland hielden nog eenige
jaren het vuur brandende.
Toch werd Röell in 1704 tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht benoemd.
Hij aanvaardde dit ambt 22 Sept. 1704 met zijn: Oratio de theologia et theologiae
supranaturalis prae naturali praestantia (Ultraj 1704). De bestrijders van zijn
‘dwalingen’, aangeduid als ‘Röellisme’, bleven hem niet alleen te Utrecht, maar ook
na zijn dood tot het einde van de 18de eeuw vervolgen, en zagen in hem zoowel
een Coccejaan als een Cartesiaan. Doch hij was een zelfstandig geleerde ook bij
velen geliefd. Jacob Willemsen schreef na langen tijd nog: Een graaggetrouw Dienaar
van Jezus Christus (Middelb. 1777).
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Nog schreef hij o.a.: Oratio funebris de vita et morte Philippi Matthaei (Fran. 1701);
Commentarius in principium epistolae ad Ephesios (Traj. ad Rhen. 1715); Dissertatio
philosophica dementis existentia.... exercitationes tres ad 1 Tim. 3:5 (Fran. 1692);
Dissertationes philosophicae de theologia naturali duo, de ideis innatis una, Gerardi
de Vries diatribae opposita (Fran. 1700); Disputatio theologica de Sanctitate Dei et
hominis (Ultr. 1706). Na zijn dood verscheen: Explicatio catecheseos Heidelbergensis
(Traj. 1728); Commentarius in epistolam ad Ephesios pars altera; et brevis epistolae
ad Colossenses exegesis (Traj. 1731); Exegesis in psalmum 89 (Duisb. 1737).
In Oct. 1687 is hij gehuwd met C o r n e l i a B a i l l i . Zonen van hen waren
Dionysius Andreas Röell (zie dl. III, kol. 1081) en J o h a n n e s A l e x a n d e r R ö e l l
(zie J.C. v a n S l e e , a.w., 97 v., 107).
Zijn door H. van Velthoven geschilderd portret is in de Universiteit te Utrecht, een
van een onbekenden schilder bij douair. barones Röell-Collot d'Escury te 's
Gravenhage; gegraveerde portretten door J. Houbraken naar J. Wandelaar, door
P. Aeneae en een onbekende.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 189-197; H.J.E. v a n
H o o r n , Disquisitio historica dogmatica exponens Roëllii litem de aeterna
generatione filii Dei a Patre (Ultraj. 1856); Judicium ecclesiasticum, quo opiniones
quaedam clar. H.A. Röell synodice damnatae sunt, laudatum a professoribus theol.
in academia Lugd. Bat. (Lugd. Bat. 1723). vert. als: Het kerkelijke oordeel, waardoor
eenige meyningen van den vermaarden Dr. H.A. Röell in de synode veroordeelt
zijn.... (Leid. 1725); S.D. v a n V e e n in H e r z o g 's Realencyklopädie XVII (1906),
S. 71-74; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het rijks-athenaeum te
Franeker (Leeuw. 1879), 212, 309-318; J.C. v a n S l e e , De illustre school te
Deventer ('s Gravenh. 1916), 34, 97 v., 107, 113, 118; J. R e i t s m a , Gesch. v.d.
Hervorming en de Herv. Kerk der Ned, 4e dr. (Utr. 1933), 364 v., 378, 408, 420; L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 263, II (Amst. 1912), 13,
23, 91, 148; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 531, 793 (no. 753); K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek
II (Zutph. 1870), 688 v.; H.H. R ö e l l , De afstammelingen van H.A. Röell en Cornelia
Bailli (Zaltbommel 1904) [vgl. E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte
genealogieën.... (Haarl. 1933), 171]; C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs in Ned.....
II (Leid. 1874), 270, 307-312, 376, 392-394; L. K n a p p e r t , Bibliografische inleiding
tot de theologie (Leid. [1925]), 109.
Knipscheer

[Roels, Gelijn Gillis]
ROELS (Gelijn Gillis), geb. te Dordrecht in 1707, overl. in 1749, liet zich 2 April 1731
inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, kwam als proponent te
Dirksland in 1732, welke gemeente hij diende tot 1748. Hij beoefende de dichtkunst,
blijkens zijn werk: De zucht der opregten ofte eenige Geestelijke Gezangen (3e dr.
Rotterdam 1754, herdrukt 1763).
Wumkes

[Roest, Jan van der]
ROEST (Jan v a n d e r ), geb. te IJselstein 16 Maart 1755, overl. te Haarlem 8 Jan.
1814, was predikant te Blauwkapel (1778-79), Elst (1779-83), Amersfoort (1783-87)
en Haarlem 1787 tot zijn dood). Hij muntte uit als kanselredenaar en droeg veel bij
tot verbetering van de predikwijze in Nederland. Zijn leerreden waren
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vertaalde een
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werk van D.J. K ö p p e n uit het Hoogduitsch: De bijbel, een werk van goddelijke
wijsheid (Utrecht 1794). Verder verscheen van hem: Bijbelsche tafereelen van
leerzame sterfgevallen en uiteinden in leerredenen (Amst. 1782, 1802); Leerredenen
over de genoegens van den godsdienst (2e dr. Amst. 1806); Twee leerredenen
(Amst. 1814); Nagelatene leerredenen (Amst. 1816). Ook gaf hij in het licht: Brief
aan eene vriendin over den zin van 1 Joh. 3:1, 2 (Haarlem 1810), waarin hij zijn
opvatting en vertaling van die plaats tegen een aanmerking van den hoogleeraar
van der Palm in diens leerrede over dien tekst verdedigt. Ook gaf hij: Leerrede ter
opwekking tot eene christelijke opvoeding van kinderen. Uitgesproken te Haarlem,
3 Oct. 1813 na den dood van een zijner dochters, waarbij gevoegd is een tweede
leerrede, ter herinnering aan 's menschen broosheid en vergankelijkheid (2e dr.
Amst. 1835); Kinderpreeken (Amst. 1849), 6 stuks, ook afzonderlijk. Op hem is een
lijkzang gemaakt door A. Loosjes Pzn. en een 4-regelig grafvers van H. Polman
onder een silhouet met graftombe.
Zijn portret werd gegraveerd door A. Serné, R. Vinkeles en een onbekende.
Zie: Y p e y , Gesch. der Chr. kerk in de 18e eeuw, VIII, 680; G l a s i u s , Godgeleerd
Nederland (den Bosch 1856) III, 109-201; F. M u l l e r , Catal. van portretten (Amst.
1853), 216.
Wumkes

[Roest van Limburg, Mr. Theodorus Marinus]
ROEST VAN LIMBURG (Mr. Theodorus Marinus), geb. te Rotterdam 8 Juli 1806,
overl. te Florence 3 Mrt. 1887, was de oudste zoon van J a c o b A d r i a a n R o e s t
van Limburg en Sara Cornelia Rochussen.
Hij werd 12 Oct. 1830 aan de universiteit te Leiden ingeschreven, waarschijnlijk
na er reeds eenige jaren oningeschreven gestudeerd te hebben en promoveerde
er 26 Nov. 1831 in de rechten op een dissertatie De jure reipublicae cum deficientibus
ab alia republica provinciis, velut cum civitate sui juris, agendi.
Hij zette zich als advocaat te Arnhem neder en werd omstreeks 1835 tevens
redacteur van de Arnhemsche Courant, aan welke hij een voor dien tijd, toen in
Noord-Nederland nagenoeg iedereen nog geheel tevreden over Willem I en zijn
beheer was, zeer radicale richting gaf. Naar gezegd, om zijn gevreesde oppositie
kwijt te raken, werd hij in een geheel andere richting gestuurd door zijn benoeming
10 Dec. 1841 tot raad van legatie aan het departement van Buitenlandsche Zaken.
Het doel werd niet bereikt, want de oppositie der Arnhemsche Courant werd kort
daarna veel heviger.
Op 3 Apr. 1843 werd Roest benoemd tot secretaris van legatie bij het gezantschap
te Weenen, in 1845 tot zaakgelastigde te Athene en 18 Mei 1846 werd hij op
non-activiteit gesteld. In Aug. 1851 werd hij tot zaakgelastigde te Lissabon, op 15
Oct. 1856 tot gezant te Washington benoemd.
Op 8 Juni 1868 werd hij tot tijdelijk minister van Buitenlandsche Zaken in het toen
gevormde liberale kabinet van Bosse-Fock (dl. IV, kol. 258) opgenomen en op 15
Aug. d.a.v. werd hem die portefeuille met ingang van 1 Sept. definitief toevertrouwd.
Hij heeft als zoodanig de jaren voor en na den fransch-duitschen oorlog van 1870
medegemaakt. Hoewel onze onzijdigheid bewaard gebleven is en vooral doordat
de oorlog zoo kort geduurd heeft, zijn groote moeilijkheden, gelijk zijn voorganger
gehad heeft, uitgebleven. In de Tweede Kamer had men weinig vertrouwen in hem;
zij die zijn vrienden niet waren vergeleken hem bij de Drenkelaers, twee figuren uit
romans van van Lennep.
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Hij verzocht nog, voor het geheele kabinet heenging, ontslag, dat hem 12 Dec. 1870
eervol verleend werd. Hij is daarna in het buitenland gaan wonen.
Hij huwde I s a b e l l a C a s s , een Amerikaansche, geb. 28 Oct. 1820.
Hij schreef, uitgezonderd de laatste brochure, alles in den tijd van zijn
redacteurschap: vertaling van N. M a c h i a v e l l i , Lessen van staatkunde of
redeneringen over de tien eerste boeken van Titus Livius (Rott. 1836); Iets over het
duel als onderwerp van wetgeving (Rott. 1836); De Nederlandsche stemmen voor
de regtbank van het publiek gebragt (Rott. 1836); De vorst in constitutioneele staten
(Rott. 1836; hiervan verscheen hetzelfde jaar een tweede druk); Liberalismus (Leiden
1837); Ontwerp van regtstreeksche verkiezing en zamenstelling der Staten-Generaal
in Nederland (Arnh. 1839); De grondwet moet een nationale kracht wezen (Arnh.
1840); Aan wie zal het door den Koning goedgekeurde ontwerp worden voorgelegd,
aan de Staten-Generaal of aan de stemgeregtigde natie? (den Haag 1848).
Ramaer

[Rogge, Hendrik Cornelius]
ROGGE (Hendrik Cornelius), geb. te Amsterdam 16 Febr. 1831, overl. te Haarlem
29 Aug. 1905. Zijn vader I J s b r a n d R o g g e was apotheker te Amsterdam (geb.
te Berkel 26 Febr. 1794, overl. 14 Maart 1855). Zijn grootvader was Cornelius Rogge
(zie dl. VIII, kol. 1270 v., en G l a s i u s , Godgel. Ned. III, 201-203). De ouders van
den laatstgenoemde waren I J s b r a n d R o g g e en J o h a n n a R e g t e r s en
behoorden tot de Gereformeerde kerk, de staatskerk, doch lieten hun zoon in 1778
inschrijven aan het seminarium der Remonstranten. Reeds als student hebben
Hendrik Cornelius Rogge en J.G.R. Acquoy (zie dl. II, kol. 8-10) onder leiding van
W. Moll (zie dl. VIII, kol. 1162-1164) als redacteuren acht jaargangen in het licht
gezonden van den Kalender voor de protestanten in Nederland. Deze verschenen
van 1856 tot 63. De ‘inleiding’ in den eersten jaargang (I, 1856, 5-12) is geschreven
in Aug. 1855. Het gezelschap studenten, dat Moll om zich verzameld had, had
namelijk vernomen, dat de berlijnsche hoogleeraar P i p e r sedert ettelijke jaren
uitgaf een Evangelischer Kalender. De belangstelling daarvoor heeft hen
aangemoedigd. De bedoeling was den roomschen heiligenkalender te vervangen.
Wanneer zij nu op iederen dag des jaars een naam plaatsten van een(e), die voor
de geschiedenis der Christelijke kerk in het algemeen of voor die in Nederland vooral
belangrijk is door leer, leven of sterven, dan konden de Protestanten door middel
van zulk een kalender aan iederen dag een heiligende herinnering verbinden.
Niemand behoefde zich dan meer te behelpen met ‘onaangename en onvruchtbare
indrukken van heiligen’. Ook zou niemand meer spreken van ‘Driekoningendag, St.
Jan, St. Margriet, St. Maarten’ enz. ter aanduiding van een datum. Allerheiligendag
bleef gespaard en van den roomschen kalender is overgenomen zooveel de
Protestant daarvan overnemen mag. Het ontwerp van dit alles vinden wij in alle
jaargangen, hier en daar een weinig gewijzigd. ‘Levensgeschiedenissen’ van de
nieuwe lijst zouden de opneming van deze namen verantwoorden. De uitverkoren
namen vindt men in jaargang 1856, blz. 10-20 naar tijdsorde. Slechts weinige
tientallen levensgeschiedenissen zijn in de acht jaargangen opgenomen. H.C. Rogge
beschreef in 1856 Thomas Cranmer (15 Maart) en Caspar Coolhaes (3 October),
in 1857 Martinus Lydius (27 Juni) en Lucas Egeling (20 December), in 1858 Andreas
(30 November)
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en Herman Herberts (14 October), in 1859 Simeon en Anna (24 Januari), Jan
Arentszoon (31 Juli), Joachim Neander (24 Mei), in 1863 Hendrik Voes en Johannes
Esch (1 Juli).
Als remonstrantsch predikant heeft Rogge gestaan te Moordrecht van 1856-60
en te Delft tot 1864. Te Leiden onderwees hij geschiedenis enz. aan verschillende
scholen van 1864 tot 69. Daarna was hij predikant te Leiden tot 1877 en is hij in
1875 door de leidsche universiteit tot ‘doctor honoris causa’ benoemd. In 1877 werd
hij bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Eindelijk was hij van
1890 tot 1901 hoogleeraar in de geschiedenis te Amsterdam.
Intusschen zijn van hem verschenen: Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper
van Arminius en der Remonstranten (Amst. 1856-58), twee deelen; herdr. 1865;
vgl. dl. I, kol. 632-636); Bezoeken op Loevestein in 1624 (Dordr. 1859), met 3 platen;
Beschrijvende catalogus der pamflettenverzameling van de boekerij der Remonstr.
kerk te Amst. (Amst. 1860-65), drie stukken; Een woord tot afscheid te Moordrecht,
7 Oct. 1860 (Schoonh. 1860); Geographie van Europa (Amst. 1869); Brieven en
onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert (Utr. 1874-76), drie deelen;
Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (Amst. 1874-76), drie deelen; Geschiedenis der
stedelijke boekerij van Amsterdam (Amst. 1882); Bibliotheca Grotiana.... (Hagae
Comitum 1883); De wetenschap der geschiedenis en hare methode. Redevoering
op 18 April 1890 ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt.... te Amsterdam (Amst.
1890); Lijst van de voornaamste vorsten en regenten.... en eenige genealogische
bijzonderheden (Amst. 1889; 7e druk 1896); Sproken en vertellingen uit de
middeleeuwen (Amst. 1885); met W.W. v a n d e r M e u l e n , De negentiende eeuw
in woord en beeld (Leid. 1899-1901), 3 deelen met portretten, platen enz.; Brieven
van Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de Groot (Amst. 1902), verschenen in de
Werken van het Historisch genootschap (IIIe serie, no. 15). Op zijn 70sten verjaardag
werd hem een exemplaar overhandigd van een bundel Geschiedkundige opstellen
uitgegeven ter eere van H.C. Rogge. Met anderen verzamelde hij Amsterdamsche
bijzonderheden (Amst. 1899-1905), in twaalf bundels; eveneens Amsterdam in de
zeventiende eeuw ('s Gravenh. 1897-1904). Vooral is ten slotte van groote beteekenis
zijn arbeid met Bruno Tideman Jz. (dl. V, kol. 927 v.): De Remonstrantsche
broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en
proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en
gemeenten, tweede druk van het door Joannes Tideman (dl. V, kol. 931) in 1847
uitgegeven werk, bezorgd in opdracht van de Algemeene vergadering der
Remonstrantsche Broederschap (Amst. 1905). Nog hebben beide bewerkers van
dezen tweeden druk in Jan. 1905 samen de ‘Inleiding’ onderteekend. B. Tideman
moest echter op 20 Sept. 1905 daaraan toevoegen: ‘De eerste onderteekenaar
dezer inleiding mocht het werk niet geheel gedrukt zien’. F. P i j p e r schrijft: ‘Het
aantal zijner kleinere geschriften is schier ontelbaar. Slechts worde nog gewezen
op zijn bijzondere verdiensten voor het tijdschrift der Vereeniging voor
noordnederlandsche muziekgeschiedenis. Met Acquoy en Wybrands heeft hij in
1884 het Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis opnieuw opgericht. Na den
dood van Wijbrands (1886; zie dl. IV, 1486 v.) ‘werd de taak met Acquoy voortgezet.
De ledige plaats door het heengaan van Acquoy ontstaan (1896) werd in over-
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eenstemming met diens wensch en op uitnoodiging van Rogge ingenomen door
mij. Straks hebben wij een nieuwe serie geopend (1900).... Zijn leuze scheen te
wezen: laat nooit langer dan volstrekt noodig is op u wachten. Verscheidene
belangrijke artikelen schreef hij voor ons, als: Een viertal brieven van Jacobus
Trigland; Jacobus Taurinus en de Utrechtsche kerk in het begin der 17de eeuw;
Adriaan Stolker en zijn plan tot oprichting van gemeenten in het buitenland; Gerardus
Listrius; De vervolging der Waldensen in 1655 en 1656, enz.’ Niet te vergeten ‘de
uitvoerige en keurig bewerkte bibliographie’, die hij telkens voor de laatste aflevering
van ieder deel vervaardigde. ‘In Rogge is een der beste vertegenwoordigers der
nederlandsche historische school, door Moll gesticht, heengegaan. Zijn geschriften
zullen als een duurzaam gedenkteeken van hem blijven getuigen’. Velen hebben
na zijn dood zijn arbeid beschreven; zie: L.D. P e t i t , Repertorium.... II (Leid. 1913),
787, en: Ned. archief voor Kerkgesch. (1929), 153, 155, 184-191, (zie het portret
bij blz. 218) 241, 267 v., 270. Ten slotte vermelden wij dat hij enkele romans van
G e o r g e E b e r s vertaalde.
Zijn portret werd geschilderd door Th. Molkenboer.
Zie behalve het in den tekst genoemde: Brinkman's Catalogus van boeken enz.
(1850-82), 1001; (1882-91), 461; (1891-1900), 592; (1901-10), 866, 1013, 1158;
H.C. D i f e r e e , Drie eeuwen kerkgeschiedenis (1630-1930). Gedenkboek der
Remonstr.-Geref. gemeente te Amsterdam (Amst. 1930), 128 met portret; De
Remonstrantsche broederschap. Biogr. naamlijst.... (Amst. 1905), 86, 102, 120,
201, 212, 279, 461 en de verbeteringen van blz. 86 op blz. 477; Ned. Archief voor
Kerkgesch. IV ('s Gravenh. 1907), blz. I-V, het artikel van F. P i j p e r , Ter
nagedachtenis van prof. Dr. H.C. Rogge; L. K n a p p e r t , Bibliografische inleiding
tot de theologie (Leid. 1925); 59, 85, 105 (ook aant.1), 107 (ook aant.1).
Knipscheer

[Rol, Hendrik]
ROL (Hendrik), of R u l l e (ook gescholden ‘B r a n t H e n r i c k ’, letterlijk overgezet
‘r o o i e H e i n ’ [S e p p , a.w., blz. 71]), geb. te Grave (dus geen ‘Gooier’), levend
verbrand te Maastricht tusschen 4 en 9 Sept. 1534. De nieuwste geschiedschrijvers
verdedigen hem tegen de meening, dat hij deel gehad zou hebben aan het
munstersche oproer, ja een hoofdleider aldaar zou geweest zijn. S e p p telt hem
(sedert 1885) onder de waardigste vertegenwoordigers van het Anabaptisme en
zegt o.a.: ‘hij heeft als een ijveraar voor het Anabaptisme, niet voor het Munstersche
gewerkt’, en ‘eer het munstersche Anabaptisme zijn kenmerkend karakter
openbaarde heeft hij op 21 Febr. 1534 Munster verlaten’. Na in Haarlem
kloostergeestelijke te zijn geweest (vgl. K n a p p e r t , a.w., blz. 188, aant. 1), werd
hij huiskapelaan bij den drost G i j s b r e c h t v a n B a e c k te IJselstein. Deze drost
was de hervorming, diens vrouw ook het Anabaptisme toegedaan. De laatste zond
hem naar Augsburg om zich op de hoogte te stellen van wat de hervormers leerden,
bijzonder over het Avondmaal. Misschien is hij te Straatsburg geweest, en heeft hij
er met Capito en Schwenckfeld kennis gemaakt. A. H u l s h o f ontkent dat, en S.
C r a m e r zegt: ‘dit blijkt althans niet met zekerheid’. Daarna was hij predikant te
Wassenberg (in het hertogdom Kleef-Gulik-Berg). Vandaar verdreven als
tegenstander van den kinderdoop, kwam hij in 1532 naar Munster, in het midden
van den zomer. Een enkele maal is hij ook H e n d r i k v a n W a s s e n b e r g
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genoemd. Omdat Jan van Leiden (zie dl. IX, kol. 654-656 in voce Jan Matthijsz.)
‘zijn sensualistische voorstellingen met het gezag der Schrift zocht te wettigen’
vertrok Rol uit Munster. Te voren was hij ook uit die stad verbannen in Nov. 1533,
maar na een reis door de Nederlanden, waarin hij ook Amsterdam en Friesland
bezocht, keerde hij er terug en preekte hij op 1 Jan. 1534 weer in zijn kerk. Op 5
Jan. is hij gedoopt. Op 21 Febr. voor goed vertrokken. Van nu af vinden wij hem
nog te Wezel en in Maastricht. Daar is hij op 2 Sept. 1534 gegrepen en op het Vrijthof
verbrand.
Zijn geschrift: Die slotel van dat secreet des nachtmaels onses Heeren J.C. predikt
een leekenchristendom. Het boekje is jarenlang verloren geweest, door C. S e p p
het eerst (in 1885) besproken en in 1909 uitgegeven en van aanteekeningen voorzien
door S. C r a m e r in de Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Het is ‘een uiterst
zeldzaam voortbrengsel van een geestesstrooming, die zich in de hervormingseeuw
in ons vaderland heeft doen gevoelen,.... een historisch gedenkstuk, een kostbaar
getuige van de geestesrichting, die door het vroegste Anabaptisme in onze gewesten
is gevolgd.... Hij was Nederlander, heeft ook binnen onze grenzen gearbeid, en de
taal, waarin zijn boekje is opgesteld, onderstelt lezers uit ons vaderland, al mag het
dan op guliksch grondgebied zijn geschreven. Het moet geschreven zijn - evenals
waarschijnlijk Eyne ware Bedijnkijnge (zie Bibliotheca Reformatoria Neerlandica V
(1909), 95-123) - vóór 1532’. Beide boekjes geven het Anabaptisme weer zooals
het zich vertoonde in zijn tijdperk van zoeken en tasten vóór de munstersche
troebelen, dus ook nog vóór den arbeid van Menno Simons e.a. Tegelijk met Hendrik
Rol is, zoo verhaalt I.M.J. H o o g , ook verbrand G r i e t c h e n B i l d e s n i d e r .
Zie: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Gesch. der kerkherv. in Ned. tot 1531 (Amst.
1873), 550 v., 616; C. S e p p , Kerkhist. Studien (Leid. 1885), 1-90; S. C r a m e r in
Bibliotheca Reformatoria Neerlandica V ('s Gravenh. 1909), 1-123; VII (1910), 31;
Teyler's Theol. Tijdschrift VIII (Haarl. 1910), 129 v.; L. K n a p p e r t , Het ontstaan
en de vestiging van het Protestantisme in de Ned. (Utr. 1924), 181, 184, 187-190,
194, 334; I.M.J. H o o g , De martelaren der Herv. in Ned. tot 1566 (Schiedam 1885),
19; d e z ., Onze martelaren in Ned. Archief door Kerkgesch. I ('s Gravenh. 1902),
88.
Knipscheer

[Roldanus, Dionysius Gerrit Maurits]
ROLDANUS (Dionysius Gerrit Maurits), geb. te Doesburg 26 Aug. 1834, overl. in
den Haag 1 Jan. 1901, zoon van Dr. Nicolaas Jacob Aarland R., die volgt, en A a f k e
G e r a r d i n a M a u r i t i a D o l l e m a n , liet zich 24 Sept. 1851 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Leiden, en was predikant te Wilnis (1859-61),
Oostzaan (1861-66) en den Bosch (1866-1901). Hij huwde 2 April 1856 te Schiedam
met C l a s i n a v a n d e P a u w e r t (geb. aldaar 5 Maart 1831). Van hem
verscheen: Verblijdt U ten allen tijden (Haarlem 1872). Ook was hij medewerker
aan het jeugdtijdschrift Het Jonge Volkje (Schoonhoven 1873).
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 350.
Wumkes.

[Roldanus, Johannes (1)]
ROLDANUS (Johannes) (1), geb. te Rolde, omstr. 1620, zoon van den zwolschen
schoolmeester J o o s t H e r m a n s z . R., overl. te Enkhuizen, 16 Oct. 1688. Hij
werd predikant te Ommen in 1644, te Enkhuizen 12 Dec. 1647. Van hem verscheen
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een psalmberijming: De CL psalmen Davids, midtsgaders eenige andere gedichten
ende lofsangen, volgens de nieuwe oversettinge des Bijbels
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(op muzijk met den catechismus) (Enkh. 1685). Anders dan Christoffel Pierson (zie
dl. III, kol. 974 v.) in zijn De versnaarde konings-harp, die naar den tekst of ‘naasten
zin’ de verzen had verkort en hierin een grond van aanbeveling voor zijn werk had
meenen te vinden, wilde Roldanus liever het getal van verzen of regels
vermeerderen, dan dat hij in een volgend vers iets zou brengen, dat in het vorige
behoorde, of dat hij een psalm met een half vers zou eindigen. Toen Hendrik Ghijsen
(zie. dl. VIII, kol. 603 v.) als ‘de bij, die den honig uit vele bloemen en kruiden
vergaderde’ zijn Honigraet in 1686 uitgaf, en uit 17 berijmde psalmboeken een
bloemlezing had samengesteld, heeft hij ook uit het werk van Roldanus gekozen.
Hij huwde te Kampen met S a r a P l a n c i u s (ald. gedoopt 10 Juli 1625, overl. 9
Nov. 1704).
Zijn portret werd geteekend en gegraveerd door J. Verkolje.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 204, 683; Kerkelijk
Handboek (1908), Bijl., 112; (1912), Bijl., 151; J. v a n I p e r e n (zie dl. IV, kol. 799
v.), Kerkel. historie van het psalmgezang I (Amst. 1777), 195; R. B e n n i n k
J a n s s o n i u s , Gesch. van het kerkgezang bij de Herv. in Ned. (2e dr. Amst. 1863),
148, 153; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkel. Alphabeth (Enkh. 1750),
171; F. M u l l e r , Beschr. catalogus van 7000 portretten (Amst. 1853); Nederl.
Patriciaat (1914), 345.
Knipscheer

[Roldanus, Johannes (2)]
ROLDANUS (Johannes) (2), geb. te Steenwijk 12 Oct. 1750, overl. te Leiden 1 Nov.
1822, zoon van Ds. W i l l e m J a k o b R. en A ä r o n n a C l a s i n a v a n d e r
R a m h o r s t , liet zich 12 Sept. 1769 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Leiden, was predikant te Streefkerk (1774-76), Charlois (1776-77), Nijmegen
(1777-82) en Leiden (1782) tot zijn emeritaat in 1821. Hij huwde met C h r i s t i n a
J a c o b a v a n S c h e v i c h a v e n , hertrouwde te Leiden 14 Sept. 1784 met
C o r n e l i a C a t h a r i n a d u R i e u (geb. Juli 1750, overl. te Leiden 25 Maart
1801), vervolgens met A l e t t a A d r i a n a R e i n i e r a W e r d e n i e r , en nogmaals
te Leiden 6 Febr. 1805 met W i l h e l m i n a H o o g v l i e t (geb. te Leiden 27 Nov.
1767, ald. overl. 22 Febr. 1848). Van hem verscheen: Bundel van aanspraken,
gebeden en leerredenen, gedaan te Leyden op 18 en 25 van Loumaand 1807 (na
de ramp van het kruitschip) (Leiden 1807). Zijn zoon Nicolaas Jacob Aarland uit het
4e huwelijk volgt.
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 346.
Wumkes

[Roldanus, Nicolaas Jacob Aarland]
ROLDANUS (Nicolaas Jacob Aarland), geb. tè Leiden 20 Sept. 1806, overl. te
Oosterbeek 14 Oct. 1870, zoon van den voorgaande en W i l h e l m i n a
H o o g v l i e t , liet zich 19 Mei 1822 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Leiden, waar hij 1829 in de theologie promoveerde op een proefschrift De pretio
statuendo precatione Jesu, quae continentur cap. 17 Evangelii Joannis. Hij was
predikant te Heilo (1830-33), Doesburg (1833-35), Schiedam (1835) tot hij 1867
emeritus werd. Op 15 Jan. 1830 huwde hij te Nijmegen met A a f k e G e r a r d i n a
M a u r i t i a D o l l e m a n (geb. te Harlingen 1 Oct. 1805, overl. te Schiedam 11
Dec. 1854). Hun zoon Dionysius Gerrit Maurits gaat hiervoor.
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 349.
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Wumkes

[Roldanus, Ulrich Johannes Willem]
ROLDANUS (Ulrich Johannes Willem), geb. te Everdingen 6 April 1817, overl. te
Leerdam 17 Juni 1888, zoon van Ds. W i l l e m N i c o l a a s R. en C a t h a r i n a
H u b e r , liet zich
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14 Mei 1833 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, was predikant
te Noordwijkerhout (1841-45), Katwijk (1845-53) en Leerdam (1853) tot hij in 1882
emeritus werd. Daarna werd hij secretaris van Leerdam. Hij was gehuwd te
Leeuwarden 15 Sept. 1841 met R o e l i n e A s m a n (geb. aldaar 16 Dec. 1817,
overl. aldaar 30 Maart 1887). Van hem verscheen: Leerrede ter gedachtenis van
ds. J.A. van Eyk van Voorthuyzen (Schoonhoven 1853); De werkinrichting te
Leerdam. Eene kleine bijdrage op het gebied der philanthropie (Schoonhoven 1857).
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 346.
Wumkes

[Roll, Jan Benjamin]
ROLL (Jan Benjamin), geb. te Rotterdam 14 Aug. 1817, heeft slechts van 1846 tot
48 als luthersch proponent de gemeente te Amsterdam gediend, en studeerde
daarna te Amsterdam en te Utrecht in de medicijnen. Hij promoveerde 28 Mei 1851
op Specimen medicum inaugurale (Amst. 1851) en bewerkte behalve eenige
medische werken van buitenlanders ook dat van F.W. G e n t h e , Het leven en de
werken van Dr. M. Luther (Amst. 1843-45). Hij was een zoon van J.M.L. Roll, die
volgt.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 268; Alphab. naaml. van boeken enz. (1833-49), 483, 564;
Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 528, 748, 841, 984, 1002.
Knipscheer

[Roll, Johan Martin Langheinrich]
ROLL (Johan Martin Langheinrich), geb. te Utrecht 14 Maart 1786, overl. 29 April
1864. Hij was eerst adjunct-predikant te Zwolle en werd luthersch predikant te
Rotterdam 4 Maart 1810, te Amsterdam in Februari 1818; emeritus in 1859. Van
zijn geschriften vermelden wij hier: Uren aan den godsdienst gewijd, naar het Hoogd.
van V i c t o r K e l l e r , 14 deelen (ook onder afzonderlijke titels uitgegeven);
Leerreden ter godsdienstige viering des 50-jarigen bestaans van het Diakoniehuis
der Ev. luth. gem. te Amsterdam (Amst. 1822); Leerrede ter inwijding der herbouwde
luth. Nieuwe kerk te Amsterdam (Amst. 1826); Leerrede ter godsdienstige feestviering
van het 200-jarig bestaan der luth. Oude kerk te Amsterdam (Amst. 1834); Bijbel
voor kinderen naar het Hoogd. van C. S c h m i d (Amst. 1855; 7e dr. 1899).
Zijn portret bestaat als prent door J.H. Hoffmeister en door D. Sluyter.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 268-270; d e z ., Gesch. der luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh.
1921), 101, 142; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 518; (1833-49),
564; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 625, 1002, 1045, 1372; 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), 233, 240, 292, Bijl., 123; Biblioth. theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans, 1900), blz. 794, no. 756.
Knipscheer

[Rombouts, Rumoldus]
ROMBOUTS (Rumoldus), overl. te Leiden 13 April 1692. Hij werd predikant te
Stad-aan-'t-Haringvliet in 1658, te Nijmegen in 1662, te Leiden in 1670. P.
C o u w e n b u r g v a n S w a l m hield een lijkrede op hem (1 Thess. 4:13). Van
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hem verscheen: Schriftuerlijke verklaaring ende godtvruchtige betrachting over....
Mt. 5 tot 7.... verhandelt en uytgebreydt (Leid. 1685); Schriftuerlijke verkl.... over
Christi wonderwerken.... Mt. 8-11 (Leid. 1689, 1692); Schriftuerlijke verkl.... over de
verdediginge van de leere Christi ende den staat van zijn koninkrijk.... Mt. 11, 12
(Leid. 1692). Hij dichtte een grafschrift voor
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Abraham van der Heyden (zie dl. VII, kol. 587 v.), overl. 15 Oct. 1678 (vgl. d e B i e
e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV, blz. 9).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 204 v., 683; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 145; (1907), 160.
Knipscheer

[Romein, Thomas Adriaan]
ROMEIN (Thomas Adriaan), geb. te Buitenpost 18 Dec. 1802, overl. te Groningen
10 Sept. 1867. Hij studeerde te Groningen sedert 9 Aug. 1820 in de theologie en
werd 1825 candidaat bij het Prov. Kerkbest. van Groningen. Als zoodanig beroepen
te Burum en Munnikezijl, stond hij daar van 2 Oct. 1825 tot 13 Mei 1827, daarna
van 17 Mei 1827 tot zijn emeritaat Juli 1854 te Harkstede en Scharmer. Bijna een
kwart eeuw had hij besteed aan het samenstellen van een Naamlijst der Predikanten
van Friesland. Onophoudelijk moest hij daartoe nasporingen doen in de drentsche
kerkelijke archieven, daar over dit landschap nimmer een naamlijst was uitgegeven.
Als gevolg van deze onderzoekingen gaf hij in 1861 bij Oomkens te Groningen in
het licht: De Hervormde Predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861,
met aanteekeningen, een zeer gewaardeerd boek, dat nog altijd door kerkhistorici
met vrucht wordt geraadpleegd. Zijn hoofdwerk, de genoemde naamlijst van
Friesland, was in 1862 voor de pers gereed: in de Kerkel. Courant (1862) no. 27 en
29, wordt aangekondigd dat de inteekening was opengesteld. Doch van het drukken
is niets gekomen en het werk bleef in hs. bewaard, tot het bij den verkoop van des
schrijvers bibliotheek in Maart 1868 werd aangekocht door het Friesch Genootschap.
Twintig jaar later droeg dit aan Ds. G.H.v. B o r s s u m W a a l k e s op voor het werk
der editie te zorgen en als zoodanig kon deze dan ook in April 1886 de voorrede
schrijven van de uitgave, in 2 dln. te Leeuwarden verschenen. Het is geheel gegeven
zooals Romein het had nagelaten; alleen zijn er de namen der latere predikanten
aan toegevoegd. In Febr. 1892 verscheen te Leeuwarden van de hand van Dr.
S.D.v. V e e n een derde deel: Aanvullingen en Verbeteringen. Behalve genoemde
werken schreef Ds. Romein in het Kerkel. Archief van K i s t e n M o l l , II, 56, een
artikel: De Reformatie te Groningen na de reductie der stad in 1594, sedert de
Hervorming tot in 1861, en was hij een ijverig medewerker aan het Biogr. Woordenb.
van v.d. A a .
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst met E e t j e T o n k e s ; daarna met
T j a d i n a S t h e e m a n . Een dochter uit het eerste huwelijk huwde in de familie
S a n n e s ; dochters uit het 2e huwelijk in de familiën S e r v a t i u s , C o e n e n en
de Sitter.
Zie: T.A. R o m e i n , a.w. Friesland, 500; S.D. v a n V e e n , Aanvullingen...., 64;
Kerkelijk Handboek (1911), Bijl., 146; (1914), 153; Bibliotheca theologica et
philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 534; Ned. arch. voor
kerkgesch. XXII (1929), 268; C. S e p p , Bibliotheek v. nederl. kerkgeschiedschrijvers
(Leid. 1886), 245, 247 v.; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. bibliographie van
Kerkgeschiedenis (Amst. 1889), 282; Brinkman's Catalogus van boeken enz.
(1850-82), 1003, (1882-91), 461, (1891-1900), 593, 709.
Regt

[Romeyn, Antonie]
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ROMEYN (Antonie) geb. te Zevenhuizen (Z.-H.), 13 Oct. 1828, overl. 6 Dec. 1884,
liet zich 5 Mei 1847 inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij
in 1856 tot doctor in de klassieke letteren promoveerde op een proefschrift
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Specimen historico-litterarium exhibens vitam Philippi Macedonis, Amyntae filii
(Gorinchem 1856). Verder verscheen van hem: Phocion. Eene historische studie
(Rotterdam 1858); De Staatsomwenteling te Sparta ten tijde van Agis en Kleomenes.
Naar de bronnen bewerkt (Utrecht 1869). Hij was eerst rector der latijnsche school
te Enkhuizen, toen conrector te Delft, en daarna, tot aan de opheffing van het
gymnasium, rector te Doesburg.
Wumkes

[Rommerts, Obbe]
ROMMERTS (Obbe), geb. 20 Dec. 1835 te Leeuwarden en aldaar overl. 3 Dec.
1902, een ‘selfmade-man’, letterzetter bij G.T.N. Suringar, later gedurende 29 jaar
directeur van de Coòperatieve Handelsdrukkerij, een der pioniers der friesche
arbeidersbeweging, oprichter van de eerste friesche werkliedenvereeniging in 1870,
drukker, uitgever en voor een goed deel redacteur der Friesche Courant. Schreef
o.a. Een stem uit het volk; Sociale toestanden besproken (Sneek z.j.).
Zie mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1931), dl. II, register,
daarin ook zijn portret; mijn Bodders yn de Fryske striid (Boalsert 1926), 634;
Leeuwarder Courant 4 Dec. 1902; Gedenkboek van het 50-jarig bestaan der
Ambachtschool te Leeuwarden (Leeuw. 1930).
Wumkes

[Ronkel, Philippus Samuel van]
RONKEL (Philippus Samuel v a n ), geb. te Groningen in 1830, overl. te Leiden 24
Juni 1890, zoon van den rabbijn S.J. v a n R. Hij ging over tot het christendom en
werd gedoopt door zijn leermeester Ds. van den Ham te Utrecht. Inmiddels was hij
in de letteren gaan studeeren, eerst te Groningen (ingeschreven 31 Oct. 1848),
daarna in de theologie te Utrecht (ingeschr. 3 Oct. 1857), waar hij in 1860 tot Dr.
theol. promoveerde. Op een proefschrift Jesu Christi doctrina de veteris foederis
libris, quatenus ea effici potest ex ejus qui apud evangelistas inveniuntur sermonibus.
Hij was predikant te Maasland (1861-66), IJlst (1866-68), Zutfen (1868-72), Haarlem
(1872-73), Amsterdam (1873-81), Zetten (1881-83) en Leiden (1883-90). Van hem
verscheen: Naar de woningen der armoede (Vianen 1856); De wedergeboorte, een
wonder op zedelijk gebied. naar Joh. 3:3. Eene prediking voor predikers en
niet-predikers (Utr. 1863); Het licht van den hemel op de aarde. Eene kerstpreek
naar Luc. 2:8-12 (Zutph. 1870); Geloof en prediking. Intreerede naar aanl. van 2
Cor. 4:13 op 5 Mei 1872 te Haarlem (Zutph. 1872); De geloofsprediking en hare
vruchten. Afscheidstoespraak naar Ps. 116:10 tot de N.-Herv. gemeente te Zutphen
op 28 Apr. 1872 (Sneek 1872); De wettigheid van het voorstel van Ronkel toegelicht,
ten behoeve der vaderl. kerk (Amst. 1877); Geloof en geweten. Intreerede naar 1
Tim. 1:19, op 14 Oct. 1883 te Leiden; Aan de synode der N.H. kerk (Leiden 1888);
De aanstaande classic. vergaderingen (Leiden 1888); Grondwetsherziening ook
voor de kerk. Toelichting van zijn voorstel en antwoord aan velen (Leiden 1888);
Nabetrachting op de hedendaagsche kerkel. crisis van doleerenden en niet
doleerenden (Leiden 1888); Aan Dr. H.J.A.M. Schaepman en der eeuwen worsteling.
Een tijd- en eeuwvers (Amst. 1889); Personen des bijbels in bijbellezingen voor het
volk. Het boek Ruth (Amst. 1886-88). Zijn hoofdwerk is: De H. Schrift in bijbellezingen
(Amst. 1877), 3 dln., die hij opdroeg aan Dr. A. Kuyper. Zijn bekeeringsgeschiedenis
vindt men in Uit het Jodendom tot den Christus. Herinneringen uit het leven (Amst.
1886). Hij heeft een voorname rol gespeeld in den strijd voor het vrij beheer der
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kerkelijke goederen, die in en door den amsterdamschen kerkeraad in 1875 is
gestreden. Hij werd
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ook benoemd tot hoogleeraar aan de Vrije universiteit, maar om principieele redenen
legde hij dit ambt neer en werd met Dr. Hoedemaker een der felste bestrijders der
Doleantie. Samen gaven zij met Ds. J.W. Felix het weekblad De Gereformeerde
Kerk uit (1 Nov. 1888 bij J. Campen te Sneek).
Zijn portret bestaat als prent van A. Termorshuizen; ook in Chr. Encyclopaedie
(Kampen) IV.
Wumkes

[Ronner-Knip, Henriëtte]
RONNER-KNIP (Henriëtte), schilderes, geboren 31 Mei 1821 te Amsterdam en
overleden te Brussel 2 Maart 1909. Zij was een leerlinge van haar vader J.A. K n i p ,
die zich echter slechts kort met haar opleiding kon bezig houden, daar hij reeds op
50-jarigen leeftijd blind werd. Zij stamt uit een schildersfamilie. Zoowel haar
grootvader, als een oom en een tante zijn schilders geweest. Haar vader had
dierenstukken en landschappen geschilderd. Op haar 11e jaar krijgt zij een
schildersezel en van dezen tijd af moet zij iederen dag in het atelier van haar vader
werken. Zij is bijzonder ijverig en als autodidact weet zij het ver te brengen. Zij
schildert aanvankelijk alle genres. Toen zij 15 jaar was verkocht zij reeds een stukje,
dat op een tentoonstelling te Dusseldorp hing. Zij heeft zeer hard gewerkt om in
haar onderhoud te voorzien en haar familie te steunen. Haar werk werd hoofdzakelijk
in Duitschland en Nederland verkocht. In 1850 is zij gehuwd met T e i c o R o n n e r ,
met wien zij voor herstel van gezondheid naar Zwitserland vertrok. Een kort
oponthoud te Brussel heeft hen echter van plan doen veranderen. Zij hebben zich
voorgoed te Brussel gevestigd. De eerste jaren waren zeer moeilijk en met haar
ziekelijken man en 3 kinderen leefde zij hoofdzakelijk van wat haar schilderijen
opbrachten. Dit werd betrekkelijk spoedig gunstiger, doordat men haar werk zeer
op prijs stelde. In de eerste periode schilderde zij vooral dieren, landschappen en
stillevens. In Brussel zijn het de trekhonden van de melkboeren, die zoozeer in den
smaak vielen, dat de kunstkoopers geen ander werk van haar wilden nemen. 15
jaar lang heeft zij honden geschilderd. Van de koningin van België en de gravin van
Vlaanderen kreeg zij opdracht haar schoothondjes te schilderen. In haar laatste
periode heeft zij katten in al hun doen en laten uitgebeeld. Typisch is het, dat deze
altijd in een vrij luxueuze omgeving zijn neergezet. Haar werk is herhaaldelijk
bekroond.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon I (1906), 299; U. T h i e m e
u n d F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXVIII (1934); M a x
R o o s e s , Het Schildersboek (1898); G.H. M a r i u s , De Holl. schilderkunst in de
19e eeuw (1920), 224; A. P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. schilderkunst
(1923); J o h a n G r a m , H. Ronner en haar kunst (1891).
van Guldener

[Roo, Willem de]
ROO (Willem d e ), geb. in 1753, overl. te Tiel 13 Febr. 1813. Hij werd predikant te
Zuilen in 1775, te Haastrecht in 1780, te West-Zaandam in 1782, te Tiel in 1785.
Hij dichtte in 1786 het bekende graflied ‘Stille rustplaats van Gods dooden’,
opgenomen in het gezangboek van de Hervormde Kerk no. 182, in den
liederenbundel der Lutherschen, no. 97, en in de ‘Uitgezochte liederen’ bij de
Doopsgezinden in gebruik. Ook gaf hij met Abraham Ledeboer (zie dl. IX, kol. 581
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v.) uit: Eenvoudig onderwijs in de voornaamste waarheden.... dat negen maal
herdrukt is.
Zie: Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 157; (1907), Bijl., 120; (1908), Bijl., 153; L.D.
Petit,
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Repertorium.... van tijdschriftartikelen I (Leid. 1907), kol. 1484; II (Leid. 1913), kol.
637, 788; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudon. ('s
Gravenh.-Utr. [1870]), kol. 183; d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid.
1885), 231 v.; W.A. K e e r s , Concordantie op de psalmen enz. (Goes z.j.), 204.
Knipscheer

[Roorda van Eysinga, Philippus Pieter]
ROORDA VAN EYSINGA (Philippus Pieter), geb. 1 Dec. 1796 te Kuinre, overl. 14
Oct. 1856 te Utrecht, zoon van S y t z e R.v.E. en Y d a C a t h a r i n a P i e r s .
Hij ging in militairen dienst en streed in 1815 als jong officier bij Waterloo tegen
de Franschen. Daarna kwam hij in garnizoen te Grave, waar hij toen reeds buiten
zijn diensttijd letterkundigen arbeid verrichtte. Spoedig besloot hij zijn vrij eentonig
leven te verwisselen voor een verblijf in Oost-Indië. Hij vertrok daarheen in 1819
(zijn ouders waren daar reeds eerder aangekomen). Zoodra hij in Indië was, begon
hij met de studie van het Maleisch. In 1820 nam hij ontslag als officier en werd
kweekeling voor de inlandsche talen te Batavia. Behalve Maleisch studeerde hij
hier Perzisch, Arabisch en Hindostani. Daarna legde hij zich toe op de studie van
het Javaansch. In 1822 werd hij eerste commies bij het departement van inlandsche
zaken. In hetzelfde jaar trad hij in het huwelijk met A n d r i s a W i l h e l m i n a
A m a l i a T h i l o , die hem twee zoons en zes dochters schonk.
Roorda's eerste groote wetenschappelijke prestatie is de uitgave van een
Nederduitsch-Maleisch en Maleisch-Nederduitsch Woordenboek, 2 dln. (Batavia
1824, 1825). De regeering, die hem dit werk had opgedragen, bracht hem daarvoor
haar hulde. Als translateur bewees hij het gouvernement goede diensten. Van het
Javaansch gaf hij een spraakkunst en een woordenboek. Verder deed hij uitgaven
en vertalingen van maleische en javaansche werken verschijnen of maakte die voor
de pers gereed.
Na het vervullen van allerlei andere functies in regeeringsdienst vertrok Roorda
in 1830 om gezondheidsredenen naar Holland. In de navolgende jaren hield hij zich
bezig met litterair werk van uiteenloopenden aard en gaf o.a. uit zijn groot gedicht
Neerlands roem in Oost-Indië (1835). In 1836 werd hij docent voor de indische
vakken aan de Koninklijke militaire akademie te Breda. Hier verschenen o.a.
Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Indië (1838) en Maleische Spraakkunst
(1839), terwijl hij een aanvang maakte met zijn Handboek der land- en volkenkunde
enz. van Nederlandsch Indië, waarvan het laatste deel in 1850 te Amsterdam
verscheen. In 1843 vertrok hij weer als indisch ambtenaar naar Java. Hier kreeg hij
van het gouvernement de opdracht een nieuw maleisch-nederlandsch woordenboek
samen te stellen. Dit werk, waaraan hij vier jaar bezig is geweest, is niet uitgegeven.
Nadat hij in 1848 met recht op pensioen in Nederland was teruggekeerd, schreef
hij nog een Algemeen Nederduitsch-Maleisch Woordenboek, in de Hof-, Volks- en
Lage Taal ('s Grav. 1855). Dit was zijn laatste groote werk.
Zijn portret verscheen als prent van P.W. v.d. Weyer.
Zie: Levensbericht (door Dr. W a p ) in Handel. Mij. der Nederl. Letterk. (1857)
(hierachter lijst van geschriften); J. N a t , De studie van de Oostersche talen in
Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 172, 173.
Nat

[Roosendaal, Jan Cornelis Abraham van]
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ROOSENDAAL (Jan Cornelis Abraham v a n ), geb. te Vrijenban (thans gemeente
Delft) 11 Juli
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1824, overl. te 's Gravenhage 16 Mei 1909, wilde artillerie-officier worden, maar zag
gelijk vele anderen van dat voornemen af toen minister List in 1843 bepaalde, dat
officieren niet meer uit den troep genomen zouden worden. Hij werd in dat jaar
werktuigkundige bij de Nederlandsche Rijnspoorweg-maatschappij. In 1857 kwam
hij bij Fijnje van Salverda (dl. I, kol. 911) in dienst voor het ontwerpen van een lijn
Vlissingen - Venlo, met verbinding Breda - Rotterdam. In Oct. 1860 werd hij opzichter
2e klasse bij den aanleg van staatsspoorwegen en in 1863 werd hij benoemd tot
hoofdopzichter bij dien aanleg.
In 1874 werd hij aan het departement van Binnenlandsche Zaken geplaatst met
behoud van zijn rang. In 1877 ging hij over naar dat van Waterstaat, Handel en
Nijverheid. Hij bleef daar werkzaam tot de opheffing zijner betrekking in 1900, toen
hem tegelijk eervol ontslag verleend werd.
Hij stelde met den commies, later referendaris aan het laatstgenoemde
departement, jhr. van Citters, het recueil samen omtrent de wetten enz. die de
spoorwegen in Nederland beheerschen, waarvan de uitgaaf in 1877 begon en die
jaarlijks werd voortgezet onder den titel Verzameling van wetten, besluiten enz.
betreffende de Spoorwegen in Nederland.
Ramaer

[Rooijens, Gerbertus Johannes]
ROOIJENS (Gerbertus Johannes), geb. 1 Aug. 1785 te 's Hertogenbosch, overl. te
Amsterdam 9 Jan. 1846. Zijn ouders waren P. R o o i j e n s , godsdienstonderwijzer,
en D.W. D i x . Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid sedert 1803, en werd
predikant te Poederooien 16 Oct. 1808, te Rumt in 1810, te Leerdam 16 Juni 1811,
te Harlingen 4 Mei 1817, te Amsterdam 7 Juni 1818. Na het vertrek van Wessel
Albertus van Hengel (zie dl. III, kol. 575-577; zie ook d e B i e e n L o o s j e s ,
Biogr. Woordenboek van Prot. Godgel. in Ned. III, 681-692) als hoogleeraar in de
kerkgeschiedenis enz. van het athenaeum te Amsterdam naar Leiden, volgde hij
dezen op, en aanvaardde zijn ambt met een Oratio de indole religionis christianae
in qualibet formae varietate perpetuo spectabili, neque unquam peritura. Bij het
eeuwfeest van het athenaeum hield hij zijn Godsdienstige rede bij het tweede
eeuwfeest der doorluchtige school van Amsterdam (Amst. 1832). Voor een
benoeming naar Groningen en Leiden heeft hij bedankt. Hij was mede-oprichter en
redacteur van de Evangelische kerkbode, en medewerker aan het Maandschrift
voor den beschaafden stand, uitgegeven door de ringsvergadering van Amsterdam.
W. Broes (zie dl. IV, kol. 314 v. en d e B i e e n L o o s j e s , a.w. I, 636-644) vermeldt
hem in zijn Textenrol meermalen met onderscheiding. Een preek van hem vinden
wij genoemd als uitgave: Leerrede over 1 Kor. 3:11 (Amst. 1827). Dirk Hendrik
Wildschut (zie dl. IV, kol. 1461 v.) schreef over hem in het genoemde maandschrift
(1846, blz. 120). N.C. Kist achtte zich gelukkig van zijn hand een artikel op te nemen
in het Ned. Archief voor kerkelijke gesch. VII (1847), blz. 3-60, dat na zijn dood
helaas nog niet geheel voltooid was, namelijk de bewerking voor dit tijdschrift van
zijn beide voorlezingen in 1842 en 43 met den titel: Wat is er te houden van de
beschuldigingen tegen de ten jare 1312 opgeheven tempelorde ingebragt?
Zijn portret bestaat als staalgravure door J.P. Lange.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 206-208; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t . Biogr. Woordenboek van Ned. II (Zutphen 1870), 703;
Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 151, 154; (1907), 130; (1908), 103;
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(1911), 155; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans, 1900), 535, 794 (no. 757); J. v a n L e n n e p , Gedenkboek der plegtige
viering van het tweehonderdjarig bestaan der doorluchtige school te Amsterdam
(Amst. 1832), 187 enz.; L.D. P e t i t , Repertorium.... van tijdschriftartikelen (Leid.
1907), 1485; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanlen.... van Friesland (Leeuw.
1886), 195; R. D i j k s t r a , Boek van rijke herinnering (Amst. 1928), 201.
Knipscheer

[Rosaeus, Henricus]
ROSAEUS (Henricus), overl. te 's Gravenhage in 1637. Zijn vader was C l e m e n s
R o s a e u s , predikant te Klaaswaal 1576, te Bergambacht 1578 en te Lekkerkerk
1579, overl. 1603. Henricus was predikant te Vriemersum (graafsch. Meurs), en
sedert 1607 te 's Gravenhage. Eerst was hij bevriend met Johannes Wtenbogaert
(zie dl. II, kol. 1469-1472), later diens tegenstander. Toen omstreeks 1630 een
catechismus te 's Gravenhage werd gedrukt, waarin het tiende gebod per abuis
ontbrak, noemde men dien schimpend ‘de catechismus van Rosaeus’. De
omstandigheden van het een en ander vindt men in het Archief voor kerkel. gesch.
IX (1838), 524-527.
Zie: H.C. R o g g e , Johannes Uitenbogaert en zijn tijd I (Amst. 1874), 233 v., II
(1875), 291-318, 350-386; J. T i d e m a n , De Remonstr. broederschap. Biogr.
naamlijst (Amst. 1905), 61 v.; Catalogus in handschrift op de bibl. der Rem.ger.
gem. te Rotterdam (Amst. 1869), 133 (no. 1715); Ned. arch. voor kerkgesch. XXII
(1929), 268; M o l h u y s e n , Briefwisseling van Hugo Grotius II, register.
Knipscheer

[Rotgans, Lucas Jacobsz]
ROTGANS (Lucas Jacobsz.), stammend uit een oud-amsterdamsch geslacht van
aanzienlijke kooplieden, werd in Oct. 1654 te Amsterdam geboren. Zijn ouders
ontvielen hem vroeg. De jonge wees kwam bij zijn grootmoeder te Breukelen in
huis, die hem op de latijnsche school te Utrecht deed. Liever dan studeeren ging
hij in 1672 als vrijwilliger onder dienst; slechts 2 jaar, omdat den vaandrig de
gewenschte bevordering te lang uitbleef. Na een reis door Frankrijk vestigde hij zich
op het familiebuiten ‘Kromwijk’ bij Breukelen (in 1672 door de Franschen verwoest,
maar door grootmoeder herbouwd). 's Winters woonde hij veelal in Utrecht. In 1687
huwde hij A n n a A d r i a n a d e S e l e n g r e , die hem 2 dochters schonk. Zij
overleed reeds in 1689. De eenzame begon ‘gemeenzamer met de Muzen om te
gaan’, zag gaarne lettervrienden als Vollenhove en Moonen bij zich en ging tot
afwisseling met stichtsche regenten op jacht, voor wie hij dan aan den weeldrigen
disch ‘zommige zijner hoog- dravende Dichtstukken uitbromde, dat vloer en wanden
scheenen te beeven’. Bruilofts- en lijkzangen, maar vooral Geschiedzangen waren
zijn eerste dichtproeven sinds 1684. In 1698 verschenen te Utrecht de eerste 4
boeken van zijn heldendicht Willem III, van welke hij ‘de huuwlijksliefde de
hoofdstoffen’ noemt, terwijl de 4 (in 1700) volgende de krijgsdaden (tot den vrede
van Rijswijk) in alexandrijnen verhalen. Dit heldendicht, in 1735 herdrukt, is het
eerste in onze letterkunde en werd door Witsen Geysbeek als een waardigen
tegenhanger van van Haren's Friso geprezen. In 1705 verscheen zijn treurspel
Eneas en Turnus en vier jaar later Scilla, dat het langst in den amsterdamschen
schouwburg bleef en in den Hollandschen Spectator geroemd werd. Een jaar vóór
Scilla verraste R. zijn vrienden met een gansch ander soort gedicht, wel het meest
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bekende, en het beste van alle, De Boerekermis. ‘Mij lust het jaarfeest van de buurt
eens af te malen’; in 2 boeken volgt een schildering van
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de kermisgangers en van de bonte kermispret, zoo levendig, zoo aanschouwelijk,
dat de lectuur ervan Kloos sterk ‘doet denken aan Ostade en Jan Steen.’ Vóór zijn
dood (Nov. 1710) voltooide hij nog Zedelessen uit de oude verdichtzelen getrokken,
en in verscheide dichtmaat opgestelt. De uitgave ervan mocht R. niet beleven. Zij
werden met alle andere gedichten, behalve Willem III, door zijn vriend François
Halma te Leeuwarden gedrukt: Lukas Rotgans Poëzij, van verscheide mengelstoffen;
met konstplaaten versiert (1715; 2e dr. 1735). De uitgever gaf aan ‘den dichtlievenden
lezer’ in een ‘Voorberecht’ van ruim 40 blz. een levensschets van R., ‘pronk der
Nederlandsche dichteren.’
Zijn portret is in prent gebracht door M. Pool.
Zie: v a n K a m p e n , Geschied. der Ned. Lett. en Wetensch. I, 371; W i t s e n
G e y s b e e k , Biogr., Anthol. en Crit. Wdb. V, 184-190; Almanak voor Blijgeestigen
(Brussel 1830), 67-75; J o n c k b l o e t , V (Gron. 1866), 85, 99, 109; K a l f f , IV (Gron.
1909), 586-591; W i l l e m K l o o s , Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid
(Amst. 1909), 15-49; Eigen Haard (1910), 709-712; Jaarboekje van het
oudheidkundig Genootschap ‘Niftarlake’ (Utrecht 1917), Een Vechtpoëet, 16-23; t e
W i n k e l , De Ontwikkelingsgang V (Haarl. 1924, 2e dr.), 15-23.
R. Zuidema

[Rothmann, Bernt]
ROTHMANN (Bernt), overl. in of kort na 1536, volgens sommigen in Friesland.
Sedert 1530 heeft hij het ‘lutheranisme’ gepredikt te Munster. Er was heel wat met
hem voorgevallen, toen 5 Jan. 1534 de twee apostelen van Jan Matthijsz (zie dl.
IX, kol. 654-656) te Munster kwamen en hem bewogen medestichter te worden van
het ‘nieuwe Jeruzalem’ aldaar. Rothmann fungeerde hier als ‘hofprediker’. Volgens
sommigen moet hij bij de slachting op 22 Jan. 1534 zijn omgekomen; volgens
anderen zou hij naar Friesland ontsnapt zijn, waar hij nog eenige jaren zou geleefd
hebben. Hij schreef Restitution rechter und gesunder christlicher Lehre, ook
uitgegeven in Neudrucke deutscher Litteraturwerke, Flugschriften aus der
Reformationszeit VII (Halle a.S. 1888). Een uittreksel verscheen in hollandschen
tekst in Het beginsel en voortganck der geschillen onder de Doops-gesinden door
I.H.P.V.N. = Carel van Gendt (Amst. 1650).
Zie: Doopsgezinde Bijdragen (1888), 3-22; (1889), 70; (1892), 1, 10; (1899), 7,
9, 15 v.; (1905), 86, 88; W. M ö l l e r , Kirchengeschichte III (3e dr. Tübingen 1907),
126 v.; W.S. L e e n d e r t z , Melchior Hofmann (Haarl. 1883), 258, 309, 357; L.
K n a p p e r t , Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden
(Utr. 1924), 187 v., 197, 201, 203, 225; J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming
en de Herv. Kerk der Ned. (4e dr. Utr., 1933), 104; Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica VII ('s Grav. 1910), 31, 39, 132, 504; X ('s Grav. 1914), 9-11.
Knipscheer

[Roukema, Roelof]
ROUKEMA (Roelof), geb. 1669, overl. omstreeks 1743, was 1712-22 stadschirurgijn
te Leeuwarden. Van hem verscheen een medisch-biografisch woordenboek, getiteld:
Naamboek der beroemde genees- en heelmeesters van alle eeuwen (Amst. 1706),
opgedragen aan prof. J. Hemsterhuys te Franeker en den ammunitie-meester van
Friesland en oud-burgemeester Willem Krans. Zijn bouwstof is meest ontleend aan
de werken van Bayle, L. Morery, Melchior Adam en Merklinus. Hij vertaalde uit het
Fransch de Mémoires van L o u i s A u b e r y d u M a u r i e r o.d.t. Historie van
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Holland, behelzende de ware oorzaken der verdeeldheden....] enz. (Amst. 1704).
Verschillende gelegenheidsgedichten van hem komen voor in de Frisia Nobilis
(Leeuw. 1755). Men vindt een lofdicht van hem in W i b r a n d d e G e e s t , Den
Leermeester der
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Schilderkonst, eertijds in rijm gesteld door Karel van Mander (Leeuw. 1702).
Omstreeks 1740 heeft hij naar aanleiding van een geval op het gebied der
gerechtelijke geneeskunde strijd gevoerd met andere vakgeleerden, waaraan
deelnamen Dr. Petrus Idema te Sneek, Dr. Bernardus Idema te Leeuwarden, prof.
Dr. J.H. Croeser te Groningen en prof. Joh. de Gorter (een verzamelbundel van
deze polemiek is in de stedel. bibl. te Leeuwarden). Hij leverde een scherpe critiek
op R o m e i n d e H o o g h e ' s Spiegel van Staat der Vereenigde Nederlanden, in
zijn Brief aan een Heer van Staat [daarover]... zooverre als de Provincie van Friesland
betreft (Leeuw. 1707). Uit alles blijkt, dat hij een bekwaam publicist was.
Zie: mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932); W. E e k h o f f , De stedelijke
bibliotheek van Leeuw., 117-118; R. V i s s c h e r , Catal. der stedel. bibl. v.
Leeuwarden (den Haag 1932), 64, 108, 134, 224, 391.
Wumkes

[Roukens, Mr. Arent Anthony]
ROUKENS (Mr. Arent Anthony), geb. te Nijmegen 29 Oct., ged. 1 Nov. 1747,
overleden te Arnhem 1 Dec. 1822, zoon van Mr. Johan Michiel (1), die volgt, en van
Agneta Jeannetta Verspyck.
Hij was burgemeester, schepen en raad van Nijmegen, momboir in Gelderland
en sedert 1817 raadsheer in het Hoog Gerechtshof te 's Gravenhage. Hij huwde te
Kuilenburg 18 Febr. 1780 A d r i a n a J o h a n n a v a n B a s s e n J o n g b l o e t ,
geb. te Kuilenburg 18 Juli (of 19 Juni) 1754, overl. te Nijmegen 23 Dec. 1790 (dochter
van Mr. J a c o b J o n g b l o e t , heer van Hei- en Boeicop, raad en stadhouder der
leenen van het graafsch. Culemborg, en van A n n a M a r i a E r n e s t a v.
B a s s e n ). Uit dit huwelijk 6 kinderen, o.a. Mr. Johan Michiel (2), die volgt.
Zijn portret, geschilderd door W.J. Laquy, hem met zijn vrouw en 2 kinderen
voorstellende, in de verz. van mevr. Crommelin geb. Roukens te Haarlem.
Regt

[Roukens, Derk]
ROUKENS (Derk), geb. te Nijmegen omstr. 1550, zoon van H e r m a n en van
Geertruida van Derenhorst.
Hij stamde uit een oud en aanzienlijk geslacht in Gelderland, dat binnen Nijmegen
meer dan twee eeuwen de hoogste waardigheden heeft bekleed. Derk was een
man van aanzien en vermogen en was in 1582 tot burgerhopman der nijmeegsche
schutterij gekozen. Den 16en Oct. 1592 werd hij provisor van het
burger-kinderen-weeshuis. Hij overleed te Nijmegen 3 Sept. 1602. Derk Roukens
wordt soms verward met een anderen Derk, ook burgerhopman te Nijmegen. Deze,
voorstander der hervorming, trachtte die te Nijmegen in te voeren. In een grooten
volksoploop aldaar, 25 Sept. 1566, werd hij door een zijner eigen sergeanten met
een hellebaard doodelijk gekwetst en overleed eenige uren later.
Hij was gehuwd met M e t g e n o f M e c h t e l d R o e s t , overl. te Nijmegen 15
Febr. 1613 (dochter van W i l l e m , schepen van Nijmegen en van A n n a C a n i s ).
Uit dit huwelijk sproten vier kinderen, o.a. Wilhelm (die volgt).
Regt

[Roukens, Mr. Jacob]
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ROUKENS (Mr. Jacob), j.u.d., geb. te Nijmegen 20 Mei 1628, overleden aldaar 15
Mei 1699, zoon van Wilhelm (die volgt) en van T h o n i s k e n v a n M e e c k e r e n .
Den 15en April 1648 liet hij zich inschrijven als student in de philosophie te
Harderwijk. In 1674 was hij een der capitulanten van Nijmegen en werd na den
aftocht der fransche bezetting door afgevaardigden van prins Willem III benoemd
om bij voorbaat de zaken van regeering en justitie der stad (met zeven andere
regeerings-
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leden) waar te nemen. 4 Jan. 1675 door Willem III krachtens regeeringsreglement
van Gelderland benoemd tot raadsvriend. 16 Febr. 1675 werden den 8 voorloopigen
regeeringsleden 13 anderen toegevoegd om de regeering geheel en op vasten voet
te constitueeren, welke orde van zaken gedurende het leven van den stadhouder
bleef gehandhaafd. In 1699 deed hij afstand van zijn ambten en bedieningen ten
behoeve van zijn zoon, Mr. Dirk, die 19 Jan. van dat jaar zitting nam, doch na den
dood van den stadhouder bij de beroerten, die toen te Nijmegen ontstonden, tegelijk
met zijn neef, burgemeester Willem Roukens (dl. V, kol. 615) uit de regeering ontzet
werd.
Mr. Jacob huwde te Hees 26 Jan. 1657 met E l i s a b e t h S w e e r t s (1634-60),
en daarna 8 April 1663 met G e r a r d a v a n U d e n (1637-86). Uit het tweede
huwelijk sproot 22 Maart 1666 de bovengen. Mr. Dirk.
Regt

[Roukens, Mr. Johan]
ROUKENS (Mr. Johan), geb. te Nijmegen in 1632, overl. ald. 1665, zoon van
Wilhelm, die volgt, en van T h o n i s k e n v a n M e e c k e r e n ; broeder van Jacob
hiervóór.
Hij was advocaat-fiscaal te Nijmegen en ontvanger van den 10en penning der
vaste goederen van het kwartier van Nijmegen en zou ongetwijfeld tot hoogere
ambten zijn geroepen, maar zijn overlijden op jongen leeftijd maakte een eind aan
zijn loopbaan.
Hij huwde in 1655 A n n a v a n A n s u m , geb. 1625, overl. 17 Nov. 1705 (dochter
van J a n en van P e t r o n e l l a P a l m e r t s ). Uit dit huwelijk sproten 9 kinderen,
o.a. Mr. Willem (dl. V, kol. 615) en Theodorus (die volgt).
Regt

[Roukens, Mr. Johan Michiel (1)]
ROUKENS (Mr. Johan Michiel) (1), geb. te Nijmegen 26 Jan., ged. 28 Jan. 1703,
overl. aldaar 10 April, begr. 13 April 1772, zoon van Mr. Theodorus, die volgt, en
van C a t h a r i n a v a n d e r N o e n . De woelingen binnen Nijmegen, die zijn oom
Willem het leven kostten, brachten ook hem in gevaar, zoodat men zich genoopt
zag hem in de wieg over den muur van den tuin, in het huis van baron van Randwyck
te verbergen.
Hij studeerde het Latijn onder den bekenden rector H. Cannegieter te Arnhem,
werd student te Harderwijk 31 Aug. 1720, daarna te Leiden, waar hij de lessen in
de rechtsgeleerdheid volgde van Gerard Noordt, Vitriarius e.a.
Hij promoveerde te Leiden, zette zich in zijn vaderstad neder, werd in 1745
schepen en raad, daarna burgemeester van Nijmegen. In 1746 kreeg hij de opdracht
van de geldersche regeering om de 14000 man hannoveraansche hulptroepen door
het kwartier te geleiden. In 1748 werd hij door de regeering van Nijmegen benoemd
ter bijwoning van den doop van den lateren prins Willem V (8 Maart). Nog in hetzelfde
jaar ontstonden te Nijmegen opnieuw geweldige beroeringen, waarbij Roukens en
zes andere regenten uit de regeering werden ontzet. Hij scheen bij het grauw
bijzonder gehaat te zijn, want niet tevreden met zijn afzetting, bestormde het zijn
huis, bedreef het daar allerlei moedwil en zou zelfs de kraamkamer van zijn vrouw
niet hebben ontzien, als ijlings toegeschoten gewapende burgers dit niet hadden
verhinderd. Sedert leefde hij ambteloos, zich wijdend aan de rechtsgeleerde praktijk
en de wetenschappen. Behalve latijnsche en nederduitsche gedichten, welke hij
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schreef (die echter nimmer gedrukt zijn), bestaat van hem een verhandeling: Over
den dijkbrief van de Ooy.
Hij huwde te Neerbosch 7 Sept. 1745 A g n e t a J e a n n e t t a V e r s p y c k
(1705-87), dochter van L e o n a r d en van H u b e r t a I n g e n o o l . Hieruit 4
kinderen, o.a. Mr. Arent Anthony,
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die voorgaat, en Mr. Theodorus Leonardus, die volgt.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret in de verz. van mevr.
Crommelin geb. Roukens te Haarlem.
Regt

[Roukens, Mr. Johan Michiel (2)]
ROUKENS (Mr. Johan Michiel) (2), geb. te Nijmegen 31 Aug., gedoopt 2 Sept. 1781,
overl. te Arnhem 11 Maart 1831, zoon van Mr. Arent Anthony, die voorgaat, en van
Adriana Johanna van Bassen Jongbloet.
Hij werd 29 Maart 1808 door koning Lodewijk aangesteld tot advocaat-fiscaal der
middelen te lande en substituut-fiscaal der middelen te water in het departement
O.-Friesland, standplaats Aurich. Later was hij rijksadvocaat in Gelderland te Arnhem.
Hij was tweemaal gehuwd, te Aurich 30 Dec. 1810 met J o h a n n a P a u l i n a
I d a T h e o d o r a d e S a l i s (1790-1812), daarna te Oosterbeek 3 Sept. 1815
metF r e d e r i c a C a t h a r i n a H e n r i ë t t a G o d a r d a G a y m a n s (1797-1823).
Uit het eerste huwelijk een zoon, Mr. A r e n t A n t h o n i u s R., die als vrijwillig
jager der leidsche hoogeschool den Tiendaagschen veldtocht meemaakte, zich
daarna als advocaat te Arnhem vestigde en later associé werd van zijn
stiefschoonvader, graaf von Ranzow, welk huis te Arnhem langen tijd bestond onder
den naam van von Ranzow en Co.
Uit het tweede huwelijk vijf kinderen.
Regt

[Roukens, Mr. Theodorus]
ROUKENS (Mr. Theodorus), j.u.d., geb. te Nijmegen omstr. 1665, overleden ald.
in 1713, zoon van Mr. Johan, hiervóór, en A n n a v a n A n s u m . Broeder van Mr.
Willem (dl. V, kol. 615).
Hij studeerde sedert 16 Sept. 1687 te Harderwijk en daarna te Leiden, werd mr.
in de beide rechten, schepen en raad van Nijmegen en in 1695 aangesteld tot
secretaris van schepenen te Nijmegen. De verdeeldheid in die stad, die aan zijn
broeder Willem het leven kostte, was ook voor hem noodlottig. Zonder hem gehoord
te hebben of eenige reden te hebben opgegeven, deed men hem door een
roededrager of stadsbode aanzeggen dat hij volgens besluit der regeering van zijn
ambt was vervallen verklaard. Op het stadhuis opende men zijn lessenaar en nam
de daarin zich bevindende gelden, papieren en aanteekeningen in beslag onder
verklaring dat men daar een inventaris van zou opmaken, wat echter nimmer is
gebeurd. Na het treurig lot, zijn broeder overkomen, verliet hij zijn vaderstad en ging
te Arnhem wonen. Hier richtte hij een vertoog tot de Staten van Gelderland met
verzoek om in zijn post te worden hersteld, die hem tegen alle recht en billijkheid
was ontnomen. Toen de gemoederen tot bedaren waren gekomen, kreeg hij in 1710
de toezegging van herstelling in zijn vorige betrekking. Doch hetzij de zaak bleef
sleepen, hetzij hij ze niet meer heeft aanvaard, hij overleed in 1713 ambteloos te
Nijmegen.
Hij huwde te Ermeloo 5 Dec. 1699 C a t h a r i n a v a n d e r N o e n , geb. te
Amsterdam (dochter van M i c h i e l en A n n a W i n t e r ), bij wie hij 4 kinderen had,
o.a. Mr. Johan Michiel (1), die voorgaat.
Regt
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[Roukens, Mr. Theodorus Leonardus]
ROUKENS (Mr. Theodorus Leonardus), geb. te Nijmegen 20 Jan., ged. 28 Januari
1751, ongehuwd overl. aldaar 26 Mei en begr. 29 Mei 1782. Zoon van Mr. Johan
Michiel (1) en van A g n e t a J e a n n e t t a V e r s p y c k .
Hij was een buitengewoon begaafd en kundig rechtsgeleerde, van wien o.a. in
druk verschenen: In laudem Gerardi Noodt; De Academia Novio-
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magensi; en een Oratio in laudem vespertilionis (Lof van de vleermuis, in den trant
van E r a s m u s ' Lof der Zotheid) (Noviom. 1768).
Regt

[Roukens, Wilhelm]
ROUKENS (Wilhelm), geb. te Nijmegen in 1564, overl. aldaar na 1632, zoon van
Derk, hiervóór, en van M e c h t e l d R o e s t .
Was beroemd om zijn geleerdheid, werd kapitein der burgerij, later raad en
burgemeester van Nijmegen. Hij was de remonstrantsche partij toegedaan en werd
aangewezen als de opsteller, althans een der voornaamste medewerkers aan het
protest of de remonstrantie ten behoeve der afgezette regenten. Om deze reden
werd hij in 1617 door Maurits uit zijn ambten en bedieningen ontzet.
Hij huwde te Nijmegen 29 Aug. 1610 met T h o n i s k e n v a n M e e c k e r e n
(dochter van J a n , heer v a n M e i n e r s w i j k , en van H i l l e k e n v a n d e r
L i j n d e n ). Zij schonk hem 9 kinderen, o.a. Mr. Jacob en Mr. Johan, die beiden
voorgaan, en een dochter H e l e n a , gehuwd met Johan v. Gendt (dl. VI, kol. 564).
Regt

[Rouville, Abraham Matthieu de]
ROUVILLE (Abraham Matthieu d e ), geb. te Middelharnis 1813, overl. te 's
Gravenhage 9 Oct. 1881.
Den 13den September 1830 werd hij als student aan de leidsche academie
ingeschreven, waar hij in 1835 onder Thorbecke promoveerde tot doctor in de beide
rechten op een proefschrift De jure albinatus, tum secundum juris antiquioris Francici
principia, tum in codice nostro servato. Als advocaat vestigde hij zich te Brielle, waar
hij door eenige vlugschriften belangstelling toonde voor vragen van den dag. In
1848 schreef hij Het voorstel van het tijdelijk ministerie tot bezuiniging in het
regtswezen, getoetst aan de belangen eener goede regtsbedeeling; in 1851
Gedachten over eene nieuwe wetgeving van militair strafregt voor de Nederlandsche
land- en zeemaqt en de schutterijen, met eene proeve van een eerste boek van
een militair strafwetboek. Als rechter-plaatsvervanger was hij aan de rechtbank te
Brielle verbonden.
In 1856 werd hij benoemd tot procureur des Konings in de kolonie Curaçao. In
die hoedanigheid maakte hij de verandering mee in de bestuursinrichting, die bij
het regeeringsreglement van 1865 den 1sten Januari 1866 haar beslag kreeg. De
Rouville kreeg daarbij den titel van procureurgeneraal. Echter is hij niet lang als
zoodanig werkzaam geweest; bij Kon. besl. van 8 Febr. 1866 volgde zijn benoeming
tot gouverneur der kolonie, welk ambt hij twee maanden later aanvaardde. Als
procureur des Konings was hij ook ambtelijk lid van den Kolonialen raad geweest.
De vrijlating der slaven kwam mede in dezen tijd (1 Juli 1863) tot stand. Met de
verandering der bestuursinrichting zou gepaard gaan de invoering van nieuwe
wetboeken, gemaakt naar het voorbeeld der in het moederland geldende wetboeken.
In Themis (1864) had hij over dit onderwerp Eene stem uit de verte doen hooren.
Als gouverneur mocht hij aan de invoering der nieuwe wetgeving (1 Mei 1869)
meewerken. B r u s s e , Curaçao en zijne bewoners deelt mee, dat de gouverneur
de Rouville veel gedaan heeft voor verfraaiing der stad, en dat de straatverlichting
aan hem te danken is. Wat de genoemde schrijver daaraan toevoegt, dat het subsidie
van het moederland onder de Rouville's bewind grootelijks zou zijn opgevoerd, is
echter niet juist; het verminderde van ƒ 160.000 tot ƒ 50.000.
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Tot zijn ontslag in 1871 leidde een geschil met Venezuela. Met ontduiking der
bestaande wettelijke bepalingen werden uit Curaçao wapens en ammunitie
uitgevoerd naar de vaste kust, en beide elkander daar bestrijdende partijen hadden
op Curaçao haar uitgeweken aanhangers en vonden
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steun bij de ingezetenen. Einde 1869 beklaagde zich de regeering van Venezuela
bij den nederlandschen consul-generaal over samenspanning op Curaçao tegen
den pres. a.i. M o n a g a s . Op Curaçao geschreven brieven o.a. van G u z m a n
B l a n c o en diens vader werden onderschept. De minister van Koloniën d e W a a l
gelastte den gouverneur de (4) briefschrijvers uit te zetten. De bevolking en de
Koloniale raad protesteerden. Een verzoek van den raad aan den gouverneur om
de uitvoering van dezen last op te schorten werd ingewilligd. Inmiddels hadden
Guzman Blanco en een ander heimelijk Curaçao verlaten, een derde werd
gedwongen te vertrekken en Guzmans vader liet men blijkbaar ongemoeid, want
deze werd door zijn inmiddels tot president van Venezuela uitgeroepen zoon naar
Venezuela geroepen en plechtig door een commissie afgehaald (Mei 1870). De
Rouville's houding in deze zaak leidde tot zijn ontslag bij Kon. besl. van 17 Sept.
1870. C o r p o r a a l , De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland
en Venezuela 1816-1920 meent, dat de Rouville's talmen daartoe leidde; zelf heeft
hij in den Kolonialen raad meegedeeld (28 Oct. 1870), dat hem ten leste verweten
werd, dat hij de uitvoering van het uitzettingsbesluit, dat voor de verhouding met
Venezuela van zoo vèr strekkende gevolgen is geweest, niet met toepassing van
art. 43 van het regeeringsreglement had geschorst. Diep verontwaardigd ging de
gouverneur naar Nederland terug, waar hij verder een ambteloos leven leidde.
Werken, behalve de genoemde: De vraag van regt in de zaak van het
Nederlandsche schip ‘De jonge Albert’, kapitein van der Zee en verder opstellen in
Themis, aan welk tijdschrift hij als medewerker was verbonden, 1848, 1849, 1850,
1860, 1862.
Zie: Encyclopaedie van Nederlandsch West Indië, i.v.; Weekblad van het recht
nos. 3270, 4680; Publicatieblad van Curaçao 1866-1871; De Onpartijdige; De
Onafhankelijke; De Curaçaosche courant; Civilisado; Amigoe di Curaçao en de in
den tekst aangehaalde geschriften en boeken.
de Gaay Fortman

[Roy, Henricus de]
ROY (Henricus d e ), geboren in Indië, overl. 15 Mei 1675, liet zich in 1652 als
Indo-Batavus inschrijven tot student aan de hoogeschool te Utrecht, was predikant
te Schalkwijk (1655-56), Barneveld (1656-67), Zutphen (1662-72) en den Haag
(1672). Hij werd in 1674 hofprediker van stadhouder Willem III. Toen de Prins 28
Oct. 1674 de door hem veroverde vesting Grave naast hem binnenreed en hem
vroeg of hij wel aanstonds een dankpredikatie zou kunnen houden, gaf hij een
bevestigend antwoord. ‘Laat ons dan terstond in de kerk gaan en allereerst God
danken, dan zullen wij daarna verder order op zaken stellen,’ hernam de Prins.
Hierop stegen allen voor de kerkdeur van hun paarden, en de Roy, zoo gelaarsd
en gespoord als hij was, trad binnen, legde aan den voet van den kansel zijn
rijgewaad af en hield, terwijl de verzamelde menigte, bij gebrek aan banken, op
meelzakken was neergezeten, temidden van de nog rookende puinhoopen der stad
een dankpredikatie over 1 Sam. XII:12.
Zie: V a l c k e n i e r , Verward Europa, 1016; B o s s c h a , Neerl. heldendaden te
land I, 190.
Wumkes

[Roy, Daniel le]
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ROY (Daniel l e ), geb. te Middelburg 8 Oct. 1661, overl. te Rotterdam 11 Mei 1722.
Hij ging in 1680 naar de utrechtsche hoogeschool en werd daar in 1685 proponent.
In Nov. 1685 werd hij bevestigd tot predikant te Koog aan de Zaan, 17 Maart 1695
te Nijmegen en op 15 Juni 1698 deed hij zijn intrede te Rotterdam. In 1716 verkreeg
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hij een halve predikbeurt. Le Roy was gehuwd met A n n a S c h e r m e r . Hij gaf
uit: Het mergh van de gantsche Godgeleertheit, kortelijk uitgebreit in twee bijzondere
belijdenispreedikaatsiën over Joh. XVIII:3. Rom. VII:24, 25 (Rott. 1689); De
Godvruchtige Debora's dood en begravinge, vertoond en toegepast op die van de....
Vorstinne Maria Stuart, Koninginne van Engeland, uit Gen. XXXV:8 (Amst. 1695);
De onvervalste melk, tot opvoedinge der kinderen, alsmede een Bijvoegsel en
Ontleeding van den Heidelbergschen catechismus bij vragen en antwoorden
(Dordrecht 1692); De vier laatste uiteinden der menschen (Utrecht 1698); Korte
schets tot onderwijs der eenvoudigen in de eerste beginselen van de leere der
waerheit (Rott., 1696 en meermalen herdrukt); De waarheit der H. godgeleerdheit
(1699, 3 maal herdrukt); Des Koninks lang leven met uytnemende hoogheyd...
toegepast op... Willem III, koning van Engeland. Bij het 50e jaer zijns ouderdoms
(Rott. 1700); De Zeekerheid van der Vorsten dood, agtervolgt met haar heenengaan
na het graf enz..... Uitgebreid en toegepast, op de.... dood van Willem III (Rott.
1702); Zedige verhandeling van de praktijke des H. Avondmaels (1702); Het merg
van de zuivere leer des geloofs (1706); Op den doodt van D. Wilhelmus à Brakel.
uit Joh. XI:11 (Rott. 1711); Lijkrede op J. Doesburg (Rott. 1711); De Christen-kerk,
zijnde een Historischc verhandeling van 's waerelts Heilands geboorte, leven, leere,
wonderdaden, lijden en heerlijkheid (Leiden 1712); De waerheit der heilige
godgeleertheit in hare gewigtigste leerstukken (1714); Godgeleerde verhandeling
over het waerdig en nuttig gebruick des H. Avondmaels (1719); Joodsche oudheden
in opzicht van hunne mond, wet en Talmud (Rott. 1720); Kerkredenen;
Oordeelkundige aanmerkingen over de dansserijen zoo der oude als latere volkeren
(Rott. 1722); afscheidspredikaties van de Koogh, 1695, en Nijmegen, 1698;
intree-predikatie te Rott., 1698; bevestigings-predikaties van D. van den Hengel,
J.G. Visscher, H. van der Mey, J. Groen.
Zie: Boekzaal der geleerde wereld, 1722, 614; d e l a R u e , Gel. Zeeland, 2e
dr. 148; v. H a r d e r w i j k , Naamlijst en levensbyzonderheden der predikanten te
Rotterdam 61; S o e r m a n s , Kerk. Reg.; d e J o n g h , Alph. naaml. der pred. van
Gelderland; A r r e n b e r g , Naamregister, 445; N a g t g l a s , Levensberichten van
Zeeuwen, II, 545.
Hoogeveen

[Roy, Jacobus Johannes le]
ROY (Jacobus Johannes l e ), geb. 1771, overl. te Oude Tonge 17 Nov. 1850. Le
Roy studeerde te Leiden, werd aldaar opgenomen in het Staten-Collegie, oefende
zich behalve in de godgeleerdheid, ook in de logica, metaphysica, het natuurrecht,
alsmede de natuur- en de sterrekunde.
In 1794 deed hij zijn intrede als predikant te St. Anthoniepolder, stond vervolgens
te Sprang en van 1813 tot aan zijn dood te Oude Tonge. Hij schreef: Proeve eener
verklaring van de Openbaring van Johannes (Haarlem, 1806); Viertal Leerredenen
bij gelegenheid van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming (Dordr. 1818); Twee
Verhandelingen over den waren aard van het Onderwijs des Bijbels, en over de
noodzakelijkheid van de verlichting des Heiligen Geestes (Dordr. 1819); Christus
alles en in allen (Dordr. 1820); Het menschelijk kenvermogen in deszelfs waren
aard en omvang omschreven volgens de beginselen van Kant, ter nasporing van
den aard en de uitgestrektheid van het vermogen der menschelijke Rede. en ten
bewijze van de noodzakelijkheid eener hoogere Openbaring (Dordr. 1821); De
zuivere zedelijkheid, de wezenlijke grondslag van het ware Christendom (Dordr.
1822); Een woord voor onzen tijd (Dordr. 1823); De regte en gezonde
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zin der hoofd-grondstellingen van de Critische wijsbegeerte, aangewezen,
opgehelderd en nader ontwikkeld (Utr. 1824); Is dan de Christelijke Opwekking aan
de Nederlanders van den Weleerw. Heer A.S. Thelwall in het geheel niet waardig
te behartigen? En zoo ja, hoe zal het best geschieden? Beantwoord in eene ernstige
overweging van de ‘Ernstige Toespraak’ van Th. (Rott. 1825); De ware leer der
verzoening, volgens het echte leerbegrip van onze Herv. belijdenis, niet strijdig met
de leer van Gods oorspronkelijke, genadige menschenliefde (Rott. 1827); De Mensch,
beschouwd in zijnen aanleg als een denkend, zedelijk en gevoelig wezen (Delft,
1827); Bescheidene bedenkingen aan den Hoogleeraar J. Kinker briefswijze
voorgesteld, wegens eene in zijne Brieven over het Natuurregt voorgedragene
nadere wijziging der Critische wijsbegeerte (Delft 1827); Een woord voor Vrede en
Waarheid aan mijne Protestantsche, bijzonder Hervormde Medechristenen in
Nederland (Rott. 1829); De goddelijke Openbaring des Bijbels, volgens haren
eenvoudigen zin en inhoud beschouwd en overwogen. Een leesboek ter bevestiging
in het geloof der oud-Christelijke waarheid (Rott. 1829-30, 2 dln.); Een woord ter
behartiging bij de tegenwoordige twisten en verdeeldheden in de Herv. Kerk in
Nederland (Rott. 1833); Wat zal en moet er noodwendig gebeuren, wanneer de
formulieren van eenigheid van onze Herv. Kerk in Nederland worden afgeschaft?
(Rott. 1834); Is er dan in het geheel geen middel, om de oneenigheden, die de Herv.
Kerk van Nederland dreigen te beroeren, met algemeen genoegen te doen
ophouden? (Rott. 1834); De ware geest en strekking van de leer der Herv. Kerk in
Nederland, volgens hare formulieren van eenigheid en liturgische Schriften (Amst.
1834); en in verband hiermede Broederlijke Teregtwijzing aan den schrijver van een
werkje, getiteld: ‘De praedestinatieleer der Dordsche Vaderen’ (Amst. 1834);
Prijsverhandeling over de leer der H.S. omtrent den grond van het gezag der
Overheid (Leiden 1834); (bekroond van wege het Stolpiaansch Jegaat); Adres aan
de Hoog-Eerw. Alg. Synode der Nederl. Herv. Kerk, benevens het antwoord der
voornoemde Synode (Rott. 1835); Aan al mijne Herv. Landgenooten ter verdediging
van mijn in het verleden jaar ingeleverd Adres (Rott. 1836): De eigentlijke zin der
Profetische gezichten in de Openbaring van Johannes, benevens eene nadere
loelichting van het nachtgezicht van Daniël omtrent de vier dieren (Amst. 1836);
Vrijmoedig woord over de geschriften van de Heeren Frets en Van Appeltere
betrekkelijk dat van den Heer Groen van Prinsterer, wegens de maatregelen der
Regering tegen de Afgescheidenen (Rott. 1837); Zestal Brieven omtrent de
onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome (Rott. 1837); De
Prijsverhandeling van den Heer Van de Willigen over het eigentlijke wezen des
Christendoms, getoetst (Rott. 1838); Prijsverhandeling over hel beginsel der
genoegzame Rede, als den grondslag der natuurlijke godgeleerdheid (Leid. 1838;
bekroond en uitgegeven van wege het Stolpiaansch legaat); Beknopte Geschiedenis
der wijsbegeerte sederl de vroegste lijden tot op den tegenwoordigen. Uit het
Hoogduitsch van K a n n e g i e s s e r , met bijvoegselen en aanmerkingen (Rott.
1838); Het hooge aanbelang van het behoud en herstel der zuivere Hervormde kerk
op de grondslagen van hare oorspronkelijke belijdenis en kerkinrigting ('s Grav.
1841); hierbij behoort een stukje, getiteld: Bedenkingen ten aanzien van het bij de
laatste Synodale Vergadering uitgebragt Rapport, ter zake van het Adres van Ds.
Moorrees ('s Grav. 1841); De Wijsbegeerte naar haren vorm en inhoud (Gron. 1841);
Beschouwing der Voorzeggingen des O. en
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N.T., betreffende het toekomstige, in overeenstemming met elkander en met de
Openbaring van Johannes (Amst. 1846); De verzoening des menschen met zich
zelven door de wijsbegeerte, naar aanleiding der inaugureele redevoering van den
Hoogl. Opzoomer (Tiel 1847); Over het regt gebruik des Bijbels, bijzonder van het
Profetisch Woord in den tegenwoordigen tijd, en over het waar verband tusschen
het O. en N.T. (Amst. 1847); Gedachten omtrent het wenschelijke eener eenigzins
gewijzigde ontwikkeling der apologetische wetenschap in onze dagen, bij gelegenheid
van het lezen der Proeve van Dr. J.J. van Oosterzee, in Wetensch. Jaarboeken
voor theologie, dl. IV; en met U.A. E v e r t s z ., De waarheden en voorschriften
nopens het oppergezag en de pligten van overheden en onderdanen, door Christus
en zijne Apostelen gesteld (Leiden 1834).
Verder schreef hij nog eenige opstellen in De Vereeniging: Christelijke Stemmen.
Zie: H.J. K o e n e n , J.J. Le Roy in De Vereeniging: Christelijke Stemmen XVII
(1863), 477.
Hoogeveen

[Royaards, Hermannus]
ROYAARDS (Hermannus), geb. te Zaltbommel 7 April 1753, overl. te Utrecht 15
Jan. 1825. Zijn ouders waren Albertus Royaards (zie dl. V, kol. 616-621) en
G 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 ; hij is te Middelburg in 1783
gehuwd met jonkvr. J o h a n n a H e n r i e t t e S c h o r e r (overl. in 1813). Herman
Johan Royaards (zie dl. V, kol. 616-621) was zijn zoon; Joost Gerard Kist (zie dl.
IX, kol. 518 v.) zijn zwager. Hij studeerde te Utrecht, eerst met het doel om arts te
worden evenals zijn vader, doch weldra in de godgeleerdheid. Hij verdedigde hier:
Specimen philologico-criticum de emendandis plurimis veterum scriptorum graecorum
locis, ubi et de hecatombis Homerique oceano. Vier verhandelingen van hem zijn
opgenomen in de werken van het academisch gezelschap ‘Tandem fit surculus
arbor’. In 1777 werd hij proponent, in 1778 predikant te Scherpenzeel, in Maart 1780
te Elburg, in Dec. 1780 te Alkmaar, in 1782 te Middelburg, in 1785 te 's Gravenhage,
in 1788 hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht. Zijn inaugureele rede heet:
Oratio pro ordinis ratione, qua Deusin patefacienda religione usus sit. Voor zijn
leerlingen stelde hij op: Theologia Christiana en Uitlegkundig dogmatisch
woordenboek des Nieuwen Testaments. Hij gaf in druk: Diatribe de divinitate Jesu
Christi vera, twee deelen (Ultraj. 1791 en 92); Bedenkingen over een algemeen
grondbeginsel, waaruit alle de voorschriften van het natuurlijk regt kunnen worden
afgeleid in Verhandelingen van het Zeeuwsche Genootschap der wetenschappen
te Vlissingen XIII (1786), 345; Oratio de doctrina Christi (Ultraj. 1792); Verhandeling
over den waren aard van Jezus' koninkrijk (Ultraj. 1799); Oratio de Guil. Emmery
de Perponcher (overl. 25 Juni 1819), habita 23 Maart 1820 in Annales Rheno- Traj.
(1819-20) (zie dl. II, kol. 1085), en enkele verspreide redevoeringen en
verhandelingen. Hij was praeadviseerend lid van de eerste synode der
Nederlandsche Hervormde Kerk in 1816 en verkreeg zijn emeritaat in 1823. Zijn
zoon H.J. Royaards schreef: Leerrede over 2 Cor. 5:1, uitgesproken na het afsterven
van wijlen den hoogleeraar H. Rooyaards (Utr. 1825), D.H. W i l d s c h u t : Memoria
Hermanni Royaards (Amst. 1836), met portret.
Zijn portret verscheen als prent door L. Springer en door een onbekende.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 215-220; Kerkelijk
Handboek 1903), Bijl., 125, 155; (1907), Bijl., 119; (1908), Bijl., 100; (1909), Bijl.,
139; H.J. O l t h u i s ,
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Elburg. Gedenkboek 1233-1933 (Elb. 1933), 171; Alphabetische naamlijst van
boeken, enz. (1790-1831), 519, 668; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd.
Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 540; K o b u s e n d e R i v e c o u r t ,
Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 723 v.; Archief voor kerkel. gesch.
V (1834), 302, 305; Nieuw Archief voor kerkel, gesch. II (1854), 405 v.; Handelingen
van de Alg. Christel. synode der Hervormde Kerk in het Kon. der Ned. in den jare
1816 ('s Gravenh. 1821), 5, 7 v., 41-46, 48, 80; Utrechtsche studentenalmanak
(1826), 33; Annales Academiae Rheno- Traj. (1824, 1826); F. M u l l e r , Beschr.
catalogus van 7000 portretten (Amst. 1853); Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der
Ned. Herv. Kerk IV (Breda 1827), Aant. (70) bij blz. 62, blz. 13.
Knipscheer

[Royen, Abraham van]
ROYEN (Abraham v a n ), geb. te Amsterdam 1730, overl. 10 Juni 1818, zoon van
A b r a h a m en H e s t e r v a n d e r W i n d e . Hij stond als predikant op zijn eenige
standplaats Noordwijk aan Zee sedert 2 Maart 1755. Emeritus geworden, nam hij
afscheid 4 Juli 1790, ging op ‘Zijlrust’ te Noordwijk Binnen wonen en overleed aldaar
10 Juni 1818.
Hij was een algemeen geacht predikant en heeft zich vooral bekend gemaakt bij
de redding van het scheepsvolk van den engelschen Oost-Indiëvaarder ‘General
Barker’, die nabij Noordwijk aan Zee 16 Febr. 1781 strandde. Ds. van Royen huwde
te Noordwijk aan Zee 25 Nov. 1755 J o h a n n a A l i d a v a n H a l l , geb. te Leiden
1732, overl. te Noordwijk 3 Dec. 1807. Een zoon Hendrik vermeldt dl. III, kol. 1102.
Zie: J. K l o o s , Noordwijk, 160-162; d e z ., in Leidsch Jaarboekje (1918), 87-117;
over de familie: Alg. Ned. Fam.bl. XVI, 330; Ned. Leeuw. XXXVII, 284, 387, 429;
Boekzaal (1815 B), 221-223.
Regt

[Royen, Adrianus van]
ROYEN (Adrianus v a n ), geb. te Leiden 11 Nov. 1704, overl. te Leiden 28 Febr.
1779, zoon van J a n en van C o r n e l i a v a n G r o e n e n d i j c k . Hij studeerde
te Leiden, had Boerhaave tot leermeester en promoveerde aldaar in 1728 tot doctor
in de medicijnen en de kruidkunde met een Dissertatio botanico-medica inauguralis,
de anatome. et oeconomia plantarum (L.B. 1728). Op aanbeveling van Boerhaave
aangesteld tot lector in de kruidkunde te Leiden in 1729, ving hij dit ambt aan met
een Oratio qua jucunda, utilis, ac necessaria, medicinae cultoribus commendatur
doctrina botanica (L.B. 1729) en werd drie jaar later tot gewoon hoogleeraar in de
geneesen kruidkunde aldaar benoemd. Bijzonder bedreven in de latijnsche
dichtkunst, aanvaardde hij dat ambt met een dichtstuk: Carmen elegiacum de
amoribus et connubiis plantarum (L.B. 1732). In 1740 gaf hij uit Florae Leydensis
prodromus, exhibens plantas quae in Horto academ. L.B. aluntur (L.B. 1740). In
1754 deed hij afstand van het professoraat in de kruidkunde, bij welke gelegenheid
hij een fraai latijnsch gedicht uitsprak: Elegia, quum botanices professionem poneret
(L.B. 1754). Vijf jaar later gaf hij in het licht: Carmen elegiacum de justo motuum
corporis animique moderamine, optimo tutissimoque vitae sanae longaequo praesidio
(L.B. 1759). Bij de inhuldiging van Willem V tot erfstadhouder werd deze door v.
Royen daarmede gelukgewenscht in zijn Ode Musae Leydensis... Guilielmum V...
salutantis; Hendrik de Bosch gaf hiervan een vertaling Gelukwensching der Leidsche
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school herdacht in een treffend Carmen seculare in natalem ducentesimum
Academiae Batavae quae est Leidae (L.B. 1775). In dat jaar werd hem eervol ontslag
verleend. Hij bleef echter de dichtkunst getrouw en sprak in tegenwoordigheid van
den Prins-erfstadhouder, die daartoe van het Loo overkwam, in de gehoorzaal een
dichtstuk uit: Otium carmine elegiaco celebratum (L.B. 1776). In 1778 verscheen
een bundel Poemata (L.B. 1778. A.v. Royen gaf nog in het licht: Buiten-rust of het
buitenleven van eenen christenwijsgeer, dichter en natuuronderzoeker geschetst.
In vrije navolging van het Latijnsche gedicht door Liberius Philomusus (Amst. 1776);
zijn Otium werd vertaald door W. B i l d e r d i j k en verscheen als: Landrust. Gedrukt
voor het Genootschap: Kunst wordt door arbeid verkregen (Leyden 1777). Deze
gedichten waren waarschijnlijk geënspireerd door zijn verblijf op ‘Duynsigt’ onder
Oegstgeest, welk landgoed hem toebehoorde.
Van Royen huwde te Leiden 19 Oct. 1734 met A d r i a n a J o h a n n a
W e s s e l i u s , geb. te Purmerend 20 Jan. 1705, overl. te Leiden 25 Febr. 1769,
dochter van prof. J o h a n n e s W. en van A d r i a n a v. R u y t e n b u r g . Zij hadden
vier zoons, waaronder Jan (2), die volgt.
Zijn door H. van der Mey geschilderd portret is in de universiteit te Leiden, een
door A. van Halen voor zijn Panpoeticon batavum geschilderd miniatuur in het
Rijksmuseum te Amsterdam. L. Springer vervaardigde een prent naar H. v.d. Mey.
Regt

[Royen, Mr. David van (1)]
ROYEN (Mr. David v a n ) (1), geb. te Leiden 5 April 1699, overl. ald. 22 Febr. 1764,
zoon van Mr. J a n D a v i d s z . v.R. en van C o r n e l i a v a n G r o e n e n d i j c k .
Hij studeerde te Leiden en promoveerde aldaar 5 Febr. 1720 op een Dissertatio
juridica inauguralis, de finibus regundis.... (L.B. 1720). Hij komt voor als griffier in
1721, raad in 1728, secretaris in 1732 en pensionaris van Leiden 18 Juni 1749,
secretaris van den Raad van State 1758 en rentmeester van het Kapittel ten
Hoogenlande. Hij was lange jaren (1725-53) secretaris van curatoren der leidsche
hoogeschool en maakte zich in die betrekking zeer verdienstelijk. In 1738 werd hem
de moeilijke taak opgedragen om Boerhave, door een ongeneeslijke kwaal aangetast,
met zijn zwakken toestand bekend te maken en hem tevens te raadplegen over een
waardigen opvolger (zie Navorscher (1918), 479). De wijze, waarop hij dit deed en
de gunstige opvatting van den christen-wijsgeer werd door v. Royen in een rapport
aan curatoren en burgemeesters meegedeeld en is opgenomen in de Bijlagen (IX)
van S i e g e n b e e k 's Gesch. der Leidsche hoogesch. II, 391. Na den dood van
Burman, 31 April 1741, werd hem het provis. toezicht over de acad. bibliotheek
toevertrouwd. Hij zorgde op uitnemende wijze zoo voor den catalogus als voor de
uitbreiding der bibliotheek, en mede voor een goede rangschikking der oudheden
door Papenbroek geschonken. Curatoren gaven in 1741 een blijk van waardeering
aan den ijverigen en kundigen man door de aanbieding van een zilveren geschenk,
ter waarde van ƒ 500, met een toepasselijk opschrift door Oudendorp ontworpen.
In zijn ledige uren beoefende hij de latijnsche dichtkunst en dat hij daarin niet
onervaren was, bewijzen de stukjes door L.v. S a n t e n , opgenomen in zijn Deliciae
poëticae.
Van Royen huwde te Leiden 4 Dec. 1725 met C a t h a r i n a v a n d e n B e r g h ,
geb. 4 Sept. 1700, overl. 31 Dec. 1779, dochter van J o h a n en
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van J o h a n n a v. T e y l i n g e n . Van hun zes kinderen volgt David (2).
Zijn door J. van der Sluis geschilderd portret is in de Lakenhal te Leiden (zie Bull.
Oudh. Bond (1909), 108, 109).
Zie: S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche hoogesch. I, 270, 272; II, 42, 46, 50, 123;
S c h o t e l , De Leidsche Bibliotheek; M o l h u y s e n , Bronnen leidsche univ. VI,
register; d e z ., Gesch. Leidsche Univ. Bibl.; Alg. Ned. Familiebl. XVI, 232;
O v e r v o o r d e , Bibl. Gem. Leiden, no. 2106.
Regt

[Royen, David van (2)]
ROYEN (David v a n ) (2), geb. te Leiden 30 Dec. 1727, overl. aldaar 29 April 1799,
zoon van David (1), hiervoor, en van C a t h a r i n a v a n d e n B e r g h . Hij
studeerde te Leiden in de medicijnen en promoveerde in 1752 met een Spec. med.
inaug. de intestinis crassis multorum malorum caussa et sede (L.B. 1752), volgde
in 1754 zijn oom Adrianus (die voorgaat) op als hoogleeraar in de kruidkunde en
aanvaardde dit ambt 14 Juni 1754 met een oratie: De hortis publicis praestantissimis
scientiae Botanicae adminiculis (L.B. 1754). Bij het nederleggen van het rectoraat
in 1763 hield hij een redevoering: De hodierna rei Herbariae excolendae ratione,
ad certitudinem et evidentiam in ea consequendam egregie comparata. Hij werd op
zijn verzoek in 1786 eervol ontslagen en had tot opvolger S.J. Brugmans.
Hij huwde te Delft 21 Aug. 1759 zijn nicht B a r b a r a v a n d e r B u r c h , geb.
17 Dec. 1724, overl. te Leiden 12 April 1768 (dochter van J a n , secr. der weeskamer
te Delft, en van M a r i a v a n R o y e n ). Dit huwelijk was kinderloos.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biog. Wdb.; Alg. Ned. Familiebl. XVI, 232;
Wapenheraut XX, 517; S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche hoogesch. II, 205, 206;
t e W a t e r , Narr., 224, 225.
Regt

[Royen, Mr. Everard Jacob van]
ROYEN (Mr. Everard Jacob v a n ), geb. te Leiden 24 Sept. 1773, overl. te Soerabaja
2 of 3 Januari 1833, zoon van Mr. Jan (2), die volgt, en van G e r a r d a D e l i a n a
B e r g e r . Hij was sedert 1793 baljuw van Katwijk en sedert 1806 directeur der
Bataafsche Brandwaarborgmaatschappij; vestigde zich in het begin der 19e eeuw
in den Haag, waar hij van 1816 tot 30 Juli 1819 als lid van den raad fungeerde en
vertrok in laatstgenoemd jaar naar N.O.-Indië. Hij staat als dichter bekend, vooral
van gelegenheidsgedichten. Wij vonden vermeld: Bij het graf van mijne echtgenoote
G.W.A. van Neck, geb. 2 Maart 1777, overl. den 28 October 1812 (Leiden 1812);
Aan mijne zuster C.E. Brender à Brandis en mijne vriendin V.L.M. van Riemsdijk
(30 Dec. 1812); Op mijn huwelijk, 14 Juli 1813, met Vincentia Margaretha Louisa
van Riemsdijk (1813); Bij het graf van J.A.S. Beets (Leiden 1813); Treurzang op
het overlijden van Johanna Maria Hoogvliet, echtgenoote van den Heer Mr. Jan van
Royen, overl. te Leiden 30 Nov. 1802; Drie gedichten op het overlijden van Mr. Jan
v. Royen den 11 Mei 1803, door E.J. v. Royen, F.C. Hoogvliet en Ambrosius Justus
Zubli.
Hij huwde te Leiden 2 Febr. 1796 met G e e r t r u i d a W i l h e l m i n a A d r i a n a
v a n N e c k , en hertrouwde met V.M.L. v. R i e m s d i j k , dochter van I s e b r a n d u s
J o h a n n e s F a b e r v.R. en I g n a t i a v. B e e c k .
Zie: Alg. Ned. Familieblad XVI, 234; Ned. Patric. III, 338; v.d. Aa, N.B.A.C.Wdb.;
Navorscher (1905), 162; M o l l , Catal. Bibl. 's Gravenhage, 549.
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[Royen, Mr. Jan van (1)]
ROYEN (Mr. Jan v a n ) (1), geb. te Leiden 26 Nov. 1726, overl. ald. 2 Febr. 1783,
oudste zoon van David (1), hiervoor, en C a t h a r i n a v a n d e n B e r g h . Hij
studeerde te Leiden en promoveerde aldaar in 1749 op een Diss. jur. in arg. ad
Legem XIX d. de ritu nuptiarum (L.B. 1749). Hij werd secretaris van Stompwijk, raad
en pensionaris van Leiden en volgde zijn vader in 1753 op als secretaris van
curatoren der leidsche hoogeschool, welk ambt hij bekleedde tot zijn dood.
Hij huwde te Schiedam Febr. 1760 E l i s a b e t h J o h a n n a d e L i l l e , geb.
19 Dec. 1734, overl. 27 Febr. 1781. Dit huwelijk was kinderloos en werd door
echtscheiding ontbonden.
Zie: Alg. Ned. Familiebl. XVI, 232; S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche hoogesch.
II, 46.
Regt

[Royen, Mr. Jan van (2)]
ROYEN (Mr. Jan v a n ) (2), geb. te Leiden 27 Jan. 1736, overl. ald. 11 Mei 1803,
zoon van prof. Dr. Adriaan v.R., hiervoor, en van A d r i a n a J o h a n n a
Wesselius.
Hij studeerde en promoveerde in zijn geboortestad op een: Specimen jur. inaug.
de conjugio in statu naturali (L.B. 1757), werd aldaar veertigraad 21 April 1763 tot
31 Oct. 1787, schepen 25 Juli 1767, vroedschap en weesmeester, gecommitteerde
ter admiraliteit van Amsterdam 1 Mei 1788, lid der provision. regeering 19 Jan. 1795,
bewindhebber der O.I. Comp. ter Kamer Amsterdam. Blijkens verscheidene
geschriften beoefende hij de dichtkunst. Hij was tweemaal gehuwd geweest: te
Utrecht 31 Maart 1760 met G e r a r d a D e l i a n a B e r g e r (1739-96), dochter
van C y p r i a a n en van A n n a M a r g a r e t h a v a n B o c h o v e n ; hij hertrouwde
2 Juni 1797 met A n n a M a r i a H o o g v l i e t (1764-1802). Van Mr. Jan v.R. bestaat
in druk: Ter opening der vergadering van het taal- en dichtlievend Genootschap:
Kunst wordt door arbeid verkregen op den 200 j. gedenkdag van Leydens verlossing
(Leyden 1774); Adr. v. Royen's Eeuwzang op de 200e verjaring van 's lands
Hoogeschoole binnen Leyden. Uitgespr. op den 8. van Sprokkelmaand 1775 en, in
navolging van het Latijn, in Nederd. vaarsen gebragt (Leyden 1775); Aan den
Weledelen gestrengen Heer Mr. P.J. Marcus, bij deszelfs beëediging als hoofd-schout
(1784); Bemoediging aan Nederland bij den aanvang van het jaar 1785 (Leyden
1785); Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk (Leyden 1786); Lijkzangen bij het
overlijden van Adr. Joh. v. Royen (deze Mr. A d r i a a n J o h a n n e s v a n R o y e n ,
geb. te Leiden 11 Mei 1761, ongehuwd ald. overleden 16 April 1786, was zijn oudste
zoon); Proza en poëzie (bldz. 19 vv. bevatten: Aanspraak gedaan in de St Pieterskerk
den 2 Febr. 1795); Stukken van den Burger J.v.R. (Leyden 1795); Bij het overlijden
o

mijner echtgenoote (Leiden 1802, 8 ).
Zijn zoon Everard Jacob uit het eerste huwelijk gaat hiervoor.
Zie: Ned. Patriciaat III, 338; Alg. Ned. Familiebl. XVI, 233.
Regt

[Royen, Jan Hermanus van]
ROYEN (Jan Hermanus v a n ), geb. te Zwolle 16 Mei 1827, overl. te Heino 23 Juli
1883, zoon van Mr. I s a a c A n t o n i S o e t e n s v.R., commissaris des Konings
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in Groningen, en A n n a G e s i n a v a n E n g e l e n , liet zich 12 Sept. 1845
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 19 Juni 1849 op
stellingen tot meester in de rechten promoveerde. Hij werd benoemd tot notaris te
Zwolle (1854), was aldaar wethouder (1878) en lid der Prov. staten van Overijsel
(1859-71 en 1876-83). Op 20 Febr. 1851
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huwde hij met A n n a A l e i d a v a n E n g e l e n (geb. te Zwolle 6 Maart 1813,
aldaar overl. 6 Maart 1911), die hem twee dochters schonk en twee zoons: Mr. J a n
W i l l e m N i c o l a a s v.R. (geb. te Zwolle 7 Dec. 1869, overl. 30 Dec. 1911 te
Doesburg, waar hij griffier was aan het kantongerecht), en Mr. Jan Herman v.R.
(geb. te Zwolle 28 Nov. 1871, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te
Tokio).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 345, 246.
Wumkes

[Royen, Stephanus Jacobus van (1)]
ROYEN (Stephanus Jacobus v a n ) (1), geb. te Zwolle 8 Jan. 1829, overl. aldaar 1
Mei 1908, zoon van Mr. I s a a c A n t o n i S o e t e n s v.R., commissaris des Konings
in Groningen, en A n n a G e s i n a v a n E n g e l e n , liet zich 8 Sept. 1846
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 8 Oct. 1851 op
stellingen tot meester in de rechten promoveerde. Hij werd rechter te Zwolle (1871),
lid der Prov. staten van Overijsel (1883), later der Gedeputeerde staten. Op 8 Sept.
1858 huwde hij te Oldemarkt J o h a n n a W i l h e l m i n a K o n i n g (geb. aldaar
19 Dec. 1830, overl. te Zwolle 18 Juli 1862).
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 346.
Wumkes

[Royen, Stephanus Jacobus van (2)]
ROYEN (Stephanus Jacobus v a n ) (2), gedoopt te Vledder 8 April 1764, overl. te
Bentheim 3 Aug. 1834, zoon van S t e p h a n u s v.R. en A d r i a a n t i e D r a b b e ,
was schout, maire, burgemeester en notaris te Vledder, lid der Staten van Drenthe.
Hij huwde te Vledder 24 Sept. 1797 G r i e t j e n D r y b e r (geb. te Wapse 3 Maart
1781, overl. te Vledder 22 Dec. 1826), die hem drie zoons schonk: S t e p h a n u s
(geb. 3 Sept. 1798, overl. te Middelstum 28 Febr. 1883), eerst apotheker te
Groningen, later burgemeester van Diever en Vledder; Isaac Antoni (geb. 28 Maart
1800), commissaris des Konings in Groningen (zie dl. III, kol. 1103); en M a r i n u s
Adrianus.
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 342, waar ook zijn portret.
Wumkes

[Royen, Stephanus Jacobus van (3)]
ROYEN (Stephanus Jacobus v a n ) (3), geb. 30 Aug. 1828 te Groningen, overl. 15
Dec. 1909 te 's Gravenhage, zoon van S t e p h a n u s v.R. en E l e b a r t a
J o h a n n a W i t k o p , liet zich 9 Sept. 1845 inschrijven als student aan de
hoogeschool van zijn geboortestad, waar hij 26 Juni 1850 promoveerde tot doctor
in de wis- en natuurkunde op een proefschrift Quaedam de chemica constitutione
terrarum nonnullarum provinciae Drenthiae (Gron. 1850). Van 1853-56 was hij
directeur van de gasfabriek te Groningen. Hij promoveerde 18 Dec. 1858 te Leiden
in de geneeskunde op proefschrift Over de diagnostiek van gelen typhus. In 1864
werd hij leeraar in de scheikunde aan de H.B.S. te Veendam, vervolgens 1881
geneesheer te Hellevoetsluis, 1897 te Westervoort en 1902 te Utrecht. Hij huwde
2 Nov. 1859 te Groningen met M a r i a J o h a n n a B e e k h u i s D a m s t é (geb.
te Groningen 29 Jan. 1833, overl. te Utrecht 30 Juli 1902). Als geneesheer heeft hij
naam gemaakt door zijn homoeopathische methode, waarvan hij rekenschap gaf
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in de brochure: Waarom ben ik homöopaath geworden (Rotterdam 1859). Verder
verscheen van hem: De aard van gronden van Drenthe onderzocht. Met een voorrede
van C. M u l d e r (Gron. 1852); Handleiding tot de alcalimetrie of bepaling der waarde
van potasch en soda (Gron. 1858); Handboek voor den beschaafden stand en voor
gezagvoerders van schepen tot behandeling der meest voorkomende ziekten,
volgens de homöopathische geneeswijze, naar de beste bronnen bewerkt (Rotterdam
1861). Hij bewerkte
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uit S i b s o n , Beginselen der landbouwscheikunde (Gron. 1876) en van denzelfde:
Kunstmeststoffen (Gron. 1778). Met A.J. G r u b e r en F.W.O. K a l l e n b a c h
redigeerde hij: De homoeopathische geneeswijze. Mededeelingen tot verspreiding
der kennis dezer methode (Rotterdam 1859-61) Zijn jongste zoon J a n I s a ä c
A n t o n i e B e r e n d v.R. (geb. te Veendam 31 Maart 1870) en gehuwd te
Warfhuizen 1 Oct. 1896 met M a g d e l t j e H e n d r i k a C l a e c k H e l l e m a werd
directeur-geneesheer van het homoeopathisch ziekenhuis te Utrecht.
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 343, 344.
Wumkes

[Royen, Willem Frederik van]
ROYEN (Willem Frederik v a n ) wordt gezegd omstr. 1654 te Haarlem te zijn geboren
en in 1723 te zijn overleden, oud 69 jaar. Ondertusschen wordt zijn doop te Haarlem
tusschen 1645 en 1660 niet aangetroffen. Hij was volgens Houbraken leerling van
Melchior de Hondecoeter: inderdaad was hij leerling van Arend van Ravesteyn in
den Haag. Den 2en Maart 1669 kwam hij als hofschilder naar Potsdam en vandaar
naar Berlijn. Dat jaartal 1669 klopt niet met zijn opgegeven ouderdom: hij zou toen
15 jaar zijn geweest! Van het pruisische hof kreeg hij een jaarwedde van 5000 thaler
en was rector der academie van schoone kunsten. Hij schilderde bloemen, vruchten,
vogels, stillevens: jagers met dood wild. Zijn stukken bevinden zich te Berlijn, te
Brunswijk, Darmstadt en Schwerin.
Hij schijnt in de eerste jaren der 18e eeuw naar het vaderland te zijn teruggekeerd:
zijn vrouw werd 7 Aug. 1714 te Amsterdam begraven.
Zie: H o u b r a k e n , III, 74; K r a m m , V, 1392; O b r e e n , V, 146; A. v a n
W u r z b a c h , II, 473; Oud Holland (1885), 311.
Regt

[Ruhnken, David]
RUHNKEN (David), geb. 2 Jan. 1723 bij Stolp in Pommeren, overl. 14 Mei 1798 te
Leiden. Zijn ouders wilden hem een theologische opleiding geven en lieten hem
daartoe onderrichten in de latijnsche taal door rector K n i e p h o f in Schlawe (bij
Stolp). Van omstr. 1737 tot 41 bezocht R. het Friedrichscollegium te Königsberg,
waarvan C h r . S c h i f f e r t toen rector was. Hier maakte hij kennis met het piëtisme
van die dagen, waardoor hij voorgoed een afkeer van de theologie kreeg. Eén zijner
medeleerlingen was de later beroemde filosoof I m m a n u e l K a n t . Met hem
samen las hij de klassieken, vooral de latijnsche schrijvers. Hun vriendschap werd
ook in later jaren nog onderhouden (zie K a n t ' s Ges. Schriften. Hrsg. von der Kön.
Preuss. Akad. d. Wiss. XIII, register). Na het verlaten van het Friedrichscollegium
wilde R. over Berlijn en Wittenberg naar Göttingen reizen, om daar zijn studie voort
te zetten. In Wittenberg aangekomen, besloot hij echter daar te blijven, waartoe zijn
ouders hun toestemming gaven. Gedurende een verblijf van twee jaren aldaar volgde
hij voornamelijk de colleges in romeinsche antiquiteiten en literatuurgeschiedenis
van den archaeoloog J.W. v o n B e r g e r en die in romeinsch recht en geschiedenis
van den historicus J.D. R i t t e r ; bovendien maakte hij studie van de wijsbegeerte
(speciaal van W o l f ) en van de wiskunde, niet van de theologie. Hij kwam hier in
kennis met J o h . A u g . E r n e s t i , die zijn aandacht vestigde op Tiberius
Hemsterhuis als één der beste graecisten van dien tijd. R. besloot dan ook zich naar
Leiden te begeven. Op voorspraak van prof. v o n B e r g e r verkreeg hij daartoe
de toestemming zijner ouders. In Dec. 1743 verdedigde hij
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onder R i t t e r eerst nog zijn Disputatio de Galla Placidia Augusta waarna hij in het
voorjaar 1744 met een jong student (U f f e n b a c h ) naar Leiden reisde. Hier werd
hij door de goede aanbevelingen, die hij meebracht, vriendelijk ontvangen. Hij zocht
terstond contact met Hemsterhuis, voor wien hij geen brieven van aanbeveling bij
zich had. Zoo had hij gewenscht: hij wilde den grooten man slechts door eigen
talenten voor zich innemen, hetgeen hem ook terstond gelukte. Onder leiding van
Hemsterhuis werd de studie van het Grieksch nu op streng wetenschappelijke wijze
aangevat. R. was, door zijn goede vormen en aangename manieren, al spoedig
zeer gezocht als privaatleeraar; zoo vertrouwde bijv. Ger. Meerman hem de
opvoeding van een jongeren broeder toe. (In het Museum Meerm.-Westreenianum
in den Haag liggen nog 43 ongepubliceerde brieven van R. aan G. en J. Meerman
uit de jaren 1744-67 en 1772-86.) In 1746 woonde hij te Amsterdam bij J.Ph. d'Orville.
In den herfst van 1747 keerde hij naar Leiden terug, waar hij eenigen tijd gouverneur
van een rijk en voornaam jongmensch was. Op den duur vond hij echter geen
bevrediging in dit bestaan, zoodat hij het gouverneurschap opgaf. D'Orville bezorgde
hem nu wetenschappelijken arbeid, waarmede hij een karig levensonderhoud
verdiende. In 1748 verliet hij wederom Leiden om met een jong student (N i c . d e
D i r q u e n s ) naar Haarlem te gaan. In 1749 echter keerde hij terug en nu besloot
hij voorgoed in Holland te blijven. Hij vatte de studie der rechtsgeleerdheid weder
op met het oog op een eventueel professoraat, daar er voorloopig nog geen kans
was op een leerstoel in het Grieksch of Latijn. Hij publiceerde: Thalelaei, Theodori,
Stephani, Cyrilli aliorumque jctorum Graecorum Commentarii in Titt. D. et Cod. de
postulando s. de advocatis et de procuratoribus et defensoribus (Hag. Com. 1752).
Hierna liet hij echter de juridische studie weer varen en gaf in 1754 het Lexicon
vocum Platonicarum van T i m a e u s uit. In dit werk kreeg de taalkundige studie
van Plato voor het eerst een solide, wetenschappelijke basis. Om voorbereidingen
te treffen voor een groote Plato-uitgave trok R. eind 1754 naar Parijs. Daar maakte
hij afschriften van de werken van verschillende grieksche grammatici en genoot hij
bovendien volop van het leven der wereldstad. Aan Ger. Meerman schreef hij 2 Apr.
1755 uit Parijs: ‘Jungium audio Franequerae Professorem destinari. Nollem amici
quidam me ipsi opponerent. Nam ego omnem Juris profitendi cogitationem abjeci.
Solis Graecis Latinisque Musis in posterum vivam’ (hs. Mus. Meerm.-Westr.). In
den zomer van hetzelfde jaar keerde hij naar Leiden terug, waar hij een aanstelling
kreeg als lector in de grieksche taal ‘om Prof. Hemsterhuys, in consideratie van
desselfs hoogen ouderdom, eenigsints in het waarnemen van zijne professie te
soulageeren’; 16 Mei 1757 opende R. zijn colleges met zijn Oratio inauguralis de
Graecia artium ac doctrinarum inventrice. Dit lectoraat werd beschouwd als mogelijke
voorbereiding tot een professoraat. (Valckenaer was echter reeds bestemd als
opvolger van Hemsterhuis.) Inderdaad werd R., na het overlijden van Oudendorp
(overl. 14 Febr. 1761), 18 Mei 1761 benoemd als zijn opvolger, met de verplichting
ook zijn eigen colleges in het Grieksch voort te zetten. Als professor historiarum et
eloquentiae hield hij 21 Sept. 1761 zijn Oratio de doctore umbratico. Deze fijne en
tot heden toe terecht beroemde geeseling van den pedant zette bij sommige filologen,
die zichzelf er in meenden te herkennen, kwaad bloed. Het
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professoraat in de geschiedenis en welsprekendheid omvatte, behalve de historie,
ook de romeinsche antiquiteiten en de latijnsche letteren. Voor zijn colleges in de
algemeene geschiedenis gaf R. zich veel moeite, doch nieuwe paden bewandelde
hij niet. Als tekstboek gebruikte hij de Historiarum epitome van H o r . T u r s e l l i n u s ,
gelijk hij zelf zegt: ‘mori potius hic recepto, quam judicio nostro obsecuti.’ Zijn
voordracht was niet zeer boeiend, daar hij alles las; hij bracht al zijn colleges op
schrift: het autograaf in 7 dln. 4o wordt bewaard in de U.B. te Leiden (Cod. Ruhnken.
88; Catalogus G e e l , no. 663).
In 1763 huwde R. met een 18-jarige, schoone, begaafde en muzikaal ontwikkelde
koopmansdochter, M a r i a H e e r m a n s . Van 1770 af was R. adjunct- en
exspectant-bibliothecaris; na den dood van Abr. Gronovius werd hij in 1774
aangesteld tot bibliothecaris der universiteit, in welke functie hij het bezit der boekerij
door vele belangrijke aankoopen vermeerderde. In de eerste plaats moet onder de
aanwinsten gedurende zijn bibliothecariaat genoemd worden het eenig bekende
hs. van den homerischen Hymnus in Cererem. R. kocht het in 1786 van C h r . F r .
M a t t h a e i , den professor te Moskou, die voorgaf, dat hij het in een stal gevonden
had. Later is komen vast te staan, dat het gestolen was (zie O.v. G e b h a r d t in
Centralblatt f. Bibliothekswesen XV (1898), 442-458.) In 1780 had R. deze hymne
reeds uitgegeven volgens een afschrift van M a t t h a e i . Aangezien dit afschrift niet
geheel compleet bleek te zijn, trok hij deze uitgave terug en publiceerde hij in 1781
den volledigen tekst, die meer dan eens volgens deze editie herdrukt werd.
De laatste levensjaren van R. waren niet gelukkig: zelf leed hij aan podagra en
chiragra; zijn vrouw had in 1771 de spraak en het gezicht verloren, terwijl de jongste
zijner beide dochters blind was. Toen hij 14 Mei 1798 stierf, bleef zijn familie in
tamelijk behoeftige omstandigheden achter. Zijn bibliotheek werd echter voor de
Universiteitsbibliotheek aangekocht tegen een levenslang pensioen aan zijn vrouw
(overl. 1807) en dochters. (Zie N. Algem. Konst- en Letterbode X, (1798), 195-197;
Binnenlandsche Bataafsche Courant, no. 124, 11 Dec. 1798.)
R. was een fijne geest, het tegendeel van een schoolvos. Hij was een liefhebber
van jacht en paardrijden, hij schilderde en musiceerde. In het dagelijksch leven was
hij een man van opgewekt humeur en van groote hulpvaardigheid. Stipt eerlijk in
zijn persoonlijke zaken, schuwde hij toch een oneerlijkheid niet, wanneer hij deze
in het belang der wetenschap achtte. Zoo schreef hij 3 Juli 1755 aan G. Meerman:
‘Collationes.... pretio satis aequo Tibi emi ab homine erudito quem eas suspicor ex
bibliotheca coenobii S. Genovevae furto abstulisse’ (hs. Mus. Meerm.- Westr.). R.
was een man van de wereld, in Holland zoozeer Hollander geworden, dat hij zijn
Duitsch bijna geheel vergat; vooral vóór 1787 een vurig patriot, daarna wat
gematigder. Als filoloog was hij nogal conservatief, echter met een open oog voor
het nieuwe, bijv. in de Prolegomena van F.A. W o l f (zie R. V o l k m a n n , Gesch.
u. Kritik der Wolfschen Prolegomena, 73). Hij was een man, die de grenzen van zijn
talent kende. Vandaar dat hij geen enkel ‘groot’ werk gepubliceerd heeft; doch wat
hij in het licht gaf, was, binnen de gestelde perken, steeds volmaakt. (Een goede,
uitvoerige bibliografie bij C h r . S a x e , Onomasticon literarium VIII, 68-74; vgl. ook
W. P ö k e l , Philolog. Schriftsteller-Lexikon. 233). Zijn lofrede op Hemsterhuis
(Elogium Tib. Hemsterhusii,
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L.B. 1768), oorspronkelijk als rectoraatsrede gehouden, gold en geldt als model van
een korte filologen-biografie (zij is herhaaldelijk uitgegeven, nog in 1875). Het Latijn
dat R. schreef, was voorbeeldig door zijn zuiverheid en helderheid. Uit zijn
commentaren blijkt, dat hij wars was van hol geleerdheidsvertoon; hij putte uit een
rijke kennis, doch gaf in bondigen vorm steeds alleen het noodzakelijke. Was R. al
niet één der grootste filologen, groot was hij zeker.
Zijn portret werd gegraveerd door P.H. Jonxis, R. Vinkeles, L. Springer en een
onbekende.
Zie: R. H o c h e in Allgem. Deutsche Biographie XXIX, 615-624, met de daar
opgegeven literatuur; P.C. M o l h u y s e n , Bronnen tot de gesch. der Leidsche Univ.
V-VII, registers; d e z ., Gesch. der Univ.-Bibl. te Leiden, 39-41; L. M ü l l e r , Gesch.
der klass. Philologie in den Niederlanden, 84-88, 101-103; J.E. S a n d y s , Hist. of
classical scholarship II, 456-460; U.v. W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , Gesch.
der Philologie, 39-40.
ter Horst

[Runia, Petrus]
RUNIA (Petrus), zoon van J a n S i m o n s , van moederszijde uit het geslacht der
Auckama's gesproten, die in 1566 in ballingschap gegaan, 7 Mei 1569 te Keulen
was overleden. Waarschijnlijk was hij de eerste van zijn stam, die den bijnaam Runia
aannam. Sedert 3 Juli 1593 practiseerde hij als advocaat voor het Hof, daarna werd
hij schepen, vervolgens secretaris van Leeuwarden. Toen in 1602 de
Landsordonnantie werd afgekondigd, was hij jongste raadsheer. In het proces-verbaal
der zitting, waarin die afkondiging plaats had, wordt hij doctor genoemd. Op 12 Juni
1602 werd hij benoemd tot Raadsheer van het Hof van Friesland en in 1601 tot
buitengewoon afgevaardigde ter Staten-Generaal om deel te nemen aan de
onderhandelingen, die door den koning van Spanje werden voorgeslagen. Hij
overleed 24 Aug. 1615 en werd evenals zijn echtgenoote D o e d t v a n W i j c k e l
te Leeuwarden in Oldenhove begraven.
Zie: Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland II, 26; Landordonnantie (uitgave
van 1664), 318; W i n s e m i u s , Chronycke van Vrieslandt, 889: J. S i c k e n g a ,
Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leid. 1869), 167.
Wumkes

[Rutgers, Abraham]
RUTGERS (Abraham), geb. te Aalsmeer 4 Sept. 1751, overl. te Haarlem 21 Mei
1809. Zijn vader was P a u l u s R u t g e r s (predikant te Moerkapelle in 1749, te
Aalsmeer in 1751, te Goes in 1752, te Leeuwarden in 1758, te Utrecht sedert 1762,
overl. 1801). Hij gaf uit: Tweede eeuwgetijde te Amersfoort (1779) en Lijkzangen
met een toegift ter bevordering van zielenruste (Haarl. 1802). Hij was predikant te
Doorn sedert 12 Juli 1772, te Oude Tonge sedert 11 Sept. 1774, te Oostzaan sedert
27 April 1777, te Amersfoort in 1778, te Haarlem in 1779. Van den aanvang af,
sedert de Noordhollandsche synode van 1796, behoorde hij tot de samenstellers
en de bewerkers van den bundel: De Evangelische gezangen om nevens het boek
der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Ned. Herv. Kerk gebruikt te worden,
ingevoerd in 1807, te zamen met Engelbert Matthaeus Engelberts (zie dl. VII, kol.
410). R. B e n n i n k J a n s s o n i u s (zie beneden a.w.) levert van dit alles een
uitvoerig overzicht. Door hemzelven zijn in dezen bundel gedicht of vertaald: nos.
3, 17, 21, 30, 40, 62, 63, 68, 70, 94-97, 99, 100, 109, 117, 134, 150, 153, 161, 165,
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178. Anoniem verscheen nog van hem: Liederen voor den huisselijken godsdienst,
op choraal-melodiën bij de protestantsche gemeenten in Duitschland in gebruik,
onder de zinspreuk: Psallite Christo, in twee stukjes (Haarl. 1804 en 1805).
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Zijn portret bestaat als prent door P.H.L. van der Meulen naar W. Hendriks, en door
P. Velijn.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 240, 684; 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, 2e dr.
(Amst. 1863), 193, 207 v., 212, 214, 218, 240, 257, 263, 270, 281 v.; H.H. B a r g e r ,
Ons kerkboek, 2e dr. (Rott. 1907), 79; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 147; (1908),
Bijl., 98, 116, 136; (1909), Bijl., 130; (1910), Bijl., 151, 154, 167; (1911), Bijl., 165;
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. 178-183, 283 v., 294, 633-635; W.A. K e e r s ,
Concordantie op de psalmen enz. (Goes z.j.), 201-204; Y p e y e n D e r m o u t ,
Gesch. van de Herv. Christel. Kerk IV (Breda 1827), 319-323, Aanteekeningen, blz.
53 v.; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 794 (no. 766, 769).
Knipscheer

[Rütz, Franz Georg Christopher]
RÜTZ (Franz Georg Christopher), geb. te Ratzborg (in Saksen-Lauenburg) 29 Oct.
1733, overl. te 's Gravenhage in Jan. 1803. Hij kwam als luthersch predikant te
Breda 31 Aug. 1764, te 's Gravenhage 12 Febr. 1775. Hij is bekend door
verschillende geleerde geschriften en door zijn twist met P. Hofstede (dl. IV, kol.
763). Van zijn werken noemen wij: Programma van een genootschap onder de
zinspreuk: Non placet nobis orthodoxia sine pietate, nec pietas sine orthodoxia
(1777); Bundel van brieven aan P. Hofstede over deszelfs in 't licht gegevene
Oostindische kerkzaaken, geschreven te I r e n o p e l door P h i l a d e l p h u s ('s
Grav. 1779) [de tweede druk kwam met zijn naam uit]; Drietal brieven aan de Heeren
schrijveren van de Ned. Bibliotheek in 't algemeen en aan den Recensent van J.C.
Baum's (zie dl. IV, kol. 91) Proeve over het gebed enz. in 't bijzonder. Geschreven
door den Lutherschen koster en schoolleeraar ('s Grav. 1779); Antwoord aan de
heer P.V.D.H.Z. ('s Grav. 1779); Vervolg en slot van het antwoord aan den heer
P.V.D.H.Z. ('s Grav. 1779); Nieuw vervolg en slot.... door den Lutherschen koster
en schoolleeraar ('s Grav. 1779); Antwoord van den Lutherschen koster op het
Noodwendig vertoog ('s Grav. 1779); De vriendelijke berigtgevende recensent en
de dienstvaardig tegenberichtende Luthersche koster (z. pl. of j.); Kritiek over de
voorrede waarmede prof. Hofstede het tweede deel van zijne O.I. Kerkzaaken heeft
opgeschickt, als eene apologie van den Bundel van Brieven ('s Grav. 1780); Predigt
am Gedächtnistage der feierlichen Ueberreichung der unveränderten Augspurgischen
Confession ('s Grav. 1780); Anti et Ana. Vervat in een brief van provisioneele
dankzegging aan den heer B i o g r a p h u s H o n o r a r i u s te Rotterdam als den
schrijver van het Leven van J a n u s V l e g e l i u s , geschreven door den neef van
den Luth. schrijver in 's Gravenhage (Amst. 1781); Sendschreiben an den Herrn
Konsistorial-rath C.W.F. Walch; Kleine Bijdrage tot de Deïstische letterkunde....
raakende den geweezen Deïst Albert Radicati (1781); Zeven leerredenen.... naar
het Hoogd. twee deelen ('s Grav. 1783); Apologie van het Leeraarambt.... ('s Grav.
1784); Zedenboek door D e m o p h i l u s ; Daemonologische fragmenten.... tot de
verhandeling van prof. T.G. Timmermann, twee deelen (Haarl. 1789/90); Apologetisch
en anorthotisch-didactische Apostrophe aan C.P. Sander (zie in dit deel in voce) ('s
Grav. 1792); Bericht aan het eerlievend publiek, nopens het antwoord van ds. C.P.
Sander ('s Grav. z.j.); Tweede bericht enz. ('s Grav. z.j.)....
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Zijn portret bestaat als prent van A. Zurcher.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 272-275; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederd. boeken tot
1787, 449; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 525; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudonymen ('s Grav.-Utr. [1870)],
34 (no. 307), 87 (no. 842), 577 (no. 5566); d e z ., Vermomde en naaml. schrijvers
(Leid. 1883) I, 121, 477 v. (?), 514 (?); R. A r r e n b e r g , Naamregister v.
nederduitsche boeken tot 1787, 449; Alphabetische naamlijst van boeken enz.
(1790-1831), 525.
Knipscheer

[Ruymvelt, Nicolaus]
RUYMVELT (Nicolaus), overl. te Delft (?) in 1732. Hij werd in 1684 predikant te
Nieuw-Loosdrecht, en in 1690 te Delft; emeritus in Dec. 1716. Hij heeft uitgegeven:
Afscheidts-predicatie te Loosdregt; Intré-predicatie te Delft; en Drie predicatien
(Amst. 1690).
Zijn portret is geschilderd door D. van der Plaes en naar dat schilderij gegraveerd
door J. van Schaak.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 241; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 110; (1910), Bijl., 161.
Knipscheer

[Ruys, Jacob Adolph]
RUYS (Jacob Adolph), geb. te Kampen 7 Oct. 1823, overl. aldaar 1 Aug. 1906, zoon
van den tabakskoopman T h e o d o r u s R. en W i l l e m i n a J a c o b a
P o s t h u m u s , bezocht het gymnasium van zijn geboortestad, liet zich 16 Sept.
1843 inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, was predikant te Balk
(1848-51), Veenendaal (1851-53), Ommen (1853-58), Putten (1858-77), Opper- en
Neder-Andelst (1877-79), Bunschoten (1879-83), Lemmer (1883), tot hij 1 Nov.
1885 emeritus werd. Van hem verscheen: De groote bevrijding naar 1 Joh. 3:8b.
Leerrede tot wegwijzing voor hen die wenschen te weten wat te gelooven van:
tooveren, belezen, waarzeggen (Harderwijk 1868). Hij huwde 16 Nov. 1848 te
Amsterdam met H i l l e t j e P a l m , aldaar geb. 9 Febr. 1823, overl. te Putten 26
Dec. 1865 (dochter van Dr. A l b e r t P. en J o h a n n a v a n S t r a a t e n ), en
hertrouwde te Putten 5 Juli 1872 met J o h a n n a A l i d a B o e v e , geb. ald. 30
Apr. 1838, overl. te Kampen 8 Jan. 1905.
Zie: Nederland's Patriciaat (1911), 432.
Wumkes

[Ruys, Lambertus]
RUYS (Lambertus), geb. te Oss 11 Juni 1685, overl. te Budel 22 Dec. 1766, zoon
van Willem R. en A n n a v a n M e e u w e n (dl. VIII, kol. 1141). In 1716 was hij
kapelaan te Oss, waar hij een godsdienstig geschrift vervaardigde: Tractaat van het
Alderheylighste Sacrament des Autaers.
Van 20 Aug. 1720 tot 22 Dec. 1766 was hij pastoor te Budel.
Zie: Taxandria, jrg. 1935, afl. 6, 157 e.v.; S c h u t j e s , Gesch. Bisd. 's Hert. III,
376.
Cunen
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[Ruysch, Rachel]
RUYSCH (Rachel), schilderes, geboren in 1664 te Amsterdam en daar overleden
op 12 Aug. 1750. Zij was een dochter van prof. Frederik R. (dl. III, kol. 1108) en
M a r i a P o s t , dochter van den architect Pieter P. (dl. I, kol. 1421). Fred. Ruysch
heeft ook bloemstukken geschilderd. Zijn dochter komt in de leer bij Willem van
Aelst. In 1693 is zij gehuwd met den portretschilder J u r r i a a n P o o l , met wien
zij in 1701 lid van het haagsche gilde wordt. Uit haar huwelijk werden 10 kinderen
geboren, wat mede een der redenen zal zijn, dat zij betrekkelijk weinig werken heeft
gemaakt. Hofstede de Groot vermeldt er slechts 93. Het vroegste werk is uit het
jaar 1682, het laatst gedateerde
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draagt het jaartal 1747. Zij heeft zich uitsluitend op stillevens toegelegd, vooral
bloemen en vruchten, zeer zorgvuldig en natuurgetrouw. Herhaaldelijk heeft zij er
insecten bij geschilderd. Jarenlang gold zij voor de grootste bloemenschilderes.
Van 1708-16 werd zij door den keurvorst Johann Wilhelm van de Palts tot
hofschilderes aan het hof te Dusseldorp benoemd. Hij kreeg alle in dien tijd ontstane
schilderstukken, waarvan hij er enkele aan den groothertog van Toscane heeft
geschonken. Herhaaldelijk is Rachel Ruysch in deze jaren te Dusseldorp geweest,
doch na den dood van den keurvorst in 1716 keert zij definitief naar Amsterdam
terug. Haar werk werd zeer goed betaald en bracht gewoonlijk tusschen ƒ 750 en ƒ
1250 op. Behalve bloemstukken heeft zij vooral onder invloed van Marseus van
Schrieck, planten op boschgrond geschilderd met reptielen.
Jurriaan Pool is 6 October 1745 overleden. Rachel Ruysch heeft haar
levensgeschiedenis verteld aan Jan van Gool, die alles zorgvuldig opteekende in
De Nieuwe Schouburgh der Nederlandsche kunstschilders (1750).
Haar portret werd meermalen geschilderd door J. Pool, waarvan een in Mus.
Boymans te Rotterdam, een door haarzelf geschilderd miniatuuris te Amsterdam
24 Jan. 1881 op een verkooping geweest. Een prent door J. Houbraken naar A.
Schouman.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Nieder. Künstlerlexikon II (1910), 526; U. T h i e m e
u. F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIX (1935), 243; C.
H o f s t e d e d e G r o o t , Beschr. und krit. Verzeichnis der Werken der
hervorragendsten Holl. Maler des XVII. Jhds. X (1928), 307.
van Guldener

[Ruyscher, Johannes]
RUYSCHER (Johannes), schilder, etser en teekenaar, geb. omstr. 1625 te Franeker,
overl. te Dresden (?) na 1675. Zijn naam wordt op velerlei wijze gespeld, o.a. J o h .
Ruycher,de Ruyster,Johann Rauscher,Rouscher,Roucherdt.
Het is heel merkwaardig, dat wij bij de schrijvers uit zijn eigen tijd nagenoeg geen
mededeelingen over hem of zijn werk vinden. Dat men hem echter toch apprecieerde,
blijkt uit zijn bijnaam de Jonge Hercules, wat ons hem onmiddellijk in verband doet
brengen met Hercules Seghers.
Het eerste vaststaande gegeven omtrent zijn leven bevindt zich in het archief te
Dordrecht, waar in het huwelijksproclamatieboek der nederduitsche gemeente wordt
vermeld, dat Johannes Rauscher, schilder, afkomstig uit Franeker op 4 April 1649
trouwde met C o r n e l i a S a s b o u t uit Amsterdam. Op 18 Februari 1650 werd
een dochtertje W i l l e m i n a gedoopt. Thans wordt zijn naam als Johannes
Ruysscher geschreven. Datzelfde archief vermeldt nog, dat Johannes Rouchert op
den eersten Mei 1651 uit Dordrecht verdwenen is en dat hij zijn leverancier van
lijsten en paneelen nog niet heeft betaald, want deze kan nog juist zijn boeltje in
beslag laten nemen, dat al in het beurtschip naar Amsterdam geladen was. Een
paar maanden later is zijn vrouw hem met hun dochtertje naar Amsterdam nagereisd.
Al wordt zijn naam telkens verschillend gespeld, wij hebben hier zeer duidelijk met
denzelfden persoon te doen. Over zijn geboorte, zijn eerste levensjaren en zijn
ouders is niets in archieven gevonden. Onwaarschijnlijk is het echter niet, dat hij de
zoon zou zijn van H a n s d e R u y s t e r , schilder te Dordt, afkomstig uit Amsterdam,
die 15 Mrt. 1609 gehuwd was met A n n a W o l f r a e t H e r m a n s d r . van
Dordrecht.
Op grond van zijn teekeningen kan men aannemen dat Jan Ruyscher een leerling
van Rem-
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brandt is geweest, althans sterk diens invloed heeft ondergaan. Ongetwijfeld is hij
bij Rembrandt met het werk van Seghers in aanraking gekomen. Heel lang zal hij
niet in Amsterdam gewerkt hebben, want in 1657 is hij weer uit Dordt weggegaan,
nadat hij opnieuw schulden gemaakt had; nu in een drogisterij, waar hij zijn verf
kocht.
Over zijn volgende omzwervingen is niets bekend tot aan 1662 toe, als wij hem
aan het hof vinden van Johann Georg II, die van 1656-80 keurvorst van Saksen
was. Deze benoemt Johann Rauscher tot zijn hofschilder tegen een salaris van 200
thaler per jaar, behalve de betaling, die hij voor zijn werk krijgen zal. Hij schijnt al
eenigen tijd in Dresden gewoond te hebben, althans de keurvorst noemt hem ‘unsern
lieben getreuen Johann Rauschern’. Deze benoeming is niet alleen eervol, doch
levert tevens het bewijs, dat men hem als een goed schilder beschouwde. Het
keurvorstelijk hof immers was bekend om zijn kunstzinnigheid. In dezen tijd werden
‘kunstcammer’ en kunstgalerijen met vele kunstschatten opgericht.
Rauscher's kunst bleek aan dit hof zeer in den smaak te vallen. Hij bleef er 13
jaar. Dat wij werkelijk met den dordtschen schilder Ruyscher te maken hebben,
bewijst het grafschrift van zijn dochter, waarop duidelijk haar geboorteplaats en de
datum worden vermeld. Hierin wordt zij genoemd als dochter van den hofschilder
Johann Rauscher. Het gezin stond blijkbaar in alle opzichten goed aangeschreven;
Willemina huwde 22 Maart 1668 met C h r i s t i a n S t a r c k e , een kamerdienaar
van den vorst.
Is Ruyscher na 1675 weer voor schulden gevlucht? In dat jaar richt zijn vrouw,
die zich uitdrukkelijk een vreemdelinge noemt, een dringend verzoek tot den
keurvorst, haar het achterstallige salaris van haar man over de laatste 4 jaar uit te
betalen! Zij had geen geld om haar man te volgen, die blijkbaar ver weg is gegaan.
De keurvorst is haar ter wille geweest. Waar zij echter heengegaan zijn, is niet
gebleken.
Het is een eigenaardig feit, dat een Nederlander het gebracht heeft tot hofschilder
in Saksen. Mogelijk heeft hij er familie gehad. In 1628 heeft een Johann Rauscher,
schilder, in verbinding gestaan met het hof, waaraan hij portretten leverde. Deze
was waarschijnlijk de zoon van Hans Rauscher, eveneens een schilder, die in 1589
in Leipzig werkte en daar in 1601 gestorven is. Gezien de zeer verschillende
schrijfwijze van den naam Ruyscher, is het zeker niet onmogelijk dat Johann
Rauscher, die in 1628 te Dresden werkte, dezelfde is als Hans de Ruyster, die in
1609 te Dordt huwde. Zoowel de grootvader, als de vader, en de zoon zijn zwervers
geweest. De zwerftochten van den zoon zijn gedeeltelijk na te gaan uit zijn
teekeningen, waarop wij allerlei bekende plaatsen terugvinden, o.a. Rhenen en
Kleef. Veel van zijn werk is echter verloren gegaan of staat op naam van anderen.
Zooals uit inventarissen bleek, heeft hij goede prijzen voor zijn werk gemaakt.
Onder het werk van Hercules Seghers bevinden zich ongetwijfeld stukken die aan
Ruyscher zullen moeten worden toegeschreven. Men meende vroeger wel dat
Ruyscher in vele opzichten een slaafsch navolger van Seghers was, wanneer men
etsen met die van Seghers vergeleek. Doch dikwijls trok men dan een vergelijking
tusschen verschillende werken van den meester zelf. Hij muntte vooral uit in
natuurstudies en panoramateekeningen. Daar hij op 2 teekeningen, die sterk onder
Rembrandt's invloed staan, den bijnaam Jonge Hercules voert, ligt
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het voor de hand, dat hij eerst in Seghers' trant gewerkt heeft. Ook op naam van
Waterlo staan teekeningen, die aan Ruyscher zijn toe te schrijven.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 517; U. T h i e m e
u. F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIX (1935), 244; A.
W e l c k e r in Oud-Holland (1932), 241; (1933), 12, 118; (1934), 73.
van Guldener

[Ruysschenberg, Hendrik van]
RUYSSCHENBERG (Hendrik v a n ), overl. te Keulen 1603. Hij was ridder der
Duitsche Orde en sedert 1571 landcommandeur der Hoofdbalije Aldenbiessen bij
Maastricht. Hij stichtte 29 Febr. 1580 zes groote en zes kleine studiebeurzen aan
het ‘Collegium Laurentianum’ te Keulen. Collator was de landkommandeur der Alde
Biessen en administrator de regent van het collegium. De groote beurzen waren
bestemd voor 3 adellijke en 3 burgerlijke studenten, of bij gebrek aan de eersten
voor zes burgerlijken. De zes kleine beurzen dienden om 7 jaren lang zes arme
studenten te ondersteunen, die priester wilden worden in de Duitsche Orde.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisdom Roermond.
Kleyntjens

[Rijk, Gerard Johan de]
RIJK (Gerard Johan d e ), geb. te Duisburg (Rijnprovincie) 11 Apr. 1795, overl.
aldaar 2 Mei 1875, verhuisde omstreeks 1815 naar Reuver bij Tegelen en zette
daar een steenfabriek op, terwijl hij ook scheepsreeder was.
Hij werd na de hereeniging van oostelijk Limburg met Nederland 30 Sept. 1841
benoemd tot lid der Provinciale staten van Limburg voor de eigenerfden van het
district Kessel.
Op 30 Nov. 1848 werd hij na de verandering, gevolg van de herziening der
Grondwet, in het kiesdistrict Venlo tot candidaat voor de Eerste Kamer gekozen.
Uit de candidaten werd hij 11 Jan. 1849 door den Koning tot lid benoemd. Hoewel
hij de benoeming aannam en zijn geloofsbrieven onmiddellijk na de verkiezing
inzond, aarzelde hij lang eer hij de voorgeschreven eeden aflegde met het oog op
de beweging in Limburg voor aansluiting bij Duitschland; maar toen die beweging
zich geheel had neergelegd, legde hij de eeden af en nam hij 20 Dec. 1849 zitting.
Toen de keuze der Eerste Kamerleden aan de Provinciale staten gekomen was,
verzocht hij voor de verkiezing van Eerste-Kamerleden op 25 Sept. 1850 niet meer
in aanmerking te komen en werd hij dus niet herkozen. Later heeft hij zich niet meer
met de publieke zaak ingelaten.
Hij huwde T h e o d o r a M a r i a d e K o n i n g , geb. 10 Sept. 1800, overl. 24
Febr. 1878, bij wie hij 5 zonen en 2 dochters had. Zijn zoon Ludovic. Petr. Guil. Hub.
volgt kol. 861.
Ramaer

[Rijk, Jacobus Augustinus de]
RIJK (Jacobus Augustinus d e ), geb. 23 Sept. 1831 te Hilversum, overl. 10 Maart
1897 te Voorhout, zoon van James de Rijk, afstammeling van een met eenig
engelsch bloed vermengde erfgooiersfamilie, en de uit Overijsel geboortige A n n a
C a t h a r i n a M a c h t i l d a v a n D e l d e n , genoot lager en een soort van
middelbaar onderwijs te Hilversum, bekwaamde zich in de muziek, speelde reeds
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jong orgel, had een goeden tenor, componeerde en nam in het muzikale leven van
zijn geboorteplaats spoedig een vooraanstaande plaats in. Onder leiding van zijn
vader, als veeschilder bekend gebleven, leerde hij schilderen. Na blijkbaar lange
weifeling tusschen de twee kunsten koos hij de schildersloopbaan, die behalve zijn
artistieke aspiraties ook zijn liefde voor de natuur bevredigde. Als landschapschilder
maakte hij te voet groote tochten in en buiten

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

860
Nederland. In 1853 vertoefde hij meer dan een half jaar te Bentheim. Hij was er een
graag geziene gast op de pastorie. Hier is hij zich hoogstwaarschijnlijk zijn roeping
tot het priesterschap bewust geworden. Na een jaar van zwerven in en buiten
Nederland, blijkbaar in tweestrijd, hakte hij den knoop door, keerde naar Hilversum
terug en begon in 1854 onder leiding van den te Hilversum gevestigden
emeritus-hoogleeraar P. Hofman Peerlkamp (dl. II, kol. 1079) de studie der klassieke
talen. In 1856, op 25-jarigen leeftijd, werd hij toegelaten tot de hoogste klasse van
het kleinseminarie Hageveld te Voorhout. Daar genoot de in kleedij en manieren
en door zijn bohémienachtig verleden eenigszins uit den toon vallende student
groote populariteit bij de vele jaren jongere medeleerlingen om de romantische
verhalen uit zijn schildersjaren, zijn groote bereisdheid, zijn buitengewone artistieke
ontwikkeling, zijn veelzijdige belezenheid, speciaal in hagiografie en folklore, zijn
muzikale talenten, zijn schildersroem en zijn reeds toen gevestigden schrijversnaam.
Van 1858 tot 62 studeerde hij theologie op het groot-seminarie te Warmond; 15
Aug. 1862 werd hij te Haarlem tot priester gewijd door bisschop G.P. Wilmer. Zijn
aanvankelijk voornemen om missionaris te worden opgevend, aanvaardde de Rijk
reeds in Sept. d.a.v. de benoeming tot leeraar aan het klein-seminarie Hageveld.
Dit ambt zou hij, 35 jaren lang, tot zijn dood bekleeden. Hij heeft er in onderscheiden
vakken les gegeven; zijn langdurig verblijf in Duitschland, België en Engeland, zijn
buitengewone belezenheid in moderne literatuur, gevoegd bij een zeer gelukkigen
aanleg, maakten hem vooral tot een specialiteit in talen en literatuur; later omvatte
zijn opdracht speciaal: de wijsbegeerte, de nieuwe geschiedenis en het
Hebreeuwsch. In 1867 kreeg hij den leerstoel der wijsbegeerte; krachtens deze
benoeming heeft hij tot 1895 den toen nog eenjarigen cursus der wijsbegeerte
gegeven, die den tusschenschakel vormt tusschen het klein- en het groot-seminarie.
Als docent der wijsbegeerte nam de Rijk te Hageveld een geheel aparte plaats in;
hij was er de eenige ‘professor’. In 1895 werd de cursus naar Warmond overgebracht;
de Rijk, wiens gezondheid toen reeds ernstig geknakt was, bleef te Rageveld en
onderwees er voortaan weer nieuwe geschiedenis. Als hoogleeraar in de
wijsbegeerte heeft de Rijk niets van beteekenis gepresteerd; de functie lag hem
niet; zijn hartewensch schijnt geweest te zijn: het professoraat in de kerkgeschiedenis
te Warmond. Dat deze wensch niet vervuld werd, is waarschijnlijk niet te betreuren.
Als volbloedromanticus, geestdriftig leerling van Alberdingk Thijm, had hij van de
grenzen tusschen wetenschap en Ahnencult slechts vaag besef. Zeldzaam begaafd
en daardoor in zeer uiteenloopende vakken geïnteresseerd, kwam hij in geen enkel
boven het peil van respectabel dilettantisme. Zijn rusteloos temperament deed hem
ook in zijn publicaties van den hak op den tak springen. Reeds in zijn schildersjaren
was hij te Hilversum op voet van intimiteit geraakt met Alberdingk Thijm en als
schrijver over den gregoriaanschen kerkzang opgetreden in diens Dietsche Warande
en diens Volksalmanak. Ook later had dit onderwerp, als al wat met muziek verband
hield, zijn levendige belangstelling; te Hageveld heeft hij de baan gebroken voor de
beweging tot herstel van het gregoriaansch. Als student publiceerde hij in Thijm's
Volksalmanak opstellen over den egmondschen Sint-Adelbertsput en meer zulke
onderwerpen van het grensgebied tusschen vaderlandsche geschiedenis en folklore,
het terrein, waarop de
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toenmalige romantici als Thijm en Hofdijk zich bij voorkeur bewogen. Ook zijn
omgang met professor C. Broere (dl. I, kol. 467-470) en professor Th.J.M. Borret
(dl. I, kol. 424-425) moet zijn voorkeur voor deze onderwerpen versterkt hebben. In
het tijdschrift De Katholiek en in de Bijdragen voor de gesch. v.h. bisdom Haarlem
heeft hij later nog herhaaldelijk dit hem vertrouwde gebied betreden. Onder de vele
andere door hem behandelde onderwerpen neemt een voorname plaats in de
geschiedenis van Maria Stuart, wier onschuld hij in tal van opstellen verdedigde,
over wie hij een heele bibliotheek verzamelde, waartoe hij langen tijd in Engeland
bezig was, en die hij ook in gedichten verheerlijkte. Van beide genoemde tijdschriften
was hij jarenlang redacteur. Hij was verder lid van de meeste taal- en letterkundige
en historische genootschappen, trad vaak als spreker op bij openbare plechtigheden
en op congressen en was ook als kanselredenaar zeer gezien. Verder is hij de
samensteller der Officia propria van het bisdom Haarlem; in 1895 werd hij kanunnik.
In zijn tijd was hij ook een gevierd dichter; zijn meeste gedichten, waaronder (lang
voor 1880) zeer veel sonnetten, verschenen in De Katholiek. Door toevallige
omstandigheden - als voogd over een dochter van zijn in N.O.-Indië vertoevenden
broer - kwam hij in geregeld contact met het Ursulinenklooster en pensionaat
‘Jerusalem’ te Venray, dat aan hem zeer veel te danken heeft. Door zijn toedoen
werd dit instituut geleidelijk tot een erkende inrichting van M. en V.H.O. hervormd.
Persoonlijk heeft hij de studiën geleid van een achttal Ursulinen, die zich allen met
succes aan examens voor een der akten M.O. in de nederlandsche of in een moderne
taal onderwierpen; slechts een meer dan gewone kennis dezer talen en literaturen
kon hem daartoe in staat stellen. J.A. de Rijk wordt door tijdgenooten, vooral door
zijn leerlingen, geprezen als een man van fijne beschaving, thuis in artistieke en
wetenschappelijke kringen, maar daarbij levenslang gekenmerkt door bescheiden
eenvoud en vriendelijke hulpvaardigheid. Hij werd begraven op het kloosterkerkhof
te Venray.
Zie: G i s b . B r o m in Levensberichten van de Maatschappij der Ned. Letterk.
(1896-97), 224 e.v.; Gedenkboek uitgeg. bij het eeuwfeest v.h. seminarie Hageveld
1817-1917 (Voorhout 1917), 118 v., 176 v., 197 v. en 212 v.; Bijdragen Haarlem,
54, 212 e.v. Een bibliografie van hem ontbreekt nog; zie: Registers op De Katholiek
(1900) en G. M e s , De kath. pers van Nederland 1853-87 (Maastricht 1887-88).
Rogier

[Rijk, Ludovicus Petrus Guilelmus Hubertus de]
RIJK (Ludovicus Petrus Guilelmus Hubertus d e ), geb. te Tegelen 14 Aug. 1823,
overl. aldaar 6 Juni 1879, was de zoon van G.J. de Rijk, die voorgaat, en T.M. d e
Koning.
Hij ging jong in de zaken zijns vaders en als de oudste zoon beheerde hij die met
een broeder nadat de vader zich teruggetrokken had.
Hij werd in 1850 tot burgemeester van Tegelen benoemd. Ook werd hij 16 Sept.
1850 in het kiesdistrict Venlo tot lid der Provinciale staten van Limburg gekozen.
Op 9 Sept. 1851 werd hij tot lid van den Raad der gemeente Tegelen gekozen.
Op 2 Juli 1862 kozen zijn medeleden hem tot lid van Gedeputeerde staten van
Limburg. Daardoor vervielen zijn burgemeesterschap en zijn lidmaatschap van den
Raad. Hij bleef Gedeputeerde tot zijn overlijden en maakte de zwenking van liberaal
naar clericaal met zijn kiezers mede.
Hij was lid der commissiën voor den aanleg van
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een spoorweg Venlo-Kaldenkirchen en van een spoorweg Nijmegen-Venlo, die
beide tot stand gekomen zijn.
Hij huwde M a r i a W i l h e l m i n a D o r o t h e a J o s e p h a v a n d e n
B o o g a a r t , geb. 9 Aug. 1836, overl. 22 Sept. 1865. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Rijn, Kornelis van]
RIJN (Kornelis v a n ), geb. te Uithoorn 26 Sept. 1830, overl. te Utrecht Nov. 1906,
was de zoon van W i l l e m v a n R i j n e n J o h a n n a v a n L e e u w e n . Hij
werd in 1846 student aan de Koninklijke akademie te Delft en verwierf aldaar in
1850 het diploma van burgerlijk ingenieur.
Hij werd kort daarna buitengewoon opzichter bij den Waterstaat in Noord-Holland.
Hij was daar ter standplaats Ilpendam bij de verbetering van het groote
Noordhollandsch kanaal en bij de zeewerken en duinbeplantingen op het eiland
Vlieland werkzaam. In 1855 kwam hij in dienst van de provincie Groningen en zette
zich te Groningen neder. Hij heeft daar verschillende kanaalverbeteringen uitgevoerd
en heeft van 1861 tot 63 de indijking van den Reiderwolder polder gedirigeerd. Hij
heeft in de geheele provincie tal van waterpassingen gedaan. Ook is van hem het
denkbeeld uitgegaan om de uitwatering der uit Drente komende Hunze, die door
het Reitdiep naar de Lauwerzee bij Zoutkamp ging, door een nieuw te graven kanaal,
het Eemskanaal, naar den Dollard bij Delfzijl te brengen.
In 1865 kwam hij als ingenieur in dienst der maatschappij tot aanleg van het
Noordzeekanaal. Hij heeft, meestal te Beverwijk wonend, onder Dirks (dl. V, kol.
134) groot aandeel gehad in de totstandkoming der eerste sluizen te IJmuiden, van
het kanaal, van de zijkanalen en van de inpolderingen van gedeelten van het IJ.
Op 21 April 1878 werd hij benoemd tot lid der staatscommissie tot onderzoek,
hoe de verbetering van het Zwolsche diep behoorde te geschieden. Hij schaarde
zich bij de meerderheid, wier plannen zijn uitgevoerd.
Op 9 Nov. 1881 werd hij door de Staten der provincie Utrecht tot hoofdingenieur
van den toen opgerichten Provincialen waterstaat aldaar gekozen. Hij verhuisde
toen naar Utrecht. Hij heeft daar voor de reglementeering der waterschappen, voor
de verbetering der wegen en kanalen in deze provincie zeer nuttig gearbeid. Hij
werd tot arbiter gekozen door den minister van Waterstaat en het bestuur van de
Alblasserwaard, toen in 1892 de 11 hectaren groote kom tusschen de oude en de
voor het Merwedekanaal gemaakte nieuwe dijken volgepompt werd ten einde de
laatste op hun weerstandsvermogen te beproeven, om na te gaan of aan de eischen
van genoemd bestuur voldaan was.
Hij verkreeg 28 Mrt. 1904 op zijn verzoek eervol ontslag als hoofdingenieur en
vestigde zich toen te Apeldoorn.
Hij deed in de vergadering van het Koninklijk instituut van ingenieurs van 3 Juli
1879 een mededeeling over het duiken in zand wanneer daarop een laag slap veen
ligt.
Hij schreef: De algemeene waterpassing der provincie Groningen (Gron. 1860);
Beschrijving van de molenpolders in het Westerkwartier der provincie Groningen
en de daardoor uitwaterende in de provincie Drenthe (Gron. 1862); Het
verbindingskanaal tusschen de Voorzaan en het Noordzeekanaal (Zaandam 1873);
Schutuitwatering- en inundatiesluizen in de provincie Utrecht met opgave van de
wijdte in den dag, hoogteligging der slagdrempels, schutlengte enz. (Utr. 1887);
Nota betreffende de
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ontwerpen tot verbetering van de afwatering der Geldersche vallei (met M.A. v a n
I d s i n g a ), (Utr. 1887).
Ramaer

[Rijnvisch, Evert]
RIJNVISCH (Evert), geb. te Elburg in 1590, huwde 25 Maart 1617 met S a a r t j e
B u l t e a u x v a n A m s t e r d a m , dochter van J a c q u e s B u l t e a u x en C l a r a
d e C o l e n a e r , drapeniers, die vroeger te Kampen hadden gewoond, in welke
stad R. zich waarschijnlijk reeds in 1619 had gevestigd, toen hij een penteekening
plaatste in het Album Amicorum van Dr. Everhardus Avercamp, broeder van den
kamper schilder Hendrik Avercamp. Van zijn eerste vrouw had hij zes kinderen:
H e n d r i k , J u d i t h , C l a r a , J a c q u e s , S a r a en A a l t j e R. Hij hertrouwde 8
Aug. 1632 met S u z a n n a S a b é , wederom 24 Juni 1642 met J a c o m i j n t j e
B o r s e l uit Keulen, en mogelijk nog een vierde maal met A e f k e n J a n s v a n
K a m p e n op 21 Januari 1648. Van 1631 tot 52, toen hij waarschijnlijk overleed,
was hij schepen van Kampen. Tevens schijnt hij bouwkundige te zijn geweest, want
in 1648 vervaardigde hij een plan voor den te bouwen Nieuwen toren (ter plaatse
van de in 1646 afgebrande kerk van het H. Geestgasthuis), welk plan echter niet
tot uitvoering kwam, en in 1649 werd vervangen door een ontwerp van Dirck Jan
uit Edam.
Zie: J. N a n n i n g a U i t t e r d i j k , Het Album amicorum van Dr. Everhardus
Avercamp, (1619) in Bijdr. tot de Gesch. v. Overijssel (1880) VI, 231; F.
V e r m e u l e n , Handb. Gesch. Nederl. Bouwkunst III, 183; E.H. t e r K u i l e , De
houten torenbekroningen in de noordelijke Nederlanden (Leiden 1929), 96.
Vermeulen

[Rijsdijk, Jacobus]
RIJSDIJK (Jacobus), geb. te Norden, overl. te Almelo in Nov. 1744. Johannes
Barueth (zie dl. II, kol. 92-94) noemde hem in het tweede stuk van De advocaat der
Vad. Kerk ('s Gravenh. 1771 en 72) onder ‘de regtzinnige Mennisten’ als J. Beets,
van Hoorn (dl. III, kol. 80; Mennon. Lexikon I, 152; V i s s c h e r e n v a n
L a n g e r a a d , Biogr. Woordenb. I, 1903, blz. 378), P. Beets, van Hamburg-Altona
(dl. III, kol. 87; V i s s c h e r e n v. L a n g e r a a d , t.a.p., 377 v.), en J a c o b
O u w e j a n , van Rotterdam (zie Doopsgezinde Bijdragen, 1864, 106-113). Hij werd
in 1718 door G e r b r a n d d e W i t t bevestigd als doopsgezind predikant te Almelo,
vertrok in 1723 naar Zwolle, in 1728 naar Groningen en in 1742 weer naar Almelo.
B l a u p o t t e n C a t e e n S e p p (zie beneden) verhalen van de twisten die vooral
door zijn ‘stijfzinnigheid’ te Zwolle (zie dit deel kol. 780 op: Henricus Ravesteyn) en
te Groningen werden veroorzaakt. Geschriften van J a n C o m m e s , Eppo
Botterman (zie dl. IV, kol. 261; Mennon. Lexikon I, 250; V i s s c h e r e n v.
L a n g e r a a d , I, 1903, 536 v.) zijn hieruit mede ontstaan. Rijsdijk wilde niemand
tot de gemeente toelaten, die ook maar eenigermate van socinianisme verdacht
kon worden, en daarom ook geen collegianten. Hij bestreed Johannes Stinstra (zie
art.). Vóór hij zijn ambt te Almelo in 1718 wilde aanvaarden, onderzocht hij eerst bij
den kerkeraad ‘of zij in de gemeente zuiver en regtzinnig in de geloofsbelijdenissen
waren. Indien niet, wenschte hij nooit daar predikant te worden’. Zichzelven gaf hij
den titel: ‘Bedienaar van het Heilig Evangelie onder de Mennoniten’, en hij
onderscheidde scherp de ‘ware Mennoniten’ van de ‘zoogenaamde Doopsgezinden
die onder den naam van Mennoniten schuilen’.
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regtzinnigheid der ware Mennoniten.... Mitsgaders afscheidts en intrepredikaatzien
(Gron. 1729 [Arrenberg: 1736]). Hiertegen schreef J. C o m m e s : Den Veynzaart
ontmaskert.... (Zwolle 1729). Wederom Rijsdijk: Ongeveinsd en zedig Antwoordt
waarin de onware berigten en valsche beschuldigingen welke J. Commes in zijn
faamrovend geschrift.... heeft voortgebragt, wederlegt ....worden [waar voor] gevoegt
zijn brieven van G. Outhof (zie dl. II, kol. 1046 v.) en H. Ravesteyn (zie in dit deel
in voce) (Gron. 1730); en later: Godtgeleerde Aanmerkingen.... twee deelen (Gron.
o
1742-44); Zedige aanmerkingen op het boek van d . E. Botterman: Het ware
afbeeldzel van een collegiant... (Gron. 1735) (zie ook dl. IV, kol. 261); De waarheid
van Jesus Messiasschap, uit alle de voornaamste prophethen des O. en N.
Testaments betoogd, twee deelen (Amst. 1745; herdr. Gron. 1749). Zijn leerboekje
voor het godsdienstonderwijs: Korte schets van de Lere der Waarheid... volgens de
belijdeniszen der ware Mennoniten verscheen het eerst te Groningen in 1733, daarna
in 17?, 1756 en 1764, en onder den titel: Eerste beginzelen van de Lere des Geloofs,
getrokken uit de korte schets.... te Amsterdam in 1784. Arrenberg noemt nog enkele
andere titels. Men zegt dat een zoon van hem gereformeerd geworden is
(Doopsgezinde bijdragen, 1895, 121). Hij verhaalt zelf dat zijn oudste dochter met
een gereformeerd predikant gehuwd was, doch tegen zijn zin (S e p p , a.w. II, 99).
Zie: C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd I (Amst. 1865), 99, 104-108, 139,
234; II (Amst. 1866), 80, 82, 97-99; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgez.
in Groningen enz. I (Leeuw. en Gron. 1842), 137, 167-171, 215 v.; Catalogus.... van
de bibliotheek der Ver. dpgz. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 135 v., 167, 219,
248, 261; W.J. K ü h l e r , Het Socinianisme in Nederland (Leid. 1912), 263 v.;
Doopsgezinde bijdragen (1868), 65; (1878), 48; (1895), 121; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 449.
Knipscheer

[Rijsterborgh, Johan Hendrik Lexau]
RIJSTERBORGH (Johan Hendrik L e x a u ), geb. te Vere 8 Nov. 1801, overl. te
Utrecht 1 Mrt. 1873, was de zoon van H e n d r i k A n t o n y R i j s t e r b o r g h ,
schout bij nacht, en A n n a a f L e x a u . Hij werd kadet der genie aan de artillerieen genieschool te Delft en werd 25 Juni 1819 tweede luitenant-ingenieur. Op 20
Juli d.a.v. werd hij reeds adjudant in de 5e divisie. Van dit adjudantschap werd hij
3 Sept. 1823 ontheven. Op 21 Juli 1828 werd hij eerste luitenant. Tijdens den
belgischen opstand was hij in Zeeland werkzaam, en hij werd in 1831 bij het veldleger
geplaatst. Hij heeft den Tiendaagschen veldtocht medegemaakt en heeft voor zijn
daar bewezen diensten 2 Nov. 1831 de Militaire Willemsorde verkregen.
Op 9 Nov. 1832 werd hij kapitein en in 1842 eerstaanwezend ingenieur te
Deventer. Hij heeft daar bij de geniewerken aan die toenmalige vesting zoozeer de
belangen der gemeente naast die der landsverdediging behartigd, dat men een park
naar hem genoemd heeft. In 1850 werd hij eerstaanwezend ingenieur te
Geertruidenberg. Op 21 Juni 1854 werd hij majoor en tevens eerstaanwezend
ingenieur te Breda. Tegelijk met zijn benoeming 11 Sept. 1856 tot luitenant-kolonel
werd hij commandant van het bataillon mineurs en sappeurs te Nijmegen. Op 5 Juni
1861 werd hij kolonel, maar bleef als commandant gehandhaafd. Op 15 April 1864
werd hij op non-activiteit gesteld, maar 7 Juni d.a.v. tot generaal-majoor en tevens
tot lid van het Hoog militair gerechts-
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hof te Utrecht benoemd. Dit bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde te Groningen 20 Oct. 1839 jkvr. A n n a P o l m a n G r u y s , geb. 19
Oct. 1814, overl. 13 Oct. 1882.
Ramaer

[Rijswijk, Johan van]
RIJSWIJK (Johan v a n ), ingenieur, krijgsbouwmeester en monstercommissaris in
het leger van prins Maurits; ontwierp in 1586 plannen voor de vestingwerken van
Tiel en Woudrichem.
In de resolutiën der Staten-Generaal van 7 Maart 1587 wordt hij vermeld als
‘ex-gouverneur van Grave en nu generael fortificatie-meester’. In Augustus 1593
werd besloten den ingenieur R. met de gebroeders Kemp naar Steenbergen te
zenden ten einde ontwerpen te maken voor een fort aldaar. In November van
ditzelfde jaar schreef de Raad van State, ‘dat zij bericht zijn, dat die van Zeelant
den ingenieur Rijswijk tot Oistende gesonden ende gelast hebben de verscreven
fortificatie te visiteren ende alhier daervan te commen rapport don.’ R. was toen
monstercommissaris in Zeeland. Den 14den Januari 1594 rapporteerde R. over den
toestand der steden en schansen in Brabant en Vlaanderen, aan de Generaliteit

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

866
behoorende, die hij met prins Maurits ‘gevisiteert ende betrocken’ (= in teekening
gebracht) had; den 26. Februari d.a.v. rapporteerde hij omtrent de vestingwerken
van Ostende. In April worden R. en Adriaan Anthonisz., ‘alsnu opte frontieren van
Vlaanderen wesende’, naar Ostende gezonden ‘met last om de verscreven
fortificatiewerken van nyews pertinentelijck te visiteren ende met eenen die
aldernootelijcxste dadelijck te don maken’. In 1596 ontwierp hij o.a. een fort op
Saaftingen, inspecteerde de vestingwerken van Breda, van Deventer, Doesburg en
's Gravenweert. In 1597 ontwierp hij plannen voor de fortificatiën van Vlissingen.
Als monstercommissaris inspecteerde hij in October 1598 de Staatsche troepen te
Ostende. In 1599 werd R. in deze functie te Middelburg geplaatst, en den 10den
April van dat jaar werd besloten hem ontwerp en bestek te laten maken voor de
versterkingen van Axel; in Augustus d.a.v. kreeg hij opdracht de vestingwerken van
Ostende te inspecteeren.
Zie: Resolutiën der Staten-Generaal (Rijks Geschiedk. public.); F. V e r m e u l e n ,
Handboek Gesch. der Nederl. bouwkunst II, 425, 432.
Vermeulen
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[Saagmans, Aeschinus of Aesge]
SAAGMANS (Aeschinus of Aesge), geb. te Leeuwarden 29 Aug. 1672, overl. te
Akkrum 24 Aug. 1739, liet zich in Juli 1688 inschrijven als student te Franeker, was
een leerling van prof. Röell, en promoveerde 15 Oct. 1694 op een Dissertatio de
dubitatione. Hij was predikant te Akkrum c.a. (1695-1704) en Franeker (1704) tot
zijn dood. Hem is door de Gedeputeerde staten van Friesland op 10 April 1731
geaccordeerd 's jaars 100 gl. voor het onderwijs in de grondstukken van de
christelijke religie aan de studenten. Van hem verschenen een paar vraagboekjes
ten dienste van het catechetisch onderwijs, door hem samengesteld met Ds. A.
L a n d r e b e n , getiteld: Korte Vragen en Eerste gronden van de zaligmakende leer
(1710). Hij behoorde tot de flinkste en bekwaamste predikanten van Friesland.
Zijn zoon Michael S. volgt.
Van A e s c h i n u s S a a g m a n s Jr., die als jur. utr. stud. in 1757 te Franeker
werd ingeschreven, bezit het Friesch genootschap een verzameling onuitgegeven
verzen uit de jaren 1760-62.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 233,
239, 629, 668; S. C u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens
de Republiek (Leeuw. 1916), 10, 76, 120, 155.
Wumkes

[Saagmans, Michael]
SAAGMANS (Michael), geb. 13 Nov. 1714 te Franeker, overl. te Herbajum 26 Maart
1765, zoon van den voorgaande, liet zich 10 Sept. 1723 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Franeker, waar hij 18 Jan. 1730 onder leiding van prof. H. Venema
een dissertatie verdedigde De foedere externo Veteris et Novi Testamenti (Franeq.
1730) en promoveerde tot doctor litt.
Hij was predikant te Oldeberkoop c.a. (1733-49) en Herbajum (1749) tot zijn dood.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (1886), 239, 668.
Wumkes

[Saeckma, Dirck]
SAECKMA (Dirck), geb. te Leeuwarden in Mei 1610, overl. 28 Jan. 1666, zoon van
den raadsheer Johannes Saeckma (dl. II, kol. 1255) en H y l c k B o n e r , liet zich
23 Mei 1625 als student inschrij-
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ven aan de franeker hoogeschool en zette zijn studiën voort te Groningen, waar hij
onder leiding van den hoogleeraar Antonius Matthaeus driemaal rechtsgeleerde
stellingen verdedigde. In het album van Hessel van Meckema treft men een blad
aan van zijn hand, gedagteekend te Parijs. Op 7 Sept. 1632 werd hij ingeschreven
als advocaat ten Hove van Friesland en op 6 April 1638 aangesteld als raadsheer,
welk ambt hij bekleedde tot zijn dood. Evenals zijn vader schreef hij een commentaar
op de Landsordonnantie, die evenwel niet het licht zag en later in het bezit was van
raadsheer de Kempenaer. Hij was een vriend der letteren en bezat een kostbare
boekerij; van den catalogus, uitgegeven in 1666 te Franeker, is o.a. nog een
exemplaar in de Staatsbibliotheek te Dresden.
Zie: Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 38, 43; G. de W a l , De claris juris
consultis Oratio, Annot., 123 v.; Stamboek van den Frieschen Adel, I, 369; II, 256;
J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leid. 1869),
199, 200.
Wumkes

[Saldenus, Guilielmus of Willem]
SALDENUS (Guilielmus of Willem), of S e l d e n u s , geb. te Utrecht in 1627, overl.
te 's Gravenhage 8 Febr. 1694. Hij studeerde te Utrecht en werd predikant te
Renswoude in 1649, te Kokkengen in 1652, te Enkhuizen in 1655, te Delft in 1664,
te 's Gravenhage in 1677. De hoogeschool te Utrecht benoemde hem tot doctor
honoris causa in de godgeleerdheid. Hij bestreed het tooneel. Hij gaf een
Lijkpredikatie uit op Johannes Goethals (overl. 24 Dec. 1673; zie dl. VIII, kol. 620
v.); voorts: Leven uyt de doot (Utr. 1669); Ongevoeligheid des herte omtrent de
geestelijke zaken (1661); Weg des troostes (Utr. 1662); Kragt des H. Avondmaals
(Utr. 1664); Van de conscientie; Vrugtelooze biddag; Troost voor een bedroeft
Christen; Apostolische zegenwensch; Den zwakken leidsman; Kinderschool; Pauli
nederigheid; Eens leeraars hoogste wensch; Weeklagten der heiligen over Sions
ellende; afscheids- en intreepredikatiën (Utr. 1665); Een Christen vallende en
opstaande (Utr. 1667); Weg des leevens (Utr. 1665; Amst. 1749);
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Toets(s)teen van eens Christens oordeel (Utr. 1665; Gron. 1728); Droevige staat
eens Christens (Utr. 1664; Amst. 1757; vert. in het Hoogduitsch, Bremen 1672);
Christelijke kinderschool (Utr. 1668); Neerlandsch tranen (Delft 1692); Geestlijk
Avondmaal.... (Rott. 1743; Utr. 1745); Otia theologica (Ultraj. 1669; Amst. 1684);
De libris varioque eorum usu et abusu (Amst. 1688); Concionator sacer (Hagae
1678); Excercitatio de jure Zelotarum (1673); C h r i s t i a n i L i b e r i i G e r m a n i
(zijn pseudoniem, vgl. G l a s i u s , a.w., 685), Bibliophilia, sive de libris scribendis,
legendis et aestimandis excercitatio paraenetica (Traj. ad Rh. 1671); De overtuygde
Dina, of korte en nodige waerschouwingh tegen 't besien van de heden-daegsche
schouwspelen, soo in 't gemeen als wel bysonderlijk in dese bloedige oorloghs-tyden.
Bij maniere van samenspraeck tusschen Apollos, een predikant en Dina een
jonghejufvrouw (Gron. 1763); Aan den Heere vertaelder van het seer nodige Tractaat
van Christoffel Sutton, genaemt: Disce mori of: Leer sterven; Geestlycke Hoonig-raat
van eenen gesturve zijnde 16 predikatien (Rott. 1695; Amst. 1739). Met P e t r u s
d e W i t t e (zie art. in dit dl.) gaf hij uit: Miscellanea sacra, in quibus lectissimae,
cujusvis argumenti theologici textualis, dogmatici et elenctici, practici, historici et
ritualis veteres et novae exercitationes, necnon orationes quaedam continentur
(Leid. 1674; Ultraj. 1676). (Zie hierover: d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned. IV, 285 en aant. 8). Nog verscheen van
hem onder pseudoniem D e s i d e r i u s P a c i u s : Zeedig verzoek aan juffrouw
Anna Maria Schuurmans (Utr. 1674?) en anoniem (met Ds. T h a d d a e u s d e
L a n d (t) m a n , zie dit dl. kol. 509): Syngramma of zedige en ernstige bedenkingen
over de staet der Gereformeerde kerke, insonderheyt in opsigt van scheydinge van
de zelve.... (Utr. 1670 (?)).
Zijn portret is geteekend en gegraveerd door J. Verkolje.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 250, 685 v.; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 110, 118, 128, 131, 167; (1908), Bijl., 112, 122; (1910), Bijl.,
157, 163; R. A r r e n b e r g . Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 450;
A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius III (Leid. 1914), 225, aant. 2; Registers (Leid. 1915),
94; 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. 666 (no. 6351); d e z ., Vermomde en naamlooze
schrijvers I (Leid. 1883), kol. 457; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk
alphabeth (Enkh. 1750), 176; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 546, 794 (no. 171); K o b u s e n d e R i v e c o u r t ,
Biogr. handwoordenb. II (Zutph. 1870), 763.
Knipscheer

[Samot, David Johannes Anthony]
SAMOT (David Johannes Anthony), verzekeringswiskundige, is geb. te Rotterdam
27 Nov. 1837 en overl. te 's Gravenhage 2 Juni 1888. In 1864 huwde hij met T r u i t j e
C a m p b e l l , die spoedig overleed, na hem een dochter te hebben geschonken,
en in 1867 met V i r g i n i e t e n H a g e n , die enkele jaren later krankzinnig werd.
Aanvankelijk bewoog hij zich op tooneelgebied, doch in 1863 werd hij aangesteld
bij de in dat jaar opgerichte Nationale Levensverzekering-Bank te Rotterdam, welke
hem in 1878 tot haren wiskundige benoemde. Hij schreef talrijke artikelen over
verzekering o.a. in De Economist, het Journal of the Institute of Actuaries en het
Nieuw Archief voor Wiskunde, terwijl het door hem in 1886 opgerichte Archief voor
politieke en sociale rekenkunde, waarvan de uitgave bij zijn overlijden in
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1888 weder werd gestaakt, grootendeels met geschriften van zijn hand is gevuld.
Zie: Bouwstoffen voor de gesch. v.d. levensverz. en lijfr. in Ned. (Amst. 1897)
(met portr.), 225-234; M. v a n H a a f t e n , Het Wiskundig Genootschap Gron. 1923,
111-113.
van Haaften

[Samplonius, Hesselus Gerards]
SAMPLONIUS, (Hesselus Gerards), geb. te Leeuwarden, overl. Maart 1682, liet
zich 7 Mei 1632 inschrijven als eloq. et phil. studiosus aan de hoogeschool te
Franeker, is als candidaat in de theologie 18 Febr. 1639 bevestigd tot predikant te
Molkwerum, waar hij werkzaam was tot 23 Aug. 1641. Daarna diende hij de
gemeente van Kollum (1641-47) en van Dokkum (1647-82). Van hem verscheen:
Kostelijk kleinood van een goede conscientie (Leeuwarden 1681) en een
nederlandsch gedicht over het geschrift van zijn collega Arnoldus Hachtingius,
Censura Censurae, dat is Mondtstopper van de censure bij Guernerum Vorstium,
enz. (Leeuw. 1655). Hij vertoonde op de synode van Franeker (1665) de copie der
Postacta der Nat. Synode van Dordrecht, en was in 1672 benevens Herman Witsius
te Leeuwarden, scriba van de buitengewone vergadering der gezamenlijke
predikanten van Friesland, te Leeuwarden gehouden 12 Juli en volgende dagen.
In 1676 werd hij gecommitteerd ter visie der autographa.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 405,
453, 494.
Wumkes

[Samplonius, Johannes Gerardi]
SAMPLONIUS (Johannes Gerardi), geb. te Leeuwarden, overl. te Heerenveen in
1688, zoon van G e e r t G e r r i t s , werd 10 Jan. 1638 te Franeker als student in
de theologie ingeschreven, en vervulde het predikambt op Ameland van 1647-50.
Verroepen naar Asten (N.-Br.) in 1650, was hij aldaar predikant tot 1655, vervolgens
te Haskerhorne c.a. 1655-63 en te Heerenveen 1663-88. Hij deed zich kennen als
een fel bestrijder van het nieuw opkomend Coccejanisme. Hij had o.a. de hand in
het gravamen der classis Zevenwouden tegen de heterodoxie van Ds. David Flud
van Giffen te Nieuw-Brongerga, en deed zich kennen als een warm medestander
van Ds. Henricus Brinck te Joure, zooals blijkt uit een tweetal verzen voor de
strijdschriften: Waerschouwinge aen de Friesche kerken tegen de doordringende
schadelijke nieuwigheden in de religie.... van de classis van de Sevenwouden
(Leeuw. 1681) en H e n r i c u s B r i n c k , Ontschakelinge van het Genoemde Keten
der Prophetische Godgeleerdheid (Leeuw. 1683). Hij was gehuwd met J a n k e
Douwes.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1888), 566,
573, 632; E.J. D i e s t L o r g i o n , De Nederduitsche Herv. Kerk in Friesland (Gron.
1848), 166-193; Genealogische tabel Samplonius, Rijksarchief te Leeuwarden.
Wumkes

[Sander, Carel Philip]
SANDER (Carel Philip), geb. te Brunswijk in 1754, overl. te Rotterdam 14 April 1823.
Hij werd luthersch predikant te Woerden 9 Maart 1777, te Groningen in Sept. 1779,
te Rotterdam 23 Sept. 1792. Wegens oranjegezindheid werd hij 24 April 1795 uit
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zijn ambt ontzet; maar hij kon zijn werk hervatten in Jan. 1802. Uit de lange reeks
van zijn geschriften noemen wij slechts: Redevoering ter inwijing der vernieuwde
kerk en het orgel te Groningen (1785); Brief aan U.E. Berchuys over de
consubstantiatie.... (Gron. 1786); Zaaklijke inhoud.... kerkelijke redevoering.... 8 Juli
1787 in de luth. Oude Kerk te Amsterdam (Amst. 1787), als antwoord op een Brief
aan C.P. Sander.... (Amst. 1787); Geschied- en oudheidkundige verhandeling over....
zon- en feestdagen.... twee deelen (Gron. 1787, 1790);
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Antwoord aan C.G. Rütz op zijne apologetischepanorthotisch didactische apostrophe
(Rott. 1792); Het zaakelijke der wettige beroeping.... van ds. C.P. Sander.... (Rott.
1797), en vervolg hierop (Rott. 1801); Iets over galvanismus (Rott. 1803); Kerkel.
redevoering 25-jarigen dienst te Rotterdam.... (Rott. 1817).
Zijn portret is gegraveerd door G. Kitsen en J. Snoek.
Johannes Conradus Andreas Sander (2) (zie beneden) was zijn zoon.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 277-279; Alphabet. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 530.
Knipscheer

[Sander, Johan Conrad Andreas (1)]
SANDER (Johan Conrad Andreas) (1), geb. te Beddinge (in Brunswijk), waar zijn
vader, G e o r g e H e i n r i c h S., predikant was, 24 Aug. 1717, overl. te Voorburg
7 Aug. 1774. Eerst was hij hofprediker (23 Juni 1749) van de hertogindouairière
Elisabeth Sophie Maria van Brunswijk; sedert 13 Juni 1756 was hij hoogduitsch
luthersch predikant te 's Gravenhage. Ds. Caspar van der Heide (zie dl. VII, kol.
540) hield een lijkrede op hem. J.B. V i n t c e n t gaf een Lijkzang op hem uit ('s
Gravenh. 1774).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 280.
Knipscheer

[Sander, Johannes Conradus Andreas (2)]
SANDER (Johannes Conradus Andreas) (2), geb. te Woerden in Sept. 1778, overl.
te Haarlem 16 April 1838, zoon van Carel Philip S., die voorgaat. Hij werd luthersch
predikant te Zaandam 25 Febr. 1804 en te Haarlem 7 Oct. 1821. J.G. Liernur en C.
Ricken hielden lijkreden op hem, die gedrukt werden. Hij schreef: Geschiedkundige
beschouwing der monnikenorden en kloosters, twee deelen (Haarl. 1822); Inhoud
der geloofsformulieren of zoogenaamde symbolische boeken in de Protestantsche
kerken ('s Gravenh. 1825), dat Teyler's genootschap een eervolle vermelding waardig
keurde; De Theophania. God in den Bijbel en in het menschelijk leven, twee deelen
(Amst. 1824) en eenige andere werken.
J o h a n n e s S a n d e r (1825-1915), luth. predikant te Leerdam, de Rijp,
Amsterdam en Paramaribo, was zijn zoon.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 280; d e z ., Gesch. der luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
264 v.; Alphabet. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 530.
Knipscheer

[Sandius, Christophorus Christophori]
SANDIUS (Christophorus Christophori), ook C h r i s t o f f e l v o n d e n S a n d ,
geb. te Koningsbergen 12 Oct. 1644, overl. te Amsterdam 30 Nov. 1680. Hij had
het eerste onderricht ontvangen van zijn vader, wiens naam hij droeg, en die in
1668 door den keurvorst van Brandenburg als raadsheer en als secretaris van den
hoogen raad van appèl en bestuur was afgezet, wegens zijn sociniaansche
gevoelens. Daarna studeerde hij aan de universiteit te Koningsbergen. De afzetting
van zijn vader gaf hem aanleiding om te Amsterdam een veilige wijkplaats te zoeken.
Daar verdiende hij zijn levensonderhoud als corrector aan een of meer drukkerijen;
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maar ook als schrijver was hij er onvermoeid werkzaam. K ü h l e r zegt dat nu alleen
nog waarde heeft zijn: Bibliotheca Anti-trinitariorum, sive Catalogus scriptorum et
succincta narratio de vita eorum auctorum qui praeterito et hoc seculo vulgo receptum
dogma de tribus in unico Deo per omnia aequalibus personis vel impugnarunt vel
docuerunt... (Freistadii 1684) en voegt daar aan toe: ‘maar dit is dan ook een
onschatbaar werk, daar het een van onze hoofdbronnen is voor de ken-
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nis van het Unitarisme. Het bevat een uitgebreide lijst van anti-trinitariërs, deelt in
korte woorden de voornaamste data uit hun leven mede en somt met een
volledigheid, die in vele gevallen niets te wenschen overlaat, hun geschriften op.
Zeker heeft hij meer personen tot de anti-trinitarlers gerekend dan hij had mogen
doen, o.a. Curcellaeus’ (zie dl. II, kol. 357 v.). ‘Een groot bezwaar is dit echter niet,
daar de kritiek gemakkelijk zulke theologen van de overigen kan afzonderen. De
schrijver had zijn werk al omstreeks 1670 opgesteld, maar het is eerst na zijn dood
uitgegeven door B e n e d i c t u s W i s z o w a t y , die de bruikbaarheid er van
verhoogde door aan het einde nog eenige verhandelingen van bekende Socinianen
te doen afdrukken’. Verder heeft Sandius polemiek gevoerd met A n d r e a s
W i s z o w a t y , den vader van Benedictus, in hoofdzaak de Christologie betreffende.
In zijn: Nucleus historiae ecclesiasticae: cui praefixus est tractatus de veteribus
scriptoribus ecclesiasticis (‘Cosmopoli’ [=Amst.] 1668) heeft Sandius een duidelijke
voorkeur voor het Arianisme aan den dag gelegd, gelijk hij ook later de praeëxistentie
van den Zoon verdedigde in: Contra Andreae Wissowatii objectiones, de Filio Dei
ante mundum creato, post incarnato (1673). De tegenwerpingen van zijn
tegenstander konden hem niet overtuigen; hij ging steeds verder, en toen hij stierf
was hij volgens zijn eigen getuigenis een Arminiaan. Had hij korter of langer tijd nog
afwijkende gevoelens gekoesterd over den Heiligen Geest en het voortbestaan der
ziel, juist dit eclectische in hem bewijst dat onder de Socinianen een richting
voorkwam die meer toenadering wilde, vooral tot de Remonstranten, dan de
catechismus nog veroorloofde. Voorts schreef hij: Historia ecclesiastica, seu historia
Arianorum.... (Amst. 1676); Centuria epigrammatum (Amst. 1669); Interpretationes
paradoxae quatuor Evangeliorum.... (Amst. 1670); Tractatus de origine animae
(Amst. 1671); Notae et animadversiones in Gerardi Johannis Vossii libros tres de
historicis latinis (Amst. 1677); Confession de foy de Dieu le Père, du Fils et du Saint
Esprit.... (Leyd. 1678); Scriptura S. Trinitatis revelatrix (Goudae 1678); Problema
paradoxum de Spiritu Sancto.... (Rott. 1678); Epistola ad Christophorum Wittichium....
(Amst. z.j.); Appendix addendorum, confirmandorum et emendandorum ad Nucleum
historiae ecclesiasticae (Amst. 1678); Catalogi patriarcharum et episcoporum....
achter Slavonia reformata door A. W e n g e r s c i u s . In handschrift liet hij nog
verschene werken na.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 258-260, 686; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 771 v.; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 548 v.; W.J.
K ü h l e r ,Het socinianisme in Nederland (Leid. 1912), 216 v.; G. A r n o l d ,
Unpartheyische Kirchen und Ketzer-historien.... Schaffh. 1740-42, I. 565.
Knipscheer

[Sandijk, Bernardus]
SANDIJK (Bernardus), of Z a n d i j k , geb. te Amsterdam 26 Aug. 1680, overl. te 's
Gravenhage 9 Juni 1724. Hij is eerst predikant te Dwingeloo geweest, van waar hij
13 Maart 1707 naar Arnhem vertrok, en in 1708 naar's Gravenhage. Hier hield hij
een lijkrede op Ds. J a c o b d e K e m p e n a a r , 5 Mei 1726, over Hebr. 13:7:
Lijkrede op het afsterven van ds. de Kempenaar. Van deze rede neemt Sincerus
(J.P. Sprenger van Eyk, zie dl. VIII, kol. 518) in zijn: De kanselontluistering, blz.
84-86, een deel over, waarna hij besluit: ‘Zoo gaat dit al wild voort, en het
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slot is: “Onder andere middelen zal de heilbegeerige ziel in een veylig kuras
geklonken worden door het gedenken aan de voorgangers en de uitkomst van
derzelver wandelinge”. Wat zou apostel Paulus wel van zoodanige prediking gedacht
en gezegd hebben? Zekerlijk niet wat wij op de keerzijde van het titelblad lezen:
kerkelijk goedgekeurd.’ Voorts schreef hij: Over Jezaias, 53, en Verhandeling van
de genezing der melaatschen; eindelijk een voorrede in N.S. v a n L
[e e u w a a r d e n ], De bekommerde Christen onderrigt en bemoedigt.... (2e dr. Amst,
1722), waarvan ook een uitgave bestaat in 1746.
Zijn portret met vrouw en kinderen is geschilderd door M. Verheyden en
gegraveerd door J. Gole naar A. Storck.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 260; T.A. R o m e i n ,
De hervormde predikkanten van Drenthe (Gron. 1861), 171; Kerkelijk Handboek
(1903), Bijl., 114; (1907), Bijl., 118; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der
godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]), 226, 366, 488, register (op
Leeuwarden; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 355, 794 (no. 775); R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken
tot 1787, 302.
Knipscheer

[Sanguessa, Frans Lodewijk de]
SANGUESSA (Frans Lodewijk d e ), geb. te Mechelen 1662, overl. te Roermond
11 Aug. 1741. Hij was van spaansche afkomst, maar zijn grootvader was reeds in
Mechelen geboren en opgevoed. Hij trad 3 Aug. 1682 in het klooster der
Minderbroeders-Recollecten te Leuven en werd 20 Oct. 1687 priester gewijd. In
1692 werd hij lector der philosophie in het klooster zijner orde te Venlo, later te
Thienen en te Roermond; in deze laatste stad was hij daarenboven lector der
schriftuur en driemaal gardiaan. In 1705 werd Sanguessa gardiaan te Brussel en
in 1714 secretaris van den provinciaal Otto van Dalem; als visitator bezocht hij de
saksische provincie van het H. Kruis. Om de vele blijken van beleid, om zijn groote
ondervinding en diepe godsvrucht kozen zijn medebroeders hem 29 Aug. 1717 tot
provinciaal der nederlandsche provincie. De bisschop van Roermond, d'Ongnies,
had den wijzen en geleerden man leeren kennen en hoogschatten; begaf de bisschop
zich op reis dan droeg hij aan Sanguessa meermalen het ambt van vicaris-generaal
op. Toen de kerkvoogd den ouderdom begon te voelen, besloot hij in 1717
Sanguessa te vragen als coadjutor met recht van opvolging. Het zou nog 1721
worden, alvorens de wensch van den bisschop vervuld werd. Bij den Keizer, bij den
gouverneur der belgische Nederlanden, Eugenius van Savoye, en bij verschillende
hoogwaardigheidsbekleeders deed de prelaat pogingen. De nuntius te Brussel
moest hem zelfs waarschuwen, dat men te Brussel er niets van wilde weten een
recollect tot bisschop te verheffen. Ook zijn broeders in het episcopaat, o.a. den
aartsbisschop van Mechelen verzocht hij, zijn verlangen te steunen. Eindelijk
verkreeg hij van den Keizer de benoeming. Dat dit echter tegen den wil der regeering
te Brussel geschied was, werd hij door een menigte kleinzielige maatregelen, die
tegen hem en zijn coadjutor genomen werden, maar al te zeer gewaar. Paus
Innocentius benoemde door een bul van 29 Mei 1721 Sanguessa tot bisschop van
Utica i.p.i. en coadjutor van den bisschop van Roermond met recht van opvolging.
Zijn wijding had 10 Aug. 1721 te Roermond plaats te gelijk met de wijding van den
nuntius Santini, die aartsbisschop van Trebisonde i.p.i. werd. Reeds een jaar na
zijn wijding stond hij door den dood van d'Ongnies (9 April 1722) aan
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het hoofd van het diocees Roermond, waarover hij één en twintig jaar het bestuur
zou voeren. Om zijn geloovigen te beschermen tegen joodsche woekeraars gaf hij
13 Mei 1722 aan Andreas Jacquet verlof tot het oprichten eener bank van leening.
Evenals zijn voorgangers ging hij persoonlijk zijn diocees rond, om de geloovigen
in het goede te bevestigen en misbruiken uit te roeien. In 1723 was hij een maand
afwezig, om bij afwezigheid van den aartsbisschop te Mechelen de priesterwijding
en lagere wijdingen te verrichten, ook het volgend jaar moest hij geruimen tijd te
Brussel verblijven, om met de regeering over de belangen van zijn bisdom te
onderhandelen. In 1727 gaf men zich veel moeite Sanguessa benoemd te krijgen
tot apostolisch vicaris van 's Hertogenbosch, zelf schijnt hij dezen post ook begeerd
te hebben, hij heeft ten minste en te Rome en bij zijn vrienden in Holland vele
pogingen daartoe aangewend. De staatsche regeering weigerde echter hem te
aanvaarden, vooral ook omdat hij kloostergeestelijke was. Toen de zaak te lang
bleef duren, stuurde de nuntius te Brussel hem van wege den Paus een ultimatum;
tot eind November mocht hij nog onderhandelen; slaagde hij in dien tijd niet, dan
zou een ander benoemd worden. Zijn secretaris Leonard Mooren, dien hij naar 's
Gravenhage zond, moest hem echter berichten, dat er geen kans van goedkeuring
door de Staten overbleef. Het gevolg zijner niet benoeming was, dat het belgisch
gedeelte van het bisdom 's Hertogenbosch onder een afzonderlijk bestuur kwam
en dat voor het staatsch gedeelte in 1781 Gijsbert van Asdonck werd benoemd. De
bisschop had in dit jaar groote onaangenaamheid met den oratoriaan Boubereel,
die weigerde de bul Unigenitus te erkennen; de prelaat was genoodzaakt hem te
suspendeeren. Onder deze bedrijven was Sanguessa nog naar Keulen en Brussel
geweest, waar hij assisteerde bij de bisschopswijding van Alexis, prins van
Nassau-Siegen. In 1730 deed hij weer een reis naar Brussel; de deken van het
kapittel Simon werd met het bestuur van het bisdom belast. Zwaar ongesteld keerde
de prelaat terug. In 1731 moest hij weer dezelfde reis aanvaarden. In 1739 overleed
te Boxmeer Maria Catharina, gravin van Truchsess, weduwe van Frans Willem,
graaf van Bergh. Bij testament van 21 Febr. 1737 had zij den bisschop benoemd
tot voogd over haar onmondige kinderen en tot beheerder harer goederen, hij mocht
echter twee bekwame mannen met dit beheer belasten. Als zijn gevolmachtigden
stelde hij aan den drost van Boxmeer Willem de Raet en Frans Antoon Eppele. In
het najaar van 1740 kreeg hij een zware bronchitis, daarenboven had hij aan een
zijner beenen een kankerachtige wond. Het was duidelijk, dat zijn einde naderde;
8 Dec. liet hij zich de laatste Sacramenten toedienen door zijn secretaris. Zijn
krachten verminderden zoo zeer, dat hij aan uitputting stierf den 11den Aug. 1741.
Zijn portret door een onbekend schilder was vroeger in het St. Nicolaaskoor van
de kathedraal te Roermond, thans in het Groot-seminarie aldaar; ook bestaat er
een gegraveerd portret door een onbekend kunstenaar.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisd. Roermond II.
Kleyntjens

[Sannes, Antoon]
SANNES (Antoon), geb. te Noorddijk 8 Aug. 1819, overl. te Veendam 30 Aug. 1880,
zoon van Ds. I s a a c S. en A r n o l d a J o h a n n a G e e r t r u i d d e W o l f f , liet
zich 15 Jan. 1838 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 2 Mei 1843 promoveerde tot
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med. dr. op een proefschrift De induratione telae cellulosae infantum recens natorum.
Hij vestigde zich als med. dr. te Veendam en huwde te Scharmer 29 April 1847 met
V o s s i n a A d r i a n a R o m e i n (geb. te Burum 29 Mei 1826, overl. te Wildervank
17 Juli 1851), die hem twee zoons schonk Dr. I s a a c A y o l t M e n s o T o n k o
S. (geb. te Wildervank 26 April 1848, med. dr. te Rotterdam en 's Gravenhage) en
Mr. T h o m a s A d r i a a n S. (geb. te Wildervank 7 Jan. 1850, president der
rechtbank te Alkmaar, raadsheer aan het gerechtshof te 's Gravenhage, aldaar
overl. 26 Febr. 1909).
Zie: Nederland's Patriciaat (1914), 361, 362.
Wumkes

[Sannes, Goswijn Willem]
SANNES (Goswijn Willem), geb. te Burum 1807, overl. 31 Maart 1885 te Groningen,
zoon van Ds. I. S a n n e s , liet zich 18 Sept. 1824 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen. In 1830 werd hij candidaat in Friesland en was predikant
te Kolham (1831-38), Vries (1838-46), Oude-Pekela (1846-49) en Oostwold (O.)
1859 tot 1881, toen hij emeritaat verkreeg. Hij was gehuwd met E. O f f e r h a u s .
Hij nam trouw deel aan de vergaderingen van het theol. gezelschap ‘Waarheid in
liefde’, dat de hoogleeraren P. Hofstede de Groot, L.G. Pareau en J.T. van Oordt
hadden opgericht. Vele opstellen van hem staan in het evangelisch tijdschrift van
dien naam. Bovendien verscheen van hem een vertaling van W. L e i p o l d t ,
Geschiedenis der Chr. kerk voor katechisatiën en huisgezinnen, waarvan 10 drukken
verschenen (Gron. 1852-82).
Zie: Prov. Gron. Cour., 4 Apr. 1885, een In memoriam van Ds. U.P.
G o u d s c h a a l t e Scheemda en Ds. P.J. R o g a a r te Midwolda.
Wumkes

[Santvoort, Abraham van]
SANTVOORT (Abraham [v a n ]), overl. te Chaam in 1669. Vóór 1650 was hij gehuwd
en had twee kinderen, en woonde toen te Breda als schilder en handelaar in
porseleinen borden. Vooral is hij bekend als plaatsnijder die vóór 1648 voor de stad
Breda naar Antwerpen was gereisd om 15 ‘geslepen copere plaeten’ te koopen ‘om
mede te drucken, en deselve gesneden’. Hij heeft daarna ook ‘vertogen gesneden,
op elcke plaete 175 drucken, synde te samen 2625 drucken’. Ook is voor eenige
jaren gevonden een ‘pamphlet’, aangeduid als: Vertooch ende bewijs dat de
baenderheeren, edelen en steden van Brabant, geuniëert ende geassociëert met
de andere vereenigde Nederlandsche provinciën, wel gefondeert zijn in haer versoeck
aen de Generaliteijt gedaen, dat evenwel niet gedrukt is. Maar van de vijftien
drukplaten bij dit vertoog, die van Abraham Santvoort zijn, heeft men er vijf
teruggevonden in het gemeentearchief te Breda. Zij zijn genoemd ‘zeer bijzondere
relieken uit de eeuwenoude worsteling van Noord-Brabant om de vrijheid’. Deze
graveur was ook predikant, zooals blijkt uit de Annales Baerlensis van Gerardus
van Herdegom (zie dl. I, kol. 1086). Hij was eerst predikant te Baarle als opvolger
van den eersten predikant aldaar J o a n n e s P o o l (1650-53), die naar Prinsenhage
was vertrokken, daarna te Chaam van 1659 tot zijn dood. Nog zijn andere
kopergravures van hem bekend. Ja, hij wordt genoemd ‘uiterst vruchtbaar als graveur
en teekenaar’. Als opsteller van het genoemde Vertooch noemt men Adriaan
Havermans, griffier te Breda (zie dl. I, kol. 1034).
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Zie: Taxandria XXXII, 27; XXXVI, 10 v., 124-130, 187-192; Nederland in Woord
en Beeld, Catalogus (Leid., Burgersdijk en Niermans, 1924), 577; Kerkelijk Handboek
(1878), 622; K r a m m , Levens en werken der Holl. en Vlaamsche kunstschilders
(verwart Abraham Santfoort
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en Anthonie van Santvoort); N. d e R o e v e r in Oud-Holland (1889), 34; D. v a n
d e r K e l l e n e n E.W. M o e s , nagelaten aanteekeningen berustende in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
Knipscheer

[Sarcerius, Cornelius]
SARCERIUS (Cornelius), geb. te Utrecht 19 Sept. 1600, overl. 17 Sept. 1639. Zijn
ouders waren J o a n n e s S. en A l e i t a C u y p e r s . 12 Oct. 1621 in de Sociëteit
van Jezus opgenomen, werd hij 10 April 1632 priester gewijd. In 1633 werkt hij
korten tijd te Leeuwarden, in 1634 wordt hij te Dokkum gevangen genomen, maar
weer losgelaten, in 1635 zoekt men hem weer te vangen, hij ontvlucht en komt 1636
te Oudewater. In 1637 treedt hij weer op te Dokkum, vertrekt echter in 1638 naar
België, waar hij vlootaalmoezenier wordt, met standplaats Ostende. Hij sterft op
zee.
Kleyntjens

[Sarnius, Petrus]
SARNIUS (Petrus), of v a n [v o n ] S a r n , in 1747 als proponent rector geworden
te Renen, overl. als predikant van de hollandsche gemeente te Norwich. Hij schreef
om te bewijzen dat ‘mihi decet’ goed Latijn was: Nubes testium honoris sui defensore
acerrimo auctore Petro Sarnio (Traj. ad Rhen. 1746). Ook een predikatie: Het
oorlogspaard uit Prov. 21:31 (Utr. 1745) en Dea Hludana, commentatiuncula
αǵτοσΧєδιασтιĸ (Traj. ad Rhen. 1746).
Zie: Archief voor kerkel. Geschiedenis (1838), 184; 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) vermelden hem niet.
Knipscheer

[Sartorius, Georg Frederik]
SARTORIUS (Georg Frederik), geb. te Amsterdam in 1773, overl. aldaar 21 April
1845. Hij was luthersch predikant te Zwolle in 1797, te Schiedam 7 April 1800, te
Dordrecht in Aug. 1803, te Amsterdam 13 Mei 1814. Op 31 Oct. 1826 werd hij
buitengewoon hoogleeraar aan het luthersch seminarie met: Oratio de multiplici
fructu.... (Amst. 1826). Ook schreef hij enkele andere werken en bezorgde hij mede
de uitgave van een lutherschen Bijbel in 1833.
Zijn portret bestaat als prent door D. Sluyter naar Caspari.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 281 v.; d e z ., Gesch. der luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
103, 218, 220, 245; Alphab. naamlijst van boeken (1833-49), 66, 580; 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), Bijl., 123;
Biblioth. theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), blz. 794, no.
777.
Knipscheer

[Sassen, Willem Karel Clemens]
SASSEN (Willem Karel Clemens), geb. 26 Jan. 1817 te 's Hertogenbosch, overl. te
Everen bij Brussel 29 Dec. 1877, zoon van Jan Hendrik S. (dl. IX, kol. 947) en
H e n r i c a F r a n c i s c a v.d. M o n d e . Hij studeerde te Leiden in de rechten, nadat
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hij 5 Mei 1835 als student aldaar was ingeschreven. Na zijn promotie vestigde hij
zich als advocaat in zijn geboorteplaats, om in 1841 naar Maastricht te verhuizen.
Daar werd hij 17 Sept. 1850 tot lid der Provinciale staten en in 1852 tot lid van den
Gemeenteraad gekozen. Als rechtsgeleerde ging een goede roep van hem uit; in
1860 plaatste de Tweede Kamer der Staten-Generaal hem als vijfde candidaat op
de voordracht voor het lidmaatschap van den Hoogen Raad der Nederlanden, zulks
in afwijking van de door dat college opgemaakte aanbeveling. Tien jaar later, bij
Kon. besl. van 9 Juni 1870, volgde zijn benoeming tot procureur-generaal en
vice-president van den Kolonialen Raad en van den Raad van bestuur in de kolonie
Curaçao, uit welke betrekkingen hij ruim een jaar later (Kon. besl
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van 8 Aug. 1871) reeds weder werd ontslagen. 7 Sept. 1870 geïnstalleerd, was hij
geen jaar in functie geweest. Zijn naam is onafscheidelijk verbonden aan de
geschiedenis van Curaçao en leeft op dat eiland nog in de herinnering voort als die
van ‘pappa Sassen’. Zeer bevriend als hij was met den gouverneur de Rouville (zie
dl. X, kol. 841), was de verhouding tusschen hem en diens opvolger H.F.G. Wagner
(zie dl. IX, kol. 1270) van den aanvang af gespannen. Een weinig beteekenend
voorval, waarbij naar het oordeel der regeering het aanzien van de rechterlijke macht
door Sassen's toedoen had geleden, leidde na schorsing tot zijn ongevraagd, zij
het eervol, ontslag. Hij bleef op Curaçao wonen, waar hij bij het volk geliefd was,
vestigde zich als praktizijn, procedeerde tegen den gouverneur en den
advocaatgeneraal K o e n t z e , tot hij als praktizijn geschorst werd. 24 Nov. 1871
leidde een uitspraak van het Hof van Justitie te zijnen gunste tot een volksoploop,
waarbij politie en militairen van hun wapenen gebruik maakten. Sassen werd
gearresteerd en veroordeeld. 7 Mei 1873 vertrok hij naar Nederland.
Sassen was gehuwd met zijn nicht L e o n i e E u g e n i e A u g u s t i n e S a s s e n .
V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en wapenboek van aanzienlijke
Nederlandsche familiën III noemt als bewijs van Sassen's schranderheid en
welsprekendheid als rechtsgeleerde ‘zijn talrijke opstellen in Themis’. Behalve
boekbeoordeelingen vindt men artikelen van hem in jg. 1854, 56 en 61 en een in
het Weekblad van het recht van 29 Nov. 1860: Regterlijke inrigting.
Zie: De gebeurtenissen op Curaçao (adres aan de Tweede Kamer 19 April 1872
van 315 Curaçaosche ingezetenen); De Onpartijdige, De Onafhankelijke, De
Curaçaosche courant, alle van 1871 en 1872; Une Révolution. Curaçao (Antilles
Neerlandaises) 24 Nov. 1872 (Rott. z.j. 1873?); C.P. A m e l u n x e n , De geschiedenis
van Curaçao opnieuw verteld (1929); A.T. B r u s s e , Curaçao en zijne bewoners
(1882); Koloniaal Weekblad (6 Jan. 1928); Weekblad van het recht no. 3253.
de Gaay Fortman

[Saunier, Gaspard]
SAUNIER (Gaspard), geb. te St. Germain en Laye 1 Jan. 1663, overl. te Leiden 10
Aug. 1748. Hij was een zoon van J e a n S a u n i e r , inspecteur van de koninklijke
stallen in Frankrijk, en nam in zijn jeugd aan verschillende krijgstochten deel. Ook
was hij betrokken bij de paardenfokkerij en den paardenhandel. In verband met een
duel moest hij Frankrijk verlaten en vestigde hij zich in Keulen. In 1711 stichtte hij
een rijschool in den Haag, in compagnie met zekeren G a b e r t . Er ontstonden
echter onaangenaamheden tusschen beide compagnons; Saunier lichtte het
doopceel van Gabert in Histoire abrégée et très mémorable du Chevalier de la
Plume noire, écuyer sire du Hasard, de la future de l'avanture (eerst in 1744 gedrukt,
na te zijn gecorrigeerd en in orde gebracht door G u e u d e v i l l e ). Saunier vestigde
zich nu in Leiden (hij liet er zich inschr. 22 Febr. 1714 en 13 Sept. 1715), waar hij
vele jongelieden in de rijkunst heeft onderwezen; ook den stadhouder telde hij onder
zijn leerlingen. Op 1 Febr. 1717 werd hij naast den pikeur Erasmus aangesteld tot
tweeden pikeur van de leidsche academie. Aanvankelijk werkzaam zonder
tractement, werd hem in 1725 een jaarlijksch bedrag van ƒ 300 toegelegd, hetwelk
in 1728 tot ƒ 1000 werd verhoogd. Het werk La parfaite connaissance des chevaux,
leur anatomie, par J. d e S a u n i e r , continuée et donnée au public par son fils
G a s p . d e S a u n i e r (la Haye 1734) droeg hij op aan de curatoren der leidsche
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universiteit, waarvoor hij een gratificatie van ƒ 300 ontving. In verband met het
overlijden van zijn ambtgenoot Erasmus ontving hij in 1734 een extra bedrag van ƒ
300. Naast hem werd in 1737 officieel als pikeur aangesteld Godefridus Boyer, die
reeds sinds 1730 zijn leerling was. Ingevolge de bepalingen van zijn testament werd
hij 13 Aug. 1748 begraven op de wallen van Leiden dicht bij de haarlemmer poort.
Hij was in Juni 1714 getrouwd met M a r i e C a l i m o n , weduwe van P i e r r e
P e l i s s o n , die in Oct. 1746 overleed.
Na zijn dood verschenen van zijn hand Les vrais principes de la cavalerie
(Amsterdam 1749) en L'art de cavalerie, ou la manière de devenir bon écuyer
(Amsterdam et Paris 1756). Het eerste werk (waarvan zich een exemplaar in de
universiteitsbibliotheek te Amsterdam bevindt) bevat een portret van Saunier,
gegraveerd door D.I. Martini, benevens een levensbeschrijving van den auteur door
B.L.M. Zijn portret werd bovendien gegraveerd door D. Coster.
Zie: zijn biografie in het genoemde werk Les vrais principes; J.M. Q u é r a r d , La
France littéraire VIII (1836), 469; J.C. B r u n e t , Manuel du libraire V (1864), 150;
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitg. door P.C. M o l h u y s e n
IV, 286, 287; V, 16, 17, 43, 121, 135, 141, 175; Album stud. van Leiden (aldaar
wordt als zijn leeftijd in 1714-15 opgegeven 45 jaar en als zijn geboorteplaats ‘Lude’
in Anjou).
Wijnman

[Savery, Roelant]
SAVERY (Roelant), schilder. Hij werd omstr. 1576 te Kortrijk geboren en is in
Februari 1639 te Utrecht overleden. Zijn geboortejaar staat niet geheel vast. Volgens
een oorkonde in het stadsarchief te Utrecht van 11 Juni 1629 is Savery ‘oudt omtrent
51 jaren’. Hij was een leerling van zijn broer J a c o b S a v e r y en mogelijk ook van
Hans Bol. Jacob Savery woonde van 1591-1602 te Amsterdam en het is zeer
waarschijnlijk, dat ook Roelant hier is geweest. Zijn werk vertoont o.a. invloed van
de Bruegels, voornamelijk van Jan Bruegel den Ouden, en van Gilles van Coninxloo,
die van 1595-1606 in Amsterdam werkte. Op een schilderij uit 1605 staat vermeld
dat Roelant Savery toen in Praag woonde, waarheen keizer Rudolf II hem ontboden
had. Tusschen 1605 en 08 heeft hij het Alpenlandschap bestudeerd, waarschijnlijk
in Tirol. Vooral in 1608 heeft hij bergen geschilderd.
Hij keert naar Praag terug, waar hij tot 1613 blijft en waar hij veel werken voor
den Keizer maakt. Wanneer Rudolf II in 1612 is overleden, wordt hij hofschilder bij
keizer Matthias. In 1613 krijgt hij verlof en geld om naar Amsterdam te reizen. Het
volgend jaar is hij vermoedelijk teruggekeerd, doch hij gaat dan naar het hof van
Matthias te Weenen. In 1616 is hij te Amsterdam en 3 jaar later wordt hij in Utrecht
lid van het St. Lucasgilde. Hij schilderde bloemstukken in den trant van Bruegel,
landschappen met rotspartijen en watervallen, met mythologische scènes en met
dieren. Hij was een der eersten, die het dier tot een zelfstandig onderwerp maakte.
Zijn werken werden zeer op prijs gesteld. De utrechtsche raadsheeren hebben een
stuk van hem gekocht voor ƒ 700 om het ten geschenke te geven aan Amalia van
Solms bij haar huwelijk met Frederik Hendrik.
Savery's werk is verspreid over vele musea en particuliere collecties. Tot zijn
leerlingen behoorden o.a. G. d'Hondecoeter en Allart van Everdingen. Volgens
Houbraken is hij krankzinnig gestorven. Hij werd 25 Februari 1639 in de Buurkerk
te Utrecht begraven.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

877
Zijn portret is gegraveerd door J. Meyssens naar A. Willaerts, door G. Roghman, J.
Houbraken, J. Ladmiral, en komt voor in J. S a n d r a r t , Teutsche Academie etc. I,
298 en G.W. K n o r r , Allgemeine Künstler-Historie, 118.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 562-564; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIX (1935),
507; K u r t E r a s m u s , Roelant Savery, sein Leben und seine Werke, (diss. Halle
1908).
van Guldener

[Scatter, Hendrik]
SCATTER (Hendrik), geb. te Utrecht omstr. 1370, overl. te Luik 1451. Ter voltooiing
zijner hoogere studiën, die hij te Keulen had aangevangen in 1389, trok hij naar de
universiteit te Parijs, waar hij zijn graden behaalde niet alleen in de vrije kunsten,
maar ook in de geneeskunde. De roem zijner geleerdheid bezorgde hem een
leerstoel aan deze universiteit, waarvan hij in 1410 rector magnificus werd. Het
luiksche kapittel bood hem nu een kanunnikplaats aan, waarom hij zich tot 1417 te
Luik vestigde. Ook Utrecht moet hem omtrent dien tijd een plaats als kanunnik
hebben verleend. Zijn naam komt in die hoedanigheid als getuige voor in 1425.
Spoedig erkende men ook daar zijn verdiensten door hem de waardigheid van
koorbisschop aan te bieden, vermoedelijk geschiedde dit in 1424 bij de blijde inkomst
van Zweder van Culemborg, den wettigen bisschop van Utrecht. Dat hij tot diens
trouwe aanhangers behoorde blijkt hieruit, dat hij in 1426, toen de stad onder interdict
lag, mede uitweek en zich te Arnhem vestigde. Lang schijnt hij daar niet verbleven
te hebben, want in 1428 wordt hij cantor in de luiksche domkerk; in 1430 echter is
hij weer in het Noorden terug, want bij de dagvaart te Woerden gehouden door den
kanselier en de Raden van Holland ter bijlegging der geschillen met het bisdom
Utrecht, werd hij door Zweder van Culemborg daarheen afgevaardigd. Eind 1431
begaf hij zich als afgevaardigde van Utrecht naar het concilie te Basel. Het
utrechtsche domkapittel, dat in groote oneenigheid leefde met zijn deken, had een
goed pleitbezorger in Scatter, want de vergadering zette deken Herman van
Lockhorst af en benoemde Scatter als diens opvolger. Dat hij bij het concilie in hoog
aanzien stond blijkt hieruit, dat Scatter benoemd werd om de plaatsing der vaderen
te ordenen en hun hun zetel aan te wijzen, daarenboven werd hij in Januari 1432
met den bisschop van Lausanne naar Rome gezonden, naar paus Eugenius IV, om
van dezen de erkenning te verkrijgen der kerkvergadering. Hun zending slaagde
niet en dit had tot gevolg dat Scatter zich losmaakte van de kerkvergadering, die
zich op een verkeerd spoor bevond. Scatter schijnt te Rome een goeden indruk te
hebben nagelaten, want kort daarop krijgt hij de opdracht te Utrecht op te treden
als gezant van den H. Stoel en vergadermeester der inkomsten, vervallen aan de
Apostolische Kamer.
Toen in 1432 de moeilijkheden met van Lockhorst waren bijgelegd, trad Scatter
af als deken en werd van Lockhorst weer in zijn oude waardigheid hersteld.
In 1433 verbond Scatter zich aan de leuvensche hoogeschool, hij staat daar
ingeschreven als ‘Dr. Henricus Scatter, doctor in medicinis Traj(ectensis) dioc(esis)’.
Toen de hertog van Brabant, Philips de Goede, er op aandrong wederom een
gezantschap te zenden naar het concilie van Basel, thans door den Paus erkend,
besloot de universiteit drie afgevaardigden te zenden. Eenige dagen later werd
bepaald aan deze afgevaardigden Hendrik Scatter toe te voegen als bijzonder
rechts-
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voorstander en zaakgelastigde der universiteit. Daar echter velen het met deze
bevoorrechting van Scatter niet eens waren, werd de benoeming niet uitgevoerd.
In Mei 1434 zien wij hem als deken aan het hoofd der faculteit der geneeskunde en
26 Febr. 1435 vinden wij hem als rector. Kort daarop schijnt hij de universiteit te
hebben verlaten. Waar hij na dien tijd verbleven heeft, is niet zeker, in ieder geval
is hij koorbisschop van het bisdom Utrecht gebleven tot 1443/44, toen Dirk van
Oudecoop met die waardigheid werd bekleed. In 1443 wordt hij door het luiksche
domkapittel tot deken verkozen. Al is hij in het begin niet te Luik woonachtig geweest,
daar wij een onder-deken vermeld vinden, in 1446 neemt hij zelf het ambt waar en
blijft hij het vervullen tot aan zijn dood in 1451.
Kleyntjens

[Schacht, Godefridus Johannes]
SCHACHT (Godefridus Johannes), geb. te Harderwijk 8 Oct. 1764, overl. te
Soeterwoude 27 Aug. 1846. Zijn vader, Johannes Hermannus Schacht, volgt. Hij
was gehuwd met A n n a M a r i a v a n d e r M e u l e n . Hij studeerde in de
godgeleerdheid te Harderwijk en te Leiden en werd predikant te Hees c.a. in 1790,
te Geertruidenberg in 1794, te Delfshaven in 1797, te Dordrecht in 1800, te Leiden
in 1810; emeritus in 1835. Van hem verscheen: Opwekkingsrede over den invloed
van het Evangelie op de godsdienstige verlichting en daaruit voortvloeijende
maatschappelijke beschaving der heidenen (13 Aug. 1817 uitgesproken voor het
Zendeling-genootschap). Als predikant te Dordrecht werd hij door de hoogeschool
te Harderwijk tot doctor honoris causa benoemd.
Zijn portret bestaat als prent door S.W. Evans.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 276 v.; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 144; (1907), Bijl., 109, 113, 132; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk
Dordrecht II (Utr. 1845), 704; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenb.
II (Zulph. 1870), 787.
Knipscheer

[Schacht, Johannes Hermannus]
SCHACHT (Johannes Hermannus), geb. te Bremen 6 April 1725, overl. te Harderwijk
in Febr. 1805. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Bremen en te Utrecht en werd
predikant van Ter Aa 25 Juni 1752. In 1763 werd hij benoemd tot hoogleeraar te
Harderwijk, als opvolger van Frans Lodewijk Cremer (zie dl. IV, kol. 473 v.; vgl. kol.
469-473 en dl. IX, kol. 180 v.). Tevens was hij hier van Oct. 1763 tot 80
academieprediker, terwijl in de gewone lijst van predikanten zijn naam niet voorkomt.
Op 14 Juni 1764 aanvaardde hij het hoogleeraarsambt met zijn Oratio inauguralis
de causis cur religio Christiana plures hodie quam olim experiatur obtrectatores
(Hard. 1764), reeds te voren in het Hollandsch verschenen als: Redevoering over
de oorzaak waarom de Christelijke godsdienst tegenwoordig meer bestrijders dan
voorheen ontmoet (Utr. 1761). In Aug. 1763 was hij tot doctor in de godgeleerdheid
bevorderd. Nog verscheen zijn academische redevoering: Oratio qua demonstratur
rationem sanam haud intercedere, quominus religionis Christianae mysteriis fidem
habeamus (Traj. ad Rh. 1766). Hoewel hij benoemingen ontving te Bremen (1766)
en Franeker (1787), bleef hij te Harderwijk tot zijn emeritaat in het voorjaar van
1804. Hij was gehuwd met H e l e n a M a r i a G i l d e m e e s t e r . Godefridus
Johannes Schacht (die voorgaat) is hun zoon. Hij schreef o.a.: C. I k e n i i (zie dl.
VIII, kol. 900) Harmonia perpess. Servatoris nostri.... Harmoniam historiae Jesu
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Christi resurrectionis, notis illustratam, addidit J.H. S c h a c h t (Traj. ad Rh. 1758);
C. I k e n i i , Dissertationes philologicae-theologicae in diversa S. Codicis utriusque
instrumenti loca (Traj. ad Rh. 1770); Over de noodzakelijkheid om den Heer te
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zoeken in Schatkamer der geleerden.... II (Amst. 1762); De noodzakelijkheid van
een spoedige bekeering ter waarschouwing tegen het uitstel van dezelve voorgesteld
en aangedrongen (Amst. 1762; herdr. 1777), ook in het Hoogduitsch vertaald door
G.G. O t t e r b e i n als: Die Nothwendigkeit.... (Leipz. 1788). Na zijn dood verscheen,
door zijn zoon voor den druk gereed gemaakt en van een inleiding voorzien:
Animadversiones ad C. Ikenii Antiquitates Hebraïcas (Ultraj. 1810), deel I, doch
verder niet verschenen (zie de beoordeeling in Bibl. v. theol. letterkunde en in
Recensent der recensenten VI. 462 enz.). R u d o l p h (?) F o r s t e n (zie dl. IV, kol.
613 v.) gaf uit een: Nagedachtenis van J.H. Schacht (Hard. 1805).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 275 v.; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 131; (1910), Bijl., 165; C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn
tijd II (Amst. 1866), 5 v.; R. A r r e n b e r g Naamregister van nederduitsche boeken
tot 1787, 453; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 552; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph.
1870), 786 v.
Knipscheer

[Schalcken, Godfried]
SCHALCKEN (Godfried), schilder, geboren in 1643 te Made bij Geertruidenberg
en overleden te 's Gravenhage op 13 of 16 November 1706. Hij was een zoon van
den predikant Cornelis S., die volgt. Zijn moeder, A l e t t a L y d i u s , was de dochter
van Ds. B a l t u s L y d i u s te Dordrecht. Tusschen 1656 en 62 is Godfried hier in
de leer geweest bij Samuel van Hoogstraten. Dan gaat hij naar Leiden om bij Gerard
Dou te werken. In 1665 wordt hij in Dordrecht vermeld als vaandeldrager bij het 7e
vendel der schutterij. 31 October 1679 is hij gehuwd met F r a n ç o i s e v a n
D i e m e n uit Breda. Hij woont in 1682 ‘op de Boom’ en is vóór of in 1686 naar de
Wijnstraat verhuisd. Van zijn 7 kinderen, waarvan er 6 jong zijn gestorven, bleef
alleen F r a n ç o i s e in leven, die op 28 Juni 1690 gedoopt werd. Op 20 Februari
1691 heeft hij aan het haagsche gilde ƒ 18 betaald. Het is niet zeker of hij toen zelf
in den Haag woonde; mogelijk is ook, dat hij dat geld betaalde om in den Haag vrij
de kunst te mogen beoefenen. Hij stond waarschijnlijk toen reeds in connectie met
de voorname kringen daar. Op 12 November 1691 vinden wij opgeteekend, dat hij
in Dordrecht bij de Gravestraat woonde. 18 Mei 1692 gaat hij met zijn vrouw naar
Londen. Volgens Walpole is hij er zelfs 2-maal geweest. Hij maakte hier vooral veel
portretten van den engelschen adel. Zijn werk, dat onder invloed van van Dyck staat,
is glad en gemaniereerd, wat aanvankelijk zeer in den smaak viel. Doch op den
duur kon hij niet concurreeren met Kneller, die in 1680 de opvolger van Peter Lely
was geworden. Op 18 Juni 1698 vestigt hij zich in den Haag, waar hij 31 Augustus
1699 burger wordt. In 1700 krijgt hij opdracht om voor de Raadskamer van de
admiraliteit in Rotterdam portretten der Oranjes te schilderen. Hij mocht daarvoor
in het paleis copieeren, doch daar dit blijkbaar te lastig was, mocht hij die portretten
zelfs mee naar zijn atelier nemen. In 1703 werkt hij aan het hof van den Keurvorst
te Düsseldorf, waar enkele jaren later ook Rachel Ruysch (zie dit dl. kol. 856) heeft
gewerkt. S. schijnt haar goed gekend te hebben en zij zou zelfs op een van zijn
werken een bloemenkrans hebben geschilderd. In 1704 is S. weer in den Haag
terug. Er zijn verschillende akten over financieele aangelegenheden en dergelijke
over hem bewaard, o.a. het testament, dat hij op 29 Augustus 1705 met zijn vrouw
maakte. Wanneer hij in 1706 overlijdt, laat hij zijn vrouw
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en zijn dochter in gunstige geldelijke omstandigheden achter. Zijn werk werd goed
betaald, terwijl de gunst van den engelschen adel en van den koningstadhouder
Willem III, wiens portret hij o.a. maakte, hem veel voordeel zal gebracht hebben.
Aanvankelijk heeft hij veel in den trant van Dou gewerkt. Doch naarmate zijn
schilderijen grooter worden, wordt hij persoonlijker. Hij maakte vooral studie van
lichteffecten, genre-stukken met kaarslicht en een kolenvuur komen herhaaldelijk
voor. Zelfs zijn portretten zijn soms op een dergelijke manier verlicht. In de 18e
eeuw werd zijn werk zeer geroemd. Hij heeft echter ook nog andere onderwerpen
behandeld, o.a. bijbelsche en mythologische voorstellingen. Hij behoort tot het begin
van de vervalperiode der hollandsche kunst. Tot zijn leerlingen behoorden zijn zuster
M a r i a , zijn neef Jacob Schalcken en Arnold Boonen.
Geschilderde zelfportretten in de Pinacotheek te Turijn, de Uffizi te Florence, Fitz
William Mus. te Cambridge, Genootschap Pictura te 's Gravenhage, en op
verscheiden veilingen; eveneens kwamen op verkoopingen voor een geschilderd
portret door K. de Moor en door een onbekend kunstenaar; zijn portret werd in prent
gebracht door J. Stolker, J. Smith en C. Ploos van Amstel, alle drie naar Schalcken,
en voorts door Pazzi, J. Houbraken, S. Freeman. Hesse en P. Schenck.
Zie: A. v o n W u r z b a c h Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 566; U. T h i e m e
u. F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXIX (1935), 569-571; G.H.
V e t h in Oud-Holland X (1892), 1; C. H o f s t e d e d e G r o o t , Beschreib. und krit.
Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holl. Maler des XVII. Jhdts., V (1912),
325.
van Guldener

[Schalkenius, Cornelius]
SCHALKENIUS (Cornelius) was predikant te Etten en Drongelen van 1635 tot 43,
daarna te Drimmelen en Made, en van 1654 tot 74 rector van de latijnsche school
te Dordrecht. Jacobus Lydius (zie dl. VIII, kol. 1086 v.) droeg ook aan hem op zijn
Agonistica sacra (1657).
De schilder Godfried Schalcken, die voorgaat, is zijn zoon.
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I (Utr. 1841), 404 en aant. 2.
Knipscheer

[Schalkenius, Henricus (1)]
SCHALKENIUS (Henricus) (1) of H e n r i c k v a n d e r S c h a l c k e , overl. te
Hoorn in Juli 1676. Hij werd predikant te Uitgeest in Nov. 1638, te Edam in Sept.
1644 en te Hoorn in Maart 1652. A b r a h a m S c h a l k e n i u s was zijn vader.
In het Algemeen Handelsblad van 6 Nov. 1933, Avondblad, blz. 13 staat zijn
portret beschreven uit 1647, een schilderstuk van G. Terborch in het Rijksmuseum
te Amsterdam.
Een zoon van hem was G e r a r d u s S c h a l k e n i u s , phil. doctor, predikant te
Scharwoude van 1683-1718.
Zie: Kerkelijk Handboek (1908), Bijl., 110, 122, 145; V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkel. alphabeth (Enkh. 1750), 179 v.; J.C. v a n d e r L o o s , Gesch.
v. Uitgeest (Haarl. 1925), 254.
Knipscheer

[Schalkenius, Henricus (2)]
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SCHALKENIUS (Henricus) (2), overl. te Oosteren Wester-Blokker in 1682, waar hij
in 1651 predikant werd. Hij hield onder leiding van Jacobus Revius (zie dl. VI, kol.
1174 v.) eenige disputationes. Zijn vader was S a l . S c h a l k e n i u s . Een ‘cognatus’
van hem was A s s u e r u s S c h a l k e n i u s , predikant te Krommeniedijk van
1664-84.
Zie: Kerkelijk Handboek (1908), Bijl., 134; E.J.W. P o s t h u m u s M e y e s ,
Jacobus Revius (Amst. 1895), Bijl., 10-14.
Knipscheer
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[Scheffer, Johan Frederik]
SCHEFFER (Johan Frederik), geb. te Amsterdam 25 Nov. 1744, overl. te Rotterdam
18 Dec. 1808. Hij werd luthersch predikant te Woerden 13 Dec. 1767, te Alkmaar
18 Juni 1769, te Rotterdam 10 Sept. 1780. Hier is hij wegens patriotsche gevoelens
geschorst in 1788, doch hij trad 17 Nov. 1791 weder in dienst. Hij schreef o.a.: De
verhevenheid van het Evangelie (Rott. 1801); Bedenkingen over den oorlog, als
zijnde niet altijd een kenmerk van 's volks groote zonden en Gods straffende
voorzienigheid (Rott. 1782).
Zijn portret is gegraveerd door J. Snoek naar G. v.d. Berg en door J. Hoedt.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 285 v.; d e z ., Gesch. der luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
196; Alphab. naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 535; Bibliotheca theol. et
philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), blz. 795, no. 789.
Knipscheer

[Scheidius, Everard]
SCHEIDIUS (Everard), of S c h e i j d i u s , geb. te Arnhem 24 Dec. 1742, overl. te
Harderwijk 27 April 1794. Zijn vader was J a n P h i l i p s S c h e i d i u s , predikant
te Otterloo (1730-33) en te Wageningen (1733) tot zijn dood 20 Nov. 1768 (?). Hij
studeerde in de godgeleerdheid te Groningen en te Leiden en legde zich in het
bijzonder toe op de oostersche taalstudie. Reeds te Groningen verdedigde hij 15
Juni 1763 onder Nicolaus Wilhelm Schroeder (zie dl. IX, kol. 1005 v.) een proeve
ter opheldering van verscheidene plaatsen van het Oude Testament. Te Leiden
bewerkte hij onder leiding van Albert Schultens (zie dl. V, kol. 707-711) de verklaring
van ‘het schrift van Hizkia’, Jes. 38:9-20. Beide stukken verschenen met de straks
te noemen drie orationes academicae als Dissertatio theologicoexegetica ad
Canticum Hizkiae.... Accesserunt specimen observationum ad quaedam loca Veteris
Testamenti et tres orationes academicae (Lugd. Bat. 1769). Het eerste stuk
verscheen ook afzonderlijk als: Ad quaedam Veteris Testamenti loca (Gron. 1764)
en in Syllogae dissertationum sub praeside A. Schultensii, J.J. Schultensii et N.G.
Schroederii defensarum (Lugd. Bat. et Leov. 1772-75). Voor zoover bekend is heeft
hij slechts éénmaal, na den dood van zijn vader, gepreekt. Was hij reeds in 1764
in aanmerking gekomen als letterkundig hoogleeraar te Harderwijk, hoewel hij nog
geen proponent was, op 12 Juni 1765 werd hij aldaar benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar in de oostersche talen. Na zijn inaugureele rede, Oratio de abusu
dialectorum orientalium in solida codicis hebraei interpretatione non committendo
(Harderov. 1766), uitgesproken op 12 Juni 1766, werd hij gewoon hoogleeraar in
het volgende jaar, en aanvaardde hij dit ambt met zijn Oratio de fontibus literaturae
arabicae apertis in usum disciplinarum latius multo recludendis (Harderov. 1767).
De derde boven bedoelde academische redevoering is de rectorale Oratio de eo
quod jucundum est liberali codicis hebraei cultori in studio dialectorum orientalium,
uitgesproken in 1769. De tweede academische redevoering komt ook elders voor.
In 1769 werd Scheidius boven dit alles benoemd tot hoogleeraar in de
philologisch-exegetische godgeleerdheid van het Oude Testament, waar in 1780
die van het Nieuwe Testament werd bijgevoegd. Toen hij in 1782 wederom een
redevoering moest houden bij het nederleggen van zijn rectoraat, luidde de titel:
Pro theologo grammatico, Jesu Christi supremi ecclesiae doctoris discipulo, waarin
hij dus den godgeleerde aanwees in zijn beteekenis als nederig leerling van Jezus
Christus. Reeds in 1777 na het vertrek van Herman Tollius (zie
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dl. V, kol. 949-951) heeft hij dezen tijdelijk vervangen als hoogleeraar in het Grieksch;
ook in 1791, nadat Cornelis Willem de Rhoer (zie dl. V, kol. 597 v.) was ontheven
van het onderwijs in deze taal, was hem de geheele waarneming van dezen arbeid
opgedragen. Zijn bekwaamheid ook op dit terrein had hij getoond door zijn aandeel
in de verbeteringen van de nieuwe uitgave van het langen tijd op de scholen veel
gebruiktewerkvanJ o h a n n e s C h r i s t o p h o r u s S t r u c h t m e i j e r : Rudimenta
linguae Graecae (Zutph. 1784), van het werk van Johannes Daniël van Lennep (zie
dl. I, kol. 1271 v.): Etymologicum linguae graecae.... 2 vol. (Traj. ad Rhen. 1790),
van dat van Lodewijk Caspar Valckenaer (zie dl. I, kol. 1514-1516): Observationes
academicae....., tegelijk met dat van J.D. van Lennep: Praelectiones academicae
de analogia linguae Graecae.... (Traj. ad Rhen. 1790) (zie vooral dl. I, kol. 1272).
Nadat op 12 Aug. 1793 te Leiden Hendrik Albert Schultens (zie dl. V, kol. 711-713,
B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III, 's Hert. 1856, 322-328) was overleden,
werd Scheidius tot zijn opvolger benoemd. Op 19 Oct. 1793 hield hij aldaar zijn
Oratio de eo quod Schultensii post immortalia erga literas orientales merita posteris
agendum reliquerint (Lugd. Bat. 1794). Wellicht heeft hij zijn krachten overschat met
toen nog de turksche taal te leeren ten einde de brieven te kunnen vertalen, door
barbarijsche vorsten aan 's lands hooge regeering gericht; hij stierf reeds in 1794.
Van zijn talrijke overige geschriften noemen wij alleen nog zijn Hebreeuwsch
Woordenboek, door hem tot de letter N. bewerkt, en verder door Johannes Jacob
Groenewoud (zie dl. VI, kol. 639) voltooid en uitgegeven (Lugd. Bat. 1810); Het
boek Genesis met de gewone Nederlandsche vertaling, met bijgevoegde
aanteekeningen opgehelderd, no. 1 en 2 (Haarl. 1787 en 90) en zijn aanteekeningen
in het eerste deel van W. G r e e n , Dichtstukken van het Oude Testament.... (Utr.
1787).
Zijn door een onbekende geschilderd portret is in de universiteit te Leiden; een
pastel door een onbekende in het bezit van E.G.C. Scheidius te Arnhem; L. Springer
graveerde zijn portret. Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856),
285-288; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870),
797 v.; C. S e p p , Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers (Leid.
1886), 317 [Godgeleerde Bijdragen 1852]; E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium
van gedrukte genealogieën.... (Haarl. 1933), 178; H. B o u m a n , Gesch. van de
voormalige Geldersche hoogeschool, twee deelen (Utr. 1844-47), II, 234, 307, 318,
402, 417, 482, 630; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 150, 161; Bibliotheca theologica
et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 795 (no. 790).
Knipscheer

[Scheidius, Jacobus]
SCHEIDIUS (Jacobus), geb. te Wageningen (?) in 1754, overl. te Delft in 1801. Hij
was een jongere broeder van Everard Scheidius (die voorgaat). Hij studeerde, ook
onder leiding van zijn broeder in de godgeleerdheid te Harderwijk, en werd predikant
van de Waalsche gemeente te Nijmegen in 1776, en te Delft in 1792. In 1780 kwam
hij ook in aanmerking als hoogleeraar in de godgeleerdheid te Harderwijk. Van zijn
hand is het eerste deel van het Bijbelsch huisboek (Leid. 1801), later voltooid door
Carel Willem Stronck (Leid. 1801-20) (zie dl. V, kol. 534 v.), benevens: Glossarium
Arabico-Latinum manuale (Lugd. Bat. 1769; herdrukt in 1787).
Er is een portret van hem, geteekend door Fouquet, gegraveerd door Chrétien;
een pastel
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door een onbekende was in het bezit van wijlen mej. J. Scheidius te Arnhem.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 288; H. B o u m a n ,
Gesch. v.d. voormalige Geld. hoogeschool (Utr. 1844-47), II, 378, 419 v.; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 798.
Knipscheer

[Schelluynen, Theodorus van]
SCHELLUYNEN (Theodorus v a n ), ook v a n S c h e l l u i n e (n), geb. te 's
Gravenhage 23 Dec. 1692, overl. te Amsterdam in 1776. Hij werd predikant te
Schelluinen (Z.-H.) in (April?) 1715, te Heemstede 23 Febr. 1716, te Zaltbommel 3
Juni 1717, te Amsterdam 22 Febr. 1728. Hij schreef: Lijkpredikatie over dom.
Wilhelmus Snabelius (tekst: Joh. 5:35) (1732); Lijkpredikatie over Petrus Boudaan
(tekst: 2 Kon. 2:11, 12) (1734) (zie dl. IV, kol. 266 v.); en Lijkrede op Jacobus Covijn
(of Couvijn, zie dl. VIII, kol. 327) (1746); De bedachtzame torenbouwer; De
kloekzinnige vredemaker: De geloofsbedrijven van twee stervende aartsvaderen in
Egypte, Hebr. 11:21, 22, uitgegesproken in de Westerkerk te Amsterdam 7 April
1765, ter gedagtenis.... vijftigjarigen dienst (Amst. 1765); Aanspraak bij gelegenheid
der invoering der Nieuwe Psalmen (1772). Wij vinden nog den volgenden titel
(A b c o u d e , Naamregister.... 2e aanhangsel, blz. 20): Antiparrhasius, ofte
verdediging van Parrhasius, schrijver van: de vrijheid op den throon, waarin de
beschuldigingen van Theodorus van Schelluine ter toets gebragt en bondig wederlegd
worden, door een voorstander van vrijheid op waarheid en godsdienst gegrond
(Amst. 1747).
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles naar J.M. Quinkhard.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 289; V e e r i s e n
d e P a a u w . Vernieuwt kerkelijk Alphabeth (Enkh. 1750), 180; Kerkelijk Handboek
(1903), Bijl., 164; (1907), Bijl., 155; (1908), Bijl., 102, 118; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 456; N o o r d b e e k e n
M o u r i k , Naamrol der godgeleerde schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]) 105, 365;
R. D i j k s t r a , Gedenkboek der Nederd. Herv. Gemeente te Amsterdam (Amst.
1928), 198 (no. 127, 152, 153, 158); K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch
handwoordenboek II (Zutph. 1870), 801; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II
(Utr. 1845), 357; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans, 1900), 795 (no. 792).
Knipscheer

[Scheltinga, Dirck of Theodorus van]
SCHELTINGA (Dirck of Theodorus v a n ), geb. in 1620, overl. 22 Dec. 1671, zoon
van Johannes v.S., die volgt, en F o o c k e l t j e F a a t s m a , liet zich 31 Mei 1641
als student inschrijven aan de leidsche hoogeschool en 25 Febr. 1645 als advocaat
ten Hove van Friesland. Op 5 Aug. 1653 werd hij aangesteld als raadsheer van het
Hof. Hij was eerst gehuwd met I d t s k e I J p c k e m a , wed. M e l l e m a , die hem
drie kinderen schonk, en daarna met T r u i c k e v a n W i g a r a , bij wie hij vier
kinderen heeft gehad.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel, I, 320; II, 215; Naamrol der Raden 's Hofs
van Friesland, 41, 45; E r n . B a d e r s Poëmata, 94; H e n r . N e u h u s i u s , Poëmata
Extemporanea, 39; W e r n e r i G u t b e r l e t h i In Excessum Dignitate et Juris
Prudentia vere Nobilis Viri Theodori Scheltinga etc. Oratio (Leov. 1672); J.
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S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leid. 1869),
211, 212.
Wumkes

[Scheltinga, Johannes van]
SCHELTINGA (Johannes v a n ), geboren te Leeuwarden, waarschijnlijk in 1594,
overl. 15 Dec. 1654, zoon van D i r c k L i e u w e s v a n S c h e l t i n g a en T r i j n
v a n T i a r a . Op 13 Aug.
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1611 liet hij zich inschrijven als jur. student aan de hoogeschool te Heidelberg. Op
20 Mei 1615 werd hij als advocaat te Leeuwarden beëedigd en op 15 Maart 1628
benoemd tot Procureur-generaal bij den Hove van Friesland. Toen hij 11 Maart
1637 als Raad van dat Hof optrad in plaats van den overleden Joh. Saeckma, werd
hem dit ambt betwist door Ritschke van Eysinga, die beweerde, bij meerderheid
van stemmen door het quartier Oostergoo gekozen te zijn. Hij bleef die betrekking
bekleeden tot 1653, toen hij haar overdroeg op zijn zoon Dirck, die voorgaat. Hij
was gehuwd met F o o c k e l t j e F a a t s m a , die hem drie zonen schonk.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel, I, 320; II, 215; J. de W a l , Nederlanders,
studenten te Heidelberg en te Genève, H. 431; Naamrol der Raden 's Hofs van
Friesland, 37, 41; W i n s e m i u s , Chronijcke van Vrieslandt, 908; J. S i c k e n g a ,
Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leid. 1869), 194, 195.
Wumkes

[Scheltinga, Martinus van]
SCHELTINGA (Martinus v a n ), geb. in 1656 of 57, overl. Jan. 1726, zoon van
L i v i u s v a n S c h e l t i n g a , grietman van Achtkarspelen en W i s c k j e v a n
K i n n e m a , liet zich 11 Maart 1675 inschrijven als jur. student aan de hoogeschool
te Groningen en promoveerde te Leiden. Op 20 Febr. 1679 werd hij aangesteld tot
raadsheer ten Hove, welk ambt hij 36 jaar bekleedde. Na in 1715 afstand te hebben
gedaan van zijn rechterlijke betrekking ten behoeve van zijn zoon G a j u s v a n
S c h e l t i n g a , werd hij grietman van Aengwirden in plaats van zijn schoonzoon
J a c o b u s v a n B o u r i c i u s . Doch reeds in 1721 liet hij ook deze bediening
varen, ter wille van zijn kleinzoon M a r t i n u s v a n B o u r i c i u s . Zelf bleef hij,
wegens diens minderjarigheid substituut-grietman tot aan zijn dood. Zijn vrouw
J e t s c k e W i s c k i a v a n B r o e r s m a schonk hem vijf kinderen, van welke een
dochter W i s c k j e huwde met J a c o b u s v a n B o u r i c i u s .
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 332; II, 215; E r n e s t u s B a d e r s ,
Poëmata, 30, 81, 105; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 47, 52; S m i n i a ,
Naamlijst van Grietmannen, 340; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende
de zeventiende eeuw (Leid., 1869), 340.
Wumkes

[Schendel, Aegidius of Gillis van]
SCHENDEL (Aegidius of Gillis v a n ), of v. S c h e y n d e l , schilder en etser.
Waarschijnlijk is hij te Haarlem geboren en vóór 1679 vermoedelijk te Amsterdam
overleden. Over zijn leven is uiterst weinig bekend. In 1621 is hij reeds werkzaam.
In 1635 schijnt hij in Rotterdam geweest te zijn. Hij is wellicht dezelfde als Gillis
Schendel van Abcoude. Als weduwnaar van L i j s b e t v a n d e r N e e r huwt hij
16 November 1675 te Amsterdam E e m p t i e H e n d r i k s . Als weduwe huwde
deze op 17 October 1679 met I s a a c V o s . Wij kennen van hem veel figuren, die
soms ter wille van het kostuum, soms wegens het type gemaakt zijn. Een enkele
maal hebben deze een landschap als achtergrond. W. Buytewech en D. Hals dienden
hem wel als voorbeeld. Zijn landschappen zijn soms bergachtig. Hij schijnt ook
rondgezworven te hebben. Wij kennen althans werk van hem, waarop o.a. het slot
van Abcoude, van Muiden en van Purmerend voorkomt.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910).
van Guldener
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[Schepers, Jan Dirk]
SCHEPERS (Jan Dirk), geb. te St. Jacobi Parochie 28 Nov. 1815, overl. te Woudsend
13 Aug. 1873, onderwijzerszoon, leerling van den frieschen schrijver en dichter
Wopke de Jong en
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van Ds. A. Wassenbergh te St. Anna Parochie. Nadat hij bij zijn neef W. Schepers,
kostschoolhouder te Heerenveen nog privaatles had gekregen, werd hij 1 Aug. 1833
als medisch student ingeschreven aan het franeker athenaeum. Hij promoveerde
te Groningen op een dissertatie De auro ejusque praeparatorum in medicina usu
(Gron. 1838). Na zich gevestigd te hebben te Tolbert trad hij 1 Nov. 1838 in het
huwelijk met de jongste dochter van Dr. M.A. Swalue te Gorredijk. In 1839 vertrok
hij naar Ulrum. Hier bleef hij tot 1842, om van daar te gaan naar Woudsend. Hij
schreef verscheidene friesche novellen, die een plaats vonden in het jaarboekje
Swanneblommen (1853-59).
Zie: mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 600; J.J. H o r n s t r a in
Fryslân (1928), 82.
Wumkes

[Schik, Johannes]
SCHIK (Johannes), geb. te Dronrijp 4 Juli 1800, overl. 14 Nov. 1847, zoon van Mr.
B e r n a r d u s S c h i k (9 Juni 1754-18 Nov. 1811) en S y t s k e Y p e y (geb. 1765,
overl. 1 Maart 1817, dochter van prof. Nic. Ypey, dl. V, kol. 1161), liet zich 3 Mei
1819 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 18 Oct.
1823 in de rechten promoveerde op een proefschrift An valeat lex testamento scripta,
qua bonorum, quae liberis relinquuntur, administratio patri adimitur (Gron. 1823).
Hij huwde J e l l i n e D i e d e r i c a W i e r d s m a (geb. 19 Oct. 1908, overl. 26 Nov.
1834; dochter van P i e t e r W i e r d s m a , geb. Sept. 1776, overl. 1846, en
J o h a n n a E l i s a b e t h W i c h e r s , geb. 6 Dec. 1778, overl. 26 Apr. 1856), en
werd bij Kon. besluit van 14 Dec. 1836 benoemd tot griffier der Staten van Friesland,
welken post hij tot zijn dood waarnam.
Wumkes

[Schilling, Julius Peter]
SCHILLING (Julius Peter) is geb. te Neuwied a.d. Rijn 4 April 1851 en overl. te Zeist
20 Dec. 1903. Na eerst bij eenige buitenlandsche levensverz.-maatschappijen
werkzaam te zijn geweest, werd hij in Jan. 1875 wiskundig adviseur van de Verz.
Bank Kosmos te Zeist. Van de oprichting in 1889 tot zijn overlijden was hij
vice-voorzitter van de Ver. van wisk. adviseurs. Hij publiceerde slechts enkele
artikelen. Uit zijn in 1890 gesloten huwelijk met M a r i e E l i s a b e t h S c h n e i d e r
sproten een zoon en een dochter.
Zie: C.L. L a n d r é , In memoriam Julius Peter Schilling (met portret) in Arch. Verz.
Wetensch. VII (1904), 341-344; M. v a n H a a f t e n , Het Wiskundig Genootschap
(Groningen 1923), 134, 138.
van Haaften

[Schingen, Hero van]
SCHINGEN (Hero v a n ) werd in 1598 ingeschreven op den naamrol der advocaten
bij het Hof van Friesland en is bekend geworden door twee boekjes met een friesch
vers, wat voor dien tijd nog zeldzaam is. Het eerste heet: Procurator, Ende der
Rechten Begin, in Nederlantsche Tale door 't Samensprekinghe van drie Personen,
namentlijcken Rechter, Procureur, Patient (Leeuw. 1618; 2e dr. 1635); het andere
is Frisii Icti Paratitla: Ofte korte Begrijp over het Corpus Juris (Leeuw. 1623; 2e dr.
1635). Beide geschriften hadden ten doel den Friezen, die destijds maar al te vaak
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met een dollen kop gingen pleiten, meer rechtskennis bij te brengen. De versjes in
de oude landstaal brachten boer en burger aan het verstand, dat het hier ging om
hun eigen zaak. Mr. G a b i n u s d e W a l noemt hem in zijn Oratio de claris Frisiae
Jure consultis (Leeuw. 1825), 167, een ‘scriptor obscuri nominis’.
Zie: W. E e k h o f f , De Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden (Leeuw. 1870),
blz. 36, 37; mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 209
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-210; F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , Bloemlezing uit Middelfriesche Geschriften
(Leid. 1887), 2.
Wumkes

[Schippers, Sytze Willems]
SCHIPPERS (Sytze Willems), geb. te St. Omer, overl. te Bolsward in 1823, werd
opgeleid door den leeuwarder rector Valentinus Slothouwer; hij liet zich 18 Sept.
1810 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 25 April
1818 promoveerde in de letteren op een proefschrift Observationes criticae in
Propertii I, IV (Gron. 1818). Hij werd rector aan de latijnsche school te Bolsward,
waar hij tot zijn dood werkzaam was.
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden ('s Grav.
1932), 57.
Wumkes

[Schoelier, J.A.]
SCHOELIER (J.A.), geb. 12 Dec. 1813, overl. 6 Juni 1892 te Makkum, een
boekhandelaar, die zijn pen in dienst heeft gesteld van de friesche taal. Hij schreef
De bidragen prefester (1862); Fleur by 't wirk. Sangkje for warbere mensken (1863);
Ho domeny aan ien boffert kaem (1872; 2e dr. 1896); Us lan en folk op 1 April 1872;
Wolkomstgroet aan S. Majesteit (1873). Verder vindt men van hem vele bijdragen
in proza en poëzie in de jaarboekjes en maandschriften uit die dagen.
Wumkes

[Scholte, Hendrik Petrus]
SCHOLTE (Hendrik Petrus), geb. te Amsterdam 25 Sept. 1805, overl. te Pella
(Noord-Amerika) 25 Aug. 1868. Zijn ouders behoorden tot de jonge
Hersteld-Evangelisch Luthersche Gemeente. Zijn vader stierf toen hij 17 jaar was.
Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden, waar hij bekend werd met H.F.
Kohlbrügge (zie dl. IV, kol. 848v.), W. Bilderdijk (dl. II, kol. 146-165), vooral met
Isaac da Costa (zie dl. VI, kol. 336-348), die hem zelfs, toen de studie onderbroken
werd door den veldtocht naar België, een gedicht toewijdde. Hij werd in Mei 1833
predikant te Doeveren c.a. (classis Heusden). Hij heeft later verklaard dat hem toen
‘het samenstel van het Nederlandsche Hervormde kerkgenootschap ten eenenmale
onbekend was’. Dr. Henry Beets (zie beneden) schrijft: ‘een bevreemdend getuigenis
inderdaad’ en gaat voort: ‘Door het classicaal bestuur van Heusden werd hij in zijn
bediening geschorst 29 Oct. 1834. Nog drie malen zou hem een dergelijk vonnis
wachten: één maal van de zijde der mede-afgescheidenen in Nederland, twee malen
van die des kerkeraads zijner gemeente in de Nieuwe Wereld’. Te Doeveren
stroomde het volk naar den jongen predikant die geen evangelische gezangen liet
zingen, tegen de ‘leugenprofeten en Baälspriesters’ preekte en een innigen afkeer
had van geloofsvrijheid voor andersdenkenden. Toen Hendrik de Cock (zie dl. VII,
kol. 304 v.) in den druk kwam, toog Scholte in Oct. 1834 naar Ulrum, preekte en
doopte voor hem. Zijn verblijf aldaar gaf aanleiding tot veel rumoer en tot de
onderteekening door Cock van het besluit van ‘afscheiding en wederkeering’ op 14
Oct. Te Heusden teruggekeerd werd hij geschorst en vervaardigde ook een akte
van afscheiding van de valsche kerk, die hij teekende met 49 lidmaten zijner
gemeente en 63 anderen, hoofden van gezinnen. Zij hadden er beiden zelfs geen
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begrip van, dat daarmee hun betrekking tot de Hervormde Kerk verbroken was. Dan
volgt, ter voorkoming van gevreesde doch niet beraamde rustverstoring, de beruchte
inkwartiering zoowel te Ulrum als te Doeveren. Eindelijk werd, einde November,
Scholte naar de gevangenis te Appingedam gebracht, spoedig echter weer van
rechtsvervolging ontslagen. In hun gemeenten werden terstond nieuwe
kerkeraadsleden bevestigd en ambtgenooten beroepen. In 1835 werd door de
eenige duizenden afgescheidenen herhaaldelijk een request naar de regeering
gezon-
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den, waarin zij om vrije uitoefening van eeredienst verzochten. Eerst konden zij om
den toon daarin niet ‘zooals zij zijn liggende’ worden ingewilligd. In Maart 1836
hielden zij hun eerste algemeene kerkvergadering (synode) te Amsterdam. Scholte
was voorzitter, de Cock scriba. Reeds toen ontstond er oneenigheid tusschen beiden.
Het verschil steeg in de volgende synode, in Sept. en Oct. 1837 te Utrecht, tot zulk
een hoogte dat tien gemeenten besloten een afzonderlijke vereeniging te vormen.
De gemeente te Utrecht is de eerste geweest die in het begin van 1839 bij Koninklijk
besluit kon worden erkend. Scholte was met zijn gemeente daartoe overgegaan
zonder overleg met iemand van zijn lotgenooten. Sedert Dec. 1836 schreven Scholte
en de zijnen in De Reformatie. Op de synode van Nov. 1840 werden alle na de
afscheiding gemaakte kerkorden ter zijde gesteld en werd die van Dordrecht als
eenige regel in de regeering, tucht en dienst voor de gemeenten aangenomen.
Hoewel dit niet zonder verzet van eenige leden geschiedde, was het toch een
belangrijke schrede op den weg des vredes. Door dezelfde vergadering echter werd
Scholte wegens laster en het stoken van onrust in zijn bediening geschorst. De
tweespalt, door hem ontstaan, kon eerst in 1854 worden weggenomen, toen de
theologische school te Kampen werd opgericht. Scholte, van labadiste dwalingen
en chiliasme verdacht, trok naar Noord-Amerika, waarheen vele afgescheidenen
verhuisden. Reeds in Mei 1846 schreef Scholte in De Reformatie, dat eenige
Christenen inlichtingen verzamelden ten einde zoo mogelijk in een der vruchtbaarste
streken een hollandsche kolonie te vestigen op eenigszins uitgebreide schaal.
Gedurende Aug. 1846 werd te Utrecht georganiseerd een ‘Christelijke vereeniging
tot bevordering der landverhuizing’. Scholte was president. Er waren omstreeks
1300 leden. Een bouwland ter grootte van 12 □ mijlen kon worden aangekocht.
Scholte kwam in het begin van Mei 1847 met zijn gezin te Boston. Hij koos Iowa
boven Michigan. Einde Aug. en begin Sept. kwam een groep Hollanders in de streek
Iowa op hun toekomstige woonplaats, door Scholte Pella genoemd naar de
gelijknamige plaats in Palestina, indertijd het toevluchtsoord van de Christenen te
Jeruzalem in 70 n. Chr. Het laat zich denken dat Scholte en de zijnen met vele
bezwaren te kampen hadden. Bovendien redigeerde hij een maandblad De Toekomst
onder het motto: ‘Zalig is hij die leest.... want de tijd is nabij’. Vele artikelen daarin
ademen een chiliastischen geest. Ook daarover bleven de moeilijkheden niet uit.
Voor het godsdienstonderwijs werd gebruikt: Kort onderwijs in de leere der
waarheid.... ten dienste van jonge kinderen der gemeente Jesu Christi ('s Gravenh.
1837); het Kort begrip der christelijke Religie en de Heidelbergsche Catechismus.
Na een scheuring in 1856 bleef Scholte voor zijn eigen aanhang preeken en richtte
op eigen kosten een kerkgebouw op, waar in den voorgevel stond: ‘In Deo Spes
Nostra et Refugium’. De gemeente is een jaar na zijn dood ontbonden. In Mei 1866
schreef hij: ‘Ik sta nog altoos als leeraar te Pella. De waarheid van de personeele
en zichtbare wederkomst van Christus is mij meer en meer dierbaar geworden....
Naar het uitwendige ben ik door Gods goedheid onafhankelijk van de menschen.
Het gebouw waarin ik predik is mijn eigendom. Een ieder kan het kosteloos hooren.
Mijn drie dochters uit mijn eerste huwelijk zijn alle getrouwd en wonen met mij in
dezelfde straat. Ik heb nog twee jongens en een meisje uit mijn tweede huwelijk....’
H e n r y B e e t s eindigt:
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‘Nog steeds leeft de geest van Scholte voort, niet alleen te Pella’, vooral ‘in zijn
chiliastische toekomstverwachtingen’. Hij noemt hem ‘den man die in de oude wereld
onzes erachtens de geniaalste leider der afscheiding was’.
Hij schreef: Merkwaardig voorbeeld van hedendaagsche verdraagzaamheid van
het Ned. Herv. Kerkbestuur.... ('s Gravenh. 1834); Stukken betrekkelijk de afscheiding
der geref. gem. van Doeveren.... ('s Gravenh. 1835); Vervolg der liefdelooze
handelingen.... ('s Gravenh. 1835); Laatste getuigenis tegen de liefdelooze
handelingen.... ('s Gravenh. 1835); Adressen aan Z.M. den Koning.... ('s Gravenh.
1835); Adressen ingediend door de gemeente van J.Chr. te Amst..... ('s Gravenh.
1835); Verdediging van conscientie- en godsdienstvrijheid.... ('s Gravenh. 1836);
Kortbegrip.... ('s Gravenh. 1836); Het koninklijk besluit.... (Amst. 1838);
Verbondsvernieuwing.... (Amst. 1838); Verbondsbevestiging.... (Amst. 1838);
Waarschuwing tegen geveinsdheid.... (Amst. 1838); Memorie aan den hoogen
raad.... (Amst. 1840); Aanmerkingen betreffende: Verslag van de synode der
afgescheiden Geref. Gem..... 3 Dec. 1840.... (Amst. 1841); De Heilige Doop.... (Amst.
1845); Wat moet er van Nederland worden?.... (Amst. 1846); Wat moet er in
Nederland gedaan worden? (Amst. 1846); Nieuwejaarsgeschenk aan Nederland....
(Amst. 1846); De roeping der rijken.... (Amst. 1846); Eene stem uit Pella (Amst.
1848; twee drukken); Tweede stem uit Pella ('s Hert. 1848). A.W. v a n A p p e l t e r e
schreef: Pleitrede in de zaak van H.P. Scholte c.s..... ('s Gravenh. en Amst. 1836).
Scholte schreef anoniem: Bijdragen tot de leer en praktijk der christelijke tucht en
kerkregeering ten dienste der gemeente Jesu Christi in Nederland (Amst. 1838), en
wellicht ook: Het strafregt in verband beschouwd met de vrijheid van geweten en
godsdienst (Amst. 1842).
J.A. W o r m s e n schreef over hem: Door kwaad gerucht en goed gerucht. Het
leven van Hendrik Pieter Scholte als tweede deel van zijn serie: Een schat in aarden
vaten, de afscheiding in levensbeschrijvingen geschetst.
Zijn portret is in prent gebracht door F.C. Bierweiler.
Zie: Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis XXIII (1930), 260-276, het opstel van
H e n r y B e e t s , H.P. Scholte's leven en streven in Noord-Amerika; H. d e C o c k ,
Hendrik de Cock (Delfzijl 1886), passim; L. K n a p p e r t , Gesch. der Nederl. Herv.
Kerk II (Amst. 1912), 302-309; J. R e i t s m a , Gesch. van de Herv. Kerk der Nederl.,
4e dr. (Utr. 1933), 481-486, 501 v., 547 v.; Alphab. naamlijst van boeken enz.
(1833-49), 594-596; Brinkman's catalogus van boeken enz. (1850-82), 1049;
(1882-91), 483, 521; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Ned. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh. en Utr. 1870), 443 (no. 4266) (?), 619 (no. 5937); d e z .,
Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), 130 (no. 807), 530 (no. 3427);
J. V e r h a g e n , De gesch. der christ, geref. kerk in Ned. (Kampen 1881), 168-179,
189-200, 208-227, 243-249, 284 v., 293 v., 308, 312, 316, 385, 397, 413 v., 418,
435-451, 477, 482, 520, 544, 555, 564-567, 572, 596.
Knipscheer

[Scholten, Jacobus Justus]
SCHOLTEN (Jacobus Justus), geb. te Hoorn in 1781, overl. te Haarlem in 1822.
Hij was predikant te Ophemert sedert 1805, te Breda sedert 1815 en te Haarlem
sedert 1818. Hij studeerde te Utrecht en promoveerde daar 19 Juni 1805 tot doctor
theologiae na verdediging onder leiding van Jodocus Heringa (zie dl. VII, kol. 564
v.) van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

889
zijn Dissertatio de diversis significationibus vocis ‘χαρισ’ in Novo Testamento (Traj.
ad Rhen. 1805). Zijn predikwijze blijkt in: Tweetal leerredenen op de Hervorming
en: Leerredenen, (beiden: Amst. 1822) en ook: Tweetal leerredenen naar aanleiding
van den verwoestenden watersnood, welke zoo vele dorpen en plaatsen getroffen
heeft, uitgesproken te Tiel en te Ophemert (Nijm. 1809).
Hij was lid van de eerste Synoden der Nederlandsche Hervormde Kerk in 1816
en 1818, en voorzitter van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Brabant en
Limburg. Zijn arbeid voor de kerk blijkt uit de Handelingen der Synode.... van 1816
(blz. 5, 8, 15, 26, 36, 48, 69-71), 1818 (blz. 5, 20, 33, 40, 70, 76, 83, 105, 109, 117
v.). Te Breda toonde hij zich een vurig en bedachtzaam verdediger van het
Protestantisme tegen den roomsch geworden notaris J.G. le Sage ten Broek (zie
dl. VI. kol. 207-209) en tegen den pastoor J. Bramer (dl. III kol. 165). De
eerstgenoemde had geschreven: De voortreffelijkheid van de leer der
Roomsch-Katholieke kerk (Amst. 1816) en andere geschriften. Tegen beiden heeft
Scholten uitgegeven: De voortreffelijkheid van de Roomsch- Katholieke kerk
geschetst door J.G. le Sage ten Broek, getoetst (Breda 1816) (door den schrijver
aan elk der leden van de Synode van 1816 ter hand gesteld en door dezen met
dankzegging van ‘den geëerden en bekwamen schrijver’ aanvaard); Narede op
hetzelfde werk (Breda 1818) en Handhaving der waarheid tegen de bedenkingen
van den heer J. Bramer, twee stukken (Haarl. 1823).
Zijn portret is in prent gebracht door D. Sluyter.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 294 v., 687; Konsten Letterbode (1822), 18, 66; Kerkelijk Handboek (1878), 621; (1903), Bijl., 148;
(1908), Bijl., 117; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans, 1900), 567, 795 (no. 796); Alphabetische naamlijst van boeken enz.
(1790-1831), 81, 89, 526, 542.
Knipscheer

[Schoock, Martinus]
SCHOO(C)K (Martinus), of S c h o e c k , geb. 1 April 1614, volgens D u k e r (a.w.
II, 52, aant. 4) e.a. te Utrecht, volgens het Album studiosorum academiae RhenoTrajectinae 1636-1886 (Utr. 1886), blz. XIV, te Zaltbommel, overl. te Frankfort a.d.
Oder in 1669 (1690?). Hij was de oudste zoon van G i j s b r e c h t S c h o o c k , geb.
7 Jan. 1791, en J o h a n n a v a n V o o r s t , die te Utrecht gehuwd zijn 21 Juni
1613. Deze Gijsbrecht was het dertiende kind uit het eerste huwelijk van A e r n t
(A r n o l d u s ) S c h o o c k (overl. 12 Sept. 1623, die voor het eerst als schepen te
Zaltbommel voorkomt in 1591, als burgemeester in 1593, daarna in 1599, 1614 en
1617) en H e n d r i x k e L o t t e m (overl. 21 Jan. 1598). De ouders van Aernt
Schoock waren: H e n d r i c k S c h o o c k en I d a v a n d e r H e i j d e n (overl. 3
Juli 1559). De vader van Hendrick Schoock was D i r c k S c h o o c k (overl. 17 Jan.
1545), wiens vader A e r n t S c h o o c k zich uit Dordrecht te Waardenburg had
gevestigd en een zoon was van G e r r i t S c h o o c k , gesproten uit het
‘Schoockshuis’, het stamhuis van de familie in den Dortschen waard.
Dit alles en meer verhaalt J.W. d e s T o m b e , t.a.p. (zie beneden) uit een
notitieboekje van 1653, geschreven door Martinus Schoock. Wij lezen daar ook, dat
het geslacht Schoock ‘al over 150 jaren’ in Gelderland, Brabant en Holland zeer
aanzienlijk was geweest, en verwant was met de voornaamste familiën. Reeds
omstreeks 1550 werden vrouwen uit het geslacht Schoock aangeduid met den titel
‘domicella’, d.i. ‘joffrouw’.
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Het familiewapen voert ‘in zilver drie zwarte linker schuinbalken en een rooden
schuin geplaatsten dubbelen adelaar tusschen den eersten en tweeden balk’.
Schoock heette Martinus naar zijn overgrootvader van moederszijde, den medicus
M a r t i n u s S c h i p p e r s (overl. te Utrecht in 1603).
Zijn eerste opleiding ontving hij thuis van zijn grootvader van moederszijde,
A n t o n i u s v a n (à) V o o r s t . Hij was de eerste, nadat uit het stichtsch gymnasium
een academie was gegroeid, die daaraan tot magister artium promoveerde. Had
Schoock, zooals hij later verzekerde, ‘neffens philosophie en taelen’ ook een goed
deel van zijn ‘tijdt ende ueren’ besteed aan de studie der godgeleerdheid, had hij
te Franeker en te Leiden op dezelfde wijze zich beijverd, - te Utrecht gekomen, waar
zich in 1634 de gelegenheid aanbood om eenigen privaat onderwijs te geven,
betoonde hij zich aanstonds een der ijverigste, tevens volgzaamste van Voetius'
leerlingen. Samen bestreden zij, de 47-jarige professor en de 20 à 22-jarige, die 21
Dec. 1635 door de vroedschap als privaatdocent in de rhetorica werd toegelaten
(D u k e r , a.w. II, bijlage XII), Roomsch-katholieken, Remonstranten en Socinianen.
Bijzonderheden over deze samenwerking vermeldt D u k e r , a.w. II, 53-63; zij
betreffen het ‘satiriek geschriftje’, onder den schuilnaam P h i l i p p u s F a b e r door
Schoock gericht tegen Caspar Barlaeus (zie dl. II, kol. 67-71): Vorstius redivivus,
seu examen vindiciarum Casparis Barlaei.... (Harl. 1636), eenige hoofdstukken in
Voetius' Thersites heautontimorumenos.... (Ultraj. 1635), Schoock's
Remonstranto-libertinus.... (Ultrai. 1637) en zijn Claere en oprechte ontdeckinge
der genaemde Remonstranten leugen en lasteringen.... (Utr. 1638).
Schoock ontving 26 Febr. 1638 ‘voor de presentatie syner discours de natura
soni et echus’ van de vroedschap twee gouden dubbele nederlandsche rijders, werd
11 Juli d.a.v. benoemd tot ‘litterarum humaniorum et eloquentiae professor
extraordinarius’, en aanvaardde dit ambt 6 Sept. 1638. Spoedig daarna is hij als
hoogleeraar in de rhetorica en de historie naar Deventer geroepen (9 Oct. 1638),
en werd hij gedachtig aan ‘de courtoisie en de faveur’ van Deventer's ‘regierders’,
vroeger ondervonden, door de utrechtsche vroedschap ontslagen, zoodat hij
omstreeks half November te Deventer aankwam. Uit eigen beweging hield hij hier
ook collegia privata in het Grieksch en in de geografie. Dat ging nog, maar toen hij
een ‘collegium politicum’ hield, geheel buiten zijn vak om en zonder kennisgeving
aan zijn ambtgenoot Gijsbrecht ab Isendoorn (zie dl. I, kol. 1194 v.), oordeelde de
‘schoolraad’ dat hij dezen arbeid moest staken. Isaac Vossius (zie dl. I, kol.
1519-1525) oordeelde al zeer ongunstig over hem. Reeds in 1640 werd hij te
Groningen benoemd tot hoogleeraar in de logica en physica als opvolger van
F r a n c i s c u s M e i j v a r t , die 2 April 1640 overleden was. Op 14 April 1641 hield
hij hier zijn inaugureele rede. Heftig viel hij Descartes (zie dl. VI, kol. 395-402) aan
in zijn: Admiranda methodus novae philosophiae Renati des Cartes (of Philosophia
cartesiana) (Utr. 1643). Nog verscheen, door Schoock bezorgd en uitgegeven, het
werk van Gisbertus Voetius (zie dl. VII. kol. 1279-82): Dissertatio epistolica de
termino vitae ad amplissimum clarissimumque Joannem Beverovicium (zie dl. I, kol.
327-332) (Deventer 1641). Nadat Descartes zich over Schoock beklaagd had bij
den academischen senaat heeft deze, in het nauw gebracht, Voetius als den
eigenlijken schrijver van de Admiranda methodus bekend gemaakt. Het gevolg
hiervan was een verwijdering tusschen
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Voetius en Schoock. Verschillende omstandigheden waren oorzaak dat hij in 1666
in alle stilte het land verliet voor Frankfort a.d. Oder, waar hij overleed. Hij was daar
nog hoogleeraar in de geschiedenis en historiograaf van den keurvorst van
Brandenburg.
Zijn vrouw was A n g e l i c a v a n M e r c k , overl. 4 Maart 1664. Hij is met haar
gehuwd op 16 April 1639. Hij had 11 zonen en 4 dochters, van welke bij den dood
van zijn vrouw nog acht in leven waren, onder wie 5 zonen: A b r a h a m , A l b e r t u s ,
I s a a c , C a r e l en J a c o b . Hij is hertrouwd.
Wij noemen nog van zijn bijna tallooze werken: Liber de bonis vulgo ecclesiasticis
dictis.... (Gron. 1651); Dissertatio de bonis vulgo ecclesiasticis dictis, sive apologia
pro persona Martini Schoockii ejusque libro (Gron. 1651); Epistola ad.... J.
Hoornbeek.... (Gron. 1653).
Zijn handteekening vindt men in facsimile bij J o n c k b l o e t . Zijn portret is
gegraveerd door S.v. Lamsweerde.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Grav. 1853), 296-300, 687; Archief
v. Kerkgesch. II (1842), 14 v.; IX (1849) 99-101; IV (1893), 279 v., 298-301; XII
(1916), 190 v., 198; J.W. d e s T o m b e , Het geslacht Schoock en aanverwante
families in Navorscher (1906), 649-661; J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming
en de Herv. Kerk, 4e druk (Utr. 1933), 353, 357 v.; J.C. v a n S l e e , De illustre
school te Deventer. 1630-1878 ('s Gravenh. 1916), 63, 120-122; W.P.C. K n u t t e l ,
Nederl. bibliographie v. Kerkgesch. (Amst. 1889), 293; C. S e p p , Bibliotheek v.
Nederl. kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 138 v., 210 v., 230, 292; d e z ., Het
godgel. onderwijs in Ned. I (Leid. 1873), 20, 214, 265; II (Leid. 1874), 61, 156, 163
v., 177, 428; d e z ., Geschiedkundige Nasporingen II (Leid. 1873), 34, 80, 124; III
(Leid. 1875), 98, 150; d e z ., Kerkhistorische studiën (Leid. 1885); d e z ., Verboden
lectuur (Leid. 1889), 203; d e z ., Het staatstoezicht op de godsd. letterkunde.... (Leid.
1891), 165; W.J.A. J o n c k b l o e t . Gedenkboek der hoogeschool te Groningen
(Gron. 1864), bijl. I (handteekeningen), 3, bijl., 25-27; A.C. D u k e r , Gisbertus
Voetius I (Leid. 1897), 110, aant. 4, 379, aant. 3; II (Leid. 1910), 12, 52-63, 83, 85,
139, 175-184, 197, 230, 255, 293, 301, 307, 338, 344, bijlagen, blz. 14, 17, 27 v.;
III (Leid. 1914), 1, 6, 10 v., 15, 38, 180-182, 188, 229-245, bijlagen, blz. 15, 46,
58-68; registers (Leid. 1915), 95, 162; J.G.R. A c q u o y , Jan van Venray ('s Hert.
1873), 9; Effigies et vitae professorum acad. Gron. et Oml. (Gron. 1654), 131-133;
J. R e v i u s , Daventria illustrata, sive historia urbis Daventriensis (Lugd. Bat. 1651),
710; M.J.A. d e V r i j e r , Henricus Regius ('s Gravenh. 1917), 21 v., 40-43, 111,
120, 129-136, 164 v.; Index librorum prohibitorum (Mechl. 1813), 352.
Knipscheer

[Schotel, Johannes Christianus]
SCHOTEL (Johannes Christianus), schilder, geboren 11 November 1787 te
Dordrecht en aldaar overleden op 21 December 1838. Zijn eerste opleiding kreeg
hij te Dordrecht bij den kaarslichtschilder A. Meulemans. Het was echter Martinus
Schouman, in zijn tijd de beste zeeschilder, die zijn meest directe leermeester werd.
Twee jaar heeft Schotel bij hem gewerkt. In 1808 heeft hij zijn eigen atelier en begint
reeds spoedig naam te maken. Hij maakte ernstig studie van de natuur en geen
storm kon hem weerhouden om er met zijn boot op uit te gaan. Ook heeft hij allerlei
schepen geteekend, waarvan o.a. goede voorbeelden zijn in het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam, waar zich eenige schetsboeken bevinden.
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Zijn hard werken werd met succes bekroond; hij ontving vele bestellingen en
verscheidene lidmaatschappen van binnen- en buitenlandsche academies. Hij
verwerft een eerepenning van Felix Meritis en van de Academie van schoone kunsten
te Brussel. Als de Prins van Oranje den Czaar van Rusland een paar schilderijen
van Schotel aangeboden heeft, laat deze zijn waardeering blijken door den schilder
een gouden snuifdoos met brillianten te schenken.
Onder zijn leerlingen treffen wij in de eerste plaats een van zijn zoons P e t r u s
J o h a n n e s aan, geboren uit zijn huwelijk met mej. P.E. van S t e e n b e r g e n .
Zijn stadgenooten toonden hun waardeering voor hem door in het koor van de
Groote kerk te Dordrecht, een jaar na zijn overlijden een gedenkteeken voor hem
op te richten (1839).
Zijn portret is in prent gebracht door M. Mourot, J.J. Eeckhout, H.J. Backer, A.
Duncan, P.H.L. v.d. Meulen, en komt voor in I m m e r z e e l , III, 75.
Zie: G.H. M a r i u s , De Hollandsche Schilderkunst in de 19e eeuw (1920), 69-70;
J. I m m e r z e e l J r ., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters (1843) III, 75. 76; U.
T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden Künstler XXX (1936), 266.
van Guldener

[Schotsman, Nicolaas]
SCHOTSMAN (Nicolaas), geb. te Purmerend 1 Nov. 1754, overl. te Leiden 11 Jan.
1822. Tot zijn 25ste jaar was hij apotheker, waarna hij te Leiden in de godgeleerdheid
studeerde, en in 1787 predikant werd te Spanbroek en Opmeer, in 1788 te
Oudshoorn, in 1790 te Schoonhoven, in 1793 te Leiden. Hier is hij om zijn
gehechtheid aan het huis van Oranje 14 April 1796 afgezet. Hij werd weer predikant
te Molenaarsgraaf 6 Aug. 1797, te Sloten (Fr.) 8 Oct. 1797, te Sneek 2 Sept. 1798,
te Leiden in Juli 1801; emeritus 1 Jan. 1822. In 1779 was hij reeds gehuwd. In al
wat hij schreef toonde hij zich een ijverig voorstander van de leer der dordtsche
vaderen. Vooral prees hij de werken van Jacobus Fruytier (zie dl. VI, 525 v.). Hij
gaf uit bij de scheiding der 18de en 19de eeuw (volgens zijn berekening): Herinnering
aan de voornaamste lotgevallen van kerk en vaderland geduurende de Agttiende
Eeuw, bij derzelver uitgang, in een dank- en biduur, in de nieuwe eeuw geopent
met eene leerrede over onzen thans bedenkelijken toestand, uitgespr. te Sneek
(Sneek 1800); daarna zijn intree- en afscheidspreek te Sneek (Sneek 1801); zijn
intreerede te Leiden (Leid. 1801); Godsdienstige herinnering aan Leidens ramp,
drie leerredenen rondom den dank- en bededag (Leid. 1808); De godsdienstige
veldheer, leerrede (Leid. 1814). Tegen het anoniem verschenen geschrift van H.W.
H o v i n g , griffier der Provinciale staten van Groningen, Christendom en Hervorming
vergeleken met den Protestantschen kerkstaat, bijzonder in de Nederlanden (Gron.
1816) bezorgde hij een nieuwe uitgave van: Kunstgrepen waarvan het hedendaagsch
ongeloof zich bedient om de godsdienst door den bijbel en de bijbel door de
godsdienst te bestrijden, uit het Hoogduitsch vertaald (Leid. 1816), een werk, dat
reeds (in gedeelten) vóór 1785 in de Nederlandsche Bibliotheek was verschenen.
Het meest bekend is Schotsman om zijn: Eerezuil ter gedachtenis van de vóór
tweehonderd jaren te Dordrecht gehouden Nationale Synode (Amst. 1819; twee
drukken). Het zijn twee preeken over Hand. 20:30 v. en Openb. 16:15. De tweede
uitgave bevat een voorrede van Willem Bilderdijk, die hem ook na zijn dood eerde
in Ter uitvaart van.... Nicolaas Schotsman, in leven predikant te Leyden
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(Leid. 1822), in Ter nagedachtenis van den waardigen leeraar Nicolaas Schotsman
(Leid. 1822) en in Krekelzangen (Rott. 1823), II, 140, III, 137. Wij lezen in de
‘Inleiding’ van De Groote synode van Dordrecht in 1618-1619 door H. K a a j a n
(Amst. 1918), 4: ‘ongetwijfeld zal de synode van Dordrecht in 1918/19 worden
herdacht. In 1819 was het alleen Ds. Nicolaas Schotsman, die het aandorst ‘een
eerezuil ter gedachtenis van de te Dordrecht gehouden Nationale Synode op te
regten’. Toen stak een storm van verontwaardiging op, en de moedige predikant
werd met smaad en hoon overladen. Die storm is weer geluwd en de handelingen
der veel verguisde kerkvergadering hebben sedert niet slechts meer bekendheid,
maar ook meer waardeering gevonden.’
Nog bezorgde hij de uitgave van een vertaling uit het Latijn: D. P a r e u s ,
Akademische redevoering over de nationale synode.... uitgespr. 1 Febr. 1819 (Amst.
1819); uit het Fransch: A. B o s t , Het godsdienstig Geneve (Leid. 1821); nog uit het
Fransch: H. A s h e r , De afval der Christ. kerk in onze dagen (Leid. 1822). Na zijn
dood verscheen: Stukken betrekkelijk de afzetting van den leeraar Malan....
(eveneens uit het Fransch) (Leyd. 1822).
Zijn portret is geteekend door A. v.d. Horn en in prent gebracht door D. Sluyter.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III, 307-309; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 835; J. R e i t s m a , Gesch.
v.d. Hervorming en de Herv. Kerk in de Ned., 4de dr. (Utr. 1933), 442, 466 v.; L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 283; J. V e r h a g e n , De
gesch. der christ. geref. Kerk in Ned. (Kamp. 1881), 96-105; K.H. B o e r s e m a ,
Allard Pierson ('s Gravenh. 1924), 203-206; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd.
Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 285 (Hoving), 795 (no. 800, 801);
Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 63, 65, 263 (Hoving), 544,
580; 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]), 106 (no. 1025, 1026), 704 (no. 1025); d e z ., Vermomde
en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), 138 (no. 860); T.A. R o m e i n , Naamlijst
der predikanten.... in Friesland (Leeuw. 1886), 336, 427; S.D. v a n V e e n ,
Aanvullingen en verbeteringen op dit werk (Leeuw. 1892), 53; H.C. R o g g e ,
Bibliotheek der contra-remonstr. en geref. geschriften (Amst. 1866), 127; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 132 (bis), 137 148, 158; (1908), Bijl., 144; (1911), Bijl., 183,
184; Nederland in Woord en Beeld (Leiden, Burgersdijk en Niermans, 1924), 176.
Knipscheer

[Schouten, Leendert]
SCHOUTEN (Leendert) H z n ., geb. te Dordrecht 1 Jan. 1828, overl. 14 Juni 1905,
zoon van den reeder en groothandelaar H u i b e r t S., bezocht het gymnasium te
Gorcum, liet zich 26 Sept. 1849 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Utrecht. Hij was predikant te Koudekerke (1854-57), Vianen (1857-62), Veenendaal
(1862-63), Apeldoorn (1863-67), Harderwijk (1867-73), Rotterdam (1873-79) en
Utrecht (1879 tot zijn emeritaat 1 Jan. 1895. Hij is vooral bekend door zijn
tabernakelmuseum. Reeds op zijn 17de jaar liet hij een model van de ark des
verbonds maken met de steenen tafelen, waarop de rabbijn van zijn geboortestad
de wet had geschreven. Als student deed hij samenstellen een model van den
tabernakel met koperen brandofferaltaar, waschvat en hoogepriester, huurde
daarvoor een kamer en ontving daar de bezoekers. Langzamerhand vulde hij dit
aan met andere deelen en merk-
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waardigheden, dat uitgroeide tot een prachtig museum in zijn voorname woning te
Utrecht. Meest om de 14 dagen ontving hij daar belangstellenden. Na zijn dood
heeft de Centrale Bond voor inwendige zending en Christelijke philantropische
inrichtingen dit museum van de familie overgenomen en op waardige wijze gehuisvest
in het pand Stadhouderskade 137 te Amsterdam. Van hem verscheen: Afscheidsrede
naar 2 Cor. 6:1, gehouden te Koudekerke, 13 Dec. 1857 (Dordr. 1858); Bijdrage
over een der kankersoorten, waaraan onze herv. kerk, met name op de Veluwe lijdt
(Harderwijk 1873); De bloedbruiloft te Parijs. Leerrede over Openb. 18:24a.
Uitgesproken op 25 Aug. 1872, bij gelegenheid van den 300sten verjaardag van de
Parijsche bloedbruiloft (Harderw. 1872); De apostolische Zegenbede.
Afscheidsprediking naar 2 Cor. 13:13 (Harderw. 1873); De onnaspeurlijke rijkdom
van Christus. Intreepredikatie naar Efez. 3:8c (Rotterd. 1873); De grootheid des
Heeren J. Christus. Leerrede over Luc. 1:32a. Uitgesproken 14 Jan. 1877 te
Rotterdam (Rott. 1877); Een gewichtige vraag en hare ware beantwoording. Leerrede
over Matth, 16:15. Uitgespr. 28 Jan. 1877 (Rott. 1877); De Heere Jezus Christus
gezet tot een opstanding veler in Israël. Twee leerredenen over Luc. 2:34 (Rott.
1878); Zaccheus. Leerrede over Luc. 19:1-10 (Harderw. 1879); Leerrede over Jesaja
5:1-7, gehouden te Utrecht 28 Nov. 1880, den 67sten gedenkdag van Utrechts
verlossing van de Franschen 28 Nov. 1813 (Utr. 1880); Hebben de gezangen recht
van bestaan in onze kerk? Een woord aan Dr. A. Kuyper (Utr. 1885); Open brief
aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde
Gezangenkwestie voorkomende in het weekblad De Heraut van 8 Febr. 1885 (Utr.
1885); Moeten wij breken met het synodaal kerkverband? Een woord tot de gemeente
(Utr. 1887); De tabernakel, Gods heiligdom bij Israël (Utr. 1888); Het nieuwe lied
der gezaligden. Leerrede over Openb. 5:9, 10, uitgesproken 27 Oct. 1889 (Utr.
1889).
Wumkes

[Schrader, Johannes]
SCHRADER (Johannes), geb. in 1721 te Ternaard, overl. 26 Nov. 1783, was een
zoon van Ds. Joh. Henricus S., die volgt, bezocht de latijnsche school te Leeuwarden,
liet zich in 1738 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, en
verdedigde aldaar 21 Sept. 1740 een Specimen sextum adnott. philol. ad dicta
classica Vet. Test. IJver en aanleg bezorgden hem een provinciale beurs. In 1742
gaf hij verschillende proeven van latijnsche poëzie. In 1743 werd zijn alumniaat door
de friesche regeering verdubbeld, ten einde hem in staat te stellen aan de leidsche
academie te studeeren, waar hij zich 24 Sept. 1742 als student had laten inschrijven.
Op 2 Maart 1744 kreeg hij een aanstelling tot praelector in de geschiedenis en
welsprekendheid te Franeker, hetgeen leidde tot de benoeming van gewoon
hoogleeraar (27 April 1748) als opvolger van prof. Arntzenius. Hij aanvaardde 1 Mei
1749 zijn ambt met een dichterlijke oratie De poetis, praecipue recentioribus, qui
Latine scripserunt. Op 4 Febr. 1752 hield hij op last van curatoren een lijkrede op
stadhouder Willem IV in latijnsche verzen. Op 19 April 1764 werd hij professor in
de poësis. Hij gaf in het licht de volgende latijnsche gelegenheidsgedichten, bij
hoogtijden van het hof: Epicedium Guil. Car. Henrico Frisoni (Fran. 1752); Epicedion
regiae Brittaniarum principi Annae (Fran. 1759); Carmen natalicium filio Caroli
Christiani principis Nassovio-Weilburgici et Carolinae, 1760; Epicedion Mariae
Ludovicae (Fran. 1765; Panegyricum carmen Arausionis et Nassauviae
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principi Guilielmi V (Fran. 1766). Verder verschenen: Musaei grammatici de Herone
et Leandro carmen (Leov. 1742); Observationum liber (Fran. 1761); Specimen
observat. dissertationis academicae causa propositum (Fran. 1772); Epistola critica
ad P. Burmannum de variis epigrammatibus Anthologiae Latinae (Tom. II, Amstelod.
1775); Liber emendationum (Leov 1776); Carmina (Leov. 1786). Wat de oudere
Burman voor de beoefening der latijnsche dichtkunst voor de eerste helft der 18de
eeuw was geweest, dat was Schrader voor de tweede helft. Hij kweekte een school
van dankbare leerlingen, waaronder E. Wassenbergh. Op 25 Sept. 1746 trad hij in
het huwelijk met zijn nicht A l i d a B e a t a S c h r a d e r , een bemiddelde weduwe
met kinderen, die hem een buitengoed nabij Leiden aanbracht, waar hij zijn
zomervacanties placht door te brengen, omgeven door de toongevers der leidsche
hoogeschool. Na haar dood (12 Dec. 1771) hertrouwde hij op 14 Juni 1772 met
E l i s a b e t h V i t r i n g a , die een buitenverblijf had niet ver van Leeuwarden.
Zijn door D.J. Ploegsma geschilderd portret is in het stadhuis te Franeker en was
in 1877 op de tentoonstelling te Leeuwarden; een lithografisch portret door J.H. v.d.
Heyden in B o e l e s , Friesl. hoogesch.
Zie: E. W a s s e n b e r g h , Laudatio funebris J. Schraderi (Fran. 1784); L u c i a n
M ü l l e r , Geschichte der klass. philologie in den Niederlanden (Leipzig 1869),
99-101, 214; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool (Leeuw. 1889) II, 491-497
(met portret).
Wumkes

[Schrader, Johannes Henricus]
SCHRADER (Johannes Henricus), geb. 2 Juli 1701 te Steinfort, overl. te Leeuwarden
20 Nov. 1787, liet zich 5 Oct. 1716 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Leiden, en kwam op 19-jarigen leeftijd als candidaat in de theol. in dienst te Morra
en Lioessens, waar hij 22 Oct. 1719 zijn intree deed. Vervolgens was hij predikant
te Ternaard (1720-31) en Leeuwarden 1731 tot zijn emeritaat inging. Op 24 Juni
1781 vierde hij gedachtenis van zijn 50-jarigen dienst in de friesche hoofdstad met
Prediker 12:13, 14. Van hem is een Lijkrede over Openb. XIV: 13 ter gelegentheit
van het smertelijk afsterven van Maria Louise (Leeuw. 1765). Hij is de vader van
prof. Joh. Schrader, die voorgaat.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), blz.
33, 546, 561, 679; S. C u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens
de Republiek (Leeuw. 1916, blz. 192, 203.
Wumkes

[Schregardus, Henricus]
SCHREGARDUS (Henricus), geb. te Franeker in 1636, overl. 6 Juni 1702, liet zich
10 Mei 1659 als ministerii cand. aan de hoogeschool te Leiden inschrijven. Hij
promoveerde ook in de medicijnen en werd in 1663 predikant te Rinsumageest c.a.
Daar was hij werkzaam tot 1683. Vervolgens diende hij de gemeente te Dokkum
tot aan zijn dood. Volgens besluit van Gedeputeerde staten (17 Juli 1687) werd
hem, ingevolge zijn diploma, toegestaan als medicus te ageeren ter tijd en zoolang
als hij daardoor niet verhinderd werd in zijn bediening. De synode had hem n.l. de
praktijk verboden, maar de classis van 6 Sept. 1686 had het toegestaan tegen het
verzoek van Dr. Fontein. Van hem is bekend een latijnsch vers in Lijckzuchten over
het godtsaligh versterven enz. van Maria Corvinius, eeyade van Ludovicus Parent,
professor in de Fransche taal te Franeker, ontslapen 6 Sept. 1652, en een
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nederlandsch vers in de Disputatio ad theses ex variis philosophiae partibus
depromtas en Disputatio de lumbricis, van J o h a n n e s G r e y d a n u s , later
hoogleeraar te Franeker
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(Fran. 1654), dat later is opgenomen in een bundel Plausus Conterraneus, die
verscheen bij Idzardus Alberti te Franeker.
Hij ligt begraven in de kerk te Rinsumageest. Zijn zoon W o u t e r S. was van
1705-49 predikant te Hiaure en Bornwerd; diens zoon P e t r u s S. bediende de
gemeenten Bergschenhoek (1727-35) en Naarden (1735-45).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 453,
465, 541; E.J. D i e s t L o r g i o n , De Nederd. Herv. Kerk in Friesland (Gron. 1848),
180; S. C u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland (Leeuw. 1916),
164; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 318; mijn Stads- en Dorpskroniek van
Friesland (Leeuw. 1930) I, 36.
Wumkes

[Schröder, Albertus Johannes]
SCHRÆDER (Albertus Johannes), geb. te Weesp 12 Febr. 1804, overl. 4 Febr.
1891. Hij werd luthersch predikant te Edam 17 Jan. 1830, te Arnhem 19 Oct. 1834;
emeritus 1 Juli 1880. Hij schreef: Dichterlijke tafereelen uit den Bijbel (Amst. 1834;
herdr. Arnh. 1888); Rede gehouden tot opening der 50ste vergadering van de Evg.Luth. synode te 's Gravenhage ('s Gravenh. 1868; A.D. Loman (zie dl. IV, kol. 927)
schreef hierover: Een paar woorden naar aanleiding van de rede van A.J.
Schröder...., Amst. 1868); Het kerkelijk toezigt op de Evangelieprediking (Amst.
1873); Een weg tot vrede getoond bij den kerkelijken strijd onzer dagen (Arnh. 1887).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz..... der luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 292.
Knipscheer

[Schröder, Johannes Frederik Lodewijk]
SCHRÆDER (Johannes Frederik Lodewijk), geb. te Dornberg (Westfalen), 30 Oct.
1774, overl. 20 Maart 1845. In 1798 was hij hulpprediker bij de Luthersche gemeente
te Amsterdam. Op 23 Maart 1803 werd hij benoemd tot directeur van de studiën
der kadetten op een fregat te Hellevoetsluis, waarbij hij den titel van kapitein ter zee
ontving; in 1806 werd hiervan een instituut gemaakt te Feijenoord, in 1809 te
Enkhuizen, waarvan hij directeur was. Na opheffing van dit instituut, vestigde hij
zich ambteloos te Amsterdam, later te Maarsen. In 1815 werd hij benoemd tot
hoogleeraar in de wiskunde te Utrecht, welk ambt hij aanvaardde met: Oratio de
majoribus corporum coelestium permutationibus.... Hij onderwees ook logica en
metafysica, later ook wijsgeerige zedeleer. Emeritus in 1844. Hij is in 1809 gehuwd
met M a r g a r e t h a A n t o n i a H e e m s k e r k .
Hij schreef o.a.: Oratio de nostra cognitione animi comparata cum cognitione
rerum corporearum in de Annal. Ac. Rh. Traj. 1823-24; Over den aard der zielkunde
en de werking der terugroepende verbeeldingskracht (Zaltbommel 1829); Elementa
matheseos purae 2 din. Traj. ad Rh. 1831-34); Berigten en verhandelingen over de
zeevaartkunde (Amst. 1837; nieuwe uitg. ald. 1840); Verhandeling der meetkundige
bepalingen (2e dr. Amst. 1841); bijdragen in van H e m e r t ' s Magazijn v. crit.
wijsbeg. II-IV e.a.
Zijn portret is in prent gebracht door J.P. Lange.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 294 v.; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831),
supplement, 114; (1833-49), 224, 602, 617, 702; M u l l e r , Cat. van portretten.
Knipscheer
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[Schröder, Johannes Oltmannus]
SCHRÆDER (Johannes Oltmannus), zoon van O l t m a n n u s S., predikant te
Warns en Witmarsum, beroepen door die van Wijnjeterp en Langezwaag (Fr.) in
1666 en voor de gemeente Lange- en Kortezwaag, gecombineerd met Gorredijk,
bevestigd op 3 Oct. van dat jaar, waar hij Aug.
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1694 overleed. Een vers van hem komt voor in het anti-coccejaansche geschrift
van Henr. Brink, Ontschakelinge van het Genoemde Keten der Profetische
Godgeleerdheid enz. (Leeuwarden 1683). Verder schreef hij het tractaat Speculum
magistratuum, Spiegel der overheden om aan deze te toonen haar gouden hoofd
en leemen voeten (1688). Ook gaf hij in het licht de eerste leerrede door hem
gehouden in de nieuwe kerk te Gorredijk, getiteld Goereedijks Vreugden- Bethel
(1684).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
601; S. C u p e r u s , Kerkelijk Leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek
(Leeuwarden 1916), 47, 207; mijn opstel over hem met portret in Sljucht en Rjucht,
7 April 1934.
Wumkes

[Schroer, Coert]
SCHROER (Coert), geb. te Enger in het graafschap Ravensborg, gevonnist te
Groningen einde Dec. 1571.
Hij was op Vlieland werkzaam als schrijver van Peter Alverman, van Hamburg,
en ging als soldaat bij Bartold Entens, kapitein der Watergeuzen in dienst. Een tijd
daarna liep hij van het schip weg, en kwam bij kapitein Prouville aan boord. Hij was
bij de nederlaag der Watergeuzen voor Emden op 23 Juni 1571, maar door zijn
behendigheid gelukte het hem in een schuit met elf man naar Reiderland te
ontkomen. Toen zij daar in het gehucht Hamrick aan land kwamen, werden de
Watergeuzen door de boeren, die daar de wacht hielden, uitgeplunderd, en hij met
een paar anderen gevangen naar Jemmingen gebracht. Daar liet men allen weer
vrij. Later diende Coert Schroer op het schip van Jan Claesz. Spiegel, in Engeland
werd hij een tijdlang aangehouden, en om weg te komen nam hij dienst op een buis
van kapitein Schoonewal. Bij Ameland viel hij den Spanjaarden in handen, hij werd
naar Groningen gebracht, en daar op 15 Dec. en 20 Dec. 1571 door Robles verhoord.
Zie: Rijksarchief van België te Brussel, Secr. d'Etat Allemande, dl. 193, p. 194vo.
Vogels

[Schultz, Johannes]
SCHULTZ (Johannes), geb. te Amsterdam 25 Oct. 1776, overl. te 's Gravenhage
23 Mei 1838. Hij werd luthersch predikant te Kampen 9 Dec. 1798, te 's Gravenhage
17 Juli 1803. Hij schreef o.a.: De weldadige strekking der bijbelgenootschappen ter
bevordering der heilrijkste vereeniging van alle volken der aarde....; De betamelijke
eensgezindheid aller ware christenen met opzigt tot den godsdienst. Hij vertaalde
o.a.: [J.D. J a n s s e n ], Het algemeen kerkelijk recht der protestanten in betrekking
tot het staatsregt, en deszelfs toepassing op de Nederlandsche protestantsche Kerk
uit de Allgemeine Kirchenzeitung voor Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving
(1828). Hij behoorde in 1809 tot de commissie tot regeling der belangen van den
lutherschen eeredienst, en besloot de feestviering van 2 Nov. 1817 met een leerrede
over Gal. 5:1. Hij werd lid der commissie tot het ontwerp van een algemeen reglement
tot organisatie van zijn kerkgenootschap en 6 Nov. 1818 door den Koning benoemd
tot secretaris der synode.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk ('s Gravenh.
1925), 296 v.; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 229.
Knipscheer
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[Schutte, Jan]
SCHUTTE (Jan) in 1561 te Vreden in Westfalen onthoofd, als martelaar voor het
eerst beschreven in Het offer des Heeren van 1566. Het verhaal van zijn marteldood
is overgenomen in de latere martelaarsboeken der Doopsgezinden, ook door Tileman
Jansz. van Bracht (zie dl. IV, kol. 278 v.; Mennonitisches Lexikon I, Frankf. a. Main
1913, 252f.; V i s s c h e r e n v a n L a n g e -
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r a a d , Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. I (1903), 554 v.) in zijn: Het
bloedigh tooneel der Doops-gesinde, en weereloose Christenen (Dordr. 1669; herdr.
in 1685), aldaar dl. II, blz. 287. Van Bracht verwijst hier naar het ‘liedeken van Jan
Schut’ dat voorkomt in: Een lietboexken, tracterende van den Offer des Heeren, no.
25, welk boekje is herdrukt in Bibliotheca Reformatoria Neerlandica II ('s Gravenh.
1904), en toegelicht door S. C r a m e r , blz. 18, 490, 611-614.
Rutger Schutte (die volgt) noemde zich een nakomeling van hem.
Zie: F. Pijper, Martelaarsboeken ('s Gravenh. 1924), 78; Bekentenisse des
gheloofs.... martelaarsboek der ‘Mennisten’ (Haarl. 1632), 349 v.; G.D.J. Schotel,
Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 353; R. Schutte, Bundel van plegtige leerredenen
(Amst. 1772), 283; Catalogus.... van de bibliotheek der Ver. Doopsgz. gem. te
Amsterdam (Amst. 1919), 14-16.
Knipscheer

[Schutte, Rutger]
SCHUTTE (Rutger), geb. te Diepenheim 29 Nov. 1708, overl. te Amsterdam 19
Dec. 1784. Zijn ouders waren: O t t o S c h u t t e en M a r i a C o u p e r (zie in dit
deel in voce Willem Sluiter). Hij studeerde aan de latijnsche school te Deventer
1723-26, aan de illustre school aldaar 1726-29, daarna in de godgeleerdheid en
andere vakken te Utrecht tot 1734. ‘Met grooten lof’ is hij door de classis Amsterdam
tot het predikambt toegelaten. Eerst werd hij Nov. 1736 hulpprediker te Rossum,
een ‘collatie’ van den graaf van Randwijk, waar Ds.G. v a n B i j s t e r v e l d wegens
ouderdom ontslagen werd en in 1737 overleed. Hij hield er 13 Jan. 1737 zijn intrede.
Reeds op 28 Juli 1737 werd hij predikant te Zaltbommel en opvolger van Gijsbertus
Mattheus Elsnerus (zie dl. VIII, kol. 466 v.); daarna 2 Sept. 1742 te Dordrecht, als
opvolger van Joost van Eybergen (zie dl. VIII, kol, 516); en 7 Nov. 1745 te Amsterdam
als opvolger van Hermannus Engelberts (zie dl. VIII, kol. 473). Hoewel hij hier door
zijn wankele gezondheid genoopt was eindelijk 16 Mei 1776 zijn kanselarbeid te
staken, arbeidde hij zoo veel hij nog kon tot zijn dood. Hij is 28 Febr. 1751 gehuwd
met E l i z a b e t h S u f f r i d a H a m e r s t e r , zuster van Ds. Ludovicus Hamerster
(zie dl. VI, kol. 695). Tot 1780 was Wilhelm Leendert Krieger (zie dl. IX, kol. 554 v.)
zijn hulpprediker.
Schutte droeg er roem op, dat hij afstamde van den martelaar Jan S c h u t t e (zie
boven). S c h o t e l zegt: ‘Certein, 't is (zeggen wij met een oud schrijver) deftigh van
een man van qualiteyt te descenderen, maer nog deftiger een man van groote
qualiteyt oft sonderlinghe merites te sijn’. S c h o t e l deelt ons vele
levensbijzonderheden en levensherinneringen van Schutte mee, ontleend vooral
aan diens gelegenheidsredenen. Schutte volgde, zegt hij, ‘den coccejaanschen
preektrant: kort, krachtig, roerend, regt in de ziel grijpende’. Van zijn leerredenen is
het voornaamste de Bundel van plegtige Leerredenen (Amst. 1772). Hij is
opgedragen aan D o m i n i c u s H a m e r s t e r , die gehuwd was met M a r i a
A g n e s H u b e r , en aan A g n e s A l e i d a H u b e r (zie dl. I, kol. 1164). In dezen
bundel is opgenomen zijn gedachtenisrede van 25-jarigen dienst te Amsterdam op
11 Nov. 1770; ook de rede, waarmede Johannes Plantinus (zie dl. V, kol. 520) hem
7 Nov. 1745 bevestigd had (Schutte noemde dezen ‘zijnen ouden en getrouwen
boezemvriend’). Men vindt er ook de lijkrede van Schutte op Plantinus, uitgesproken
26 Jan. 1771, benevens de bevestigingspreek, in de Westerkerk op 8 Sept.
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1771 gehouden voor zijn zwager Ludovicus Hamerster (zie boven). De
laatstgenoemde hield de lijkrede op Schutte, uitgegeven te Amsterdam in 1785.
Wilhelm Leendert Krieger, ook reeds genoemd, schreef: Gedachten bij het
verneemen van den dood van Rutger Schutte (Amst. 1785). Nog verscheen toen
Lijkgezangen op Rutger Schutte (Amst. 1785). Van zijn leerreden zijn overigens
alleen buiten zijn weten uitgegeven: Leerredenen over de psalmen achter zijn
Ontleding van het boek der psalmen, eerst opgenomen in Bundel van godgeleerde
oefeningen, X, blz. 157-188 (zie R. A r r e n b e r g , a.w., blz. 96), daarna verschenen
te Amsterdam in 1771.
Twee verhandelingen zijn door Ludovicus Hamerster (zie boven) bezorgd. Zij zijn
aangevallen door Paulus Bosveld (zie dl. IV, kol. 260 v.) in zijn vijfden brief,
verschenen onder den schuilnaam P h i l a d e l p h u s , en door D i r k C o r n e l i s
v a n V o o r s t , predikant te Amsterdam, onder den schuilnaam A l e t h o p h i l u s .
Men zie hierover bij J.I. v a n D o o r n i n c k , beneden t.a.p.
Als taalkundige liet hij een handschrift na, dat het eigendom is van de Maatschappij
der nederlandsche letterkunde (Handelingen 1785, blz. 2). Doch vooral dient
vermelding zijn werk in vier deelen: Stichtelijke gedichten, met muzijk voor de zang
en het clavier eerste deel (ook zonder muziek) (Amst. 1762), tweede deel (Amst.
1764), derde deel (Amst. 1765), vierde deel (Amst. 1787). S c h o t e l vermeldt (a.w.,
blz. 390, aant. 5) de verschillende titels van deze deelen. Het eerste deel verscheen
tot 1784 viermaal in herdruk; het tweede tot 1783, en het derde tot 1786 driemaal.
Ahasverus van den Berg (zie dl. IV, kol. 114-116) gaf in 1788 nog een bundel
nagelaten gedichten van Schutte uit (zie Boekzaal, April 1789, blz. 400-405). Samen,
zegt W i t s e n G e y s b e e k , hebben zij veel ter verbetering van den smaak in het
vak der stichtelijke gedichten toegebracht. S c h o t e l geeft (a.w., blz. 394-399) een
proeve van zijn dichtkunst.
De Staten van Holland en West-Friesland hebben hem afgevaardigd naar de
commissie ter voorbereiding tot de nieuwe psalmberijming, 12 Jan.-19 Juli 1773.
B e n n i n k J a n s s o n i u s zegt: ‘Hij moest worden aangewezen als de man, die
den eersten rang in deze vergadering ten volle waardig was.... Hij zag zich door al
zijne jongere medewerkers met eerbied begroet...’ Wanneer de eerste druk van den
bundel verschenen is, weten wij niet, maar de titel van den 10den druk is: Een nieuw
bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen.... opgestelt door verscheide godvrugtige
zangers en zangeressen, waar bij een aanhangsel van eenige zielsopwekkende
gezangen en gedigten, 10de druk, vermeerderd met een tweede aanhangsel (Dev.
z.j.). A r r e n b e r g , a.w. en de op zijn werk volgende catalogussen van boeken
vermelden een zevenden druk (Dordr. z.j.), een negenden (Dordr. 1744), den
bovengenoemden tienden, een: Bundeltje van stichtelijke gezangen (Amst. 1801)
(?); vervolgens (Doesb. 1868) en (Lemmer 1885).
In den bundel Evangelische gezangen, bij de Hervormden in gebruik zijn no. 120
en no. 169 van Schutte.
Op Bijbelsch terrein verscheen, behalve Ontleding der psalmen (zie boven):
Verhandeling over een gedeelte van Salomon's Hooglied; Godspraken van Jeremia;
Commentatio ad vaticinium Bileami Num. 24:14-19, opgenomen in Bibliotheca
Hagana historico-philologico-theologica nova (Amst. et Lugd. Bat. 1768-1877) I, 48
e.v.; Verhandelingen over Num. ‘20’ (lees: 7?): 14-16, 17-20, 25-80 in De academie
der geleerden;

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

900

Analysis 1 Cor. 15:27 v. in Bibl. Hag. (zie boven) 1, 513 e.v. [vgl. III, 392 e.v. en IV,
1 e.v.]; Ontledende verklaring van Rom. 8:2.
In het bijzonder zijn hoog geprezen zijn studiën op het gebied van de bijbelsche
aardrijkskunde en tijdrekenkunde, in die dagen bij velen aan de orde. Niet alleen
wordt genoemd zijn aandeel in de vertaling door E.W. C r a m e r u s van een werk
van R i c h a r d P o c o c k e , verschenen als Beschrijving van het Oosten en van
eenige andere landen, drie deelen, zes stukken, met platen (Utr., Rott., Amst. z.j.);
maar hij gaf ook uit: Verhandeling over de reize der Israëlieten in de woestijn en
eenige bijzonderheden van Jeruzalem en deszelfs omtrek (Rott., Amst. 1785); De
heilige jaarboeken of samenstemming der Evangelisten en Inleiding tot de
Handelingen der apostelen, met landkaarten, drie deeIen (Amst. 1779-83; herdr. in
1795); samen met Daniël Albert Reguleth (zie in dit deel in voce) Geslachtboom
van Adam tot Christus. Bijbelsche historie- of geslachtrekening van Adam tot Christus
tot opheldering van den geslachtboom, twee stukken (Haarl. 1782); Verhandeling
over de zeventig weken van Jeruzalem's herbouwing en eene week van deszelfs
verwoesting, twee stukken (Amst. 1776-79). Met het oog op al dezen arbeid riep
een zijner lijk- en lofdichters uit: ‘Neen! voor den naam van Schutte is Neerland veel
te klein’! Hij heette ‘de groote Schutte’; men achtte hem ‘in het rijk der wetenschappen
ten top van grootheid gestegen... Voor hem boog zich 't heir der beste letterbraven:
de sterren voor de maan’.
Er zijn eenige portretten van hem; ook in de Oudheidkamer te Zaltbommel. Eén
heeft een onderschrift van Willem Sluyter (vgl. dl. V, kol. 754); een geschilderd
portret door J.M. Quinkhard is in de Nieuwe Kerk te Amsterdam; zijn portret werd
gegraveerd door J. Houbraken naar Quinkhard en door J.J. Haid.
Zie: B. G l a s i u s . Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 329-333; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 855 v.;
Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 153, 164; (1907), Bijl., 112; (1908), Bijl., 102;
V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk alphabeth (Enkh. 1750), 183 v.; R.
D i j k s t r a , Gedenkboek der Ned. Herv. gem. v. Amsterdam (Amst. 1928), 199;
G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 353-405, 788 v.; J.C. v a n
S l e e , De illustre school te Deventer (1630-1878) ('s Gravenh. 1916), 243; R.
A r r e n b e r g , Naamregister v. nederduitsche boeken enz. tot 1787, 97, 417, 467;
Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 96, 548; (1839), 97;
Brinkman's catalogus van boeken enz. (1850-82), 213, kol. 2; (1882-91), 100, kol.
2; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. nederl. anonymen en pseudonymen ('s
Gravenh., Utr. [1870]), 25 (no. 222), 140 (no. 1354), 182 v. (no. 120, 169), 618 (no.
5930); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), 17, 477, 538; L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 141; Bibliotheca theologica
et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900), 574, 796 (nos. 811-813);
Catalogus van de bibliotheek der Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam I (Amst. 1885),
10, 58, 65, 93, 364; 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), 160, 206; W.A. Keers, Concordantie op
de psalmen enz. (Goes z.j.), 203 v. (nos. 120, 169); J. v a n I p e r e n , Kerkelijke
historie v.h. psalmgezang der Christenen.... (Amst. 1777-78) 1, 265; Y p e y e n
D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk IV (Breda 1827), 81.
Knipscheer
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[Schuttrup, Everardus]
SCHUTTRUP (Everardus), overl. in 1765. Hij was luthersch predikant te Alkmaar
van 17 Oct. 1742 tot zijn dood, en schreef: Redenvoering over de nuttigheid der
Muzyk.... bij het inwijen van... nieuw Kerk-Orgel op 18 Wiedemaant 1755 (Alkm.
1755).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 299.
Knipscheer

[Schuurman, Jan Albert]
SCHUURMAN (Jan Albert), zoon van J o h a n n e s S., geb. 11 April 1830 te Utrecht,
overl. te Leiden 17 Mei 1881, liet zich 4 Sept. 1848 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Utrecht, was hulpprediker te Leiden, daarna luth. predikant te 's
Gravenhage (1856). In 1868 vertrok hij naar Batavia, waar zijn levensarbeid werd
de stichting van het seminarie te Depok (1878), waar inlandsche Christenen werden
opgeleid voor den evangelie-arbeid onder hun volk. Van hem verscheen:
Kermisgeschenk aan kermisvrienden en kermisvijanden ('s Gravenhage 1860);
Waarheid. Toelichting van het treurig geschiedverhaal van Dr. J.C. Zaalberg Pzn.
('s Gravenhage 1864); Brief. Als zeebrief bij den uitgever aangekomen 25 Nov. 1868
('s Gravenhage 1868); Gode bevolen. Gedachtenis voor mijne vrienden en
vriendinnen ('s Gravenhage 1868); Waarom verlaat ik een niet ongezegenden
werkkring in het moederland en vertrek ik naar Indië? ('s Gravenhage 1868); Een
woord van ernst en liefde ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van Batavia ('s
Gravenhage 1869); Een bede uit Batavia aan de evangel. christenen (Amst. 1869);
Mijn reis naar Java ('s Gravenhage 1869); Dat vele eilanden zich verblijden (Amst.
1870); Waarom ik niet meer tot U wederkeer. Open brief aan de Ev. Luth. gemeente
te 's Gravenhage ('s Gravenh. 1872); Een dubbele verlossing (Amst. 1872); Een
heerlijk weerzien (Utr. 1876). Verder vertaalde hij menig stichtelijk geschrift en was
medewerker van het Bijbelsch Woordenboek voor het Chr. gezin (Amst. 1850-59).
Zijn portret is in prent gebracht door P.J. Arendzen.
Zie: J.H. G u n n i n g Jr., J.A. Schuurman, een bode des vredes ('s Gravenh.
1881); J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925).
Wumkes

[Schuyring, Johannes]
SCHUYRING (Johannes), geb. te Beetsterzwaag, overl. Jan. 1666, zoon van Ds.
N i c o l a u s J o h a n n e s S., was predikant te Kortezwaag c.a. van 1650 tot zijn
dood. Hij schreef: Doolhof der Mennisten, beplant met 84 vruchteloose boomen.
Dat is: Een Cort Begrijp van de voornaamste dwalingen der Mennisten, getrocken
uyt hare Schriften, ende kortelijck wederleyt uyt Godes H. Woort, tot dienste van de
verdoolde schapen onder den Mennisten van Opsterlandt, ende andere eenvoudighe
Christenen meer (Leeuwarden, wed. Thomas Luertsma, 1661), waarin Ds. Philippus
Koëller te Akkrum een lat. en nederl. vers schreef. Het tractaat werd opgedragen
aan grietman Martinus Fockens, secretaris Sako Fockens, Dr. Gerh. van Walrech
en Oeno Teijens. Aanleiding tot deze publicatie waren de ‘extreme stoutigheyt’ der
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Mennisten van Opsterland, inzonderheid te Lippenhuizen en het stichten van ‘nieuwe
vermaenplaetsen, daer zij te vooren geene ghehadt en hebben’.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 600.
Wumkes

[Schwartze, Johan George]
SCHWARTZE (Johan George), schilder, werd geb. 20 Oct. 1814 te Amsterdam en
overleed aldaar 28 Aug. 1874. Op 3-jarigen leeftijd ging hij met zijn ouders naar
Philadelphia; het eerste onderwijs in het portretschilderen ontving hij later van
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Smith te Boston. Van zijn 24ste jaar af werkte hij te Düsseldorf bij Lessing, Schadow
en Sohn gedurende zes jaar en bestudeerde Rembrandt. In 1846 ging hij in
Amsterdam wonen, omdat hij daar met zijn eerste portret op de stedelijke
tentoonstelling succes had gehad. Beroemd is zijn schilderij ‘The Pilgrimfathers’,
dat op weg naar Amerika verongelukte, maar door de lithografie van A. Allebé is de
voorstelling bewaard gebleven. In Amsterdam werd hij vooral bekend om zijn
portretten. Zijn kunst is romantisch en gloedvol. Zijn dochter T h é r è s e v a n
D u y l - S c h w a r t z e werd een beroemde schilderes, een begaafde schilderes zijn
kleindochter L i z z y A n s i n g h .
Zijn geschilderd zelfportret is bij de familie Schwartze te Amsterdam.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 595; G.H.
M a r i u s , De Hollandsche schilderkunst in de 19de eeuw ('s Gravenhage 1920),
51-53, 82, 230; Alb. P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. schilderkunst
(Amsterdam 1923), 312; U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bildenden
Künstler XXX (1936), 367.
J.M. Blok

[Schwegman, Hendrik]
SCHWEGMAN (Hendrik), schilder, geboren in 1761 te Haarlem en daar overleden
in 1816. Hij was een leerling van P. van Loo. In 1791 werd hij lid van het gilde te
Haarlem. Hij heeft zich hoofdzakelijk toegelegd op het teekenen en schilderen van
bloemen. Hij werkte voor de haarlemsche bloemisten, in het bijzonder voor
V o o r h e l m S c h n e e v o g t , wiens werk Icones plantarum rariorum hij van
illustraties voorzag. Hij heeft een verhandeling geschreven over de uitvinding om
teekeningen op de koperen plaat over te brengen, die in 1793 door den
Oeconomischen Tak van de Holl. maatschappij der wetenschappen met 20 dukaten
beloond werd. Ook over de aquatintmanier heeft hij een werkje gepubliceerd,
waarvoor hij van de Ned. Huishoudelijke maatschappij een premie kreeg in 1805.
Hij heeft landschappen geëtst en prenten gemaakt naar teekeningen van E.v. Drielst,
terwijl hij ook stillevens met bloemen en vruchten heeft geschilderd.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910); I m m e r z e e l ,
Levens en Werken (1855) i.v.
van Guldener

[Schijvliet, Hendrik Cornelis Gerardus]
SCHIJVLIET (Hendrik Cornelis Gerardus), geb. in 1826 te Amersfoort, overl. in
1901, bezocht het gymnasium van zijn geboorteplaats, liet zich 11 Sept. 1843
inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, behoorde er tot de oprichters
van het ‘piëtistisch’ gescholden gezelschap Secor Dabar en werd predikant te
Bennekom (1849-58). Daar verzocht hij da Costa 8 Aug. 1852 een bijbellezing in
zijn kerk te houden. Aan het amsterdamsche eindprotest omtrent de beroeping van
Dr. Meyboom betuigde hij in 1854 adhaesie. Vervolgens was hij verbonden aan de
gemeenten Nunspeet (1858-60), Loosduinen (1860-62), Hilversum (1862-64), en
Utrecht (1864-83), waar ook zijn zwager D. Gildemeester stond. Hier was hij de
man naar het hart van een betrekkelijk kleinen kring mystieken. Hij bewoog zich
weinig in het dagelijksch leven. Op 10 Nov. 1867 bevestigde hij Dr. A. Kuyper in de
Domkerk. Bij de kerkvisitatie te Utrecht in 1867 brak hij openlijk met de kerkelijke
reglementen. Van hem verscheen: Opwekkingsrede tot erkentenis van het
Godsbestuur in de gebeurtenissen dezer dagen (Utr. 1853); De heerlijkheid van
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Christus geen verdichtsel. Afscheidspreek te Bennekom 9 Mei 1858 (Utr. 1858);
Neerland's verlossing, Gods werk. Toespraak ter gedachtenis van 1 April 1572,
gehouden 1 Apr. 1872 in een vroegbeurt te Utrecht (Utr.
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1872); De onveranderlijkheid van den Heere Jezus Christus. Gedachtenis van
vervulde 25-jarige evangeliedienst (Utr. 1874); Des Christens troostvolle toekomst.
Leerrede over Openb. 7: 9-17 (Utr. 1881). Ook bezorgde hij de uitgave van Zeven
leerredenen van D. Gildemeester, die hij liet voorafgaan door een levens- en
karakterschets (Utr. 1869).
In het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam wordt een foto van hem bewaard.
Wumkes

[Scorel, Jan van]
SCOREL (Jan v a n ), schilder, werd geboren 1 Aug. 1495 te Schoorl en is overleden
te Utrecht op 6 Dec. 1562. Zijn vader was geestelijke in het dorp van J.'s geboorte.
Waarschijnlijk hebben Corn. Buys, schilder, wonende in Alkmaar en broeder van
Jac. Corn. van Oostsanen het talent van S. ontdekt. Hij was eerst gedurende drie
jaren de leerling van Corn. Willemsz. van Haarlem, daarna van Jacob Cornel. van
Oostsanen te Amsterdam. Omstreeks 1517 vinden wij hem in Utrecht bij Gossaert
van Mabuse. Daarna ondernam hij de reis naar Italië. Over Keulen, Spiers (waar
een geestelijke hem in de perspectief onderwees) en Bazel ging hij verder. Ook
was hij te Neurenberg, waar het heet dat hij Dürer bezocht en eenigen tijd bij hem
als leerling is gebleven. De reis ging over Stiermarken en Karinthië naar Venetië
(invloed van den schilder Palma Vecchio) en vandaar in 1520 naar Palestina met
een groep pelgrims. Terugkeerende kwam hij in 1522 te Rome, waar de Hollander
Adrianus VI paus was. Deze laatste stelde S. aan tot praefect over de antieken der
vaticaansche verzamelingen. Na den dood van dezen Paus bleef hij niet lang meer
te Rome, maar keerde in 1524 naar Holland terug. Van 1525 af werkt S. in Haarlem.
Reeds vóór dat jaar schijnt hij in den geestelijken stand getreden te zijn. In 1528
werd hij tot kanunnik van de Mariakerk te Utrecht benoemd en ging daar wonen. In
Utrecht maakte hij zich nuttig bij tal van feesten en andere belangrijke gebeurtenissen
in die stad en nam er een voorname plaats in. Van ongeveer 1530 af leefde S.
samen met A g a t h a v a n S c h o o n h o v e n , die hem zes kinderen schonk. In
zijn testament van 1537 vermaakte hij zijn nalatenschap aan haar, haar 2 zoons en
haar 2 dochters. In 1540 was hij in Frankrijk, in 1541 in Breda. De eervolle opdracht
in 1550 om met Lancelot Blondeel in Gent het altaarwerk der van Eycks schoon te
maken, bewijst hoe zeer men hem schatte om zijn technische bekwaamheden. In
datzelfde jaar nam hij op zich een schilderij voor het hoogaltaar van de kerk te Delft
te maken en daarbij bepaalde hij, dat een vaste rente aan zijn kinderen, waarvan
de oudste toen 20 jaar was, gegeven zou worden. In den laatsten tijd van zijn leven
had hij veel last van jicht. Zijn grafmonument bevond zich in de Mariakerk te Utrecht,
zijn leerling Moro schilderde er het portret voor. Als leerlingen van hem noemen wij
Maarten van Heemskerk en den juist genoemden Ant. Moro.
S. heeft nooit tot een gilde behoord, maar dit verhinderde blijkbaar niet, dat hij tal
van opdrachten kreeg. Allereerst werd hij bewonderd, omdat hij de nieuwe
italiaansche wijze van schilderen zoo voortreffelijk op zijn schilderijen wist toe te
passen; hij nam vele italiaansche motieven over; wij weten van hem, dat hij direct
overnam van Michelangelo (o.a. diens badende soldaten en de figuren op de graven
der Medici), van Rafael enz., maar toch gaf hij van deze Italianen geen slaafsche
navolging doch een vrije interpretatie. Tot S.'s vroegste werken behooren de Heilige
Maagschap in de kerk te Obervellach (1520) in Karinthië, geschilderd voor
Christoforus Frangipani. Verder de H. Magdalena in het Rijksmuseum te
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Amsterdam. Van later datum zijn de Salomo en koningin van Seba, en de Bathseba
in het Rijksmuseum te Amsterdam, de doop van Christus te Berlijn. Beroemd zijn
zijn portretten van de Bedevaartgangers naar het Heilige Land van 1525, die zich
te Utrecht in het museum bevinden en te Haarlem. Van zijn portretten noemen wij
verder nog dat van Adrianus VI uit 1524, dat van Agatha van Schoonhoven in de
Galleria Doria te Rome van 1529, het jongensportret van 1531 in Boymans te
Rotterdam, en het familieportret te Kassel. Zeker uit zijn school is het groote drieluik
van de Vinding van de 3 Kruisen in de kerk te Breda; in zijn manier zijn de
gewelfschilderingen uit de kerk te Warmenhuizen (1525), thans in het Rijksmuseum
te Amsterdam. Uit 1537 is de Barmhartige Samaritaan, partic. coll. Amsterdam. Zijn
hoogtepunt schijnt S. ongeveer 1550 bereikt te hebben.
S. was niet alleen een groot schilder, hij was van veel belang ook voor het verdere
hollandsche geestelijke leven van dien tijd. Hij was een geleerd man, bevriend met
Hendr. Marius, dien hij ongev. 1540 te Utrecht moet ontmoet hebben; met Janus
Secundus (er is een brief bekend van dezen, ongev. 1531 aan S. geschreven); hij
was gezien ook als architect (ontwerp voor oxaal in de Mariakerk te Utrecht), als
ingenieur (haven van Harderwijk, dijken hydraulische werken), als dichter en musicus.
Geschilderde zelfportretten zijn in het Museum Kunstliefde te Utrecht en het
Museum te Haarlem, een geschilderd portret door A. Moro in het bezit van de
Antiquarian Society, Burlington House te Londen; een miniatuur door A. van Halen
uit diens Panpoëticon Batavum in het Rijksmuseum te Amsterdam; prenten door
Hondius, Wierix, Ph. Kilian, J. Ladmiral en A.J. Ehnle.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 597; G.J.
H o o g e w e r f f , Nederlandsche schilders in Italië in de XVIde eeuw (Utrecht 1912)
(dissertatie), 180 vlg; G.J. H o o g e w e r f f , Jan van Scorel, peintre de la Renaissance
hollandaise ('s Gravenhage 1923) (met documenten); 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 , Arn. Buchelius. (Quellenstudien zur Holländischen
Kunstgeschichte. 's Gravenhage 1928); W. C o h e n in Oud- Holland, 44 (1927);
A.E. P o p h a m in Oud- Holland (1935); G. G r o n a u in Pantheon (1930); E.
W i n c k e l in Pantheon (1930); W. H u g e l s h o f e r in Oud- Holland, 45 (1928);
G.J. H o o g e w e r f f in Oud- Holland 46 (1929); C.H. d e J o n g e in Oud- Holland,
46 (1929); F. W i n k l e r in Oud- Holland, 47 (1930), 48 (1931); G.J. H o o g e w e r f f
in Oud- Holland, 48 (1931); Die Weltkunst, jrg. IX, no. 2 (1935); A. d e H e v e s y
in Oud-Holland (1932); K. S t e i n b a r t in Pantheon VIII (1933); O. B e n e s c h in
Die Graphischen Künste LV (1932); A.E. P o p h a m in Old Master drawings, vol.
III (1928 en 1929); K. S t e i n b a r t in Oud-Holland (1932); G. G l ü c k in
Oudheidkundig Jaarboek III (1923). Zie ook nog: U. T h i e m e u. F. B e c k e r ,
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler XXX (1936), 401.
J.M. Blok

[Scrinerus, Johannes]
SCRINERUS (Johannes), geb. te Sneek in het begin van Mei 1719, overl. 24 Mei
1794, liet zich 5 April 1740 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
waar hij 16 Dec. 1744 onder leiding van prof. H. Venema een Dissertatio septima
ad vaticinia Danielis de regno quinto, expicto per montem, ex lapide ortum, in viso
Nebucadnezaris, et regnum filii hominis, in viso Danielis cap. 2: 34, 35; 7: 9-14, pars
prior (Franeq. 1744) verdedigde. Hij was predikant te Metslawier (1748-50) en
Dongjum (1750-94). Zijn vrouw was H e s t e r

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

905
J o s i n a S w a l u e , overl. 30 Mei 1794. Beiden zijn op één dag (6 Juni) in de kerk
te Dongjum begraven.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 242,
486.
Wumkes

[Scunde, Joannes]
SCUNDE (Joannes), J o a n n e s C a s t o r i s alias Scunde de Dottechem,
kartuizerprior en Benedictijnerabt, geb. te Doetinchem, overl. te Keulen 15 Aug.
1464. Hij werd in 1421 als monnik geprofest in het kartuizerklooster St. Barbara te
Keulen, waar hij in 1420 het kleed van St. Bruno had aangenomen. In 1434 volgde
hij Hendrik Milde van Culemborg (dl. VIII, kol. 1156) op als prior van dit convent,
hetwelk toen bestond uit 16 monniken, 1 monnik-hospes, 3 clerici redditi, 2 conversen
en 12 donaten. Tevens bestuurde hij 17 jaar lang als visitator de ordeprovincie van
den Rijn, die zich uitstrekte van Roermond tot Bern. Dikwijls heeft hij het generaal
kapittel in de Grande Chartreuse bijgewoond. Tijdens zijn prioraat, n.l. 6 November
1451, werd een gedeelte van St. Barbara door brand verwoest, waarbij ook de
aanzienlijke boekerij der keulsche kartuizers verloren ging. Door weldoeners daartoe
in staat gesteld, zorgde hij voor den wederopbouw en voor het bijeenbrengen eener
nieuwe bibliotheek. Hij genoot evenals zijn voorganger de bijzondere vriendschap
van Dirk van Meurs, aartsbisschop van Keulen, die zijn klooster krachtig beschermde.
De kronieken van het kartuizerklooster te Keulen deelen mede, dat hij was ‘magister
in artibus’ en dat hij zoowel in geestelijke als in stoffelijke zaken een voortreffelijk
bestuurder is geweest. In 1457 werd hij ontheven van het prioraat te Keulen. Zijn
opvolger was Hermannus de Appeldorn. Korten tijd later werd hij geroepen tot de
waardigheid van abt der Benedictijnerabdij St. Pantaleon te Keulen. 15 Maart 1458
is de aartsbisschop van Keulen door den Paus gemachtigd om eenige kartuizers
van het klooster te Keulen uit te noodigen om den nieuwen abt van St. Pantaleon
bij te staan, n.l. één priester als cellerarius en 4 of 5 leekebroeders. De kartuizer
Godefridus Lechnich werd cellararius en volgde later Joannes Scunde op als abt
van St. Pantaleon.
Zie: J. B u n g a r t z , Annales Carthusiae Coloniensis (hs. Karthause Hain,
Düsseldorf); Chronologia Carthusiae Coloniensis (hs. Certosa, Lucca); Th.
P e t r e i u s , Bibliotheca Cartusiana (Colon. 1609), 309; C. S c h n e i d e r , Die Kölner
Kartause von ihrer Gründung bis zum Ausgang des Mittelalters (Bonn 1932), 40,
45, 49, 50, 54.
Scholtens

[Secus, François Marie Joseph Hubert baron de]
SECUS (François Marie Joseph Hubert baron d e ), geb. te Bergen in Henegouwen
7 April 1760, overl. te Brussel 21 Nov. 1836, was de zoon van P r o s p e r
F r a n ç o i s X a v i e r baron d e S e c u s e n M a r i e J o s é p h i n e I s a b e l l e
Dobies.
Hij studeerde te Leuven, waar hij op den leeftijd van 19 jaren premier was en een
medaille verkreeg, en waar hij het diploma van licencié en droit na eenige jaren
studie verwierf. Hij ging toen wonen op het kasteel Bauffe en heeft zich niet ingelaten
met den opstand tegen keizer Jozef II. Hij bleef een vergeten burger tot hij, onder
koning Willem I op 1 Sept. 1815 benoemd werd tot lid der Tweede Kamer voor
Henegouwen. Anders dan vele heftige roomschgezinden, die de benoeming niet
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aannamen, deed hij den eed aan den Koning en nam hij zitting. Hij schijnt in
Henegouwen weinig bekend geweest te zijn, en heeft zich ook in de Kamer niet
doen hooren, waarvan het gevolg was, dat hij op 8 Juli 1817 bij zijn periodieke
aftreding vervangen werd door F.J. du
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Bus. Toen deze, die tot lid der Algemeene Rekenkamer benoemd was, bij zijn
periodieke aftreding verzocht, niet in aanmerking te komen, werd de Secus 4 Juli
1820 tot zijn opvolger gekozen en hij bleef lid tot den opstand van 1830.
Omstreeks 1824 betrok hij een woning te Brussel en van toen af begint eerst zijn
politieke werkzaamheid van beteekenis te worden. Zijn tegenzin tegen het bewind
van Willem I werd steeds sterker. Er was sedert genoemd jaar geen
regeeringsvoorstel, waar hij voor en geen voorstel van de oppositie, waar hij tegen
stemde. Toen in 1828 door den invloed van de Potter, de Brouckere, de Gerlache
en anderen de door den Koning als monsterverbond gequalificeerde verbinding van
liberaal en clericaal in België tot stand kwam, werd hij een der aanvoerders.
Als bewijs zijner gezindheid kan aangehaald worden, dat hij 21 Mei 1830 stemde
tegen het wetsontwerp tot beteugeling van hoon en laster waarover toen de stemmen
staakten, en dat hij, toen de regeering het ontwerp opnieuw had ingediend, en
daaruit de steen des aanstoots, het stoken van onrust en oneenigheid tusschen de
burgers, weggenomen was, op 23 Mei met 11 anderen weder tegenstemde. Deze
12 wilden de Potter, liberaal, en Bartels, clericaal, met hun volgers vrijlaten in hun
actie tegen Willem I.
De Secus stond in geheime correspondentie met de Potter en de zijnen. In de bij
de Potter in beslag genomen brieven werd hij aangeduid als le Vieillard. Na den
brusselschen opstand was hij op 28 Aug. 1830 een der 50 notabelen, die zich op
het stadhuis aldaar vereenigden om te trachten orde te scheppen. Hij werd hun
voorzitter en zij vereenigden zich met den staf der burgerwacht, zoodat men meende,
dat alles in vrede zou afloopen. Op 31 Aug. werd hij met eenige anderen naar den
prins van Oranje, die zich met het leger te Vilvoorden bevond, afgevaardigd. Zij
stelden hem voor, zonder zijn leger naar Brussel te gaan. Hij deed dit, heeft de
grootste gevaren geloopen en is alleen door de vlugheid van zijn paard en zijn goede
rijkunst gered.
Op 3 September, toen er weder groote gisting ontstaan was, teekende de Secus
met 5 andere leden der Tweede Kamer een manifest, waarin afzonderlijke
administratie van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden geëischt werd.
Eenigen zijner medeleden vergaderden 7 Sept. te zijnen huize. Daar werd besloten,
dat allen zich naar 's Gravenhage, waar zij tegen 13 d.a.v. tot een buitengewone
zitting waren opgeroepen, begeven zouden. De eenige, die zich niet aan de afspraak
hield, was de Stassart (dl. V, kol. 800), die te angstig was, dat de wandaden, door
hem van 1811 tot 1813 als prefect verricht, nu gewroken zouden worden. Op 30
Sept. beantwoordde de Secus de vragen, door den Koning aan de beide Kamers
gedaan, of wijziging der instellingen, en of scheiding noodig was, bevestigend. De
Kamer ging tot 18 Oct. uiteen en in den tusschentijd viel het verblijf van den prins
van Oranje te Antwerpen, dat geen gevolg gehad heeft.
Op 10 Nov. 1830 werd de Secus in het kiesdistrict Bergen (in Henegouwen) tot
lid van het Nationaal congres gekozen. Nadat de clericale candidaat voor het
voorzitterschap bedankt had, werd hij daarvoor aangezocht, maar hij achtte zijn
hoogen leeftijd een beletsel. Toen werd Surlet de Chokier, die wel liberaal was maar
die zich niet vijandig tegen het clericalisme betoonde, gekozen, en daarvan was het
gevolg, dat deze in 1831 regent van België werd.
De Secus stemde 24 Nov. 1830 voor de uitslui-
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ting van het huis Nassau van den belgischen troon, 3 Febr. 1831 voor den hertog
van Nemours als Koning en 4 Juni voor Leopold. Op 21 Juli werd het congres
opgeheven en op 3 Oct. 1831 werd hij in het district Bergen tot lid van den Senaat
gekozen. Hij bleef dit tot zijn overlijden. Zijn medeleden kozen hem tot vice-president.
Hij was bekend om zijn bijzonder goed geheugen. Hij kon groote stukken van
latijnsche en grieksche schrijvers uit het hoofd reciteeren. Hij huwde M a r i e
T h é r è s e J o s è p h e S a b i n e H e l m a n d e T e r m e e r e n , geb. 11 Juli 1760,
bij wie hij een zoon en 2 dochters had.
Zijn portret is in prent gebracht door E. Montius.
Ramaer

[Segaar, Carolus]
SEGAAR (Carolus), geb. te Leiden 26 Jan. 1724, overl. te Utrecht 22 Dec. 1803.
Zijn vader stamde uit ‘een deftig en oud geslacht te Emden’, zijn moeder heette
T e n n a E l y d i a H e y k e n s . Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en
werd predikant te Benthuizen in 1747 (als opvolger van Abdias Velingius, zie dl. III,
kol. 1278 v. en beneden), te Goes begin 1749 (als opvolger van Marcus Jacobus
Broen, zie dl. VII, kol. 219), te Groningen in Nov. 1752, te Utrecht in 1759. Hier werd
hij 25 Sept. 1766 tevens hoogleeraar in het Grieksch en 27 Dec. 1780 daarenboven
in de uitlegkunde van het Nieuwe Testament. De laatstgenoemde waardigheid droeg
hij in April 1799 over aan Jodocus Heringa (zie dl. VII, kol. 565). Hij werd kort vóór
zijn dood emeritus in 1803. Een beroep, op hem gedaan door den kerkeraad van
Rotterdam in Febr. 1756, is door de stedelijke overheid ‘geïmprobeerd’.
Hij heeft de bijbelverklaringen van Hugo de Groot (zie dl. II, kol. 523-52) geroemd
in zijn Oratio de Hugone Grotio, illustri humanorum et divinorum Novi Foederis
scriptorum interprete (Traj. ad Rh. 1785). Dertien jaren na zijn dood verscheen zijn
grieksche uitgave met latijnsche vertaling van een aantrekkelijk werk van C l e m e n s
A l e x a n d r i n u s , Liber: Quis dives salutem consequi possit? (Traj. ad Rh. 1816).
Later is dit werk ook uitgegeven in Bibliotheca Patrum ecclesiasticorum selectissima
(Lips. 1857), III; en het is niet alleen verwerkt door H.U. M e y b o o m in zijn Clemens
Alexandrinus in 1912, maar bovendien nog door denzelfde in zijn geheel uitgegeven
in 1915 (zie beneden).
Hij promoveerde op een Dissertatio de precibus Christi in Gethsemane (Lugd.
Bat. 1746). Verschenen is ook zijn rede te Utrecht (25 Sept. 1766): De egregiis
fructibus qui ex assidua auctorum graecorum lectione ad oraculorum divinorum
interpretem redundant (Ultraj. 1766). In hetzelfde jaar gaf hij uit tegen Lodewijk
Caspar Valckenaer (zie dl. I, kol. 1514-16): Epistola critica ad virum celeberrimum
Lud. Casp. Valckenaerum complectens collationem M.S. Etymologici Trajectini cum
Ammonio et cum Etymologico M. (Traj. 1766), en zag ook het licht: Observationes
philologicae et theologicae in Evangelii Lucae capita [I-] XI priora (Ultraj. 1766).
Voorts: De prophetie van Daniël, met aanteekeningen (1775); Daniël secundum
Septuaginta ex Tetrapla Origenis (Traj. 1775). Eindelijk vinden wij in Acta litteraria
Societatis Rheno- Trajectinae I (Lugd. Bat. 1793) van zijn hand: Specimen
observationum criticarum in Isocratem.
J o s e p h P r i e s t l e y (H e r z o g 's Realencyklopädie für protest. theologie und
Kirche XVI, 1905, S. 53), een sociniaan, had uitgegeven: An history of the corruptions
of Christianity (1782), waarvan een hoogduitsche vertaling verscheen: Geschichte
der Verfälschungen des Christentums
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(Hamb. 1785), en een nederlandsche: Historie der verbasteringen van het
christendom (Dordr. 1784). Dit werk maakte ook in ons land grooten opgang. De
schrijver werd in 1786 benoemd tot lid van de Hollandsche maatschappij der
wetenschappen te Haarlem en in 1794 van het Bataafsch genootschap der
proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. De zuidhollandsche synode van
1785 echter besloot tot de oprichting van een Genootschap ter verdediging van den
christelijken godsdienst, ‘inzonderheid tegen derzelver hedendaagsche bestrijders’
als Priestley. Weldra konden zij de Prijsverhandelingen aanbieden van drie
godgeleerden: Cornelis Gavel (zie dl. III, kol. 432), Abdias Velingius (zie boven in
dit artikel, regel 7) en Segaar (zie Catalogus bibl. dpsgz. gem. Amst. I, 5). Hiertegen
schreef Paulus van Hemert (zie dl. VII, kol. 548 v.) onder den schuilnaam P a u l u s
S a m o s a t e n u s . Petrus Hofstede (zie dl. IV, kol. 762) schreef over van Hemert
aan Meinard Tydeman, toen hoogleeraar te Harderwijk (zie dl. II, kol. 1464-66), d.d.
6 Febr. 1788: ‘Het werk is in een goeden, vloeijenden en verstaanbaren styl (en
evendaarom dies te gevaarlijker) maar voor het overige sophistisch en impertinent
geschreven. De leer van Athanasius...., zooals die in de artikelen onzer
nederlandsche geloofsbelijdenis is overgenomen, wordt door dien stouten
Samosatener brabbeltaal genoemd’. Deze Prijsverhandelingen in één deel zijn de
voorloopers van de bekende verhandelingen van het haagsche genootschap
(1787-1862 enz.) (zie Brinkman's Catalogus (1850-82), 1212 en Bibl. theol. et phil.,
Burgersdijk en Niermans, 231-234). Zijn laatste werk, ons bekend, is: Drie
dankredenen op den eersten verjaardag van Utrechts verlossing..... uitgespr. 16
Sept. 1788 door H. W e y l a n d , Jac. Hinlopen (zie dl. VIII, kol. 776 v.) en in de
Nicolaïkerk door C. Segaar (Utr. 1788).
Zijn door C. van Geelen geschilderd portret is in de universiteit te Utrecht; een
schilderij door een onbekende was in de verk. der coll. P. Roelfsema te Groningen;
prenten door L. Brasser en een onbekend kunstenaar. Hieronymus van Alphen
schreef een vers onder zijn portret.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 334 v.; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 103; (1909), Bijl., 130; (1910), Bijl., 166, (1914), Bijl., 166;
R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 421;
Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 7 (Acta litt. soc. Rh.-Traj.),
283 (Isocrates), 550, 626; (1833-49), 697; Brinkman's Catalogus van boeken enz.
(1850-82), 1212; Catalogus van.... de bibliotheek der Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam
I (Amst. 1885), 5, 6, 33, 97, 167; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 231-234, 578, 796 (no. 819); C. S e p p , Bibliotheek
van Nederl. kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 64; J.l. v a n D o o r n i n c k ,
Bibliotheek v. nederl. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh., Utr. [1870], 357
(no. 3467); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), 547; Catalogus
v.d. Grotius-tentoonstelling te 's Gravenhage 13-28 Juni 1925 (Leid. 1925), 75; J.P.
d e B i e , Het leven en de werken van Petrus Hofstede (Rott. 1899), Bijl., 72 v., 108
v.; H.U. M e y b o o m , Clemens Alexandrinus (Leid. 1912), 20, 132, 135, 146, 174,
252; d e z ., Clemens Alexandrinus, Vlechtwerken, Hoedanig een rijke zalig wordt
(Leid. 1915) in de serie: Oud-Christ. geschriften in nederl. vertaling; W.J. K ü h l e r ,
Het socinianisme in Nederland (Leid. 1912), 278 v.; J. L i n d e b o o m , Gesch. v.h.
Vrijzinnig Protestantisme I (Assen 1929), 153;
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(Assen 1933), 9, 12, 14, 92, 138 v., 161; H.C. R o g g e , Bibl. contraremonstr.
geschriften (Amst. 1866), 143.
Knipscheer

[Selcart, Caspar]
SELCART (Caspar), ook S e l k a (e) r t , Z e l k a r t , S e y l k e r t , C e l k e r t ,
C e l c a r t i u s , enz., geb. te Rotterdam omstr. 1591, overl. te Frederikstad en er
begraven 11 Maart 1630. Zijn ouders waren O t t o J a s p a r s z . S e l k a r t en
J a n n e k e C h r i s t i a e n s dr., gehuwd 26 Aug. 1590. Zijn vader had zich als
schoenmaker - hij had een eigen huis - uit Zaltbommel te Rotterdam gevestigd; zijn
moeder is geb. te Langerak, maar woonde te Rotterdam. Zijn vader is overl. 21 Juni
1608; behalve zijn weduwe liet hij een dochter A e l t j e S e l c a r t en onzen Caspar
na. Zijn vader was een broeder van Albertus Selcart (zie dl. V, kol. 718 v.), ook
aangeduid als: Albertus Casparus [Caspari ?] Selcart (zie R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta II, 372) en woonde in 1590 ook nog te Zaltbommel. Caspar Selcart
had twee zoons: O t t o C a s p a r s z . S e l c a r t , brouwer te Rotterdam en H e n d r i k
C a s p a r s z . S e l c a r t , lakenkooper, in 1642 te Rotterdam gehuwd met M a r g r i e t
J a c o b s d r . S t o u t . De gissing van Acquoy (zie dl. II, kol. 8-10) is dus juist: dat
ook Caspar Selcart ‘behoort tot hetzelfde bommelsche geslacht’ (zie beneden t.a.p.).
Dit geslacht komt sedert de 14de eeuw voor in het Necrologium van de
Sint-Maartenskerk te Zaltbommel, in het stadhuis aldaar bewaard, en heeft
verschillende priesters voortgebracht. In de genoemde kerk draagt de grafsteen,
de oudste ter plaatse, het jaartal 1478, heeft een kelk met ouwel in het midden,
zinnebeeld van het priesterambt, en als randschrift: ‘Anno 1546 den 15 Juli sterf
A e r t S e l k a r t (zie Wapenheraut XXIIe jaarg. (1918), aflev. 10, blz. 455, no. 57,
waar Alert in plaats van Aert staat), canonick deser Kercke’, en ‘Anno 1478 sterf
C l a e s S e l k a r t den 15 November. Bidt voer die siel’.
Caspar Selcart was van 1614 tot 19 (gereformeerd) predikant te Abbenbroek (op
Putten), waar ook zijn oom Albertus van 1591 tot 95 had gestaan. De zuidhollandsche
synode van 1608 had tot ‘synodale gedeputeerden’ benoemd Libertus Fraxinus (zie
dl. VIII, kol. 567 v.) en R u a r d u s A c r o n i u s . De laatste is overleden in 1611; de
eerste, hoewel 1 Mei 1613 emeritus, was wellicht in de synode te Delft van 8 Oct.-6
Nov. 1618 nog een van hen die ‘verscheyden beschuldigen’ tegen Caspar Selcart
hebben ‘gestelt’. Deze was díírop gedaagd en - verschenen. De beschuldigingen
werden hem voorgelezen; hij heeft geantwoord, waarop zijn afzetting is ‘uytgestelt’
onder voorwaarde dat hij zich zou ‘onthouden van de oeffeninge des kerckendienstes
ende sich examini deputatorum onderwerpen’. Den gedeputeerden werd opgedragen
‘metten eersten de classe’ (den Briel) ‘te visiteren om by deselve daerinne gedaen
te worden nae behooren’. In het begin van Dec. 1618 waren dezen te den Briel
aangekomen ‘geassocieert met eenige gecommitteerde van de Ed. Mog. Heeren
Staten om inspectie te nemen op alle de predicanten van dat quartier, hoe sij
haerselven staende de troubelen hadden gedragen in leere en leven’. Selcart is
‘gedeporteert’ of ‘affgeset’. Het uitvoerig verslag van wat hierna volgde in de synode
te Leiden van 23 Juli-17 Aug. 1619 vindt men niet alleen in de acta van deze synode
(zie beneden), maar is ook overgenomen in Archief voor kerkel. gesch. III (1836),
43-45, 98, 388 en bovendien medegedeeld en beoordeeld door G. B r a n d t (t.a.p.).
Selcart weigerde niet alleen de ‘acte van stilstand’ (zie dl. VI, kol. 935) te
onderteekenen, hij achtte het
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ook ‘vreemt een acte voor te leggen yemant die se noch niet en heeft overtreden’,
en die ‘affgescheijden zijnde in deselvige’ kerk ‘niet en gedacht te prediken; ende
daartoe sulcken acte die haer verhinderde de waerheijt, die nu onderdruckt wert,
volgens haer gevoelen voor te staen’. De vergadering merkte intusschen op dat zijn
afzetting was geapprobeerd door de staten en dat hij dus schuldig was aan
‘lasteringhe’ tegen de overheid. Hij werd bestraft ‘van zijn stout spreecken’. Tot
‘montstoppingh’ van den lasteraar was het afdoende dat hij niet ‘gheappelleert had
ad sijnodum nationalem’ en dat hij ook niet in hooger beroep wenschte te gaan ‘van
de sententie aen desen tegenwoordigen vergaderinge’. In Sept. 1619 is hij gebannen.
Hij was tegenwoordig in de eerste vergadering van de ‘Sociëteit’ der Remonstranten
te Antwerpen van 30 Sept. tot 4 Oct. 1619 en van 6-9 Febr. 1621. Omstreeks
Paschen 1622 werd, evenals van D a n i ë l W i t t i u s , te Rotterdam zijn huis door
‘commissarissen met den baljuw’ en anderen doorzocht, doch zij vonden ‘slechts
drie boekskens’. Na de z.g. ‘conspiratie’ van 1623 week hij ‘weder’ uit het land
‘zonder zoo afdoende oorzaak’ als anderen, naar het oordeel van J. Tideman (De
Stichting.... I, 269). Hij vluchtte naar Holstein. Op 25 April 1627 werd hij tot eersten
predikant te Frederikstad beroepen, welke beroeping hij aannam op een tractement
van 600 mark onder voorwaarde dat hij slechts voor 3 à 4 jaar gebonden zou zijn.
Op 28 Oct. 1629 zeide hij zijn dienst op tegen 1 Maart 1630. In de eerste dagen
van de laatstgenoemde maand overleed hij. Den 22sten Juni 1625 had hij octrooi
gevraagd om te Frederikstad een apotheek te mogen openen.
De Remonstrantsch-gereformeerde gemeente te Rotterdam bewaart in handschrift
de copie van een ‘Request’ van Selcart en anderen, d.d. Sept. 1626, aan de
regeering van Frederikstad (2 blz.).
Zie: H.C. R o g g e en B. T i d e m a n , De Remonstrantsche broederschap, Biogr.
naamlijst.... 2e dr. (Amst. 1905), 399-401; R. B i j l s m a , De Selkarts en hun bedrijf
te Rotterdam in De Wapenheraut XVIII (1914), 360-363; XXII (1918), 455 (no. 57);
J.G.R. A c q u o y , Jan van Venray.... ('s Hert. 1873), 6-8, 217-220; Trouwboek
Zaltbommel 1609-1619 in dato 19 Sept. 1613 (in het Rijksarchief te Arnhem); H.Q.
J a n s s e n , Catalogus van het oud-synodaal archief ('s Gravenh. 1878), 59; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 100; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 372, 424; III,
287, 289, 312 v., 358 v.; IV, 171 v., 176 v., 198; G. B r a n d t , Historie der Reformatie
(Rott. 1704), III, 874-876, 916; IV, 704; J. T i d e m a n , De Stichting der Remonstr.
broederschap, 1619-34 (Amst. 1871-72), I, 99, 202, 205, 269, 335; II, 212, 293; F.S.
K n i p s c h e e r , Henricus Leo (Huis ter Heide 1929), 19, 51, 58, 60, 148, 173; Archief
voor Ned. kerkgesch. III (1889), 399; Gedenkschrift van de viering van het 250-jarig
bestaan der Remonstr. broederschap te Rotterdam 1 en 2 Juni 1869 (Rott. 1869),
83, 127, 146; Catalogus van handschriften in de bibliotheek der Rem.-geref.
gemeente te Rotterdam (Amst. 1869), 24 (no. 234), 86 (no. 999).
Knipscheer

[Senus, Willem van]
SENUS (Willem v a n ), graveur, werd geboren omstr. 1770 en is overleden te
Amsterdam in 1851. Hij was in 1804 lid van het utrechtsche schilderscollege en
werkte in Amsterdam. Hij maakte vele boekillustraties, graveerde vele portretten
van de toenmalige tooneelspelers en -speelsters en de portretten in de Geschiedenis
der Vaderlandsche Schilderskunst door R.v. E y n d e n e n A. v.d. W i l l i g e n . In
1831 kreeg hij een eerepenning
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benevens ƒ 250 voor de gravure van het portret van Martinus van Marum naar het
schilderij van Hodges.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 617; C.
I m m e r z e e l , De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders,
beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd
(Amsterdam 1857-64) III, 86; U. T h i e m e u. F. B e c k e r , Allgem. Lexikon der bild.
Künstler, XXX (1936), 501.
J.M. Blok

[Serooskerke, Philibert van]
SEROOSKERKE (Philibert v a n ), geb. te Brussel 21 Sept. 1537, overl. te Antwerpen
7 Juli 1579, zoon van J e r o n i m u s en van E l e o n o r a M i c a u l t . Hij was heer
van Serooskerke en Popkensburg op Walcheren, van Moermont en Stavenisse;
schepen van Middelburg (1562), burggraaf van Zeeland (1562), raad en
rentmeester-generaal van Bewesterschelt en in 1572 gouverneur van Bergen op
Zoom. Als ijverig koningsgezinde oefende hij veel gezag uit en hoezeer uit Zeeland
gevlucht, behartigde hij bij den ommekeer van zaken, getrouw de belangen van
koning Philips. Als stadhouder van Bergen op Zoom zorgde hij in 1572 voor de
veiligheid der spaansche soldaten, die te Vlissingen waren afgewezen. Hij beschreef
de Staten van Zeeland te Brussel, werd door Requesens gebruikt bij den aanslag
op Zierikzee, terwijl hij de hoofdbegeleider was van den overtocht van Mondragon
op Duiveland. In 1558 werd een gedenkpenning op hem geslagen (zie v a n L o o n ,
Ned. Hist. penningen I, 211). Hij is gehuwd geweest, eerst met M a r i a v a n
H o g e l a n d e ; daarna 24 Oct. 1564 met C a t h a r i n a S a n d e l i n v a n
H e r e n t h o u t , overl. 7 Apr. 1616 en te Delft begraven. Zij was de dochter van
Jeronimus v.H. en van C a t h a r i n a v a n d e r W e r v e , en hertrouwde met
Willem van Cats van Bruëlis.
Zijn zoon H e n d r i k zette den stam voort.
Regt

[Ser(r)arius, Petrus]
SER(R)ARIUS (Petrus), of P i e r r e S e r r u r i e r , geb. in Vlaanderen (te Antwerpen
wordt in 1580 een waalsch predikant A n t o i n e S e r r a r i u s of S a i r r a y genoemd;
zie J.W. P o n t , t.a.p.), voor zoover bekend in 1628 ontslagen uit den dienst der
gemeente te Keulen, wonende te Amsterdam en hier zich noemende ‘priester der
algemeene Christelijke Kerk’, zijn geschriften uitgevende tot 1673. H e r z o g 's
Realencykl. III (1897) S. 811 zegt dat hij vóór 1670 overleden is. G. A r n o l d noemt
hem: ‘vir bonus, pius ac bene doctus, nostri Duraei’ (zie dl. VIII, kol. 443; Ned. Archief
Kerkgesch. XVI, 1921, 241-268) ‘Irenici, constans amicus....’. Te Amsterdam was
hij sedert 1655 vurig voorstander van Galenus Abrahams de Haan (zie dl. V, kol.
215) en bevriend met Johannes Amos Comenius (zie dl. VIII, kol. 302-305), ook
eenigen tijd met A n t o i n e t t e d e B o u r i g n o n (zie R e i t s m a , a.w., 396 v.;
vgl. H y l k e m a , a.w. I, 89, aant. 85 en P. P o l i e r t , Het leven van juffrouw Ant. de
Bour., 1683, II, 276 v.). Met Duraeus heeft hij vertrouwde briefwisseling gevoerd.
H y l k e m a verhaalt uitvoerig (zie beneden t.a.p.) vooral van den inhoud en de
beteekenis van het geschrift van Serrarius: De vertredinge des heyligen stadts, ofte
een klaer bewijs van 't verval der eerste apostolische gemeente, gestelt tot antwoort
op de drie vragen diesaengaende aen Dr. Galenus gedaen.... (Amst. 1659).
H y l k e m a schrijft o.a.: ‘Handhaaft Serarius al in het algemeen het strenge oordeel,
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delt, oordeelt hij heel wat zachter door te zeggen, dat zij uit de menschen zijn, ja,
‘naer het best goetvinden van goetgemeende menschen opgheregt’. Tegelijkertijd
dus dat hij en zijn partij den nieuwen wijn in oude zakken deden, mengden zij er
ook water in. Gelukkig‘! Niettemin zeide Serarius: ‘Dese Mennonieten voeren wel
geen uyterlijcke sweerden, lijkewel wat scherper swaerden hebben zij in hare monden
gevoert: met andere te bannen, te oordeelen en buiten de saligheyt te stellen’.
H y l k e m a vervolgt: ‘Voor Serarius was het chiliasme het motief om ter
wederoprichting der vervallen gemeente geen hand uit te steken; zijns inziens
moesten de Christenen in afwachtende houding ‘de oprichtinge des Rijcks Jesu
Christi op aerde’ te gemoet zien en niet door kerktucht een ijdele poging tot herstel
doen’.
Serrarius maakte uit Openb. 11 en 12 op: 1e dat de voorhof (de zichtbare kerk),
die buiten den tempel (de christelijke religie) is, den heidenen gegeven, en dat de
heilige stad 42 maanden lang zal vertreden worden (Openb. 11:2); 2e dat de twee
getuigen, na gedurende die 1260 dagen te hebben geprofeteerd, door het Beest
zullen worden gedood, waarna hunne lichamen 3½ dag op de straten van Sodom
zullen liggen (Openb. 11:3, 7, 8); 3. dat de ‘Vrouw’.... in de woestijn zal moeten
vluchten, terwijl de ‘Zoon’ in den hemel zal worden opgenomen (Openb. 12)’. De
verdwijning van de ware gemeente gedurende 1260 dagen (d.i. jaren!) is begonnen
omstreeks 325 n. Chr. (met Constantijn den Groote). 1260 + 325 = 1585, derhalve
moet de ‘wederoprichting’ zeker dadelijk worden voorbereid! Toen 1666, het jaar
met staartcijfers, rustig voorbijging, kreeg het chiliasme een schok.
Serrarius schreef: Examen Synodorum seu conventuum ecclesiasticorum Christi
ejusque apostolorum nec non et Hierosolymitani Synodi primae exemplar (Amst.
1654, 1668, 1716); De getuygenisse eener aanstaande heerlycheit,... in 17 geestryke
sermoonen door Josua Spriggen, overgezet door P.S. (Amst. 1654, 1716); Een
blijde boodschap van Jerusalem (Amst. 1666?), wellicht de vertaling van: Bonus
nuntius Israëli (Amst. 1655) door P a u l F e l g e n h a u e r , een geestverwant die
ook sedert 1623 verscheidene jaren te Amsterdam is geweest (H e r z o g 's
Realencyklop. VI, 1899, S. 23 f.); Refutatio libelli sociniani de apostasia
Christianorum; De Chiliasmo adversus Mosem Amyraldum; Antwoort op 't boeck
van de apostasie ofte afval der Christenen (1659).... (Amst. 1661); Refutatio
excercitationis paradoxae cui titulus: Philosophia scripturae interpres (Amst. 1667);
Antwoort op een wonderspreuckigh tractaat van R. Des Cartes, in hetwelck hij de
philosophie aen de Christenwerelt voor een onfeilbare regel opdringht, om de H.
Schrift uyt te leggen.... (Amst. 1667); Antwoord op een discipel van Dcscartes; Over
de 14 eerste capittelen van Jesaias (Amst. 1666).
Aanleiding tot tegenschriften gaf zijn: Brevis dissertatio de fatali et admiranda illa
omnium planetarum in uno eodemque signo Sagittarii, igneaeque triplicitatis ultimo,
conjunctione die 1 et 2 Decembris anno CIƆIƆCLXII (Amst. 1663), wellicht
voorafgegaan door zijn: Naerder bericht wegens die groote conjunctie van allen
planeten, den 1 en 2 Dec., waer inne bewesen wort de tweede komste Jesu Christi
(1662). Samuel Maresius streed daartegen (zie dl. II, kol. 868-870); een onbekende
schreef: Vox clamantis in Babylone.... (Amst. 1663); Serrarius wederom gaf uit:
Apologetica responsio ad S. Maresium super disputatione theologica de conjunctione
omnium planetarum in
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Sagittario, facto anno 1662.... (Amst. 1663). Maresius eindelijk antwoordde met
Chiliasmus enervatus (Gron. 1664). Anoniem schreef Serrarius: Antwoort op die
XV waerdige en gewichtige aenmerckingen, voorgestelt door John Higgins aan
Galenus Abrahamsz ende Adam Boreel den 24 Aug. 1660 (z. pl. en j.). Achter zijn
De vertredinge des heyligen stadts (zie boven) vinden wij nog C h r . E n t f e l d e r s
Bedenckinge over de veelderley scheuringe ende dwalingen vertaelt en uytgegeven
door P. S e r a r i u s (Amst. 1659).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 343-345; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 868 v.;
H e r z o g 's Realencyklopädie III (1897), S. 344-349, 811; VI (1899), S. 23f.; XII
(1905), S. 299; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Nederl. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh., Utr. [1870]), 596 (no. 5737); d e z ., Vermomde en
naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), 40 (no. 256); C. S e p p , Polemische en irenische
theologie (Leid. 1882), 141 v.; Catalogus van de.... bibliotheek der Ver. dpsgz. gem.
te Amsterdam (Amst. 1919), 117; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de
Hervormde Kerk, 4e dr. (Utr. 1933), 396 v.; C.B. H y l k e m a , Reformateurs I (Haarl.
1900), 14, 16, 89, 108, 116-119, 131-139, 206; II (Haarl. 1902), 30-32, 93, 126-128,
196, 204-206; J.W. P o n t , Gesch. v. het Lutheranisme in de Ned. vóór 1618 (Haarl.
1911), 409; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgeleerde schrijvers
(Amst. z.j. [1752]), 210-216; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Contra-remonstr.
geschriften (Amst. 1866), 254; d e z ., Geschr. betr. de Ned. Herv. Kerk.... (Amst.
1864), 61.
Knipscheer

[Serrurier, Daniel (1)]
SERRURIER (Daniel) (1), geboren te Amsterdam 12 Juni 1788, overleden op
Curaçao 1 April 1828; zoon van J a n J a c o b S e r r u r i e r en van J o h a n n a
Tichelhoff.
Terwijl hij ongehuwd woonde te Velp werd hij bij Koninklijk besluit van 19
December 1815 benoemd tot gegradueerd lid van het hof van civiele en crimineele
justitie in Curaçao. Eerst 12 December 1816 kwam hij in de kolonie. 16 Nov. 1820
werd hij voorzitter van het college. Hij was gehuwd met J o h a n n a P e t r o n e l l a
Duyckinck.
Zie: familie-aanteekeningen en West-Indische Gids (1927-28): Curaçao en
onderhoorige eilanden 1816-28.
de Gaay Fortman

[Serrurier, Daniël (2)]
SERRURIER (Daniël) (2) Dz., geb. omstr. 1804, overl. te Beek (G.) 13 Aug. 1854.
Hij studeerde te Leiden, werd candidaat bij de waalsche commissie van de Ned.
Herv. Kerk in Mei 1828, predikant bij de Waalsche gemeente te Dordrecht 13 Juli
1828, waar hij nog stond in 1853. In het Naamregister (zie beneden) van 1856 wordt
zijn overlijden vermeld nog als predikant te Dordrecht. In 1845, 46 en 50 was hij lid
van de synode der Ned. Herv. Kerk. Van hem is het voorstel ‘tot bevordering der
bijwoning van de openbare godsdienst door de minvermogenden’, een voorstel
waaraan door de kerkelijke vergaderingen tot 1850 gearbeid is. De Catalogue de
la Bibliothèque wallonne à Leyde, 2e supplément, p. 58 vermeldt de volgende
uitgaven van hem: Sermon sur l’attachement aux principes de la Réformation,
considéré comme le meilleur moyen de ne pas se laisser entrainer par les erreurs,
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qui déchirent le sein de l’Eglise (Dordr. 1834); zie hierover een Lettre (Amst. 1835)
van L.G. J a m e s , waalsch predikant te Breda (zie dl. IX, kol. 446 v.), met een
Réponse.... (Dordr. 1835). Nog is door hem uitgegeven: Leçons du tombeau au
sermons pronon-
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cées l'un après la mort d'une jeune épouse et mère, l'autre après la mort d'un pasteur
agé (Dordr. 1838).
Zijn portret is in prent gebracht door L. de Koningh en F. Schroeder.
Zie: Naamregister der Hervormde predikanten in het Kon. der Ned. ('s Gravenh.
1843), 38, 165 v.; (1853), 3, 201; (1856), 227; Kerkelijk Handboek (1878), 704;
Handelingen der Synode van de Ned. Herv. Kerk 1846 tot 50 en tienjarig register
op de jaren 1841-50; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1833-49), 611;
Boekzaal 1854b, 234.
Knipscheer

[Serrurier, Filips of Philippus]
SERRURIER (Filips of Philippus), geb. te Hanau 15 Aug. 1727 (?), overl. te
Amsterdam 12 Febr. 1799. Hij werd predikant te Wilsveen (Z.-H.) in 1751 en te
Amsterdam in 1763. Te Amsterdam stond reeds zijn broeder D a n i ë l S e r r u r i e r
L.Fz. (geb. te Hanau in 1720, predikant te Heemstede 2 Juni 1743, te Barneveld in
Juli 1746, te Leiden in 1751, te Amsterdam in 1757, overl. 1789), over wien hij een
lijkrede hield (Dan. 12:13). Filips gaf ook zijn intreerede uit en: Leerredenen over
de geschiedenis van Ruth (Amst. 1800), vier deelen van welke de beide laatste zijn
bezorgd door zijn zoon Louis Filips Serrurier (die volgt). Te Hanau is ook geboren
de andere broeder van Filips: Jan Jacob Serrurier (die volgt).
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles.
Zie: Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 116, 127; (1907), Bijl., 119, 124, 131; (1908),
Bijl., 102, 118; (1910), Bijl., 150; (1912), Bijl., 158; Alphabetische naamlijst van
boeken enz. (1790-1831), 553; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk
alphabet (Enkh. 1750), 185; R. D i j k s t r a , Gedenkboek Ned. Herv. gemeente van
Amsterdam (Amst. 1928), 199; Bibliotheca theologica et phil. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 796 (nos. 821-823); H.C. R o g g e , Bibliotheek der
Contra-remonstr. geschr. (Amst. 1866), 126.
Knipscheer

[Serrurier, Jacob Frederik]
SERRURIER (Jacob Frederik), geb. te Hanau 5 Nov. 1771, overl. te 's Gravenhage
2 Nov. 1844. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheid sedert 1789, en werd in
1795 waalsch predikant te Zwolle. In 1797 echter begon hij een ijzerhandel en
mengde zich in de toenmalige staatkundige bewegingen. In 1803 begon hij op een
buitengoed te Zwollerkerspel zich op den landbouw toe te leggen. Hij werkte volgens
nieuwe methoden, die weinig navolging vonden, gaf de vertaling uit van een
oorspronkelijk in het Hoogduitsch door J.L. C h r i s t geschreven Fruitkundig
woordenboek, twee deelen met platen (Amst. 1806), schreef Boerengoudmijn, of
handleiding tot de kunst om van verschillende soorten van landerijen het meest
mogelijke nut te trekken...., met platen (Gron. 1807), en werd door koning Lodewijk
in 1808 benoemd tot lid van het Instituut en van de commissie van landbouw in
Overijsel. Te voren was hij in deze provincie reeds schoolopziener en lid van den
raad van financiën geweest. In 1815 vestigde hij zich als makelaar te Amsterdam
en werd hij secretaris der commissie van landbouw in Noord-Holland. Als zoodanig
gaf hij uit: De buitenman, een tijdschrift, waarvan in 1825 te 's Gravenhage drie
deelen verschenen waren, maar waarvan wij ook de opgave vinden dat het van
1818 tot 29 verscheen, en Verhandeling over den landbouw (Amst. 1816). Nog is
van hem een opstel in Nieuwe verhandelingen der eerste klasse van het Koninklijk
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Nederlandsche instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten te
Amsterdam I (1827) met den titel: Onderzoek of groote
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dan wel kleine boerderijen in het belang van den staat in het algemeen en van den
landbouw en deszelfs beoefenaars in het bijzonder het voordeeligst zijn. Eindelijk
een opstel in Algemeene konst- en letterbode II (1831), 454: Brief aan van Marum
over een blikken toestel voor dampbaden bij choleralijders. Eindelijk is hij referendaris
van het ministerie van Buitenlandsche zaken geweest en directeur van de
Nederlandsche Staatscourant tot 1831.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 345 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 869 v.;
Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 96, 119, 553, 644; (1833-49),
631; P.J. B l o k , Gesch. v.h. Nederl. volk, 3e dr. (Leid. z.j. [1926]), 143 v.
Knipscheer

[Serrurier, Johannes Jacobus]
SERRURIER (Johannes Jacobus), geb. te Hanau in 1724(?), overl. te 's
Gravenhage(?) in 1804. Hij werd predikant te Amerongen in 1746, te Barneveld in
1751, te Zwolle in 1755, te 's Gravenhage in 1767; emeritus 1791. Hij schreef met
ingenomenheid over den ‘Brief’ uitgegeven als De Broederschap der Remonstranten
aen alle de leeraren en opzieneren der protestantsche gemeenten in Nederland
(Haarl. 1796) in zijn: Bedenkingen op den Briev, dien de Broederschap.... (Amst.
1797). (Vergel. in dit deel in voce W. de Koning).
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles.
Zie: Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans 1900),
796 (no. 823); H.C. R o g g e , Bibliotheek der Contra-remonstr. geschr. (Amst. 1866),
126; d e z ., Geschr. betr. de gesch. der Remonstr. (Amst. 1864). 105; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 116; (1907), Bijl., 119; (1910), Bijl., 150; (1912), Bijl., 158.
Knipscheer

[Serrurier, Louis Filips]
SERRURIER (Louis Filips), geb. te Amsterdam omstreeks 1767, leefde nog te
Haarlem (?) in 1843. Filips Serrurier was zijn vader (zie boven). Hij werd predikant
te Elst in 1791 (of 1790?), te Hillegom in 1792 (?), vertrok in 1801 naar Hanau, de
stad zijner maagschap. Ongetwijfeld is hij dezelfde, die in 1806 waalsch predikant
werd te Haarlem, in 1837 emeritaat verkreeg en op 28 Jan. 1838 zijn afscheidsrede
hield, die is uitgegeven: Sermon sur le voeu d'un pasteur, adressé à son troupeau,
en finissant son ministère; prononcé dans l'église wallonne de Harlem, le 28 Janvier
1838 (Amst. 1838). Van hem zijn ook bijschriften in dichtmaat in Panpoeticon
batavum verheerlijkt door lofdichten en bijschriften, grootendeels getrokken uit het
stamboek van Michiel de Roode (Leyd. 1773) op Michiel de Roode (zie dl. V, kol.
610 v.), Jan Punt (zie dl. IV, kol. 1098 v.), en A. van Halen (zie dl. VI, kol. 684 v.).
Zie: Kerkelijk Handboek (1878), 708; (1903), Bijl., 127; (1907), Bijl., 134;
Naamregister der Herv. pred. in het Kon. der Ned. ('s Gravenh. 1843), 57, 167;
Alphabetisch naamlijst van boeken enz. (1833-49), 611.
Knipscheer

[Sesbrugger, Gerhard Hendrik]
SESBRUGGER (Gerhard Hendrik), geb. te Medemblik 14 Febr. 1813, overl. te
Amsterdam 18 Maart 1864. Hij werd 14 Aug. 1842 hersteld-luthersch predikant te
Gorkum, daarna te Amsterdam in Mei 1852. Hij vertaalde twee bundels Preeken
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van den Hermannsburger Harms (Amst. 1862 en 64) en het leerboek van Kurtz
onder den titel: De leer van den christelijken godsdienst naar het Evangelie (Amst.
1853). Na zijn dood verscheen: Eene erflating aan de gemeente (Amst. 1864),
twintig leerredenen.
Zijn portret bestaat als prent door J.H. Hoffmeister en F. 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), 301 v.; d e z ., Gesch. der luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 240 v.:
Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 485, 512, 942, 1071.
Knipscheer

[Sesbrugger, Jan Arend Helper]
SESBRUGGER (Jan Arend H e l p e r ), geb. te Amsterdam 31 Maart 1788, overl.
ald. 9 Sept. 1851. Hij was hersteld-luthersch predikant te Medemblik van 1810-18,
te Enkhuizen tot 1836, sedert dat jaar te Amsterdam. Na zijn dood verscheen:
Aanspraak en dichtregelen, uitgesproken bij zijn graf door G.W. Stemler en J.M.
Wolff (Amst. 1851). Hij schreef: Beschouwing van den watervloed 4 en 5 Febr. 1825
(Enkh. 1825) en Handl. tot de kennis.... der christel. leer.... (Amst 1838; herdr. 1848;
ook een 3e dr.). Zijn zoon en naamgenoot stierf 26 Nov. 1906.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 302; d e z ., Gesch. der luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
258, 262; Alphab. naamlijst van boeken enz. (Amst. 1858), 280; 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), Bijl., blz. 124.
Knipscheer

[Séverin, André]
SÉVERIN (André), geb. te Maastricht, overl. 2 Mei 1673 te Luik, orgelmaker.
Hij vervaardigde het rijk gebeeldhouwde orgel in de kerk Saint-Jacques te Luik,
dat geruimen tijd voor het beste orgel van de stad gold. Hij werd in de kerk onder
zijn kunstwerk begraven. Het opschrift van den grafsteen. tegenwoordig in den
kerkmuur geplaatst, luidt: D.O.M. Andre Severin en son arte sans pareille, Nous a
fait ces orgues l'un de ses merveilles, Receut a Mastreicht sa vie et son estre, Et
m[our]ut rempli de grace dans ce cloistre, 2 Maye 1673. Ainsi d'un destin tres
heureux, Son corps reposse dans ce lieux, Son ame esclatte dans les cieux, Et son
ouvrage au milieux. Requiescat in pace. Mr. F. Severin a fait mettre cette pierre, En
memoire de son pere et de sa mere, Mle Anne Tourinne ambedeux, march[an]ts
de Liege Ao 1673.
Sinds 23 Dec. 1907 heeft Maastricht een André Séverinweg.
Zie: Historique de la facture et des facteurs d'orgues, par Ed. G r é g o i r (Anvers
1865); Biogr. liégeoise, par le Cte d e B e c d e l i è v r e , II, 263 (Liège 1836-37);
Biogr. nationale, dl. 22 (Brux. 1914-20).
Blonden

[Sibelius, Taco]
SIBELIUS (Taco), overl. te Gouda in 1777. Hij werd predikant te Eemnes-buiten in
1751, te Alfen aan den Rijn in 1756, te Gouda in 1767. T a c o S i b e l i u s , geb. te
Harlingen, predikant te Weidum in 1688, te Waaxens 28 Mei 1696 (leger-predikant
5 Nov. 1702) en te Dokkum in 1703, overl. 2 Juni 1704 was zijn grootvader.
A d o l p h u s S i b e l i u s , sedert 1700 predikant te St. Jacoba-Parochie, overl. 7
Aug. 1705 (17 April 1698 gehuwd met C a t h a r i n a G a i k e m a ) was wellicht zijn
broeder. Te Alfen gaf P i e t e r d e W i n d t , een lid van zijn gemeente, tegen T.S.
uit: Waarschuwing aan Neerlands Kerk in 1757, hem van onrechtzinnigheid als
aanhanger van Herman Alexander Röell (zie in dit deel in voce) beschuldigend. Hij
werd evenwel in 1758 door de kerkelijke besturen vrijgesproken. Het besluit van
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het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland in deze zaak is opgenomen in de
voorrede van het werk van N. Holtius e.a. (zie dl. III, kol. 604): Examen van het
ontwerp van tolerantie. Deze Holtius blijft evenwel Sibelius met bitterheid voor een
ketter verklaren, die om zijn gevoelen over het ‘Zoonschap’ door te drijven de leer
van de goddelijkheid der Schrift ondermijnde en alzoo
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‘de deur wagenwijd opende voor libertijnen, deïsten en atheïsten’.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 349, 688; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 155; (1907), Bijl., 117; (1911), Bijl. 147, 160, 189, 190; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der predikanten van.... Friesland (Leeuw. 1886), 174, 225,
454, 539; S.D. v a n V e e n , Aanvullingen en verbeteringen van laatstgenoemd
werk (Leeuw. 1892), 58; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk III
(Breda 1824), Aanteekening 285, blz. 91 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister v.
Nederd. boeken enz. tot 1787, 473.
Knipscheer

[Sibema, Bouritius]
SIBEMA (Bouritius), geb. omstreeks 1593, overl. Dec. 1636 te Haarlem, alumnus
van de friesche staten, liet zich 10 Mei 1613 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, was predikant te Suawoude (1617-20), Kornjum (1620-29),
Oostzaan (1629-32), Schiedam (1632-35) en Haarlem (1635-36). Hij huwde met
R i n s c k i e n G e l l i i d o c h t e r (geb. 1590 overl. 1619). Van hem verscheen:
Salomons Sweerdh scheijdende de Remonstrantsche van de rechtzinnige leere,
(Amst. 1631), waarvan de 7de uitgave verscheen te Rotterdam, 1735.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuwarden 1886),
78, 130.
Wumkes

[Sibranda, Hero of Hieronymus]
SIBRANDA (Hero of Hieronymus) geb. te Witmarsum, overleed in 1716, zoon van
den landbouwer J a c o b S. en S y t s k e H i d d i n g a , liet zich, na den latijnschen
schoolcursus te Franeker te hebben afgelegd, aldaar 7 Sept. 1691 als student
inschrijven, en werd candidaat in de theologie en conrector te Franeker, waarna hij
het beroep ontving van de kerk te Cubaard en Waaxens (1708), waar hij tot aan
zijn dood werkzaam was. Hij gaf van zijn broeder Johannes S., die volgt, na diens
dood, uit Dissertatio de statu Judaeae provinciae sub procuratoribus, (Fran. 1698);
waarschijnlijk bezorgde hij ook de uitgave van diens verhandeling De Macello, 1
Cor. X, 25 (Fran. 1698).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
293; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het Rijks-Athenaeum te Franeker
(Leeuw. 1879) II, 341.
Wumkes

[Sibranda, Johannes]
SIBRANDA (Johannes), geb. te Witmarsum 20 Sept. 1668, overl. te Franeker 18
Dec. 1696. Zijn ouders waren J a c o b S i b r a n d a en S y t s k e H i d d i n g a . Hij
studeerde aan de latijnsche school en in de godgeleerdheid aan de academie te
Franeker, werd in 1692 voor de classis Leeuwarden toegelaten tot het predikambt,
en 6 Mei 1693 benoemd tot praelector in de grieksche taal aan dezelfde academie
als opvolger van Jacobus Perizonius (zie dl. V, kol. 467-469). Onder Campegius
Vitringa (zie in dit deel in voce) promoveerde hij op zijn Dissertatio de statu Judaeae
provinciae sub procuratoribus, veraque interpretatione Joh. 18:13 (1689), na zijn
dood door zijn broeder Hero S., die voorgaat, uitgegeven (Fran. 1698), vermeerderd
met diens Observationes quaedam philologicae ex auctoris manuscriptis, daarna
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nog opgenomen in: Thesaurus novus philologicus.... ex museo Th. Hasaei et Conradi
Ikenii (Ludg. Bat. 1732) dl. II (zie dl. VIII, kol. 900 en D e B i e en L o o s j e s , Biogr.
woordenboek v. Protest. godgel. in Ned. IV, 456). Voorts verscheen van hem: Diatribe
de oraculo Dodonaeo (Fran. 1695); Diatribe ad locum 1 Petr. 5:5 (Fran. 1696), ook
opgenomen in Bibliotheca Bremensis hist.-phil.-theologica (ed.
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H a s a e u s e t L a m p e ) (Brem., Amst. 1718-1727); VII, 953-955); Diatribe ad
locum Gal. 6:17 (Fran. 1696); De Macello [vleeschhuis], 1 Cor. 10:25 (Fran. 1698),
waarschijnlijk door zijn broeder Hero uitgegeven; Notulae posthumae in Josephi
librum I Antiquitatum Judaicorum, opgenomen in de uitgave van Siwart Haverkamp
van de werken van Flavius Josephus (Amst. 1720) (zie dl. VII, kol. 537 v.). Genoemd
worden eindelijk: Bekeerde moordenaar (Amst. 1718); Het ware heiligdom.... (Amst.
1719); Het Jubile.... (Amst. 1722) en Positiones philologicae in collegio privato annis
1695 et 1696 disputatae.
Hij was gehuwd met I d a S w a l u e , dochter van B e r n a r d S w a l u e , med.
dr. te Harlingen. S e b a s t i a a n S c h e l k e n s , in 1696 rector van de academie,
herdacht hem in een Programma funebre.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 349 v.; W.B.S.
B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het rijksathenaeum te Franeker II (Leeuw.
1879), 340 v.; E.L. V r i e m o e t , Athenae Frisiacae.... (Leov. 1758), 707-710; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 872 v.;
T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886), 293;
Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 64,
292.
Knipscheer

[Siccama, Abelus (1)]
SICCAMA (Abelus) (1), geb. te Leeuwarden 15 Juli 1684, overl. aldaar 29 Sept.
1745, liet zich Sept. 1700 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
was paedagoog ten huize van Augustus Lycklama à Nijeholt, grietman van
Opsterland te Beets, daarna predikant te Beetsterzwaag c.a. (1707-08), Oldeholtpade
c.a. (1708-1711) en Leeuwarden (1711) tot zijn dood. Hij trad in het huwelijk te
Oldeholtpade 1 Sept. 1709 met E l s c k e S i n n e m a (geb. 28 Sept. 1687, overl.
11 Oct. 1729), daarna te Leeuwarden 6 Dec. 1733 met B e n j a m i n a D o u g l a s
S i c c a m a . Mede aan hem droeg J e t s t e R e i n o u v a n d e r M a l e n op haar
Zede- Mengel- en Lijkgedichten, (Leeuw. 1728).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 31,
591, 663; M. d e H a a n H e t t e m a e n A.v. H a l m a e l , Stamboek van den
Frieschen adel (Leeuw. 1846), I, 106.
Wumkes

[Siccama, Abelus (2)]
SICCAMA (Abelus) (2), gedoopt te Leeuwarden 2 Apr. 1736, begraven in de
Westerkerk aldaar 7 Nov. 1799, een zoon van den vorige en B e n j a m i n a
D o u g l a s S i c c a m a , liet zich in 1752 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Franeker, en promoveerde tot jur. utr. dr. op een proefschrift De patria potestate
(Traj. ad Rh.) 1759. Men vindt van hem een dichterlijken gelukwensch in de friesche
taal in de dissertatio jurid. De Condictione sine causa (Gron. 1757) van J o h a n n e s
P e t r u s N i c o l a a s H a r r i n g a uit Hatzum (O. Fr.). Hij werd advocaat ten Hove
van Friesland en vestigde zich op de Eewal te Leeuwarden. Door zijn huwelijk met
D o e t j e F e r w e r d a , dochter van den boekverkooper en uitgever Abraham F. te
Leeuwarden, ging hij ook in de boekhandel en uitgeverij. Met zijn schoonvader en
G. Tresling gaf hij uit den belangrijken Catalogus universalis, een verzameling van
eenige duizenden boeken van 1702-78, in alphabetische orde met de prijzen, 24
dln. (Leeuw. 1780), en M. S i d e r i u s , La Théorie de la Fortification, met 29
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uitslaande platen, 1781. Ditzelfde jaar werd hij benoemd tot burgemeester. Voor
zijn verdere uitgaven zie men mijn Stads- en Dorpskroniek
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van Friesland (Leeuw. 1932), I, register, en R. V i s s c h e r , Catalogus der stedel.
bibliotheek van Leeuwarden ('s Gravenh. 1932), register.
Wumkes

[Sichterman, Mello]
SICHTERMAN (Mello), geb. te Groningen 6 Dec. 1743, aldaar overl. 14 Oct. 1826,
zoon van A n t o n y E w o u t S. en J o s i n a P e t r o n e l l a A l b e r d a v a n
N i j e n s t e i n , liet zich 30 Juli 1761 in schrijven als student te Groningen, waar hij
12 Juni 1767 in de rechten promoveerde op een proefschrift De jure accrescendi
inter usufructuarios conjunctos. Hij was ontvanger der indirecte belastingen te
Groningen, waar hij 21 April 1771 in het huwelijk trad met H e r m a n n a E l i s a b e t h
W i l d e r v a n c k (geb. te Groningen 7 Sept. 1749, ald. overl. 31 Jan. 1827), bij wie
hij twee zoons had: A n t o n i e E w o u d S. (geb. 29 Dec. 1771 te Groningen en
ald. overl. 31 Maart 1812), gehuwd te Groningen 24 Juni 1799 met C a t h a r i n a
H e r m a n n a L a m a n , en P a u l u s C o r n e l i s A d r i a a n S., Statenlid (geb.
te Zwolle 2 Sept. 1773, ald. overl. 1 April 1857, gehuwd met S a r a S o p h i a v a n
M u y d e n , daarna met M e c h t e l d R o y e r .
Zie: Nederland's Patriciaat (1912), 360, 362.
Wumkes

[Siedenburg, Christoffel]
SIEDENBURG (Christoffel), geb. te Amsterdam in 1754, overl. te Leiden 25 Febr.
1836. Hij was luthersch predikant te Zutfen van 1779 tot 1785, te Middelburg tot
1798, hersteld-luthersch te Enkhuizen tot 1807 en te Edam; emeritus in 1829. Hij
gaf twee leerredenen uit: eenlijkrede op Ds. Bruynenbeek (te Middelburg) en een
bevestigingsrede voor diens opvolger Johannes Nicolaus Damen (Middelb. 1789)
(zie dl. VI, kol. 373 v. en dl. VII, kol. 226). Ook: Onderzoek van de vraag: of de zonde
tegen den H. Geest.... nog kan bedreven worden? (Amst. 1793). De bibliotheek der
Lutherschen te Amsterdam bewaart ook handschriften van hem.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 303 v.; d e z ., Gesch. der luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
197, 226.
Knipscheer

[Siegfried, Joannes Judocus]
SIEGFRIED (Joannes Judocus), geb. te Amsterdam 24 Sept. 1789, gest. te 's
Gravenhage 1863. Den 5den Maart 1814 te Munster priester gewijd, werd hij reeds
24 Maart aangesteld als kapelaan van het Maagdenhuis te Amsterdam, 1819 volgde
zijn benoeming tot pastoor te Bovenkerk, vanwaar hij in 1832 werd overgeplaatst
naar Wassenaar. Van zijn herderlijke werkzaamheid te Bovenkerk is niets bewaard
gebleven, wel weten wij, dat pastoor Siegfried, die in zijn vrijen tijd het schrijnwerken
geleerd had, voor zijn kerk een preekstoel vervaardigde. Vol ijver voor zijn nieuwe
parochie, maakte hij zich te Wassenaar verdienstelijk door de te klein geworden
parochiekerk te vergrooten en te verfraaien. Lang zou hij daar niet blijven; zijn
oversten, die hem om zijn talenten hoogachtten, riepen hem naar 's Gravenhage,
waar hij pastoor werd der Statie in de Oude-Molstraat. In 1853 na het herstel der
hiërarchie en de daaruit voortvloeiende instelling der dekenaten werd pastoor
Siegfried aangesteld als eersten deken van den Haag. Zijn portret door Knirsch
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vervaardigd naar een photo hangt als eerste in de rij dekens in de pastorie in de
Willemstraat. Den 18den Dec. 1858 volgde nu zijn benoeming tot kanunnik van het
kathedraal kapittel, terwijl hij in April 1862 verheven werd tot geheim-kamerheer
van paus Pius IX.
Kleyntjens

[Siegmund, Jan Daniél Jr.]
SIEGMUND (Jan Daniél Jr.), geb. te Amsterdam 12 Juli 1822, overl. te Schiedam
28 Nov. 1854.
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Na sedert 1847 als hulpprediker gearbeid te hebben in de Luthersche gemeenten
te Delft en te Deventer, was hij van 2 April 1848 tot 29 Oct. 1854 predikant te
Harlingen, daarna slechts enkele dagen te Schiedam, waar hij 12 Nov. 1854 zijn
intrede deed. In Boekzaal (1847a, 734-739) verscheen zijn: Een woord bij het graf
van G.G. Land. Ook schreef hij: De Koning (Willem III) komt! (Harl. 1852) en vertaalde
van F.M. P e r t h e s : Het leven van Joannes Chrysostomus (Leeuw. 1855).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanlen enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 304 v.; Brinkman's Catalogus (1850-82), 913, 1076.
Knipscheer

[Sikkes, Jan]
SIKKES (Jan), schoolmeester te Ternaard in het begin der 18de eeuw, schrijver
van een zeer geliefd volksboek Het nieuwe Ternaarder Bloemendal of Vriesche
Lusthof, beplant met schone Bedenkingen, op verscheidene voorvallen, dat omstr.
1730 verscheen, en velė drukken beleefde (o.a. 1730, 1765, 1794, 1799, 1825,
1837). Het bevat religieuze volkspoëzie in vermanenden trant. Later is het
vermeerderd door zekeren J.G.M. met rijmstukken Over versćheidene
Schriftuurplaatsen, en over Drie geestelijke deugden, vertoont in liefde, geloof en
hope, die meer piëtistisch aandoen.
Zie: Friesche Volksalmanak (1846), 129-131.
Wumkes

[Simonides, Simon]
SIMONIDES (Simon), geb. in de Rijp in 1629, overl. te 's Gravenhage 27 April 1675.
Zijn vader was ‘de geneesheer Simon’ in de Rijp. Franciscus Ridderus (zie dl. IV,
kol. 1149-51), te Rotterdam zijn ambtgenoot en vriend, in die jaren predikant te
Schermerhorn (1643-48), onderwees hem in het Latijn. Hij studeerde te Leiden en
werd predikant te Oosthuizen en Hobrede in Aug. 1649, te West-Zaandam in 1651,
te Rotterdam in 1652, te 's-Gravenhage 23 Maart 1664. Een zoon van hem, T o b i a s
S i m o n i d e s , bijgenaamd H a g a (dus geb. te 's Gravenhage in 1664 en niet te
Sneek?) was sedert 1687 predikant te Heeg (Fr.), overl. einde Dec. 1722. Een
andere zoon, S i m o n S i m o n i d e s , was sedert 1685 predikant te Buiksloot, overl.
in 1694. Een F r a n c i s c u s S i m o n i d e s was predikant te Dongjum van 1675
tot 14 Dec. 1682 en tot zijn dood in 1699 te Midlum. Een kleindochter van hem was
A l i d a T r e s s o n i e r (vgl. dl. VII, kol. 331). In zijn liefde voor het huis van Oranje
ging hij nog verder dan Ridderus. Den moord op Johan en Cornelis de Witt noemde
hij openlijk ‘eene wrake en een werk Gods’; hij had een welbehagen in de
aanschouwing van hun dood in het gezelschap van eenige leden der regeering (zie
J. W a g e n a a r , Vaderl. hist. IV, 182 v.). Joachim Oudaen (zie dl. IX, kol. 739-741)
heeft hem in zijn Haegsche broedermoord, waar agter de verantwoording tegen de
lasterlijke beschuldiging van Lambert van den Bosch in zijne Reizende Mercurius
de Heeren de Wit ten laste gelegd (Leid. z.j.) daarover heftig aangevallen. Verzen
(zie ook dl. IV, kol. 1150) verschenen van Simonides in Proufken van geestelijke
gezangen achter Huysgezangen gepast op zijn Huys-catechisatie, Hier is bygevoucht:
Een proufken.... door Fr. R i d d e r u s (Rott. 1658). Ook elders komen verzen van
hem voor; zijn Verhemelde ziel (Rott. 1658) is eveneens in dichtmaat. Hij schreef:
Heilige bedenkingen over de bedijking van de Beemster (Ps. 66) (Amst. 1650);
Afscheidspredikatie van Oosthuizen (1651): Afscheid van Rotterdam en eerste
predikatie in 's Hage (Rott. 1664): Eerste predicatie gedaen in 's Gravenhage op
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den 23en Martii 1664 in de Clooster- Kerke of nader aenleydinge tot den
gekruycigden Christus (Rott. 1664); Vriendenraedt gegeven aen de besochte
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Gemeynte van de Rijp bij een merckelick oordeel Godts over haer gedaen door
middel van een verschrickelicke brandt, waarvan de 2e druk ‘meer als twee derde
vermeerdert’ verscheen te Rotterdam in 1655, met gegraveerden titel, waarop:
‘Vierbraecken van Godts oordeel voor Nederlandt’; Nieuwjaers-gifte voor de besochte
inwoonderen van de Rijp. Bij het droevigh voorval van een tweede verschrickelijke
brant onder haer ontstaen (Rott. 1658); Gods oordeelen over Nederland (1655);
Wandel naar den hemel; Leven uit den dood; Nieuwejaarsgiften voor de inwoneren
van de Republijk; Laatste bevelen; Gedigten; Bloed-bruidegom of gekruiste Christus
(Rott. 1664); Vertroostingen voor een zwaarmoedigen (Rott. 1660); Zielsbetragting
over het Avondmaal (Rott. 1660); Staat en genezing van een verlaten ziel, eerst uit
het Engelsch vertaald door Jac. Koelman (zie in dit deel in voce en A.F. K r u l l .
Jacobus Koelman, Sneek 1901, 356); Noodige boetspraken ('s Gravenh. 1666);
Oefenschool voor de vromen ('s Gravenh. 1675); Dankoffer der verloste kerk (1684);
Kort begrip van de Godsgeleerdheid en Heidelbergsche Catechismus (Amst. 1693);
Heilzame zielsverlustiging over de geestelijke droefheit.... (Rott. 1759); Leidsman
der zwakken aan des Heeren tafel (Amst. 1763).
Anoniem verscheen (ook toegeschreven aan Johannes Vollenhove. dl. VI, kol.
1306, en aan David Amya, dl. VIII, kol. 26): De worstelinge Jakobs vervatt. de
wonderlijke worstelinge en zalige overwinninghe van Jacob van de Graef (zie dl. II,
kol. 500) tot troost van alle geloovigen en op Godt betrouwende zielen, 2 Tim. 4:7,
8, 3e dr. vermeerderd en verbeterd ('s Gravenh. 1672; Amst. 1692; er bestaan ten
minste 16 uitgaven, de 16de: Amst. 1751).
Na zijn dood gaf Ridderus van hem uit: De ziel onder een wolcke, of onderwijsinghe
voor geestelijcke verlatene, couragie voor het volck des Heeren of Tractaatjen van
de geestelycke kloeckmoedigheyt, met een gedicht: De ziel levende in de Doot, of:
Jesus op het sterfbed gevonden ('s Gravenh. 1676), misschien verwant met: De
ziel onder een wolk (Amst. 1738). In dezen bundel staat ook een ‘voorrede’ van
Ridderus en achterin van A. Moonen (zie dl. VIII, kol. 1172 v.): Waermont of
herdersklagt over de doot van.... Simon Simonides...., nevens een brief aan de
weduwe van den schrijver (Rott. 1676).
Zijn portret is gegraveerd door H. Bary naar J. de Baen.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 352 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 879; Kerkelijk Handboek
(1907), Bijl., 118, 152; (1908), 109, 135, 153; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt
kerkel. alphabeth (Enkh. 1750), 187 v.; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten....
van Friesland (Leeuw. 1886), 201, 242, 374; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht
I (Utr. 1841), 465 v.; II (Utr. 1845), 276; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
nederduitsche boeken tot 1787, 393 (O u d a e n ), 474 v.; 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]), 161, 548, register;
I.J. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. nederl. anonymen en pseudon. (s Gravenh.,
Utr. [1870]), kol. 572 (no. 5504); d e z ., Vermomde en naaml. schrijvers II (Leid.
1885), kol. 664 (no. 4341); F. M u l l e r , Beschr. catalogus v. 7000 portretten... (Amst.
1853); J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk der Ned., 4e dr.
(Utr. 1933), 375 (3e dr. 632); Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk
II (Breda
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1822), 502, aant. 603 op blz. 331; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 585.
Knipscheer

[Simons, Gerardus Johannes]
SIMONS (Gerardus Johannes), geb. te Zunderdorp 1835, zoon van Ds. H.A.
S i m o n s aldaar, overl. 1872, liet zich 12 Febr. 1852 als theol. stud. inschrijven aan
de hoogeschool te Leiden, werd proponent in 1858 en predikant te Kollum voor den
dienst te Lutkewoude (1858-61), en was vervolgens werkzaam te Wolvega (1861-65)
en op Curaçao (1869-72). Hij gaf in het licht: Open brief aan A. Reitsma, in antwoord
op zijne voorlezingen over de moderne theologie, beoordeeld uit het standpunt der
moderne natuur- en wereldbeschouwing (Heerenveen 1862); Vraagboekje over de
Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis (Heerenveen 1863); De moderne theologie
en de heilige feesten onzer kerk. Stichtelijke overdenkingen in den huiselijken kring
(Heerenveen 1863); Handleiding ten gebruike bij het godsdienstig onderwijs voor
min- en meergevorderde leerlingen, 2e verm. dr. (Heerenveen 1864); Herinneringen
uit vroegere dagen (Oosterwolde 1865); Open brief aan den WelEerw. Zeergel.
Heer A.S. Reitsma (Oosterwolde 1865); Afscheidsrede, gehouden te Wolvega
(Oosterwolde 1865).
Zijn portret is in prent gebracht door G.S. de Tempo en Tresling.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886) 650;
Gedenkboek Nederland-Curaçao 1634-1934, 197.
Wumkes

[Sinapius, Daniël]
SINAPIUS (Daniël), of M o s t a a r d , geb. te Amsterdam omstr. 1589, overl. te Leiden
22 Oct. 1638. Daniël Mostaard was zijn vader. In hoever Christianus Sinapius (dl.
III, kol. 1179) met hem verwant zou kunnen zijn, is niet bekend. Hij studeerde te
Harderwijk en te Leiden in de wijsbegeerte en de godgeleerdheid. Te Leiden werd
hij doctor philosophiae, waarna hij nog in het buitenland studeerde. Toen hij hierna
Antonius Thysius (dl. V, kol. 923) in 1618 en 19 tijdelijk als hoogleeraar in de
godgeleerdheid had vervangen, terwijl deze naar de Nationale Synode te Dordrecht
was afgevaardigd, gaf de wijze, waarop hij die taak vervuld had aanleiding tot zijn
benoeming tot subregent van het Statencollegie te Leiden als opvolger van den
ontslagen Caspar Barlaeus (dl. II, kol. 67-70). Hieraan was een tractement van ƒ
800 's jaars verbonden. Een spotvogel zeide, dat het collegie toch wel heel weelderig
leefde, nu er alleen aan ‘mosterd’ zooveel geld uitgegeven werd. Dus, zeide een
ander, werden de jongelui wel wat al te rijkelijk gevoed.
In 1635 werd hij buitengewoon hoogleeraar in de zedekunde. Hij schreef:
Dissertationes ethicae (Lugd. Bat. 1645). Hierin is ook opgenomen een uittreksel
van de door Marcus Zuerius Boxhorn (dl. VI, kol. 178-180) over hem uitgesproken
lijkrede.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 360 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutphen 1870), 881; M.
S i e g e n b e e k , Gesch. der leidsche hoogeschool (Leid. 1829-32) I, 112 v., 149;
II (toevoegselen en bijl.), 120 v.; Archief voor kerkgesch. VII (1836), 5; IV (1844),
176; XX (1927), 259; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leid. 1897), 293, aant. 1;
G. B r a n d t , Historie der Reformatie III (Rott. 1704), 848; R e i t s m a e n v a n
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V e e n , Acta III, 328; G.P. v a n I t t e r z o n , Franciscus Gomarus ('s Gravenh.
1930), 4, aant. 1 [D. M o s t a r t , 1599]; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht
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(Utr. 1841) I, 111, aant. 1; Jaarboekje voor gesch. en oudheidkunde van Leiden en
Rijnland (1904), 139.
Knipscheer

[Sipkes, Jacobus]
SIPKES (Jacobus), 18e eeuwsch boekhandelaar te Groningen, die het ambt van
vaandrig bekleedde, tot de gezeten burgerij behoorde en krachtig deelnam aan de
orangistisch-democratische bewegingen van het jaar 1748, ja, ongetwijfeld een der
leiders was, want hij werd in 1748 door de burgerij naar den stadhouder afgevaardigd.
Een tijdgenoot teekent hem als ‘een man van meer dan gewonen geest en
bezwangerd met voornemens niet alleen om zijn fortuin staande te houden, maar
teffens om hetzelve te vermeerderen’. Die ondernemingslust toonde hij door in 1744
de Groninger Courant uit te geven, een ietwat gewaagde onderneming, daar zij, die
in de politiek belang stelden, voldaan werden door de hollandsche kranten, of in het
Nederlandsch of in het Friesch geschreven, en het wel twijfelachtig kon schijnen,
of zijn courant afnemers zou vinden: een onderstelling, die maar al te waarschijnlijk
is, als men bedenkt, dat Gelderland eerst in 1786 of 87 zijn eerste courant kreeg in
de Bommelsche Historische. Bovendien kon Sipkes er op rekenen, dat de
groningsche regenten zijn plan niet zouden begunstigen, daar de heeren niet van
nieuwigheden hielden en allerminst verlangden, dat de goede gemeente zich met
staatszaken zou gaan bemoeien. Toch kreeg hij voor 18 jaar octrooi op voorwaarde,
dat hij de krant steeds voor de uitgave aan den secretaris zou vertoonen, opdat
deze zoo noodig zou schrappen hetgeen de heeren er liever niet in hadden. Later
betaalde hij jaarlijks ƒ 2200 voor het octrooi, dat in Groningen als Juffergeld bekend
stond. Een bekwaam redacteur vond hij in den med. dr. Nathan Remkes (dit dl. kol.
799), doorkneed in de vaderlandsche geschiedenis, geografie, genealogie, groot
vriend van Oranje, vijand van Frankrijk, bewonderaar van het engelsche
regeeringsstelsel. Sipkes gaf met Remkes in 1747 het maandschrift De Groningsche
Nouvellist uit, dat o.a. het belastingvraagstuk aan de orde stelde, maar 11 Nov.
1747 door de groningsche regeering werd verboden, omdat het vermeerdering van
de stadhouderlijke macht predikte. Het verscheen opnieuw te Kampen als Reijzende
Nouvellist, dat het orakel werd van de smalle gemeente, die onder medewerking
van den stadhouder en met een soort van vertegenwoordiging der burgerij, een
geheele hervorming van het belastingstelsel verlangde.
Zie: G.A.J. F r a n k e , Het groote gilde der financiers in 1748 en 1749 in
Programma van het gymnasium te Groningen (Gron. 1894); Nederl. Jaerboeken
(1748), 281; J. O o m k e n s , Bouwstoffen tot de geschiedenis van de boekdrukkunst
en boekhandel in de prov. Groningen (Gron. 1854), 13.
Wumkes

[Sipma, Siemon Klazes]
SIPMA (Siemon Klazes), geb. 24 Jan. 1824 onder Nieuwe-Bildtzijl, overl. 18 Febr.
1904 te Oude-Bildtzijl, doopsgezind landbouwer, vriend van den frieschen
volksschrijver Waling Dijkstra, zelf ook zeer goed de pen hanteerend. Hij schreef
bijdragen o.a. in de Bijekoer en Fryske Húsfrjeon. Zijn feestrede, uitgesproken op
het eeuwfeest van het leesgezelschap te Oude-Bildtzijl op 6 Juni 1892 is in
handschrift op de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden. Eveneens zijn daar enkele
taxatieboeken, waarin hij als vertrouwensman van grootgrondbezitters zijn landprijzen
noteerde.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

Zie: Sljucht en Rjucht (1927); mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1935), II, 134-142,
320, met portret.
Wumkes
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[Sissingh, Cornelius Muller]
SISSINGH (Cornelius M u l l e r ), geb. te Lettelbert, overl. in 1889, zoon van Ds. A.E.
Sissingh te Lettelbert, liet zich 3 Sept. 1839 inschrijven als student te Groningen,
was predikant te Gieterveen, ten Boer 1854-80, Kielwinderveer 1880-88 en ontving
toen emeritaat. Van hem verscheen: Een woord tot de gemeente, ter nagedachtenis
van Jacob Eisses Bolt, in leven oudouderling der Herv. Gemeente te Ten Boer, op
den 2den Januarij 1860 (Groningen 1860).
Wumkes

[Six van Chandelier, Johan]
SIX VAN CHANDELIER (Johan), gedoopt te Amsterdam 1 Maart 1620, begraven
aldaar 16 Februari 1695 uit zijn woning op de Reguliersgracht bij de Keizersgracht
in de Zuiderkerk naar zijn verlangen. Hij was uit een hugenootsch geslacht. Hij
overleefde bijna zijn geheele familie. De reiziger Cornelis de Bruyn ontmoette een
nicht van hem te Ispaham, waar haar man aan het hoofd van onzen handel stond.
Hij was de oudste van zes zoons en vier dochters. Zijn vader was J a c o b S i x ,
geb. te Weesp, zijn moeder S a r a J u l i e n s , van Keulen. Hun huwelijk werd
voltrokken in de Gereformeerde kerk te Amsterdam. Zijn vader had een
drogistenwinkel ‘De Vergulde Eenhoorn’, vooraan in de Kalverstraat, rechts. Aan
de andere zijde van de Kalverstraat bezat de familie nog een huis, eveneens
genaamd ‘De Eenhoorn’. Johan Six is niet verwant aan burgemeester Six.
Zijn grootmoeder, Katharina Juliens, geb. Jehen, was vermogend; zij leefde op
haar buitenplaats in de Diemermeer, die Johan later erfde. Hij was verwant aan Joh.
Hoornbeek, den theologischen professor te Utrecht.
Hij is zes jaar leerling geweest van den rector Cornelis Sladus aan de Oude Zijde.
Hij leerde ook Hebreeuwsch. Zijn vader had aanzienlijke handelsbetrekkingen in
het buitenland; hij kende de beroemde botanici van België. Johan reisde reeds vóór
zijn twintigste jaar in Zuid- en Zuid-West Europa tot bevordering van den handel
zijns vaders. Op reis zag hij in een droomgezicht den dood van zijn vader. Deze is
op 5 Dec. 1639 in de Zuiderkerk begraven. Ook later reist hij nog. Zijn belangrijkste
reis is die door Frankrijk naar Spanje en Italië (1649-50), aanvankelijk vergezeld
door Antonie Duyvelaar en Abraham Grenier. In Frankrijk verlaten zij hem; Grenier
bleef te Angers voor zijn studie; Duyvelaar ontmoette hij later weer in Rome. Op
deze reis bezocht hij in 1649 ook Middelburg, waar hij verscheidene bekenden had,
ook de Roselle van zijn minnezangen. Op zijn reizen had hij de psalmen van Datheen
bij zich en Horatius. In Madrid maakte hij de feesten mee bij het huwelijk van Philips
IV en de aartshertogin van Oostenrijk op 8 Nov. 1649. Over dit alles vertelt hij
geestdriftig in zijn reisaanteekeningen en het inspireert hem tot gedichten.
Door Andalusië ging hij naar Gibraltar, vanwaar hij 2 Jan. 1650 een brief aan
Theodore d'Odeur te Amsterdam schreef. Te Alicante ging hij scheep naar Genua;
hij bezocht Italië uit belangstelling in de oudheid en tevens voor handelsbetrekkingen
te Venetië. In Livorno op het Jodenkerkhof uitte hij zijn haat tegen de Joden. In
Rome was hij in het jubeljaar. Hij vond er zijn vriend Duyvelaar en Reyer Anslo. Het
leven in de schildersbent trok hem aan. Even vóór Kerstmis 1650 kwam hij in Venetië,
waar hij een paar maanden bleef. Door Tirol en Duitschland keerde hij terug. Zijn
reisgenoot was toen Michiel Soetens, een haagsch schilder.
Hij deed ook tweemaal een reis naar Engeland,
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o.a. in 1654; hij voelde vijandschap tegen Cromwell, schold op hem, omdat hij zijn
koopmansgoederen op zee had buitgemaakt.
In 1656 was hij te Spa, waar hij met succes genezing zocht voor een miltziekte.
Hij schreef er zijn Spa-gedichten. Hij is nooit getrouwd. Zijn minnedichten richtten
zich tot een Roselle, die eigenlijk Maria heette, die hij te Naarden ontmoette en die
later naar Zeeland trok.
In het staatkundige was hij prinsgezind; hij haatte de mannen van Loevestein; hij
was verontwaardigd over de vervolging der Waldenzen in Savoye in het laatst van
1654. Vondel nam hij zijn overgang niet kwalijk. Hij bezong amsterdamsche
regeerders en de zeehelden. Hij is het eens met de bezwaren van Wittewrongel
tegen den schouwburg, zonder de verdiensten van de treurspelen te miskennen.
Van hem verscheen: Poëzij verdeelt in ses boeken en eenige opschriften, bij
Joost Pluimers te Amsterdam op den Dam in Seneka (1657 en 61).
Na 1657 schreef hij geen wereldsche werken meer en beschouwde hij zijn vroeger
werk als de ‘snorkerij zijner jonkheid’. Van 1674 zijn Davids Psalmen op de
gewoonlike wysen gerymt. Hiervan herdrukken in 1690 en 1765.
Men leest het werk van Six niet makkelijk. Hij zoekt gewrongen constructies,
woordschakelingen en archaïsmen; hij veroorlooft zich syntactische vrijheden.
Zie: J o h a n n e s v a n V l o t e n , Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der
17de eeuw (Arnhem 1869), 368; J.G. F r e d e r i k s , Johannes Six van Chandelier
in Tijdschrift Ned. taal- en letterk. III (1883), 227; J. K o o p m a n s , Johan Six van
Chandelier in Nieuwe Taalgids IX (1915), 25.
Prinsen

[Sixma, Agge van]
SIXMA (Agge v a n ), waarschijnlijk geb. in 1636, overl. op 26 Juni 1699 op zijn
buitenplaats Sixma van Andla, niet ver van Minnertsga, zoon van den grietman
D o u w e v a n S i x m a en S j o u c k v a n A y l v a , liet zich in 1655 inschrijven
als student aan de franeker hoogeschool en studeerde ook in Frankrijk. In 1668
was hij afgevaardigde ter Staten-Generaal. Ook was hij in 1672 volmacht ten
landsdage, en bleef dit waarschijnlijk totdat hij 17 Febr. 1677 als raadsheer ten Hove
werd aangesteld. Toen zijn broeder D o u w e v a n S i x m a op 29 Maart 1684
afstand deed van het grietmanschap in Barradeel verkoos Agge dit ambt boven het
lidmaatschap van het Hof en trad nu als grietman op. In 1685 treft men hem
andermaal als volmacht ten landsdage. Niet langer dan 5 jaar bleef hij grietman,
want reeds in 1689 deed hij afstand van dit ambt. Daarna werd hij vroedsman te
Franeker. Ook is hij dijkgraaf geweest. Zijn huwelijk met C o r n e l i a B e z a e r t s ,
gesloten te 's Gravenhage, was kinderloos. In de Frisia Nobilis vindt men eenige
dichtregelen van E r n e s t u s B a d e r s te zijner eer.
Zie: d e H a a n H e t t e m a , Stamboek v.d. Frieschen Adel I, 36; II, 251;
Charterboek van Friesland V, 816, 1242; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland
47; S m i n i a , Naamlijst der Grietmannen, 217; Frisia Nobilis, 176; J. S i c k e n g a ,
Het Hof van Friesland (Leiden 1869), 230.
Wumkes

[Slingeland, Pieter Cornelisz. van]
SLINGELAND (Pieter Cornelisz. v a n ), schilder, werd geb. 20 Oct. 1640 te Leiden
en is aldaar overleden 7 Nov. 1691. Hij was een leerling van Gerard Dou; in 1661
was hij lid van het schildersgilde te Leiden en 1691 deken daarvan. Als leerlingen
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had hij Jacob van der Sluys en Jan Tielius. Hij schilderde op de manier van Dou,
voor wien zijn werk dikwijls doorgaat, d.w.z. zeer gedetail-
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leerd en verzorgd, en uiterst fijn. Houbraken vertelt daaromtrent, dat S. aan het
schilderij voorstellende de familie Meerman (thans in het Louvre) drie jaar lang
gewerkt heeft. Naar hem maakten o.a. prenten: J. Aram, Chataigner en Dambrun,
C. Josi, A. Blooteling, Ph. Bouttats.
Zijn geschilderd zelfportret kwam 26 Aug. 1788 voor op een verkooping te Leiden.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 625.
J.M. Blok

[Slingelandt, Cornelis van]
SLINGELANDT (Cornelis v a n ), geb. volgens Houbraken te Dordrecht, maar
waarschijnlijker te 's Gravenhage, was de zoon van H e n d r i c k v a n
S l i n g e l a n d t . Houbraken zegt in zijn Schouwburg van hem: ‘Cornelis van
Slinge(r)lant, anders Zeehaen, mede een Dortenaer. Hij kreeg deze(n) Bentnaem
uithoofde dat hij tweemaal de reis naar Rome over zee gedaan had.’ Dat hij te Rome
geweest is, blijkt uit zijn lidmaatschap van de Confrerie der Romeinen, Romeinheeren
of St. Pietersheeren in 1669. ‘Hij was schilder en tevens kok, en woonde te Dordrecht
bij de Groothoofdspoort over 't Ossenhoofd, daar hij ook gestorven is.’ Het
Ossenhoofd, waarvan Houbraken spreekt, vormde in den aanvang der 18de eeuw
met het huis den Horen en het voormalige West-Indische huis, de suikerraffinaderij
van Frederik Wilkens, die de panden verving door het nog bestaande heerenhuis
Wijnstraat 45. Dat van Slingelandt kok was, wordt bevestigd door twee
aanteekeningen in het Register der dooden: ‘11 Aug. 1666, een kind onder den arm
van Cornelis van Slingelant, kock, omtrent de Pauw’ (een herberg), en: ‘23 Sept.
1672, een kint van Adriaen (lees Cornelis) van Slingelant kock over het West-Indisch
huis’. Hij was 12 Mei 1658 te 's Gravenhage gehuwd met M a r i a d e L a e t
J a n s d r . en woonde sedert 1664 te Dordrecht, waar zes kinderen geboren werden:
D i n g e n a 27 Febr. 1664, H e n d r i c k 25 Juni 1666, begr. 11 Aug. 1666, M a r i a
30 Dec. 1667, H e n d r i c k 8 Nov. 1669, W i l l e m i n a 3 Dec. 1670, begr. 23 Sept.
1672, W i l h e l m i n a 19 Dec. 1672. Daarna wordt hij nergens meer vermeld. G.H.
Veth meende in Oud-Holland, dat hij 16 April 1686 overleden zou zijn, maar deze
Cornelis van Slingelandt, wonende met zijn zuster in het Steegoversloot, was
ongehuwd. Veeleer is aan te nemen, dat hij de Cornelis van Slingelandt was, die
20 Febr. 1676 met zijn vrouw naar Grave vertrok; althans deze woonde bij het
Groothoofd. Als dus waar is, wat Houbraken zegt: ‘daer hij ook gestorven is’, dan
moet hij na 1676 weer naar Dordrecht teruggekeerd zijn, en aldaar vóór April 1683
gestorven.
Schilderijen van zijn hand zijn mij niet bekend.
van Dalen

[Slingelandt, Lambert van]
SLINGELANDT (Lambert v a n ), geb. te 's Gravenhage, overl. te Dordrecht vóór
1662. Hij was de zoon van H e n d r i k v a n S l i n g e l a n d t en huwde te Dordrecht
20 Oct. 1654 met A n n a M a r i a v a n S a s s e n , die 5 Dec. 1662 hertrouwde
met Johannes Kitsenburg van 's Gravenhage.
Hij wordt schilder genoemd, en is waarschijnlijk een broeder van den schilder
Cornelis van Slingelandt.
van Dalen
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[Sloet, Johan (1)]
SLOET (Johan) (1), J a n , of J o h a n S. d e o u d e , geb. in 1515, overl. te Kampen
1 Nov. 1597, zoon van J o h a n S. t o t T w e e n i j e n h u i z e n en van M e c h t e l d
van Apelthorn.
Hij was in 1545, 54 en 60 lid der ridderschap van Overijsel en werd in 1552
krachtens een benoeming van keizer Karel V aangesteld
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tot drost of baljuw van Vollenhove, zulks in de plaats van Herman van Westerholt,
die door de landvoogdes Maria was afgezet. Tevens was hij sedert genoemd jaar
kastelein of bevelhebber van Kuinre. In 1557 werd hij van zijn drostambt ontheven,
zeker omdat hij geen willig werktuig in handen van den Koning bleek te zijn. Hij koos
dan ook de staatsche zijde en komt voor op een lijst van personen, die als rebellen
en vijanden van den koning van Spanje moesten worden beschouwd, welke lijst 14
Aug. 1567 werd overgeleverd. Daarop staat: ‘Jan Sloet, die Drost van Vollenhoe
geweest, nu binnen Campen hem verhaldende’. Bij de komst van Alva week hij uit
het land. In 1572 toen graaf Willem van den Berg onderscheidene steden, ook
Kampen veroverde, was het Arend ten Boecop, die Johan Sloet verzocht naar
Kampen te willen overkomen. Of hij weinig vertrouwen in den graaf van den Berg
stelde, of reeds vooruit zag dat diens ondernemingen weinig meer dan
krijgsmansavonturen waren, of misschien dat Boecop veel te gematigd te werk ging:
hij sloeg deze uitnoodiging af. Toch kwam hij er mettertijd, misschien na de pacificatie
van Gent. Althans hij was in 1578 commandant van het garnizoen te Kampen en
ook bij den Koning in een slecht blaadje. Een notitie uit dien tijd (28 Dec. 1578)
bewaard, vermeldt ‘Jehan Sloet, drossaert et chatelain de Vollenhoven, Patentes
de Rebelles’. In 1579 was hij als een der voornaamste regenten van Overijsel bij
de Unie van Utrecht en was ook waarschijnlijk tegenwoordig bij de afzwering van
koning Philips. Als invloedrijk man, verwant met vele voorname familiën, met groot
doorzicht en even groot doorzettingsvermogen had hij een werkelijk aandeel in de
gebeurtenissen van zijn tijd en de bestuurszaken in Overijsel.
Hij huwde in 1549 met E v e r d i n a d e V o s v a n S t e e n w i j k , overleden 30
Oct. 1592, en met haar echtgenoot onder één monument begraven in de Bovenkerk
te Kampen. Zij was de dochter van C o e n r a a d d.V. v.S. tot Ansen (gem. Ruinen)
en van J o h a n n a v a n I s s e l m u d e n . Uit hun huwelijk sproten 7 kinderen. Een
zoon Johan (2) volgt, de tweede zoon C o e n r a a d had een talrijk nageslacht, dat
nog voortleeft. De twee overige zoons sneuvelden bij Ostende in 1602 en 1603,
terwijl een der dochters, G e e r t r u i d , gehuwd was met Ernst van Ittersum, heer
van Nijenhuis en Benthuis, die in dl. VII, kol. 640 voorkomt.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. Wdb.; S c h e l t e m a , Staatk.
Nederland II, 320; M a g n i n , Gesl. der Heeren v. Steenwijk; Bijdr. Gesch. van
Overijsel IV (1877), 169.
Regt

[Sloet, Johan (2)]
SLOET (Johan) (2), J a n S l o e t d e j o n g e , geb. in 1550, overl. te Vollenhove
21 Nov. 1610 (volgens nog aanwezige grafzerk), zoon van Johan den oude, hiervoor,
en E v e r d i n a d e V o s v a n S t e e n w i j k t o t A n s e n . Hij was van 1580 tot
1593 afgevaardigde ter Stat.-Gen., werd in 1582 commandant van Kampen, waar
hij zóó geacht was, dat hem en zijn vrouw het eereburgerschap der stad werd
aangeboden. In 1597 werd hij benoemd tot drossaard of baljuw van den lande van
Vollenhove en kastelein of bevelhebber van de vesting Kuinre. In 1608, als lid der
ridderschap door de Staten van Overijsel naar 's Gravenhage afgevaardigd om over
den vredehandel met Spanje te handelen, terwijl hij in 1609 mede het verdrag
onderteekende, waarbij het Twaalfjarig Bestand werd gesloten.
Zijn grafzerk (met nog een andere in 1795
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op het lage koor der kerk van Vollenhove gespaard gebleven) werd in 1870 door
de zorgen van het kerkbestuur overeind in den muur der kerk gemetseld.
Hij huwde in 1586 F l o r e n t i n a v a n B u c k h o r s t , vrouwe van Buckhorst en
Zalk, overleden 21 Nov. 1612, dochter van W i l l e m v.B., heer van Zalk en van
M e c h t e l d O e m v a n W i j n g a e r d e n . Uit dit huwelijk sproten 6 of 7 kinderen;
de eenige zoon overleed op jeugdigen leeftijd.
Zijn portret is gegraveerd door H. Hondius.
Zie: S c h e l t e m a , Staatk. Nederland; v a n M e t e r e n , Ned. Gesch. XXIX, 546;
W a g e n a a r , Vad. Hist. IX, 321; K y m m e l l , Genealogie Sloet in Wapenheraut
(1913); K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. Wdb.
Regt

[Sloet, Timon]
SLOET (Timon), heer van Boekelo, geb. te Nijmegen en daar gedoopt 19 Mei 1613,
overl. te Batavia 22 April 1680, zoon van A r e n t of A r n o l d S. en van M e c h t e l d
van der Veen.
Hij werd in 1637 vaandrig, in 1662 kapiteinluitenant bij den graaf van Solms, ging
in dat of in het volgend jaar naar Indië, werd (als luitenant Sloet) 16 Nov. 1663 door
den gouverneurgeneraal en raden van Indië naar Banda gezonden als hoofd van
het kasteel Hollandia. Aan ‘joncker Timon Sloot’ werd 9 Dec. 1663 commissie
verleend als sergeant-majoor (zie deze commissie afgedrukt in Alg. Ned. Familieblad
XIII, 90); hij werd in 1664 extra-ordin. en in 1667 ordinaris raad van Indië en keerde
in 1669 naar Nederland terug.
Hij is opnieuw naar Indië gegaan en was raad van Indië en majoor op Batavia,
toen hij daar in 1680 overleed. Volgens K y m m e l l zou hij ook admiraal van Zeeland
zijn geweest. (Wellicht dan op een retourvloot).
Hij huwde te Drempt 7 Mei 1637 A l e i d a v a n R o u w e n o o r t , overl. op het
huis Boekeloo te Bennekom vóór 1664, dochter van G e r a r d en van G i j s b e r t h a
v a n B r o e c k h u y s e n ; hertrouwde in 1666 (huwel. voorw. 15 Sept. 1666) met
Agatha Bellaerts.
Uit het eerste huwelijk 8 kinderen, uit het tweede 1 kind.
Zie: Nederl. Adelsboek (1917), 229, 230.
Regt

[Sloet, Volkier]
SLOET (Volkier), geb. omstr. 1460, overleden in 1538, zoon van A r e n t S. tot
Tweenijenhuizen, en van G e e r t r u i d v a n d e r B e e c k , of T r u d e v a n d e r
B e e c k e tot den Gelder.
Hij was lid van de ridderschap van Overijsel, volgens van Spaen van 1506 tot 36,
volgens de Kronyk Boecop was hij het reeds 1492. In 1497 komt hij voor als
leengetuige van bisschop David van Bourgondië en werd 10 Juli 1521 bij de
overrompeling van het kasteel Zuthem door de geldersche benden, die Zwolle bezet
hielden, gevangen genomen en binnen Zwolle gebracht.
Hij huwde omstreeks 1490 met E l i s a b e t h H a g e n , te voren priorin van
Dikninge (abdij bij de Wijk, in Drenthe); zij was dit nog 14 Maart 1485. Haar ouders
waren H e r m a n H. en A r e n t e v a n d e n C l o o s t e r . In 1492 maakten Henrick,
Johan, Herman en Elisabeth Hagen, vrouw van Volkier Sloet, een magescheid.
Zij wonnen vijf kinderen, waarvan er vier jong zijn overleden; de zoon A r e n t
(1492-1532) bleef ongehuwd.
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[Sloet, Willem]
SLOET (Willem), geb. 4 Maart 1561, overl. 29 Mei 1630, zoon van B a r t h o l d S.
en van diens tweede vrouw E r m g a r d v a n D o e t i n c h e m .
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Hij was commandeur van het Duitsche Huis te Tiel, streed in 1594 in Hongarije
tegen de Turken en gaf van dien veldtocht een beschrijving, die in 1875 in
onderstaand werk werd gepubliceerd. Hij overleed ongehuwd.
Zie: Archieven der Duitsche Orde, 548-551.
Regt

[Sloet van Grimberg]
SLOET VAN GRIMBERG. In het Leven van Prins Frederik, blz. 97, overgenomen
door B o s s c h a , wordt een S l o e t v a n G r i m b e r g e n vermeld, die als kornet
aan den postenoorlog in Vlaanderen deelnam. Hij werd bij een aanval der Franschen
tegen de posten van Roncq, Tourcoing en Commines op 22 Juli 1793 door twee
kogels doodelijk getroffen en stelde door zijn vroegen dood de verwachtingen teleur,
welke zijn dapperheid en militaire talenten van hem hadden doen opvatten.
In 1787 nu kocht J a n Z e g e r b a r o n S l o e t tot Bellinckhof en Sinderen deze
havezathe. De bovenvermelde Sloet moet dus uit het huwelijk van baron J a n
Z e g e r en A d r i a n a C l a u d i n a P a e t s zijn gesproten en vermoedelijk zal hij
dan zijn A d r i a a n P i e t e r J a c o b b a r o n S l o e t t o t G r i m b e r g , geb. in
1775, die dan verward zou kunnen worden met zijn ouderen broeder A d r i a a n
W o l t e r . Beide zoons zijn ongehuwd overleden; van den jongste wordt verteld, dat
hij in een der veldslagen van Napoleon I is gesneuveld.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te Land III, 40; K y m m e l l , Genealogie Sloet in
Wapenheraut XVI-XVII (1913), 103.
Regt

[Sloet van Marxveld, Mr. Reint Wolter baron]
SLOET VAN MARXVELD (Mr. Reint Wolter baron), geb. te Vollenhove, gedoopt
26 Nov. 1755, overl. op huize Groot Scherpenzeel onder Olst 23 Aug. 1842, zoon
van B o l d e w i j n S l o e t t o t L i n d e n h o r s t e n S l o t e n h a g e n en van
Frede Margrita Sloet tot Kerssenberg.
Hij werd student te Deventer 26 Sept. 1774, en sedert 22 Sept. 1775 te Leiden,
promoveerde aldaar in de rechten, werd in 1780 lid en later president van de
overijselsche ridderschap. Hij compareerde eerst wegens Lindenhorst en sedert
1785 wegens Marxveld. Hij was commandeur der Duitsche Orde, balye van Utrecht,
werd drost van Salland, later lid van Gedeputeerde staten van Overijsel.
R.W.S., destijds woonachtig te Olst, behoorde 1 Maart 1814 onder de 43 notabelen
uit het departement ‘Monden van den Ysel, opgeroepen ter beoordeeling van het
ontwerp-grondwet’.
Hij is niet gehuwd geweest.
Regt

[Sloet tot Oldhuys, Volkier]
SLOET TOT OLDHUYS (Volkier), geb. 1563, overl. in of na 1625, zoon van
B a r t h o l d S. en van diens tweede vrouw E r m g a r d v a n D o e t i n c h e m .
In 1603 en ook in 1624 wordt hij vermeld als lid der ridderschap van Overijsel en
in 1610 als gedeputeerde. In 1619 was hij een der 24 gedelegeerde rechters over
's lands advocaat Joan van Oldenbarneveld. In die hoedanigheid wendde hij zich
tot de Staten van Overijsel met de vraag hoe hij zich in dezen had te gedragen. Van
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17 Maart 1624 tot 20 Maart 1625 was hij gecommitteerde ter admiraliteit van
Amsterdam. Bij Blok, Gesch. Ned. Volk, heet hij S l o o t .
Hij huwde in 1604 M a r g a r e t h a d e V o s v a n S t e e n w i j k , overleden in
1627, dochter van H e n d r i k , drost van Coevorden en van de Landschap Drenthe,
en van M e c h t e l d M u l e r t t o t d e n O r d e l . Zij wonnen twee zoons en twee
dochters.
Zie: W a g e n a a r , Vad. Hist. X, 341.
Regt
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[Sloet tot Oldruitenborgh, Anthony]
SLOET TOT OLDRUITENBORGH (Anthony), heer van Oldruitenborgh, Toutenburg,
Benthuis, Nijerwal en den Oldenhof, geb. te Vollenhove 2, gedoopt 4 Mei 1769,
overl. te 's Gravenhage 10 Maart 1853, zoon van A r e n t en van A n n a
Dannenberg.
Hij kocht in 1800 van Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk de havezathe
Nijerwal en behoorde onder de 43 notabelen uit het departement der ‘Monden van
den Ysel’, 1 Maart 1814 opgeroepen ter beoordeeling van het ontwerpgrondwet. In
1814 werd hij lid van de ridderschap van Overijsel en kamerheer van koning Willem
I en is ook ontvanger-generaal van de koninklijke nederlandsche loterij geweest.
Hij was coadjutor der Duitsche Orde, balye van Utrecht, en zag bij Kon. besluiten
van 1822 tot 1825 zijn adeldom en titel erkend.
Hij huwde te Vollenhove 8 Juli 1790 I s a b e l l a A n t o i n e t t e l e V a i l l a n t ,
geb. te Zwolle 29 Oct. 1773, overl. te 's Gravenhage 24 Febr. 1848, dochter van
J e a n G u i l l a u m e le V., brigade-generaal in de garde van Napoleon, en van
Isabella Antoinette van Imhoff.
Zij wonnen vier zoons, waarvan de oudste, A r e n t , geb. 29 Mei 1791, 2e luitenant
bij de garde-huzaren van R.J. Schimmelpenninck was en na den overtocht van de
Berezina, 28 Nov. 1812, tot de vermiste officieren van Napoleon's leger behoorde.
Zie: K y m m e l l , Gesl. Sloet in Wapenheraut XVI-XVII (1913), 285; Nederl.
Adelsboek (1917), 243.
Regt

[Sloet van Tweenyenhuizen, A.]
SLOET VAN TWEENYENHUIZEN (A.). Op den naam van dezen niet duidelijk te
determineeren persoon vermeldt B o s s c h a een luitenant, die zich 20 Mei 1809
onderscheidde bij de bestorming van het fort Dömitz aan de Elbe. B o s s c h a
verwijst daarbij naar L o u i s B o n a p a r t e , Documents Hist. III, 104.
Hij zal zijn geweest A r e n t baron S l o e t t o t T w e e n y e n h u i z e n , geb. te
Zwolle 26 Nov. 1790, overl. te Assen 20 Dec. 1849, zoon van baron C o e n r a a d
W i l l e m en van M a r i e M e c h t e l d F l o r e n t i n e barones G a n s n e b
genaamd Tengnagel.
Deze was lid van de ridderschap van Overijsel en overleed als directeur van de
registratie te Assen; hij was gehuwd met E u p h e m i a H e n r i c a v a n d e r
Horst.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Held. te Land III, 187, noot 1; K y m m e l l , Geneal. Sloet
in Wapenheraut XVI-XVII (1913), 282; Ned. Adelsboek (1927), 127.
Regt

[Sloet tot Warmelo, Arent]
SLOET TOT WARMELO (Arent), geb. op het huis Warmelo onder Diepenheim 11
Aug. 1708, overl. ald. 18 Febr. 1771, zoon van J o a n A l b e r t en van A d r i a n a
J o s i n a v a n H a e r s o l t e . Hij was heer van Warmelo en door zijn vrouw ook
van Kersbergen (bij Zeist). Hij was lid der ridderschap van Overijsel, verkreeg van
1755-60 commissie als gedeputeerde ten landdage van Bentheim en was in 1759
en 1768 gedeputeerde in de binnenlandsche deputatie van Overijsel.
Hij huwde te Zeist 1 Dec. 1751 met F l o r e n t i n a W i l h e l m i n a B o r r e v a n
A m e r o n g e n , vrouwe van Kersbergen en Bergestein, gedoopt te Utrecht (Dom)
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2 Nov. 1718, als laatste van haar geslacht overleden op het huis Kersbergen 30
April 1777, dochter van F l o r i s W i l l e m en van A d r i a n a J o h a n n a
Cornelia Schimmelpenninck van
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d e r O y e . Sloet's echtgenoote werd na den dood haars vaders (1718) met
Kersbergen beleend, en met Bergestein 25 Mei 1751, na den dood van haar tante
E l i s a b e t h B.v.A. Dit laatste goed verkocht zij met haar man 25 Febr. 1754 voor
5000 car. gld. aan G i j s b e r t J a n baron v a n H a r d e n b r o e k . Bij haar huwelijk
schonk zij met haar man aan de Herv. Kerk te Zeist een zilveren schenkkan ten
gebruike bij het Avondmaal. Uit dit huwelijk sproten drie zoons en twee dochters.
Een zoon, Floris Willem, volgt; de jongste dochter, E l i s a b e t h , huwde in 1780
met D e r k baron B e n t i n c k v a n D i e p e n h e i m , onder koning Lodewijk
landdrost van Overijsel.
Zie: K y m m e l l , Gesl. Sloet in Wapenheraut XVI-XVII (1913), 484; Nederl.
Adelsboek (1917), 230; Wapenheraut XII, 273; Geneal. Herald. Bladen IX, 11.
Regt

[Sloet tot Warmelo, Floris Willem baron]
SLOET TOT WARMELO (Floris Willem baron), geb. op huize Kersbergen 8 Oct.
1753, gedoopt te Zeist 14 Oct., overl. op het huis Warmelo 30 Jan. 1838, zoon van
Arent,hiervóór,envanF l o r e n t i n a W i l h e l m i n a B o r r e v a n A m e r o n g e n .
Hij werd 5 Oct. 1770 student te Deventer, verkreeg 22 Oct. 1777 brieven van
veniam aetatis en werd 24 Oct. d.a.v. wegens Warmelo ten landdage geadmitteerd.
Bij magescheid der nalatenschap zijner ouders: heer van Kersbergen 1 Maart 1782.
Van 1780 tot 1792 was hij gedeputeerde ter Staten-Generaal en behoorde 1 Maart
1814 onder de 43 notabelen uit het departement ‘Monden van den Ysel’, opgeroepen
ter beoordeeling van het ontwerp-grondwet. Later was hij lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal.
Benoemd in de ridderschap van Overijsel bij Kon. besl. van 28 Aug. 1814 no. 14,
werd 29 Aug. 1819 (no. 2) voor hem en zijn wettige nakomelingen de titel van baron
erkend. Als jonkheer der Duitsche Orde, balye van Utrecht, werd hij commandeur
te Schoonhoven, 28 Sept. 1815, evenzoo te Dieren 21 Jan. 1828 en coadjutor, en
sedert 21 Juni 1834 landcommandeur.
Hij huwde te Vollenhove 22 Sept. 1783 J o h a n n a C a t h a r i n a S l o e t
(1760-1832), dochter van L o d e w i j k A r e n d S. heer van Plattenburg en van
J o h a n n a G e e r t r u i d J u l i a n a v a n S y t z a m a . Uit dit huwelijk sproten 4
zoons en 3 dochters.
Zie: K y m m e l l , Gesl. Sloet in Wapenheraut; Gen. Her. Bladen IX, 12; Nederl.
Adelsboek (1917), 230; t e r K u i l e , Havezathen, 244; d' A b l a i n g , Duitsche Orde,
120.
Regt

[Sloet tot Westerholt, Willem baron]
SLOET TOT WESTERHOLT (Willem baron), geb. te Heerde 4 Nov. 1827, overl. te
Vollenhove 15 Juli 1854, zoon van Mr. H e r m a n W i l l e m J a n baron S.t.W.,
kantonrechter te Zutphen, en van J o h a n n a F l o r e n t i n a H e n n i n k .
Hij ontving zijn eerste onderricht op de instituten van van Os, te Vollenhove, en
van 't Hoen, te Hattem, en na zijns vaders dood op het instituut van Erbink, te
Vollenhove; hij had veel voorliefde voor de studie der duitsche, engelsche en friesche
taal en beoefende ook met vrucht de latijnsche taal. Maar het meest trok de wis- en
natuurkunde hem aan, óók het bouwkundig teekenen.
Toen van 1845 tot 1847 de verbetering van het Zwolsche diep werd aangevangen,
werd Sloet daarbij als adjunct-ingenieur aangesteld onder den bekwamen van
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Diggelen. Doch niet lang daarna waren de werkzaamheden daaraan, althans
voorloopig, geëindigd en Sloet, die beur-
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telings voor het technische en administratieve gedeelte werd gebruikt, moest naar
een andere betrekking omzien Intusschen had de studie der telegrafie hem zeer
aangetrokken en hij had zich daarop zoodanig toegelegd, dat hij op het vergelijkend
examen, bij de invoering der rijkstelegrafie. onder de eersten was die werden
aangenomen. Hij zette zijn studie in die richting voort en werd zoo bekwaam
bevonden, dat uit naburige landen voorstellen inkwamen om daar in dienst te treden.
Hij wees deze van de hand. In zijn laatste levensjaren was hij aangewezen om te
Delft de aankomende telegrafisten practisch onderricht te geven. Hij had zich ook
in die jaren op de hoogte gesteld van de staathuishoudkunde. Daartoe vertaalde
hij verschillende belangrijke werken op dit gebied, o.a. M a c C a l l o g h , Over de
werkloonen en den toestand der arbeidende klasse, met aanteekeningen en een
aanhangsel: Over de voornaamste bestanddeelen van het werkelijke loon van
arbeiders en eenige opmerkingen over den min gunstigen toestand van een groot
aantal arbeiders; voorts: R i c h a r d W h a f e l y , Lessen tot inleiding der
Staathuishoudkunde. In het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde X, stuk II, 177 en
volg. schreef hij: De electrische telegraaf in betrekking tot de algemeene welvaart.
Bovendien bestaat van dezen vroeg overleden man een vertaald werk van I g n a z
P a l l m e , Beschrijving van Kordofan, dat hij met een zelf vervaardigde kaart en
met aanteekeningen verrijkte. Terwijl hij nog te Amsterdam op het telegrafisch bureau
werkzaam was, werd hem door de maatschappij ‘Felix Meritis’ opgedragen het
opstellen van een wetenschappelijk verslag van haar handelingen, waarvan hij zich
naar genoegen kweet.
Sloet overleed na een werkzaam leven, nog niet ten volle 27 jaar oud. Hij is niet
gehuwd geweest.
Zie: K y m m e l l , Gesl. Sloet in Wapenheraut XVI-XVII (1913), 101; Nederl.
Adelsboek (1917), 225.
Regt

[Sloot, Henricus van der]
SLOOT (Henricus v a n d e r ), geb. te Boxum 15 Dec. 1730, overl. te Hiaure (Fr.)
14 April 1766, zoon van Henricus Albertus v.d. S., die volgt, werd 18 Oct. 1756
ingeschreven als theol. student aan de leidsche hoogeschool, legde 15 April 1760
als candidaat voor de classis van Leeuwarden een schitterend examen af in de
grondtalen, zoodat hij ‘daardoor groote en rechtmatige verwondering bij de
vergadering verwekte’, gaf te Leiden privaat onderwijs in de oostersche talen en
bezorgde daar een uitgave van het arabische gedicht Togray, werd 21 Nov. 1764
bevestigd als predikant te Hiaure en Bornwerd, waar hij tot tweemaal toe werd
aangezocht voor een leerstoel aan de hoogeschool te Duisburg, hetwelk hij echter
van de hand wees.
Zie: T.A. R o m e i n . Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
541; A.G. Camper, Redevoering bij de plegtige inhuldiging van Vrieslands Athenaeum
te Franeker op 28 Dec. 1815 (Harlingen 1816), 82; S. C u p e r u s , Kerkelijk leven
der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek (Leeuwarden 1916), 71, 82;
J.N a t , De studie van de Oostersche talen in Nederland in de 18e en de19e eeuw
(Purmerend 1929), 95.
Wumkes

[Sloot, Henricus Albertus van der]
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SLOOT (Henricus Albertus v a n d e r ), geb. te Barbij in Saxen 30 Maart 1695, overl.
9 Aug. 1778, zoon van Feddo v.d. S., kamerdienaar bij den hertog van Saxen-Barbij.
Candidaat in de theologie zijnde, werd hij 24 Juni 1719 als hulpprediker bij Dr. P.
Kempe te St. Kruis onder
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Walcheren beroepen en na diens dood er aangesteld als predikant. In 1728
verwisselde hij zijn standplaats met Boxum, waar hij tot zijn dood werkzaam was.
Van hem verscheen een apologetisch geschrift, getiteld De kerk verdedigt tegens
hoon en laster van eenen Gerben Fenema, waarbij gevoegt zijn aanmerkingen van
Heidanus en Vitringa (Leeuw. 1731). Deze Fenema, eerste oefenaar te Leeuwarden,
schreef boekjes tegen den kinderdoop en toonde o.a. in zijn Twist des Heeren met
de inwoonderen des lands weinig eerbied te hebben voor de predikanten, en het
inwendig licht te stellen boven de kerkelijke leer en verkondiging. Later stond v.d.
Sloot minder scherp tegenover het konventiekelwezen en de oefenaars, ja, hij
steunde het openlijk. Hij liet in de pastorie te Boxum den mennisten prediker Beets
en in de kerk den stoelwinder Bernardus en zekeren Sanne optreden. Het beviel
echter zoo slecht, dat hij, toen de classis hem wegens overtreding van de kerkelijke
reglementen berispte, moest erkennen, dat hij ‘aan dat slag van luyden te veel had
toegegeven’. Een bewijs dat hij zich weinig om de kerkelijke voorschriften
bekommerde, was wel het feit, dat hij Ds. Nicolaas Gaastma Klundert voor het
predikambt opleidde buiten de academie om, zoodat de curatoren der franeker
hoogeschool zich met het geval bemoeiden. Hij stond bekend als een geleerd man,
en gaf nog in het licht: Rouwklaage over het smertelijk doch zalig afsterven van den
heer Everhardus Wielinga, gedeputeerde staat van Friesland (Leeuw. 1733);
Gedichten (Leeuw. 1750). Een nederlandsch vers van hem vindt men 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 (Leeuw. 1752), dl. 2.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 182,
541; S. C u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek
(Leeuw. 1916) I, 71, 82; It, 166-168; E.J. D i e s t L o r g i o n , De Nederduitsche
Herv. kerk in Friesland (Groningen 1848), 224-227.
Wumkes

[Slooten, Adrianus van]
SLOOTEN (Adrianus v a n ), geb. 7 Juli 1787 te Dokkum, ald. overl. 7 Dec. 1864,
zoon van den burgemeester Mr. F e d d o J a n v.S. en S e t s k e Y p e y , liet zich
23 Sept. 1805 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 3
Oct. 1810 op stellingen in de rechten promoveerde. Hij was notaris in zijn
geboorteplaats (1818-52), tevens secretaris der stad en lid der Prov. staten. Op 20
Nov. 1815 huwde hij te Vries met H e n r i c a C a t h a r i n a v a n G i f f e n (geb.
29 Jan. 1794, overl. te Dokkum 28 Sept. 1843), die hem 5 zoons schonk: 1e F e d d o
J a n , notaris te Anjum 1858-61, te Dokkum 1861-79, geb. ald. 15 Febr. 1821, overl.
te Doetinchem 3 Febr. 1891, gehuwd 29 Juni 1854 met D i d e r i c a R e i n h a r d i n a
S c h o n e g e v e l t e Dokkum, geb. 20 Oct. 1822, ald. overl. 23 Jan. 1877; 2e
O m i u s , inspecteur van het landswezen, geb. te D. 1 Nov. 1828, overl. te Gron.
12 Juni 1890, gehuwd 13 Oct. 1859 te Metslawier met T e t t j e W i t t e v e e n (geb.
aldaar 19 Oct. 1829, overl. te Groningen 11 Oct. 1875); 3e S i m o n J o h a n ,
hypotheekbewaarder, geb. te D. 27 Dec. 1830, overl. te Haarlem 27 Nov. 1902,
gehuwd 29 Juni 1854 met A a f k e G r a t a m a (geb. te Nijekaske 10 Sept. 1831,
overl. te Haarlem 23 Juni 1896); 4e A d o l f , zeepzieder, wethouder te D., geb. ald.
7 Maart 1833, ald. overl. 16 Dec. 1908, gehuwd met G e r t j e W o u t e r a V e r w i j s
(geb. te Deventer 17 Juli 1835); 5e A d r i a n u s H e n r i c u s , burgemeester van
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Rauwerderhem, lid der Prov. staten, geb. te D. 8 Juli 1837, overl. te Leeuwarden
28 Maart 1902, gehuwd te Bergum 27 Sept. 1866 met jkvr. M a r i a C l a r a v a n
S m i n i a (geb. te Bergum 29 Juli 1836, overl. te Leeuwarden 31 Mei 1908).
Zie: Nederland's Patriciaat 1915, 337, 339.
Wumkes

[Sloten, Wijbe van]
SLOTEN (Wijbe v a n ), geb. te Midlum 11 Nov. 1704, overl. te Franeker Juli 1790,
zoon van Ds. F e d d e v.S., liet zich 14 Sept. 1722 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, promoveerde aldaar tot phil. dr. in 1726 op een Dissertatio
De verbis et sententiis, was predikant te Ried (1729-41) en Tjummarum (1741) tot
aan zijn dood. Hij is daar 10 Juli 1790 begraven. Zijn broeder A d r i a n u s v.S. (geb.
10 Nov. 1707 te Midlum, overl. 12 Sept. 1778) was predikant te Aalsum.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 218,
244, 482.
Wumkes

[Sloterdijck, Jacobus]
SLOTERDIJCK (Jacobus), geb. te Kimswerd 24 Juni 1718, overl. 15 Aug. 1748,
zoon van Ds. W i b r a n d S., liet zich in 1735 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, waar hij in 1738 onder leiding van prof. E.L. Vriemoet een
dissertatie verdedigde De Simsone apud exteros vix obvio, et de favis a Simsone
repertis (Franeq. 1738). Hij is 22 Maart 1743 als candidaat bevestigd te Arum, waar
hij tot zijn dood als predikant werkzaam was. Men vindt van hem een latijnsch vers
achter de Dissertatio exhibens bigam observationum ad loca s. codicis Ps. 92:14
et Apoc. 3:1, verdedigd door Hetto Reinalda (Franeq. 1739), en een epigram achter
de Dissertatio phil. de sacris gentilium lucis (Franeq. 1738), verdedigd door Johannes
Alb. Melchioris.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 327.
Wumkes

[Slotsboo, Daniël Josephus]
SLOTSBOO (Daniël Josephus), liet zich in 1761 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Franeker, waar hij in 1778 promoveerde tot jur. utr. dr. op een
proefschrift, met carmina votiva van J. Terpstra, E. Wassenberg, J. Ruardi, Joh.
v.d. Dussen, Dr. A. Camphuysen, A. Schouten van Sprankhuizen en G. Tresling.
Van hem verscheen in verzen: Honori et meritis J. Terpstra cum J.u.d. crearetur
(Franeq. 1761); Vreugdegalm der zegenvierende vrijheid toegewijd aan Z. Hoogh.
Willem V, ter gelegentheid dat Z. Doorl. Hoogh. de regeering zelf aanvaardde (Leeuw.
1766); een latijnsch vers op de inauguratie der boogleeraren E. Wigeri, C.E. de Lille
en F.U. Winter op 6 Maart 1760 (Franeq. 1760); Rouwklagt over het afsterven van
Haar Doorl. Hoogheid Maria Louisa (Franeker 1765); nederl. vers Ter bruiloft van
Mr. Tjaardt van Swaneveld en Johanna Venema (1764); Aan mijnen vriend Adam
Camphuysen tot meester der beide rechten verkooren (Franeker 1765); Verhandeling
over de Graaven van Holland, waarin betoogt werd, dat de Staaten van Holland
altijd souverain geweest zijn, en het gevoelen van Barueth alsof de Graaven de
oppermacht Jaren gehad hebben, werd tegengegaan (Gron. 1767).
Wumkes
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[Sluiter, Hermanus Henricus]
SLUITER (Hermanus Henricus), geb. te Deventer, 3 Nov. 1814, overl. in 1885. Zijn
ouders waren Jan Otto Sluiter (die volgt) en C a t h a r i n a H e r m a n n a P r o p e r .
Zijn moeder vestigde zich als weduwe te Leiden, waar hij studeerde. Hij werd
predikant te Terwolde 9 Mei 1841, te Vlaardingen 12 Nov. 1848, te Amsterdam 18
Juni 1851; emeritus 1 Oct. 1881. Zijn vrouw was P h i l i p p a J o h a n n a
Petronella
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M e t e l e r k a m p , dochter van Carel Lucius Petrus Metelerkamp (zie dl. IX, kol. 666
v.). Hij was voorzitter van de maatschappij Unitas, afd. Amsterdam, en bestuurslid
van het Bijbelgenootschap. Hij schreef eenige opstellen in het Christelijk maandschrift
voor den beschaafden stand, en van hem verscheen ook zijn toespraak bij het
verslag van het Bijbelgenootschap in 1854.
Zie: I s . P r i n s , Kerkel. register der predikanten te Amsterdam 1818-60 (Amst.
1861), 69 v.; Kerkelijk Handboek (1878), 219; (1903), Bijl., 156; (1907), Bijl., 162;
(1908), Bijl., 103; Navorscher (1900), 420-427.
Knipscheer

[Sluiter, Izaak]
SLUITER (Izaak), of S l u y t e r , geb. te Garderen in 1779, overl. te 's Gravenhage
16 Mei 1836. Zijn ouders waren Johannes Sluiter (2) en E v a D e r m o u t . Hij werd
predikant te Zalk 5 Juli 1801, te Zaltbommel 18 Mei 1806, te Arnhem 31 Mei 1807,
te 's Gravenhage 3 Dec. 1809. Te Zalk is hij bevestigd door I.J. Dermout (zie dl. IV,
kol. 500); te Zaltbommel door J.G. Kist (zie dl. IX, kol. 518 v.). Hij was meermalen
lid van de Synode. Ook was hij lid van de commissie voor de zaken der indische
kerken, en sedert 1825 secretaris van het Genootschap tot verdediging van den
christelijken godsdienst. Te zamen met I.J. Dermout gaf hij uit: Twee leerredenen
op de verlossing des vaderlands ('s Gravenh. 1814). Hij schreef een Verslag nopens
den godsdienstigen staat in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in
De Vriend des vaderlands.
Er is een portret van hem.
Zijn zoon J a n J a c o b S l u i t e r was predikant te Heerjansdam sedert 3 Maart
1833, te Voorschoten sedert 28 Mei 1837; emeritus 1873, overl. in 1900. Zijn zoon
W i l l e m J a n O t t o S l u i t e r , geb. 1823, werd predikant te Zalk 10 Jan. 1847,
te Wijhe 25 April 1852, te Dordrecht 26 Juni 1853; emeritus 1875, overl. in 1904.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 368; Boekzaal (Juni
1836), 784; H.J. R o y a a r d s , Feestrede.... 50-jar. bestaan v.h. Genootschap ter
verd. v.d. christ. godsdienst ('s Gravenh. 1835), 41, 60, 184; Kerkelijk Handboek
(1903), Bijl., 114, 165; (1907), Bijl., 113, 119, 122, 163; (1912), Bijl. 156 v.; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 797 (no. 832).
Knipscheer

[Sluiter, Jan Otto]
SLUITER (Jan Otto), geb. te Garderen 4 Mei 1782, overl. te Deventer 8 Febr. 1815.
Zijn ouders waren Johannes Sluiter (2) (die volgt) en E v a D e r m o u t . Zijn vrouw
was C a t h a r i n a H e r m a n n a P r o p e r , dochter van Hermanus Proper (zie dl.
V, kol. 541 v.) en H e n d e r i n a E e k m a r s . Bestemd voor het predikambt, neigde
zijn geaardheid meer tot de klassieke letteren, eerst op de latijnsche school te Leiden
onder Jean Luzac, daarna aan de hoogeschool te Leiden onder Daniël Wyttenbach.
Ook beoefende hij wis- en natuurkunde en de rechtsgeleerdheid. Reeds 21 jaar
oud werd hij doctor in de beide rechten. Na den dood van Jacobus Terpstra (zie dl.
VI, kol. 1273 v.) (3 Juni 1803) werd hij benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis
der welsprekendheid en de grieksche letterkunde te Deventer. Hij aanvaardde zijn
taak 2 Nov. 1803 met zijn: Oratio de utilissima reipublicae Atticae cognitione. Hierin
stelde hij de voortreffelijkheid van Solon's wetgeving ten voorbeeld aan de
staatsregeling van ons volk, een actueel woord in die dagen, toen men zocht naar
een grond-
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wet voor ons land. In denzelfden geest uitte hij zich in zijn ‘Lectiones publicae’. Op
zijn ‘collegia privata’ onderwees hij de auctores classici, maar ook het Grieksch van
het Nieuwe Testament. Aan zijn uitgave: Lectiones Andocideae (Ultraj. 1804) voegde
hij toe de onuitgegeven: Animadversiones L.C. Valkenarii et J. Luzacii, een van
groote geleerdheid getuigende studie. Voor een beroep naar Franeker bedankte
hij. De door Luzac onvoltooide Lectiones Atticae heeft hij uitgegeven. Zijn arbeid
aan een nieuwe uitgave van Demosthenes' redevoeringen bleef door zijn
vroegtijdigen dood achterwege. De rede waarmede hij 15 Oct. 1810 het rectoraat
aanvaardde, De Graecis Latinisque litteris non sine ingenti humanitatis jactura
negligendis, richtte zich tegen degenen, die de kennis van het Grieksch voor juristen
overbodig achtten. De bibliotheek van het athenaeum te Deventer bewaart èn in
handschrift èn in afschrift (door zijn zoon Dr. J.G. S l u i t e r ) zijn laatste werk: de
warm gestelde, vaderlandlievende Oratiuncula, waarin hij na de bevrijding van het
fransche juk de studenten opwekte om door ernstige toewijding mede te werken
aan den bloei van de toen gelukkig aan den ondergang ontkomen Illustre School.
Hermanus Henricus Sluiter was zijn zoon (zie boven).
Zie: C. F r a n s e n v a n E c k en P. B o s s c h a , Het tweede eeuwfeest van het
Athenaeum illustre te Deventer (Deventer 1830); J.C. v a n S l e e , De illustre school
te Deventer, 1630 -1878 ('s Gravenhage 1916), 135 v.; Redevoering van C. Fransen
van Eck uitgespr. 15 Febr. 1815 in Kunst en Letterbode (1815) II, 228-243;
Handelingen v.d. Maatsch. d. Ned. letterkunde (1815), 18; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biogr. Handwoordenboek II (Zutphen 1870), 893.
Knipscheer

[Sluiter, Johannes (1)]
SLUITER (Johannes) (1), of S l u y t e r , geb. te Eibergen 15 (gedoopt 26?) Sept.
1664, overl. te Steenwijk 23 Juli 1742. Zijn ouders waren Willem Sluyter (zie dl. V,
kol. 753-755) en M a r g a r e t h a S i b y l l a H o o r n a e r t . Zijn moeder overleed
drie weken na zijn geboorte; dit droevige feit herdacht zijn vader in zijn gedicht:
‘Doots-Echt-Scheydinge’. Hij is 24 April 1692 gehuwd met M a r i a S l u i t e r (dochter
van zijn oom Daniël Sluiter, gehuwd met A n n a W i j g i n k ). Zij hadden acht
kinderen. Hij studeerde te Deventer en te Utrecht, en werd adjunct-predikant te
Raalte 16 Oct. 1687, predikant aldaar in 1697, te Steenwijk omstreeks Juni 1707.
Egbertus Metelerkamp (zie dl. IX, kol. 667) hield een lijkrede op hem.
Hij schreef: De groote Hoogepriester (tekst: Hebr. 5:7-10; Hebr. 7); Bepaaltheit
van 's menschen leeftijd aangedrongen (ook aangeduid als: Bekrompen Levensperk)
(tekst: Ps. 90:10; Openb. 16:15) (Deventer); De sorgvuldige wachl; Bijbel-poezij
over alle de kapittelen van den Bijbel (Zutph. 1714); Schets van de geloofswaarheden
(Zwolle 1719); Schakel van geestelijke gezangen (Zwolle 1740), twee deelen.
Zie: Kerkelijk Handboek (1912), Bijl., 151, 152; Levensbeschrijving van den
dichter..... (Willem Sluyter) in Alle de werken (van W. Sluyter).... (Rott. 1861); R.
A r r e n b e r g , Naamregister v. nederduitsche boeken tot 1787, 477; 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]), 170, 481, 522
en reg.; H.W. H e u v e l , Willem Sluyter van Eibergen (Eib. [1919]); Navorscher
(1900),
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420-427; J.C. v a n S l e e , De illustre school te Deventer, 1630-1878 ('s Gravenh.
1916), 228.
Knipscheer

[Sluiter, Johannes (2)]
SLUITER (Johannes) (2), of S l u y t e r , geb. te Rouveen in 1742, overl. te Amsterdam
20 Juni 1782. Hij studeerde te Groningen en te Utrecht in de godgeleerdheid, en
werd 28 Sept. 1766 predikant te Garderen, bevestigd door zijn vader Willem Sluiter
(zie beneden) die gehuwd was met A g n e t a S c h u t t e . De vrouw van Johannes
Sluiter was E v a D e r m o u t , dochter van I s a a c D e r m o u t , een koopman en
fabrikant te Leiden. In 1782 te Diemen beroepen, kon hij nog, hoewel ongesteld,
op 16 Juni zijn afscheidsrede te Garderen houden, maar 21 Juni stierf hij te
Amsterdam ten huize van zijn schoonmoeder, de weduwe Isaac Dermout. De
afscheidsrede (over Hebr. 12:20 v.) is met de niet uitgesproken intreerede, bestemd
voor Diemen (over Col. 1:28), uitgegeven door zijn oom Rutger Schutte (zie dit deel
kol. 898) (Amst. 1783 (?)). Zijn zoon W i l l e m S l u i t e r werd 8 Dec. 1799 predikant
te Zalk, en overleed reeds 12 Jan. 1801. Zijn zoons Izaak en Jan Otto gaan hiervoor.
Zie: Navorscher (1900), 420-427; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 128; (1908),
Bijl., 109; en boven sub Johannes Sluiter (1).
Knipscheer

[Sluiter, Willem]
SLUITER (Willem), of S l u i j t e r , geb. te Raalte omstr. 1700, overl. te Rouveen 15
Mei 1776. Zijn ouders waren Johannes Sluiter (1) (zie boven) en M a r i a S l u i t e r .
Zijn vrouw was A g n e t a S c h u t t e , zuster van Rutger Schutte (zie dit deel kol.
898), dochter van O t t o S c h u t t e , rechter te Diepenheim, en van M a r i a
Couper.
Willem Sluiter studeerde te Deventer, en werd predikant te Rouveen, waar ook
zijn grootvader was overleden op 10 Oct. 1723. Den 10den Oct. 1773 herdacht hij
er zijn 50-jarigen dienst. Zijn zoon O t t o R u t g e r E g b e r t S l u i t e r volgde hem
aldaar op 15 Juni 1777, en werd bevestigd door zijn broeder Johannes Sluiter (2)
(zie boven), overl. 14 Aug. 1796.
Hij schreef: Inleiding tot de H. Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments (Amst.
z.j.), twee deelen; De Wet des Heeren, onderscheidenlijk voorgedragen als een wet
der natuur, een wet van Mozes en een wet van Christus (Zwolle 1743); De weg ten
leven, aangewezen in de leer des geloofs begreepen in den Heidelb. Catechismus....
(Utr. 1737; Zwolle 1745), twee deelen.
Zie: Kerkelijk Handboek (1912), Bijl., 152; Levensbeschrijving van Willem Sluyter
(zie boven in voce Johannes Sluiter (1)); R. A r r e n b e r g , Naamregister v.
nederduitsche boeken tot 1787, 477; 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]), 548; H.W. H e u v e l , Willem Sluyter van
Eibergen (Eib. [1919]); G.D.J. S c h o t e l , Gesch. v.d. oorsprong.... van den Heid.
Catech. (Amst. 1863), 320, ook aant. 4; J.C. v a n S l e e , De illustre school te
Deventer, 1630-1878 ('s Gravenh. 1916), 240.
Knipscheer

[Smeding, Alle Jans]
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SMEDING (Alle Jans), geb. 7 Jan. 1820 te Roordahuizum en daar overl. 5 Jan.
1902, smid van beroep, had veel omgang met jhr. Vegelin van Claerbergen, die
hem boeken gaf, huwde met de boerin J a n k e T j e r k s B o t t i n g a (overl. 5 Oct.
1899), gaf later het smidsvak op, werd rentenier en gemeenteraadslid van
Rauwerderhem. Zijn friesch werk vindt men in Iduna (1863-64, 1873); Forjit my net
(1874, 1876, 1880, 1884, 1892, 1895, 1901), Swanneblommen (1851; 1852, 1856,
1857, 1876, 1879, 1881, 1884, 1896, 1899; Fryske Húsfrjeon (1852, 1855, 1863,
1865,
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1867). Een paar liederen van hem zijn op muziek gezet in Frysk Lieteboek, no. 32
en Nij Frysk Lieteboek, no. 54. Hij was medewerker aan het friesch woordenboek.
Zie: Sj. d e Z e e , Forjit my net (1902), 4, 21, 25; J.J. H o r n s t r a in Fryslân
(1929), 65; S.J. d e J o n g in Fryslân (1920), 161.
Wumkes

[Smeding, Ritske Doekes]
SMEDING (Ritske Doekes), geb. te Leeuwarden in 1804 en aldaar overleden 24
Febr. 1885, legde zich in zijn jeugd met ijver toe op de beoefening der natuurkundige
wetenschappen en bracht het in de kennis daarvan op een voor een leek niet
alledaagsche hoogte. Vooral ook de metereologie was een zijner lievelingsstudiën;
meer dan 40 jaar deed hij daartoe dagelijksche waarnemingen, die het Koninklijk
Ned. Metereologisch instituut te Utrecht zeer ten goede kwamen en waarvan de in
vereeniging met J.J. Bruinsma te Leeuwarden, opgemaakte overzichten jarenlang
in de verslagen van den toestand der provincie Friesland werden opgenomen. Hij
nam als 2e luitenant bij de dienstdoende schutterij deel aan den Tiendaagschen
veldtocht en was o.a. tegenwoordig bij den slag van Hasselt en Leuven. Hij was
van 1840-65 lid van den gemeenteraad, en voorts bestuurslid van tal van instellingen,
zooals van het Nutsdepartement, het Natuurkundig Genootschap en van
verschillende filantropische vereenigingen.
Zie: Leeuw. Courant 26 Febr. 1885.
Wumkes

[Smeding, Sietse Sietses]
SMEDING (Sietse Sietses), geb. te Roordahuizum 16 Oct. 1830, overl. te
Scharnegoutum 8 Oct. 1892, zoon van den landbouwer S y t s e A n d r i e s S. en
G r i e t j e B r u i n s m a , werd ondermeester te Akkrum en in 1858 hoofd der school
te Scharnegoutum, was gehuwd met A k k e D o u w e s J o n g b l o e d uit
Oppenhuizen. Jarenlang was hij redacteur van de courant Friso, die te Workum
verscheen. In de Fryske Húsfrjeon (1851-53) komen van hem verschillende friesche
bijdragen voor, eveneens in Bijekoer (1852-53) en in Swanneblommen (1856).
Zie: J.J. H o r n s t r a in Fryslân (1928), 161, 177; mijn opstel In Huzumer
Klaverbled in Sljucht en Rjucht (1928), 101; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1934),
320.
Wumkes

[Smeele, Johannes Petrus]
SMEELE (Johannes Petrus), geb. te 's Gravenhage 23 April 1832, overl. aldaar 5
Jan. 1888. Hij doorliep lagere school en gymnasium te 's Gravenhage, studeerde
te Leiden en promoveerde aldaar 2 April 1856 op een proefschrift Over de oorzaken
van den strijd tusschen Engeland en zijne Amerikaansche koloniën in de vorige
eeuw tot doctor in de beide rechten. Negen dagen later werd hij beëedigd als
advocaat en procureur in zijn geboorteplaats, om vier jaar daarna benoemd te
worden tot lid van de rechtbank op Curaçao. Bij de nieuwe rechterlijke indeeling in
1869 ging hij over in het nieuwe Hof van Justitie, waarvan hij in 1872 voorzitter werd.
Intusschen had hij in de moeilijke jaren van 1871 en 1872 het ambt van
procureur-generaal waargenomen, waartoe hij in 1878 definitief benoemd werd.
Ook had hij zitting in den Kolonialen raad. Onverwacht werd hij in 1886 voor het
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kiesdistrict Leiden tot lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal gekozen. Hij
was gehuwd met A.E.C. d e S u r m o n t d e B a s .
Bron: familie-aanteekeningen; Nieuwe Rotterdamsche Courant 25 Mei 1886; A.T.
B r u s s e , Curaçao en zijne bewoners.
de Gaay Fortman

[Sminia, Jetze van]
SMINIA (Jetze v a n ), geb. 4 Juli 1625, overl. 16 Dec. 1678, zoon van H e s s e l
v a n S m i n i a en diens tweede vrouw W i j t s k e v a n H o p -
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p e r s , liet zich Juli 1646 als student inschrijven aan de hoogeschool te Leiden en
28 Nov. 1650 als advocaat voor den Hove van Friesland. Op 15 Febr. 1653 raadsheer
geworden, bleef hij dit tot zijn benoeming tot grietman van Gaasterland (2 Juli 1669).
Later werd hij volmacht ten Landsdage, gedeputeerde en afgevaardigde ter
Staten-Generaal. Zijn vrouw was A n n a M a r i a v a n B a e r d t , die hem elf
kinderen schonk en naast hem ligt begraven in de Galileërkerk te Leeuwarden.
Zie: d e H a a n H e t t e m a , Stamboek van den Frieschen Adel, I, 363; II, 254;
Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 41, 44; v a n S m i n i a , Naamlijst van
Grietmannen, 381; Charterboek van Friesland V, 798 vlg.; J. S i c k e n g a , Het Hof
van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 211.
Wumkes

[Sminia, Hobbe Baerdt van]
SMINIA (Hobbe B a e r d t v a n ), geb. 22 Aug. 1655, overl. 21 Oct. 1721 te
Leeuwarden, zoon van den raadsheer J e t z e v a n S m i n i a en A n n a M a r i a
v a n B a e r d t , werd eerst secretaris der grietenij Stellingwerf-Westeinde, en bleef
dit, totdat hij na den dood van Joh. van Glinstra verkozen werd tot Raad in het Hof
(30 Oct. 1679). Tegen zijn keuze, die door het kwartier Zevenwolden geschiedde,
werd geprotesteerd door eenige leden van het kwartier Oostergoo, doch zonder
gevolg. Bijna 42 jaar is hij raadsheer geweest; gedurende de laatste 6 jaar, n.l.
sedert den afstand van M a r t i n u s v a n S c h e l t i n g a , nam hij de functies van
oudsten en presideerenden raad waar. Hij bedankte 29 Mei 1721 voor dit ambt. Zijn
eerste vrouw was T e t h j e G e r r o l t s m a , zijn tweede C a t h a r i n a v a n
H a e r s m a , zijn derde I d a M a r g a r e t h a v a n R h a l a . Bij deze drie vrouwen
had hij negen kinderen.
Zie: d e H a a n H e t t e m a . Stamboek van den Frieschen Adel, I, 365; II, 254;
Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 48, 55; B a d e r s , Poëmata, 32; M.
S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869),
239.
Wumkes

[Smit, Henricus]
SMIT (Henricus), geb. te Amsterdam omstr. 1665, overl. te Enkhuizen 16 Nov. 1727.
Hij werd predikant in den Helder en Huisduinen 8 Mei 1689, te Uitgeest in Nov.
1692, te Enkhuizen 3 Dec. 1703. Hij schreef: Nebucadnezar's pracht, val en herstel
(Dan. 4); Het Heilig Avondmaal (1 Cor. 11:24-28); Silveren trompet; Alle zijne
predikatiën.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 372, 688; V e e r i s
e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk Alphabeth (Enkh. 1750), 189; 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]), 252, 423 v.,
535, Register; Kerkelijk Handboek (1908), 112, 119, 145; J.C. v a n d e r L o o s ,
Gesch. v. Uitgeest (Haarl. 1925), 255.
Knipscheer

[Smit, Johannes]
SMIT (Johannes), geb. te Nijmegen in 1630, overl. te Amsterdam 23 Mei 1710. Hij
werd in Nov. 1660 beroepen als predikant te Herveld, aldaar opvolger van David
Heijster (zie dl. VIII, kol. 770), en kwam in Febr. 1667 te Nijmegen, in Jan. 1681 te
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Alkmaar, 30 April 1684 te Amsterdam. De zoon van den bekenden Johannes Smetius
(zie over deze beiden dl. V, kol. 756 v.) stond ruim een jaar, van 1679 tot het begin
van 1681, tegelijk met hem als predikant te Nijmegen; vandaar menigmaal verwarring
door de overeenkomst hunner namen (zie hierover: Arch. voor kerkel. gesch. IV,
1833, 123, aant. 7 en 138v., aant.
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32, en Ned. arch. voor kerkel. gesch. IV, 1844, 9).
Hij schreef: Verklaring over het boek Esther en over Rom. 15 in Verscheide
leerredenen (Amst. 1739); Over den eersten psalm; Over de Prediker van Salomon,
twee deelen (1669; herdr. 1743?); Uytlegging van de 12 artykelen des geloofs (Amst.
1661), waarin mede een menigte teksten worden verklaard door (N o o r d b e e k
e n M o u r i k t.a.p. aangewezen); Nederlands blijde en gezegende Pinxterdag (Jes.
59:19; 66:19) (Amst. 1706); Ervarenheit in het verstand der tijden, hedendagsche
predikatie over 1 Kron. 12:32 (Amst. 1708); Der Christenen jubeljaar, verkondigd
door den apostel Petrus Actor. 3:19-21, waar uyt het woord der bekeeringe....
schriftmatig verklaard en toegepast.... tot ontsluiting en inleiding dezes jaars 1700
(Amst. 1700); De stammen Israels en hare synagogen gelouterd.... schriftmatige
uytbreiding van.... den brief van Jacobus. Mitsgaders de geestelijke lente.... onder
de heidenen, vertoond uit Hooglied 2:10-13 (Amst. 1698); De uitmuntende
levenswijze en predikdienst van G. Whitefeld (vgl. H e r z o g 's Realencyklopädie);
Christi voorbereyding tot syn eigen dood (Job 32:17); Nederlands blijde en
gezegende veldtocht des jaars 1706 (Ps. 138:7, 8) (Amst. 1706).
Zijn portret is gegraveerd door D. Dankerts en J. Gole.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 371; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 134, 145; (1908), 99, 101; Bibliotheca theologica et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 797 (no. 834); P. R a b u s , Boekzaal
van Europa (vergel. dl. IX, kol. 831-833) (1698a), 230, (1700a); K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutph. 1870), 899; V e e r i s e n d e
P a a u w , Vernieuwt kerkelijk alphabeth (Enkh. 1750), 189; 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]), 112, 124, 135, 140,
168, 186, 200, 207, 230, 233, 308, 313-315, 319 v., 328 v., 332, 334, 355-357, 369,
372 v., 378 v., 382, 384 v., 390, 392, 401, 406, 418, 426, 441, 457, 462, 467, 478,
484, 494, 497, 501, 513, 523; E.A. v a n B e r e s t e i j n , Repertorium van gedrukte
genealogieën.... (Haarl. 1933), 185; H. C r o e s e , Kerkelijk register der predikanten...
te Amsterdam tot1792 (Amst. 1792), 120; R. A r r e n b e r g , Naamregister van
nederduitsche boeken tot 1787, 479.
Knipscheer

[Smitius, Petrus]
SMITIUS (Petrus), predikant te Joure (1636-39), Oldelamer c.a. (1639-59) en Hallum
1659 tot zijn dood in 1688. Een latijnsch vers van hem komt voor in: H e n r .
L a u t e n b a c h , Het Lam Godts, dat is een verklaringhe over de historie van het
lijden onses Heylandts ende Zalighmaekers (Leeuwarden 1665).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuwarden 1886),
113, 620, 651.
Wumkes

[Smits, Dingeman Wouter]
SMITS (Dingeman Wouter), geb. in 1748, overl. te Rotterdam 12 Jan. 1806. Hij
werd predikant te Zuilen in 1772, te Amersfoort in 1773, te Rotterdam in 1776,
hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de illustre school aldaar in 1787. Jan Scharp
(zie dl. IV, kol. 1203-05) bezorgde na zijn dood de uitgave van zijn: Drie laatste
leerredenen (Rott. 1806), en voegde daaraan toe een lijkzang en een onderschrift
bij zijn portret. Anoniem is van Smits verschenen: Schaadelijkheid der thans
heerschende tweedragt in onze republiek en beste raad voor overheeden, leeraars
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en de ingezeetenen van Nederland (Rott. 1782); dat hij de schrijver was, is spoedig
algemeen bekend geworden. In hetzelfde jaar verscheen als ‘vervolg’ hierop:
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Verdeediging van de stadhouderlijke regeering en het stadhouderlijke Oranjehuis
(Rott. 1782). Eindelijk was hij medewerker van het oranjegezinde weekblad: De
post naar den Neder-Rhijn, waarvan Philippus Verbrugge de redacteur was (zie dl.
II, kol. 1487-89).
Zijn portret bestaat als prent door G. Kitsen.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 372 v.; Kerkelijk
Handboek (1907), 153; (1910), 151, 173; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van
Nederl. anonymen en pseudon. ('s Gravenh.-Utr. [1870]), 375 (no. 3636), 414 (no.
3997), 489 (no. 4705; d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885),
450 (no. 2922), 496 (no. 3211), 575 (no. 3730); C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs
in Ned. II (Leid. 1874), 144; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831),
558; W.P. S a u t i j n K l u i t , De post naar den Neder-Rhijn in Nederlandsche
Spectator (1876); E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte genealogieën
(Haarl. 1933), 185.
Knipscheer

[Smits, Joannes Henricus]
SMITS (Joannes Henricus), geb. te Eindhoven 11 Febr. 1780, overl. te St. Michiels
Gestel 10 Juli 1854. In 1798 in het seminarie te 's Hertogenbosch getreden, werd
hij reeds in 1802 professor der philosophie. In 1805 priester gewijd, kreeg hij zijn
benoeming tot kapelaan te St. Oedenrode, maar nog geen jaar later werd hij
aangesteld tot professor aan het seminarie te Herlaar. In 1812 werd hij belast met
het uitwendig bestuur van het vicariaat, wat hem veel onaangenaamheden op den
hals haalde; in het openbaar kon hij zich niet vertoonen dan verkleed en vermomd.
In 1815 volgde zijn benoeming tot regent van het klein-seminarie, bij de sluiting 19
Sept. 1825 hernam hij weer zijn theologische lessen te Herlaar en was hij tevens
belast met het tijdelijk bestuur van dit seminarie. Bij de heropening van het
klein-seminarie 2 Nov. 1829 was hij weer op zijn post. Onder algemeene deelneming
werd hij begraven op het kerkhof te St. Michiels Gestel, waar een fraai monument
te zijner gedachtenis werd opgericht.
Kleijntjens

[Smout, Adriaan Jorissen, of Georgii]
SMOUT (Adriaan Jorissen, of Georgii), of S m o u t i u s , geb. te Rotterdam omstr.
1580, overl. aldaar in 1646. Er was te Rotterdam een ‘Smout’ secretaris van de
stad; zijn moeder is hier overleden. Hij studeerde te Leiden en werd er in 1602
meester in de vrije kunsten. Voor onderwijzer was hij ongeschikt. Van 1604 tot 06
was hij predikant te Roon c.a. Om onbekende redenen verliet hij zijn eerste
gemeente. Misschien om als hulpprediker te Rotterdam Cornelis Geselius (zie dl.
VIII, kol. 598 v.) in diens arbeid bij te staan; deze was aldaar predikant van April
1606 tot 24 Oct. 1611, toen hij afgezet werd. Toen Bernardus Dwinglo (zie dl. I, kol.
781 v. en d e B i e e n L o o s j e s , a.w., II, 666-675) in 1608 predikant te Berkel
werd en in 1610 de Remonstrantie onderteekende, schreef Smout, intusschen in
1609 predikant te Delfshaven geworden, zijn Schriftuurlic ‘Ja’ over de vraghe of de
leerpoincten die ten huijdighen daghe in gheschil ghetrocken worden het fundament
der salicheijt raken ofte niet; teghen het onschriftuerlic ‘Neen’ segghen van zommighe
dat d'opinien van beijde partijen bestaan kunnen.... (Schiedam 1613). In dit geschrift,
ook door Voetius bestudeerd, richtte hij zich tegen de Staten van Holland, die toen
nog remonstrantschgezind waren, en zeide o.a. dat zij ketterj, godslastering enz.
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mocht verlaten. Toch preekte hij van hieruit meermalen te Amsterdam. De titel van
het geschrift van Dwinglo tegen Smout is: Christalijnen bril, tot versterckinge van 't
schemerende ghesicht der eenvoudighen...., waerdoor sij claerlick aanschouwen
moghen het weder-schriftelijcke en landt-verderfelijcke ghevoelen Adriani Smoutii....
(z. pl. 1613), waarin hij Smout aanduidt als een ‘afgod-eerder, atheïst, libertijn,
verbondtbreecker, valsch profeet, ketter, ja ergher dan alle de oude en befaemde
ketters die oijt gheweest zijn, als den gantschen godtsdienst wechnemende oft tot
haerder wech-neminghe den wech baenende’. Smout viel ook Dwinglo e.a., bijv.
Coornhert, Arminius, Vorstius, Lansbergen aan op denzelfden ruwen toon.
In 1617 viel Smout Nicolaas Grevinchoven (zie dl. II, kol. 506 v.; d e B i e e n
L o o s j e s , a.w., II, 338-342) aan met zijn: Nicolaus Grevinchovius
heautontimorumenos, hoc est rhapsodius suis coloribus schematismis figuris, litteris
et verborum phrasium ampullis (quibus senatum civitatis Roterodamensis ante suam
cum Amesio (zie: dl. VI, kol. 36-38) dissertationem anni 1615 nundinis vernalibus
editam in christianam ecclesiam concitare, sibi vero ipsi conciliare omnino satagit)
parodice sed serio atque reapse nonnihil delineatus, de se supplicium dans (Amst.
1617). Grevinchoven antwoordde met zijn: Apologia publica et privata.... (Rott.
1617). ‘Geen wonder, dat de ernstige en waardige man.... in 1617 besloot zijn ambt
neer te leggen. De vroedschap zoowel als de gereformeerde gemeente verzette
zich echter daartegen’. In 1618 is hij afgezet. Smout is in 1620 te Amsterdam
beroepen; op 11 Jan. 1621 werd hij na de goedkeuring van zijn papieren lid van de
classis Amsterdam.
Intusschen had de nationale synode te Dordrecht de Remonstranten uit de kerk,
ja uit het land gebannen. Maar Smout zou nooit rusten totdat het gezag van de kerk
boven dat van den staat zou gelden. Zijn wenschen echter werden in dit opzicht
allerminst vervuld. Integendeel: de regeering te Amsterdam trad steeds minder
scherp tegen de Remonstranten op. Smout werd al stouter daartegen in. Dat begon
van den kansel reeds in 1622. Hij werd steeds heftiger, nadat Frederik Hendrik
anders optrad dan prins Maurits (overl. 23 April 1625). De Remonstrantsche
gemeente te Rotterdam bewaart fragmenten van preeken van Smout, gehouden 5
en 18 Juni 1626, 27 Jan. 1627 en 1 Aug. 1629, ook 16 folio-bladzijden van tusschen
1626 tot 29. G.J. V o s (t.a.p., zie beneden) verhaalt uitvoerig uit de eerste bronnen
op zijne wijze vele bijzonderheden van de twisten te Amsterdam in die jaren. Eindelijk
is Smout 7 Jan. 1630 (de Sententie is gedrukt) des morgens vroeg met zonsopgang
in een trekschuit de stad uitgezet, ‘tot groot vermaak van Vondel e.a. maar tot zeer
diepe droefheid des kerkeraads, die aan burgemeesteren met algemeene stemmen
deed verklaren, dat daardoor de kerk geweld was aangedaan, verzoekende de
proceduren in te trekken’ (V o s ). Maar wat men ook van de zijde der kerk
aanwendde, Smout werd niet hersteld, en hem ook het achterstallige tractement
niet uitgekeerd. Hij bleef bij de kerk in groote eer, maar de overheden toonden zelfs
zijne weduwe hoegenaamd geen barmhartigheid, zoodat de kerk zou zien wat voor
haarte doen ware... Smout was later overal elders beroepbaar verklaard doch hij
bleef buiten het ambt’ (V o s ).
Van zijn geschriften, die zooals reeds bleek meermalen tegenschriften uitlokten,
noemen wij nog: Bode met twee Seyndtbrieven, Prosperi et
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Hilarii, aen Augustinum; van de overblijfselen van de ketterije der Pelagianen, uit
het Latijn met aanmerkingen verrijkt (Rott. 1608); Eendracht van over vijftich schriften
teghen 't pelagiaansdom... (1619); Toetse van seecker antwoort van C. Vorstius
(1612): Onschuldt ende afwijzinghe Adriani Smoutii over 't ghene hem van weghen
de t'onrecht verdachte predikanten toeghewesen is in hun Aenwyzinghe.... (Delft
1610) (vgl. dl. VIII, kol. 349), waarna nog volgde: Petri Cupi, Ondersoeck over
d'onschuldt ende afwijsinghe Adriani Smoutii.... (Gouda 1610); Onze Vader, dat is:
verklaringhe hoe God de Vader des Heeren Jesu Christi onse Vader mede is ende
wy zyne lieve kinderen zijn.... (Amst. 1618).
Er is een brief bewaard van Jonas Michelius (zie dl. I, kol. 1333-35) aan Smout,
d.d. 11 Aug. 1628, gedrukt in Kerkhistorisch Archief I (1857), 365-388, geschreven
op het eiland Manhattan, aan den kerkeraad van de Gereformeerde gemeente te
Amsterdam, die zorgde voor de uitzending van predikanten naar Nieuw-Nederland
in opdracht van de West-Indische Compagnie. De inhoud van dezen brief is zeer
belangrijk (zie vooral E e k h o f , t.a.p. beneden).
Van Wtenbogaert (zie dl. II, kol. 1469-72) verscheen ook tegen Smout: Teghen
den glossateur van de ghedruckte Sententie d. Smoutii en: Authentijck ende
waerachtig verhael van 't gundt t' Amsterdam is ghepasseert tusschen de magistraet,
Adr. Smoutium ende de kerckelijcke.... daer in men siet, onder anderen, hoe
eerbiedich deses tijdts kerckelicke hare overheyden bejeghenen.... (1630). Hierna
volgde: Een verklaringhe ghedaen by de gecomm. der stadt Amsterdam in de
vergaderinghe van de Staten van Holland over de decisie van de Noord-holl. synode,
aengaende het nemen der sessie in den kerckenraet tot Amsterdam ende
d'uytsettinge d. Adr. Smoutii.... (1630), en Acte van resolutie van de Staten van
Holland over de kerckelycke swaricheden binnen Amsterdam raeckende het nemen
van sessie in den kerckenraet alsmede het uytsetten d. Adr. Smoutii. Mitsgaders
de uytspraken van syne excellentie, met hetgheene daerop gevolght is (1631).
Eindelijk vindt men over hetgeen te Amsterdam met Smout gebeurd is, het een en
ander in: D o m i n i c u s V i n s e m i u s (Dom. van Winsum, predikant te Schardam
sedert 1611, te Amsterdam sedert 1630, overleden 1633), Copie van de missive....
aen Ernestus Casimir, inhoudende de gelegentheyt ende beroerten van
Amsterdam.... (1630).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 373-376; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 901 v.;
Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 109, 151; (1908), 101; J.C. V e r h o e f f , A.Jz.
Smout in Stemmen voor waarheid en vrede (1883); Archief voor kerkel. gesch.....
V (1834), 118; Kerkhistorisch archief I (1857), 365-388; G.J. V o s Az., Amstels
kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid (Amst. 1903), 246-252, 267
v.; H.C. R o g g e , Geschriften betr. de gesch. der Remonstranten (Amst. 1864), 77
v., 82; d e z ., Bibliotheek der Remonstr. geschriften (Amst. 1863), 99; d e z .,
Bibliotheek der Contra-Remonstr. en geref. geschriften (Amst. 1866), 75 v.; Catalogus
van handschriften op de bibl. der Rem.-geref. gemeente te Rotterdam (Amst. 1869),
56 (nos. 610-612, 619); A. E e k h o f , De Hervormde Kerk in Noord- Amerika, 1624-64
('s Gravenh. 1913), I, 32, 36, 42-49; II, 148 en Bijl., blz. 3 v.; H.C. R o g g e , Kerkelijk
en godsd. leven te Amsterdam in de 17de eeuw ('s Gravenh. z.j. [1901-04]), 32 v.;
R. D i j k s t r a ,
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Gedenkboek der Nederd. Herv. Gemeente van Amsterdam (1578-1928) (Amst.
[1928]), 69 v.; J.L. v a n D a l e n , Vondel's Nieuwjaar voor Smout in Noord en Zuid
(1905), 122; Nieuwe Rott. Courant 8 Mei 1932 (Ochtendblad); J. T i d e m a n , De
stichting der Remonstr. Broederschap, 1619-34 (Amst. 1872) II, 40; H.C. R o g g e ,
Johannes Wtenbogaert en zijn tijd II (Amst. 1875), 171-181; III (Amst. 1876), 169
v., 216 v.; Theol. Tijdschrift (1904), 75; J.Th. d e V i s s e r , Kerk en Staat II (Leiden
[1926]), 254-260; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leid.1897), 161 v.; J.
R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk, 4e dr. (Utr. 1933), 259, 267
v., 323 v., 371.
Knipscheer

[Smout, Pieter Jz]
SMOUT (Pieter Jz.). Van dezen collegiant verscheen anoniem onder de letters PR.
JZ. St.: Aanwijsing van de.... uitsporigheden en.... onwaarheden die J.D. V(erburg)
in zijn brief aan F(rans) K(uyper) tegen P. S(mout) begaan heeft (Rott. 1688). Voorts:
Het helder licht der vrijheyt, behouster der waerheyd.... tegen Antonius van Dale
(zie dl. VII, kol. 351) (Rott. 1679) (van Dale had uitgegeven Historie van 't Predikampt,
Haarl. 1674); Copie van een brief door P. Smout aan Galenus Abramsz geschreeven.
In welk zijn onbehoorlijken handel teegen A. L(emmerman) (zie in dit deel in voce)
en F. K(uyper) (zie dl. IV, kol. 868 v.) gepleegt, omtrent de geschillen met J.
Breedenburg, klaarlijk word aangeweezen (z. pl. 1685); Bewys dat de vier
gepretendeerde regenten van het collegianten-weeshuys tot Amsterdam,...., aan
veel groove stukken schuldig zijn (Amst. 1686); toen J.D. Verburg had geschreven
Brief aan A.S. of Kort en waarachtig Verhaal van de opkomst en voortgang van 't
Weeshuys der Collegianten tot Amsterdam enz. (Rott. 1686), gaf hij uit: Antwoord
op het zoo genaamt Waerachtig verhael.... (Rott. 1687); Vreede en vryheit onder
de Rhijnsburgers verbroken en wechgenomen.... Achter aan is by gevoegt een brief
van F. Kuyper waar in hy van J.D. Verburg en al zijn beschuldigers bewijs eist (Rott.
1687). Verscheidene geschriften voor en na hangen met deze uitgaven samen.
Zie: Catalogus... van de bibliotheek van de Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 161-164; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Ned. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh.-Utr. [1870]), no. 5667; d e z ., Vermomde en naamlooze
schrijvers I (Leid. 1883), kol. 507; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten
(Haarlem 1895), 126 v., 163, 168, 181, 245, 323, 327; C.B. H y l k e m a ,
Reformateurs, eerste stuk (Haarl. 1900), 15, 21, tweede stuk (Haarl. 1902), 170,
259, 273, 278, 282 v.
Knipscheer

[Smytegelt, Bernardus]
SMYTEGELT (Bernardus), geb. te Goes 20 Aug. 1665, overl. te Middelburg 6 Mei
1739. Zijn familienaam, uitgesproken ‘Smitegelt’ beteekent: ‘zwijnenhoeder’; het
familiewapen toont een man die een stok smijt naar een ‘gelt’ of ‘ghelte’, d.i. een
varken. Zeeland is wel eens ‘het land van Smijtegeld’ genoemd (J.C. K r o m s i g t ,
t.a.p.). P. d e l a R u e , a.w., verzekert dat hij steeds den aandrang heeft weerstaan
tot het uitgeven van zijn preeken. De eerste uitgaven zijn ook van 1740. Alleen
verscheen ‘zonder jaar’ anoniem: Uitmuntende practikale leerredenen door een
voornaam godgeleerde, over Ezech. 34:31 (Midd. z.j.), blijkbaar door een vereerder
verzorgd. Overigens zijn zijn preeken tot in onzen tijd vele malen gedrukt, herdrukt
en alom, vooral in Zeeland, verspreid. Gedurende dertig jaren had eene M a r i a
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heeft een onbekende hem aangeduid als een ‘krachtig, schoon vreemdsoortig
prediker’, en gezegd dat hij geplaatst in het licht van zijn tijd ‘het wonder zijner eeuw’
zou kunnen genoemd worden. ‘Toch’, ging deze voort, ‘valt het te verbazen dat
ondanks het vele zonderlinge in zijn predicatiën nu nog velen hetzelfde voor hem
gevoelen als vóór twee eeuwen’. K r o m s i g t noemt hem in één adem met Wilhelmus
Schortinghuis (zie dl. V, kol. 697-700), Jacobus Koelman (zie dl. V, kol. 301-303),
Wilhelmus à Brakel (zie dl. IV, kol. 281-283), Abraham Hellenbroek (zie dl. VII, kol.
546), Johannes Verschuir (zie dl. V, kol. 1007-1010), e.a.
Hij studeerde te Utrecht, ook onder Herman Witsius (zie dl. III, kol. 1445-48), werd
in 1687 proponent, in 1689 predikant te Borsele, in 1692 te Goes, in 1695 te
Middelburg; emeritus in 1735. Hij is ongehuwd overleden. Vele bijzonderheden uit
zijn leven vindt men in de literatuur, hier beneden opgegeven.
Van zijn uitgegeven preeken is het meest bekend de bundel: Het gekrookte riet
in 145 predikaetsien over Matth. 12:20 v. ('s Gravenh. 1744; Amst. 1768; nieuwe
onveranderde uitgave Nijk. 1856; Gork. 1928). Voorts zijn veel verbreid de volgende
verzamelingen (de volledige titels enz. zoeke men in de opgegeven literatuur). Zes
uitmuntende praktikale leerredenen ('s Gravenh. 1740; Amst. z.j.); Acht.... over
versch. pl. d.O. Ts. als Hoogl. 1: 2a, 3b., 4a, 4b., Ez. 34:31; Spr. 33:26a., Jes. 55:2b.,
Jes. 61:8b. (Harderw. 1909, herdr. 1917); Des Christens heil en cieraat, voorgesteld
in 45 predikaetsies over Phil. 4:7, Col. 1:22, met een voorrede van (zijn opvolger)
A.W. de Beveren (zie dl. III, kol. 105) ('s Gravenh. 1740; 4e dr. Amst. 1744; herdr.
Amst. 1855; nieuwe onverand. uitg. Nijk. 1858); Des Christens eenige troost in leven
en sterven, of verklaring over den Heidelb. Catechismus in 52 predicaties. benevens
5 belijdenispredicaties (1ste uitg. 1747; 5de uitg. Amst. 1780; voorts: Rott. 1855;
onverand. uitg. volgens die van 1747: Leid. 1887-88; Kamp. 1917) (zie S c h o t e l ,
a.w.); Kort begrip der christel. religie...., tot onderwijzinge van min geoefende en
nogtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal
(Amst. 1760; Rott. 1839; 3e dr. Nijk. 1858); Keurstoffen of verzam. v. 50 uitm. pred.....
met een voorrede van J. van Diesbach (zie dl. VIII, kol. 394 en d e B i e e n
L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. II, 484 v.) (Amst. 1765;
nieuwe uitg. 2de dr. Nijk. 1858; 6de dr. Leid. 1921); Een woord op zijn tijdt in 89
predicaties, twee deelen ('s Gravenh. 1744; Amst. 1761; herdr. onder gewijzigden
titel met een voorrede van C. v a n V e l s e n , nieuwe onverand. uitg. Nijk. 1857-58,
drie deelen); Eenige verscheyde pred. opgeschreven door L.D. Camps 1704 (Amst.
1876-77; 2de goedk. uitg. 1878; Leid. 1887), en verscheidene dergelijke uitgaven
(zie vooral Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850-82), 1085 v.).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 376-379; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek II (Zutphen 1870), 902; P. d e l a
R u e , Geletterd Zeeland.... (Midd. 1734), 422 vv.; P. d e V r i e s e , Historisch verhaal
van het leven en sterven van B. Smitegelt (Midd. 1739); J. d e W a a l , Twee
voorlezingen over de catechismuspredikaatsien van Smijtegelt; J. H a r t o g , Gesch.
v.d. predikkunde en de Evg. prediking in de Prot. Kerk in Ned. (Amst. 1865), 101;
G.D.J. S c h o t e l , Gesch. v.d. Heidelb. Catechismus
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(Amst. 1863), 302-09, 317; R.A.S. P i c c a r d t , Twee Goesenaren, J. Barse en B.
Smijtegelt in Zeeland, jaarboekje (1854) 181; (1855), 204; G. S t r i k , Iets uit het
leven en de geschriften van B. Smijtegelt in De Vrije Kerk, vereen. v. christ.geref.
stemmen II, 420, 526; Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 125, 129, 139; L. K n a p p e r t ,
Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 27; De Nederlandsche Leeuw (1906),
76; Archief voor kerkgesch. (1837), 455-458; (1842), 230 v.; (1848), 128 v.; (1885),
65; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudon. ('s
Gravenh.-Utr. [1870]), 269 (no. 2619); J.C. K r o m s i g t , Wilhelmus Schortinghuis
(Gron. 1904), 7, 308, 344; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. Nederd. boeken tot
1787, 480; Alphabetische naamlijst v. boeken enz. (1833-49), 619; Brinkman's
Catalogus v. boeken enz. (1917), 256; (1918), 247; (1919), 248; (1921), 252; (1925),
405; 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]), 197, 206, 231, 250, 299, 548 enz., en Register.
Knipscheer

[Snethlage, Martinus]
SNETHLAGE (Martinus), geb. te Deventer omstr. 1696, overl. te Amsterdam 29
Jan. 1763. Bilderdijk verklaart den naam ‘Snethlage’ als ontstaan uit ‘Schnittlagen’,
zooals de duitsche bakker zijn ‘sneedtjens brood’ noemde. Als de stamvader van
het geslacht wordt genoemd: W i l h e l m u s S n e t h l a g e , die eens priester was,
maar te Tekelenburg en te Cappel predikant is geweest. Zijn zoon R u d o l p h
S n e t h l a g e was ook predikant in Duitschland; zijn kleinzoon, ook R u d o l p h
S n e t h l a g e geheeten, predikant te Oosterwijtwerd sedert 1675, te Steinfurt sedert
1677, te Deventer sedert (16 Nov.?) 1683, overl. aldaar 16 Nov. 1730 (1729 ?). De
laatstgenoemde was gehuwd met A n n a C h r i s t i n a H u n d i u s , dochter van
een hoogleeraar te Duisburg M a r t i n u s H u n d i u s . Martinus Snethlage was hun
zoon; zijn broeder, W i l h e l m u s J o h a n n e s S n e t h l a g e , geb. te Deventer 9
Nov. 1701, is predikant geweest te Schipluiden sedert 11 April 1728, te Dordrecht
sedert 11 Maart 1731, overl. 11 Maart 1741. Jeremias Geerling (zie dl. VIII, kol. 587)
hield een lijkrede op hem over Ps. 17:15; Johannes E u s e b i u s V o e t dichtte een
‘rouwklagt’ bij zijn dood. Deze Snethlage was gehuwd met P e t r o n e l l a
Catharina van der Burch.
Martinus Snethlage werd predikant te Bemmel in 1720, te Kampen 21 Maart 1723,
te Delft 6 Jan. 1726, te Amsterdam 2 Juni 1737. Hij schreef: Het nieuwe kerkgebouw
in de vrye heerlykheit van Rosendaal aenvaerdt en den Heere gewijdt, in een leerrede
over Salomons tempelgebedt 2 Chron. 6:40v. (Amst. 1759) (de opdracht is gedateerd
op 11 Maart 1759). De kerkelijke gemeente te Rozendaal was vóór 1759
gecombineerd met Velp; de kerk is aldaar gesticht in 1757 door Lubbert Adolf baron
Torck (zie dl. V, kol. 955), die in 1758 is overleden. De eerste predikant Rudolf
Gerhard Engelberts (zie dl. VIII, kol. 473) kwam er 16 April 1759; deze was opgevoed
door Martinus Snethlage, zijn oom. Johannes Boskoop (zie dl. IV, kol. 250v.) noemde
Martinus Snethlage in zijn Lijkrede op Johannes Temmink (dl. V, kol. 897) ‘de
vriendelijke en lieftallige M.S.’.
Zijn portret is gegraveerd door J. Folkema naar A. Folkema.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 380; Kerkelijk
Handboek (1878), 22v.; (1903), Bijl., 118, 153; (1907), Bijl., 110,
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112, 157; (1908), Bijl., 102; (1912), Bijl., 142, 148; (1914), Bijl., 164; G.D.J.
S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 332-338, 365, 788; P. G o u d a Q u i n t ,
Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland (Arnh. 1910), 277; W.
B i l d e r d i j k , Verhandeling over de geslachten der naamwoorden in de
Nederduitsche taal (Amst. 1805), 167; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt
kerkelijk alphabeth (Enkh. 1750), 191; G.J. P o l v l i e t , Genealogie van de familie
Snethlage (Amst. 1885); J. B o s k o o p , Lijkrede op J. Temmink (Amst. 1768), 30;
E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte genealogieën.... (Haarl. 1933),
185; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
797 (no. 835); De Navorscher (1857), 138, 201; R. D i j k s t r a , Gedenkboek der
Nederd.- Herv. gemeente van Amsterdam (Amst. 1928), 198; C.A.L. v a n
T r o o s t e n b u r g d e B r u i j n , Biogr. woordenboek v.O.- Ind. pred. (Nijm. 1893),
404.
Knipscheer

[Snoek, Age Johannes]
SNOEK (Age Johannes), geb. 20 Maart 1825 te Tietjerk, overl. te Wirdum 18 Dec.
1863, zoon van den landbouwer J o h a n n e s R o m k e s S. en T r i j n t j e A g e s
K a l s b e e k , werd boer op Marwird onder Wirdum (1855), raakte omstreeks 1850
aan het friesch schrijven en werd medewerker van de Bijekoer (1851-55) en de
Fryske Húsfrjeon (1851-63). Hij was een ijverig voorstander van het Friesch en hield
kritelezingen op verschillende plaatsen. Handschriften van hem zijn nog aanwezig
bij de familie.
Zie: mijn opstel In Huzumer Klaverblêd in Sljucht en Rjucht (1928), 117 (met
portret); J.J. H o r n s t r a in Fryslân (1928), 113; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert
1934) II, 78, 167, 283, 324-327 (met portret).
Wumkes

[Snoupsius, Johannes]
SNOUPSIUS (Johannes), of S n o e p (s i u s ). Aan dezen ‘predikant op de vloot van
Michiel Adriaansz. de Ruyter (dl. V, kol. 628-632) in 1661 en 62’ heeft Jacobus
Borsius (zie dl. IV, kol. 228v.) een studie gewijd (zie beneden). Hij acht het mogelijk
dat Snoep geboren is omstreeks 1642 en dus reeds op zeer jeugdigen leeftijd, n.l.
23 April 1661, voor de classis Walcheren proponent werd. Is dit zoo, dan was hij
een zoon van J a n J a n s e S n o e p en M a a t j e I s a k s e B o l b e r g e . Na zijn
tocht op de vloot werd hij 18 Nov. 1663 predikant te Arnemuiden, waar hij reeds 31
Dec. 1667 is overleden. Zijn vrouw was A d r i a n a E v e r t s e n ; zijn zoon
J o h a n n e s S n o e p is na zijn dood op 19 Febr. 1668 geboren. Omdat na zijn
toelating tot het predikambt zijn attestatie nog niet kon overgelegd worden is hij 5
Mei 1661 in den dienst bevestigd door Esaias Clement (zie dl. I, kol. 607-609), sedert
17 Maart 1661 predikant te Serooskerke, broeder van I s a a k C l e m e n t , dien hij
aldaar als predikant opvolgde. Snoep was bij de vloot bepaaldelijk op het schip
‘Vlissingen’ onder Cornelis Evertsen (zie dl. V, kol. 179 v.). Het was de tocht tegen
de barbarijsche zeeroovers dien hij meemaakte. Over zijn wedervaren schreef hij
uit Malaga op 19 April 1662 een latijnschen brief aan de classis Walcheren, en op
29 Sept. 1662 uit Gibraltar een hollandschen brief die in de classis op 23 Nov. d.a.v.
is voorgelezen en ‘met genoegen gehoord’. Beide brieven zijn door B o r s i u s
geplaatst en toegelicht in het Archief voor Kerkgesch. (1857), 345-363. P.J. B l o k
(t.a.p., zie beneden) gaf er een zeer kort overzicht van. De beide brieven zijn te
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naar Oost-Indië’ reeds zeer vroeg de aandacht van de Gereformeerde kerk in
Nederland hadden.
Zie: 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),
189-211; Archief voor kerkgesch. (1908), 266; (1919), 220-233. Wellicht geven zijn
persoonlijke mededeelingen aan de classis Walcheren na zijn terugkomst, op 2
April 1663, nog eenig meerder licht. B o r s i u s (t.a.p.) maakt ook een nauwkeurige
vergelijking van de door Snoep verstrekte berichten met het werk van G. B r a n d t ,
Het Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter (zie dl. VI, kol. 186). Zie nog: P.J. B l o k ,
Michiel Adriaanszoon de Ruyter, nieuwe uitgave ('s Gravenh. 1930), 182-184;
Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 123; G. V r o l i k h e r t , Vlissingsche Kerkhemel
(Vliss.-Midd. 1758), 142; De Nederlandsche Leeuw (1887), 12.
Knipscheer

[Snijder, Sicke Frericx]
SNIJDER (Sicke Frericx), ook alleen S i c k e F r e r i c x genoemd, omstreeks 10
Dec. 1530 te Emden gedoopt door Jan Volkerts Trypmaker (zie over hem artikel in
dit deel), opvolger van Melchior Hoffman (zie dl. VIII, kol. 786-789), die hier den
doop der volwassenen als kenmerk van de geloovigen had ingevoerd. Korten tijd
na zijn doop vertrok hij naar Leeuwarden, waar hij zijn overtuiging door leer en leven
verbreidde. Maar de friesche overheid was minder toegeeflijk dan de amsterdamsche:
hoe rustig hij zich gedroeg, hij werd gegrepen en 20 Maart 1531 onthoofd. Hij was
in ons land de eerste martelaar van het anabaptisme. Het is bekend dat de
terechtstelling van dezen ‘godvruchtigen vromen held’ Menno Simons (zie dl. IV,
kol. 969-972) bewoog tot nauwgezet onderzoek naar de schriftmatigheid van den
kinderdoop. De laatstgenoemde schrijft als vrucht van zijn onderzoekingen: ‘Ick
konde van den kinderdoop geen bericht vinden’. In Het offer des Heeren, het oudste
martelaarsboek der Doopsgezinden, komt hij niet voor; in latere uitgaven wel.
Zie: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgez. in Friesl. (Leeuw. 1839),
17, 71, 374; W.I. L e e n d e r t z , Melchior Hofman (Haarl. 1883), 220, 259; J.G. d e
H o o p S c h e f f e r , De Kerkhervorming in Nederland vóór 1531 (Amst. 1873), 490,
622 (of: Studiën en Bijdr. op het gebied der historische theologie II, 1873, 355v.);
S. C r a m e r in Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII ('s Gravenh. 1910), 245v.;
Bekentenisse des Gheloofs.... z.g. Haarlemsch martelaarsboek der doopsgezinden
(Haarl. 1632), 41v.; Opera omnia theologica van M e n n o S i m o n s (Amst. 1681),
256, kol. 2; K. V o s , Menno Simons 1496-1561 (Leid. 1914), 24; W.J. K ü h l e r ,
Gesch. der Ned. doopsgez. in de 16de eeuw (Haarl. 1932), 64 v., 162; I.M.J. H o o g ,
De martelaren der Herv. in Ned. (Schied. 1885), 16.
Knipscheer

[Sola, Benjamin de]
SOLA (Benjamin d e ), geboortejaar onbekend, overl. op Curaçao 23 Oct. 1817,
zoon van B e n j a m i n .
Als geboortejaar wordt opgegeven 1735, 1744 en 1749, als geboorteplaats
Lissabon en Amsterdam, als vadersnaam ook Y s h a c .
In 1773 promoveerde hij te Utrecht in de medicijnen, in 1782 komt hij voor als
arts te Nijmegen, in 1791 te 's Gravenhage, waar hij misschien ook vóór 1782
werkzaam is geweest. Hij wordt genoemd hofarts van Willem V. In 1815 ging hij
naar Curaçao, waar hij familie had. ‘Doctor en chirurgijn bij de
Nederlandsch-Portugeesch-Israëlietische Gemeente’ is hij er
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geweest; twee jaar na zijn aankomst overleed hij er. Hij was lid van het Provinciaal
Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.
Werken: Dissertatio medica inauguralis de matris prae alienae nutricis lactis
necessitate (Utr. 1773); Kortbondige zet- en grondregelen, aangaande de in-enting
der kinderziekte (Nijm. 1790); Waarneeming van eene waterzugt der hersenen na
den dood eerst ontdekt in Verh. Prov. Utr. gen. 1789 dl. IV, st. II), Discours; ou la
premiere partie anatomique, physiologique et historique, sur les différents systèmes
de la géneration individuelle de l'homme ('s Grav. 1814).
Zie: Biblioteca Espanola-Portugueza-Judaica; The Jewish Encyclopedia; De
West-Indische Gids, 14de jrg. (1932-33), 347 e.v.; Het Koloniaal weekblad 26 Mrt.
1925 en 23 Febr. 1933.
de Gaay Fortman

[Somer, Bernardus]
SOMER (Bernardus), of Z o m e r , geb. te Vlissingen 21 Jan. 1642, overl. te Vere 2
Juni 1684, begraven te Amsterdam in het graf van zijn schoonvader Michiel
Adriaanszoon de Ruyter (zie dl. V, kol. 628-634) 10 Juni d.a.v. Hij was namelijk
gehuwd met diens dochter M a r g a r e t h a (M a r g r e e t ) d e R u y t e r , geb. 1 Dec.
1652, uit zijn derde huwelijk op 8 Jan. 1652 met A n n e t i e v a n G e l d e r .
Bernardus Somer was de zoon van C o r n e l i s Z o m e r en E l i z a b e t K i e n , de
eerste vijfde predikant te Vlissingen, geb. 12 Maart 1613 uit B e r n a r d Z o m e r
en A n n a H o n i n g h . Deze Bernard Zomer was de zoon van C o r n e l i s Z o m e r
en J o h a n n a K n a a p s , burgemeester te Vere. Cornelis Zomer (geb. 12 Maart
1613) was predikant te Wolfaartsdijk sedert 1635 en te Vlissingen sedert begin
1640, waar hij overleed in Jan. 1661. Toen zijn vrouw in Febr. 1648 was overleden,
hertrouwde hij 6 Nov. 1649 met G e e r t r u y d B u y s , van 's Gravenhage, wed.
van A r e n t G a r d e n i j s .
Als student te Leiden woonde S. bij Johannes Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618)
in. Gualtherus Boudaan (overl. 14 Febr. 1684; zie dl. I, kol. 264 v.) was van toen
aan zijn boezemvriend. Hij werd in 1665 predikant te Serooskerke, in Juni 1667 te
Vlissingen, 29 Nov. 1671 te Amsterdam, ‘die zeestijger en markt der gantsche aarde’.
Zijn afscheidsrede van Vlissingen over Gen. 12:1 is uitgegeven als De roepinge
Abrahams (Amst. 1672, herdrukt in 1673 en 1684); zijn Intreepredikatie te Amsterdam
over 2 Cor. 12:9 verscheen wellicht ook als: De algenoegzaamheid der genade
(Amst. 1673), waarop dan volgde: Christus krachtig in swakheit, het sien op den
Onsienlijken, de verheerlijking Gods.... uit 2 Cor. 4, Hebr. 11:27, Rom. 11:36 (Amst.
1684), ten deele ook aangeduid als Vervolg van de algenoegzaamheid. Hier vindt
men eenige lijkdichten op hem. Nog verscheen van hem: Dankzegging over den
zeeslag van 1673 en Blijde uitkomst der onderdrukte geregtigheid, voorgesteld in
verscheidene dankzeggingen over de zeeslagen des jaars 1673 (Amst. 1674).
Vrolikhert noemde in 1758 de aanduiding der titels in zijn tijd ‘zoo het schijnt wat
verward’. Hij is te Vere overleden ten huize van zijn zwager C o r n e l i s K i e n ,
burgemeester aldaar, die getrouwd was met zijn zuster A n n a Z o m e r . De kosten
van de begrafenis te Amsterdam, zoo verhaalt B r a n d t , mochten ‘niet lopen boven
de 10.000 guldens’. Hij liet twee dochters na: A n n a S o m e r en M a r g a r e t h a
S o m e r . Eenige brieven van hem aan Coccejus zijn bewaard in Cocceji opera
anecdota theologica et philol. (Amst. 1706) II, 745, 789.
Zijn portret komt wellicht voor op een door
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E.H. van der Neer geschilderd familietafereel, dat 21 Febr. 1888 op de verkooping
was van de coll. B.S. Bos te Amsterdam; prenten door D. Danckerts, J. Gole en J.
de Visscher; onder één daarvan staat een latijnsch gedicht van Balthasar Bekker
(zie dl. I, kol. 277-279).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 381 v.; G.
V r o l i k k e r t , Vlissingsche kerkhemel.... (Vliss.-Midd. 1758), 117-120, 156-163;
Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 147, 150, 154; Bibliotheca theologica et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 797 (no. 836 v.); K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenb. II (Zutph. 1870), 911 v.; N o o r d b e e k
e n M o u r i k , Naamrol v. godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. (1752), 13, 411,
437, 486 enz., en Register; Wapenheraut (1908), 345; V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkelijk Alphabet (Enkh. 1750), 191; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht
II (Utr. 1845), 31, 123, 129.
Knipscheer

[Someren, Gerardus van]
SOMEREN (Gerardus v a n ), v. S o e m e r e n of v. Z o e m e r e n , heer van Berkel,
rechtsgeleerde, geb. 28 Juli 1574 te 's Hertogenbosch, overl. 17 Nov. 1652 aldaar,
zoon van notaris N i c o l a a s G e r a r d s z . (rentmeester van het Groot
Ziekengasthuis, overl. 1625) en van H e l w i g v a n d e r S t r a t e n (overl. 1634),
deed zijn voorbereidende studiën aan de latijnsche school in zijn geboortestad en
behaalde den titel van licentiaat in de beide rechten, waarschijnlijk aan de universiteit
van Leuven, waarna hij zich eenigen tijd naar Brussel begaf om zich onder leiding
van Mr. H. Kinschot in de practijk te bekwamen. Omstreeks 1600 vestigde hij zich
als advocaat te 's Hertogenbosch en werd reeds in 1604 tot den schepenstoel
geroepen, waarop hij tot 1626 meerdere jaren zitting had.
In opdracht van de regeering der stad bracht hij in 1605, met eenige harer leden
de Costuymen en landrechten der Stad en Meierij van 's Hertogenbosch op schrift.
Hoewel tot de jongste der commissieleden behoorende, nam Mr. van Someren het
grootste deel van de samenstelling van dit werk op zich. Hierop maakte hij een
‘uytlegginge en verificatie, geverifieert met vonnissen en turben, in twee folianten
manuscript, wesende jegenwoordig in de Raadkamer van den Rade van Brabant
te 's Gravenhage’ (M. B a l e n , Beschr. v. Dordrecht, 1234). Van dit laatste werk
bezit het Prov. Gen. voor Kunsten en Wetenschappen te 's Hertogenbosch eenige
afschriften (Cat. Oork. en Handschr. nos. 438-442.) Toen in 1636 de bossche
costuimen andermaal aan een onderzoek en herziening moesten worden
onderworpen, zag v.S. zich (hoewel geen regeeringspersoon) wederom aan de
commissie toegevoegd, die daartoe vanwege de stadsregeering werd benoemd.
Toen in 1629 de stad genoodzaakt was zich aan Frederik Hendrik over te geven,
werd aan van Someren met anderen gelast zich met den bisschop en de
geestelijkheid te verstaan over de voorwaarden, waarop men de stad zou overgeven.
Hij behoorde ook tot de ontwerpers der artikelen van het tractaat der capitulatie. Na
dien tijd schijnt v.S. zich uitsluitend met de uitoefening der rechtspractijk te hebben
bezig gehouden. Alleen vervulde hij o.a. in 1640 de betrekking van arm- of
blokmeester in de Kerkstraat. Hij woonde daar sinds 1615 in het huis ‘de
Rosenboom’. In dit huis overleed hij en werd van daaruit begraven in de St. Janskerk
in het familiegraf van zijn eerste vrouw.
Hij huwde in 1604 M a r i a K e l d e r s , overl.
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22 Maart. 1622 (dochter van J a n H o g a e r t s K., griffier van het geestelijk
gerechtshof in het bisdom 's Hertogenbosch en van W a l b u r g a v a n d e r B e k e )
en hertrouwde kort daarna E l i s a b e t h O l i v i e r s v a n B e r c h u y s e n , ged.
15 Aug. 1598 te 's Hert. (St. Cath. Kerk) en overl. 1631 (dochter van W i l l e m O.v.B.
en van A n n a v a n d e n B e r g h e ). Van zijn eerste vrouw had hij o.m.: H e l e n a ,
erfdochter van Berkel na den dood van haar broer N i c o l a a s , huwde 4 Sept. 1634
met Mr. N o r b e r t u s M u t s a e r t s P e t e r s z n , lic. in de beide rechten,
oomzegger van abt Nic. Mudtsaerts (deel IV, kol. 1012); N i c o l a a s , heer van
Berkel, lic. in de beide rechten, cantor van Hilvarenbeek; W a l b o r c h , ged. 22 Mei
1617 in St. Jan te 's Hert., huwde 4 Maart 1646 met G i j s b r e c h t E e l k e n s , geb.
te Breda, oudgriffier dier stad en drossaard der heerlijkheid van Rethy. Haar vader
vermaakte haar het huis ‘de Rosenboom’, dat o.m. in de jaren 1657 en 1659 als
geheim katholiek bedehuis werd gebruikt.
Zie: C. H e r m a n s , Bijdragen tot de Gesch. van de Prov. Noord-Braband II, 5-48;
A.F.O. v. S a s s e v. I J s s e l t , Voorn. Huizen en Geb. van 's Hert., II 28, 326-328;
Taxandria, XVIII, 276-277; C.F. X a v . S m i t s , De Grafzerken in de Kath. St.
Janskerk van 's Hert., blz. 151; Levensbeschr. van Gerard van Zoemeren, in
handschrift van begin 19e eeuw, berustende bij het Prov. Gen. v.K. en W. te 's Hert.
(Cat. Oork. en Handschr. no. 437).
Heeren

[Sonnevelt, Daniël van]
SONNEVELT (Daniël v a n ) of S o n n e v e l d , predikant te Sas van Gent sedert
1645, overl. 1676. Hij gaf een preek uit: Vlaemsche basuyne ofte trompet tot
inwijdinge van de nieuwe kercke op het Sas van Gendt.... den 20 Jan. 1658 (Midd.
1658). Hij was de eerste tweede predikant. De kerk ‘is een fraai kruisgebouw, uit
welks midden een koepeltorentje ten dake uitrijst’ (K o k ).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856). 382; Kerkelijk
Handboek (1909), Bijl., 145; J. K o k , Vaderlandsch woordenboek, XXV (Amst.
1791), 145.
Knipscheer

[Sonnevelt, Gideon van]
SONNEVELT (Gideon v a n ), geb. te Vere omstr. 1575, overl. te Delft in 1630. Hij
was sedert 1598 predikant te Woudrichem (ook ‘Woerkom’ genoemd), sedert 1618
te Delft, en schreef: Verklaaringen over den 38sten psalm, waarin o.a. wijdloopig
[in 20 preeken] gehandelt wort van de smettelijcke quale der pestilenti, van wien,
waerom en tot wat eijnde deselve den menschen toeghesonden wort. Mitsgaders
hoe een ijder zich gheduijrende het woeden derselver behoort te draghen (Delft
1626).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 382; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zut phen 1870), 916; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 110; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel.
schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]), 153.
Knipscheer

[Sonten, Johannes Wilhelmus van]
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SONTEN (Johannes Wilhelmus v a n ), geb. te Enkhuizen 15 Febr. 1675, overl. te
Amsterdam 2 April 1710. Hij volgde zijn vader te Enkhuizen op, die daar sedert 1671
(uit Duitschland gekomen) luthersch predikant was geweest en in Sept. 1693 was
gestorven. Hij stond te Enkhuizen van 1 Jan. 1694 tot in 1697, en sedert 1 Dec.
1697 te Rotterdam. Hij stierf op een reis. C. Cocq (zie dl. VII, kol. 305) hield een
lijkrede op hem. Te Jena is hij ‘magister’ geworden op een dissertatie Over het lezen
van Mozes en de propheten in de oude synagoge der Joden. Hij schreef (met F.
S i m o n s z ): Waarachtig verhaal van de seclusie der Lutherse gemeente tot
Enchuysen van de Synodale Societijt
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eeniger Lutherse gemeentens in de Nederlanden (Ench. 1696) en verscheidene
lijkreden, treurdichten enz.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 312 v.; d e z ., Gesch. der luth. kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
153-155.
Knipscheer

[Sothieu, Ludovicus]
SOTHIEU (Ludovicus), geb. te Brugge, overl. te Oudewater 8 Oct. 1650. Hij
studeerde te Rome de wijsbegeerte, trad 16 Nov. 1601 in de Soc. van Jezus, werd
1 April 1607 priester gewijd. In 1610 kwam hij naar België en werkte o.a. te
Roermond, van 1615-18 verbleef hij te Loreto, in 1620-21 vinden wij hem als
missionaris te Hoorn, vervolgens te Gouda, Wijk, Woerden, Bodegraven en
Haastrecht, in 1626 vestigde hij zich voor goed te Oudewater en werkte er nog 24
jaren.
Kleijntjens

[Sovius, Simon]
SOVIUS (Simon) of v a n S o u w e n , geb. 1552 te Haarlem, overl. 2 Aug. 1625
aldaar. Wordt in 1573, 20 jaar oud, benoemd tot rector der latijnsche school aan de
Oude Zijde te Amsterdam, als opvolger van zijn, jong overleden, ouderen broeder
B a r t h o l o m a e u s S o v i u s , die in 1567 tot rector was aangesteld. De lat. school
aan de N. Zijde had sedert 1561 Petrus Apherdianus tot rector. Simon Sovius schreef
een lat. taalboekje: Rudimenta Gramatices. Verder zijn van hem bekend een Carmen
scholasticum de disciplinae et consuetudinis efficacia (Amst. 1573), en Carmen
elegiacum in natalem Christi, cum exhortatione ad Pacem (Amst. 1576). Bij de
‘alteratie’ van Amsterdam in Mei 1578 werden beide rectoren ontslagen. Sovius met
betaling van zijn wedde tot 31 Juli; Apherdianus tot 30 Juni, beiden met vergoeding
van verhuiskosten. Zij bleven dus het oude geloof getrouw. Sovius vestigde zich te
Haarlem en bleef onderwijs geven. Onder anderen kwam Cornelis Gysbertsz. Plemp,
de latere vriend van Vondel, onder zijn leerlingen: ‘et versus facere et solafamire
docens’; dien hij verzen maken en muziek leerde. Plemp prijst in zijn lat. gedichten
herhaaldelijk zijn dierbaren leermeester, en noemt diens lat. gedichten, waarin hij
den martelaar Cornelius Musius, en de gorcumsche martelaren bezongen heeft,
welke verloren zijn. Een dichtbundel van Musius Solitudo (Antv. Plantijn 1566), in
mijn bezit, is door Sovius met een aantal lat. gedichten in zijn handschrift verrijkt,
gemerkt S S H als monogram, Simon Sovius Harlemensis, waaronder ook afschriften
van verzen door andere dichters. Een ex. van den bundel Solitudo werd door Sovius
aan Plemp geschonken met een lat. gedicht, en door dezen beantwoord. Simon is
te Haarlem priester geworden en wordt 12 Nov. 1587 als zoodanig vermeld, toen
hij namens den proost van het kapittel, Jac. Saffius, als getuige optrad in een
rechtszaak. Daarna wordt hij herhaaldelijk in de Acta van het Haarl. Kapittel in
priesterlijke functies vermeld, en onderteekent: ‘Simon Sovius Sacerdos’, als ‘notarius
capittuli’ in 1617. A m p z i n g is in zijn Beschryvinge en Lof der Stad Haerlem (1628)
vol lof over de gebroeders Sovius, noemt den jongste een ‘vir apprime doctus et
poeta non infelix’, en schrijft dat vele zijner merkwaardige onuitgegeven geschriften,
meest verzen, bij zijn erfgenamen bewaard worden.
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Het portret door Goltzius in Jaarb. van Alb. Thijm (1893), afgedrukt als van Simon
Sovius (volgens N a g l e r , Monogramm. III, 335, no. 952, en W e i g e l s Suppl. I,
bl. 99) stelt hem niet voor. Een ander is niet bekend.
Zie: Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive Rhythmi, Cum Poematiis (Amst.
1618); S.
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A m p z i n g , Beschryvinge ende Lof der Stad Haerlem (1628), 105; S t e r c k , Simon
Sovius in Jaarb. v. Alb. Thijm (1893); C.P. B u r g e r jr., De laatste katholieke
Amsterdamsche Rectoren, en hunne Carmina in Het Boek, 1e jrg. (1912), 49 vlg.;
Bijdragen tot de Geschied. Bisd. Haarlem X, passim.
Sterck

[Spanheim, Frederik (1)]
SPANHEIM (Frederik) (1), of F r e d e r i c u s S p a n h e m i u s , geb. te Amberg
(Boven-Palts) 1 Jan. 1600, overl. te Leiden 14 Mei 1649. Een nauwkeurige schets
van zijn geslacht nam Godgeleerde Bijdragen (1863), 273 v. over uit het Bulletin de
la Société de l'histoire du Protestantisme Français XII, p. 96 s. (zie: L.D. P e t i t ,
Repertorium van tijdschriftartikelen I, Leiden 1907, kol. 1519; II, Leid. 1913, kol.
580). G. B r a n d t noemde dezen Spanheim ‘genoeg vermaerdt door zijn wakker
verstandt en groote geleerdtheit’. C. S e p p kenschetste hem als ‘een verdediger
der theologia purior’ aan de hoogeschool te Leiden. Als zoodanig was hij dus een
waardige nazaat van de vier hoogleeraren aldaar, die terstond na de Dordtsche
synode van 1618-19 hun beste krachten hadden gewijd aan de samenstelling van
de Synopsis purioris Theologiae, sedert 1625 herhaaldelijk uitgegeven, namelijk in
1632, 42, 52, 58 en (door H. B a v i n c k bezorgd) in 1881 (zie Ned. Archief voor
Kerkgesch., XXIII, 's Gravenh. 1930, 1612-13, 225-259). Zijn vader was W i g a n d u s
S p a n h e i m , doctor theologiae en kerkelijk raadsheer van den keurvorst van de
Palts. Van 1613 tot 1619 studeerde hij te Heidelberg, daarna tot 1621 te Genève.
Na de rampen, die in de Palts ook zijn vader troffen werd hij drie jaren onderwijzer
van de kinderen van den gouverneur van Ambrun. Gelukkig kon hij toen weer
studeeren te Genève en te Parijs. Ook is hij in 1626 in Engeland geweest. Sedert
dit jaar was hij hoogleeraar in de wijsbegeerte te Genève. Hier kreeg hij de
bevoegdheid van predikant en werd hij in 1631 ook hoogleeraar in de godgeleerdheid.
Tegen het einde van 1642 kwam hij als zoodanig te Leiden.
Hoeveel moeite het gekost heeft hem voor Leiden te winnen verhaalt E e k h o f
op duidelijke wijze uit de bronnen (a.w., blz. 47 v.). Dat men hem hier graag had
vond zijn oorzaak in zijn tot dusver verschenen werken: Le soldat Suédois, ou
l'histoire de ce qui est passé en Allemagne depuis l'entrée du roi de Suède en 1630
jusqu'a sa mort (Genève 1633; vert. in het Hollandsch Amst. 1649, twee deelen);
Le Mercure suisse, concernant les mouvements de ces derniers temps jusqu'en
1634 (Gen. 1634 (?)); Geneva restituta, sive admiranda Reformationis Genevensis
historia (Gen. 1635). Vooral was bekend zijn Dubia evangelica (Genève 1631-39).
Men zie daarover E e k h o f , a.w., blz. 47, aant. 1 en S e p p , a.w., II, blz. 50 v. Hier
worden niet minder dan 289 ‘dubia’, in drie tusschen 1631 en 1639 verschenen
deelen, in behandeling genomen, bijvoorbeeld de vraag betreffende de
leekepredikers, vooral door de Doopsgezinden opgeworpen. Aan die zijde werd
zelfs het standpunt verdedigd, dat hoe ‘rudior’ een voorganger was, des te meer
deze de twaalf apostelen zou kunnen evenaren. Het spreekt van zelf, dat de
professoren te Leiden daarvan in het geheel niet wilden weten. Door dit alles was
niet alleen zijn rechtzinnigheid boven allen twijfel aan den dag gekomen, maar ook
zijn veel omvattende belezenheid en polemische vaardigheid. Hij had ook ‘de
polemiek meer lief dan de historie’ (S e p p ). Voordat hij te Leiden als hoogleeraar
kwam was hij nog in staat geweest (en gesteld in zoover de curatoren te Leiden de
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kosten van de promotie betaalden) om te Bazel den titel van ‘doctor’ te verkrijgen.
Zijn inaugureele oratie had tot titel De officio theologi. Met Andreas Rivetus (zie dl.
VII, kol. 1051 v.) heeft hij fel bestreden de hier en daar hoog geprezen werken van
M o z e s A m y r a u t (= A m y r a l d u s ), hoogleeraar te Saumur, die sedert 1634
een veelbesproken standpunt verdedigde in zijn Traité de la prédestination. Deze
meende de dordtsche leerregelen te steunen door te gewagen van een ‘gratia
universalis hypothetica (sub conditione fidei)’ (zie bijv.: W. M ö l l e r ,
Kirchengeschichte III, Tübingen 1907, 427 f.). Tegen dit standpunt schreef Spanheim
Exercitiones de gratia universali (Leiden 1646), drie deelen.
De Doopsgezinden bestreed hij fel in Disputationes anti-anabaptisticae (Lugd.
Bat. 1643-48) en in Diatribe historica de origine et progressu sectae anabaptistarum,
verschenen achter Gangraena theologiae anabaptisticae (Franeckerae 1645) van
J. C l o p p e n b u r g (herdrukt in 1656) (vergel. dl. I, kol. 613 v.). S e p p kan
Spanheim allerminst prijzen over zijn kennis ten aanzien van degenen, die hij bestrijdt
en kan zich verplaatsen in de verontwaardiging der miskende tijdgenooten. Aan de
serie dezer ‘variae’ disputationes was een bestrijding der Socinianen en
Remonstranten voorafgegaan.
Van Anna Maria van Schuurman verzamelde hij: Opuscula hebraea, graeca,
latina, gallica, prosaïca et metrica (Lugd. Bat. 1648). Zie hierover: dl. I, kol. 1466,
thans aan te vullen met het proefschrift van mej. A.M.H. D o u m a , Anna Maria van
Schurman en de studie der vrouw (Amst. 1924), blz. 49.
Nog schreef hij eenige andere werken, o.a.: Oratio funebris in excessum venerandi
nobilissimique theologi Joannis Polyandri a Kerckhoven, dicta 17 Febr. 1746 (Lugd.
Bat. 1646). Abraham van der Heyden (zie dl. VII, kol. 587 v.) hield een lijkrede op
hem. Zijn vrouw was C h a r l o t t e d u P o r t , dochter van P i e r r e d u P o r t
(volgens K o k en G l a s i u s ; anderen schrijven: d u P o n t ). Hij had drie zonen:
E z e e h i ë l , A n d r e a s en Frederik (2) (die volgt).
Zijn portret is gegraveerd door C. van Dalen, J. Suyderhoef naar P. Dubordieu
en een onbekend kunstenaar.
Zie: J. K o k , Vaderlandsch Woordenboek, dl. 27 (Amst. 1792), 265-268; B.
G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 383-385; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biogr. Handwoordenboek II (Zutph. 1870), 926 v.; G. B r a n d t , Historie
der Reformatie II (Amst. 1674), 190 v.; M. S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche
hoogeschool (Leid. 1832), II (Toev. en Bijl.), 124 v.; Catalogus van de bibliotheek
der Ver. Dpsgez. gem. te Amsterdam I (Amst. 1885), 207; II (Amst. 1919), 202
(206?); Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
593, 797 (nos. 840-842); R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken
tot 1787, 483; Alphab. naamlijst van boeken 1790-1831, 563; C h a r l e s
B o r g e a u d , Histoire de l' Université de Genève (Genève 1900), 348-353 (met
portret); C. S e p p , Het Godgeleerd onderwijs in Nederland ged. de 16e en 17e
eeuw II (Leid. 1874), 39, 49 v., 103 v., 205; d e z ., Geschiedk. nasporingen I (Leid.
1872), 138; A. E e k h o f , De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw (Utr.
1921), 34, 37, 47-49, aldaar, Documenten, bIz. 213, 226, 250, 258; H.J. H o n d e r s ,
Andreas Rivetus.... ('s Gravenh. 1930), 111-126, 159, aant. 5, 167, aant. 1 en 5;
P.C. M o l h u y s e n , Bronnen tot de gesch. der Leidsche
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universiteit ('s Gravenh. 1916); L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst.
1911), 175, aant. 7, 249, 264; d e z ., Bibliografische inleiding tot de theologie (Leiden
1925), 99; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius II (Leid. 1910), 207, aant. 2; III (Leid.
1914), 196, aant. 4.
Knipscheer

[Spanheim, Frederik (2)]
SPANHEIM (Frederik) (2), jongste zoon van den voorgaanden hoogleeraar, geb.
te Genève 1 Mei 1632, overl. 18 Mei 1701. Met zijn ouders kwam hij in 1642 te
Leiden, waar hij in 1651 ‘artium liberalium magister’ werd. Na den dood van zijn
vader (1649) was zijn moeder naar Genève teruggekeerd, maar is hij te Leiden
gebleven. Zijn vader had er op zijn sterfbed zeer op aangedrongen, dat hij zich zou
wijden aan de studie der godgeleerdheid. Reeds in 1652 ontving hij de bevoegdheid
als predikant; in 1655 werd hij doctor theologiae op zijn Dissertatio theologica de
quinquarticulanis controversiis pridem in Belgio agitatis en hoogleeraar te Heidelberg;
in 1670 te Leiden. Op 1 Nov. 1670 hield hij zijn oratie: De prudentia theologi.
Gedurende 31 jaren ‘heeft hij de reputatie van zijn vader hoog gehouden’ (E e k h o f ).
Vier malen is hij rector-magnificus geweest. In 1672 werd hij bibliothecaris van de
universiteitsbibliotheek, in welke hoedanigheid bij een nieuwen catalogus maakte;
29 Oct. 1674 hield hij een rede: De bibliothecae Lugduno- Batavae novis auspiciis.
Hij bestreed Cartesius en volgde het voetspoor van Johannes Hoornbeek (zie dl.
VIII, kol. 843 v.). Ook was hij anti-coccejaan, hoewel hij Coccejus (zie dl. I, kol. 616)
geprezen heeft. Jacobus Trigland (zie dl. VI, kol. 1284) hield een lijkrede op hem:
Laudatio funebris celeberrimi atque sapientissimi viri Frid. Spanhemii F. filii (Lugd.
Bat. 1701). Hij heeft verbazend veel geschreven. Het is alles verzameld als: Opera
quatenus complectuntur geographiam chronologiam et historiam sacram atque
ecclesiasticam.... (Lugd. Bat. 1701-03); drie deelen. Spanheim is met deze
verzameling begonnen, J o h a n n e s à M a r c k (1655-1731) heeft ze voltooid. In
1695 sprak Spanheim een lijkrede uit, in opdracht van de curatoren der hoogeschool,
ter gedachtenis aan koningin Maria: Laudatio funebris Mariae, reginae Britanniae.
Zijn lijkrede op Antonius Hulsius (zie dl. VIII, kol. 888 v.) heeft tot titel: Ant. Hulsius,
oratione funebri laudatus (1685). De Catalogus van de Ver. Doopsgezinde Gemeente
te Amsterdam II (1919), 206 wijst in het bijzonder op het tweede hoofdstuk van zijn
Observationes in Leviticum; historiae, typicae et moralis selectarum de Religione
controversiarum, etiam cum Graecis et Orientalibus et cum Judaeis nuperisque
antiscripturariis Elenchus Historico-theologicus. Dit werk is voor het eerst uitgegeven
Leidae 1687; de vijfde druk is gemerkt: Lugd. Bat. 1757.
Hij is drie malen gehuwd en had vele kinderen. Alleen F r e d e r i k , een
rechtsgeleerde, overleefde hem.
Zijn portret is gegraveerd door C. Hagens naar P. Dubordieu, P. van Gunst naar
K. de Moor, P. van Gunst naar M. Merian, J. van Somer en A. de Blois. In de uitgave
van zijn Opera komt een portret voor.
Zie: J. K o k , Vaderlandsch Woordenboek, dl. 27 (Amst. 1792), 268 v.; B.
G l a s i u s , Godgel. Nederland III ('s Hert. 1856), 385 v.; Catalogus van de bibliotheek
der Ver. dpsgez. gem. te Amsterdam I (Amst. 1885), 207, 231; II (Amst. 1919), 206;
C. S e p p , Het Godgeleerd onderwijs in Nederland ged. de 16e en 17e eeuw II
(Leid. 1874), 145, 220, 223, 242-245, 258 v., 437 v.; A. E e k h o f , De theologische
faculteit te Leiden in de 17de
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eeuw (Utr. 1921), 4, 56 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken
tot 1787, 484; J. R e i t s m a , Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde
Kerk der Nederlanden, 4e dr. (Utr. 1933), 360, 362; Bibliotheca theologica et
philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 593, 797 (no. 843).
Knipscheer

[Speckman, Jacobus]
SPECKMAN (Jacobus), geb. te Eelde 12 Juni 1793, overl. te Haren 3 April 1884,
liet zich 11 Nov. 1812 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
was predikant te Kolham (181-726), Odoorn (1826-30) en Vlagtwedde (1830-64).
Als emeritus woonde hij eerst te Groningen, daarna te Haren. Van hem verscheen:
Onderwijs in de bijbelsche geschiedenis des O. en N. Testaments, dat verscheidene
malen herdrukt werd.
Zie: Prov. Gron. Courant 7 Apr. 1884.
Wumkes

[Speelman, jhr. Mr. Cornelis Jacob]
SPEELMAN (jhr. Mr. Cornelis Jacob), geb. te Heerenveen 17 Dec. 1817, overl. te
Leeuwarden 7 Maart 1891, zoon van jhr. A b r a h a m F l o r e n t i u s S. en S o p h i a
B a l t i n a S t o o p , liet zich 2 Juni 1836 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Leiden, waar hij in 1842 bevorderd werd tot Mr. in de rechten op een proefschrift
Commentatio ad Frisiae statutorum titulum XVII libri primi de successione ab
intestato. Hij trad te Haarlem 21 Aug. 1846 in het huwelijk met E l i s a b e t h
W o l t e r a S a n d r i n a E n s c h e d é (geb. aldaar 20 Dec. 1821, overl. te
Leeuwarden 30 Jan. 1873). Hij was president van de arrondissementsrechtbank te
Leeuwarden en lid der Prov. staten van Friesland.
Zie: Nederland's Adelboek (1903), 570.
Wumkes

[Speelman, Reyer]
SPEELMAN (Reyer), geb. te Hoogvliet omstr. 1775, overl. na 1816, liet zich 7 Maart
1796 inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht, en was predikant te
Mijdrecht (1797-99), Hardinxveld (1799-1809) en te Barneveld van 1809 tot 1814,
toen hij zijn ambt neerlegde. Hij gaf in het licht Eene prophetie, betreffende het
doorlugtig huis van Oranje- Nassau aanvankelijkvervuld.
Zie: J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en Naamlooze schrijvers (Leid. 1885),
II, 465.
Wumkes

[Speelman Wobma, jhr. Mr. Helenus Marinus]
SPEELMAN WOBMA (jhr. Mr. Helenus Marinus), geb. te Dungen 29 Oct. 1787,
overl. te Leeuwarden 20 Maart 1867, liet zich 26 Sept. 1806 inschrijven als student
aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 22 Mei 1811 op stellingen tot Mr. in de
rechten werd bevorderd. Hij huwde met A n t j e H o i t i n g a C a t s (geb. te
Leeuwarden 1 Maart 1789, aldaar overl. 7 Sept. 1826. Beide liggen begraven op
het kerkhof te Huizum. Hij was president van het Provinciaal gerechtshof te
Leeuwarden.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

Wumkes

[Spitsius, Johannes]
SPITSIUS (Johannes), overl. te 's Gravenhage in 1708. Hij was luthersch predikant
te Arnhem sedert 1671, te Haarlem sedert 1674, te 's Gravenhage sedert 1678. Zijn
preek: Vox et tuba. De Bazuin der goddelijke indaginge tot alle menschen ('s
Gravenh. 1686; 2e dr. 1687, voorafgegaan door Aansprake aan alle Evangelische
gemeentens) is buiten voorkennis en goedkeuring der synodale censoren uitgegeven,
wat groote onaangenaamheden veroorzaakte. Van zijn Troostbloem van Gods
eeuwige verkiezinge en verwerping enz. verscheen te Amsterdam in 1725 de vierde
druk. Toen zijn gelijknamige zoon in 1697 te Deventer was overleden, schreef hij:
Denckpredikatie.... ('s Gravenh. 1697). Nog schreef hij eenige stichtelijke werkjes.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikan-
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ten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh. 1925). 314; d e z ., Gesch. der luth. kerk
in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 150.
Knipscheer

[Spoelstra, Johannes Schaap]
SPOELSTRA (Johannes S c h a a p ), geb. in 1792 te Leeuwarden en aldaar in 1871
overl., was controleur der stedelijke belastingen en vertaalde uit het Fransch:
Y m b e r t , Militaire welsprekendheid of de kunst om op den soldaat te werken
(Leeuw. 1840).
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden (Leeuw.
1932), 150.
Wumkes

[Sprankhuizen, Johannes van der Linden van]
SPRANKHUIZEN (Johannes v a n d e r L i n d e n v a n ), geb. te 's Hertogenbosch
in 1766, overl. te Veendam 13 Febr. 1855, liet zich 20 Oct. 1784 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen en was predikant te Peasens van 11 Jan.
tot 10 Mei 1789, toen hij afscheid nam naar Kantens, waar hij werkzaam bleef tot
1846 en emeritaat verkreeg. Hij liet zich kennen als een vurig patriot en een fel
tegenstander van de dordtsche belijdenis en de Afscheiding. Van hem verscheen:
Tweetal leerredenen over de Chr. leer, rakende de regtvaardiging uit genade door
het geloof (Gron. 1814); Leerredenen, uitgesproken bij de opening van de kerk te
Kantens, 29 April 1821 (Gron. 1821); Proeve eener vrije behandeling van den
Heidelb. Catechismus in den geest van het gezuiverd Christendom, overeenkomstig
het beginsel der kerkhervorming (Gron. 1825); Proeve eener vrije behandeling van
den Heid. Catechismus (Gron. 1834-35), 4 dln.; Een woord aan de kern der Herv.
Gemeente in Nederland (Gron. 1843); Bijdragen voor de zuivere Bijbelleer of het
oude kleed zonder nieuwe lappen, no. 1-6 (Gron.); Kerkelijke Toespraak bij
gelegenheid van het afsterven van Ds. Albertus Lofvers, te Middelstum over 1 Cor.
3:21-23 (Gron. 1843).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 554;
J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek van Groningen (Bolsward 1935), zie
register; K. S c h i l d e r , De dogmatische beteekenis der ‘Afscheiding’ ook voor
onzen tijd (Kampen 1934), 21, 60.
Wumkes

[Sprengers, Petrus Theodorus Albertus]
SPRENGERS (Petrus Theodorus Albertus), geb. te Heusden 30 Sept. 1842, overl.
te 's Hertogenbosch 4 Dec. 1901, was de zoon van P e t r u s H u b e r t u s
Sprengers en Theodora Thijssen.
Hij werd door den raad der gemeente Heusden 27 Dec. 1865 tot secretaris
gekozen en 11 Mei 1880 in het kiesdistrict van dien naam tot lid der Provinciale
staten van Noord-Brabant. Zijn medeleden kozen hem 4 Juli 1883 tot lid van
Gedeputeerde staten en 5 Nov. 1885 tot hun griffier. Laatstgenoemd ambt bekleedde
hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 13 Nov. 1872 A l l e g o n d a M a r i a J a c o b a v a n d e r H e y d e n ,
geb. 7 Juni 1851, die hem overleefde. Bij haar had hij 3 zonen en een dochter.
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Hij schreef: Beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp ter uitvoering
van art. 191 der grondwet (Heusden 1891); Historisch-staatsrechtelijk ontstaan van
waterschappen en hunne gewijzigde grensbeschrijving in de prov. N.- Brab. ('s Hert.
1894); Aanteekeningen op het reglement op de waterleidingen in Noord-Brabant
(Amst. 1893).
Ramaer

[Spruyt, Cornelis Bellaar]
SPRUYT (Cornelis B e l l a a r ), geb. 5 Juni 1842 te Kockengen, overleed 28 April
1901 te Hilversum. Hij heeft school gegaan te Weesp en gestudeerd te Utrecht,
waar hij 14 Nov. 1867 is gepromoveerd in de wis- en natuurkunde op een dissertatie:
Over de electromotorische kracht
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van het element van Daniël bij verschillende temperaturen. Van 1860-66 was hij
leeraar aan het gymnasium te 's Gravenhage, van 1866-77 aan de H.B.S. te Utrecht.
In 1877 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de universiteit
van Amsterdam, waar hij 24 Nov. zijn inaugureele oratie hield: Over de verhouding
der wijsbegeerte tot de bijzondere vakken. Zijn philosophische werken zijn weinig
in getal; in 1879 verscheen zijn door curatoren van het Stolpiaansch legaat met
goud bekroonde: Proeve van een geschiedenis van de leer der aangeboren
begrippen. Voorts zijn na zijn dood door leerlingen uitgegeven: De geschiedenis
der wijsbegeerte naar de dictaten van wijlen prof. C.B. Spruyt, bewerkt door Dr. Ph.
Kohnstamm met medewerking van prof. J.D. van der Waals en Dr. G.H. Leignes
Bakhoven, met een voorbericht van prof. I.J. de Bussy (te Haarlem bij de Erven F.
Bohn, 1904), en Leerboek der formeele logica, bewerkt naar de dictaten van prof.
Dr. C.B. Spruyt door M. Honigh (Haarlem, Loosjes, 1903).
Tijdens zijn leven heeft hij op wijsgeerig gebied weinig gepubliceerd; buiten eenige
Gidsartikelen enkele kleinere geschriften: De laatste gedaanteverwisseling van de
wijsbegeerte der ervaring toegelicht (Arnhem, J. Heuvelink, 1871), een beoordeeling:
Van Vloten's Benedictus de Spinoza (Utrecht, Beyers, 1872), en Het empiriocritisme,
de jongste vorm van de wijsbegeerte der ervaring (Amst., J.H. de Bussy, 1899).
De philosophie, die Bellaar Spruyt aanhing, was de kantiaansche wijsbegeerte.
Voordat hij echter stelling heeft genomen, heeft hij zijn houding bepaald tegenover
de wijsbegeerte van Opzoomer, het in ons land een tijdlang toonaangevende
empirisme. Ook heeft hij zich duidelijk uitgesproken over het Spinozisme, althans
zooals het hier door Joh. van Vloten werd gepropageerd. Met Kant was Spruyt van
oordeel, dat enkel uit de ervaring geen kennis verkregen kan worden; dat de
mogelijkheid daarvan in 's menschen rede gezocht moet worden; dat de geest,
verstaan in de beteekenis van een objectief, een alles omvattend bewustzijn, zijn
wetten voorschrijft aan de natuur. Als voortreffelijk docent heeft hij er zich vooral op
toegelegd de hoofdgedachte van Kant's ‘Kritik der reinen Vernunft’ ingang te doen
vinden. Ook Spruyt leerde het primaat van de praktische rede, stelde de levensleer
boven de theorie der kennis. In het publieke leven stelde hij groote belangstelling;
de praktische politiek was hem een koninklijke wetenschap, zoozeer een zaak van
de hoogste zedelijkheid en het beste verstand, dat hij volkssouvereiniteit een
dolhuisideaal noemde. Het hooger onderwijs had zijn warme belangstelling: hij was
sterk gekant tegen staatsexamens en wilde het universitaire conservatisme bestrijden
door het ruimer aanstellen van privaat-docenten. De beweging voor
volksweerbaarheid vond bij hem groote sympathie.
Spruyt heeft krachtig geijverd voor de versterking van onze betrekkingen met
Zuid-Afrika. Van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche vereeniging is hij van 1884 tot
97 secretaris geweest, waarna hij haar eere-voorzitter is geworden. Over deze
gebieden van zijn belangstelling heeft hij verschillende korte verhandelingen
geschreven. Uit zijn geschriften zijn buiten de bovenvermelde nog te noemen:
Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur, 3 dln. (1871-72, 2e
dr. 1888); De personeele dienstplicht uit een staatkundig en maatschappelijk oogpunt
(1882); Antipapistische felheid en protestantsche plichts-
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betrachting, 4de dr. (1889) en in verband hiermede: Rome en Dordt in 't geweer
(1889) en Wankelmoedigheid of vaderlandsliefde (1889); Over ‘vrije Universiteiten’
(1884); De Liberale partij en de schoolquaestie (1886); De aanspraken der ‘Vrije’
Universiteit naar aanleiding van Dr. Schaepman's rede beoordeeld (1884); Afrikaners
en Nederlanders (1896); Engeland en Transvaal (1897).
Spruyt was lid van de Koninkl. academie van wetenschappen.
Zie: Winkler Prins' Geïll. Encycl. XV, 4e dr. (1922), 479; Levensbericht door prof.
B.H.C.K. v a n d e r W i j c k in Jaarboek Koninkl. Akademie van Wetenschappen
(1904).
Noordenbos

[Stapert, Sjoerd]
STAPERT (Sjoerd), geb. in de Lemmer 9 Nov 1735, overl. aldaar 6 Nov. 1816, was
de derde of jongste zoon van J o u w e r t S t a p e r t en T e t j e N a n n e s . Hij was
als zijn vader waterbouwkundige, aannemer en scheepsbouwer. In de Lemmer was
hij bekend onder den naam Sjoerdbaas.
Hij was een warm patriot en werd 16 Juni 1795 in de grietenij Lemsterland tot lid
van het bestuur der provincie Friesland gekozen.
Op 15 Juli 1795 werd hij door dat bestuur benoemd tot architect van 's lands
werken in Friesland. Zijn zaken gaf hij aan zijn zoons over.
Dit bleef hij totdat de verdeeling van de Bataafsche republiek in provinciën
gewijzigd werd in een verdeeling in departementen. Hij kwam nu ingevolge besluit
van het Uitvoerend bewind van 14 Juli 1800 in dienst der geheele republiek als
commissaris-inspecteur van den waterstaat voor de departementen Eems en Oude
IJsel, te zamen met J. Sabrier. Hij verkreeg Leeuwarden tot standplaats.
Deze betrekking heeft hij tot 1 Nov. 1803 vervuld, toen hij bij besluit van het
Staatsbewind van 14 Oct. te voren buiten dienst gesteld werd en weder in de Lemmer
ging wonen.
Hij huwde 20 Nov. 1757 M i n k e B a r r e , bij wie hij 2 zonen en 5 dochters had.
Ramaer

[Staphorstius, Nicolaus]
STAPHORSTIUS (Nicolaus), geb. te Leeuwarden omstreeks 1694, overl. te
Breevoort 12 Juli 1726, zoon van Ds. J o h a n n e s S., liet zich in 1712 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Franeker, waar hij 18 Maart 1716 onder leiding
van prof. A. Schultens een Disputatio philologica sacra tertia ad origines Hebraeas
veramque antiquae Hebraeorum linguae naturam et indolem (Franeq. 1716) hield.
Hij werd in Jan. 1717 predikant te Garijp c.a. en vertrok met den ambassadeur jhr.
Burmania naar Zweden in Juli 1719. Gedurende zijn afwezigheid werd de dienst
door de klassis waargenomen. Verder was hij tot zijn dood werkzaam in zijn eerste
en eenige gemeente.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 137.
Wumkes

[Starckenborgh, Petrus Bernardus van]
STARCKENBORGH (Petrus Bernardus v a n ), geb. te Utrecht in 1755, overl. op
Curaçao 20 Juli 1820. Hij kwam reeds in 1773 als advocaat op Curaçao, om in 1779
als fiscaal te worden aangesteld. In 1782 in Holland zijnde, wordt hem de post van
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secretaris der kolonie opgedragen. Hij blijft dit en tevens auditeur-militair tot 1796.
In dat jaar kreeg hij ontslag, omdat hij zich niet vereenigen kon met de revolutionnaire
denkbeelden, die ook in Curaçao de overhand hadden. Tot 1799 verbleef hij
ambteloos in Nederland. Als advocaat vestigde hij zich daarna weer op Curaçao,
en het volgend jaar, toen de Engelschen het eiland bezetten, benoemde de
engelsche admiraal lord Hugh Seymour hem weer tot fiscaal op aanbeveling van
gouverneur en raden.
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In 1806 krijgt Starckenborgh van den nieuwen gouverneur Changuion de keus
tusschen het fiscalaat en den post van president van den raad van civiele en
crimineele justitie. Hij koos het laatste. Het volgend jaar, als de Engelschen het
eiland bij verrassing genomen hebben, wordt hij tegelijkertijd tot fiscaal en
vice-president van politie en civile justitie benoemd, over welke vereeniging van
functies nog heel wat te doen is geweest. Fiscaal is hij nog, als in 1816 de kolonie
aan Nederland wordt teruggegeven. Reeds was zijn ontslagaanvrage naar de
regeering in het moederland, toen hij in 1819 bij het plotseling overlijden van den
gouverneur-generaal Kikkert als eerste in rang aanwezige ambtenaar diens functie
moest waarnemen. Vóór de nieuwe gouverneur, P.R. Cantz'laar, aangekomen was,
overleed van Starckenborgh.
Zie: De West- Indische Gids (1919-20): Curaçao tegen het einde der WestIndische Compagnie; id. (1924-25): De eerste dagen van het Engelsche bewind op
Curaçao in 1807; id.(1927-28): Curaçao en onderhoorige eilanden 1816-28; Koloniaal
Weekblad 11 Oct. 1928.
de Gaay Fortman

[Staringh, Jacobus Gerardus]
STARING(H) (Jacobus Gerardus), geb. te Gen dringen 11 Oct. 1717, overl. te
Gouderak in 1804. Zijn vader, A n t o n i e S t a r i n g , was predikant te Gendringen
van 1716 tot zijn overlijden in 1740. Zijn broeder Damiaan Hugo Staring (zie dl. IV,
kol. 1263 v.) is in 1736 te Gendringen geboren en was de vader van den dichter
Antonie Christiaan Wijnand Staring (zie dl. I, kol. 1488-90). Zie verder over de familie
Staring: P. G o u d a Q u i n t , Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland
(Arnh. 1910), 653, 785; (Arnh. 1927), 58, 131, 197, 199, 245, 312; L.D. P e t i t ,
Repertorium.... van tijdschriftartikelen I (Leid. 1907), 1524; II (Leid. 1913), 815; III
(Leid. 1928), 834; IV (Leid. 1933), 1045; E.A. van B e r e s t e y n , Repertorium van
gedrukte genealogieën.... (Haarl. 1933), 188.
J.G. Staring studeerde op de latijnsche school te Nijmegen, ook aan de academie
te Duisburg, en werd proponent te Wezel. Voordat hij predikant werd, was hij twee
jaren hulpprediker te Gouda; op 10 Jan. 1740 is hij in het ambt bevestigd te
Hummeloo, in 1741 vertrok hij naar Gouderak. Hij was een oom van den bekenden
dichter (zie boven) die bij vertrek van zijn ouders op 7jarigen leeftijd te Gouderak in
diens huis werd opgevoed en school ging te Gouda, totdat hij in 1783 naar de
hoogeschool te Harderwijk vertrok (zie dl. I, kol. 1488). Hij schreef: Bijbelsch zakelijk
woordenboek, dat wij eerst aangekondigd vinden als:.... van letter A.-V., negen
deelen (Amst. z.j.), daarna als ‘nieuwe druk’ in 11 deelen (Amst. 1797); Kerklijke
redevoeringen (Amst. 1761); Bitterheit in vrede, vertoond in vier Boeten
bededagstoffen (Amst. 1754); Bijbelsch mengelwerk, vier leerredenen over Luc.
16:19-31 (Amst. 1798 (?)); Eene scheepspredikatie, gedaan na het wederkeeren
van de glorieuse actie op den Doggersbank.... (Amst. 1781 (?)); een broeder van
hem voerde in den slag bij Doggersbank bevel over een fregat; zijn zoon A n t h o n y
H e n d r i k C h r i s t i a a n S t a r i n g was kapitein aan boord van Johan Arnold
Zoutman (zie dl. V, kol. 1177); vergel. P.J. B l o k , Gesch. v.h. Nederl. volk, 3e dr.
III, Leid. 1925, 581, 676); De in God roemende grijsaard, biddende om genadige
ondersteuning tot het verderverkondigen van Gods grootheid, leerrede over Ps.
71:17 v., ter gedachtenis van zijn vijftigjarigen predikdienst (Gouda 1790); Jeremia
weeklagende over het ongeval van de koning Zedekias, nagevolgt in een klaagrede
over.... Wil-
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lem Karel Hendrik Friso (zie dl. I, kol. 1554-56).
Zijn door een onbekende geschilderd portret is in het museum te Gouda; prenten
door C. Hodges en R. Vinkeles.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 388; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 129, 137; (1907), Bijl., 117; Bibliotheca theologica et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 797 (no. 850 v.); N o o r d b e e k e n
M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers (Amst. [1752]), 245; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 489; Alphabetische naamlijst
van boeken enz. 1790-1831, 569.
Knipscheer

[Staveren, Elandus van]
STAVEREN (Elandus v a n ), overl. te 's Gravenhage in 1774. Hij werd predikant te
Noordwijk-Binnen in 1728, te Noordwijk aan Zee in 1730, te Maassluis in 1733, te
's Gravenhage in 1735; emeritus in 1772. Hij schreef: De zegevierende uytgang van
Gods getrouwe knecht, of lijkreden uit 1 Cor. 15:54b-57, ter nagedachtenisse van....
Johan Philip Manger, laatst getrouw bedienaar des Godd. woorts in de Hoogduytsche
Kerke van 's Gravenhage, uitgespr. 3 Mei 1741 door Elandus van Staveren, des
overledens ampt-genoot ('s Grav. 1741). Manger (dit deel kol. 543) had J.E.J.
Capitein, den negerpredikant (dl. IV, kol. 397 -399) als lidmaat bevestigd en gedoopt
8 Juli 1735. Genoemde Capitein heeft op Manger een lofdicht van 80 regels achter
deze lijkrede doen opnemen. Voorts is van hem een Lijkreden gedaan op 't overlijden
van Ludovicus Timon Pielat (zie dl. V, kol. 503) ('s Gravenh. 1705); Nederlands
spiegel in den schrik van Juda.... 15 leerredenen over Zephanja 1, en een toegepaste
schets op Ps. 123, alsmede eene leerreden over het zwaard Gideons of den droom
der Midianiters, gedaan ter gelegentheid van de verheffing van zijne Doorl. Hoogh.....
('s Gravenh. 1747); Gedenkzuil opgericht voor vrouwe Anna, weduwe van prins
Willem IV (Amst. 1759); Isaäks zegen over Jacob, op den heiligen doop van Frederika
Louisa Wilhelmina, eerstgeborene dochter van.... prins Willem V (geb. 28 Nov.
1770). Regnerus van Staveren (zie beneden) was zijn vader.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 389; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 119, 135, 142; Catalogus v.d..... bibliotheek der Ver. dpsgez.
gem. te Amsterdam I (Amst. 1885), 398; Archief voor kerkgesch. XIII (1917), 146-149,
160, 167; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol v. godgel. schrijvers, vierde druk
(Amst. [1752]), 182, 268; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederduitsche boeken
tot 1787, 489; W.P.C. K n u t t e l , Catalogus v.d. pamfletten-verz., no. 17201.
Knipscheer

[Staveren, Jacobus Johannes Wilhelmus van]
STAVEREN (Jacobus Johannes Wilhelmus v a n ), overl. te Amsterdam 22 Juli 1852.
Hij werd predikant te Eck en Wiel in 1824, te Edam in 1826, te Zaandam (Westzijde)
in 1828, te Amsterdam in 1834. Na zijn dood verscheen van hem: Twaalftal nagelaten
leerredenen (Haarl. 1853). Hij was een zoon van Johannes Samuel van Staveren,
die volgt.
Zie: Naamregister der Herv. predikanten ('s Gravenh. 1843), 52; Kerkelijk
Handboek (1903) Bijl. 124; (1908), Bijl., 103, 111, 153; Brinkman's Catalogus van
boeken enz. 1850-82, 1112.
Knipscheer

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

[Staveren, Johannes van (1)]
STAVEREN (Johannes v a n ) (1), geb. te Maassluis 6 Sept. 1662, overl. te
Amsterdam 6 Nov. 1724. Hij is een zoon van Petrus van Staveren (zie beneden),
studeerde te Leiden, werd proponent in 1685 en predikant te Nootdorp in het najaar
van 1686, te Alkmaar in Jan. 1695, te
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Amsterdam 4 Nov. 1703, waar hij ongehuwd stierf. Leonardus Beels (zie dl. IV, kol.
96) schreef zijn lijkrede, uitgesproken op Zondag 12 Nov. 1724 in de Oude Kerk:
Henochs wandel in een lijkrede op Ds. J. van Staveren (Amst. 1724). Hij schreef:
't Ontluystert Nederland door de dood van den grootsten landgenoot,
erffstadhouder.... der vrije Batavieren, William de IIIde, in een Lijkreden aan de
gemeente van Alkmaar over Klaaglied 5: 16, op den 26 Maart.... (Leyd. 1702);
Jacobs testament en dood, over Gen. 49, waarachter twee leerredenen ter opening
en sluiting van de noordhollandsche synode (te Haarlem?) (Amst. 1714); Over de
vijftien eerste capittelen van Exodus (Amst. 1718), over hetzelfde onderwerp als:
De zegevierende uittogt en verlossing van des Heeren volk uit Egypten (Amst. 1725);
Lijkrede op Florentius Bomble (zie dl. V, kol. 46) (Amst. 1722).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 389; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biographisch Handwoordenb. II (Zutph. 1870), 949; 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. Biogr. woordenboek I (1907),
374; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 143; (1908), Bijl., 99, 102; R. D i j k s t r a ,
Gedenkboek der Nederd. Herv. gem. van Amsterdam (Amst. 1928), 197; V e e r i s
e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk alphabeth (Enkh. 1750), 195; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 489; N o o r d b e e k e n
M o u r i k , Naamrol van godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]), 8, 31, 34,
245; H.C. R o g g e , Bibliotheek van Contraremonstr. geschr. (Amst. 1866), 203.
Knipscheer

[Staveren, Johannes van (2)]
STAVEREN (Johannes v a n ) (2), predikant te Waverveen sedert 30 Nov. 1738,
aldaar overl. in 1758, schreef: Predicatie over Esra 1:5 en 6 bij gelegenheid van de
nieuwgebouwde kerk te Waverveen den 3 Aug. 1755.
Zie: Kerkelijk Handboek (1878), 369; (1910), Bijl., 170; V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkelijk alphabet (Enkh. 1750), 195; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland
III ('s Hert. 1856), 389, aant. 1.
Knipscheer

[Staveren, Johannes Samuel van]
STAVEREN (Johannes Samuel v a n ), overl. te Haarlem in 1842. Hij werd predikant
te Vinkeveen in 1796, te Brielle in 1799, te Haarlem in 1815. Hij was de vader van
Gabriël Leonardus van Oosten van Staveren (kol. 964), van J o h a n n e s S a m u e l
v a n S t a v e r e n (2) (prop. in Zeeland 1841, pred. te Oostwoud 1843, te Aalsmeer
1848, emer. 1879, overl. 1883), en van J.J.W van Staveren (zie boven). Na zijn
dood verscheen: Twaalftal nagelaten leerredenen (Haarl. 1843).
Zijn portret werd in prent gebracht door W. Nieuwhoff.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenb. II (Zutph.
1870), 949; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 108; (1908), Bijl., 117; (1910), Bijl.,
168; C. V e l t e n a a r , Het kerkelijk leven der Gereformeerden in Den Briel tot 1816
(Amst. 1915), 420 v., 432, 465 v., 474; Alphabetische naamlijst van boeken enz.
(1833-49), 633.
Knipscheer

[Staveren, Magtildus van]
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STAVEREN (Magtildus v a n ), geb. 22 Oct. 1815 te Delfshaven, overl. te Leeuwarden
24 Juli 1900, zoon van B a s t i a a n v.S. en van C o r n e l i a M a r i a B r i l l e n b u r g ,
liet zich 16 Sept. 1833 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 26 Juni 1839 promoveerde tot theol. dr. op een proefschrift De Evangelii
natura. Hij was aldaar reeds in 1837 met goud bekroond voor een academische
prijsverhandeling. In 1841 beroepen te Kedichem was hij aldaar als herv. predikant
werkzaam tot 1847,
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toen de gemeente van Leeuwarden hem als leeraar wenschte. Hij deed daar zijn
intrede 5 Sept. en verkreeg er in 1881 eervol emeritaat. Hij was 9 Juli 1851 te
Leeuwarden gehuwd met J e a n n e A l b a r d a (geb. 5 Dec. 1823 te Leeuwarden
en aldaar overl. 28 Nov. 1913). Van hem verscheen: Jezus Christus, vooral in eenige
trekken van zijn inwendig leven geschetst, twaalf leerredenen (Zutphen 1852). Hij
schreef een voorrede in Luthers politiek, en zijn geschrift aan den Christelijken adel
der Duitsche natie, over de verbetering der Chr. standen. Vrij naar het Hoogd. (Gron.
1850); met S.K. T h o d e n v. V e l z e n en W. H o e v e r s : Gods leiding met het
menschdom (Leeuw. 1861); met L. P r o e s , J.P. v a n H a r e n c a r s p e l , S.K.
T h o d e n v. V e l z e n , T. M o d d e r m a n Az. en J.F. B l a u w : Bijbeloefeningen
over levensbijzonderheden van Samuel (Leeuw. 1850); met P.W. W i t t e b o l , S.K.
en U.W. T h o d e n v. V e l z e n en F.J.J. v a n E y s i n g a : Laat de kinderkens tot
mij komen. Een woord over de zorg voor kinderen en over de christelijke
bewaarschool (Leeuw. 1852). Op historisch gebied schreef hij: Van Haeften contra
Engerus. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Oud- Catholieke
gemeente van de Bisschoppelijke Kleresie te Leeuwarden in De Vrije Fries, XV,
83-115; en Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Mr. Johannes Basius in De Vrije
Fries XVIII, 191-279. Hij behoorde tot de evangelische richting en redigeerde mede
het tijdschrift Wessel Gansfort 1854-55.
Zie: Geslachtregister van de familie Albarda, blz. 11; R. V i s s c h e r , Catalogus
der stedel. bibliotheek van Leeuwarden ('s Gravenhage 1932), blz. 25, 26, 28, 147,
158; Leeuw. Courant (25 Juli 1900).
Wumkes

[Staveren, Petrus van]
STAVEREN (Petrus v a n ), of v. Stavoren, geb. in 1632, overl. te Leiden in 1683.
Hij werd predikant te Middelie in 1657, te Maassluis in 1661, te Leiden in 1664.
Johannes van Staveren (zie boven) en Regnerus van Staveren (zie hierna) waren
zijn zonen. Hij schreef (na zijn dood verschenen): De huyshoudinge Gods...., drie
deelen over Gen. 1:26 tot en met Gen. 33 (Leid. 1694); Zyons-opbouw blijkende
aan de gemeente van Maas-sluijs.... (1664); Over den eersten brief van Johannes
(Amst. 1702); De weg der rechtveerdigen.... over Ex. 17:13; 33:15; Spr. 1:24-27
enz. (Lugd. 1698); Keur van uitgelezen Bijbelstoffen.... over Spr. 10:9 enz. (Leyd.
1703); Vaarwels predikatiën. Zijn ambtgenoot te Leiden (van 1680-1702), S. v a n
d e r S t e i j n , schreef een Lykpredikatie op do. P. van Staveren.
Zijn portret is gegraveerd door J.v. Munnickhuysen naar W.v. Mieris.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 388 v.; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 131, 135; (1908), Bijl., 130; V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkelijk alphabeth (Enkh. 1750), 195; Bibliotheca theologica et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 797 (no. 853); N o o r d b e e k e n
M o u r i k , Naamrol van godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]), 1-25, 40, 190,
193, 195, 199 enz., 428, 503; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche
boeken tot 1787, 489; H.C. R o g g e , Bibliotheek van Contraremonstr. geschr. (Amst.
1866), 170.
Knipscheer

[Staveren, Regnerus van]
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STAVEREN (Regnerus v a n ), geb. te Maassluis omstr. 1670, overl. te Leiden in
1715. Hij was een zoon van Petrus van Staveren (zie boven), jonger dan Johannes
van Staveren (1), zijn broeder (zie boven). Regnerus was de vader van Elandus
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van Staveren (zie boven), en stond te Oosterwijk van 1694 tot 1699, daarna te
Edam, te Zutfen in den nazomer van 1708, en te Leiden in Sept 1712.
Zie: Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 167; (1907), Bijl., 131; (1908), Bijl., 110; B.
G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 389.
Knipscheer

[Staveren, Gabriël Leonardus van Oosten van]
STAVEREN (Gabriël Leonardus v a n O o s t e n v a n ), geb. te Brielle in 1810,
overl. te Dremt 26 Oct. 1836. Hij studeerde te Leiden en was nog geen drie maanden
predikant te Dremt, toen hij stierf. Zijn vader was Johannes Samuel van Staveren
(kol. 962), die in 1810 predikant te Brielle was. Dat hij vóór 1836 te Stavoren zou
gestaan hebben, is een vergissing (zie Kerkel. Handb., 1903, Bijl., 123 en 1911,
Bijl., 184). Van hem is verschenen: een bundel Gedichten (Amst. 1832); Het beleg
van Haarlem, 1572-73. Dichterlijke tafereelen (Utr. 1834); De hoop, dichtstuk, vrij
gevolgd naar het Engelsch van Th. C a m p b e l l (Nijm. 1837); De laatste der
Mohikanen, of de Engelschen in Amerika, naar het Engelsch (Leid. 1833); Lord
Nigel, of de Schot in Londen, naar het Engelsch, twee deelen (Leid. 1834). Zijn
broeder J.J.W. van Staveren (zie boven) gaf na zijn dood uit: Zestat nagelaten
leerredenen (Haarl. 1837). Eindelijk verscheen: A l b e r t u s R a d i j s , Tweetal
leerredenen, gehouden na het overlijden van.... G.L. van Oosten van Staveren
(Doesb. 1837) (zie in dit deel in voce A. Radijs).
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenb. II (Zutph.
1870), 949 v.; Kerkelijk Handboek, zie boven; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek
van Nederl. anonymen en pseudon. ('s Gravenh.-Utr. [1870]), 617 (no. 5925), 644
(no. 6147), 647 (no. 6181); Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1835), 118;
(1839), 101; (1833-49), 128, 147, 494, 537, 607; E.A. v a n B e r e s t e y n ,
Repertorium van gedrukte genealogieën.... (Haarl. 1933), 17 (no. 42), 156. 188.
Knipscheer

[Steen, Dr. Adrianus van der]
STEEN (Dr. Adrianus v a n d e r ), geb. te Maren (N. Br.) 1 Juli 1816, overl. te Oss,
16 Oct. 1910, zoon van B o u d e w i j n en P e t r o n e l l a A r t s .
Hij promoveerde te Utrecht tot med. doctor 15 Juli 1842 en 17 Dec. d.a.v. tot art.
obstr. doct., waarna hij zich dadelijk vestigde als geneesheer te Oss. Van 10 Febr.
1844 tot 31 Dec. 1850 en van 22 Febr. 1865 tot 13 Juli 1871 was hij burgemeester
aldaar.
24 Mei 1856 werd hij gekozen tot lid der Prov. staten van N.-Brabant en 13 Juli
1871 als lid der Ged. staten, welke ambten hij heeft waargenomen tot zijn
ontslagaanvrage 18 Dec. 1906.
In die ruim 50-jarige periode heeft hij vooral sterk geijverd en medegewerkt aan
de verbetering van het wegennet in de provincie, goede inrichting der waterschappen
en het ordelijk beheer der gemeenten.
Hij was gehuwd met M a r i a C o r n e l i a S t a e l , geb. te Dussen 22 Maart 1813,
overl. te Oss 9 Maart 1890, dochter van P e t r u s J o s e p h u s en J o h a n n a
Maria van Son.
Zijn geschilderd portret hangt in de raadzaal van het gemeentehuis te Oss.
Zie: Notulen Prov. St. v.N.-Br. (1906); De Stad Oss (4 Juli 1906); Pr. N.-Br. 's
Hert. cour. (5 en 7 April 1930).
Cunen
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[Steendam, Jacob]
STEENDAM (Jacob), geb. 1616, waarschijnlijk te Enkhuizen; hij kwam op ongeveer
twintigjarigen leeftijd in Amsterdam. Gedurende vijftien jaar was hij in dienst van de
W.-I. Compagnie, tot zijn 25ste jaar heeft hij haar vermoedelijk te
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Amsterdam gediend. Daarna trok hij als ziekentrooster aan boord van De Goude
Ree naar Nieuw Guinea. Vermoedelijk heeft hij, naast zijn geestelijkèn arbeid, aldaar
zijn spaarpenningen rendabel willen maken. Hij verbleef daar tot 1649, had er blijkens
een zijner gedichten een interessante verhouding tot een negervrouw. Hij woonde
in Febr. 1642 de verovering van het fort Axem bij op de Portugeezen onder leiding
van den Directeur-generaal Jacob Ruychaver en leed er verder aan de daar
gebruikelijke koortsen. In 1650 is hij getrouwd met S a r a A b r a h a m s d e
R o s s c h o u . Hij was toen vermoedelijk weduwnaar met èèn kind uit het vorig
huwelijk.
In 1649-50 gaf hij in Amsterdam zijn poëzie uit in drie bundels, getiteld De
Distelvink (Minnesang, Segensang en Hemelsang). De eerste bundel verscheen
bij Gerrit van Goedesbergh op 't Water over de Nieuwebrugh, de tweede bij Pieter
Dirksz Boeteman, voor den Autheur, wonende in de Pijlsteeg bij de Warmoesstraat,
de derde bij Hendrick Doncker in de Nieuwe-brugh-steeg. In 1659 verscheen nog:
Klacht van Nieuw-Amsterdam en in 1661: 't Lof van Nieuw Nederland. Tegen Vondel
richtte hij zijn: Rechte gruwel der verwoesting (U n g e r , Bibliografie v. V. no. 858
en 878). Zijn devies was ‘Noch vaster.’
In 1651 ging hij scheep naar Nieuw-Nederland en werd er kolonist. Hij kocht er
huizen en landerijen en dreef er handel. Hij tracht voor eigen rekening of in
vennootschap slaven en handelswaren van de Guineesche kust in te voeren. In
1655 werd hij tot weesmeester in Nieuw-Amsterdam benoemd. In 1662 bevorderde
Amsterdam de emigratie van Plockhoy en 25 andere gezinnen, die aan de Delaware
een socialistische ‘broeder kolonie’ trachtten te stichten. Steendam heeft dit streven
in zijn Prickelvaersen gesteund. In 1663 bevond hij zich te Amsterdam en had hij
in de kolonie zijn gevolmachtigde. Hij is niet teruggekeerd. Holmes nam
Nieuw-Amsterdam en Steendam verloor zijn fortuin.
Van der Aa vermeldt nog: Toezang op de Christelijke voorbereiding tot des Heeren
H. Avondmaal door Mr. Joan Blasius van 27 Mei 1665 en van 12 Juli van hetzelfde
jaar: Toezang op de bedenckingen van den Heer en Mr. J. Blasius. Ik kon deze niet
te zien krijgen.
9 April 1666 vertrok hij weder als ziekentrooster, maar nu naar Oost-Indië. Hij
werd te Batavia in 1667 binnenvader in het weeshuis. Zeer waarschijnlijk overleed
hij in 1672 of 73 aldaar.
Kort na zijn terugkeer te Amsterdam schijnt hij nog een reis te water gemaakt te
hebben over de Wadden naar de Eider-streek.
In Amsterdam leefde hij mee in den letterkundigen kring van den herbergier Jan
Zoet. Hij beantwoordde vragen gesteld in de Parnassus aan 't Y of Konst-schoole
ter Deugd en won daarbij eerste prijzen; men twistte er o.a. over het goed recht der
polygamie. In 1671 gaf hij te Batavia nog een bundel Zeede-zangen uit.
Zijn door J.M. Quinkhard voor het Panpoëticon Batavum geschilderd portret is in
het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: H.C. M u r p h y , Jacob Steendam, a memoir of the first poet in
New-Netherland, with the poems descriptive of the Colony (The Hague 1861);
N i j h o f f , Gesch. en Oudheidk. Bijdr. III, 1, 41 (N. Reeks); S. K a l f f , Vroegere
Koloniale poëzie in Indische Gids 1907, II, 1459 en 1624; J. K o o p m a n s , Jacob
Steendam in Nieuwe Taalgids XIII, 273 en XIV, 79; J.A.
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A l b e r d i n g k T h i j m , Portretten van Joost van den Vondel (Amst. 1895), 276
vlg. Over zijn aanval op Vondel: Dietsche Warande (1875), 393.
Prinsen

[Steenwijk, Petrus]
STEENWIJK (Petrus), geb. te Surhuisterveen omstreeks 1750, overl. te Leermens
31 Dec. 1813, zoon van Ds. M a r t i n u s S t e e n w i j k . Liet zich 27 Sept. 1768
inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, was als candidaat werkzaam
te Huins (1773-74) en achtereenvolgens als predikant te Suawoude (1774-78),
Witmarsum (1778-80) en Holwerd (1780-94). Hij werd in laatstgenoemd jaar aldaar
gecommitteerd tot legerpredikant bij de brigade van generaal de Larrey, en daarna
verbond hij zich aan de gemeente te Leermens, waar hij werkzaam was van 1797
tot zijn dood. Van hem zijn bekend enkele latijnsche en nederlandsche gedichten
o.a. op de ambtsaanvaarding der franeker hoogleeraren N. Ypey (1769), E. Wigeri
(1771), G.E. de Lille (1772) en een eeredicht op S.H. Manger (1770).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuwarden 1886),
132, 181, 322, 531; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en Athenaeum
(Leeuwarden 1879), II, 536, 542, 545.
Wumkes

[Steenwijk, Hendrik van]
STEENWIJK (Hendrik v a n ), schilder, werd geb. vermoedelijk omstr. 1580 te
Frankfort a.M. en is overleden te Londen (?) omstr. 1649. Hij was de zoon van
Hendrik van Steenwijk, den kerkschilder, en diens leerling. Hij werkte te Antwerpen,
in den Haag en in Frankfort; in 1617 in Londen, waar Karel I hem tal van opdrachten
gaf en hem ook schijnt gebruikt te hebben voor het ontwerpen van tal van
bouwwerken. Het is niet geheel zeker of met S u s a n n a G a s p o e l , die
architectuurschilderes wordt genoemd, en op 17 Nov. 1649 als weduwe van den
schilder Hendrik van Steenwych te Leiden voorkomt, de vrouw van onzen schilder
wordt bedoeld. H.v.S. schilderde, evenals zijn vader, kerkinterieurs met verschillende
belichtingseffecten. De figuren in zijn schilderijen werden gemaakt door Jan Brueghel,
Theod. van Thulden, Stalbemt, C. van Poelenburgh e.a. en op zijn beurt schilderde
v.S. de architectonische achtergronden op schilderijen van D. Mijtens, Corn. van
Ceulen, P. van Somer en A. van Dyck. Naar hem maakten o.a. prenten: J.
Coelemans, C. Bschor, N. van der Meer, E. Basan, Heina, Caquet.
Zijn geschilderd zelfportret in de veiling Heberle, 10-11 Maart 1903 te Keulen, no.
104, coll. Graf v. Herzberg; een door van Dyck (?) geschilderd portret in de Galerie
Hoschek te Praag; gegraveerde portretten, door P. Pontius naar A. van Dyck, door
J. Ladmiral in v a n M a n d e r 's Schilderboeck (uitg. 1764, I, 330), door Dujardin,
en in S a n d r a r t , Teutsche Academie I, 248.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon I (1906), 659.
J.M. Blok

[Steenwijk, Michaël Antonius van]
STEENWIJK (Michaël Antonius v a n ), geb. te Haarlem 29 Jan. 1786, overl. te
Amsterdam 30 Juli 1853; studeerde onder Chedeville op het seminarie Warmond
en werd 18 Oct. 1808 tot priester gewijd. Hij was in 1808 kapelaan te Medemblik,
van 1808 tot 15 te Buitenveldert, pastoor te Wormer van 1815 tot 16, te
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Heinkenszand en te Goes van 1816 tot 19, te Soetermeer van 1819 tot 36, te
Amsterdam in de Statie ‘'t Hert’ van 25 Jan. 1836 tot zijn dood.
Van koning Willem I ontving hij 23 April 1835 een gratificatie van 300 gulden ‘als
blijk van welwillendheid en opprijsstelling zijner letterkundige en andere verdiensten’
en prof. Wensing dankte hem openlijk voor zijn met
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woord en daad getoonde belangstelling in diens verhandeling over Pausin Joanna.
Van Steenwijk behoorde tot de weinige priesters, die met de pen woekerden om
aan het katholieke volk stichtende en leerzame lectuur te bezorgen, waaraan groote
behoefte bestond.
Van zijn hand verscheen in 1826 te Rotterdam: Zondagsblad voor
Roomsch-Catholyken; in 1827 vertaalde hij en gaf te Leiden uit J.M. S a i l e r 's De
leer der Roomsch- Katholyke Kerk over de vereering der heiligen, der overblijfselen
en beelden.
De ware godsdienst, van wijlen den alkmaarschen pastoor P. S c h o u t e n , gaf
hij opnieuw uit in 1828; in 1829 verscheen te Rotterdam uit het Hoogduitsch vertaald:
Roomsch Katholiek Lees- en Gebedenboek voor allen, dewelke de eeuwige zaligheid
willen deelachtig worden. Van 1828 tot 1835 vertaalde hij het zevendeelig werk van
S a i l e r , getiteld: Brieven uit alle eeuwen der christelijke tijdrekening.
Drie geschriften werden door hem in 1830 uitgegeven: Beknopte maar bondige
onderrigting over het Jubilé en andere aflaten (te Amsterdam en te Rotterdam bij
de Wed. F.J. van Tetroode en F.L. Thompson, 24 blz.); Volledig lees- en
gebedenboek voor Katholyken (Rotterdam, 502 blz.); Onderrichting voor het
godsdienstig begraven ('s Hertogenb.).
In 1835 verscheen te 's Gravenhage: Lessen en Evangeliën, gelijk dezelve door
het gansche jaar onder de H. Dienst gelezen worden; en in 1836: Lessen en
Evangeliën voor Zon- en Heilige dagen. Verder vermelden wij: Verheffing van geest
en hart tot God ('s Gravenh. 1837); De Grieksch-Russische Kerk ('s Hertogenb.
1839); Beknopt verhaal van het Mirakel te Amsterdam met bijlage van den brief ter
uitschrijving van het Jubilé (Amst. 1845).
Van Steenwijk behoorde tot de oprichters van het Godsdienstig-, Geschied- en
Letterkundig Tijdschrift voor Roomsch- Katholyken, dat na een bestaan van twee
jaren werd opgeheven. Onder zijn portret, een steendruk, dat bewaard wordt in het
Bissch. Museum te Haarlem, schreef A. van der Hoop Jr. een vierregelig vers.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem LII, 218-222.
van der Loos

[Steinberge, Johannes]
STEINBERG(E) (Johannes), geb. te Görlitz 13 Jan. 1592, overl. te Groningen 23
Oct. 1653. Hij studeerde in de rechten te Wittenberg, Jena, Heidelberg, Straatsburg
en Bazel. Te Bazel promoveerde hij in 1621 in de rechten. Na eenige veelbewogen
jaren werd hij in 1634 hoogleeraar te Genève. Een roepstem uit Deventer wees hij
in 1636 af; de benoeming naar Groningen nam hij aan in 1638. Hier wees hij in 1645
een uitnoodiging naar Harderwijk van de hand. Hij is te Genève 9 Maart 1625 gehuwd
met jonkvrouw C a t h a r i n a d e B a r y (geb. 14 April 1600, overl. 28 Febr. 1651).
Johannes Melchior Steinberg(e) (die volgt) is zijn zoon.
Zijn portret is gegraveerd door C. de Passe.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Levenschetsen der Groninger hoogleeraren als Bijlagen
in: W.J.A.J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te Groningen (Gron. 1864),
24 v.; zijn handteekening daarvóór op blz. 3; zijn werken in Effigies et vitae
professorum academiae Groningae et Omlandiae (Gron. 1654), 126-128; M.
S c h o o c k , Oratio funebris in obitum Joannis Steenbergii in academia Groningana
antecessoris primarii (Gron. 1653), uitgegeven door zijn zoon C a r e l S t e i n b e r g e ;
vergelijk: J.C. v a n S l e e , De illustre school te Deventer 1630-1878 ('s Gravenh.
1916), 92 v.
Knipscheer
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[Steinberge, Johannes Melchior]
STEINBERG(E) (Johann(es) Melchior), geb. te Genève 25 Nov. 1625, overl. te
Franeker 25 Nov. 1670. Johannes Steinberg(e) (zie boven) en C a t h a r i n a d e
B a r y waren zijn ouders. Hij huwde in 1665 met S o p h i a P o s t , dochter van den
hoogleeraar in het Hebreeuwsch te Herborn, C o n r a d u s P o s t h i u s , en had een
zoon en twee dochters. Hij studeerde te Groningen, en werd 18 Oct. 1649 doctor
in de philosofie. Kort hierna is hij tot hoogleeraar te Genève benoemd, waar hij ook
als predikant optrad; in deze jaren werd hij ook doctor in de godgeleerdheid te
Groningen. Omstreeks 1656 verhuisde hij als hoogleeraar naar Herborn. Hier
huldigde hij Lodewijk Hendrik van Nassau na diens dood in Panegyricus in obitum
Ludovici Henrici Nassovii (Hannov. 1662). Onder Wilhelm Maurits van Nassau werd
hij prorector van de hoogeschool en schreef: Wilhelmi Mauritii.... actio panegyrica
ob honorem fascium academicorum susceptorum publice dicta - prorectoris munus
suscipiente Johanne Melchiore Steinbergio (Herb. 1665). Nog verscheen van hem:
Notae historicae et theologicae ad decretum super curiae parliamenti Galliarum de
infallibitate Papae Romani (Herb. 1664); Controversiae et assertiones ex universa
theologia I (de theologia in genere, Scriptura et de Deo) (Herb. 1667) en Anatome
Papismi; foeditatem et nuditatem ejus renudans et refutans (Herb. 1668). Hij werd
als hoogleeraar te Franeker benoemd en hield zijn inaugureele rede 17 Maart 1670.
Hij kon slechts enkele colleges geven. Zijn ambtgenoot Nicolaus Arnoldus (zie dl.
IV, kol. 62 v.) hield de lijkrede op hem, uitgegeven als: Oratio funebris dicta exequiis
J.M. Steinbergii (Fran. 1671).
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het rijksathenaeum te Franeker
II (Leeuw. 1879), 244-247; B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856),
389 v.
Knipscheer

[Steinfort, Lieuwe]
STEINFORT (Lieuwe), geb. te Goënga, overl. te Breukelen 10 Sept. 1885, zoon
van Ds. H e s s e l S. Hij liet zich 14 Sept. 1841 inschrijven als student te Utrecht en
was predikant aan de Vuursche (1848-53), Bloemendaal (1853-75) en Amsterdam
(1875-85). Zijn beteekenis lag in zijn indrukwekkende prediking en zijn inzichten
omtrent kerkherstel, die men terugvindt bij Dr. Hoedemaker en Ds. G. Doedes te
Velzen, die de brochure schreef Wijziging der gedragslijn op kerkelijk gebied (1875).
Als zoodanig was hij een bestrijder van de independente beginselen, die Dr. A.
Kuyper voorstond.
Wumkes

[Steinmetz, Anna Christina]
STEINMETZ (Anna Christina), geb. in den Helder 21 Dec. 1856, overl. te 's
Gravenhage 3 Febr. 1882, dochter van Johan Rudolf, die volgt, en van C h r . W i l h .
van den Boogaert.
Zij werd voor het onderwijs opgeleid, legde daarvoor verschillende examens af
en beoefende tevens de nederl. letteren. Zij koos zich tot schuilnaam A n n a v a n
H a g e en schreef o.a.: Fantasie en Waarheid (Amst. 1881) en Esther Burgers
(Amst. 1882). Dit laatste werk was een meisjesroman, waarvan een tweede druk
verscheen.
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Zie over deze familie het belangrijk artikel van E.A.F. B l o k h u i s , Geneal.
Steinmetz in Navorscher (1926), 68-81.
Regt

[Steinmetz, Carl Christian Philipp]
STEINMETZ (Carl Christian Philipp), geb. 3 Juni, ged. te Helsen (bij Arolsen) 6 Juni
1771, overl. te Delft 4 Febr. 1819, begr. Nieuwe Kerk, zoon van J o h a n n P h i l i p p
W i l h e l m , muntmeester in het vorstendom Waldeck, en van E v a R e g i n a P o h l
of P o h l i n , P o l i n .
Hij trad in militairen dienst, werd in 1795 2e,
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in 1799 1e luitenant en 1804 kapitein. Hij verzocht en verkreeg in dat jaar eervol
ontslag, als gevolg van veranderde politieke omstandigheden. Om in zijn onderhoud
te voorzien, richtte hij in 1804 een passementwerkfabriek op. In 1795 tot 1799 was
hij bij de krijgsverrichtingen onder Daendels en Dumonceau tegenwoordig. In 1813
opnieuw in dienst getreden, toen als luit.-kolonel, diende hij onder graaf von
Benckendorf en was in dat jaar en in 1814 commandant der artillerie binnen Breda.
Hij verdedigde deze vesting met succes en beroemd is zijn moedige en gevaarvolle
uitval in den nacht van 20 op 21 Dec. 1813, toen hij aan het hoofd van een klein
detachement kozakken en russische huzaren drie groote schepen met krijgsvoorraad
van onder de vijandelijke batterijen vandaan wist te halen en binnen Breda te
brengen, waardoor het beleg door de Franschen moest worden opgebroken. Hij
verkreeg de Militaire Willemsorde 3e klasse en werd eereburger der stad Breda.
Hij huwde te 's Gravenhage 3 Maart 1805 met M a r i a H e r m i n a R i j c k e o f
R e y k e n , geb. te Nijmegen 1778, overl. te 's Gravenhage 18 Jan. 1854. Van hun
7 kinderen volgen Carel Philip Conrad en Eduard Christian Carl.
Regt

[Steinmetz, Carel Philip Conrad]
STEINMETZ (Carel Philip Conrad), geb, te 's Gravenhage 24 Mei 1806, overl. te
Djaboeng 18 Dec. 1865, zoon van Carl Christian Philipp, hiervóór, en van M a r i a
Hermina Rijcke.
Hij trad reeds op 14-jarigen leeftijd hier te lande in dienst, doorliep de graden
beneden dien van officier en vertrok als sergeant-majoor met de ‘Arend’ naar
Oost-Indië, waar hij 17 Aug. 1826 te Batavia aankwam. Hij maakte den oorlog op
Java 1826-30 mede en werd al spoedig, 1827, tot tweeden luitenant bevorderd: den
eersten rang kreeg hij in 1832. Als 1e luit.-adjudant in 1833 toegevoegd aan den
gouvernementscommissaris voor de Westkust van Sumatra en belast met de leiding
van de militaire expeditie tegen de in opstand zijnde Padangsche Bovenlanden.
Voor zijn beleid en moed bij dien tocht kreeg hij de Militaire Willemsorde 4e klasse.
In 1834 benoemd tot militair commandant te Wayoerang in de Lampongs, waar
ernstige onlusten waren ontstaan, maakte hij zich daar andermaal zeer verdienstelijk.
In 1835 en 1836 opnieuw naar het oorlogstooneel ter Westkust, maakte hij zich bij
Bontjol bekend. Hij was toen tot kapitein bevorderd en toen het in 1836 wenschelijk
bleek om aan de Westkust het militair en civiel bestuur in dezelfde hand te plaatsen,
werd S. daartoe aangewezen, als bijzonder bekend met land en volk en met den
plaatselijken toestand. In 1837 was hij gezaghebber van Ajer Bangis, ook
kapitein-adjudant van den gouverneur-generaal de Eerens. Twee jaar later werd
hem andermaal het bestuur over de Pad. Bovenlanden toevertrouwd en maakte hij
zich verdienstelijk door zijn beleidvol gedrag tijdens den opstand in Batrepoe 1841.
Hij werd nu in 1841 definitief uit den militairen dienst ontslagen en in 1842 bevestigd
in het ambt van resident der Pad. Bovenlanden. In 1841 verkreeg hij de Militaire
Willemsorde 3e klasse wegens zijn kloek gedrag, waardoor een opstand in Agam
werd voorkomen. Hij was gedurende acht jaar op de meest loffelijke wijze als resident
werkzaam, streefde naar volksontwikkeling, terwijl hem het inlandsch onderwijs van
overheidswege na aan het hart lag. Nog in 1849 en 50 bewees hij gewichtige
diensten bij onlusten in het binnenland en werd toen overgeplaatst als resident,
eerst naar de Preanger-Regentschappen 1851,
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daarna naar Passaroean 1855, waar hij zich verdienstelijk maakte bij een onderzoek
naar de koffiecultuur op Java, en eindelijk in 1864 naar Soerabaya, waar hij het
volgend jaar in de pasangrahan te Djaboeng (afd. Modjokarta) kwam te overlijden.
Hij was te Batavia gehuwd met zijn nicht M a r i a H e r m i n e P h i l i p p i n a
C a r o l i n a W o u t e r a S t e i n m e t z (1830-1913) dochter van J o h a n n C a r l
R e g i n S. en van J a c o b a W i l l e m i n a S a s . Zij wonnen 6 kinderen.
Zie: B o o m s , Neerl. krijgsroem in Insulinde (1902); Inl. Onderw. van
Overheidswege in de Pad. Bovenl. vóór 1850 door zijn zoon H.E. S t e i n m e t z
(1924).
Regt

[Steinmetz, Eduard Christian Carl]
STEINMETZ (Eduard Christian Carl), geb. te 's Gravenhage 26 Maart 1810, zoon
van Carl Christian Philipp, hiervóór, en van M a r i a H e r m i n a R i j c k e .
Hij maakte den Tiendaagschen veldtocht mede, was artillerie-officier onder
2

generaal Verkouteren in de vesting Maastricht en wordt door B o s s c h a , IV, 559,
noot, vermeld bij de gevechten om Tongeren. In 1837 werd hij kapitein, nam in 1848
en 1849 deel aan de expedities tegen Bali waar hij de Militaire Willemsorde ontving,
werd in 1849 majoor, in 1851 luit.-kol., was in 1852 adjudant van den
gouverneur-generaal, werd in 1853 kolonel en in 1858 generaal-majoor der genie
bij het oost-indisch leger. In laatstgenoemden rang was hij in 1859 chef der eerste
expeditie tegen Boni.
Regt

[Steinmetz, Frantz Frederichs Christian]
STEINMETZ (Frantz Friederich Christian), geb. te Helsen (in Waldeck) 18 Juni, ged.
21 Juni 1769, overl. 28 Juli 1809, zoon van J o h a n n P h i l i p p W i l h e l m ,
muntmeester, en van E v a R e g i n a P o h l of P o h l i n .
Reeds in 1785 onderluitenant, werd hij in 1793 1e luit. en in 1795 kapitein. Als
zoodanig neemt hij in 1796 deel aan den veldtocht tegen Duitschland, neemt in
1797 deel aan de actie op Texel en ontvangt in 1799 een beenwond op
Schiermonnikoog. In 1806 opnieuw in den veldtocht tegen Duitschland, wordt hij in
1808 bevorderd tot majoor in het regiment koninkl. artillerie te voet; hij gaat in
franschen dienst naar Spanje en sneuvelt 28 Juli 1809 bij Talavera de la Reyna.
Hij ondertrouwde te Groningen 22 Oct. 1792 met J o h a n n a S o p h i a G e s i n a
S c h r o e d e r , geb. te Groningen 1772, overl. te Groningen 21 Febr. 1845, dochter
van N.W. Schröder, hoogleeraar te Groningen (dl. IX, kol. 1005), en van C o r n e l i a
Geertruida Meisterlin.
Uit dit huwelijk 4 zoons, waarvan Mr. Nic. Wilh. Schroeder S. volgt en Ludwig
Adolph Schroeder S. in dl. III, kol. 1200 voorkomt; J o h a n P h i l i p W i l h e l m
F r i e d e r i c h S. was de vader van Johan Rudolph, die mede volgt, en C o r n e l i u s
T h e o d o r u s J o h a n n e s overleed als raadsheer bij het provinc. gerechtshof
van Groningen 22 Febr. 1850.
Regt

[Steinmetz, Johan Rudolf]
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STEINMETZ (Johan Rudolf), geb. te Meppel 15 Maart 1829, overl. te Coudewater
(Rosmalen) 1897, zoon van J o h a n P h i l i p p W i l h e l m F r i e d e r i c h ,
rijksontvanger (zoon van den voorgaande), en van A r e n d i n a C l a s i n a
E n g e l e n b e r g . Hij ging in militairen dienst, werd in 1850 2e luit., in 1855 1e luit.,
in 1866 kapitein, in 1878 majoor. Van 1859 tot 1863 was hij officier-leeraar in de
nederl. taal, letterk. en geschiedenis aan de Kon. milit. acad. te Breda. Werd 29 Mei
1883 luit.-kolonel der infanterie, laatst provinc. adjudant te 's Gravenhage. Als
gepensionneerde woonde hij in 1891 te Nijmegen.
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Hij is de schrijver van verscheidene letterkundige werken, meest gedichten, als:
Aandoeningen en gedachten (Nijm. 1852); Zangen en liederen. Poëzy der liefde
(Nijm. 1852); Manfred, een dram. gedicht naar Lord Byron (Amst. 1857). In het
Jaarb. der Kon. Milit. Acad. (1861) eenige gedichten, als: Zegelied van Roncevaux;
Zangers droefheid en verrukking; Davids klaagzang voor de gesneuvelden van
Gilboa. Voorts afz. Jongelingsdroomen; Een bundel Westfaalsche volksliederen.
Hij schreef bijdragen in den Militaire Spectator en bewerkte het levensbericht van
zijn vriend Mr. S.J.E. Rau in de Handel. Maatsch. d. Ned. Letterkunde (1888).
Hij huwde te Kleef 1855 met C h r i s t i n a W i l h e l m i n a v.d. B o o g a a r t , geb.
ald. 22 Nov. 1832, overl. te 's Gravenhage 21 Dec. 1896, dochter van
B a r t h o l o m e u s en van A n n a C a t h a r i n a C o o l . Uit dit huwelijk sproot Anna
Christina, hiervóór, F r i e d a A r e n d i n a , achtereenvolgens gehuwd met de
letterkundigen H e n d r . W o l f g . v a n d e r M e y e n H e n d r i k Z e g e r s d e
B e y l ; Dr. S e b a l d R u d o l f , de amsterdamsche hoogleeraar in de sociale
geographie en volkenkunde, en Ir. T h e o d o o r L o d e w i j k W i l h e l m , oud-secr.
der directie van de Ned. Zuid-Afr. Spoorweg Mij., te Pretoria.
Regt

[Steinmetz, Philipp Christian Jacob Franz]
STEINMETZ (Philipp Christian Jacob Franz), geb. te Helsen bij Arolsen 31 Jan.
1779, overl. op of na den 28. Nov. 1812, zoon van J o h a n n P h i l i p p W i l h e l m ,
muntmeester van Waldeck, en van E v a R e g i n a P o h l .
In 1795 was hij 2e luit. geworden, maakte den veldtocht van 1799 tegen de
Engelschen en Russen in Noord-Holland mede, werd in 1800 1e luit. en 1802 2e
kapitein. Hij streed in dien rang in 1806 tegen de Engelschen aan den Kaap de
Goede Hoop en in 1807 tegen de Zweden bij Stralsund, werd in 1808 kapitein 1e
klasse, trok met het groote leger naar Rusland, werd 7 Sept. 1812 gewond in den
slag aan de Moskowa en 28 Nov. 1812 opnieuw gewond en vermist bij den overgang
van de Berezina.
Zijn weduwe E l i s a b e t h a M a g d a l e n a v a n P u t t e n hertrouwde met den
apotheker B i j l te Hellevoetsluis en had bij haar eersten man één zoon C a r l
H e r m a n D i n o S., commies bij 's Rijks werven te Hellevoetsluis, die den stam
heeft voortgezet.
Regt

[Steinmetz, Mr. Nicolaas Wilhelm Schroeder]
STEINMETZ (Mr. Nicolaas Wilhelm S c h r o e d e r ), ged. te Groningen 28 Juli 1793,
overl. aldaar 12 Nov. 1826, zoon van Frantz Friederich Christian, hiervóór, en van
J o h . S o p h . G e s i n a S c h r ö d e r . Broeder van Lodewijk Adolf (dl. III, kol. 1200).
Hij studeerde in de rechten te Groningen, werd commies voor de financiën en
militaire zaken in zijn geboortestad en Wordt ook wel vermeld als secretaris van
den gouverneur van Groningen. Hij was buitengewoon begaafd op het gebied der
muziek, theoretisch en practisch; bespeelde viool, alt, violoncel en klavier als
weinigen en bezat een omvangrijke bibliotheek, van meer dan 800 muziekwerken.
Hij was ook de oprichter van het tijdschrift Amphion. Behalve talrijke stukken voor
enkel- en meerstemmige zangmuziek, al dan niet met begeleiding van piano, schreef
hij: Vluchtige gedachten over de opera's Cosi fan Tutti en Freyschütz; Aanprijzing
van geestelijke muziekwerken; Over het quartet en de uitvoering van hetzelve; Over
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Rossini, den componist van Tancredo; Brieven over de muzikale talenten van den
Romeinschen keizer Nero; Losse gedachten van de verhouding van den
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toondichter tot den tooneelspeler; Aanprijzing van die Serapionsbrüder van E.T.
Hoffmann en Proeve uit: der Dichter und der Componist; Bepaling van de
denkbeelden van toon en toonkunst; De klarinettist Johan Hernstadt.
Hij stierf te Groningen aan de tering, oud 33 jaar. Bij zijn overlijden verscheen
van prof. B.H. L u l o f s : Lijkklagt op het overlijden van den beroemden
toonkunstenaar S.S.
Zie: G r e g o i r , Les artistes-musiciens Néerl., 161, 162; C o l l o t d' E s c u r y ,
Holl. roem IV, st. II, 455.
Regt

[Stellingwerff, Frederik]
STELLINGWERFF (Frederik) werd 17 Mei 1606 als jur. student te Franeker
ingeschreven en 4 Febr. 1612 op de rol der advocaten bij het Hof van Friesland,
schreef De constitutione Logices disputatio scholastica. Ad Reverendum virum
magnum illum Gellium Hillama, in Magno Frisiae Consilio Senatorem (Franeq. 1610).
Aan het slot leest men daar, dat hij toen twee jaar geleden te Franeker een
privaat-collegie opende, en dit werkje als een vrucht van zijn onderwijs ter perse
gaf, op aansporing van zijn boezemvriend David Gorlaeus. Met alle kracht bestreed
hij de aristotelische scholastiek, die met Keckermann's handboeken ook tot Franeker
was doorgedrongen. In 1616-17 ontmoet men hem als rechtsgeleerde en conrector
te Bolsward, waar hij publiceerde zijn Polityck Discours, nopende den Staet van
Frieslandt, waarinne bethoont wort, dat het selve Landt voor geen slechte
Heerlijcheyt, ghenomen voor een Leengoet ende minder als een Graefschap, oyt
heeft behooren geacht te worden enz. (Fran. 1617). Hij overleed als rector der
latijnsche school te Sneek, waar hij de voorganger was van Petrus Moll. Men heeft
een brief van hem aan Petrus Gabinius (9 Maart 1617) en twee aan Dr. Henricus
Rhala (6 Aug. 1615 en 20 Febr. 1617). Een latijnsch gedicht van hem komt voor in
J.B. H o u w a e r t , Paranesis Politica (Leeuw. 1614).
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool etc. (1878), I, 335; Catalogus der
Briefverzameling van S.A. Gabbema (Leeuwarden 1930), 198.
Wumkes

[Stellweg, Christoph Friedrich]
STELLWEG (Christoph Friedrich), geb. 6 Sept. 1845, overl. te Deventer 3 Jan.
1906. Hij werd luthersch predikant te Doetinchem 12 Mrt. 1871, te Weesp 9 Mei
1875, te Leeuwarden 7 Jan. 1883 en te Deventer 2 Mei 1886. Hij schreef in Stemmen
uit de luthersche kerk in Ned. V, 139-158 en 216-229: De gesch. der stichting van
de luth. gemeente te Deventer, en gaf uit: Feestrede, uitgesproken bij de
gedachtenisviering van het 250- jarig bestaan der Ev. luth.-gemeente te Deventer
op 16 Juli 1899 (Dev. 1899).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 318.
Knipscheer

[Stemler, George Wilhelm]
STEMLER (George Wilhelm), geb. te Amsterdam 1 Aug. 1808, overl. te Velp 4
Maart 1895. Hij was hersteld-luthersch predikant te Hoorn van 11 Maart 1832 tot
25 Aug. 1850 en te Amsterdam van 1850 tot zijn emeritaat op 1 Febr. 1875. Zijn
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Verhandeling over de werking van den H. Geest (Utr. 1844) is bekroond door het
Haagsch genootschap. Voorts schreef en vertaalde hij werken van stichtelijken aard.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 319 v.
Knipscheer

[Sterk, Augustus]
STERK (Augustus), geb. te Haarlem 1 Febr. 1748, overl. te Amsterdam in 1815.
Hij werd luthersch predikant te Beverwijk 12 Nov. 1769, te Leeuwarden 10 Oct.
1773, te 's Gravenhage 28 Mei 1780 en te Amsterdam in 1783; emeritus in
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1802. Zijn leerrede, gehouden 25 Juni 1786 Over de bewijzen voor de leer der
heilige Drieëenigheid, is uitgegeven en aangevallen door Ds. Johan Michaël Boon
(zie dl. IV, kol. 209). In 1780 gaf hij uit: Leerrede... op den 250sten verjaardag der
overlevering van de Augsburgsche geloofsbelijdenis. Voorts schreef en vertaalde
hij verschillende werken.
Er is een portret van hem.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst van predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 320 v.; d e z ., Gesch. der luth. kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921),
198, 200, 202, 209; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het protest. Vaderl.,
biogr. woordenb. I (Utr. 1903), 494; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 798 (no. 856).
Knipscheer

[Stermont, Jacobus]
STERMONT (Jacobus), theol. doct., geb. te Leiden 1612, overl. te 's Gravenhage
26 Oct. 1665, zoon van P e t r u s J a c o b s z . S t e r m o n t (predikant te Wervershoef
1615, te Hazerswoude 1619 en daar overl. 1636). Jacobus werd te Leiden geb.,
waar zijn vader destijds studeerde. Ook hij bezocht daar de hoogeschool; reeds 23
Oct. 1624, toen 12 jaar oud, werd hij daar ingeschreven. Theol. doct. en proponent
geworden, werd hij 23 Juli 1634 als predikant te Leiderdorp bevestigd (door Ds.
Joh. Swalmius, van Valkenburg) en in Maart 1641 te Rotterdam (door zijn ambtgenoot
Ds. Joh. Rulaeus). In April 1648 naar Utrecht beroepen en dit beroep ook
geapprobeerd, had dit geen voortgang.
Op den 2. Mei 1649 beroepen te 's Gravenhage, nam hij dit aan en werd aldaar
20 Juni 1649 bevestigd. Was hij reeds vroeger oranjegezind, te 's Gravenhage deed
hij zich kennen als een ultra voor die partij. Reeds in het volgend jaar 1650 werd hij
aangewezen als de auteur van een voor de staatsgezinden stekelig geschrift
(Lauwerenkrans, zie ben.). Den 28. Jan. 1652 huwde E l i s a b e t h C a t s , jongste
dochter van Jacob en weduwe van den bekenden Cornelis Musch, met haar
huisvriend Diederik Pauw (dl. IX, kol. 763). Dit huwelijk en vooral de wijze waarop
Stermont het inzegende, gaf aanleiding tot veel opspraak (zie dl. I, kol. 1353). In
Maart 1652, predikende in de Kloosterkerk in een namiddagsgodsdienstoefening,
had hij zich uitermate sterk tegen de bovendrijvende partij uitgelaten wegens de
achteruitzetting van het Oranje-huis ‘over de ondankbaarheid aan het bloedige
zweet en manhaftigen arbeid betoond’. De Staten van Holland, ernstig hierover
verstoord, schorsten Stermont in bediening en wedde. In de kerkeraadsvergadering
van 13 en 22 Maart 1652 was deze zaak aan de orde. De kerkeraad oordeelde dat
deze zaak Stermont alleen raakte en raadde hem aan bij den raadsheer Pauw e.a.
te vernemen op welke wijze hij contentement aan H.E. Gr. Mog. zou kunnen geven.
De predikant zal hieraan gevolg hebben gegeven, want de notulen van den kerkeraad
zwijgen verder hierover. Al spoedig daarna moet de schorsing opgeheven zijn; zeker
waren daarmee geen 10 jaar gemoeid, zooals sommigen meenen, want in 1655
vinden wij Stermont als praeses op de synode te Woerden en in 1661 als assessor
op die te Gorinchem, waar hij de synode sloot met een rede over 1 Cor. VI, vs. 2.
Ook schijnen na bovenvermelde schorsing de politieke hartstochten van den
predikant zeer getemperd te zijn: hij verschijnt verder alleen als zeer geacht en
geliefd prediker. In 1663 werd hij met P. Cabeljauw, predikant te Leiden, door H.H.
Mog. gecommitteerd om de autografen van de bijbelvertaling, te Leiden bewaard,
na te zien, en bijeen
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te binden. Een verbaal daarvan berust op de gemeente-bibliotheek te Leiden (Catal.
o

n . 11540).
In 1664 werd hij door den kerkeraad verzocht, en nam 10 Oct. 1664 aan, een
uitbreiding over en verdeeling van het Kort Begrip te maken om in de catechisatie
te gebruiken.
26 Oct. 1665 overleed hij in zijn huis op de Prinsegracht te 's Gravenhage.
Hij was 15 Jan. 1640 te Leiden gehuwd met M a r i a P e s s e r s , j.d. wonende
te Leiden. Zij leefde waarschijnlijk nog in 1677, maar zeker in April 1673, toen zij
nog een toelage trok uit het legaat der Vrouwe van Lier (haagsch fonds voor
predikantsweduwen). Uit dit huwelijk sproot in 1641, vermoedelijk te Rotterdam,
een zoon N i c o l a a s , die in 1661 predikant bij de Kruisgemeente te Antwerpen en
in 1662 te Klundert werd; in laatstgenoemde gemeente werd hij in 1666 wegens
wangedrag afgezet.
Van J. Stermont zijn ons de volgende werken bekend: Geestelicken olie-hoorn,
uytgestort over de blijvende en nieuw aencomende burghemrs en schepenen der
stadt Rotterdam, met verclaringhe over Psalm 82 vs. 6 en 7 (Rott. 1643); Over Psalm
o

LXXXII vs. 6 en 7. Wederspreecken van den Jezuyt Waarmond (4 .); Nodige
verdediginge tegen de Pasquille van den vermomden Jacob Warr'mont, in welcke
voor-ghestelt, verclaert ende meest uyt eygen paepiste-schrijvers bevestigt werden
deze drie dingen: 1. dat, na 't gevoelen der Jesuwyten, den paus de onderdanen
ontslaen mach van een besworen eedt der getrouwigheyt, 2. dat de roomsche kerke
den paus allerley tijdelycke maght toeschrijft, 3. dat den paus draeght de regte
o
trecken van den antichrist (Rott. 1644); Gretleugens (Antw. 1645, 4 .); Troost teghen
o
den doot (Rott. 1648, 12 .); Oogensalve voor de blinde Hollanders, begrepen in
seeckere missive van een recht patriot, geschreven aen zynen vrient om hem te
doen sien, hoe onregtveerdelijk de Arminianen de actien van syne hoogheyt bestaen
o
te lasteren (1650); Predicatie over de geboorte van prins Willem III (4 .); Fonteine
der waere wysheyd, op het afsterven van Wilhelm prince van Oranje ('s Gravenh.
1651); Memorie van seeckere predicatie, gedaen door J.J.S. alsmeede de
remonstrantie daerop gevolcht in 1652 (er verschenen nog 2 drukken in hetzelfde
jaar); Eenvoudich advys om met de meeste spoet ende de minste schade te
o
geraecken uyt den schadelicken oorloch met Engeland (1652, 4 .); Melck voor
kinderen en vaste spijzen voor de volmaakte, vloeijende uyt een corte en beknopte
uytbreydinge van het Kort Begryp der Christelycke Religie, getrocken uyt de Heydelb.
Catechismus ('s Gravenh. 1665; Leyden 1747); Gelouterd zilver in verscheydene
o
predicatien voorgestelt (Amst. 1666, 4 .); Heylig bewaermiddel voor de
o
gereformeerde kerke ('s Gravenh. 12 .); Toetssteen om te proeven, en
o
verantwoording van den heer B. Manly over de onnozelheid van het dansen (4 .);
o
Den politycken kuyper onzes tijds (12 .); De misse gevonden in de schriftuere.
Bovendien wordt aan J. Stermont toegeschreven: Lauweren-krans.... voor Wilhelm,
Prince van Oranjen, over syne ceuwig roembare handelinghe, gepleegt tot ruste
o
deser Vereen. Lantschappen, in 1650 enz., door C.G. (zonder plaats of jaartal, 4 .,
40 blz.).
Naar een schilderstuk van J. Mijtens graveerde P. Philippe zijn beeltenis, in folio
formaat uitgegeven (Muller 5150; van Someren 5336a).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 391 v.; Kerkelijk
Handboek (1907), 118, 132, 152; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900),
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798 (no. 857); J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Nederl. anonymen en pseudon.
('s Gravenh.-Utr. [1870]), 18 (no. 162), 267 (no. 2598), 341 (no. 3323); d e z .,
Vermomde en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), 93; II (Leid. 1885), 21 (no. 128),
417 v. (no. 2707); H.C. R o g g e , Bibliotheek v. Contraremonstr. geschr. (Amst.
1866), 120 v.; N. H i n l o p e n , Historie v.d. Ned. overzettingen des Bijbels.... (Leid.
1777), 212-216; G.D.J. S c h o t e l , Jacobus Sterremontius in Arch. voor kerkgesch.
X (Leid. 1840), 310; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk, 4e
druk (Utr. 1933), 339 v.; E.J.W. P o s t h u m u s M e y e s , Een Haagsch predikant
door de Staten geschorst in Kerkelijk 's Gravenhage, blz. 30; N o o r d b e e k e n
M o u r i k , Naamrol van godgeleerde schrijvers, 4e druk (Amst. [1752]), 548 en
register; G.D.J. S c h o t e l , Gesch. v.d. oorsprong.... v.d. Heid. Catechismus (Amst.
1863), 266.
Regt, Knipscheer

[Sterrenberg, Johann Heinrich]
STERRENBERG (Johann Heinrich) of S t e r r e n b u r g , geb. te Emden omstreeks
1638, overl. aldaar 31 Oct. 1675. Hij was de zoon van J o h a n n S t e r r e n b e r g ,
een voornaam koopman te Emden, en diens vrouw S i b i l l a M e n g e l s . Hij bezocht
de latijnsche school te Emden en Aurich, sinds 1655 het gymnasium te Bremen en
liet zich 1 Oct. 1656 te Groningen als student in de rechten inschrijven. Aldaar
studeerde hij zes jaren behalve in de rechten, ook in de philosophie en (Romeinsche)
geschiedenis; volgens prof. Schoockius was hij de allergeleerdste cand. jur. der
geheele groningsche universiteit. Hij promoveerde te Franeker in 1663 tot doctor
in de rechten op een proefschrift getiteld De haereditatis petitione. Als student
vervaardigde hij vele gedichten in het Duitsch, Latijn en Nederlandsch, zoodat hij
in 1662 door den keizerlijken Palts- en Hofgraaf Johannes Rist tot keizerlijk dichter
werd gekroond; van deze gedichten is evenwel niets bewaard gebleven. Hij
ondertrouwde te Emden 2 Nov. 1667 met G e r t r u d J a c o b s d r . F l ü g g e en
kocht aldaar het burgerrecht op 12 Oct. 1671. In 1673 werd hij lid van het invloedrijke
stadscollege der Vierzieger, doch overleed reeds twee jaar later.
Zie: A n k l a m , Vergänglicher Ruhm. Der kaiserlich gekrönte Dichter Dr. jur. Joh.
Heinr. Sterrenberg aus Emden in Upstalboomblätter XIII (1927), 122 e.v.
Wijnman

[Steuerwald, Christian Heinrich Gottlieb]
STEUERWALD (Christian Heinrich Gottlieb), geb. te Bergen op Zoom 20 Juni 1802,
overl. aldaar 21 Aug. 1874, was de zoon van J u s t i n E r n s t S t e u e r w a l d ,
predikant, en L u c i a D a m . Hij nam 28 Mei 1819 dienst als vrijwilliger bij de
veld-artillerie en werd reeds 19 Aug. 1821 tweede luitenant. Op 28 Dec. 1826 werd
hij eerste luitenant en geplaatst bij de pontonniers te Dordrecht. Op 2 Apr. 1830
werd hij bij de Koninklijke militaire academie geplaatst, maar begin Sept. d.a.v. werd
deze inrichting wegens den belgischen opstand gesloten en hij was sedert tot 1835
meestal te velde bij het mobiele leger. Ook maakte hij den Tiendaagschen veldtocht
mede.
Op 6 Mei 1835 werd hij à la suite gedetacheerd bij de veld-artillerie en werd hij
tevens adjudant van den generaal-majoor List, commandant der 2e artillerie-inspectie.
Op 3 Jan. 1839 volgde zijn benoeming tot kapitein, maar hij bleef adjudant.
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Op 16 Apr. 1840 werd hij benoemd tot secretaris der speciale commissie van
inspectie van het onderwijs aan de militaire academie, maar 13 Nov. d.a.v. keerde
hij weder als adjudant terug bij List, maar nu was deze directeur-generaal van
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Oorlog geworden en kwam hij dus aan het departement. Toen List 25 Juni 1843
den rang van minister verkreeg, bleef Steuerwald zijn adjudant.
In Juni 1844 werd hij naar Weenen gezonden tot het bijwonen van oefeningen
en proeven met het militaire bruggenmaterieel volgens het stelsel van den kolonel
Birago. In Aug. 1845 ging hij naar Stockholm ter bijwoning van proeven met
granaatkartetsen door den hannoverschen eersten luitenant Siemens. In Aug. 1846
werd hij lid eener commissie tot het beproeven van Siemensche buizen. In Sept.
d.a.v. vergezelde hij den luitenant-generaal van Hooff naar Antwerpen ter regeling
met een belgische commissie van de niet met de noodige duidelijkheid vastgestelde
grens. Zijn rapporten bij deze commissiën en de voorstellen bij de laatstgenoemde
droegen de goedkeuring zijner chefs weg.
Op 30 Oct. 1847 werd hij op zijn verzoek overgeplaatst bij het leger in
Nederlandsch Oost-Indië en werd hij tegelijk tot majoor benoemd. Hij kwam 28 Juli
1848 te Batavia aan en werd 20 Oct. 1849 commandant der 3e, 4 Juli 1850 der 2e
afdeeling. Tegelijk met laatstgenoemde plaatsing werd hij luitenant-kolonel. Op 22
Apr. 1851 werd hij sous-chef van het wapen der artillerie en 9 Aug. d.a.v. lid van
den raad van verdediging van Nederlandsch Indië. Op 2 Sept. 1853 werd hem met
het oog op zijn gezondheid toegestaan, naar het vaderland terug te keeren. Hij
kwam 10 Mei 1854 te Brouwershaven aan en werd 7 Juni op non-activiteit gesteld.
Op 15 Juni d.a.v. kozen de leden van het Koninklijk instituut van ingenieurs hem
tot lid van het bestuur. Hij bleef dit tot 9 Juni 1859. Op 18 Nov. 1854 werd hij in
actieven dienst hersteld bij de vesting-artillerie te 's Gravenhage en op 21 Oct. 1856
werd hij kolonel van den staf der artillerie en directeur der stapel- en
constructie-magazijnen te Delft.
Op 19 Jan. 1861 werd hij benoemd tot generaalmajoor en directeur der 2e
artillerie-directie. Hij woonde sedert te 's Gravenhage en werd 22 Mrt. 1864
luitenant-generaal en inspecteur van het wapen der artillerie.
Op zijn verzoek werd hij 12 Juli 1867 gepensioneerd. Hij vestigde zich daarna te
Bergen op Zoom.
Hij huwde 4 Juni 1834 C h r i s t i n a G e e r t r u i S p a k l e r , geb. 30 Dec. 1806,
overl. 13 Oct. 1885, bij wie hij een zoon E. Steuerwald (dl. II, kol. 1368) en twee
dochters had.
Ramaer

[Steyaert, Martinus]
STEYAERT (Martinus), geb. te Somerghem 14 April 1647, overl. te Leuven 17 April
1701. Deze merkwaardige man werd om zijn uitmuntende wetenschap door den
bisschop van IJperen tot kanunnik-theologaal benoemd. Hij had in November 1675
den doctorsgraad in de godgeleerdheid behaald te Leuven. Na een reis naar Rome,
waarheen hij gezonden was, om van paus Innocentius XI de veroordeeling te
verkrijgen van eenige stellingen, vestigde hij zich weer te IJperen, waar hij vooral
de dwalingen der Jansenisten bestreed. Het professoraat in de theologie te Douay,
dat men hem aanbood, weigerde hij. In 1685 naar Leuven beroepen, nam hij aldaar
een leerstoel aan, in 1687 tot deken der faculteit benoemd, werd hij een jaar later
rector magnificus, in 1689 president van het groot collegie van den H. Geest. Men
verbaasde zich dan ook, toen in 1691 zijn benoeming bekend werd tot apostolisch
vicaris van den Bosch. Hij bleef te Leuven verblijf houden, maar trad ook afdoende
op in het bossche vicariaat. Ofschoon de Staten zijn verblijf in de Meijerij niet
toestonden, bezocht hij toch meermalen het diocees en zag tegen geen
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gevaren en moeilijkheden op, om zijn herderlijke plichten te vervullen. Hij wist door
persoonlijke vermaningen en door heilzame voorschriften de misbruiken te bestrijden,
die allerwege waren ingeslopen. In 1692 bezocht hij de parochiën aan den Maaskant,
in 1696 weten wij, dat hij te Blaarthem was, want hij benoemde den pastoor dier
plaats, Sichmans, tot deken van Eindhoven. De besluiten der synoden aan den
Bosch van 1571 en 1612 waren erg in onbruik geraakt, Steyaert liet ze opnieuw
drukken en verspreiden. Vooral drong hij aan op het verbod de predicatiën der
Hervormden bij te wonen en verbood te nauwe vriendschap met hen. Beducht voor
het insluipen van het Jansenisme dringt hij in zijn rondgaanden brief van Febr. 1694
vooral aan op gehoorzaamheid en onderwerping van den H. Stoel. Boeten en
geldafpersingen ten spijt bleef de vicaris zijn geloovigen bijstaan. In 1699 zond
Steyaert een uitvoerig verslag over den toestand van zijn vicariaat naar Rome. Om
zijn groote verdiensten besloten èn het Hof van Spanje èn de H. Stoel hem op den
bisschoppelijken zetel van Roermond te verheffen. Het was echter anders beschikt,
17 April 1701 overleed hij op 54-jarigen leeftijd. In de St. Pieterskerk te Leuven voor
den ingang van het koor ligt hij begraven.
Zijn portret is gegraveerd door J.L. Krafft.
Kleijntjens

[Stieltjes, Dr. Thomas Jan]
STIELTJES (Dr. Thomas Jan), wiskundige van groote vermaardheid, is geb. te
Zwolle 29 Dec. 1856 en overl. 31 Dec. 1894. Hij was een zoon van den gelijknamigen
officier, ingenieur en politicus (zie dl. II, kol. 1370) en werd, evenals deze, doctor
honoris causa van de leidsche universiteit. Hij studeerde aan de Polyt. school te
Delft, was 1877-83 verbonden aan de leidsche sterrewacht en vertoefde vervolgens
te Parijs, waar hij in 1886 promoveerde op een proefschrift Sur les séries
semi-convergentes. Terstond daarna werd hij belast met het geven van colleges
aan de universiteit van Toulouse en 3 jaren later aldaar tot hoogleeraar benoemd,
hetgeen hij tot zijn dood is gebleven. Hij was in 1883 gehuwd met E l i s a b e t h
I n t v e l d . Zijn 94 verhandelingen zijn door het Wiskundig Genootschap uitgegeven
bij Noordhoff te Groningen in 2 dln. (1914 en 1918) onder den titel: Oeuvres
complètes de Thomas Jan Stieltjes (met portr.). Een levensbeschrijving (met portr.)
door H. B o u r g e t vindt men in dl. I van de Correspondance d' Hermite et de
Stieltjes, in 1905 uitgegeven bij Gauthier-Villars te Parijs.
Zie: M. v a n H a a f t e n , Het Wiskundig Genootschap (Gron. 1923), 91-92.
van Haaften

[Stinstra, Johannes]
STINSTRA (Johannes), geb. te Harlingen 10 Aug. 1708, overl. aldaar 8 Jan. 1790.
Op 18 Oct. 1790 werd te zijnen huize zijn bibliotheek ver- kocht. C. S e p p , zijn
biograaf, opent met deze mededeeling zijne studie (zie beneden). Hij was de jongste
zoon van bemiddelde doopsgezinde ouders te Harlingen, S i m o n J o h a n n e s
S t i n s t r a en T r i j n t j e G o o i t j e n s B r a a m . Zijn vader was houthandelaar.
Hij studeerde onder Herman Venema (dl. II, kol. 1485-1487) te Franeker, daarna
vermoedelijk - het was nog vóór 1735 (zie beneden) - aan het Seminarie der
Remonstranten te Amsterdam, en keerde als proponent te Harlingen weer. Thomas
Wopkens (zie in dit deel in voce) was daar doopsgezind predikant. Deze droeg hem
in 1733 de vervulling van vier preekbeurten op, hetgeen ten gevolge had dat hij
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door den kerkeraad in 1734 als vast predikant werd aangesteld. Reeds in 1735 werd
hij beroepen door de ge-
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meente der Lamisten te Amsterdam; hij bedankte echter voor dezelfde gemeente
ook in 1738. Niet onwaarschijnlijk staat deze herhaalde afwijzing in verband met de
oprichting van de kweekschool der Doopsgezinden te Amsterdam in 1735, waarmee
de gemeente te Harlingen niet kon instem- men, uit vrees voor den overwegenden
invloed van Amsterdam; hoewel er alle reden was tot de bedoelde oprichting, nu
de remonstrantsche hoogleeraar Adriaan van Cattenburch (sedert 1731; dl. VI, kol.
292) tegenover den naam en de kenmerkende leerstukken der Doopsgezinden een
vijandige houding begon aan te nemen. Men kan zijn preektrant leeren kennen uit
een leerrede, uitgesproken 7 Dec. 1738 over Matth. 22:21 en gedrukt als: De
onrechtveerdigheyd der sluykerijen (Harl. 1739), ook uit latere leerreden (zie
beneden).
De Gedeputeerde staten van Friesland hadden in 1722, uit vrees voor
sociniaansche gevoelens binnen Friesland, ‘vier artikelen van onderteekening’
ontworpen, bestend voor de doopsgezinde predikanten, waarbij hun handteekening
moest verklaren ‘in oprechtheid des gemoeds en zonder eenige achterhouding’ dat
zij geen socinianen waren. Weigerachtigen moest het preeken verboden worden.
Overtreding zou beboet worden met ‘honderd gouden friesche rijders’. Van de 100
‘vermaners’ onderteekende slechts één, M e i n t C o u p e r , vlaamsch mennist te
Grouw; de ‘vermaanhuizen’ werden gesloten. ‘Verstandig overleg’ (K ü h l e r , t.a.p.,
zie beneden) stelde de resolutie na een maand buiten werking. Zestien jaren duurde
de rust; èn - de spanning. Op een vergadering van de classis Zevenwouden (=
Heerenveen) in 1738 beschuldigde Winandus van Assen (zie dl. IV. kol. 66),
predikant te Nieuw-Brongerga (= Knijpe), drie doopsgezinde leeraars in een scherpe
aanklacht van socinianisme. Ten slotte betrof het de vraag of de overheid, al dan
niet, het recht had tot dergelijk optreden. Het ‘request’ en de ‘deductie’, die de
friesche Doopsgezinde Sociëteit in Febr. 1740 bij de Staten inleverde, was van de
hand van Stinstra. De genoemde stukken werden in druk den Staten overhandigd;
er verschenen hierover meer dan veertig geschriften, ook eenige gedichten, die
B l a u p o t t e n C a t e (t.a.p., zie beneden) alle opsomt. Als ‘olie in het vuur’ was
de verschijning van Stinstra's De nature en gesteldheid van Christus' koninkrijk,
onderdaanen, kerken en godsdienst afgeschetst in vijf predicatien (Harl. 1741; 2e
dr. in hetzelfde jaar ‘met eenige aanteekeningen’; nog in 1741 gevolgd door een
‘bijvoegzel van aantekeningen over de vijf predicatien’). Het was ‘de onvoorzichtigheid
van een man van karakter’ (K ü h l e r ). ‘Wij’, gaat K ü h l e r voort, ‘bemerken uit alles
dat Stinstra geen sociniaan was, maar tevens hoe het socinianisme bezig was te
vervloeien’. Maar zijn tijdgenooten oordeelden anders. De Staten hebben Stinstra
13 Jan. 1742 geschorst in zijn ambt en zijn boek verboden Eerst 1 Sept. 1757 mocht
hij weer optreden. Hij bleef ongemoeid tot zijn emeritaat, door hem aangevraagd in
1785.
Wij noemen nog van hem de volgende werken: Gedagten over den brief van J.
van den Honert (zie dl. VIII, kol. 816 v.) (Harl. 1742); Remonstrantie aan de.... heeren
Staten van Friesland (Amst. 1742); Bedenkingen over des menschen leeftijd.... over
Ps. 90:12, waarachter: De begeerte naar rijkdom tegengegaan over Spr. 23: 4 (Harl.
1744); Vier en twintig leerredenen, twee deelen (Harl. 1746); Vraagen over den
godsdienst
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tot onderwijs der jeugd.... (Harl. 1751; herdr. Amst. en Harl. 1776); Oude
voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe opgehelderd
en toegepast op den Heere Jesus en zijn Evangelium.... leerredenen, 3 deelen
(Harl. 1779-86); Waarschuwinge tegen de geestdrijverij, vervat in een brief aan de
Doopsgezinden in Friesland (Harl. 1750), vert. in het Fransch en Hoogduitsch in
1752, in het Engelsch in 1753 (zie beneden in den Catalogus der Doopsgez.
Gemeente te Amsterdam, 1916, 140). Eindelijk vertaalde hij preeken van J a c o b
F o r s t e r (Harl. 1737), van J. C l a r c k e (1739-1749) en R i c h a r d s o n 's
Clarissa...., acht dln. (Haarl. 1752-53). De Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
bewaart een aantal preeken, door hemzelven geschreven.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 392-395; B l a u p o t
t e n C a t e , Gesch. der Doopsgezinden in Friesland (Leeuw. 1839), 187, 206-218,
Bijl. XIV (351-353); C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd, twee deelen (Amst.
1865-66); W.J. K ü h l e r , Het socinianisme in Nederland (Leid. 1912), 264-268;
K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870),
960 v.; Doopsgezinde bijdragen (1867), 116-134; (1868), 51-78; (1869), 61-63;
(1885), 76; (1890), 158 v., 164; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der
godgeleerde schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]), 310 v., 376 v., 414 en register;
Catalogus van.... de bibliotheek der Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam (Amst. 1919),
136-140, 220, 244, 263; Kerkelijk Handboek (1911), Bijl., 171; T.A. R o m e i n ,
Naamlijst der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886), 87, 97, 580 (over
W i n a n d u s v a n A s s e n ); J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv.
Kerk, vierde druk (Utr. 1933), 414, 420-422, 426-428, 431; L. K n a p p e r t , Gesch.
der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 40, 59, 95-100, 124; J.P. d e B i e , Het leven
en de werken van Petrus Hofstede Rott. 1899), 37-47, 56, aant. 5, 135-138, 143,
aant. 1, 160, aant. 3, 337 v.; Archief voor Kerkgesch. VI (1835), 215-217; Ned. Arch.
voor Kerkgesch. (1909), 128; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederduitsche
boeken tot 1787, 493.
Knipscheer

[Stinstra, Pieter]
STINSTRA (Pieter), geb. te Harlingen in 1747, overl. aldaar 18 Dec. 1819. Hij was
een zoon van G o o i t j e n S t i n s t r a , een medicus, die de eenige broeder van
Johannes S. (die voorgaat) was. Hij studeerde eerst aan de latijnsche school te
Alkmaar, en sedert Sept. 1763 te Franeker. In 1766 ging hij naar de kweekschool
der Doopsgezinden te Amsterdam, hield hier eenige oraties en leverde een
‘dissertatio psychologica’ De ideis simplicibus menti humanae non innatis, verum
acquisitis. Hij werd proponent in 1770 en was van 1771 tot 1800 leeraar der
Doopsgezinden te Harlingen, welk ambt hij niet met het hoogleeraarschap wilde
verwisselen, toen het hem werd aangeboden aan de genoemde kweekschool.
Tevens was hij curator der latijnsche school te Franeker, vele jaren lid van den
Gemeenteraad te Franeker en sinds 1807 lid van de Maatschappij der Nederl.
letterkunde.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph.
1870), 961 v.; C. S e p p , Johannes Stinstra en. zijn tijd, twee deelen (Amst. 1865-66),
I, 11, 17, 54, II, 289 v.; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het
Rijksathenaeum te Franeker II (Leeuw. 1879), 17-19; S. B l a u p o t t e n C a t e ,
Gesch. der Doopsgezinden in Friesland (Leeuw.
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1839), 221, 237 v.; J.W. d e C r a n e , Hulde aan de nagedachtenis van P. Stinstra
in Vaderlandsche letteroefeningen (1820), II, 101-112; Handelingen van de Maatsch.
der Ned. letterkunde (1820), 7.
Knipscheer

[Stockmans, Aegidius]
STO(C)KMANS (Aegidius), geb. te Amsterdam 12 Dec. 1703, overl. te Goes 16
Mei 1765. Hij was predikant te Knollendam en Marken-binnen sedert 21 Nov. 1728,
te Goes sedert 19 Aug. 1742.
Hij gaf een werk van Hubertus Pieroom (zie in dit deel, kol. 731) na diens dood
uit, en droeg zijn Miscellanea Sacra, twee deelen (Amst. 1737) aan Tiberius Arnoldi
(zie dl. VIII, kol. 33) op. Voorts schreef hij vele verhandelingen in de Amsterdamsche
Nederduitsche godgeleerde, geschied-, oudheit-, taal- en letterkundige bibliotheek,
XII ‘stukjes’ (Amst.); Godgeleerde verhandeling over de rije der zeven hoofddeugden
volg. 2 Petr. 1:5-7 (Amst. z.j.); Redevoering over den H. Geest, Jes. 54, in drie
predikatiën (Amst. 1736); Over het geloof onzer voorouderen (Amst. 1734);
Redevoering over de lotgevallen der Heilige Schrift in Nederland en deszelfs
overzetting (Amst. 1737); Gods slaande hand over de boosheit der inwoneren, in
drie kerkredenen (Amst. 1740); Godgeleerde verhandelingen over het bestemde
hetgeen omtrent Jerusalem aan het Joodsche volk in den tijd van zeventig weken
gebeuren zoude en door Gabriel en Daniel verklaard is, Dan. 9:21-27 (Amst. 1748);
Over de oorzaken van Christus kruiciging en dood uit Jes. 53:5 en Ps. 68:22 (Amst.
1750); Twee kerklijke redevoeringen, waar van de eerste handeld over de broederlijke
liefde en de andere over de weldaad die in de H. Schrift genaamd word de geboorte
van boven of de wedergeboorte (Goes 1755); Davids laatste woorden of verklaring
over 2 Sam. 23:1-7 (Amst. z.j.); Drie kerklijke redevoeringen (Goes 1756);.... over
Matth. 12:14 en 1 Cor. 15:4 (Amst. z.j.); Over de wijsheit die van boven is, uit Jac.
3:15-17 (Amst. 1759); Verhandeling over Luc. 2:1, 2 (Goes 1763); Kerkelijke
redevoering vertonende de pligten der krijgslieden en hunne inlevering omtrent de
ingezetenen uijt het loffelijk gedrag van Davids mannen bij Nabals schaapherders
(Goes 1742). Eindelijk vinden wij nog genoemd: Over de eerste moederbelofte en:
Edens beeldspraak. Zie: B. Glasius, Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 395;
R. Arrenberg, Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 494 v.; Kerkelijk
Handboek (1908), Bijl., 125; (1909), Bijl., 129; J. ab Utrecht Dresselhuis, De herv.
gemeente te Goes en hare leeraren.... (Goes 1847), 25 v.; Noordbeek en Mourik,
Naamrol der godgel. schrijvers (Amst. z.j. [1752]), 228, 254 en register; G.D.J.
Schotel, Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 319; Boekzaal Juli 1765; Veeris en de
Paauw, Vernieuwt kerkelijk alphabeth (Enkh. 1750), 197; Nederlandsch Geleerd
Europa XVII, 226.
Knipscheer

[Stokman, Johannes Sixtus]
STOKMAN (Johannes Sixtus), geb. te Amsterdam April 1707, overl. 21 Jan. 1758
te Marssum, liet zich 13 Juni 1727 inschrijven, als J.S. Stokman Leovardiensis, tot
student aan de franeker hoogeschool en 26 Mei 1733 te Leiden. Hij werd 13 Mei
1736 als candidaat bevestigd te Oudeen Nieuwe Mirdum, waar hij werkzaam was
tot 2 Mei 1741. Vervolgens bediende hij de gemeenten Wier (1741-47) en Marssum,
waar hij in de kerk ligt begraven. Men vindt van hem een nederlandsch sonnet in
den bundel Wintervreuchde door verscheidene dichteren geuit, op den huwelijksdag
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Hempenius, door den echt verknocht binnen Franeker,
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den 29 van Sprokkelmaand 1732 (Franeker 1732).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 61,
100, 437.
Wumkes

[Stol, Barend Joosten]
STOL (Barend Joosten), geb. te Schiedam omstr. 1631, begr. aldaar 30 Dec. 1713,
doopsgezind schrijver en dichter van religieuze liederen. Hij was een zoon van
J o o s t B a r e n t s , die als ‘jongman van Rotterdam’ 3 Maart 1630 op het stadhuis
te Schiedam trouwde met A r i a e n t j e C o r n e l i s d r ., jongedochter van Schiedam.
Barend trouwde er reeds 30 April 1650 met L i j s b e t h J a c o b s d r . d e
M u n n i c k , weduwe van G e r r i t B r e d a , die twee kinderen mee ten huwelijk
bracht. Hij woonde later te Rotterdam, blijkens een hierna te noemen brief van hem
aan Jan Luyken, gedateerd 12 Mei 1689; toen hij 1697 zijn testament maakte, was
hij echter wederom in Schiedam teruggekeerd. Hij was een ijverig collegiant en nam
een werkzaam aandeel in den strijd tegen Johannes Bredenburg den Oudere (dl.
VI, kol. 292), onder wiens gehoor hij zich aanvankelijk geschaard had; Bredenburg's
Verhandeling van de oorsprong van de kennisse Gods, uitgegeven door zijn
tegenstander Frans Kuyper (dl. IV, kol. 868) in 1684, wordt blijkens den titel
voorafgegaan door ‘een schriftje van Barent Joosten Stol.... behelsende eenige
zielverderffelijke stellingen van Johannes Breedenburg’, welke stellingen door Stol
waren opgeteekend, doch de gevoelens van Bredenburg niet juist weergeven.
Eenige jaren te voren had Stol zich geweerd in een strijdschrift tegen de Kwakers
Den philosopherenden boer, handelende van de dwalingen der hedendaagse
Christenen, philosophen, Cartesianen en Quaakers etc., begrepen in een
samenspraak tusschen een boer, philosooph en Quaker, door S.I.B. (z. pl. 1676,
K n u t t e l 11474, 2e dr. verb. en verm. z. pl. 1677, K n u t - t e l 11546). Dit geschriftje
- waarvan somtijds zonder grond beweerd wordt, dat Stol's medestander Frans
Kuyper er debet aan is geweest - steunt veelal op ongefundeerde praatjes en
geruchten en werd bestreden in Aanmerkingen voor den philosopheerenden boer
(z. pl. 1677, K n u t t e l 11457). Frans Kuyper gaf er nog twee vervolgen op,
respectievelijk verschenen in 1676 en 1677 (K n u t t e l 11476 en 11547). Verder
verscheen van de hand van Stol: Bedenking over eenige voorname deugden,
behoorende tot het nieuwe schepsel, voorgestelt bij maniere van Kristelijke
zedekunde (Rott. 1688); Verhandeling van den Christelijken leidsman, ter proeve
voorgestelt en verhandelt, door eenige bijgebrachte plaetsen des Nieuwen Verbondts:
neffens eenige stichtelijke bedenkingen over Matth. 5, 6, 7 (Rott. 1689); en
Godvrugtige gedachten eener geheiligde ziele (Rott. 1711). Het tweede der
genoemde boekjes is een bestrijding der leerstellingen van Jacob Böhme; het bevat
achterin een tweetal brieven, gewisseld tusschen Stol en Jan Luyken. Uit deze
correspondentie blijkt, dat Stol goed bevriend was geweest met de ouders van Jan
Luyken en ook een vriend van dezen zelf was. Stol had van Jan Luyken een door
laatstgenoemde vervaardigde vertaling van Böhme's Aurora ter leen verkregen en
werd door de lezing er van opgewekt dit geschrift te bestrijden. Luyken weigerde
toen een titelblad voor het boek te graveeren, waartoe Stol hem opdracht had
gegeven. Uit de voorrede aan den lezer blijkt ook nog, dat Stol kort voor 1688 een
tractaatje had geschreven Van de Christelijke eensaemheyt, doch hiervan is geen
exemplaar bekend. Van het derde hierboven genoemde boekje is het exemplaar in
de Doopsgezinde Bibliotheek te Amsterdam aldaar niet meer
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aanwezig. De weduwe van D.R. Camphuysen (dl. II, kol. 293), die in 1668 te
Amsterdam overleed, heeft aan Stol een levensbericht van haar man gedicteerd
(omstr. 1665); hiervan bestaan nog drie copieën, een op de Provinciale Bibliotheek
van Friesland, twee in de bibliotheek der Remonstrantsche Gemeente te Rotterdam.
L.A. R a d e m a k e r heeft dit hs. - dat tot titel heeft Het leven en sterven van Dirck
Rafelse Kamphuisen door B a r e n t J o o s t e n beschreven uit de mont van
Camphuisens eijgen vrouw, woonende toentertijt hiertot Amsterdam op de
Lindegraght - als bijlage in zijn dissertatie afgedrukt.
Stol behoorde tot de bezonnenen onder de Collegianten, en bestreed de
phantastische bespiegelingen van velen zijner mede-Collegianten. Vooral H y l k e m a
heeft hem in het juiste licht geplaatst.
Claas Stapel heeft in zijn Lusthof der zielen (eerste dr. 1681, later herhaaldelijk
herdrukt) circa twintig gedichten van Stol opgenomen. Deze leggen getuigenis af
van zijn diep religieus gemoed. Blijkbaar was Stol bevriend met Stapel, want het
eenige in den bundel opgenomen lofdicht is van zijn hand. Dergelijke lofdichten van
Stol vindt men ook in dichtbundels van tijdgenooten, zooals in de Stichtelijke rijmen
van J a n H u y g e n (Amst. 1700 enz.).
Barend Stol was horlogemaker van beroep. Op 23 April 1697 testeerde hij voor
notaris Arnoldus Meysterus te Rotterdam. Als erfgenamen benoemde hij zijn zoon
J o o s t B a r e n d s z . S t o l en zijn stiefdochter J o h a n n a of J a n n e t j e B r e d a ,
echtgenoote van den amsterdamschen natuurhistoricus en verzamelaar Levinus
Vincent (zie art. in dit dl.). Zijn stiefzoon A n t h o n y B r e d a , als teekenaar en ‘zangen speelmeester’ door S y b r . F e i t a m a (Chr. en stigtelijke rymoeffeningen 1684,
162) geprezen, was toenmaals reeds overleden (voornoemde Lev. Vincent heeft
diens natuurkundige collectie uitgebreid). Verder kreeg o.a. een legaat zijn zuster
M a r r e t j e J o o s t e n S t o l ,echtgenootevanW i l l e m W i l l e m s z .W i j n g a e r t
te Amsterdam. Dit testament werd door Barend's kleinzoon J a n S t o l op 13 Jan.
1714 ter Weeskamer te Schiedam getoond.
Barend had nog een jongeren broeder A r y a n of A d r i a e n , die 3 Maart 1658
te Schiedam trouwde met A r i a e n t j e C l a e s d r . S e m e l a e r ; omtrent dezen
vindt men dd. 6 Mei 1672 in het zgn. Banboek van de Vereenigde Vlaamsche en
Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (in het Doopsgezind Archief
aldaar) de volgende aanteekening: ‘Adriaen Joosten Stol onlangs namentlijk den 4
Feb. hier gekoomen met een seer sobere attestatie van Schiedam heeft hem al
terstont daarna niet wel gedragen onder andere ander lieden gelt ontfangende ende
met verscheijdene leugens ende ontrouwicheyt hem behelpende ende eindelijk te
scheep ten oorlog hem begevende. Sijn broeder Barent Joosten een vroom man
geeft getuigenis van hem dat hij een deugniet is’. Diens dochter A r i a e n t j e S t o l ,
geb. omstr. 1660, werd bij de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam gedoopt 1
Febr. 1682 en werd bij het testament van Barend Stol bedacht met een legaat van
f 25.
Zie: Huw. en begr. reg., Weesboek enz. Gem. Archief Schiedam (medegedeeld
door den archivaris ald.); F. K u y p e r , Filos. en historiaal bewijs dat er duyvelen
zijn, II (1678), 4, 24, 37; Naamlijst der doopsgezinde schrijveren (1745), 101;
Catalogus van de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
II (1888), 243; A.J. v a n d e r A a , Nieuw bio-
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graphisch, anthologisch en kritisch woordenboek van Nederlandsche dichters (1864),
208; L.A. R a d e m a k e r , Didericus Camphuysen, zijn leven en werken (1898), 13,
14, 15, 17, 18, 25, 29, 57, 103, 121, 255; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger
Collegianten (1895), 126 e.v., 239, 245 e.v., 348 e.v., 368, 391; P. v a n E e g h e n
e n J. P h . v a n d e r K e l l e n , Het werk van Jan en Casper Luyken I (1905), XXI,
XXXIII; W.J. Kühler, Het socinianisme in Nederland (1912), 165; C.B. H y l k e m a ,
Reformateurs I (1900) 16, 74, 89, 92; II (1902) 5, 14, 23, 31 e.v., 36, 41, 49, 62 enz.;
J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, 2e dr. IV
(1924), 117; D i r k R a p h . C a m p h u y s e n , Bloemlezing uit zijn gedichten, door
J.C. v a n d e r D o e s (1934), 21.
Wijnman

[Stolk, Cornelis]
STOLK (Cornelis), geb. te Kethel 28 Jan. 1799, overl. te Leidschendam 15 Mei
1874. Hij werd 21 Dec. 1824 tot priester gewijd en was kapelaan te Sassenheim
van 21 Dec. 1824, pastoor te Sommelsdijk van 13 April 1831, te Zierikzee van 21
Sept. 1836, te Leidschendam van 13 Dec. 1848 af.
Mr. Joan Bohl noemde hem ‘een man van uitgebreide kennis, naar vermogen
begunstiger der wetenschappen, streng voor zich, zachtmoedig voor anderen,
onvermoeid voor Gods eer en 's menschen welzijn’.
Van zijn hand verschenen: Het godvruchtig Mishooren verduidelijkt door 36
toepasselijke plaatjes voor kinderen ('s Hert., J. Arkesteyn en Zn. 1853); Splinters
van het H. Kruis (Amst., J. Beerendonk, 1853); Iets omtrent de Onbevlekte
Ontvangenis van de Allerh. Maagd Maria ('s Hert., P. Verhoeven, 1858); Onderwijzing
over de Katholieke kerk ('s Hert., J. Arkesteyn en Zn.); Grondregels en plichten der
Vaders en Moeders (Gron., R.G.J. Sladoot, 1860); Sprokkelingen uit het woud
(Haarlem, S. Jacobs-Godshuis, 1864); Sprokkelingen uit de werken van den H.
Franciscus van Sales (1865); De Biecht uit devotie ('s Hert., G. Mosmans Sen.,
1869); Leerrede over het weldadige van de Godsdienst ('s Hert., J.J. Arkesteyn en
Zn.); Bloemen uit den hof van den H. Franciscus van Sales, 4 dln. ('s Hert., W. van
Gulick, 1874).
Zie: Bijdr. bisd. Haarl. LI, 418-421.
van der Loos

[Straaten, Johannes van]
STRAATEN (Johannes v a n ), geb. te Utrecht 31 Oct. 1781, overl. te Amsterdam
20 Febr. 1858, werd voor architect opgeleid en vestigde zich in 1806 te Amsterdam.
Hij was ook timmerman en makelaar in huizen.
Onder de door hem tot stand gebrachte bouwwerken verdienen genoemd te
worden: in 1821 een winkelhuis aan den Nieuwendijk te Amsterdam, eenigen tijd
later een buitenplaats voor W. van Loon te 's Graveland en een voor A. Voombergh
te Zeist, een gebouw voor het Leesmuseum en verschillende kerken te Amsterdam.
Hij voerde het ontwerp der Mozes- en Aäronkerk te Amsterdam van Tieleman
Franciscus Suys uit. Met zijn schoonzoon J.J. O f f e n b e r g bouwde hij de kerk de
Zaaijer te Amsterdam. Langzamerhand verkreeg hij ook als aannemer veel werk.
Een deel van de Amsterdamsche Beurs is door hem aangenomen.
Omstreeks 1820 richtte hij de Maatschappij tot aanmoediging der bouwkunde op.
Zij ging in 1830 teniet. Gelukkiger was hij met de Maatschappij tot bevordering der
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bouwkunst. Hij was daarvan van 1841 tot 45 penningmeester, daarna tot 1856
gewoon bestuurslid.
Hij gaf uit: Gronden en doorsneden van eenige gebouwen; 10 platen, door hem
zelf geëtst (Haarl. 1805); De burgerlijke bouwkunde of verhandeling
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over eenige gebouwen, derzelver, gronden doorsneden, enz. (Amst. 1814); Vignola
der ambachtslieden, uit het Fransch vertaald (Amst. 1825, 2e verbeterde uitgave
1835); Verkorte leerwijze der afteekening van schaduwen in de bouwkunst, vertaald
naar N o r m a n d (Amst. 1828); Afbeeldingen van antieke en moderne bouwkundige
voorwerpen, ontleend aan Grieksche, Romeinsche en Oostersche tempels, paleizen,
schouwburgen, badstoven en andere nog voorhanden gebouwen of derzelver
gedeelten en ruïnen (Amst. 1828-32); Nieuwe verbeterde bouwkunde van E.
E r z e r y , Over de trappen enz. (Amst. 1829).
Ramaer

[Streso, Casparus]
STRESO (Caspar[us]), geb. te Anhalt in 1603, overl. te 's Gravenhage 27 Mei 1664.
Hij was predikant te Monster in 1637 en 38, daarna te 's Gravenhage. Over zijn
strijd met Paschier de Fijne zie men dl. VI, kol. 535; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
Woordenboek van Protest. Godgel. in Ned. III, 152 en J. v a n V l o t e n , Paschier
de Fijne ('s Hert. 1853), 307-314. Hij schreef voorts: Fundamenta sanctitatis.... brief
aan de Romeinen.... per C. Stresonem Anhaltinum (Hag. 1641); het vervolg daarop
(Hag. 1641); Conciones quaedam miscellaneae.... ex diversis textibus.... (Hag.
1641); History-catechismus... tot recht verstant van den leer-catechismus ('s Gravenh.
1645); Danck-predicatie uyt den 122 psalm, gedaen in 's Gravenh. 21 Aug. 1651,
op de groote zaele, in de vergad. van de hooge machten der seven gheun. provintien,
voor de eendrachtige vast-stellinge van ghewichtige saecken behoorende tot den
vrede van staet en kercke ('s Gravenh. 1651; Amst. 1651); Dissertatio de usu
philosophiae inter Christianos (Hag. 1656); Korte aenmerckinghen op het onbewesen
bewijs dat het gevoelen van der sonne stillestant ende des aertrijckx beweginghe
niet strijdigh is met Godts woort. Aengeteijckent tot onderdruckinge van eenen
opspringende wortel der bitterheyt tegen de autoriteyt van de h. schrifture.... (1656)
(vgl. dl. IV, kol. 1369 v. en beneden in de literatuur onder: d e V r i j e r en D u k e r );
Commentarius practicus in Actorum apostolorum per Lucam... ed. nov. (Amst. 1658);
t'Samen-spraecke tusschen een papist ende een gereformeert christen.... over het
werck van reformatie ende afsonderinghe.... ('s Gravenh. 1658); een herdruk hiervan
volgde in den z e s d e n druk van: Het voorbeelt van de gesonde woorden, dat is:
de gronden der saligheydt.... Neffens eenige aenhangselen, History-catechismus....
mitsgaders eenige predicatiën.... met een t'samen-spraecke ('s Gravenh. 1661); de
e e r s t e druk van Het voorbeeld der gezonde woorden verscheen te Amsterdam
z.j. (1641?); de d e r d e drukte 's Gravenhage in 1649.
In de Zuidhollandsche synoden bekleedde hij een niet onbelangrijke plaats.
Zijn portret is geteekend door J. Lievens en gegraveerd door denzelfde en door
Th. Matham naar M. Lengele.
Zie: Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 118, 137; Bibliotheca theologica et philos.
(Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 798 (no. 861); J. v a n V l o t e n ,
Paschier de Fijne ('s Hert. 1853), 307-314; H.C. R o g g e , Bibliotheek van Remonstr.
geschr. (Amst. 1863), 145; d e z ., Bibl. v. Contrar. geschr. (Amst. 1866), 87-89;
N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, vierde druk (Amst.
[1752]), 181, 332, 548 en register; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. Nederduitsche
boeken tot 1787, 496; M.J.A. d e V r i j e r , Henricus Regius ('s Gravenh. 1917),
208-210 (vergel. A.C. D u k e r Gisbertus Voetius II, Leid. 1910, 31 v.); G.D.J.
S c h o t e l , Gesch. v.d. Heidelb. Catechismus
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(Amst. 1863), 266, 275; I.J. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Ned. anonymen
en pseudon. ('s Gravenh.-Utr. [1870]), 20 (no. 175), 53 v. (no. 506-508); d e z .,
Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885), 24 (no. 147), 69 (no. 421);
W.P.C. K n u t t e l , Acta der synoden van Zuid- Holland II (1634-45) ('s Gravenh.
1909), 39, 150, 181, 352, 363, 388, 398, 412; III (1646-56) ('s Gravenh. 1910), 26,
31, 67, 109, 112, 115, 122, 130, 186 v., 253, 255, 301, 542; IV (1657-72) ('s Gravenh.
1912), 62, 66, 79, 345; De Navorscher, Alg. register en XV, 116; E.A. v a n
B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte genealogieën.... (Haarl. 1933), 190; C.P.
v a n I t t e r z o n , Franciscus Gomarus ('s Grav. 1930), 252, 423.
Knipscheer

[Streso, Clemens (1)]
STRESO (Clemens) (1), geb. te Meurs 25 Mrt. 1655, overl. te Amsterdam 31 Jan.
1718. Hij was de vader van Zacharias Jacobus Streso (die volgt), en een broeder
van Jacobus Streso (die volgt). Hij is in 1694 gehuwd met S a r a B r o u e r i u s
v a n N i d e k . Zijn zoon, Zachar. Jac., heeft na zijn dood in druk uitgegeven zijn:
Over de brieven van Petrus (1729). Hij was predikant te Repelen (graafschap Meurs)
van 1677 tot 4 Oct. 1699, toen hij hoogduitsch predikant werd te Amsterdam.
Hij schreef voorts: Over de brief aan de Romeinen; Over de brief aan de
Colossensen; Over de beide brieven aan de Thessalonicensen; Over de brief aan
de Hebreeën.
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar A. Boonen.
Een oudere Clemens Streso werd praeparatoir geëxamineerd voor de classis.
Gravenhage in 1639-40 (K n u t t e l , Acta I, 276).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 397; Kerkelijk
Handboek (1908), Bijl., 101 v.; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk
alphabet (Enkh. 1750), 198; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 798 (no. 862); N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der
godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]), 398, 456, 460, 464, 477, 493, 499 en
register; R. D i j k s t r a , Gedenkboek der Nederd. Herv. gemeente van Amsterdam
(Amst. (1928)), 197; R. A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot
1787, 495 v.
Knipscheer

[Streso, Clemens (2)]
STRESO (Clemens) (2), overl. te Leiden in 1800. Hij was een zoon van Zacharias
Jacobus Streso (die volgt) en wordt de vader van Jacobus Albertus Streso genoemd
(zie dl. IV, kol. 1280 v.). Hij werd predikant te Amerongen in 1744, te
Noordwijk-Binnen in 1746, te Leiden 7 Juli 1748.
Hij schreef: Kerkrede op het tweede eeuwfeest van Leydens ontzet op den 3 Oct.
1574 (Leyd. 1774). Hij trouwde 17 Jan. 1747 met J. S t u y l i n g h , en schonk aan
de gemeente te Noordwijk-Binnen bij zijn huwelijk twee zilveren bekers voor het
Avondmaal.
Zie: Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 131, 142; (1910), 150; Nederland in woord
en beeld, catalogus (Leid., Burgersdijk en Niermans, 1924), 154.
Knipscheer

[Streso, Jacobus]
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STRESO (Jacobus), geb. te Meurs in 1648, overl. te Amsterdam 11 April 1708. Hij
werd predikant te Repelen (graafschap Meurs) in 1669, te Meurs in 1670, te Gouda
in 1680, te Delft in 1681, te Amsterdam in den zomer van 1689. Clemens S. (1),
hiervoor, was zijn broeder. Hij nam een werkzaam aandeel in den arbeid der
zuidhollandsche synode sedert 1682, was praeses van die van 1684, en is
afgevaardigd tot het nazien van de ‘autographa’ van de Staten-vertaling, te Leiden
bewaard. Bij deze gelegenheid hebben de afgevaardigden in Jozua 13:2
tusschengevoegd (tusschen ‘alle’
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en ‘der Philistijnen’) het woord: ‘grensen’. Op zijn naam staan twee werken die wij
niet nader aangeduid vinden, n.l.: Drie kerkredenen en Oorlogspredikatien.
Zijn portret is gegraveerd door F. Boonen en P. Schenk, beide naar A. Boonen.
Zie: Veeris en de Paauw, Vernieuwt kerkelijk alphabeth (Enkh. 1750), 197 v.;
Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 110, 116; (1908), Bijl., 101; Bibliotheca theologica
et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 798 (no. 863 v.); Noordbeek
en Mourik, Naamrol der godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]), register;
W.P.C. Knuttel, Acta der synoden van Zuid-Holland V (1673-86) ('s Gravenh. 1915),
345, 382 v., 420, 470, 472, 512-516, 544, 552, 560, 563, 584, 587 v.; VI (1687-1700)
('s Gravenh. 1916), 106, 555, 568; R. Dijkstra, Gedenkboek der Nederd. Herv.
Gemeente te Amsterdam (Amst. 1928), 197.
Knipscheer

[Streso, Ludovicius]
STRESO (Ludovicius), geëxamineerd in de classis 's Gravenhage in 1659-60,
overleden in 1705. Hij werd predikant te Vianen in 1662, en te Hulst in 1687. In 1677
was hij met zijn tractement f 1800 ten achter; door de goede zorgen van de synoden
is het bedrag hem in 1680 uitbetaald. Hij heeft ook een werkzaam aandeel gehad
in den arbeid der synoden van Zuid-Holland.
Zie: Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 162; (1909), Bijl., 134; W.P.C. K n u t t e l ,
Acta der synoden van Zuid-Holland IV (1657-72) ('s Grav. 1912), 215, 309, 473; V
(1673-86) ('s Grav. 1915), 2, 123, 146, 189, 235, 280, 315; VI (1687-1700) ('s Grav.
1916), 2, 12, 70.
Knipscheer

[Streso, Zacharias Jacobus]
STRESO (Zacharias Jacobus), overleden te Leiden in 1765. Hij was een zoon van
Clemens S. (1), hiervoor, en S a r a B r o u e r i u s v a n N i d e k , en werd predikant
te Meppel in 1715, te Wormer 12 Nov. 1724, te Leiden 4 Febr. 1725; emeritus in
1754. Hij schreef: Kerkrede over Hebr. 13:20, 21 tot besluit van zijn predikdienst en
tot bevestiging van zijn opvolger in de gemeente te Leiden (Leid. 1755); en Het
geloof van Abraham tot regtvaardigheit (Leid. 1756).
Een oudere Zacharias Streso werd praeparatoir geëxamineerd voor de classis 's
Gravenhage in 1644-45 (K n u t t e l , Acta I, 511).
Zie: Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 131; (1908), Bijl., 131; Catalogus van.... de
bibliotheek der dpsgz. gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 142; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 496; V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkelijk alphabet (Enkh. 1750), 198.
Knipscheer

[Strik, Antonius]
STRIK (Antonius), geb. te Enschede in 1692, en aldaar overleden 22 Maart 1756,
zoon van Ds. J o h a n n e s S., die aldaar rector was, werd in 1716 predikant te
Edens en Spannum, waar hij werkzaam was tot Oct. 1733. Daarna bediende hij de
gemeenten van Tjummarum (1733-41) en Enschede (1741) tot aan zijn dood. Van
hem verscheen een Verklaring van den Heidelbergschen Catechismus (Leeuw.
1739), en Weg na den Hemel (Deventer 1748). Van zijn vrouw, geb. v a n d e
P o e l , komen gedichten voor achter laatstgenoemd werk.
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Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 218,
239, 291.
Wumkes

[Strouven, Elisabeth]
STROUVEN (Elisabeth), geb. 24 Jan. 1600 te Maastricht, overl. 23 Oct. 1661 aldaar.
Deze vrome vrouw, uit nederigen stand gesproten, naar wie te Maastricht in 1911
een laan werd genoemd, is de stichteres en eerste overste van de voormalige
Zusters van Calvarieberg in
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haar geboorteplaats geweest. Op Goeden Vrijdag (21 April) van het jaar 1628 betrok
zij met eenige gezellinnen een huis op den Commel, haar door den
oud-burgemeester G e r a r d D r i e s , wiens dochter E l i s a b e t h tot die gezellinnen
behoorde, afgestaan. Tot gedachtenis aan den dag van intrede gaf de stichteres
aan het huis den naam van Calvariënberg. Aanvankelijk hebben deze religieuzen
zich verdienstelijk gemaakt door de verpleging van armen, militairen en pestlijders,
zoowel in als buiten het gesticht. Weinige jaren na de stichting zijn zij echter tot een
beschouwend leven overgegaan, en in 1796 onder de fransche overheersching is
het klooster opgeheven. De gebouwen en het terrein zijn 24 jaren later aangekocht
door het Burgerlijk Armbestuur, dat geleidelijk een zieken-, gebrekkigen- en
krankzinnigenhuis aldaar heeft gevestigd. De eerste kooper, een particulier, stond
toe den renaissance-grafsteen, die de overblijfselen van de stichteres en drie anderen
op het priesterkoor der kapel dekte, over te brengen naar de St. Nicolaaskerk. Toen
deze kerk in 1838 moest worden afgebroken, zijn steen en gebeenten naar de crypte
van de O.L. Vrouwekerk overgebracht, waar de steen in 1892 in een muur werd
ingemetseld en de eerbiedwaardige overblijfselen van de stichteres met die der drie
anderen thans nog rusten in onderscheiden looden kistjes in het midden der crypte.
De stichteres van Calvarieberg heeft zelf haar leven en de eerste lotgevallen van
het gesticht beschreven, welke autobiographie is bewaard gebleven in 2 afschriften
uit de 17e eeuw, berustende in het Rijksarchief te Maastricht en in het
Minderbroedersklooster te Weert, terwijl een vertaling daarvan in het Fransch
verscheen als; Vie de la vén. mère Elisabeth Strouven.... par elle même en flamand,
trad. par un prêtre du diocèse de Liége, z.j., maar sommige exemplaren dragen het
jaartal 1722 (Liége, J.P. Gramme). De Regel en constitutiën der susteren van den
Bergh van Calvariën op den Commel tot Maestricht is aldaar gedrukt in 1718.
Twee geschilderde portretten van de hand van onbekende kunstenaars zijn in
het Gesticht Cal- varieberg te Maastricht.
Zie: De Nedermaas II (1924-25); Limb. Koerier van 4, 5 en 6 Jan. 1921; L.J.
Blonden, De straatnamen van Maastricht (Maastr. 1933).
Blonden

[Struick, Antoni]
STRUICK (Antoni), wis- en zeevaartkundige, werd ged. 11 Maart 1742 te
Woudrichem en begr. 24 Jan. 1771 in de Oosterkerk te Rotterdam. Zijn naam wordt
ook gespeld S t r u y c k en S t r u y k . Hij is geen broeder van Nicolaas Struyck, die
volgt, zooals men veelal vindt vermeld. Hij was mathematicus der stad Rotterdam
en van het College ter Admiraliteit aldaar. In 1768 gaf hij onder den titel Verhandeling
over de zeevaartkunde een werk in 2 deelen uit, dat zeer langen tijd een groote
bekendheid heeft genoten. Er bestaat een titeluitgave van 1777. In 1769 huwde hij
E l i s a b e t h C r o e s e . Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren, die echter jong zijn
gestorven.
Zie: M. v a n H a a f t e n , De wiskundigen Nicolaas Struyck (geb. 1686) en Antoni
Struick in De Levensverzekering (1935), 140-147; A.C. K e r s b e r g e n , Het
Rotterdamsche Zeemanscollegie in Onze Vloot (Maart 1936), 36-37.
van Haaften

[Struyck, Nicolaas]
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STRUYCK (Nicolaas), is ged. te Amsterdam 21 Mei 1686, stierf ongehuwd en werd
begr. aldaar 20 Mei 1769. Men vindt zijn naam ook gespeld S t r u y k en S t r u i c k .
Hij is geen broeder van den zeevaartkundige Ant. S. (vorig
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art. en ook niet in 1687 geboren, zooals veelal wordt vermeld. Zijn eerste werk,
Uytreekening der Kanssen etc., dat ook over interestrekening handelt, publiceerde
hij in 1716 onder de initialen N.S. Zijn voornaamste geschriften gaf hij in het licht in
2 omvangrijke bundels, één in 1740, Inleiding tot de algemeene geographie,
benevens eenige sterrekundige en andere verhandelingen, en één in 1753, Vervolg
van de beschryving der staartsterren, en nader ontdekkingen omtrent den staat van
't menschelyk geslagt, benevens eenige sterrekundige, aardrijkskundige en andere
aanmerkingen. Elk dezer bundels bestaat nog weder uit 2 afzonderlijk gepagineerde
stukken. Een gedeelte van deze geschriften is in 1912 ter gelegenheid van het 7e
intern. actuarieele congres te Amsterdam opnieuw uitgegeven in een boek van 432
blz., als Les oeuvres de Nicolas Struyck qui se rapportent au calcul des chances,
à la statistique, etc. traduits du Hollandais par J.A. V o l g r a f f (met portr.). Nadien
zijn nog 18 in vergetelheid geraakte verhandelingen uit de jaren 1757-64 van hem
teruggevonden. Een in 1757 door hem uitgegeven landkaart vindt men vermeld op
bl. 62 van het Eerste Suppl. (1914) van den Inventaris der verzameling kaarten,
berustende in het Alg. Rijks-Arch. In verzekeringskringen is hij vooralbekend gebleven
door zijn sterftetafels (1740).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar J.M. Quinkhard, door J.C.
Sysang en een onbekend kunstenaar.
Zie: Bouwstoffen voor de gesch. v.d. levensverz. en lijfr. in Ned. (Amst. 1897)
(met portr.), 107-116; M. v a n H a a f t e n , Nicolaas Struyck, met bibliogr. zijner
actuarieele, geografische, statistische, astronomische, wiskundige en
boekhoudkundige geschriften ('s Grav. 1925; overdr. uit Het Verzek. Archief 1924
en 1925); d e z ., Kersseboom en zijn geschriften in De Economist (1925), 673, 679,
819-839; d e z ., De wiskundigen Nicolaas Struyck (geb. 1686) en Antoni Struick in
De Levensverzekering (1935), 140-147.
van Haaften

[Strijen, Jacobus van]
STRIJEN (Jacobus v a n ), geb. te Goes 15 Jan. 1662, overl. te Rotterdam 21 Maart
1727. Hij werd predikant te Krabbendijke in 1686, te Kapelle in 1688, te Oostzaan
14 Juni 1693, te Middelburg 16 Jan. 1695, te Rotterdam 8 Maart 1699; emeritus in
Juli 1723. Jacobus Fruytier (zie dl. VI, kol. 525 v. en d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. III, 143) schreef na zijn dood: Simeons lofzang,
of predikaatsie over 't afsterven van ds. Jacobus van Strijen (Rott. 1727). Van Strijen
vertaalde van J o h n O w e n een geschrift als: Genade en plicht om geestelijk
gezond te zijn (Rott. 1728), voor den druk na zijn dood gereed gemaakt door Ds.
M a r i n u s H o o g (zoon van T h o m a s H o o g , predikant van de engelsche kerk
te Delft en zoon van T h o m a s H o o g uit Schotland, en J o h a n n a v a n
S t r i j e n ), geb. te Delft 8 April 1690, predikant te Schore in 1712, te Herkingen in
1714, te Molenaarsgraaf in 1716, te Papendrecht in 1724, te Spijkenisse in 1730,
te Schoonhoven in 1738; emeritus in 1762, overl. 21 Jan. 1766 (vgl. dl. I, kol. 1150).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 400; Kerkelijk
Handboek (1907) Bijl., 124, 137, 149, 153, 157, 160; (1908) Bijl., 136; (1909) Bijl.,
134-136, 139, 147; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk alphabet (Enkh.
1750), 198 v.; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. Nederduitsche boeken tot 1787,
180; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, vierde druk
(Amst. [1752]), register.
Knipscheer
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[Stuivinga, Nicolaus]
STUIVINGA (Nicolaus), geb. te Meeden in 1736, ingeschreven als theol. stud. aan
de universiteit te Groningen 15 Sept. 1755, was van 1763-65 predikant te Sellinge,
en van 1765-82 te Bellingwolde. Daarna vertrok hij naar Ditzum in Oost-Friesland,
waar hij 1 Jan. 1790 stierf. Hij legde ter perse een geschrift van J o h a n n e s
C o n r a d u s A p p e l i u s , predikant te Zuidbroek, getiteld: Brief ter beantwoording
van eene Vraag, wat een bekommerde doen moet om zalig te worden, geschreven
aan Mevr. X door J.C. Appelius (Gron. 1778).
Zie: P.F. R e e r s h e m i u s , Ostfriesländisches Predigerdenkmahl (Aurich 1796),
611.
Wumkes

[Sturmius, Hubertus]
STURMIUS (Hubertus), wellicht geb. in den omtrek van Keulen (in het Eifelgebergte?)
overl. in de Palts. Hij is doctor in de godgeleerdheid geworden te Heidelberg en
begon einde 1579 met verlof van de curatoren van de leidsche hoogeschool als
‘lector’ voorlezingen te houden over de godgeleerdheid, die door de studenten
ongetwijfeld op prijs gesteld zijn. Eenigen tijd later is hem ook als buitengewoon
hoogleeraar een vaste jaarwedde, doch slechts van ƒ 300, toegewezen. De
hoogeschool was toen in ‘jammerlijken toestand’ (S c h o t e l ). Het was niet dan uit
armoede - zelfs werd hem een huishuur van ƒ 50 niet vergoed - dat hij met zijn vrouw
en hun groot gezin naar Duitschland moest wederkeeren en in April 1584 zijn ontslag
vroeg, hetwelk hem is verleend. Hij heeft geschreven (zie de volledige titels enz. bij
L.D. P e t i t , t.a.p.): Exegesis Psalmi 133.... per Hubertum Sturmium Eiflium, publicis
scholis theologicis proposita.... (Lugd. Bat. 1580); Scholae Sturmianae duae: quarum
una, subjectum Evangelii, altera ejusdem tractandi hypotyposin monstrat, habitae
ad 1 Cor. 2:1,2.... Ad illustrem Mauritium, principem Auriacum, nostrae academiae
sydus. 1 Tim. 6:20 (Lugd. Bat. 1582); Synopsis primae ad Timotheum pro scholis
nostris theologicis explicatae, quae thesibus XXX circumscripta.... (Lugd. Bat. 1582);
De aeterna et immutabili praedestinatione Dei; electione atque reprobatione
diatribe.... (Lugd. Bat. 1583; 2e dr. 1597); Huberti Sturmii Eiflii, De aeterna Dei
praedestinatione diatribe.... (Hanoviae 1604). Zie verder S e p p , t.a.p.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 402 v.; G.D.J.
S c h o t e l , De academie te Leiden.... (Haarl. 1875), 20, 229, 246; L.D. P e t i t ,
Bibliographische lijst der werken van de leidsche hoogleeraren, afl. 1 (Leid.- Leipz.
1894), 13 v. Vergelijk ook: H e r z o g 's Realencyklopädie für protest. theol. und
Kirche XIX (Leipz. 1907), 110; Ned. arch. v. kerkel. gesch. IV (1844), 195; Nieuw
arch. voor kerkel. gesch. II (1854), 442; M o l h u y s e n , Bronnen gesch. Univ. Leiden
I, reg.
Knipscheer

[Suringar, Lucas Johan]
SURINGAR (Lucas Johan), zoon van den dr. theol. Joachim Willem S. (dl. IV, kol.
1288), kleinzoon van den prof. theol. Lucas S. (dl. V, kol. 843), geb. te Maastricht
4 Febr. 1847, overl. te Leiden 8 Maart 1898. Op 9 Aug. 1863 te Leiden als student
in de letteren ingeschreven, studeerde hij onder ‘den onvergetelijken’ Cobet, wien
hij zijn heele leven lang een haast afgodische vereering toedroeg, klassieke letteren,
doch promoveerde, op 5 April 1873, - zeldzaamheid bij een classicus, inzonderheid
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bij iemand, die van huis uit een klassieken inslag had - op een dissertatie over een
niet-klassiek onderwerp, hetgeen het toenmalige enkelvoudige doctoraat in de
letteren gedoogde, en in het Nederlandsch, wat toen in weerwil van de vóór 1876
heerschende wet oogluikend werd toegestaan: Bijdrage tot de kennis
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van den regeeringsvorm van Maastricht en zijn ressort, meer bijzonder gedurende
het tijdvak 1632-1794. Deze dissertatie, welker onderwerp gekozen was uit de
geschiedenis zijner geboortestad, waaraan Suringar zijn liefde had verpand, droeg
hij, behalve aan zijn ouders, op aan zijn ‘oudsten oom en vaderlijken vriend’, den
em. prof. med. G.C.B. Suringar (dl. III, kol. 1213). Van 1873 -85 was hij leeraar in
de oude talen aan het gymnasium te Maastricht, van 1885-97 aan ‘het gymnasium
van Amsterdam’ (het tegenwoordige Barlaeus-gymnasium). Ziekte dwong hem met
ingang van den cursus 1897-98 eervol ontslag te vragen; kort daarop, 8 Maart 1898,
is hij te Leiden, waar hij zich metterwoon had gevestigd, overleden. In Maastricht
was hij van 1873-83 diaken, van 1876-85 ook kerkvoogd der Ned. Herv. Gem.,
hetgeen den theologischen kant van zijn wezen openbaarde. In Maastricht verscheen
ook in 1875 de door Mr. G.D. F r a n q u i n e t en hem samengestelde Gids van
Maastricht, geschiedenis, merkwaardigheden en omstreken (in 1884 herzien door
J. H a b e t s ). Hij verzamelde betreffende de kerkelijke en profane geschiedenis
zijner vaderstad vele boeken en gegevens, die zijn weduwe - nadat zij zijn andere
boeken reeds kort na zijn dood aan de universiteitsbibliotheek te Amsterdam had
geschonken - in 1934 aan de Ned. Herv. Gem. te Maastricht heeft aangeboden en
die thans in de kerkeraadskamer der St. Janskerk als ‘Archief van Dr. L.J. Suringar’
worden bewaard. In Maastricht bestaat thans het voornemen een der nieuwe straten
naar hem te noemen. Ook vervaardigde Suringar voor de Levensberichten van de
Mij. der Ned. lett. (1896) het levensbericht van een zijner andere ooms, den
oud-rector van het leidsche gymnasium, W.H.D. Suringar (dl. III, kol. 1217), waarvan
hij een overdruk deed verschijnen, voorzien van uitvoerige aanteekeningen (p.
48-82), mede over allerlei andere leden zijner familie, die in de wetenschap hebben
uitgeblonken. Gehuwd was hij met J o h a n n a P e t r o n e l l a E l i s a b e t h
M u n t e n d a m , een verre verwante van hem (geb. 17 Juli 1857), die hem jaren
overleefde (gest. te Leiden 7 Dec. 1934). Zijn portret komt voor in het Gedenkboek
der Ned. Herv. Gem. te Maastricht 1632-1932 (Maastricht 1932), tegenover p. 224.
Zie: o.a. Het Nederlandsch Patriciaat XVII (1927), 331; (Dr. W. B a x ), Archief dr.
L.J. Suringar in N. Rott. Crt. 20 Oct. 1934, Avbl. B; verder eenige persoonlijke
herinneringen.
Boas

[Suringar, Willem Frederik Reinier]
SURINGAR (Willem Frederik Reinier), geb. te Leeuwarden 28 Dec. 1832, overl. te
Leiden 12 Juli 1898, was het oudste kind van G.T.N. Suringar, uitgever te
Leeuwarden (dl. II, kol. 1394), en A.B. K o o p m a n s . Na de stadsburgerschool
bezocht hij van 1844 tot 1848 een kostschool te Oostbroek bij den Haag, op
klassieken grondslag; zijn voorliefde voor de plantkunde blijkt wel hieruit, dat hij als
prijs het werk van Thieb. de Berneaud Traité élémentaire de botanique (1838) kreeg.
Hierna volgde hij de hoogere klassen van het gymnasium te Leeuwarden, waar hij
summa cum laude in 1850 met een latijnsche oratie het einddiploma haalde. In
hetzelfde jaar werd hij medisch student te Leiden, maar volgde, naast de medische,
ook de wis- en natuurkundige vakken; plantkunde was in dien tijd slechts een
propaedeutisch vak.
Na het candidaatsexamen in wis- en natuurkunde afgelegd te hebben (1853),
legde hij zich meer en meer op de plantkunde toe; resultaat daarvan was o.a. een
interessante studie over de prikkelbaarheid der droserabladen, waaromtrent sedert

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

991
1779 niets naders bekend was geworden; het artikel werd gepubliceerd in het orgaan
van de Ver. voor de Flora van Nederland, in 1853. In 1854 en 55 volgde hij de
microscopische oefeningen van den hoogleeraar in Utrecht, tevens aan een
technische school les in wiskunde gevende. Van dit onderwijs bij Harting was later
een publicatie het gevolg Sur les procédés pour obtenir une évaluation fixe des
grossissements microscopiques (1875), waarin een verbeterde methode Harting
wordt beschreven.
In 1855 werd Suringar's beantwoording eener prijsvraag, uitgeschreven door de
leidsche umversiteit, onder den titel Bijdrage tot de Algenflora van Nederland, met
de gouden medaille bekroond. En in Maart 1857 promoveerde hij op een Dissertatio
botanica inauguralis continens observationes phycologicas in floram Batavam
(algenstudie van Nederland), op gezag van den rector magnificus Fr. Kaiser, summa
cum laude, tot mathescos magister et philosophiae naturalis doctor.
In hetzelfde jaar werd hij, op 24-jarigen leeftijd, ten gevolge van het vertrek van
den hoogleeraar W.H. de Vriese naar Ned. Indië, uitverkoren, om diens plaats tijdelijk
in te nemen en daartoe benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de wis- en
natuurkundige faculteit der hoogeschool te Leiden; hij aanvaardde deze betrekking
op 14 Nov. 1857 met een rede over De beteekenis der Plantengeografie en de geest
van haar onderzoek; de plantengeografie was een nieuw opkomende tak der
plantkunde.
Eveneens in 1857 werd Suringar conservator herbarii der Nederlandsch Botanische
Vereeniging en mederedacteur van haar Kruidkundig Archief.
De Vriese kwam in 1861 uit Ned. Indië ziek terug en stierf reeds het daarop
volgende jaar. Op 15 Mei 1862 werd Suringar benoemd tot gewoon hoogleeraar;
het tractement werd verhoogd tot ƒ 2800; collegegeld moest het tractement aanvullen.
In hetzelfde jaar huwde hij met S a r a V a l c k e n i e r ; uit dat huwelijk ontsproten
1 zoon en 4 dochters, van wie hij er één door den dood verloor.
De studie der plantkunde was door de voorgangers Reinwardt en de Vriese
waardig beoefend; maar het onderwijs stond op laag peil. Suringar was reeds gewend
om met het microscoop te werken; maar op het laboratorium moest het eerste
exemplaar nog verschijnen, en met moeite werd hiervoor het geld van de regeering
verkregen.
De stand van het toenmalige onderwijs der natuurhistorische vakken aan
gymnasium en academie en de plaats der plantkunde in het rooster wordt op
belangwekkende wijze geschetst in Suringar's rectorale rede in 1868: De Kruidkunde
in hare betrekking tot de Maatschappij en de Hoogeschool; nog stond de plantkunde
onder den ban der wet als ondergeschikt vak geboekt, te zamen met de twee andere
natuurhistorische vakken (Reinwardt was nog met alle drie belast!); maar inderdaad
begon de plantkunde zich te bevrijden en een zelfstandig academisch studievak te
worden, terwijl er in de propaedeuse geleidelijk meer van de candidaten der medische
en wisen natuurkundige faculteit verlangd werd. Daartegen kwam van die zijde dan
ook oppositie; in een van M i q u e l 's (onuitgegeven) brieven aan Suringar leest
men: ‘Er begint zich een sterke oppositie in de medische wereld tegen de
uitgebreidheid der natuurwetenschappen in de med. propaedeusis te vertoonen.
Vooral wordt dit gevoed door de lieden buiten de universiteit staande, b.v. de militair
geneeskundige wereld, die voor het natuurk. staatsexamen beducht is’. En naar
aan-
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leiding der oratie schreef hij drie weken later (8 Mrt. 1868): ‘Ik acht het zeer nuttig
om dat standpunt (n.l. van Suringar) eens klaar en bevattelijk uiteen te zetten, en
gij zijt daarin.... perfect geslaagd.’ Uit dien brief blijkt ook, dat er reeds een nieuwe
wet op het Hooger onderwijs in de maak was, waarin aan de botanie haar (trots de
vigeerende wet) verkregen positie gelaten werd. Maar Miquel twijfelt er aan of de
nieuwe wet er dóór zal komen.
Suringar, voorstander van het Latijn als wetenschappelijke taal, sprak de oratie
in het Latijn uit, maar publiceerde haar bovendien in het Nederlandsch.
Het onderwijs werd door Suringar op geheel nieuwen leest geschoeid; en omstr.
1874 werd ook het laboratorium, dat nog uit ouden tijd stamde, vergroot en verhoogd.
Daarentegen werd de Hortus, trots het verzet van Suringar, in 1857, verkleind voor
het bouwen der nieuwe sterrewacht. De reeks van nieuwe kassen begon in 1870
met een Victoria-regia-kas, de eerste in Nederland; op 8 Juli 1872 werd de eerste
bloei feestelijk ingewijd door Koningin Sophie, die zich zeer voor planten
interesseerde.
Er waren in dien tijd niet veel studenten aan de universiteit, en zeer weinigen
beoefenden de plant- kunde als hoofdvak. Hugo de Vries was Suringar's tweede
leerling, die 1866 aankwam en in 1870 promoveerde; Melchior Treub (promotie in
1873) was waarschijnlijk de derde. Latere leerlingen zijn o.a. W. Burck, J.G. Boerlage,
M.W. Beyerinck en J.W. Giltay, met de promotiejaren 1874, 75, 77 en 82, daarna
J.v. Breda de Haan en L. Vuyck, die in 1884 aankwam. De laatste leerling (1891-98),
wiens promotie hij nog juist beleefde, was zijn eigen zoon, schrijver van dit artikel.
Een leerling zonder academische examens, Sollewijn Gelpke, die zich voor de
rijstcultuur op Java verdienstelijk gemaakt heeft, bezorgde hij in 1875 het
eeredoctoraat.
In 1862 werd Suringar lid der Hollandsche mij. van wetenschappen, in 1867 lid
van de Koninklijke academie van wetenschappen.
Suringar vervolgde als hoogleeraar zijn algenstudiën met die der japansche algen
in het Rijksherbarium, dat toenmaals onder het directoraat van den hoogleeraar
Miquel stond; Algae japonicae werden reeds in 1867 in het kort in de Annales van
het Rijksherbarium gepubliceerd, in 1870 uitvoerig en met fraaie platen door de
Hollandsche mij. van wetenschappen.
Het volgend jaar overleed Miquel en werd Suringar tot directeur van het
Rijksherbarium benoemd, ‘buiten bezwaar van 's Lands schatkist’. Daar was veel
in orde te maken en weinig hulppersoneel. Toch werd er goede voortgang gemaakt;
uit de jaarverslagen over 1871-74 leest men, dat verschillende plantenfamilies door
buitenlanders en Nederlanders bewerkt werden, terwijl 4 studenten met materiaal
van het Herbarium een proefschrift voorbereidden. Hieruit blijkt wel dat Suringar dit
van belang achtte voor de breedere ontwikkeling van nederlandsche botanici zoowel
als voor het wekken van belangstelling voor de flora onzer koloniën; nog op het eind
van zijn leven liet hij zijn eigen zoon een ned.-indisch plantengeslacht bewerken
voor zijn proefschrift. Ook voor het onderwijs werd van het Herbarium geregeld
gebruik gemaakt. Uit die eerste verslagen blijken ook de groote aanwinsten van
planten en boeken door koop, ruil of geschenk. En een groot voordeel was de
overeenkomst met de Ned. Bot. Ver., waarbij haar plantencollecties en boekerij op
het Herbarium werden onderge-
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bracht. Ook werd er éénheid gemaakt tusschen de belangrijke herbaria der
Universiteit (planten van Reinwardt, Splitgerber, Teysman, enz.) en die van het
Rijksherbarium. Tenslotte kreeg Suringar gedaan dat een bezoldigd conservator,
later onderdirecteur, werd benoemd, die al zijn tijd aan het Herbarium kon geven;
dat was zijn oud-leerling Dr. J.G. Boerlage.
Suringar maakte het laatste deel van M i q u e l 's Illustrations de la Flore de l'
Archipel Indien voor den druk gereed, en gaf daarna, voor eigen rekening (doch
met subsidie van het Rijk in den vorm van afname van 100 exemplaren), het Musée
Botanique de Leyde uit; hierin publiceerde Suringar zelf een nieuwe serie
beschrijvingen van japansche algen (Gloiopeltis en Algae Japonicae 1871-72) en
T r e u b zijn studies Le méristème primitif de la racine dans les Monocotylédones
en Rech. s.l. Org. de la Vég. du Selaginella Martensii (1875).
Op ditzelfde gebied bewoog zich nog een, in 1871 afzonderlijk gepubliceerd
onderzoek over de sarcina ventriculi, een toenmaals zoowel botanisch als medisch
interessant onderwerp; de studie maakte ingewikkelde wiskunstige berekeningen
noodig; zij maakte veel opgang en de universiteit van München betuigde haar
bewondering en dank door Suringar in 1872 tot eeredoctor in de geneeskunde en
chirurgie te benoemen.
Intusschen was een reeks van waarnemingen van plantaardige monstrositeiten
begonnen, die dikwijls van belang zijn voor de verklaring der morphologische
bloeminrichtingen. De eerste was van vegetatieven aard; in 1864 werd door Suringar
opmerkzaam gemaakt op bovengrondsche knolvorming van de aardappelplant;
daarop volgde in 1869 en 73 beschrijving van peloriën bij digitalis purpurea en
orobanche Galii, in 1869 prolificaties bij digitalis purpurea, matricaria chamomilla
en mathiola incana en vinvorming benevens bladverdubbeling bij ulmus campestris,
waarvan het materiaal in 1932 nogmaals beschreven en gepubliceerd werd.
Vervolgens in 1870 interessante monstrositeiten van fuchsia bloemen, waarbij o.a.
een onderstandig vruchtbeginsel bovenstandig werd; in 1873 torsie van valeriana
officinalis, in 1881 en 84 stasiastische dimerie van cypripedium-soorten. Een
monstrositeit aan sisymbrium alliaria waargenomen (in 1882 op een congres te la
Rochelle gedemonstreerd) gaf nog in 1930 stof tot het proefschrift van H.J. Venema
over ditzelfde materiaal, in verband met de nieuwere leer van groei-enzymen.
Op tropisch O.-Indisch gebied vallen de studies in 1879 en 81 der rafflesia-soorten,
speciaal die der nieuwe soort R. Hasseltii Sur.; en in 1869 een nieuwe soort
argostemma coenosciadicum. Voor W.-Indië is er de belangrijke studie van het
geslacht melocactus, waarbij de benedenwindsche eilanden een centrum van rijke
soortvorming bleken te zijn; na in de Mededeelingen der academie van
wetenschappen beschreven te zijn, werd een groot illustratiewerk Illustrations du
genre Melocactus begonnen, doch niet beëindigd; na Suringar's dood werd dit
onderzoek door zijn zoon voortgezet. Bij gelegenheid van de reis in 1884, in opdracht
van het Aardrijkskundig genootschap, naar West-Indië toonde Suringar zijn
belangstelling voor de West destemeer, door drie jonge studenten mee te nemen;
een er van, J.v. Breda de Haan, promoveerde later op den anatomischen bouw der
melocacti en heeft zijn verder leven aan Ned. O.-Indië gewijd.
Voor Ned. O.-Indië was van groot belang, dat Suringar bewerkte dat zijn
oud-leerling en assistent M. Treub in 1880 tot directeur van 's Lands plan-
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tentuin werd benoemd; en aan zijn moreelen steun is het te danken dat Treub daar,
trots de bijna onoverkomelijke moeilijkheden in de eerste jaren (getuige zijn brieven),
gebleven is. Suringar had bovendien gewild, dat de buitenzorgsche inrichting
dienstbaar zou worden gemaakt aan de studie van nederlandsche doctorandi der
tropische flora; dit echter zou leiding van Treub hebben noodig gemaakt; en zijn
reeds te zeer omvattende taak verhinderde hem zich daarvoor beschikbaar te stellen;
slechts afgestudeerden werden toegelaten. Ook Dr. Boerlage, door Suringar opgeleid,
wijdde zich later aan de tropische flora in Indië; een nieuwe nederlandsche flora
van Ned. O.-Indië was een eerste resultaat.
Behalve de invoering van microscopische studie in het leidsch laboratorium, begon
Suringar met de stelselmatige bestudeering der nederlandsche flora; door geregelde
en enthousiast geleide excursies met studenten en met de leden der Ned. botanische
vereeniging, wekte hij een grooten lust tot eigen studie der deelnemers op. Zelf
bewerkte hij ieder jaar, als conservator Herbarii, de in het jaar verzamelde planten
en gaf daarvan verslag uit; na zijn benoeming in 1881 tot voorzitter, werd dit door
Dr. Boerlage, later door Dr. Vuyck voortgezet. Belangrijke artikels van Suringar's
hand, in het Kruidkundig Archief verschenen, zijn de resultaten van excursies in
Drenthe (1859) en op Schiermonnikoog (1860), toenmaals terrae incognitae, en
Biologische Waarnemingen betreffende de bloemen en vruchten van Batrachium
(1894).
Een steeds meer noodig geworden Zakflora werd door hem samengesteld en
voortdurend met de uitkomsten der excursies verbeterd en aangevuld. De eerste
uitgave verscheen in 1870, de 8e (in twee deeltjes, met een belangwekkende
inleiding) in 1895; na zijn dood werd de flora nog eenige malen, doch zonder de
inleiding, herdrukt; maar zij ging geleidelijk achteruit; bovendien kwam de groote
liefhebberij op, die steeds minder een wetenschappelijke flora waardeerde en
gemakkelijker ingerichte boekjes verlangde.
Suringar heeft een verbazend groote ontwikkelingsperiode der plantkunde
meegeleefd. In 1857 was Darwin eerst sedert kort met zijn publicaties begonnen;
in 1859 kwam zijn Origin of Species uit. Suringar kantte zich, evenals de meeste
botanici, tegen de afstammingsleer van Darwin; nog in 1870 kwam hij tegen een
stelling van Hugo de Vries in diens proefschrift op, welke een bepaalde afstamming
inhield; hij viel niet slechts, zooals gewoonlijk, den ‘minor’ of de ‘conclusie’ aan,
doch bovendien den ‘major’ (de afstammingsleer als zoodanig). Maar in 1895 verraste
hij de wereld met een phylogenetische schets van het plantenrijk, waarin op
vernuftige wijze met zijn eigen voorstellingen der afstamming, de oude
verwantschapslijn van Decandolle in één beeld vereenigd was.
Suringar kon ook goed populair wetenschappelijk schrijven; dat getuigen zijn
opstellen in Blikken in het leven der Natuur, door zijn vader uitgegeven en onder
redactie van hem, J. B o s s c h a en R.S. T j a d e n M o d d e r m a n , een tijdschrift,
dat voor dien tijd gaf, wat later tijdschriften als Album der Natuur en De Natuur
zouden doen; vele hoogleeraren en andere geleerden werkten er aan mede.
Suringar's artikels over Het instinct der dieren, De spinnen en haar bedrijf, Het
mikcroskoop en ons zien door dit werktuig, zijn nog heden het lezen waard; het
artikel De bloemen in onze huiskamer in Bibliotheek voor het huisgezin is een
physiologie der plant, die nog iederen tuinbouwer tot nut kan strekken.
In het maatschappelijk leven wijdde hij zich,
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met L a n d en v a n d e S a n d e B a k h u y z e n , vooral en met succes aan de
ontwikkeling van het muziekleven in Leiden.
Suringar had een streng maar goedhartig karakter; alle onoprechtheid en kuiperij
was hem vreemd; hij liet ieder zooveel mogelijk tot zijn recht komen; destemeer
werd hij in het laatst van zijn leven terneergeslagen door de tegengestelde ervaringen
met anderen; en, ofschoon hij ze overwon, hebben ze de hem sloopende kwaal in
hooge mate verergerd en zijn dood verhaast, die in 1898 volgde, een jaar na de
viering van zijn 40-jarig professoraat.
Suringar was de jongste van de Suringar's, in dit woordenboek beschreven. Zijn
overgrootvader, T.N. Suringar, burgemeester van Leeuwarden (dl. V, kol. 845), had
tot zonen o.a. Lucas Suringar, theol. hoogleeraar in Leiden (dl. V, kol. 843) en P.J.
S u r i n g a r , wiens zonen waren W.H. Suringar, de philantroop (dl. III, kol. 1216),
en G.T.N. Suringar (dl. II, kol. 1394), uitgever te Leeuwarden en vader van den hier
beschreven W.F.R. Suringar; zonen van Lucas zijn G.C.B. (dl. III, kol. 1213) en P.H.
Suringar (dl. III, kol. 1215), med. hoogleeraren resp. in Leiden en Amsterdam, en
W.H.D. Suringar, rector gymnasii te Leiden (dl. III, kol. 1217).
Een portret van W.F.R. Suringar is gegraveerd door D.J. Sluyter in 1868.
Levensbeschrijvingen staan o.a. in Verslag verg. afd. wis- en nat.k. d. Kon. Ak. v.
Wet (24 Sept. 1898); Eigen Haard (1897) en Ber. Deutsche Bot. Ges. (1899), beide
door H. d e V r i e s ; in Kruidk. Arch. Ned. Bot. Ver. (1898) door L. V u y c k .
J. Valckenier Suringar

[Suys, Tieleman Franciscus]
SUYS (Tieleman Franciscus) werd in 1783 geboren te Ostende, overleed 11 Juli
1861 te Brussel. Hij bezocht eerst de academie te Brugge, daarna de Ecole des
beaux-arts te Parijs. In 1812 behaalde hij den Grand Prix, en ging naar Rome, als
pensionnaire van den franschen staat. In 1815, na de restauratie, mocht hij, geen
Franschman zijnde, niet langer op de Villa Medicis verblijven. Koning Willem I stelde
hem toen in staat zijn studi‘n te voltooien. Van 1816 tot 1819 doorreisde Suys op 's
Konings kosten geheel Italië. Hij maakte een opmeting van het Palazzo Massimi
alle Colonne, die te Parijs werd uitgegeven. In 1820 werd zijn inzending op de
prijsvraag voor een ontwerp van een Paleis voor de Maatschappij voor schoone
kunsten bekroond. De Koning benoemde hem toen tot professor in de bouwkunst
aan de Koninklijke academie van beeldende kunsten te Amsterdam. In 1825 volgde
zijn benoeming tot architect des Konings. Na de afscheiding van België bleef Suys
te Brussel, en werd hij architect van koning Leopold I. Naar teekeningen van Suys
werden gebouwd: de kerk van de H. Theresia, te 's Gravenhage; de Mozes- en
Aäronskerk en de kerk van de H. Catharina, te Amsterdam; de R.K. kerk op de
Nieuwe Groenmarkt, te Haarlem; in 1824 de Groote Houtpoort te Haarlem. Met Jan
de Greef voerde hij de herstelling, na den brand, van de Nieuwe Luthersche kerk
te Amsterdam uit. Suys was lid van de vierde klasse van het Koninklijk nederlandsch
instituut.
Zijn portret is in prent gebracht door J.L. Demannez.
Zie: H.W. W[e i s s m a n n ] , Vergeten bouwmeesters in De Opmerker, 37e jrg.
(1902), 99.
Hoogeveen

[Swammerdam, Johannes of Jan]
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SWAMMERDAM (Johannes of Jan), geb. 12 Febr. 1637 te Amsterdam, overl. aldaar
17 Febr. 1680, was de zoon van J a n J a c o b s z . S. en B a r e n t j e C o r v e r . De
familienaam
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is ontleend aan het dorp Zwammerdam aan den Ouden Rijn, waar zijn grootvader
J a c o b D i r k z . had gewoond, die zich later als houtkooper te Amsterdam vestigde.
Zijn vader was apotheker en een groot liefhebber en verzamelaar van
natuurhistorische voorwerpen, welke hij gedurende vijftig jaren uit alle deelen der
wereld had laten komen en in een kabinet had verzameld. Door deze omgeving er
toe opgewekt, hield Jan S. reeds in zijn eerste jeugd zich bezig met het verzamelen
van allerlei kleine dieren, vooral insecten, die hem dan allereerst moesten dienen
tot ontleedkundig onderzoek.
Voor het ambt van predikant, waarvoor zijn vader hem graag bestemd had,
allerminst geschikt, weet hij toestemming te krijgen medicijnen te gaan studeeren
en in 1661 komt hij dan te Leiden onder het gehoor van Joh. van Horne, één der
uitstekendste anatomen van zijn tijd, en Franciscus de le Boë Sylvius. Uit dezen tijd
dateert ook zijn vriendschap met Nicolaus Steno, later beroemd anatoom, en Reynier
de Graaf, die naderhand door een onzaligen twist zijn doodsvijand werd. In 1663
wordt hij bevorderd tot candidaat in de geneeskunde, gaat dan voor verdere studie
naar Frankrijk, woont eerst te Saumur ten huize van Tanaquil Faber (le Fèvre), ëën
der grootste philologen van Frankrijk in de 17e eeuw, en wijdt zich daar aan het
onderzoek van allerlei insecten. Te Saumur was het ook dat hij in 1664 de klepvliezen
der lymphvaten ontdekte. Dan gaat hij naar Parijs, waar hij met Steno in Melchizedec
Thévenot, oud-gezant van Frankrijk te Genua, een beschermer vindt. Aan hem
draagt hij enkele jaren later zijn proef schrift op. In 1665 naar Amsterdam
teruggekeerd, wordt hij een zeer werkzaam medelid van het daar bestaande
geneeskundig gezelschap ter bevordering van ontleedkundige kennis, het Collegium
privatum Amstelodamense. In 1666 en 1667 verschijnen er opstellen van zijn hand
in de Observationes anatomicae selectiores, uitgegeven door dat Collegium, waarin
hij o.a. beschrijft het maaksel en den onderlingen samenhang van de hersenen en
het ruggemerg. Voor zijn dissertatie begeeft hij zich tegen het eind van 1666 weer
naar Leiden, in 1667 ontdekt hij de methode om de vaten van de baarmoeder op
te vullen met was en op 22 Febr. van dat jaar volgt dan zijn promotie tot doctor in
de geneeskunde, na de verdediging van zijn proefschrift over de ademhaling. ‘Deze
studie van S. is vooral van werktuigkundigen aard; de ademhaling wordt verdeeld
in inspiratio en expiratio; de bewegingen van de lucht onder den invloed der spieren
worden door eenvoudige natuurkundige proeven met glazen werktuigen uitgelegd,
waarin de bewegingen van de lucht onder den invloed van een zuiger met
water-verplaatsingen duidelijk worden gemaakt. Het bloed wordt in de longen door
de aanraking met de lucht afgekoeld. Van chemische omzettingen, van een zuivering
van het bloed door de lucht in de longen, van afscheiding van koolzuurgas, van
koolzuurhoudende lucht uit de longen, en van de samenstelling van de lucht wordt
niet gerept. De chemie der gassen is nog niet van dezen tijd, waarin S. studeerde.
Het boek bevat ook de beschrijving van een thermoscoop om de temperatuur bij
de koortsziekten na te gaan’. (A.J.J. v.d. V e l d e in Versl. en Med. d. Kon. VI. Acad.
1930). Van verschillende zijden werden de stellingen van S. bestreden, vooral door
Jan Baptist van Lamsweerde, een amsterdamsch geneesheer en fel tegenstander
van Descartes.
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Men voelde, een andere richting op wijsgeerig gebied te worden opgedrongen,
Aristoteles werd vervangen door Descartes.
Na zijn promotie wijdt hij zich bijna uitsluitend aan zijn geliefd onderzoek van
insecten en verwaarloost de menschelijke anatomie geheel. In 1668 bezoekt de
hertog van Toskane met Thévenot de fam. S., bewondert niet alleen zeer de curiosa
van vader en zoon, maar biedt ook den jongen Swammerdam aan zijn verzameling
te koopen voor 12.000 gulden. Op één voorwaarde echter: S. moet zelf met zijn
kabinet meereizen en zijn verblijf aan het hof nemen. Dit aanbod slaat hij af. Het
volgend jaar geeft hij zijn onderzoekingen uit onder den titel: Algemeene verhandeling
van de bloedeloose dierkens (Utrecht, M. van Dreunen, 1669), en met dit werk
begint eerst de geschiedenis der wetenschappelijke entomologie. Hij tracht de
gelijksoortigheid van de wijze van voortplanting bij alle dieren aan te toonen door
de rol vast te stellen die het zaad daarbij vervult. S. is de eerste die de ‘bloedelooze
dieren’ naar de gedaantewisseling in vier orden verdeelt. Verder maakt hij een begin
met zijn beroemd geworden onderzoekingen over de bijen en laat in 1672
verschijnen: Miraculum Naturae sive Uteri Muliebris Fabrica (Leiden, Severinus
Matthaei). Dit geschrift bestaat uit 3 hoofdstukken met 3 platen over de beschrijving
van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Hierin betwist hij ook zijn
vroegeren vriend de Graaf de prioriteit van verschillende ontdekkingen. Niet lang
hierna begint zijn ondergang, lichamelijk en geestelijk. Door aanhoudende koortsen
gekweld, door tegenwerking verbitterd, vervalt hij tot zware melancholie en komt
zoo gemakkelijk onder den invloed van A n t o i n e t t e B o u r i g n o n , een
godsdienstige dweepster, wegens haar denkbeelden uit Frankrijk verjaagd. Hoe
groot haar invloed op hem was, blijkt wel uit het laatste boek van S., dat nog tijdens
zijn leven, nl. in 1675, verschenen is, getiteld: Euphemeri vita of Afbeeldingh van 's
Menschen leven, vertoont in de wonderbaerelijcke en nooyt gehoorde Historie van
het vliegent ende een-dag-levent Haft of Oever-aas (Amst., A. Wolfgang). Door
uitgebreide, zedelijke bedenkingen, die erin voorkomen, draagt dit werk eer een
godsdienstig dan wetenschappelijk karakter. Met de uitgave hiervan besluit hij a.h.w.
afscheid te nemen van zijn levenswerk en zich voortaan alleen te wijden aan
godsdienstige overdenkingen. Hij volgt Antoinette B. naar Holstein en Kopenhagen,
keert ziek naar Amsterdam terug, krijgt een afkeer van de wereld en van zijn vroegere
onderzoekingen en tracht zijn keurige verzameling handschriften te verkoopen, doch
vindt geen koopers. Hij wil ze dan in het openbaar van de hand doen, maar voordat
dit kan gebeuren, sterft hij den 17en Febr. 1680. Het blijkt dat hij zijn handschriften
en 52 daarbij behoorende platen aan Thévenot heeft vermaakt. Deze heeft ze echter
niet uitgegeven. In 1727 komt het werk in handen van Boerhaave, die het in 1737
in twee foliodeelen laat verschijnen onder den titel: Bijbel der Natuure (Leiden, I.
Severinus, Boud. van der Aa, P. van der Aa). Prof. Gaubius zorgde voor de latijnsche
vertaling. In de voorrede van dit, op het gebied der zoötomie zeer belangrijke werk
geeft Boerhaave een uitvoerige levensbeschrijving van den auteur, één der grootste
zoölogen, die ooit hebben geleefd, en met Malpighi en Leeuwenhoek de meest
beroemde geleerde van zijn tijd. ‘Ongeveer 3000 voorwerpen heeft hij onderzocht,
doorzocht, de meesten ontleed en tot in de kleinste deelen nauwkeurig beschreven
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en afgeteekend’. Hij werd begraven in de Waalsche kerk te Amsterdam en men
besloot om de 10 jaar een gouden medaille toe te kennen aan dengene, die zich
door onderzoekingen op het arbeidsveld van S. het meest verdienstelijk had gemaakt.
Bij zijn 300sten geboortedag - 12 Febr. 1937 - werd hij plechtig herdacht aan de
leidsche universiteit.
Zijn portret is in prent gebracht door J.P. Berghaus naar Rembrandt, doch stelt
eigenlijk Hartman Hartmansz. voor.
Zie: B a n g a , Gesch. der geneeskunde, II; J. S c h r a d e r i , Decades quatuor
observationum anatomico-medicarum (1674); K.E. v. B a e r , Reden, Bd. 1 (1864);
W. L o c y , Die Biologie und ihre Schöpfer (1915); G. S t e h l i , Aus der Bibel der
Natur (1918); R. B u r c k h a r d t , Geschichte der Zoologie, Bd. 1, 2. Aufl. (1921); P.
H a r t i n g in Album der natuur (1876); K.E. d e J o n g in Stemmen des tijds (1916);
A.J.J. v a n d e V e l d e in Versl. en Meded. der Kon. VI. Acad. (1930).
van Leeuwen

[Swart, Jan]
SWART (Jan) v a n G r o n i n g e n , schilder en teekenaar. Hij is omstr. 1496 in
Groningen geb. en overl. in 1535. Deze jaartallen staan niet documentair vast, doch
schijnen achter op een teekening te staan. Vooral door zijn teekeningen is hij bekend.
Er zijn slechts weinig schilderijen van hem overgebleven. Dat hij in zijn tijd in aanzien
stond en zijn werk in de smaak viel, bewijzen een groot aantal teekeningen, die
ongesigneerd zijn, maar waar met een vreemde 16e eeuwsche hand zijn naam op
vermeld wordt. Het is niet onmogelijk, dat hij een leerling is van Jacob Cornelisz
van Amsterdam. Ook de invloed van Lucas van Leyden is in zijn werk aan te toonen.
Dürer vermeldt in zijn dagboek dat Lucas van Leyden in 1521 in Antwerpen was.
In de antwerpsche gildeboeken wordt in 1522 een Lucas de Hollandere vermeld en
on middellijk na hem een Jan de Hollandere. Jan Swart is zeer zeker in Antwerpen
geweest en staat in betrekking tot de boekdrukkers. Hij maakt er o.a. met Lucas
van Leyden de houtsneden voor den Bijbel, die in 1528 bij Vorsterman verschijnt.
Het is vrij waarschijnlijk, dat met Jan den Hollandere Jan Swart bedoeld is. Van
Mander vertelt, dat als Scorel uit Italië terug komt, Jan Swart in Gouda woont, omstr.
1522 of 1523. Doch van Mander vergist zich meermalen in zijn jaartallen. Omstr.
1535 heeft Jan Swart een reis naar Italië ondernomen en hij heeft zelfs een tijdlang
in Venetië gewoond. Het is mogelijk dat hij daar in aanraking geweest is met den
duitschen houtsnijder Jörg Breu de Jonge. Veel teekeningen schijnen gediend te
hebben als ontwerpen voor glasruitjes, soms ook voor hout-reliefs. Er is geen
teekening aan te wijzen die voor een kerkvenster bestemd was. De onderwerpen
zijn wel religieus, maar het formaat is klein en de ruitjes hebben dan ook eerder
gediend tot versiering van huizen of kleine huiskapellen. Vele teekeningen vormen
een cyclus. Of hij zelf glasschilder was, is niet zeker. Zijn verblijf in Gouda doet ons
hem in verband brengen met den glasschilder Adriaen Pietersz. Crabeth, wiens
leermeester hij misschien was. Hij heeft een vrij soepele werkwijze en staat tamelijk
onbevangen tegenover zijn onderwerp. Hij geeft graag oostersche typen weer.
Karakteristiek voor Swart zijn de getulbande en hooggehoede figuren.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 683; N. B e e t s in
Oud-Holland (1914), 1; L. v o n B a l d a s s in Graphische Künste XLI (1918), Beil.,
11.
van Guldener
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[Swart, Nicolaas]
SWART (Nicolaas), geb. te Oostermeer 3 Maart 1779, overl. te Amsterdam 26 Sept.
1843, sproot uit een familie van plattelands-heelmeesters; zijn beide broeders
beoefenden en volbrachten hun medische studie aan de hoogeschool te Groningen
en Leiden. Hij bezocht de latijnsche school te Franeker, liet zich 15 Sept. 1796
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij onder invloed
van een zijner vrienden de medische studie verwisselde met de theologische en
zich aansloot bij de Remonstrantsche Broederschap, bij welke hij in 1802 proponent
werd te Amsterdam. Aan de kweekschool aldaar boeide hem sterk de kantiaansche
wijsbegeerte. Na eenigen tijd als proponent verschillende gemeenten te hebben
gediend, werd hij predikant te Gouda in 1806, in 1807 te Leiden, waar hij zich 6
Maart 1807 nog als student liet inschrijven, in 1808 te Amsterdam, waar hij tot zijn
dood werkzaam was. De belangen der Maatschappij tot Nut van het Algemeen
werden als lid van het hoofdbestuur 25 jaar lang door hem behartigd. Hij gaf in het
licht: Paulus redevoering te Athene in 8 leerredenen (Amst. 1812); Redevoeringen
betreffende fraaije letteren en kunsten (Amst. 1817); De oude van den Binnen-Amstel,
of beschouwing van de zeden, gebruiken, enz. der hoofdstad (Amst. 1819); Elize,
voor meisjes (Amst. 1821); Ernst en Karel, voor jongelingen (Amst. 1822);
Leerredenen (Amst. 1822); Verhalen, schetsen en gesprekken (Leeuwarden 1824);
Tafereel van den zwaren watersnood op 3, 4 en 5 Febr. 1825, een groot deel van
ons vaderland hebbende getroffen (Amst. 1826); Spreuken van Salomo voor de
jeugd (Delft 1829); Lettervruchten voor jongelingen en meisjes in proza en poëzij
bijeenverzameld ('s Gravenh. 1823); Lijkrede over C.W. Westerbaen, gehouden in
de Rem. kerk te Amsterdam, 18 Maart 1832, benevens aanspraak bij het graf door
A. des Amorie v.d. Hoeven (Amst. 1832); Toasten bij het openbaar verslag door mr.
F. v.d. Poll, wegens den staat der stadsarmenscholen 20 Maart 1821; Vlugtige
beschouwing van het menschelijk ligchaam als een bewijs des bestaans van een
alwijs Opperwezen in Algem. Vaderl. Letteroefeningen (1823), dl. 33, st. 2, 585.
Zijn door J. Ladmiral gegraveerd portret komt voor in K. v a n M a n d e r 's
Schilderboeck (uitg. 1764, I, 154.)
Zie: K. S y b r a n d i , Iets ter nagedachtenis van mijnen schoonvader in Vaderl.
Letteroef. (1847); Handelingen van de Maatsch. der Nederl. Letterk. (1847);
T i d e m a n , Remonstr. Broederschap, 77, 89, 230, 376.
Wumkes

[Swavinck, Hermanus]
SWAVINCK (Hermanus), of Z w a v i n c k , overl. te Oudewater 6 Maart 1800. Hij
werd predikant te Heerjansdam in 1762 en te Oudewater 26 Aug. 1770. Een ouderling
diende in 1777 een aanklacht wegens onrechtzinnigheid tegen hem in bij den
kerkeraad, die blijkens de notulen daarop inging en daarover een besluit nam. De
aanklager kwam ertegen in verzet, zoodat eindelijk de classis Gouda er in gekend
werd, die in April 1779 aan den predikant zes vragen voorlegde, welke hij bevestigend
beantwoordde, waarmede de zaak tot een gelukkig einde kon gebracht worden 15
Juni d.a.v. Hierna, in het eerste jaar der ‘Bataafsche vrijheid’, op 2 Nov. 1795, werd
Swavinck door de overheid ‘gedimitteerd’ verklaard als een ‘onwaardig burger’. De
kerkeraad begon reeds met de voorbereidende werkzaamheden ter voorziening in
de vacature, maar de ontslagen predikant verzocht ‘surcheance’. Door tusschenkomst
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van het Provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland werd hij gehandhaafd. Hij had
zich wel sterk tegen
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de Franschen en de patriotten verklaard, maar na 1795 toch niet meer ! De
‘vervolgingen tegen hem waren meer een uitwerksel geweest van partijen
wraakzucht, als wel dat hij dezelve door zijn conduites zoude hebben geprovoceert’.
M a r g a d a n t geeft van dit alles t.a.p. een breed verhaal. Y p e y e n D e r m o u t
citeeren eenige ‘brieven’ die men hierover raadplegen kan.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 406 v.; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 122, 147; J.W. M a r g a d a n t , Blikken in het kerkelijk en
gemeentelijk leven onzer vaderen (Oudewater (?) 1904), 152-165, 167-173, 176;
Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk III (Breda 1824), 605 v. en
achter in aant. 845 (blz. 265); E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte
genealogieën (Haarl. 1933), 191.
Knipscheer

[Swaving, Cornelius]
SWAVING (Cornelius), geb. te Amsterdam 27 Mei 1738, overl. te Naarden 20 Oct.
1808. Hij studeerde te Utrecht, en verdedigde onder Sebald Rau (zie dl. IX, kol. 841
v.) zijn Disquisitiones philologicae potissimum in loca aliquot Veteris Testamenti
(Traj. ad Rhen. 1758). Hij werd predikant te Westbroek in 1762, te Hien en
Doodewaard in 1778, te Naarden in 1780. C.G. v a n A c h t e r schreef na zijn dood
een Levensbericht in Bibliotheek van theologische letterkunde (1809), 117 enz.,
waarvan hij ook medewerker was geweest. Zelf schreef hij een Lijkrede op J.H.
Bruins, die te Naarden overleed in 1789. Het Haagsche genootschap bekroonde in
1793 zijn Verhandeling over de voortreffelijkheid der Evangeliebediening, in 1798
die Over den allegorischen en zinnebeeldigen stijl en een Over het eerste hoofdstuk
der Spreuken van Salomo. Voorts heeft hij uitgegeven: Proeve van aanmerkingen
over het recht en onrecht gebruik der Heilige Schrift, voornamelijk in het behandelen
van de praktijk der godzaligheid, twee deelen (Utr. 1777-78); Vaticinia Bileami Num.
23 en 24 notis perpetuis illustrata in Symbolae litterariae.
Zijn vrouw, B a r t h a K i s t , was een zuster van Ewaldus Kist (zie dl. IX, kol. 518
v.).
Zie: B. G l a s i u s . Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 407; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 136; (1907), Bijl., 132; (1910), Bijl., 170; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek II (Zutph. 1870), 1004; G.D.J.
S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 629, aant. 1, 631; Catalogus v.d.
bibliotheek der Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam I (Amst. 1885), 73; J.G. Kist, Het
geslacht Kist ('s Gravenh. 1930), 21, 88; E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van
gedrukte genealogieën (Haarl. 1933), 191.
Knipscheer

[Sweelinck, Dirck Janszoon]
SWEELINCK (Dirck Janszoon), geb. in Mei 1591 te Amsterdam (ged. 26 Mei), overl.
16 Sept. 1652 aldaar (begr. in de O. Kerk). Zoon van Jan Pz. S. en diens opvolger
in 1621 als organist van de Oude Kerk te Amsterdam. Wel zonder twijfel leerling
van zijn vader. Hij moet een uitmuntend organist geweest zijn en volgens Vondel
kon men ‘Den Vader in den Zone hooren’. Dirck S. behoorde tot den Muiderkring
en was naar Hooft's zeggen een ‘fraei sieraedt’ van Amsterdam. Hooft spreekt
meermalen over hem, o.a. in zijn brieven bij de komst van Frederik Hendrik te Muiden
(1630) en bij het bezoek van Maria de Medicis aan Amsterdam (1638), maar men
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kan niet zeggen, dat hij Dirck bepaald aardig behandelt. Van Dirck S.'s leven is,
evenmin als van dat van zijn vader, iets naders bekend.
Behoudens een enkele stem (bassus) van een tweetal zangstukken (chansons)
op nederlandsche woorden: ‘Soo droegh Kleopatra in schoonheid’
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en ‘Maek vreught nu overal’ is er geen enkele compositie van Dirck S. bekend.
Portret: Jan Lievensz. moet volgens Vondel in 1650 een portret van Dirck S.
gemaakt hebben. Het is tot nog toe niet teruggevonden.
Zie: B. v.d. S i g t e n h o r s t M e y e r , Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale
muziek ('s Gravenh. 1934).
van den Sigtenhorst Meyer

[Sweelinck, Jan P., Peters- of Pieterszoon]
SWEELINCK (Jan P., Peters- of Pieterszoon), geb. omstr. Mei 1562 te Deventer
(volgens getuigenis van Jac. Revius), overl. 16 Oct. 1621 te Amsterdam
(gedenkteeken aangebracht boven zijn graf in de Oude Kerk in 1931). Zoon van
P e t e r S w y b e r t s z o o n te Deventer, die organist was van de O. Kerk te
Amsterdam van 1566, of iets eerder, tot 1573 (begr. 8 Juni), en van E l s g e n
S w e l i n g (gest. 1585), dochter van Mr. J a n Z w e l i n c k , stadschirurgijn (barbier)
te Deventer. De fam. Zwelinck te Deventer was in hoofdzaak een goudsmidsfamilie,
waarvan beroemde leden (afstammelingen van Elsgen's halfbroer G e r r i t ) te Keulen
in de 17e en 18e eeuw gewerkt hebben. De familienaam Sweelinck, door Jan P.S.
ontleend aan moeders zijde, komt in minstens 2 dozijn verschillende schrijfwijzen
voor. S. zelf schrijft achtereenvolgens: S w e l i n g h (voor het eerst in 1584),
S w e l i n c k e n S w e e l i n c k . Reeds in 1566 waren S.'s ouders te Amsterdam
gevestigd. S. heeft daar zijn geheele leven gewoond en gewerkt, zoodat hij met
recht een Amsterdammer mag genoemd worden. Naar de uiterlijke omstandigheden
is zijn leven zeer eenvoudig verloopen. Algemeene ontwikkeling ontving hij van den
laatsten pastoor van de Oude Kerk, Jacob Buyck. Muzikale opleiding heeft hij zonder
twijfel wel eerst van zijn vader gehad; na diens dood wellicht nog van den
opvolgenden organist, Cornelis Boscoop (gest. Oct. 1573); in hoofdzaak echter van
Jan Willemsz. Lossy, stadsspeelman (schalmeispeler) te Haarlem (n i e t van G.
Zarlino te Venetië). S. is waarschijnlijk reeds in Nov. 1577 aangesteld als organist
van de O. Kerk; hij was dit in elk geval in 1580 en is onafgebroken in stadsdienst
geweest tot aan zijn dood (in stadsdienst echter niet eerder dan na de alteratie in
Mei 1578). In Mei 1590 huwde hij C l a e s g e n D i r c x d o c h t e r P u y n e r , dochter
van een welgesteld koopman uit Medemblik. Van hun zes kinderen was de oudste
zoon, Dirck, eveneens organist (die voorgaat); de 2e zoon, P i e t e r , was een
welvarend koopman te Amsterdam en regent van het Aalmoezeniershuis; van de
overige kinderen speelde de 3e zoon, I J s b r a n d t , ook orgel, hoewel hij
waarschijnlijk geen organist van beroep was.
Doordat een organist in dien tijd dagelijks dienst had, heeft S. slechts zelden
gelegenheid gehad Amsterdam te verlaten. De enkele korte reizen, die hij gemaakt
heeft, waren bovendien steeds in verband met opdrachten: naar Antwerpen in 1604
om een clavecimbel voor de stad te koopen; naar Harderwijk in 1608 en naar
Deventer in 1616 om raad te geven bij het herstellen van orgels. Over zijn leven is
verder bitter weinig bekend. Plemp is de eenige tijdgenoot, die dienaangaande een
paar feiten medegedeeld heeft. Baudartius geeft nog in zijn ‘Memoryen’ (1621) de
levendige beschrijving van een avondbezoek bij den amsterdamschen meester. S.
stond in groot aanzien in de Amstelstad en genoot blijkens zijn eigen zeggen
(opdracht 1e boek psalmen) van jongsaf de bescherming van de regeerders der
stad. Meer bijzonder in aanraking is hij geweest met den geleerden schepen Jan
Verhee. Tot zijn vrienden behoorden de koopman Jan Calandrini (dezelfde als
Willem v.d. Heuvel ?) en de dichter van latijnsche verzen Dr. Corn. Gsz. Plemp, met
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wien hij bij Hooft te Muiden kwam (S. behoorde echter n i e t t o t den - overigens
veel later gevormden - eigenlijken ‘Muiderkring’, zooals dikwijls foutievelijk beweerd
wordt). S. moet een uitmuntend leeraar geweest zijn. Zijn vermaardheid als zoodanig
blijkt ten volle uit den ruimen kring plaatsen, waar een aantal buitenlandsche
leerlingen vandaan kwamen: Hamburg, Dümitz, Hannover, Berlijn, Halle, Leipzig,
Dantzig en Koningsbergen. Tot zijn nederlandsche leerlingen behoorden o.a. Claude
Bernart (Gr. Kerk Deventer), Willem Jsz. Lossy (N. Kerk Amst., zie dit dl. kol. 528)
en de dilettanten Dr. C. Gsz. Plemp en Christina v. Erp, Hooft's eerste vrouw. Onder
zijn elf bekende buitenlandsche leerlingen vindt men eenige van Duitschland's meest
vooraanstaande musici uit de 17e eeuw, o.a. Samuel Scheidt, Paul Siefert en
Heinrich Scheidemann. S.'s invloedssfeer, verbreid door zijn leerlingen, strekte zich
uit tot Warschau en Stockholm. Alleen al te Hamburg was de organistenplaats aan
de drie voornaamste kerken door drie leerlingen van S. bezet.
Hoewel S. roomsch-katholiek geboren is, valt door de geaardheid van zijn werk
met groote zekerheid te zeggen, dat hij tot het hervormd geloof moet zijn overgegaan,
zoodat wij in hem een van de eerste groote hervormde toondichters zien. S. was
tevens de laatste uit de lange rij beroemde toondichters, die de nederlandsche stam
heeft voortgebracht gedurende de 15e en 16e eeuw. Van Noord-Nederland is hij
mèt Obrecht de belangrijkste figuur op muzikaal gebied. S.'s werk staat juist op den
tijd van overgang tusschen de middeleeuwsche muziek met haar
harmonisch-onbestemde kerktoonsoorten en den klassieken tijd met zijn strakheid
in toonsoorten en scherp uitgesproken harmonische formules; zijn werk is daardoor
reeds meer harmonisch-contrapuntisch dan dat der voorafgaande tijden en wijst als
zoodanig op den komenden tijd. S.'s levenswerk is tweeledig. Aan den eenen kant
vocaal, met als middelpunt de 4-8-stemmige compositie van de 150 psalmen, een
reusachtige arbeid, dien hij volledig volbracht heeft en die een monument van
nederlandsche, hervormde muziek is; aan den anderen kant instrumentaal (voor
orgel of clavecimbel), waardoor hij, behalve door zijn grooten invloed op het orgelspel
in de Nederlanden en Noord-Duitschland, zijn voorname plaats in de
muziekgeschiedenis verkregen heeft. Voor zijn tijd munt dit instrumentaal werk uit
door de uiterst kunstzinnige en fantasievolle wijze, waarop S. 1e de toenmalige
fantasie (fuga), 2e de variaties over wereldlijke liederen en dansen, 3e de toccata
schreef. Bovendien is hij de schepper van de koraal-variatie als reeks, en van de
3-deelige echo-fantasie (een sindsdien verdwenen muzikale vorm). Vanzelfsprekend
heeft ook S. onder invloed gestaan van buitenlandsche scholen (Venetië en
Engeland), maar die invloed is veel geringer dan meestal voorgesteld wordt en wat
de laatste betreft, is het nog zeer de vraag, hoe deze invloed het meest gewerkt
heeft: van de engelsche componisten (virginalisten) op S. of omgekeerd (de
engelsche toondichters, waarom het hier gaat, waren van ongeveer denzelfden
leeftijd als S.). Tegenover beide scholen neemt S. een zeer eigen plaats in: orde
en evenwicht in bouw, bondigheid en scherpe karakteristiek der muzikale gedachten,
klaarheid en doorzichtigheid in de stemvoering zijn kenmerkende eigenschappen
van al zijn werk, die het hierdoor zeer doen afsteken tegen dat van tijdgenooten.
S.'s invloedssfeer was bijzonder groot en zijn werk (vocaal - gedrukt, en instrumentaal
- handschrift) is dan ook verspreid
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over een groot deel van Europa teruggevonden.
Zijn werken zijn volledig uitgegeven in 9 deelen (plus 1 deel met de
compositie-regels naar Zarlino) door de Ver. v. Nederl. muziekgeschiedenis in
1894-1900 onder leiding van Max Seiffert: deel I bevat de instrumentale werken (te
verwachten is een herdruk, aangevuld met 29, eerst in de laatste jaren gevonden
stukken, waardoor het geheele aantal op 65 gekomen is); deel II, III, IV en V, de
150 psalmen, 4-8-stemmig gecomponeerd op de fransche berijming van Marot en
de Béze, met als cantus firmus de calvinistische psalmmelodieën; deel VI, 37
5-stemmige Cantiones Sacrae (bijbel- en psalmteksten in het Latijn); deel VII, 18
5-stemmige Chansons (Fransch); deel VIII, 28 2-3-stemmige Rimes Françoises et
Italiennes; deel IX, gelegenheidscomposities; deel X, de compositie-regels naar
Zarlino, zooals deze door S. aangevuld en gebruikt zijn. Voor praktisch gebruik
verschenen o.a. eenige stukken voor klavier en een trio voor vrouwenkoor (Rimes
nr. 13) bij G. Alsbach & Co te Amsterdam. De Ver. v. prot. kerkmuziek in den Haag
heeft met hetzelfde doel een aantal psalmen van S. uitgegeven met nederlandsche
woorden. Gramofoonplaten bestaan er van psalm 138 (Columbia) en Cant. Sacrae
no. 13, ‘Hodie Christus natus est’ (Polydor).
Portretten: 1e geschilderd portret in het Landesmuseum te Darmstadt, schilder
onbekend; 2e gravure door Joan Muller, gemaakt na S.'s dood in 1624, ex. veelvuldig,
o.a. in de Muz.-Hist. afd. (verz. Dr. D.F. Scheurleer) van het Gem. Museum in den
Haag en in 's Rijks Prentenkabinet te Amst. Voorts prenten door C.E. Taurel en W.
Steelinck.
Zie: B. v.d. S i g t e n h o r s t M e y e r , Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale
muziek ('s Gravenh. 1934), waarin alle vroegere gegevens omtrent S. verwerkt zijn
met volledige opgave der oorspronkelijke bronnen. Zie voor mogelijke latere
gegevens de na 1934 verschenen afleveringen van het Tijdschrift v.d. Ver. v. Nederl.
Muziekgeschiedenis.
van den Sigtenhorst Meyer

[Sweerts, Cornelis of Kornelis]
SWEERTS (Cornelis of Kornelis), schreef zich later Z w e e r t s , welke schrijfwijze
door zijn nakomelingen is behouden, geb. te Amsterdam 20 Febr. 1669, overl. te
Maarssen 23 Maart, begr. te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 29 Maart 1742, dichter,
tooneelschrijver en uitgever. Hij was. een zoon van Hieronymus Sweerts (zie dl. III,
kol. 1223) en werd op 10 Jan. 1695 lid van het amsterdamsche boekverkoopersgilde.
Zijn boekverkoopersadres luidde ‘op de Cingel bij de Appelmarkt’; in 1699 woonde
hij korten tijd op 't Water.
Hij schreef: Jacoba van Beijeren, erfgravin van Holland, treurspel (voor den
autheur, z.pl. 1691, herdr. Amst. 1750); Mengelzangen en zinnebeelden (Amst.
1694, herdr. 1696, 1697, 2e dl. 1695); Plaizierige kijvagiën der sprakelooze
schepselen, verteld bij 't Jufferdom voor galante discoursen (ald. 1695); Verscheide
nieuwe zangen door H. Anders, S. de Koning en andere voorname meesters op
muzijk gesteld (ald. 1697); Apollo en Dafne op muzijk gest. door H. Anders (ald.
1697); hetzelfde, Muziekspel (ald. 1698); Inleiding tot de zang- en speelkunst (ald.
z.j. en 1698); Tafereel der deugden en ondeugden (Amst. 1703, hierachter Eenige
zededichten); Leerzame fabelen gedicht en verklaard (ald. 1704); Boertige en
ernstige minnezangen (3e dr. ald. 1705, 5e dr. z.j.); Stichtelijke gezangen en
zedeliederen (ald. 1710, 2e dr. 1725); Zede- en zinnebeelden over Koning Davids
Harpzangen (ald. 1707, 2e dr. z.j.); Zinrijke dicht-
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kunst getrokken uit Homerus, Heziodus, Anakreon, Virgilius, Ovidius e.a. (ald. 1712);
Den verliefden grijn bedrogen, blijspel onder de spreuk ‘Ventilante doctrina’ (Amst.
bij H. Bosch z.j. en ald. 1722), eerst verschenen als De verliefde rijkaart. Muzijkstuk
(Amst. bij P. van den Berge z.j.); Dichtkundige zinnebeelden in CL prentverbeeldingen
vertoont (ald. 1736).
Vele van bovenstaande werken zijn door Sweerts zelf uitgegeven (nà 1705 wordt
op het titelblad zijn naam met een Z gespeld). In 1697 verzorgde hij de uitgave van
Alle de gedichten van zijn vader Hieronymus. Bijdragen van zijn hand komen ook
voor in de door hem verzamelde bundels. Vermoedelijk is hij de vertaler van L a
F o n t a i n e ' s Vertellingen en nieuwigheden (Amst. 1708). Als ontspanning
beoefende hij de schilderkunst en de muziek.
Hij trouwde te Amsterdam 23 April 1699 met H e l e n a (v a n ) W e e r d e n
(1669-1700) daarna te Maarssen op 8 Juni 1701 met Joh a n n a E l i s a b e t h d e
l a F o n t a i n e (1678-1762). Uit het eerste huwelijk werd één jonggestorven dochter,
uit het tweede werden drie kinderen geboren, w.o. Philip Zweerts (zie art. in dit deel).
Het portret van Cornelis Sweerts werd in 1701 geschilderd door A. Foolio, een
italiaansch schilder, die korten tijd in Amsterdam vertoefde (vgl. Navorscher 1881,
456-58). Naar dit portret bestaat een gravure door J. Houbraken met onderschrift
van Ph. Zweerts (1725). Een portret door J.M. Quinkhard kwam voor in van Halen's
Panpoëticon batavum, thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: 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 Zuidnederlandsche letterkunde, 2e dr. 774; E.W. M o e s , Iconographia
batava II (1905), no. 7743; Fr. M u l l e r , Beschrijvende catalogus van 7000 portretten
(1853), no. 6331, 6332, 6333; Catalogus der Bibl. van de Mij. der Ned. letterkunde
te Leiden I, 193, 260, 279, 314, 353, 354, 666; D.F. S c h e u r l e e r , Ned. liedboeken
(1912), reg. i.v.; J.A. W o r p , Gesch. van het drama en van het tooneel in Ned. I
(1904) 338, II (1908) 8, 10; W.C.E. P e l e t i e r , Jacoba van Beieren in het Ned.
treurspel (1912), 39-51; J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde,
2e dr. IV (1924) 526-28; Genealogie-Zweerts in Ned. Patriciaat XIV (1924), 396,
397, met portret; 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), 812-813.
Wijnman

[Sweerts, Emanuel]
SWEERTS (Emanuel), gelatiniseerd S w e e r t i u s , geb. te Zevenbergen omstr.
1552, overl. te Amsterdam 1612, teekenaar en graveur. Hij was de jongste zoon
van Mr. J a n J o o s t s z . S w e e r t s (omstr. 1520-78), secretaris en
substituut-schout van Zevenbergen, en M a r i a S w e e r t s . In 1584 woonde hij
reeds te Amsterdam. Hij bezat een groote verzameling zeldzame vogels, steenen
en bloemen, waarin hij ook handel dreef. Vooral zijn bloemkweekerij was beroemd.
Zoo leverde hij levende bloemen voor de tuinen van keizer Rudolf te Weenen. Van
hem is het Florilegium amplissimum et selectissimum, quo non tantum varia
diversorum florum.... genera sed et rarae quamplurimae Indicarum plantarum et
radicum formae.... delineantur, 2 dln. (Frankfort 1612, herhaaldelijk herdr. o.a.
Frankfort 1614, Amst. 1641, 1647). Het bevat 110 platen van de hand van Sweerts,
en ook diens portret op 60-jarigen leeftijd met onderschrift van A. Clutius.
Hij trouwde omstr. 1580 met M a r i a v a n d e r S t e g e n , uit welk huwelijk te
Amsterdam
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een viertal kinderen werden geboren: in 1584 E l i s a b e t h , later gehuwd met Paulus
Aertsz. de Quack van Ravesteyn (dl. II, kol. 1172), in 1585 M a r i a , later gehuwd
met den vergulder C e z a r W i n n i n x , in 1595 C l a e s (in de doopakte dd. 5
Februari wordt de vader ‘koopman’ genoemd), in 1603 J e r o n y m u s , schilder,
vader van den dichter Hieronymus Sweerts (dl. III, kol. 1223). Tijdens het huwelijk
van Elisabeth (1608) woonde Emanuel Sweerts op den Nieuwezijdsachterburgwal
te Amsterdam.
Zie: A l b . v o n H a l l e r , Method. Boerhavii I (1751), 185; P a q u o t , Mem. I
(1765), 458; K r a m m , De levens en werken der Holl. en VI. kunstschilders V, 1595;
N a g l e r , Neues allgem. Künstler-Lexikon XVIII, 60; F r . M u l l e r , Beschrijvende
catalogus van 7000 portretten (1853), no. 6471; W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon II, 684; Genealogie-Zweerts in Ned. Patriciaat XIV (1924), 395;
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, 587, 809, 810.
Wijnman

[Sweringa, Bouritius Isbrandi]
SWERINGA (Bouritius Isbrandi), geb. te Sneek, liet zich 19 Sept. 1635 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Franeker en was predikant te Kornjum (1639-69).
Van hem komt een latijnsch en een nederlandsch vers voor in H e n r i c u s
L a u t e n b a c h , Het Lam Godts enz. (Leeuwarden 1665).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 79.
Wumkes

[Swidde, Everwijn]
SWIDDE (Everwijn), geb. te Amsterdam, overl. te Hoorn 13 Jan. 1713. Hij was
luthersch predikant te Monnikendam sedert 1692, en te Hoorn sedert 1694. Hij en
zijn gemeente te Hoorn werden door de ‘Fraterniteit’ gebannen. Hoorn onttrok zich
- het was kort na zijn dood - in 1713 aan de ‘Unie’. In verband met deze
gebeurtenissen gaf hij verschillende geschriften uit.
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 325 v.; d e z ., Gesch. der luth. kerk in de Ned.
('s Gravenh. 1921), 145, 150, 154-156.
Knipscheer

[Swieten, Gerard van]
SWIETEN (Gerard v a n ), geb. te Leiden 7 Mei 1700, overl. te Schönbrunn 18 Juni
1772, stamde waarschijnlijk af van een roomschkatholieken tak van dit geslacht en
bepaaldelijk van Adriaan van Swieten, heer van Opmeer, in 1486 tot ridder geslagen.
Van zijn 16e-18e jaar studeerde hij te Leuven, daarna, weer terug te Leiden, onder
Boerhaave, die hem onder zijn voornaamste leerlingen telde. In 1725 tot doctor
bevorderd, oefende hij met succes de praktijk uit en bleef onder Boerhaave werken.
Spoedig daarop trad hij, daar in die dagen een Roomsch-Katholiek uitgesloten was
van een professoraat aan de academie, als privaat-docent op. Een aanzoek om
naar Londen te komen, wees hij af. In 1745 riep keizerin Maria Theresia hem naar
Weenen en benoemde hem tot haar eersten lijfarts en tot directeur van den
geneeskundigen dienst. Bovendien werd hij directeur van de keizerlijke bibliotheek
en verkreeg hij het permanent presidium der medische faculteit; hij bewerkte, dat
de censuur in Oostenrijk aan het toezicht van de Jezuïeten werd onttrokken en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

onder een staatscommissie werd geplaatst. Bijzonder verdienstelijk heeft v. S. zich
gemaakt met het verbeteren van het geneeskundig onderwijs. De Institutiones van
B o e r h a a v e verklaarde hij voor de geneesheeren, en de universiteit, vooral de
geneeskundige faculteit, vormde hij om naar het leidsche voorbeeld. De Keizerin
eerde zijn verdiensten door hem tot den adel-
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stand te verheffen. Hij is ook de eerste geweest, die de aandacht gevestigd heeft
op de schadelijkheid van het begraven in de kerken. Te Weenen vindt men een
bronzen standbeeld van hem. Zijn levenswerk is: Commentarii in Hermanni Boerhavii
aphorismos de cognoscendis et curandis morbis, dat te Leiden uitgegeven is bij S.
o

en J. Luchtmans in 1766-72 in 6 dln. 4 . Na zijn dood gaf M a x S t o l l nog uit zijn
Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugd. Batavorum observati.
Zijn portret is in prent gebracht o.a. door J.J. Haid naar J. Leupold, R. Vinkeles,
A. Cipps, A. Zürcher, C. Francci, G. Cooke, J. Ph. Binder, J.E. Mansfeld, L. Marck,
S. Mansfeld, J.W. Meil, J.G. Schmidt, N. Pruneau, J.G. Schlenen.
Zie: J.F.K. H e c k e r , Geschichte der neueren Heilkunde (1839); B e e r , Friedrich
II und van Swieten (1873); F o u r n i e r , G. van Swieten als Zensor (1877); v.
W u r z b a c h , Biograph. Lexikon des Kaiserth. Österreich, 41 (1880); W. M ü l l e r ,
G e r a r d v a n S w i e t e n (1883); H.E. S i g e r i s t , Grosse Ärzte (1933); E.v.
L e e r s u m in Janus jrg. 11 (1906); V. K r e u z i n g e r in Janus jrg. 26 (1922).
van Leeuwen

[Swinderen, Bartholomeus van]
SWINDEREN (Bartholomeus v a n ), geb. te Haarlem 27 Dec. 1672, zoon van
H e n d r i k en van A n n a D e n i j s en kleinzoon van Johannes (1) die volgt. Hij
huwde in Februari 1700 te 's Gravenhage met S a r a D r a p p e n t i e r , j.d., geb. te
's Gravenhage. Blijkbaar hebben zij zich in de residentie gevestigd, want zij maakten
daar 30 Maart 1710 hun testament voor notaris W. van der Slyck.
B.v.S. was kunstgraveur en etser. Een proeve van zijn talent komt voor in T h .
S c h o o n , Rouwklagten op den dood van Maria koninginne van Groot-Brittanje ('s
o

Gravenh. en Amst., 1695, 4 .).
Zie: K r a m m i.v.
Regt

[Swinderen, jhr. Gerard Regnier Gerlacius van]
SWINDEREN (jhr. Gerard Regnier Gerlacius v a n ), geb. te Groningen 26 Juni 1804,
overl. te Neerlangbroek 21 Juni 1879, zoon van jhr. Mr. O n c k o en van Q u i r i n a
Jacoba Johanna Gerlacius.
Hij werd in December 1826 luitenant ter zee, nam als zoodanig deel aan het
bombardement van Antwerpen en werd benoemd tot ridder der Militaire Willemsorde.
In den aanvang van 1834 op zijn verzoek eervol uit den zeedienst ontslagen, werd
hij in 1835 in plaats van zijn oudsten broeder benoemd tot grietman van Gaasterland.
13 Febr. 1849 lid der Eerste Kamer, bleef hij dit tot zijn dood. Van 1857 tot 1863
burgemeester van Gaasterland. Toen zijn zoon de ridderhofstad Lunenburg erfde
van zijn tante, de barones v. Lynden v. Lunenburg, liet hij zijn vader het kasteel
bewonen. Deze legde aan de restauratie er van schatten ten koste en stierf er in
1879.
Hij huwde tweemaal. Eerst 3 Maart 1834 op huize Rijs (gem. Mirns en Bakhuizen)
met C o n s t a n t i a J o h a n n a barones Rengers, geb. te Leeuwarden 19 Maart
1795, overl. op huize Rijs 21 Sept. 1859, dochter van baron L a m o r a a l A l b e r t u s
A e m i l i u s en van F r a n c i n a G o d a r d i n a C o n s t a n t i a barones v a n
L y n d e n v a n L u n e n b u r g . Daarna hertrouwde hij te Amsterdam 17 Dec. 1863
jkvr. G a b r i ë l l e J o h a n n a v a n I d d e k i n g e , geb. aldaar 17 Dec. 1826, overl.
te Clarens 4 Dec. 1895, dochter van jhr. Mr. J o h a n n e s en van J o h a n n a
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J a c o b a M o m m a . Uit het eerste huwelijk 2 dochters en een zoon. De zoon, jhr.
Mr. J.H.F.K.v.S., volgt.
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In Maart 1934 was het honderd jaar geleden, dat de van Swinderen's zich op den
huize ‘Rijs’ hadden gevestigd. Dit feit werd door de bevolking van Gaasterland toen
feestelijk herdacht.
Regt

[Swinderen, jhr. Mr. Jan Hendrik Frans Karel van]
SWINDEREN (jhr. Mr. Jan Hendrik Frans Karel v a n ), geb. op den huize ‘Rijs’ te
Balk, Gaasterland, 5 Sept. 1837, overl. op dat huis 15 Mei 1902, zoon van jhr. Gerard
Regnier Gerlacius, hiervóór, en van diens eerste vrouw C o n s t a n t i a J o h a n n a
barones R e n g e r s . Hij studeerde te Leiden en promoveerde aldaar in 1861 tot
doctor in de rechten, op proefschrift: Over den oorsprong en de geschiedenis van
de Floreenen in Friesland, een nog altijd met vrucht geraadpleegd werk. In 1863
werd hij tot burgemeester van Gaasterland benoemd, waar hij door zijn
gemeentenaren buitengewoon werd vereerd. Alle pogingen stelde hij in het werk
om de welvaart der gemeente te verhoogen. Verschillende nieuwe wegen werden
aangelegd, deels bekostigd uit de gemeentekas, maar ook soms geheel uit eigen
middelen. Hij werd bij zijn goede bemoeiingen trouw ter zijde gestaan door zijn gade,
die zich vooral op het gebied van ziekenzorg zeer verdienstelijk maakte. 9 Mei 1865
werd hij lid der Provinciale staten van Friesland. Als overtuigd liberaal werd hij in
1878 voor het kiesdistrict Dokkum afgevaardigd naar de Tweede Kamer, doch reeds
het volgend jaar (in de plaats van zijn vader) 15 Sept. 1879 tot lid der Eerste Kamer
gekozen. Hij erfde 14 Juni 1860 de ridderhofstad Lunenburg van zijn bIoedverwante,
E.J.C.G.M. barones van L i j n d e n v. L u n e n b u r g en liet dit kasteeltje door zijn
vader bewonen. Later verhuurde hij het aan jhr. v.d. Berch v. Heemstede, maar
verkocht het in 1887.
Van S. huwde te Utrecht 19 April 1866 met F r e d e r i k a C h r i s t i n a
H e n r i ë t t e barones T a e t s v. A m e r o n g e n , geb. ald. 11 Sept. 1833, overl. te
Leeuwarden 19 Juni 1892, dochter van baron F r e d e r i k C h r i s t i a a n H e n d r i k
en van A n n a D i g n a d e B e a u f o r t . Uit dit huwelijk sproten 6 kinderen.
Regt

[Swinderen, Johannes van (1)]
SWINDEREN (Johannes v a n ) (1), geb. te Zutphen 6 Oct. 1594, overl. 8 Aug. 1636,
zoon van J o h a n n e s en van C a t h a r i n a K e t e l a e r s of K e t t e l e r s . Hij
huwde te Zutphen (Geref.) 15 Oct. 1617 M a r g a r e t h a v a n O p g a n t of
Opgangh, overl. 11 Aug. 1636, dochter van W y e r t , burger te Boekholt, bij wie zes
kinderen.
Ongetwijfeld is hij dezelfde, aan wien de stad Zutphen in 1627 ruim 87 gld. betaalt
voor het schilderen van ‘Salomonis Judicium’, dat in de ‘raetkamer’ kwam te hangen
(waarsch. hetzelfde stuk, dat thans in de audiëntie-zaal der rechtbank te Z. te zien
is).
Zie: Alg. Ned. Familiebl. VIII, 107.
Regt

[Swinderen, Johannes van (2)]
SWINDEREN (Johannes v a n ) (2), geb. te Bloemendaal 29 Januari 1670, zoon
van H e n d r i k en van Anna Denijs; kleinzoon van Johannes (1), en broeder van
Bartholomeus, beiden hiervóór. Hij was, volgens de genealogie in Jaarb. Ned. Adel

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

III, 282, medailleur en huwde in Mei 1693 met A n n a M a r g a r e t h a L e u s s i n k s ,
dochter van N i c o l a a s en van J o h a n n a B l o m z a a t . (De moeder van
N i c o l a a s was ook eene v a n S w i n d e r e n ). Zij wonnen tien kinderen, wier
doopakten zijn terug te vinden in Wapenheraut X, 445-462. De familie was
remonstrantsch. Van de kinderen
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was de oudste: H e n d r i k S o l i n u s v a n S., geb. te 's Gravenhage 30 Maart
1694. Met hem valt waarschijnlijk te vereenzelvigen: H e n d r i k v a n S.,
wapensnijder te 's Gravenhage, wonende op de Stille Veerkade, begraven in de
Nieuwe Kerk 26 Nov. 1772, géén kinderen. Maar bij de inschrijving in het grafboek
heet hij 82 jaar oud te zijn. Een andere zoon, Nicolaas, volgt hierna.
Regt

[Swinderen, Nicolaas van]
SWINDEREN (Nicolaas v a n ), geb. te 's Gravenhage 14 Nov., ged. Rem. Kerk 15
Nov. 1705. overl. te 's Gravenhage 3 Juli, begr. Nieuwe Kerk 8 Juli 1760, zoon van
Johannes (2), hiervóór, en van A n n a M a r g a r e t h a L e u s s i n k s .
Hij woonde te 's Gravenhage op den Luth. Burgwal ‘in de Kapraven’ en stierf aan
verval van krachten, één zoon nalatende. Hij was een uitstekend medailleur te 's
Gravenhage, waar hij veel voor Willem IV werkte. Vele gedenkpenningen en
medailles van hem worden beschreven bij v a n L o o n , Ned. Hist. penn. Vervolg.
Een penning op de stichting van het luthersche weeshuis te 's Gravenhage, 1737,
is beschreven en afgebeeld in Die Haghe (1913), 91-93; een andere penning op
het 25-jarig huwelijk van D. van Dam en C. de Cromme, 29 Sept. 1742, staat
beschreven in Wapenheraut V, 168; bekend is de gedenkpenning voor de stad
Haarlem ter eere van den uitvinder der boekdrukkunst Laurens Coster.
Mogelijk (?) is N.v.S. dezelfde als C (l a e s ? ) v a n S w i n d e r e n , kunstgraveur,
o

die een vignet teekende in F l . l e C o m t e , Kunstkabinet (Utr. 1745, 8 .).
Zie: K r a m m i.v.; I m m e r z e e l i.v.; A.J. S e r v a a s v. R o o y e n in De Hofstad
van 1 Dec. 1906.
Regt

[Swinderen, Philip van]
SWINDEREN (Philip v a n ), van wiens burgerl. stand niets blijkt, was glasschilder
te Utrecht omstreeks de helft der 17e eeuw.
Zie: K r a m m i.v.; D o d t , Archief III.
Regt

[Swinderen, jhr. Wicher van]
SWINDEREN (jhr. Wicher v a n ), phil. theor. mag. litt. hum. et jur. utr. doctor, geb.
te Groningen 24 Maart 1802, overl. op ‘Wybrandastate’ te Hichtum, 17 Aug. 1836,
zoon van jhr. Mr. O n c k o v. S., heer van Rensuma, en van Q u i r i n a J a c o b a
J o h a n n a G e r l a c i u s . Hij ontving zijn opleiding voor de academische lessen
van Ds. W.J. Koppius, te Blijham, en werd daarna student te Groningen. Begaafd
met meer dan gewonen aanleg, bezocht hij ook een jaar (1822) de hoogeschool te
Göttingen, waar hij de lessen in de geschiedenis, wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid
bijwoonde, en keerde toen naar de hoogeschool te Groningen terug. Reeds in 1819
en 1821 werden twee van zijn acad. prijsverhandelingen te Groningen bekroond
t.w.: Over het gezag van den Areopagitischen raad in de onderscheidene tijden van
het Atheensch gemeenebest, en: Vergelijking tusschen de te Verona ontdekte
Instituten van Gajus en Justinianus van het begin tot aan den titel der voogdijen. 3
April 1824 promoveerde hij te Groningen tot doctor in de letteren en de beide rechten,
na verdediging van twee dissertatiën, getiteld: De Aristotelis Politicorum libris, en
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De legatis. In 1825 benoemd tot grietman van Gaasterland, in 1826 lid der
ridderschap van Friesland en in 1829 wegens die ridderschap lid der Provinciale
staten van Friesland. In dat jaar lid van het dijkbestuur aan de Zuidkust van Friesland,
ook in dat jaar president van den
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militieraad. In 1835 verwisselde hij zijn grietenij Gaasterland met die van
Wonseradeel. Bij al zijn beslommeringen vergat hij de studie niet. Behalve in de
bovengenoemde wetenschappen, had hij als numismaat en genealoog een goeden
naam. De godsdienstige belangen en de maatschappelijke welvaart van zijn
landgenooten lagen hem na aan het hart. In 1826 vertaalde hij een preek van den
duitschen predikant Schmalz (door dezen voor zijn gemeente Neustadt-Dresden in
1825 gehouden bij gelegenheid van het gedenkfeest der hervorming) en gaf die
leerrede (echter zonder zijn naam te vermelden) bij Schetsberg te Leeuwarden in
het licht. In 1831 verscheen mede te Leeuwarden zijn geschrift: Wat ons
Nederlanders te hopen of te vreezen staat. Van zijn groote kennis der oudheid
getuigt een studie: Overzicht der geschiedenis van de republiek Rhodus, geplaatst
in t e n B r i n k ' s Bibl. van oude letterkunde II, 305-308, 455, 456. Er was van hem
nog veel voor de wetenschap te verwachten, doch hij overleed reeds op den leeftijd
van 34 jaren.
W.v.S. huwde te Hichtum 26 Mei 1828 met C h r i s t i a n a H e l e n a
G e e r t r u i d 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 ,
geb. te Hichtum 21 Febr. 1802, overl. te Groningen 6 Aug. 1874, dochter van baron
J o h a n S i c c o T j a l l i n g C a m s t r a en van A n n a A d r i a n a L e w e v a n
A d u a r d . Uit dit huwelijk 5 kinderen, die allen ongehuwd zijn overleden.
Zie: Kunst en Letterbode II (1836), 323, 340.
Regt

[Swinderen, Abraham Quevellerius van]
SWINDEREN (Abraham Q u e v e l l e r i u s v a n ), jur. utr. doctor, geb. te Groningen
24 Dec. 1736, overl. op huize ‘Zorgwijk’ onder Noorddijk 18 Juni 1808, zoon van
Wicher (dl. IX, kol. 1092) en van A n n a M a r i a T r i p . Hij studeerde te Groningen
en promoveerde aldaar tot doctor in de beide rechten 13 Juni 1759, op dissertatie:
De ignorantia juris et facti; 23 Febr. 1780 raad en hoofdman van de hooge
justitiekamer van Groningen, later president van het departementaal gerechtshof
aldaar. Zijn levensschets komt voor in G r a t a m a 's Regtsgeleerd Magazijn I, st. 2,
94 (Gron. 1809).
Hij huwde te Groningen 1 Mei 1763 met G e z i n a barones v a n R e h d e n , geb.
te Emden 3 April 1742, overl. te Groningen 6 Dec. 1815, dochter van baron O n c k o
v. R. heer van Böllinghausen en Eysvelde, en van G e r h a r d i n a C h r i s t i n a
W i l h e l m i n a W i a r d a . Uit dit huwelijk sproten drie zoons, die met hun
afstammelingen den niet-geadelden tak v. Swinderen vormen.
Regt

[Symonsz, Ellert]
SYMONSZ (Ellert), geb. te Amsterdam in 1537, gevonnist te Groningen in Aug.
1571, zoon van S y m o n J a n s e n s , blokmaker, gehuwd met G e e r t r u i d a
Cornelisdr.
Hij was van beroep blokmaker, evenals zijn vader, woonde in Amsterdam op den
Zeedijk, ‘In de Gulden Pompe’. In het voorjaar 1570 verliet hij Amsterdam en vertrok
naar Emden, omdat een schuldeischer hem wilde aanpakken wegens een
borgstelling. In Emden ging hij bij een oude weduwe in de Pelserstraat inwonen.
Begin 1571 verliet hij de stad in een emder schip, van plan om naar Amsterdam te
varen om eens te hooren hoe zijn zaken stonden. Bij Haarlem ging hij aan land,
schreef van daar aan zijn vrouw, maar kreeg geen goed nieuws terug, zoodat hij
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weer naar Enkhuizen trok en vandaar twee dagen later naar Emden terug. Op een
avond, daar in een herberg zittend en dronken zijnde, is hij door Crijn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1010
van Creecken, kapitein bij de Watergeuzen, op diens schip aangenomen om naar
Dover te zeilen. Voorbij het Vlie kwam hij in Dover aan, en ging toen bij kapitein
Roobol aan boord, om weer naar Emden terug te zeilen. Een hevige storm dreef
het schip der Watergeuzen naar Noorwegen, en pas weken later kwamen zij voor
Emden aan. Toen een paar dagen later de hollandsche vloot onder admiraal François
van Boschuyzen de Geuzenvloot versloeg, werd Ellert Symonsz. gevangen genomen,
en naar Groningen opgezonden ‘omme metter langer hant geëxamineert te werden’.
Op 31 Juli 1571 werd hij daar door Robles verhoord, en kort daarna gevonnist.
Zie over hem: v a n V l o t e n , Nederl. Volksopstand (1858), I, 322: F r a n z ,
Ostfriesland und die Niederlande, 199; t e r G o u w , Gesch. van Amsterdam, VI,
321; Rijksarchief van België te Brussel, Secr. d' Etat Allemande, deel 192, p. 37.
Vogels

[Sijtema, Jentje]
SIJTEMA (Jentje), geb. te Grouw 28 Sept. 1824, overl. te Haulerwijk 23 Oct. 1885,
schipperszoon, doopsgezind, ging school in zijn geboorteplaats en te Idaard, huwde
met T j . v a n d e r W o u d e Juli 1851, kreeg een kleine bouwboerderij te Haulerwijk.
Hij is bekend geworden door zijn friesch ‘winterjounenocht’, eerst met Auke
Boonemmer (1862-64), later met zijn zoon Johannes (1865-69). De samenspraken,
die hij uitgaf, kenmerken zich door geestigheid en een sterk sociale tendenz, vooral
in Katechismus fen de Leare der Wierheid, der 't boer Pibe syn Lytsfeint yn
underrjuchte (1878) en It Krantelezen fen Boer Pibe (1865). Verder gaf hij uit, met
H.L. de Jong, hoofd der school te Haulerwijk: De Ierdapelkaer opfold mei âlde en
nije Waldjes; It Berchfeest to Appelscha; Hinne en Hinke, ef it fordielde Houlik foriêne
(1862). Friesche bijdragen van hem vindt men tevens in Fryske Husfrjeon (1851-54);
Iduna (1850); Bijekoer (1852-53). Een tiental samenspraken, die niet zijn uitgegeven,
worden vermeld door J.J. H o r n s t r a in Fryslân (1929), 163.
Zie: mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 569-579; Yn ùs eigen Tael
(1914), 27-33, 234-43; en mijn opstel It Feanster Selskip Sljucht en Rjucht in It
Heitelân (1929), 336.
Wumkes

[Sytstra, Harmen]
SYTSTRA (Harmen), geb. 14 Jan. 1817 te Midlum, overl. 4 April 1862 te Baard,
bakkersgezel te Achlum, kwam door zijn dichterlijk werkje Tsien tuwzen uwt de
lotterij oaf J. Rommerts skriften (Frentsjer 1841), in aanraking met den franeker
student Tiede Roelof Dykstra, die vooral door de opheffing van het Athenaeum te
Franeker, bezield werd door de friesch-nationale gedachte en besloot ‘een dijk op
te werpen tegen de Hollandsche vloed’. Samen stichtten zij, met J. van Loon, het
Selskip for Fryske tael en skriftekennisse (1844). Hij leerde zichzelf Oudfriesch,
Angelsaksisch en Noorsch, haalde de akte van schoolmeester (4e rang), werd
benoemd te Seksbierum, was in 1848 te Bergum, waar hij met zijn vriend T.G. v.d.
Meulen de ziel was van de Friesche krite, en huwde met A u k j e n K o o i s t r a te
Akkerwoude. Van 1852-62 was hij hoofd der school te Baard. Jarenlang heeft hij
gearbeid aan een friesche spraakleer (1854-62). Veel van zijn dichterlijk werk vond
een plaats in het Selskipsorgaan Iduna. Later werd het beste door zijn zoon O.H.
S i j t s t r a gebundeld in de Blomlêzing (Leeuwarden, 1894). Verder verschenen
van hem: Blaumandeiskrante (1856); De stellene kersen (1847); Teltsjes en Rymkes
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(Leauwerd. 1867); Gelukkig Hansje (kinderleesboekje), en een paar friesche
voorlezingen ter bevordering
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van de beoefening der friesche taal. Zijn Wâldsang is een van de meest bekende
friesche volkszangen. Van zijn poëzie zijn de Reginesangen het verdienstelijkst.
Zie: G. C o l m j o n , H.S. Sytstra in Iduna (1862), 1-6 en in Forjit my net (1883),
49-94; T.G. v.d. M e u l e n , Op de dead fen H.S. in
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Fr. Husfrjeon (1862), 193-207; O.H. S y t s t r a , Ut de briefwiksel fen T.R. Dykstra
en H. Sytstra in Swanneblommen (1921), 84-91; It Harmen Sytstraboek (Snits 1918);
mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 528-550 (met portret); en mijn
Paden fen Fryslân (Boalsert 1934) 11, register.
Wumkes
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T.
[Tadema, Johannes Tjeerds]
TADEMA (Johannes Tjeerds), huwde 16 Nov. 1678 te Joure met G e e l t j e
P e c a m a , was substituut-secretaris van Haskerland (1687-89) en sedert 31 Aug.
1689 tot 31 Jan. 1718 secretaris dezer grietenij. Van hem zijn bekend enkele friesche
rijmstukken: 1e bij het aanvaarden van het grietmansambt door Alart van Burum
over Doniawerstal (1705); 2e (waarschijnlijk) achter de Disputatio de secundis nuptiis
van zijn neef Theodorus Tadema (26 Mei 1698); 3e achter de hist. jurid. dissertatie
Ad decretum imperatorum Severi et Antonini in L. Pactumeius ultim. digestis de
heredibus instituendis van jhr. Philip Frederik Vegelin van Claerbergen (Franeker,
Juni 1705).
Zie: mijn Bodders yn de Fryske striid (Boalsert 1926), 326; mijn Paden fen Fryslân
(Boalsert 1932), 320.
Wumkes

[Taffin, Jean (1)]
TAFFIN (Jean) (1), geb. 1529 te Doornik, gest. 15 Juli 1602 te Amsterdam. Door
welgestelde ouders opgevoed in het R.-K. geloof. Hij studeert te Padua, treedt
daarna als bibliothecaris in dienst bij Antoine Perrenot, bisschop van Atrecht,
algemeen bekend als Granvelle. Hij verlaat deze functie om zijn ontwakende
overtuiging en gaat te Genève studeeren onder Calvijn en Béza; treedt 1558 te
Antwerpen op als hervormer; bij de tegenpartij geducht om zijn invloed, moet hij
vluchten naar Aken; de protestantsche gemeente aldaar zendt hem naar Worms
om de belangen der nederlandsche vluchtelingen te bepleiten bij keurvorst Frederik
IV. Na te Genève den doctorshoed behaald te hebben, werkt hij te Metz jaren lang
met groot succes onder de protestantsche vluchtelingen en krijgt in 1562 een eigen
kerk. In 1564 door Willem van Oranje uitgenoodigd tot een geheime conferentie
pleit hij daar met Karel Niellius, François Baudouin, later met Guy de Brès voor de
eenheid der protestantsche kerken en leest als practisch resultaat in 1566 na de
godsdienstoefening in de St. Walburgkerk te Antwerpen de verkorte geloofsbelijdenis
van Guy de Brès voor. Hij schrijft in dezen tijd een vlammend protest namens de
Waalsche synode, waarna de banvloek over hem uitgesproken wordt. Verwisselend
van woning, preekt hij nog eenigen tijd in het geheim, maar moet 17 April 1567
Antwerpen verlaten; trekt naar Metz, maar ook daar wordt hem bij edict van 4 April
1569 door den koning van Frankrijk het prediken verboden, terwijl zijn kerk verbrand
wordt. Hij vlucht naar Heidelberg, waar de gemeente hem weldra tot prediker
benoemt. Door zijn adviezen in het Consistorie opgemerkt, wordt hij in 1570 als
vice-voorzitter der synode te Emden gekozen, strijdt aldaar voor vrijheid van
confessie van Walen en Vlamingen en voor nauwe aansluiting bij de Hugenoten.
Van 1572-75 treedt hij als reizend prediker op te Vlissingen, Middelburg en Vere.
In 1578 wordt hij door den prins van Oranje met eenige andere
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getrouwen uitgenoodigd om voor de Waalsche synode een schriftelijke verdediging
van het protestantsche geloof op te stellen ten einde in anderen vorm de denkbeelden
van de Pacificatie van Gent opnieuw naar voren te brengen. In een latijnsch tractaat
heeft T. toen gepleit voor nagenoeg volkomen gelijkstelling van Protestanten en
Roomsch-Katholieken. Bij den hoogloopenden twist tusschen de predikanten P.
Cornelisz. (dl.II, kol. 333) en C. Jz. Coolhaes (dl. I, kol. 632), die de jonge kerk in
twee kampen dreigt te splitsen, wordt hij door den prins van Oranje tot vredestichter
geroepen. T. steunt in 1584-85, tijdens het beleg van Antwerpen, burgemeester
Marnix. Vlucht na de overgave naar Leiden, waar hij 18-20 Sept. 1587 de Waalsche
synode presideert. In 1588 te Haarlem beroepen bij de Waalsche gemeente, blijft
hij daar 3 jaar werken om zich dan op verzoek aan de verstrooide waalsche ballingen
te Amsterdam te verbinden. Binnen korten tijd kunnen dezen mede door zijn invloed
bogen op 3 predikanten en een ruime kerk. Bemind om zijn breede vroomheid en
humaniteit is hij in 1602, toen de pest te Amsterdam heerschte, aldaar overleden
en diep betreurd.
Zijn geschriften zijn: Des marques des enfants de Dieu et des consolations dans
leurs afflictions (een klein boekje bestemd voor de vervolgde Protestanten, dat bijna
iedere balling met zich droeg); Traitè de l'amendement de vie, comprins en quatre
livres (waarin hij scherp den afvalligen geloofsgenooten de les leest, maar waarin
men het verlangen speurt hen terug te winnen voor de protestantsche zaak); Contre
les Erreurs des Anabaptistes (waarin hij deze z.i. gevaarlijke vijanden van het ‘ware’
geloof als echt kind van zijn tijd bestrijdt).
Zijn portret is in prent gebracht door M. le Blon en D.J. Sluyter.
Zie: C h r . R a h l e n b e c k in het Bullet. des ègl. Wall. (1886), p. 1, 7 etc.; C.
S e p p , Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Herv. (Leid. 1879), 1-80; Brieven
van en over Taffin bij: C. S e p p , Pol. en Iren. Theol., 2e druk, 81-94; Werken der
Marnix-ver. Serie. III, dl. II en V, reg. i.v.; H e s s e l s , 11, II en III, reg. i.v.; X.
D i e t s c h , Die Evang. Kirche v. Metz (Wiesbaden 1888); d e J o n g , De
Voorbereiding enz.; reg. i.v. onuitgeg. brieven in het Kerkel. archief te Delft.
Servatius

[Taffin, Jean (2)]
TAFFIN (Jean) (2), geb. omstr. 1555 (?), overl. te Middelburg 29 of 30 Aug. 1613.
Ter onderscheiding van zijn oom, als ‘le vieux’ aangeduid, heet hij in de acta der
Waalsche synode: ‘le neveu’ of ‘le jeune’. Deze toevoeging houdt op na den dood
van den eerstgenoemde. Wanneer hij evenwel de ‘Confession’ onderteekent noemt
hij zich ‘fils’. Hij studeerde te Heidelberg, te Leiden, te Genève en wederom te
Heidelberg. Hij wordt (door G l a s i u s ) genoemd als waalsch
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predikant te Bergen op Zoom (Kerkelijk Handboek, 1878, 715 laat daar geen ruimte
toe), maar was sedert April 1590 waalsch predikant te. Vlissingen (‘avec grand
contentement de l'ëglise’ schrijft zijn oom 8 Maart 1592 aan Beza van ‘mon neveu’
1) en sedert April 1612 te Middelburg. Hij schreef: L'estat de l'ëglise, avec le discours
des temps depuis les apostres jusqu'à present (Bergen sur le Z. 1605), en Claire
exposition de l'apocalypse ou rëvelation de St. Jean, avec dëduction de l'histoire et
chronologie (Fliss. 1609, herdr. Midd. 1614), ook vertaald door G o d e f r i d u s
U d e m a n s (als: Over de Openbaringe van Johannes (?) ).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 413; G. V r o l i k h e r t ,
Vlissingsche Kerkhemel (Vliss.-Midd. 1758), 330 v.; J.W. t e W a t e r , Kort verhaal
der reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw (Midd. 1766), 166, vgl. 192-194;
J. a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , De waalsche gemeenten in Zeeland (Bergen
op Zoom 1848), 15, 117, 119; C. S e p p , Drie Evangeliedienaren.... (Leid. 1879),
2, 4, aant. 2; H. d e V r i e s , Genève, pepinière du Calvinisme hollandais (Fribourg
1918), 56, 124, 259; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III
(Zutph. 1870), 2; H.C. R o g g e , Johannes Wtenbogaert I (Amst. 1874), 32.
Knipscheer

[Talesius, Quirinus]
TALESIUS (Quirinus), Q u i r i j n D i r e k s z ., genaamd T a l e s i u s , geb. te Haarlem
12 Jan. 1505. Zoon van T h e o d o r i c u s v a n L i p s e n en M a r i a J a n s d r .
T o o r e n b u r g . Hij verwierf te Keulen den graad van meester in de beide rechten
en was zulk een bekwaam latinist, dat Erasmus hem in 1524 heeft benoemd tot zijn
‘famulus’, of schrijver voor de latijnsche brieven en handschriften. Zeven jaar bleef
hij in dienst bij Erasmus te Basel, die hem ook meermalen het bezorgen en afhalen
van brieven in Engeland en de Nederlanden opdraagt. Herhaaldelijk prijst Erasmus
hem in zijn brieven, als: ‘quo nemo alius mihi servivit amantius’ en ‘quem commendo,
non ut famulum, sed ut filium mihi carissimum’ (1528). In een zijner ‘Colloquia’,
‘Astragalismus’ (het dobbelspel) voert Erasmus hem op als een der sprekers, en
maakt hij geestige woordspelingen op zijn naam, met ‘talus’ dobbelsteen en ‘talasios’
wolwever, het beroep van diens vader, die eens aan Erasmus een stuk zwart laken
gegeven had voor zijn mantel. Erasmus heeft aan Talesius de correctie van zijn
‘Colloquia’ toevertrouwd, die er eenige te ruwe uitdrukkingen in heeft veranderd.
Erasmus schonk hem in Maart 1529 150 kronen. In 1531 keert hij op zijns vaders
verlangen naar Haarlem terug, waar hij verschillende waardigheden in het
stadsbestuur bekleedde, o.a. was hij, te beginnen met 1543, tienmaal burgemeester.
Hij zette de wolweverij voort, die hem zeer voordeelig was. Talesius huwde een
weduwe met kinderen, H a a s j e D i r c k s d ., bij wie hij nog twee zoons en drie
dochters had. Zijn dochter U r s u l a werd begijn. Zijn streng katholieke beginselen
maakten hem bij de opkomende Gereformeerden zeer verdacht; hij werkte de
hervorming sterk tegen. Voor zijn lijfsbehoud wilde hij toen uitwijken naar Keulen;
maar bedacht zich halverwege, omdat hij meende de stad niet aan het gevaar te
mogen overlaten. Bij het beleg in 1572 door de Spanjaarden, werd Talesius gevangen
gezet, verdacht van met den vijand gemeenschap te hebben. En toen eenige
haarlemsche burgers als ketters gedood waren, werd de burgemeester uit weerwraak
ten aanzien van den vijand, op de wallen opgehangen, terwijl ook zijn vrouw en zijn
dochter U r s u l a door de woedende menigte werden gedood, den 27sten Mei 1573.
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Zie: P e t r u s O p m e e r , Ned. Catholyk Martelaarsboek (Antw. 1700); C. E k a m a ,
Beleg en verdediginq v. Haarlem in 1572-73 (Haarl. 1872); P.S. A l l e n , Opus
Epistolarum Des. Erasmi (Oxford 1928), vol. VII, p. 346.
Sterck

[Teerns, Jelle Sipkes van]
TEERNS (Jelle Sipkes v a n ), geb. 22 Febr. 1738 te Teerns, overl. 29 Maart 1823,
doopsgezinde boerenzoon met een rampspoedige jeugd, had omgang met twee
zoons van jhr. Hobbe van Burmania, grietman van Leeuwarderadeel, die hem
trachtten over te halen tot overgang naar de Geref. Kerk, om hem dan op hun kosten
te laten studeeren, hetgeen hij afsloeg. Hij leerde het boerenbedrijf en het timmervak.
Toen hij in 1767 te Veenwouden voor een diaken der doopsgezinde gemeente een
nieuwe schuur timmerde en deze zijn belezenheid bespeurde, werd hij aangezocht
in de vermaning te spreken en zich bij de gemeente aan te sluiten. Op 17 Juni 1768
liet hij zich aldaar doopen en toen hij 2 weken later tot leeraar werd verkozen, beklom
hij 3 Juli den kansel en hield zijn intreerede. Intusschen bleef hij ook timmeren, daar
hij geen tractement ontving. Hij werd in 1770 beroepen tot leeraar bij de
Waterlandsche gemeente te Ylst op een tractement van ƒ 256, waar hij 3 Febr. 1771
zijn intree deed. Op 26 Mei daarna huwde hij te Akkerwoude met W y t s k e G e e r t s
die hem 3 kinderen schonk. Aangetrokken tot de politiek der Patriotten, werd hij als
een vurig strijder voor een nieuwe orde van zaken met twee andere burgers van
Ylst aangesteld als lid van het comitë revolutionnair en 16 Febr. 1795 zetten deze
drie, gesterkt door het provinciale comitë, de oude stadsregeering af, om er een
andere magistraat voor in de plaats te stellen. Men koos hem ook tot president der
volkssociëteit en 2 Maart 1797 werd hij representant van het friesche volk. In de
friesche letteren is hij bekend als degene, die de tweede uitgave van E e l k e
M e i n d e r t s , It libben fen Aagtje Ysbrants ter perse bracht (1808).
Zie: H.J. B u s é . Jelle Sipke v. Teerns in Doopsgez. Bijdragen (1909), 49-98; mijn
Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 422; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert
1934), II, 11.
Wumkes

[Tegularius, Hermannus]
TEGULARIUS (Hermannus), ook: T e g l e r u s (?), overl. te Delft 17 April 1666. Hij
werd predikant te Hippolytushoef (Wieringen) in 1626, in de Rijp in 1629, te Delft 7
Dec. 1638. Hij had een broeder, A d r i a n u s T e g u l a r i u s , die als predikant te
Haarlem is overleden in Sept. 1654, en een zoon die in Mei 1707 stierf als predikant
te Grootebroek. Hij schreef: Inhuldigingspredikaatsie op de intrede van Zijne
Hoogheyt Wilhelm, prince van Oranje (1647).
Zijn portret bestaat als prent door C. van Queborn naar J. Damen Cool en door
F. Bouttats.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 425 v.; V e e r i s e n
d e P a a u w Vernieuwt kerkelijk alphabeth (Enkh. 1750), 202 v.; H.C. R o g g e ,
Bibliotheek van Contrarem. geschr. (Amst. 1866), 161; Kerkelijk Handboek (1907),
Bijl., 110; (1908), Bijl., 120, 141; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... van
Friesland (Leeuw. 1886), 20; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 799 (no. 884 v.).
Knipscheer
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[Teller, Hendrik]
TELLER (Hendrik) was omstr. 1622 bibliothecaris in la Casa del Sol te Valladolid.
De boekerij aldaar - waaronder prachtige engelsche exemplaren, zooals Teller
schrijft - was bijeengebracht door D. Diego Sarmiento de Acuna, conde de
Gondomar, die onder James I spaansch gezant geweest is in Engeland (1613-18
en 1619-22).
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Deze in Londen zoo gehate Spanjaard is op het tooneel gebracht door Th. Middleton
in zijn satirisch tooneelstuk A Game at chess (1624).
Zie: Un embajador de Espana en la escena inglesa in Homenaje a Menëndez
Pidal.
Nauta

[Tempel, Abraham Lamberts Jacobsz.]
TEMPEL (Abraham Lamberts Jacobsz.), schilder, geb. 1622 of 23 te Leeuwarden
en overl. te Amsterdam op 5 Mei 1672. Hij was een leerling van zijn vader Lambert
Jacobsz. (dl. VIII, kol. 913), die tevens de leermeester was van Govert Flinck, Jacob
Bakker en Joris van Schooten. Deze behoorde tot de Mennonieten, voor wie hij wel
te Leeuwarden preekte. Op 22 Maart 1648 is Abraham te Leiden in het huwelijk
getreden met K a t h a r i n a v a n H o o g e m a d e . In datzelfde jaar wordt hij daar
lid van het St. Lucasgilde. Hij woonde te Leiden in een huis, waar een gevelsteen
met een tempel was ingemetseld en vandaar dat hij van den Tempel genoemd werd.
Op 7 Februari 1653 is hij aan de universiteit ingeschreven. 1 Mei 1660 is hij naar
Amsterdam verhuisd, waar op 31 Januari 1672 zijn dochter R e i n o u t i e in de
doopsgezinde kerk wordt gedoopt.
Hij schilderde allegorische en historische stukken, doch was het meest bekend
om zijn portretten. Tot zijn leerlingen behoorden o.a. A. de Vois, M.v. Musscher en
Frans van Mieris.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 691 en III (1911),
170.
van Guldener

[Tenckinck, Jan Willem Coenraad]
TEN(C)KINCK (Jan Willem Coenraad), geb. te Stavoren in 1777, overl. te
Oost-Zaandam 26 Aug. 1845. Egbertus Henricus Tenckinck (zie dl. IV, kol. 1300)
was zijn vader. Hij heette naar zijn grootvader (geb. te Mechelen in Sept. 1707, toen
zijn vader als chirurgijn-majoor bij de troepen van den staat in garnizoen lag, overl,
te Franeker, als predikant te Warga 20 Sept. 1768, begraven te Warga). Hij werd
predikant te Venhuizen in 1797, te Zaandam in 1813 en schreef: De Evang.
geschiedverhalen.... 2 deelen (Hoorn 1803), ook verschenen in grooter formaat;
Verhandeling over.... het pinksterfeest (Gron. 1808); Tweetal leerredenen (Amst.
1815); De Hervorming der zestiende eeuw, leerrede met aanhangsel (Amst. 1817);
Overzigt van de gesch. der kerk (Amst. 1818). Hij was ook redacteur en medewerker
van de Boekzaal (zie jaarg. 1845, II, 398, 400, 542). Wijbrandus Jacobus Tenckinck,
die volgt, was zijn broeder.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 426; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 19; Kerkelijk Handboek
(1908), Bijl., 146, 152; Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 594;
T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886), 158,
361.
Knipscheer

[Tenckinck, Wijbrandus Jacobus]
TEN(C)KINCK (Wijbrandus Jacobus), geb. te St. Anna Parochie 14 Sept. 1779,
overl. te Tzum 16 Nov. 1845. Hij werd predikant te Tzum 13 Mei 1804. Jan Willem

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

Coenraad Tenckinck, hiervoor, was zijn broeder. Hij schreef: Wenken aan mijne
gemeente bij het lezen van een onlangs door.... de Cock uitgegeven geschrift (Fran.
1834) (vgl. dl. VII, kol. 304 v.); Beschouwingen van Johannes den Dooper.... (Leeuw.
1842).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886),
262; Kerkelijk Handboek (1911), Bijl., 188; Alphabetische naamlijst van boeken enz.
(1833-49), 658.
Knipscheer

[Tengnaghel, Reinier]
TENGNAGHEL (Reinier), of T e g n a g e l , geb. te Arnhem, overleed te Leuven 13
Juni 1565.
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Hij studeerde in de rechten aan de universiteit te Leuven. Zoodra hij den graad van
licentiaat behaald had, begon hij, gesteund door den invloed en de vrijgevigheid
van den abt van Sint-Gertrudis, Petrus Was (dl. V, kol. 1094), conservator der
universiteit, lessen te geven in de Instituten. Hij volgde 1546 den gewonen professor
in de rechten, Gabriel Mudeus (van der Muyden) op in zijn leerstoel, hem
aangeboden door het stadsbestuur 1 April 1546. Hij behield die lessen tot zijn dood.
30 en 31 Aug. 1547 werd hij gepromoveerd tot doctor in de beide rechten.
Verschillende bibliographische schrijvers prijzen zijn bekwaamheid in de latijnsche
en vooral grieksche letteren en noemen hem ‘poeta praestans’. Van hem is te Leuven
in druk uitgegeven zonder naam: Juris utriusque methodus schematibus aliquot
expressa. Het werkje werd herdrukt. V a l . A n d r e a s zag twee handschriften van
o

Tengnagel: 1 De Geldrorum principum sive ducum origine, successione et rebus
o

gestis usque ad Car. V, imp.; 2 Descriptio urbium praecipuarum et locorum. Volgens
F. S w e e r t i u s , Athenae Belg. 652, waren zij in de abdij Afflighem. Volgens
S w e e r t i u s overleed Tegnagel VI Id. Julii 1585. Fasti Ac. geeft op Idibus (13)
Junii 1565, wat juist zal zijn, want 16 Juni 1565 kwam het stadsbestuur bijeen om
een opvolger in zijn leerstoel te benoemen. Na S w e e r t i u s geven F o p p e n s ,
Bibl. Belg. 380, 1059; J ö c h e r , Allgem. Gelehrten Lexicon IV, 1039; v.d. A a , Biogr.
Woordenboek XVIII, 45; Allg. Deutsche Biographie XXXVII, 535 den verkeerden
overlijdensdatum 10 Juli 1585. Het jaartal 1555 in Biogr. nat. de Belg. is een drukfout.
Reinier Tegnagel werd in de abdij Sint Gertrudis te Leuven begraven. Hij was gehuwd
met J o a n n a M a r g a r e t h a B e r t h o l f , van Leuven, dochter van G r e g o r i u s
B., eersten president van het Hof van Friesland. De invloedrijke Joachim Hopperus,
zegelbewaarder, was zijn zwager. Uit zijn huwelijk zijn twee zonen bekend:
S e b a s t i a a n , doctor in de rechten aan de universiteit te Ingolstad, overl. 1636,
die omstr. 1609 het ambt bekleedde van bibliothecaris der keizerlijke bibliotheek te
Weenen; G r e g o r i u s , die bij den dood van zijn vader bij zijn oom Hopperus in
Spanje verbleef en na diens dood het ambt verkreeg van ‘assessor’ aan het keizerlijk
Hof te Spiers.
Zie: V a l . A n d r e a s , Fasti academici Lovan. (Lov. 1650), 188-189; Analectes
hist. eccl. Belg XL (1914), 103; Biogr. nat. de Belg. XXIV, 656-658.
Fruytier

[Terentius, Johannes Gerhardi]
TERENTIUS (Johannes Gerhardi), of v a n T e e r n s , ook J o h a n n e s G e r a r d i ;
geb. te Teerns, waar zijn vader, G e r a r d u s A l b e r t i (G e r r i t A l b r e c h t s )
predikant was, welke plaats een combinatie was met Hempens. Zijn moeder heette
L u d j e J a n s . Hij is geb. in 1628 of 29, overl. 28 of 29 Sept. 1677. Zijn eerste
vrouw, J e t s k e O u d g e r s , van Leeuwarden, schonk hem drie kinderen en
overleed in 1658, 25 jaar oud. Hij hertrouwde met E s k e O o s t e r z e e , die in 1692
nog in kommervolle omstandigheden verkeerde. Bij zijn dood waren niet eens de
middelen voor zijn begrafenis aanwezig. De ‘Oratio funebris’ is over hem uitgesproken
door Nicolaas Blanckaert (zie dl. IV, kol. 154-156), doch niet gedrukt. Hij studeerde
op de latijnsche school te Leeuwarden en aan de academiën te Franeker, misschien
ook te Groningen, voornamelijk te Amsterdam o.a. bij Menasseh ben Israël (dit dl.
kol. 604). Te Franeker reeds was hij een leerling van Johannes Coccejus (zie dl. I,
kol. 616-618); in 1650 volgde hij dezen naar Leiden; op
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11 April 1651 is hij tot diens opvolger te Franeker benoemd. Zijn inaugureele rede
droeg den titel: De excellentio, utilitate, jucunditate et necessitate linguae Hebreae
ad rem theologicam en is gehouden 22 Mei d.a.v. Te Franeker had hij gedisputeerd
onder leiding van Christianus Schotanus (zie dl. V, kol. 700 v.) over ‘een tweetal
vraagpunten betreffende Christus, den Mensch-God’. Deze zijn te Franeker in het
Grieksch uitgegeven (1650). Zijn eerste uitgave ‘schijnt te zijn’: Institutio de recta
lectione linguae Hebreae (Fran. 1651), ook opgenomen in Meditationum philologicoHebraearum triades duo (Fran. 1654). Voorts verzorgde hij de uitgave van het boek
Job in verschillende talen met aanteekeningen: Liber Jobi.... (Fran. 1662) en uitgaven
van andere bijbelboeken (Fran. 1665-70). Eindelijk noemen wij nog: Gymnasium
chaldaicum duabus partibus distinctum. I. Linguae praecepta. II. Manuale Lexici
chaldaici. 2 dln. (Fran. 1664). Een ex. van dit hoogst zeldzame boek is op de Kon.
Bibl. in den Haag.
Zijn geschilderd portret door een onbekend kunstenaar is in het stadhuis te
Franeker.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 425; C. S e p p , Het
godgeleerd onderwijs in Ned..... II (Leid. 1874), 69 v.; W.B.S. B o e l e s , Frieslands
hoogeschool en het Rijksathenaeum te Franeker (Leeuw. 1879), 212-214; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886), 50; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 13.
Knipscheer

[Teyler, Johannes]
TEYLER (Johannes), schilder en graveur, werd geb. te Nijmegen en overl. na 1697.
Hij was professor in de wiskunde aan de academie te Nijmegen, legde zich als
liefhebber toe op het schilderen, en bezocht toen Italië. Teruggekomen richtte hij
een kunst-School op, waar geteekend, gegraveerd en in kleuren gedrukt werd, en
behangselpapier vervaardigd werd. Het zoogen. Teyler-procédé bestaat in het
drukken van prenten in ijngravure met meer dan eene kleur van één plaat. In 1688
verkreeg hij het privilege hiervoor voor 25 jaar. Zijn onderwerpen waren in de eerste
plaats bloemen, vruchten en stadsgezichten.
De titels van zijn werken in boekvorm zijn: Verscheyde sorte van miniaturen (1693)
en Opus typochromaticum. Zijn bijnaam was ‘Speculatie’.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 706; C.
I m m e r z e e l , De levens en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders,
beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd
(Amst. 1857-64), III, 136.
J.M. Blok

[Thelwall, Algernon Sydney]
THELWALL (Algernon Sydney), geb. te Cowes 25 Sept. 1795, overl. te Londen 30
Nov. 1863, studeerde aan het Trinity College te Cambridge. Tot op zijn 20ste jaar
atheïst, had hij door lichamelijk lijden andere inzichten gekregen. Tehuis in de
literatuur van zijn land, bewonderaar van Shakespeare en Milton, was hij door de
poëzie tot het positief christelijk geloof gekomen. Op aandrang van bisschop Charles
Simeon uit Cambridge werd hij in 1819 predikant bij de engelsche Episcopaalsche
gemeente te Amsterdam, als opvolger van Ds. Hawkes, die hem had aanbevolen.
Tevens was hij hier zendeling van het Londensche genootschap tot bevordering
van het Christendom onder de Joden, bijgestaan door E.H. Simon en later door
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Stockfeld en Chevallier. Verder was hij secretaris van het Tractaatgenootschap te
Amsterdam voor de buitenlandsche correspondentie. Door den waalschen predikant
Pierre Chevallier kwam hij in aanraking met verschillende geestverwan-
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ten hier te lande. Hij maakte ook kennis met da Costa, die, overtuigd van de
rechtzinnigheid van dezen episcopaalschen predikant, niet nalaten kon er Bilderdijk
in een brief over te schrijven. Toen nu da Costa in 1823 zijn Bezwaren tegen den
geest der eeuw gepubliceerd had en zich daarmee veler haat op den hals haalde,
bleef Thelwall hem zijn vriendschap betoonen. Ook met Bilderdijk trad hij in
correspondentie. Van zijn hand verschenen een paar kleine geschriftjes: De Vrijstad,
een gesprek tusschen een geleerd rabbijn en een boetvaardigen kranke;
Hoofdpunten van den godsdienst; Het verbond der beloften. Aangezien hij het
Nederlandsch niet voldoende beheerschte, liet hij zijn in het Engelsch geschreven
publicaties altijd eerst vertalen, waarschijnlijk door J.F. Kuyper, die later de vader
zou worden van Dr. A. Kuyper. Thelwall bezorgde hem een studiebeurs om in de
theologie te studeeren. Zoo werd J.F. Kuyper onder zijn leiding predikant. De
vreeselijke overstrooming van 1825 gaf hem het geschrift in de pen: Keert u tot Hem
die slaat, Christelijke opwekking aan de Nederlanders, verschenen ten voordeele
der noodlijdenden bij P. den Hengst en Zoon te Amsterdam. Dit woord van boete
ontketende een stroom van anonieme tegenschriften, maar Bilderdijk, Ds. Abresch
te IJselstein, Ds. J.J. le Roy te Oude Tonge verdedigden hem. Mede tengevolge
van meeningsverschil in het Tractaatgenootschap en om gezondheidsredenen
keerde hij in 1826 naar Engeland terug, waar hij secretaris werd van het
Bijbelgenootschap en achtereenvolgens in verschillende gemeenten als predikant
stond, totdat hem in 1850 aan het Kings College te Londen een leerstoel in de
kanselwelsprekendheid werd aangeboden. In het Engelsch verschenen van hem
nog vele geschriften. Een leerrede over Jes. 1:8 Oordeel en Barmhartigheid, door
hem in 1833 te Londen bij het heerschen der cholera uitgesproken, werd op zijn
verlangen ook in het Nederlandsch uitgegeven, toen deze ziekte ook in ons vaderland
woedde. Zijn Christelijke Opwekking uit 1825 werd in 1855 opnieuw herdrukt te
Amsterdam. En nog steeds onderhield hij een nauwe betrekking met Nederland.
Toen hij in Sept. 1858 met zijn gade nog eens naar Holland overkwam, verraste hij
da Costa door het opzeggen van verschillende fragmenten uit de poëzie van
Bilderdijk. Zijn dood is herdacht in De Heraut van 29 Jan. 1864. J.C. Rullmann gaf
een eeuw na het verschijnen zijn Keert u tot Hem die slaat opnieuw uit, voorzien
van een historische inleiding (Amst. 1925).
Tegenschriften zijn: Ernstige Toespraak van een lidmaat der Herv. Gemeente te
Amsterdam, aan A.S. Thelwall, over het ongepaste, ontijdige, onregtzinnige, onware
en onchristelijke van zijne z.g.n. Christelijke Opwekking aan de Nederlanders, en
bijzonder over zijne ongegronde beschuldiging van de Herv. predikanten (Amst.
1825), 2de en 3de druk; Hartelijk Woordje van een lidmaat der Herv. Gemeente te
Amsterdam enz. (Amst. 1825); Wij kennen ten deele. Bijdrage tot wederlegging der
z.g.n. Chr. Opwekking (Amst. 1825); God is Liefde, een woord uit het hart enz.
(Gron. 1825); N. S w a r t h , Leerrede over het ongepaste der bepaling van Gods
oogmerken, wanneer Hij een volk met rampen bezoekt enz.; R.v. M o u r i k , Zijt
eensgezind, leeft in vrede (Amst. 1825).
Verdedigingsgeschriften zijn: O m i k r o n , Wat mag toch dit zijn? enz. (Utr. 1825):
J. l e F e b u r e , De waarheid getoetst of ernstig onderzoek der waarheid (Leid.
1825); J.J. l e R o y , Is dan de Chr. Opwekking aan de Nederlanders enz. niet
waardig te behartigen (Sommelsdijk 1825); Wed. J. D r a b b e , Welmeenende
Toespraak, ter beantwoording aan
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de namelooze tegenschriften van A.S. Thelwall; W.T. B r i n k m a n , Ontwaakt, Gij
die slaapt, en staat op uit de dooden (Amst. 1825); C.S z . K o k , Een Woord ter
waarschuwing en opwekking (Amst. 1825); L.H. B ä h l e r , De gedenkdag van
Waterloo, beschouwd in betrekking met de jongstleden overstroomingen (Amst.
1825); W. B i l d e r d i j k , Op eene Chr. Opwekking aan de Nederlanders bij
gelegenheid der overstroomingen (Rott. 1829).
Zie: Chr. Encycl. (Kampen 1929), V, 412.
Wumkes

[Themmen, Cornelis]
THEMMEN (Cornelis), geb. te Scheemda en overl. te Weiwerd in 1705, was predikant
te Weiwerd (Gron.) van 1664-1705. Hij schreef er: Memoriael ofte Aenteyckeningen
van verscheyden saecken en Geschiedenissen, welcke hier tot Weywert en in dese
Heerlyckheyt van tijt tot tijt zijn voorgevallen, een soort dorpskroniek, die werd
voortgezet door zijn tweeden opvolger M a r t i n u s C r o o n s , geb. te Norg en te
Weiwerd predikant (1715-20). Hun memoriaal, geboekt in het kerkeraadsprotocol,
weleer op het raadhuis te Delfzijl, is door mij aan de vergetelheid ontrukt en geplaatst
in den Gron. Volksalmanak van 1905, blz. 56-68.
Wumkes

[Themmen, Focco]
THEMMEN (Focco), geb. te Termunten, overl. te Oude Pekela 13 Dec. 1756, zoon
van P h o e b u s T e m m e n , ambtman van het Klei-Oldambt. Op 1 Juli 1687 werd
hij ingeschreven als student aan de universiteit te Groningen. Hij was predikant te
Wester- en Heiligerlee van 1701 tot 3 Jan. 1753, toen zijn emeritaat inging en hij
naar Oude Pekela vertrok, alwaar zijn dochter Afijn met den predikant P. Mees
gehuwd was. Hijzelf was sedert 6 Maart 1701 gehuwd met A n n a M a r g a r e t h a
A l t i n g uit Groningen, die hem nog een paar jaar overleefde. Eenige hunner vroeg
gestorven kinderen liggen onder een grafzerk op het koor der kerk te Westerlee
begraven. Verscheidene malen was hij lid van de Provinciale synode, en als zoodanig
is hij meer dan eens afgevaardigde geweest naar andere synoden, zooals van
Zuid-Holland en Gelderland. In den strijd, die zich hevig ontwikkelde in zake de
gevoelens van den piëtist Wilhelm Schortinghuis te Midwolda, geuit in het Innige
Christendom, heeft hij een werkzaam aandeel genomen.
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), 45;
J.C. K r o m s i g t , Wilhelmus Schortinghuis (Gron. 1904), 94, 109, 125, 130, 134
v.v., 300.
Wumkes

[Themmen, Jan Willem]
THEMMEN (Jan Willem), geb. te Amsterdam 20 Jan. 1794, nog in 1842 te Brussel
in leven, zoon van W i l l e m T., lid van den raad van Amsterdam, en van M a r i a
Albertina Holtius,
Hij werd eerst in 1815 student te Leiden, doch 6 Juni 1816 benoemd tot 2den
luitenantingenieur en 17 Dec. 1817 tot 1 en luitenant bevorderd. Met zijn schoonvader
betrokken in het rechtsgeding wegens de bevestiging van het zuidelijk frontier, werd
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hij bij vonnis van het Hoog Militair Gerechtshof van 21 Maart 1827 veroordeeld tot
cassatie.
Hij huwde te IJperen 17 Aug. 1820 G e e r t r u i d a A r n o l d i n a L o b r y , overl.
te Brussel 19 Febr. 1876, dochter van den in hetzelfde geding betrokken
luitenant-kolonel der genie W i l l e m L o b r y . Uit dit huwelijk sproten 11 kinderen.
Over genoemd rechtsgeding zie men Gedenkschr. betr. het rechtsgeding tegen
den majoor Pasteur (Arnh. 1830); De luit. generaal Krayenhoff voor
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het H.M.G.hof beschreven en vrijgesproken (Nijm. 1830); Levensbijzonderheden
van den luit. generaal baron Krayenhoff (Nijm. 1844).
Zie: C.J. P o l v l i e t , Het gesl. Themmen in Alg. Ned. Familiebl. II, 151; Ned.
Leeuw XXII, 295.
Regt

[Themmen, Johannes]
THEMMEN (Johannes), geb. te Sappemeer 19 Juli 1762, overl. te Deventer 7 Oct.
1844, zoon van Ds. C o r n e l i s en van J a c o m i n a U d e n .
Hij werd 5 Nov. 1783 te Groningen student, promoveerde aldaar tot med. doct.
en vestigde zich als genees-, heel- en vroedmeester te Deventer, verkreeg aldaar
door zijn onvermoeiden ijver, zorgvuldige behandeling en vriendelijken omgang al
spoedig een drukke praktijk en werd tot stadsdoctor benoemd. In 1805 benoemd
tot lid der Provinc. Commissie van geneesk. toeverzicht en onder het fransche
bestuur tot arrondissementsgeneesheer, werd hij in 1815 op zijn verzoek eervol uit
eerstgemelde commissie ontslagen. Hij was correspond. lid der Maatsch. tot redding
van drenkelingen en werd te Amsterdam 2 Sept. 1840 bij het halve eeuwfeest van
het Genootschap tot bevordering der Heelkunde openlijk in een redevoering door
C.B. Tilanus gehuldigd, in het bijzonder als verloskundige, waaromtrent een stuk in
de Nieuwe Verhandelingen van gemeld genootschap is opgenomen.
Hij huwde 19 Oct. 1788 met A n n a P a u l i n a v a n D o o r n i n c k , geb. te
Deventer 19 April 1769, ald. overl. 28 Febr. 1836, dochter van den burgemeester
D a m i a a n J o a n v.D. en van W i l h e l m i n a E l i s a b e t h M e c h t e l d
V i j f h u i s . Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon. De zoon, C o r n e l i u s
J o h a n n e s T h e m m e n , practiseerend geneesheer te Deventer, leefde nog op
ruim 90 jarigen leeftijd in zijn vaderstad.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biog. Wdb.; Alg. Ned. Familieblad II, 153.
Regt

[Themmen, Johannes Martinus]
THEMMEN (Johannes Martinus), geb. te Groningen 15 Jan. 1700, overl. te Hulst
en daar begraven 9 Jan. 1728, zoon van Ds. H i t z e r u s P h o e b u s z . T. en van
diens 2e vrouw M a r g a r e t h a E l i g o n d a A l s t o r p h i u s .
Themmen werd 6 Juli 1715 student in de theologie te Groningen. Predikant
geworden, werd hij aangesteld tot predikant bij de ambassade naar Lissabon in Oct.
1721. Na zijn terugkeer in het vaderland werd hij beroepen te Hulst en daar 29 Sept.
1726 bevestigd. In onderstaand woordenboek wordt hij vermeld als nederl. dichter
in de eerste helft der 18e eeuw. Hij stierf ongehuwd.
Zie: v.d. A a , N.B.A.C. Woordenb.; Alg. Ned. Familieblad II, 150; Boekzaal (1728).
Regt

[Themmen, Phoebus]
THEMMEN (Phoebus), geb. te Groningen. overl. te Scheemda in 1737, zoon van
Ds. H i t z e r u s T. te Groningen, werd 4 Sept. 1697 als theol. stud. aan de universiteit
van zijn geboortestad ingeschreven. Hij was van 1705-27 predikant te
Scheemder-Hamrik (Nieuw Scheemda), van 1727 tot zijn dood te Scheemda. In
den strijd tegen den piëtist W. Schortinghuis te Midwolda verscheen van zijn hand:
W. Brakel, gerechtveerdigt in zyn bestraffing van de Labadisten, over haar
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onschriftmatige en gevaarlijke leidinge der ziele, aangaande de leere des Geloofs
uitgegeven door D..... Hij beschuldigt daarin de geestverwanten van Schortinghuis,
dat zij gelijk waren aan Labadisten. Nog is na zijn dood van hem verschenen: God
het hoogste goed gesogt en gevonden door 't gelove in Jesus Christus onder de
bewerking des H. Geestes door middel van het H. Evangelie, voorzien van een
approbatie der leidsche theol.
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faculteit en gedateerd 23 Maart 1736. Zijn zoon J.S. T h e m m e n werd in 1749
predikant in Scheemder-Hamrik.
Zie: J.C. K r o m s i g t , Wilhelmus Schortinghuis (Gron. 1904), 93, 94 v.v., 106,
130, 132, 189, 197.
Wumkes

[Themmen, Phoebus Hitzerus]
THEMMEN (Phoebus Hitzerus), geb. te Nieuw Scheemda 3 Mei 1757, overl. te
Amsterdam 15 Oct. 1830, zoon van Ds. J a n S u i l m a n s T., en van diens tweede
vrouw J a c o m i n a A l b e r d i n a N a u t a .
Hij legde zich op de geneeskunde toe, promoveerde te Leiden 25 Juni 1781 tot
med. doctor en vestigde zich te Amsterdam. Hij was in die stad de eerste die de
koepokinenting toepaste: de kinderen der armen vaccineerde hij gratis in het
engelsche weeshuis. Behalve om deze reden is hij ook als dichter bekend geworden.
Tusschen 1793 en 1804 gaf hij drie deelen Fabelen en Vertelsels in het licht, waarvan
de eerste meestal van' satyrieken aard zijn; zij hebben wel iets pikants, maar missen
doorgaans naïeviteit en kortheid. Themmen is ongehuwd overleden.
Hij schreef: Een tuiltje van dichtbloemen aan zijn vrienden en vriendinnen (Amst.
1799, niet in den handel); Eenige aanmerkingen op de onlangs uitgegeevene
waarnemingen van J. Lijklama à Nyeholt wegens eene inenting der koe- en
kinderpokken in hetzelfde kind (Amst. 1803); Anekdotisch reisje van Holland naar
Engeland, in twaalf dagen uit en tehuis (Amst. 1814); op zijn naam gaat ook het
naamlooze geschrift: Komieke en vermakelijke Boerenreis van Dirk den Eenvoudigen
en zijne zonen uit het Overmaassche naar Delft (2e druk 1817, met gekl. pl.); voorts
vindt men eenige van zijn dichtstukken in U y l e n b r o e k 's Kleine dichterlijke
Handschriften geplaatst.
Behalve een groot, fraai gegraveerd portret door L. Portman, naar een schilderij
van Ritter, herinnert aan hem een penning op zijn overlijden geslagen. Zijn portret
is nog in prent gebracht o.a. door P.J. Lutgers.
Zie: v.d. A a , N.B.A.C. Wdb.; F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Wdb. Ned.
Lett.; K o b u s e n d e R i v e c o u r t Biogr. Wdb.; v. L o o n , Vervolg Ned. Hist.
penn.; Alg. Ned. Familieblad, II, 150.
Regt

[Themmen, Wilhelmus]
THEMMEN (Wilhelmus), zoon van Ds. T h e m m o T h e m m e n , predikant te
Groningen, geb. te Groningen, overl. te Arnhem in 1764, werd 9 Juli 1711 als student
te Groningen ingeschreven, was in 1715 proponent en achtereenvolgens predikant
te Noordhorn (1716-26), Nieuwe Pekela (1726-29), Amersfoort (1729-34) en Arnhem
(1734-64).
Hij schreef: Nuttige samenspraken van een heilsoekend leeraar met sijn
Akkerlieden, ten tijde van sijne gewoonlijke huysbesoekingen (Gron. 1726, 1736);
Op en aftocht eens Geestelijken Wachters, vertoont in eenige Intree- afscheids- en
bevestigingsreden (Gron. 1730) 3 dln. (3e druk); Leerredenen over II Chron. 23:33,
op het afsterven en begraven van Z.D.H. Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje
(Amst. 1752); De zuivere leer der waarheid in hare bijzondere geloofsstukken aan
een geschakeld (Amst. 1755), 2 dln.; Heilige keurstoffen uit het VIII hoofdstuk van
Salomons spreuken (Amst. 1758); Over Psalm 24 (Dordrecht, 2 dln.; Utrecht 1734);
Lijkpredikatie (Amst. 1752).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

Zijn portret is in prent gebracht door J. Houbraken naar J.A. Wassenbergh.
Zie: Gron. Volksalmanak, 1910, 41.
Wumkes

[Theunissen, Leonardus Thomas]
THEUNISSEN (Leonardus Thomas), geb. te Roermond 21 Dec. 1741, overl. te
Odiliënberg 3 Sept. 1822. Hij werd 21 Sept. 1765 priester ge-
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wijd en benoemd tot kapelaan te Odiliënberg, in 1770 werd hij pastoor te Amstenrade.
Na de opheffing der Jezuïetenorde werd hij prefect der latijnsche school te
Roermond, tevens was hij secretaris van den vicaris-generaal Costerius, ook onder
het bestuur van bisschop Hoensbroeck, tot aan de komst van bisschop van de Velde
in 1794, bleef hij dat ambt waarnemen. Na het licentiaat in de theologie te Leuven
behaald te hebben werd hij kanunnik-theologaal, tevens kreeg hij het canonicaat
eener oude fundatie. Bij de opheffing der prebende door de Franschen in 1798
kreeg hij, daar hij niet geëmigreerd was, een pensioen van 1000 frcs.
Zie: H a b e t s , Gesch. v.h. bisdom Roermond, III.
Kleyntjens

[Thilenus, Guillielmus]
THILENUS (Guillielmus), of W i l l e m v a n T i l , predikant te Grijpskerke (cl.
Walcheren) sedert 1623, te Londen van 11 Juli 1624-28. Hij wordt genoemd als een
‘begaaft en seer ijverich man’, en woonde in 1624 als eenig zoon bij ‘sijn ouders’ te
Middelburg. Hij noemde reeds te Grijpskerke de Hollandsche gemeente te Londen
‘een rechte Moederkercke, aan welke wij alle sonderlinge verplicht sijn’. In 1626
‘bloeide de kercke’ (te Londen) ‘oock merckelijck en nam daeghlix toe’....
Zie: S i m e o n R u y t i n c k , e.a., Geschiedenissen en hand. van de nederduytsche
natie.... in Londen in Werken der Marnix-Vereeniging, ook serie II, dl. II, 295-298;
serie III, dl. I (Utr. 1873), 462-464, 490; vgl. Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 131.
Knipscheer

[Thilenus, Johannes]
THILENUS (Johannes), overl. te Middelburg in 1692. Hij was predikant te Koudekerke
sedert 1652, te Goes sedert 1655, te Middelburg sedert 1666. Vgl. op Johannes
van Til in dit deel kol. 1027. Hij schreef: Schat der princen vertoont in een predicatie,
gedaan in tegenwoordigheid van den.... prince van Orangien (1668).
Zie: H.C. R o g g e , Bibliotheek v. Contra-remonstr. geschr. (Amst. 1866), 176;
Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 129, 136, 138.
Knipscheer

[Tholl, Anna Dorothee Busken Huet, geb. van der]
THOLL (Anna Dorothee B u s k e n H u e t , geb. v a n d e r ), geb. te Haarlem 14
Mei 1827, overl. te Parijs 19 Juli 1898, was de dochter van I s a ä c v.d. T h o l l jun.
(overl. 1851) en M a r g u é r i t e J a n n e l , wier huwelijk (19 Juni 1823) was
ingezegend door pasteur L.F. Serrurier. Deze orthodoxe predikant doopte ook hun
9 kinderen, van welke Anne het 4e was. Vader v.d.T. was van 1818 tot zijn dood
apotheker in Haarlem. A., zeer begaafd, bekwaamde zich tot onderwijzeres en gaf
les aan de ‘Kostschool voor jonge juffrouwen’ in Haarlem. Ofschoon in 1845 door
den orthodoxen pasteur J. van Hamel als lidmaat bevestigd, volgde zij ijverig de
catechisaties van diens opvolger, den modernen Cd. Busken Huet (zie dl. VI, waar
onvermeld bleef, dat zijn ouders waren Conrad B.H. en Théodore Esther Huet).
Haar groote belangstelling en helder inzicht deden dezen haar in zijn Brieven over
den Bijbel (1875) de rol van Machteld toedeelen, en wekten bij haar leeraar
vriendschappelijke gevoelens, die niet onbeantwoord bleven. 13 October 1859 werd
hun huwelijk voltrokken. Eerst op een klein bovenhuisje in Haarlem, na 1865 op
‘Sorghvliet’ in Bloemendaal, was het een gelukkig gezin met één kind, G i d e o n .
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Wel kwam A. voor vele zorgen en bezwaren te staan, want haar man, van student
af gewend grootscheeps te leven, kwam met zijn ƒ 2000 tractement niet toe. A., wier
schrijverstalent haar minnaar reeds had bewonderd in haar oorspronkelijke en
vertaalde verhalen, hielp
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hem ijverig voor de pers met corrigeeren en met het vertalen van E l i o t ' s Adam
Bede, tot de komst van hun zoontje, uiterst teer en zwak, al haar tijd en zorg in
beslag nam. A., die als verloofde den eens gevierden predikant al van démission
en retraite had hooren spreken, toen een beroep naar den Haag en naar Amsterdam
hem ontging, merkte als vrouw te zeer, dat hij in zijn ambt geen voldoening vond
en schonk, en dat zijn leus ‘alles went’ van 1857 zelfbedrog was geweest. Wat zij
in benauwende spanning voorzag, volgde in Januari 62. Haar man vroeg en kreeg
ontslag. In haar wanhopigen staat was de firma Enschedé en Zonen haar ‘reddende
engel’: Huet werd aan de Oprechte Haarl. Courant als onverantwoordelijk
mede-arbeider aangesteld. A. juichte, dat haar man daar, evenals in de Gids-redactie
(sinds 63), hoog gewaardeerd werd. Toen hij echter met zijn mede-redacteuren van
de Gids in conflict kwam en uittrad (1865) en, veel erger, zijn positie bij de courant
ondragelijk ging vinden (schoon hem in 1866 een exorbitant salaris van ƒ 5000 voor
10 jaren was gewaarborgd) en opgaf voor het redacteurschap aan de Java-Bode,
voorloopig voor een jaar à ƒ 1000 per maand zonder vergoeding der reiskosten,
gevoelde A. ‘de smartelijke onzekerheid omtrent ons volgend levenslot’. Volmaakt
gezond kwam A. met man en kind in Batavia aan (Juni 68). Het eerste jaar was
zoowel voor A. als voor haar man zwaar: de omloodsing van de Java-Bode in een
conservatief blad verwekte een storm van aanvallen in de liberale couranten. Na
een paar jaar kwam er een goede gang in en toen in 73 Huet zoo voorspoedig
slaagde in het oprichten van het Algemeen Dagblad voor Nederlandsch Indië met
eigen drukkerij, was A. een en al bewondering en had een leven van ongekende
weelde. Tot 1876; want toen achtten de ouders het noodig, naar Europa terug te
keeren ten behoeve van een goede opleiding van hun 16-jarigen zoon. Zij vestigden
zich in Parijs. Daar hielp A. haar man bij correcties en met feuilletons voor zijn indisch
blad, waarvan zijn neef l'Ange Huet de redactie had overgenomen; maar bovendien
stelde zij in alle stilte het merkwaardige artikel Een Schrijversleven, door C.
H a s s e l a a r samen voor de Gids van Maart 1880. Ondertusschen ging de zaak
in Indië verloopen: goedkoopere dagbladen werden doodende concurrenten: het
drietal moest zich al meer en meer bekrimpen. Anna moest, toen na Huets dood
(1886) zijn zaak verkocht werd, zich met Gideon, die sinds 85 onderbibliothecaris
van de Bibliothèque Nationale was, behelpen op een hoogen duiventil. Daar zette
zij zich met haar zoon aan het verzamelen en chronologisch ordenen van brieven,
aan familie en vrienden door haar man gericht van 1847-86, waarvan in 1890 de
uitgave verscheen. Zeer tot haar spijt kon A. daarbij niet over die van Huet aan
Potgieter beschikken, hoe dringend zij meer dan eens haar vriendin Sophie Potgieter
daarvoor aanzocht. Vol toewijding ging zij nu aan het ontcijferen en copieeren van
de brieven van haar hooggeachten vriend ‘Mijnheer Potgieter’ aan Huet. Tot afwerken
van dit moeizaam plan mocht A. het niet brengen; haar zwakke gezondheid, in
Europa en in Indië meermalen gestoord, belette dit. De uitgave van deze brieven
mocht zij niet beleven. Kalm ontsliep zij na een kortstondige ziekte; kort vóór haar
80-jarige vriendin Sophie, met wie zij tot 1891 in correspondentie bleef.
Van haar hand verschenen als eerste proeven oorspronkelijke verhalen en
schetsen in almanakken en tijdschriften (voor het eerst in 1855), door Huet met de
zijne gebundeld tot Overdrukjes (Haarlem
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1858; herdrukt in de Guldens-editie, Arnhem 1863); als vertalingen: Uit Fanny Fern
van Miss T h a c k e r a y (samen met Huet, Leeuwarden 1858); Miss T h a c k e r a y ,
Herders en Schapen, 3 novellen, 2 dln. met pl. (Haarlem 1859; 2e dr. 1861); De
Voorletters, 50 Novellen uit het Engelsch van T a u t p h o e u s M o n t g o m e r y , 2
dln. (Haarlem 1860); Adam Bede van G. E l i o t . Met eene voorrede van A.
P i e r s o n . Met pl. (Haarlem 1860, 2e dr. Sneek, 1863); J e a n M a c é , De
geschiedenis van een hapje brood (Haarlem 1862; 4e dr. 1904); Over
ziekenverpleging van N i g h t i n g a l e (Haarlem 1863); Miss T h a c k e r a y , Elisabeth.
Een karakterstudie (Amst. 1864); Een Schrijversleven door C. H a s s e l a a r (in de
Gids 1880); Feuilletons (anoniem) in Huets indische bladen.
Zie: Brieven van Anna B. Huet aan Sophie Potgieter (1864-91) in h.s. op de
Universiteitsbibliotheek te Amst.; Brieven van Cd. Busken Huet, 2 dln. 1847-76 en
1876-1886 (Haarlem 1890); De Nieuwe Gids 1926 en 27; Haerlem, Jaarboek, 1935,
60-119.
R. Zuidema

[Thuynen, Theodorus van]
THUYNEN (Theodorus v a n ), geb. 31 Maart 1679 te Leeuwarden, overl. te Dokkum
6 Sept. 1742, zoon van den hofmedicus W a t z e v a n T. e n U i l k g e n
R i e d s m a , liet zich in 1695 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker
en 10 Sept. 1701 te Leiden. In 1703 werd hij te Franeker bevorderd tot Dr. theol.
op een Disputatio de foedere Sinaïtico (Fran. 1703). Wegens buitengewone
begaafdheden werd hem een honorarium van 500 gl. toegelegd door Gedeputeerde
staten (17 Jan. 1704). Toen de leeuwarder classis hem had geëxamineerd,
gewaagde zij van de heerlijke blijken van zijn doorwrocht verstand in de wetenschap
der h. godgeleerdheid en hoofdstukken des geloofs.
Hij was predikant te Dronrijp (1704-1709) en Dokkum (1709 tot zijn dood) en ligt
met zijn vrouw A a l t j e Y d e m a (overl. 27 Juni 1743, oud 53 jaar) begraven in de
kerk te Rinsumageest. Zijn Korte uitlegging van het Gereformeerd geloof (1722) gaf
aanleiding tot een hevig geschil over het wezen des geloofs, waarbij hij krachtig
werd bestreden door den groninger hoogleeraar D r i e s s e n in zijn Saulus bekeert
en Het zaligmakend geloof tegen de verbastering van het Gereformeerd geloof,
waartegen van Thuynen de pen opnam o.a. in Korte uitlegging van het Geref. geloof,
verdedigd tegen A. Driessen enz. (1722). Ook de hoogleeraar J.A. Lampe trad tegen
hem in het strijdperk met een academische verhandeling en v.T. verdedigde zich
tegen hem in Korte uitlegging van het Geref. geloof, verdedigd tegen eenige
akademische verhandelingen (1723). Met niet minder ijver bestreden hem de
predikanten M. Swarte en J. Breukeland, als ook de student P. de Haas, van welken
hij alleen den eerste beantwoordde in zijn Korte uitlegging van het Geref. geloof,
verdedigd tegen M. Swarte, en bekende vervolgens dat hij te ver was gegaan.
Behalve deze strijdschriften en een Brief aan den Heere betreffende de
aanmerkingen welke A. Driessen tegen de verklaring enz. heeft uitgegeven, gaf hij
nog in het licht: De rekeningen der tijden in de H. bladeren onderzogt, en
overeengebragt (met de ongewijde schriften) (Leeuw. 1719); Rekeningen der tijden
van de Sondvloed tot aan de Babylonische gevangenis (Amst. 1719). Van zijn werkje
Over het geloof, verscheen in 1745 de 5de druk. Zijn zoon V a l e r i u s v.T. was
med. doctor en vroedsman te Dokkum.
Zie: E.J. D i e s t L o r g i o n , De Nederd. Herv. kerk in Friesland (Gron. 1848),
227-230; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der
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Herv. kerk, III, 218; S. C u p e r u s , Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland
tijdens de republiek (Leeuw. 1916), 10, 13, 19, 56, 76, 87, 173.
Wumkes

[Thyssen, Henricus]
THYSSEN (Henricus), minderbroeder-recollect, geb. 1755 te Gangelt, een dorp bij
de Limburgsche grens, thans Pruisen, overleed te Antwerpen 31 Mrt. 1844. Hij
volgde de lessen in de humaniora in het college te Sittard, waar hij een der eersten
van zijn klas werd. Vervolgens trad hij in de orde van den H. Franciscus te Erkelenz
bij Trier, 1775. Na zijn professie vervolgde hij zijn studiën in het klooster te Leuven;
1780 werd hij priester gewijd en verdedigde bij deze gelegenheid een godgeleerde
thesis. 1782 was hij nog te Leuven en verdedigde er de volgende theses:
Exercitationes Philologico-Sacras in Pentateuchum seu quinque libros Moysis,
preside F. Jacobo Petre, defendent F. Henricus Thyssen, F. Joan. Bapt. Quedricx
ejusdem ordinis, Lovanii in Conv. S.S. Trinitatis F.F. Min. Recoll. Die 15 Julii 1782
hora 9 ante et 3 post meridiem, 8 blz.
Na een kort verblijf in het klooster te Herenthals werd P. Thyssen overgeplaatst
naar het studiehuis te Antwerpen als lector der theologie. Tevens was hij belast met
de zielzorg der zieken in de hospitalen en in de gevangenissen, omdat hij de duitsche
taal machtig was. Uit dien tijd dagteekenen de volgende godgeleerde stellingen:
Theses theologicae de actibus humanis horumque regulis et defectibus, quas preside
F. Henrico Thyssen ord. F.F. Minorum Recoll. S. Theologiae lectore defendet F.
Walterus van Relegem ejusdem ordinis, Antverpiae in conventu FF. Min. Recoll.,
19 Mart. 1793, 8 blz.; en Theses theologicae de tribus sacramentis quas praeside
F. Henrico Thyssen Ord. FF. Min. Recoll. S. Theol. lectore defendent P. Paulus
Cerstelot, F. Walterus van Relegem ejusdem ordinis, Antv. in conventu eorumdem
Fratrum 7 Apr. 1794, 8 blz.
De fransche soldaten joegen P. Thyssen en zijn medebroeders uit het klooster
15 Jan. 1797. Hij vond een onderkomen bij de burgers der stad en wist zich te
onttrekken aan het vonnis van verbanning, hoewel hij in stilte overal de Katholieken
bijstond. Na het Concordaat, 1802, werd hij verbonden aan de kerk Sint-Carolus
als biechtvader en predikant. Naar zijn predikatiën stroomde steeds een menigte
volk, dat ook zijn biechtstoel belegerde. Pater Thyssen was de raadgever en trooster
van de armen, lijdenden en verdwaalden der gansche stad. Meermalen stelde hij
pogingen in het werk tot herstel van zijn klooster en orde, telkens moest hij de
mislukking van dezeplannenondervinden. Na 1823 gaf hij alle hoop op. Intusschen
was hij uit Antwerpen vertrokken naar Zeeland om zijn ouden medebroeder P. Wilh.
Weiler, sinds 1768 pastoor te Goes, te hulp te komen. Goes was een statie der
orde. 25 Febr. 1806 overleed aldaar Pater Ant. Adde, sinds 1796 kapelaan. De
pastoor had een kapelaan verzocht aan den aartspriester van Holland en Zeeland,
ten Hulscher. Hij kreeg een weigerend antwoord: de meesten mijner onderhoorige
geestelijken, schreef hij, zijn niet zeer gezind om in Zeeland hun graf te zoeken.
Hierop kwam Pater Thyssen hem bijstaan. Hij vertrok weer 5 Aug. 1807 naar
Antwerpen, waarschijnlijk wegens de moeilijkheden, welke ontstonden over de
opvolging van den overleden pater Weiler (Bijdragen bisdom Haarlem LXIV (1926)
28, 29). In Antwerpen leefde pater Thyssen geheel teruggetrokken te zamen met
enkele medebroeders, arm en streng voor zich zelf, vol goedheid en gulheid voor
de armen en ongelukkigen aan wien
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hij zich geheel toewijdde. 3 Juni 1829 werd hij door de antwerpsche rechtbank
veroordeeld, omdat hij in het geheim zonder ceremoniën het huwelijk had ingezegend
van een paar, dat in de onmogelijkheid was de bewijzen te verkrijgen, geëischt voor
een burgerlijk huwelijk. Een boete van 8 gulden met de kosten van het proces was
de uitspraak. Hierover: Un mot sur les lois françaises relatives au mariage,
maintenues provisoirement dans le royaume des Pays-Bas, à l'occasion de la
condamnation du très-Révérend Père H. Thyssen, professeur de théologie dans
l'ordre des Frères Mineurs, prédicateur et confesseur à Anvers (Anvers z.j., 11 blz.
o

8 ).
De faam van het heilig leven van P. Thyssen verspreidde zich meer en meer,
zoodat spoedig na zijn dood vele bedevaartgangers zijn graf op het kerkhof
Stuivenberg gingen bezoeken. De kerkelijke overheid te Mechelen deed daarop het
eerste onderzoek en de noodige stappen om het proces van een zaligverklaring te
beginnen. 1893-1909 hadden daarvoor verschillende vergaderingen plaats in het
aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen.
Meerdere levensbeschrijvingen van pater Thyssen zagen het licht. Het
voornaamste werkje is: P.St. S c h o u t e n s , Levensschets van den E.P. Thyssen,
Minderbroeder-Recollect van het voormalig klooster te Antwerpen (Antw. 1890).
Het werd vertaald in het Duitsch door C. W i r z , (Dülmen 1902) en verkort ook in
het Fransch uitgegeven.
Zijn portret is veel verspreid en komt voor in deze levensbeschrijvingen.
Fruytier

[Tiele, Alardus]
TIELE (Alardus), geb. in 1673, overl. te Rotterdam 20 Juli 1748, begraven in het
familiegraf te Kerkwijk (Bommelerwaard) (Vgl.: De monumenten van gesch. en kunst
in.... Gelderland, I, afl. 1, 's Gravenh. 1932, 99). Hij werd predikant te Haaften 30
Aug. 1696, te Rotterdam 19 Aug. 1703; emeritus 1748. Hij schreef: Schouwburg
der oordeelen en gerigten Gods, drie deelen (Utr. 1736), een beschrijving van
watervloeden en andere rampen; Leerrede over Ezra 7:27, ter gelegenheit der
vernieuwing van de Princekerk te Rotterdam (Rott. 1737); Bevestiging van ds.
Wilhelmus Velingius (vgl. in dit deel, in voce), uit Jer. 15:10 (Rott. 1725); De roem
der heiligen na hun dood afgemaald en vertoond in het leven en sterven van Jojada....
lijkrede op Abraham Hellenbroek (zie dl. VII, kol. 546), uit 2 Kron. 24:15, 16 (Rott.
1732); Israëls rouwbedrijf over den dood van Samuel, lijkrede op Johannes Doesburg
(zie dl. VIII, kol. 403), overl. 12 Juni 1711, uit 1 Sam. 25:1 (Rott. 1711); De dood en
begravinge van den godsvrugtigen koning David, overgebragt op de persoon van
Willem III, voorgestelt in een kerkreden op den 30 April 1702 (Rott. 1702); De zuivere
leer van de Catechismus (8ste dr. Rott. 1740).
Na den dood van Tiele heeft Cornelis Gentman Leydekker (zie dl. IV, kol. 913)
van hem bezorgd: Heilige keurstoffen uit.... het O. en N.T., behelzende een tiental
van stigtelijke bedenkingen en leerredenen.... met een voorrede behelzende het
leven en sterven van den Eerw. schrijver (Rott. 1748).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 431 v.; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 507 v.;
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]),
91, 117, 121, 237, 549; Kerkelijk Handboek (1903), Bijl., 130; (1907), Bijl., 153; H.C.
R o g g e , Bibliotheek der Contra-remonstr..... geschr. (Amst. 1866), 203; K o b u s
en de Rivecourt,
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Biographisch handwoordenboek III (Zutph. 1870), 43; G.D.J. S c h o t e l , Gesch....
v.d. Heidelb. Catech. (Amst. 1863), 331.
Knipscheer

[Til, Johannes of Jan van]
TIL (Johannes of Jan v a n ), overl. te Zuidscharwoude in Aug. 1678. Hij wordt
genoemd als zoon van H a r m e n v a n T i l . Of hij in familiebetrekking staat met
Thomas Tilius? G l a s i u s nam het aan, S c h o t e l ‘durft het met te Water niet
beslissen’, en verwijst naar diens Historie der Herv. Kerk te Gent.... en der geref.
schoole, 1578-84 (Utr. 1756), 270, en voor andere bekende mannen van dien naam
naar Bibliotheca Bremensis.... VI, fasc. I, 502 vv. Wij vonden nog een: J a c o b
A d r i a e n s z . v a n T i l genoemd als predikant te Zunderdorp sedert Juni 1633
tot zijn dood in 1654, een G e r a r d u s v a n T h i e l , proponent en lector aan de
hoogeschool te Harderwijk sedert 1646, die een zoon C o r n e l i s v a n T h i e l
had, hoogleeraar aldaar sedert 1655, en Johannes Thilenus (zie in dit deel in voce).
Voorts in een handschrift uit de zestiende eeuw (zie: H.Q. J a n s s e n , De
Kerkhervorming te Brugge II, Rott. 1856, 293), een naamreeks der valsche
profeten.... door broeder Jan Ballin, kloostergeestelijke: B a l t h a z a r v a n T i l ,
wever, predikant van Coosdijnckel, R e m i g i u s v a n T i l en V a a s t v a n T i l .
Voor S a m u e l v a n T i l , den zoon van Thomas Tilius (zie dl. II, kol. 1433) kunnen
wij nog verwijzen naar H. d e V r i e s , Genève pepinière du calvinisme hollandais,
I, Fribourg 1918, 56, 242, 244. Zie ook in dit deel op Guillielmus Thilenus.
Johannes van Til was ouderling te Weesp, werd predikant ‘volgens art. 8’ (zie:
H.H. K u y p e r , De post-acta...., Amst.-Pretoria 1899, 123, 129-131) te
Zuidscharwoude en Broek-op-Langendijk in 1649. Zijn zoon Salomon van Til (zie
beneden) werd tegen zijn zin een ‘Coccejaan’. Zie: V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkelijk alphabet (Enkh. 1750), 205; Kerkelijk Handboek (1908), Bijl.,
154.
Knipscheer

[Til, Salomon van]
TIL (Salomo[n] v a n ) (zie andere vormen van den naam ‘Til’ in dl. II, kol. 1433;
aldaar ook over zijn geslacht en kinderen), geb. te Weesp 26 Dec. 1643, overl. te
Leiden 31 Oct. 1713. Zijn vader was Johannes van Til (zie boven). Hij studeerde te
Alkmaar aan de latijnsche school (zie over deze school vóór 1572: H.E. v a n
G e l d e r , Gesch. der lat. school te Alkmaar I, Alkm. 1905), en te Utrecht onder
Voetius (zie dl. VII, kol. 1279-1282). Vooral onder den invloed van Frans Burman
(zie dl. IV, kol. 351 v.) werd hij een ‘Coccejaan’ tegen den zin van zijn vader. Om
een spraakgebrek gedurende zijn studie legde hij zich eenigen tijd toe op de
geneeskunde, op welk gebied hij zelfs moet geschreven hebben: Hortus sanitatis....,
waarin middelen ter genezing van verschillende ziekten werden aangegeven; doch
het geschrift is niet in druk verschenen. Om Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618) te
leeren kennen begaf hij zich naar Leiden. Hij werd predikant in den Helder en
Huisduinen in April 1666, in de Rijp in Oct. 1676, te Medemblik 15 Nov. 1682, te
Dordrecht in de tweede helft van 1683. Zijn Intree-rede is gedrukt in 1702.
In het volgende jaar werd hij benoemd tot hoogleeraar in de gewijde geschiedenis
en letterkunde aan de illustre school te Dordrecht. Hij aanvaardde dit ambt met zijn
rede: De officio magistratus erga scholas et gymnasia atque eos qui studiorum
patrocinia pro viribus suscipiunt (Amst. 1684). Toen Amsterdam hem dacht te
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bestuur zijn inkomsten en benoemde hem tot hoogleeraar in de godgeleerdheid
aan dezelfde school. In zeer korten tijd verschenen hierna vele werken. Te voren
was reeds uitgegeven: Inleydinge tot de prophetische schriften, waarin de algemeene
pligt der Christenen tot het ondersoecken der prophetien.... wert getoont, het rechte
gebruyk van de gaven des Geestes.... aangewesen,.... en tegen de uytvlugten van
ds. Brink (zie dl. V, kol. 203 v.; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v.
Protest. godgel. in Ned. II, 615-617) verdeedigt... (Alkm., 1682; Dordr. 1684;
meermalen herdrukt). Ds. Henricus Brink gaf weer zijn meening hiertegenover in
druk (zie t.a.p.). Eerst moet te Dordrecht verschenen zijn: Methodus studendi; daarna
volgde: Methodus concionandi.... (Dordr. 1688); Het Evangelium des H. apostels
Matthei (Dordr. 1683; meermalen herdrukt); Digt-, sangen speelkonst soo der Ouden
als bysonder der Hebreen.... (Dordr. 1692; eenige malen herdrukt tot in 1728; in
1706 in het Hoogduitsch en in het Latijn vertaald); Het eerste boek der psalmen....
(Dordr. 1693), over Ps. 1-41, vervolgd met: Het tweede boek enz. (1696, 1699 en
1708), vereenigd in Het boek der psalmen.... in haar goddelijke wijsheit ontvouwt....
(Utr. 1724; vert. in het Hoogduitsch in 1697 en in 1707); Phosphorus propheticus,
seu Mosis et Habakuki vaticinia.... (Lugd. Bat. 1700), ook te vinden in zijn: Operum
analyticorum volumen praecipuum (Lugd. Bat. 1719), en elders: Malachias
illustratus...., cui accedit dissertatio singularis geographico-theologica de situ Paradysi
terrestris (Lugd. Bat. 1701).
Negentien jaren was hij ‘de eer der dordtsche kerk, de pilaer der illustre school,
de kroon van classis en kerkeraad’, waarna hij in 1702 beroepen werd als
hoogleeraar te Leiden. Hij aanvaardde dit ambt met de Oratio, qua exitus ecclesiae
reformatae ex Babylone spirituali justificatur et a schismatis crimine liberatur op 16
Juni 1702; eerst op 13 Aug. d.a.v., verliet hij Dordrecht met zijn afscheidsrede. Te
Leiden zette hij den arbeid voort op denzelfden voet, met nog breeder roem en
grooter eer. Hij gaf in druk uit: Theologiae utriusque compendium, cum naturalis
tum revelatae.... (Lugd. Bat. 1704); Antidotum viperinis morsibus d.J. oppositum
(Lugd. Bat. 1707), ook vertaald als: Tegengift tegen de addersteken van P. de
Joncourt.... (Utr. 1708) (zie dl. IX, kol. 468, en d e B i e e n L o o s j e s , Biogr.
Woordenboek v. Protest. Godgel. in Ned. IV, 552-55), gevolgd door: Ernstige
aanspraack aan mr. P. de Joncourt over sijn klagtbrief (Utr. 1728). Zijn laatste uitgave
was: Exercitatio theologica-chronologica de Joannis-Baptistae incarnatione unica.
Eenmaal was hij rector magnificus. Bij de overdracht van deze waardigheid hield
hij een Oratio de conscientia in functionibus et proprietatibus contemplanda, quo
ejus cultura diligentius observetur (Lugd. Bat. 1705).
Zijn eerste vrouw heette M a r i a v a n T e t r o d e , zijn tweede C a t h a r i n a
v a n M o l e n s c h o t . Een van zijn dochters trouwde met B e n j a m i n v a n H e e s ,
predikant te Burgh (Zld.) (Kerkelijk Handboek, 1909, Bijl., 126); zijn zoon J o h a n
R o c h u s v a n T i l was in 1735 resident der Staten te Lissabon. Van zijn nagelaten
geschriften zijn nog vele (Schotel a.w., 55-57 telt er zestien) na zijn dood uitgegeven
door D a n i e l B e d b e r , predikant te Alkmaar. ‘Zijne groote gaven werden
verduistert door zijne godzaligheid, en zijne godzaligheid was allen ten spiegel’.
Een menigte van belangrijke en merkwaardige bijzonderheden over hem, ook
van andere uit-
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gaven, vindt men in de opgegeven literatuur.
Zijn portret door een onbekend schilder is in de universiteit te Leiden; een schilderij
van 1692 door C. de Moor was op een verkooping te Amsterdam 26 Jan. 1869; een
miniatuur, door A. van Halen voor zijn Panpoeticon Batavum geschilderd, is in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Prenten vervaardigden A. Zijlvelt naar A. Houbraken,
P.v. Gunst naar C. de Moor, L. Springer, R. Vinkeles, e.a.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 431-437; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 112; (1908), Bijl., 119, 129, 141; H e r z o g 's
Realencyklopädie für protest. theol., XIX (1907), 775-777 (door S.D. v a n V e e n );
G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 15-60; J. R e i t s m a , Gesch.
v.d. Hervorming en de Herv. Kerk in de Ned. vierde dr. (Utr. 1933), 407; L.
K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911), 158, 270; II (Amst. 1912),
10; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk alphabet (Enkh. 1750), 205; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 508 v.;
N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, vierde druk (Amst.
[1752]), 549 en register; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 639, 799 (no. 897 v.); K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr.
handwoordenboek III (Zutph. 1870), 46 v.; C. S e p p , Het godgel. onderwijs in
Ned..... II (Leid. 1874), 7, 99-101, 127, 210, 221, 254, 269 v., 300, 307, 358, 404,
406 v.; J. K o k , Vaderlandsch woordenboek XXVIII (Amst. 1792), 237-246 (met
portret).
Knipscheer

[Timmers, Hugo]
TIMMERS (Hugo), geb. 1779 te Rotterdam, overl. te Sneek 16 Oct. 1826, liet zich
16 Sept. 1797 inschrijven als student aan de hoogeschool te Utrecht en was predikant
te Doeveren-Genderen (1803-07), Avezathe (1807-18), Sneek (1818-26). Van hem
verscheen Tiental leerredenen (Leeuw. 1828).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1888), 337.
Wumkes

[Timmers, Leonardus]
TIMMERS (Leonardus), geb. te Uden (N.-Br.) 29 Mrt. 1829, overleed plotseling te
Austruweel bij Antwerpen 11 Febr. 1887. Op 18-jarigen leeftijd trad hij in de orde
der Minderbroeders-Recollecten te Thielt. 22 Mei 1848 legde hij de kloostergeloften
af als frater Paulinus, en 19 Febr. 1853 werd hij te Luik priester gewijd. Verschillende
malen stond hij als gardiaan aan het hoofd van het antwerpsche klooster. Door zijn
invloed verkreeg hij, dat aldaar een nieuwe kloosterkerk tot stand kwam, waarvan
hij 14 Jan. 1868 den eersten steen legde. Hij was een der beste predikers zijner
orde in België. In 1861 hield hij drie weken lang alle dagen in de O.L. Vrouwekerk
te Antwerpen een missiepreek met een ontzaglijken toeloop van hoorders. In geheel
België, dat hij overal doorkruiste, was hij bekend als een buitengewoon volksprediker.
Hij leverde eenige bijdragen voor het vlaamsche tijdschrift: De Vlaamsche school
(1867).
De Bibliographie nationale des écrivains belges III, 565 vermeldt als door hem in
druk uitgegeven: Maria, koningin van hemel en aarde of godvruchtige bedenkingen
op den naam van koningin, die onze moeder draagt, door een dienaar van Maria
(Antw. 1864, 145 blz. 1/12); Leven en geschiedenis der XIX H H. martelaren van
Gorkum, getrokken uit Estius (Antw. 1867, 243 blz.; 2e uitg. aldaar 1868, 220 blz.).
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Niet vermeld wordt zijn werkje: Leven van den H. Antonius van Padua (Antw. 1883,
222 blz.).
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De leden der Derde orde van St. Franciscus der stad Antwerpen zorgden, dat voor
Pater Paulinus, die gedurende 36 jaar als geestelijke directeur de vereeniging had
bestuurd, een gedenksteen werd opgericht in de kruisgang van het klooster.
Zie: Biographie Nation. de Belg. XXV (1931), 285-286.
Fruytier

[Tinga, Eelco]
TINGA (Eelco), geb. te Leeuwarden 23 Nov. [volgens R o m e i n 25 Maart] 1762,
overl. te Groningen 30 Juli 1828. Zijn ouders waren I d s T i n g a en G e e r t r u i d
G r u i s m a , inwoners van Leeuwarden. Hij is te Stavoren getrouwd met T e t j e
v a n d e r W e r f in Juni 1789. Zij overleed in Juni 1828; zij hadden twee zoons en
twee dochters. Hun zoon I d z a r d u s (of I d z e r t ) T i n g a , geb. te Stavoren 11
Juni 1790, was predikant te Buitenpost sedert 4 Nov. 1810, te Noordlaren sedert
Aug. 1815, te Bellingwolde sedert 1818, te Sneek sedert 1823, te Zuidbroek sedert
1824; overl. in 1853.
Eelco Tinga was van 1786 tot 1791 predikant te Stavoren, daarna te Heerenveen
en van 1797 tot 1799 te Vlissingen. Van hier ging hij als hoogleeraar in de theologia
naturalis en de zedekunde naar Franeker, en in 1805 naar Groningen. Zijn ambt te
Franeker aanvaardde hij 3 Juni 1799 met een: Oratio de commodis verae virtutis
hac in vita (Leov. 1799). Tegelijk met Johan Hendrik Regenbogen (zie dit deel kol.
792) is hem op 27 Jan. 1800 het doctoraat verleend. Het Haagsch genootschap tot
verdediging van den Christ. godsdienst bekroonde in 1794 zijn Betoog van de
gemakkelijkheid der Evangelische pligten of den godsdienst van Jezus; het Nut
bekroonde zijn Beschrijving van het godsdienstig karakter van Jezus in 1798. In dit
jaar kwam ook zijn ververtaling uit van de leerreden van J o h a n J a k o b H e s s
(zie: H e r z o g 's Realencyklopädie VII, 1899, 793-801, vooral 797, regel 2226) onder
den titel: Christelijk oefenjaar of geschiedenis van den mensch zooals hem de
godsdienst door middel van zekere oefeningen door alle hindernissen gelukkig tot
zijne bestemming brengt. Voorts vertaalde hij van H.C. B e r g e n : Onderwijs in de
Christelijke geloofs- en zedenleer (Leid. 1801; herdr. Amst. 1822); van J.L. E w a l d
(zie: H e r z o g 's a.w., XV, 695, regel 26), De geschiedenis van David, twee deelen
(Leid. 1801); van J o h a n n A u g u s t N ö s s e l t (zie: H e r z o g , a.w. in voce),
Nuttigheid der zedekunde (Leid. 1803); van J o h a n G o t t l i e b M a r e z o l l (zie
H e r z o g 's a.w., XV, 694 regel 55, XVI, 459, regel 45), Over de bestemming van
den kerkelijken redenaar (Fran. 1803). Samen met J.H. Regenbogen (zie boven)
en Egbert Jan Greve (zie dl. VI, kol. 632 v.) gaf hij uit: Verstrooide gedagten.... (Fran.
1802-1806). Overigens verschenen van hem verscheidene leerreden, door G l a s i u s
en elders vermeld; wij noemen: Kerkrede en gebed, uitgesproken ter opening van
het tweede eeuwfeest der universiteit te Groningen 10 Oct. 1814 (Gron. 1814). Het
rectoraat, door hem waargenomen in 1820-21, droeg hij over met een Oratio de
causis ex quibus explicare possit prosperrimus successus et celerrimus progressus
annunciati primum per apostolos eorumque socios Evangelii. Vermelden wij ten
slotte zijn inaugureele redevoering te Groningen op 10 Mei 1805 met den titel: Oratio
de Jesu Christo Doctore theodidakto, minime Esseno (Gron. 1805), vert. door Lucas
Fockens (zie dl. I, kol. 867 v.; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest.
Godgel. in Ned. III, 81-83). B o e l e s geeft een zeer weinig aantrekkelijk beeld van
de houding der leiders en gezaghebben-
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den in de hoogeschool te Franeker tegenover Tinga, aan het licht komende bij zijn
vertrek naar Groningen en besluit: ‘men heeft Tinga zeer onheusch, ja grof bejegend.’
Zijn portret is gegraveerd door C.C. Fuchs.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 437 v.; T.A. R o m e i n ,
Naamlijst der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886), 337, 413, 511, 574;
Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 151; (1911), Bijl., 145, 157, 184; (1914), 162 v.,
177; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het Rijksathenaeum te Franeker
II (Leeuw. 1879), 706-711; W.J.A. J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool
te Groningen (Gron. 1864), Bijl., 112 (zie zijn handteekening vóór de Bijl., bl. 13);
Alphabetische Naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 601 v., 628; (1833-1849),
671; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
799 (no. 899 v.); K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph.
1870), 51: Handelingen v.d. Maatsch. der Ned. Letterkunde (1829), 8; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh.Utr.
[1870]), 160 (no. 1575); d e z e l f d e , Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid.
1885), 205 v.; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 237,
315; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk, vierde druk (Utr.
1933), 454, 456, 491.
Knipscheer

[Tjebbes, Klaas]
TJEBBES (Klaas), geb. 8 Aug. 1819 te Hindeloopen, overl. te Maarssen 3 April
1898, zoon van T j e b b e K l a a s T j e b b e s en C a t h a r i n a G e r l s m a , werd
in 1853 candidaatnotaris te Leeuwarden, daarna burgemeester van
Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde, later 1861 notaris te Workum. Hij was 26
Mei 1847 gehuwd met T j e e r d t j e A l b a r d a .
Zie: Geslachtsregister van de fam. Albarda, bl 11.
Wumkes

[Toll, Abraham Arnold van]
TOLL (Abraham Arnold v a n ), geb. te Utrecht, zoon van T h e o d . v.T., liet zich in
1711 inschrijven als student aan de hoogeschool aldaar, was predikant te Lopik
(1716-60) en overleed 1764. Van hem verscheen: Bedenkingen over het voorstel,
of niet een zwaarder straf dan in gebruik is, behoorde gesteld te worden op een
predikant, die met zijn dienstmeid gemeenschap gehad heeft, al was het zelfs met
ontzettinge van zijnen dienst (Utr. 1728): Aanmerkingen op de eerste beginzelen
der woorden Gods tot eyge gebruyk ontworpen door ds. Petrus Laan (Utr. 1731);
Predicatie over Genesis 4:7 ter bevestiging van ds. Arn. Kruys (Utr. 1737); Jabal,
Jubal en Tubalkain ofte verhandeling van hun afkomst, leeftijd, uytvindingen,
geweldenarijen, regeering, godsdienst (Utr. 1738); De uytnemendheid der ouden
boven jonge predicanten (Utr. 1740); Verhandeling over den kinderdoop, in
vergelijking met een werk uitgekomen onder de tytel: de waarheid vervolgd en
verdrukt en het recht der kerk verraden en verkragt in den persoon van B. Keppel
(Utr. 1745); Aanmerkingen op de nieuwe psalmberijming van den heer J.E. Voet
(1764); Tijdige en grondige bedenkingen omtrent het vorige stukje over een lid van
het genootschap Mavult prodesse, quam conspici ('s Gravenh. 1764).
Wumkes
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[Toll, Theodorus van]
TOLL (Theodorus v a n ) was 1690-1746 predikant te Woudenberg, stierf in 1747
en schreef: Neerlands dankaltaar ofte dankpredicatie op de overwinning van Namen
(1695); Evangelische keurstoffen (Utr. 1698); Over Joël (Utr. 1700); Hollands
wapenzegen behaald op de koning van Vrankrijk uyt Ps. 73:19 (Utr. 1706); Des
konings rechten in zijn heiligdom met de bediening desselfs onder beyde de
Testamenten (Utr. 1708); Over

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1032

Micha (Utr. 1709); Sinrijke predikatiën (Utr. 1712); Versameling van predicatien (Utr.
1712); De geveinsdheid in haar binnenste ontdekt uyt Luc. 12:8 (Utr. 1714);
Onderscheid van een oprechte weg (Utr. 1720); Over Zephanja (Utr. 1730); Over
Amos (Utr. 1738); Rijswijkx vreede in een dankpredicatie; Aanmerkingen op ds.
Laan.
Wumkes

[Tolling, Bartholdus]
TOLLING (Bartholdus), geb. te Steenwijk 23 Dec. 1670, overl. te Utrecht 22 April
1722, liet zich in 1689 inschrijven als student aan de franeker hoogeschool. Hij was
predikant te Genemuiden (1694-1703), Leeuwarden (1703-11) en Utrecht (1711)
tot zijn dood. Men heeft te zijner eere na zijn overlijden een penning geslagen met
enkele data, en op den rand: Vele zijn de tegenspoeden des rechtveerdigen, maar
uit die alle reddet hem de Heere. Psalm 34:20.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 30-31.
Wumkes

[Tombay, Mathieu de]
TOMBAY (Mathieu d e ), beeldhouwer, geb. te Grivegnée 31 Jan. 1768, overl. te
Luik 17 Nov. 1852, woonde tijdens de woelige jaren der fransche revolutie in
Amsterdam, den Haag en 's Hertogenbosch. Hij was opgeleid aan de academie te
Luik. Hij heeft veel gewerkt, vooral voor kerken en kloosters, doch leverde ook
monumentale beelden voor de openbare pleinen en parken in België. Zijn drie zonen
F r a n s , A l e x a n d e r en M a t h i e u werkten met hun vader mede.
In ons land zijn van zijn werk bekend de versiering in beeldhouw- en snijwerk op
het kasteel van de graven d'Ansembourg te Gulpen, beelden en decoratiewerk voor
een huis op de groote markt te Maastricht en een preekstoel met beeldwerk voor
de R.-K. kerk te Amersfoort.
Zie: I m m e r z e e l , De levens en werken der holl. en vlaamsche kunstsch. enz.
III (1843), 143; Biographie nat. de Belg. XXV, 416-418.
Fruytier

[Tombeur, Petrus de]
TOMBEUR (Petrus d e ), geb. in het land van Luik, overl, in Schonauwen, bij Utrecht
28 Oct. 1738, was vicarius in de parochie St. Adalbert te Luik, toen hij 1725 door
de uitgave van een brief uitkwam voor zijn jansenistische en quesnellistische
gevoelens: Lettre d'une personne constituée en dignité ecclésiastique à Monseigneur
le séré nissime et révérendissime évêque et prince de Liége au sujet de sa lettre
pastorale du 2 Janvier 1725 et particulièrement sur ce qui regarde la constitution
Unigenitus (z. pl., 155 blz.). Reeds lang was hij de steun der Jansenisten in Luik.
Zijn zeer rijk erfdeel maakte hem onafhankelijk. De vicarisgeneraal van Luik riep
hem 16 Februari op om zich voor hem te verantwoorden. Tombeur ging in beroep
van dezen maatregel, welke tweemaal vernieuwd werd. 26 Februari werd hij
gesuspendeerd. Hij verscheen voor den vicaris 24 Mei na een laatste dagvaardiging,
doch slechts om de leer van Quesnel te verdedigen. Na zijn beroep herhaald te
hebben, vertrok hij naar Holland en nam zijn verblijf op 28 Juni 1730 bij de
jansenistische kartuizers, gevlucht uit Frankrijk naar Schonauwen bij Utrecht. Vandaar
gaf hij een gedrukten brief uit: Lettre de Monsieur T..... prêtre du diocèse de Liége
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à M. de Rougrave chanoine tréfoncier de l'église cathédrale, vicaire général de
o
Monseigneur l'évêque et prince de Liége (Maestricht, 108 blz. 12 ). Ook aan den
wijbisschop, Mgr. Gillis, richtte hij een open brief, 21 Aug. 1732: Lettre de Monsieur
T..... prêtre du diocèse de Liége à Monseigneur de Gillis, éveque d' Amiçon,
suffragant de Monseigneur l'évêque et prince de Liége (z.p. 24 blz.). Tombeur
overleed op Scho-
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nauwen bij de kartuizers, zonder zich aan het kerkgezag te hebben onderworpen.
Zie: D a r i s , Histoire du diocèse et de la principauté de Liége (1724-1852) I, 62:
d e T h e u x , Bibliogr. liégeoise (Bruges 1885), 1383-85; Biogr. Nat. de Belg. XXV,
425; Analectes hist. eccl. Belg. XI (1874), 463; Archief aartsb. Utrecht II, 169.
Fruytier

[Tomson, Joannes]
TOMSON (Joannes), geb. te Maastricht, overl. te Mechelen 21 of 22 Aug. 1759,
minderbroederrecollect, was gedurende meer dan 25 jaar lector der theologie, eerst
te Mechelen, reeds 21 Nov. 1718 en nog Oct. 1719, toen hij de verdediging van
theses voorzat. Daarna was hij leeraar der theologie in het klooster te Leuven 1720,
zeker nog in 1726 en later. Uit dien tijd is nog bekend: Theses theologicae de actibus
humanis, conscientiae et peccatis, quas preside F. Joanne Tomson Ordinis F.F.
Min. Recoll. S. theologiae lectore, defendent F. Franciscus vanden Venne, F.
Joannes Hooyman ejusdem ordinis. Lovanii in Conventu SS. Trinitatis F.F. Min.
o

Recoll. die 3 Septembris Anno 1722 hora 9. ante et 3. post merid. (Lov. 8 blz. in 4 ).
1733 bestreed hij in zijn lessen het synodale besluit van het aartsbisdom van
Mechelen, waardoor ieder biechtvader verplicht was met den paaschtijd den naam
van zijn biechteling te vragen en hem een bewijs te geven van de volbrachte
paaschbiecht. De bekende professor der theologie in het seminarie van Mechelen,
P e t r u s D e n s , verdedigde het voorschrift en bestreed de zienswijze en de
bewijzen van P. Tomson, zonder zijn naam te noemen, in de eerste uitgave van zijn
theologie, en in: Schemata practica ad usum confessariorum concinnata per P.D.
(Mech. 1742). Hierop liet P. Tomson 1644 te Leuven drukken: Dissertatio circa
questionem an confessarii teneantur sibi circa festivitatem Paschae confitentium
inquirere et notare nomina. Op verzoek van den aartsbisschop deed de provinciaal
der Recollecten alle exemplaren inhouden, om aan een hoogloopend twistgeschrijf
een einde te maken.
Na den dood van den aartsbisschop-kardinaal deed P. Tomson 1759 zijn
dissertatio verschijnen, opnieuw gedrukt met een antwoord en scherpen uitval aan
het adres van professor Dens, die den pater weder van antwoord diende. Het
vicariaat, het bestuur van het openstaande bisdom Mechelen, legde door brief van
25 April 1759 aan beide theologen het zwijgen op. De rector der universiteit van
Leuven, L.J. Streithagen, liet, volgens brieven van den gouverneur van België, prins
Karel Alexander, van 2 Mei 1759, het verbod uitgaan, op 8 Mei daaropvolgend, van
Tomson's: Dissertatio circa quaestionem incidentalem an confessarii teneantur sibi
circa festivitatem Paschae confitentium inquirere et annotare nomina juxta exemplar
Lovanii anno 1744 typis mandatum. Accedit modo apologia adversus censuram
R.A. ac Eruditiss. Domini Petri Dens S.T.L. Eccl. Metrop. S Rumoldi Mechliniae
Can. grad., archipresbyteri, Seminarii Archi-Episcopalis Praesidis etc. Authore F.
Joanne Tomson Ordinis F.F.M.M. Recoll. S. Theologiae Lectore Jubilato (Antv.
Lovanii et Amstelodami 1759, 59 blz.). De president Dens deed kort daarop
verschijnen: Responsio.... ad dissertationem et apologiam Rev. adm. P. Joannis
Tomson Ord. fr. Min.-Recoll. (Mechl. 1759). De dood van Tomson maakte een einde
aan den strijd.
Pater Tomson was ook gardiaan geweest en 50 jaar kloosterling. zooals het
opschrift op zijn grafsteen in of bij het kapittel in het klooster te Mechelen aanduidde
(Zie: Provincie stad ende District van Mechelen (Bruss. 1770) II, 31).
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Zie: G o e t h a l s , Lectures relatives à l'hist. des sciences en Belg. (Brux. 1837), I,
232-234 art. P. Dens; S. D i r k s , Hist. litt. et bibl. des Frères Mineurs 379-381;
Analectes hist. eccl. de Belg. XXII (1890), 233-234; S. S c h o u t e n s , Martyrologium
Minoritico-Belgicum 136; A.v. P u y m b r o u c k , De Franciscanen te Mechelen (Gent
1893), 293.
Fruytier

[Tonckens, Mr. Johannes (2)]
TONCKENS (Mr. Johannes) (2), geb. te Norg 26 Jan. 1784, overl. aldaar 29 April
1857, was de zoon van Mr. J. Tonckens (1) (dl. VIII, kol. 1296) en A m a l i a
Constantia van Koetsveld van Aukeren.
Hij werd te Groningen als student ingeschreven 20 Mrt. 1801 en promoveerde
aldaar in de rechten 12 Mrt. 1806 op een dissertatie getiteld De exceptione non
numeratae pecuniae.
Hij woonde evenals zijn vader op het buitengoed Westervelde en oefende daar
evenals deze, de advocatuur en de landontginning uit. Hij werd in 1811 benoemd
tot keizerlijk notaris. Op 1 Juni 1822 werd hij in het kiesdistrict Vries door de
eigenerfden tot lid der Provinciale staten van Drente gekozen. Zijn medeleden kozen
hem 9 Juli 1831 tot lid van Gedeputeerde staten. Naar aanleiding daarvan verkreeg
hij eervol ontslag als notaris.
Bij de verkiezingen ingevolge de provinciale wet was hij de eenige, die 21 Sept.
1850 in de beide districten, in welke Drente verdeeld was, Assen en Hoogeveen,
tot lid herkozen werd. Hij nam de benoeming voor Assen aan.
Om gezondheidsredenen nam hij in Oct. 1856 ontslag als gedeputeerde. Lid der
staten bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 23 April 1821 G e z i e n a K y m m e l l , geb. 14 Mrt. 1795, overl. 18
Nov. 1884, bij wie hij 4 zonen, onder wie Johannes (3), Joachim Lunsingh (2) en
Lucas Oldenhuis T., die volgen, en 2 dochters had.
Ramaer

[Tonckens, Mr. Johannes (3)]
TONCKENS (Mr. Johannes) (3), geb. te Norg 9 Jan. 1834, overl. aldaar 14 Dec.
1908, was de derde zoon van Mr. J. Tonckens (2), hiervoor, en G. K y m m e l l .
Hij werd te Groningen 10 Sept. 1851 als student ingeschreven en promoveerde
aldaar 26 Sept. 1857 in de rechten op stellingen. Hij ging op de buitenplaats
Westervelde wonen en is daar gebleven. Hij werd 31 Juli 1877 in het kiesdistrict
Assen tot lid der Provinciale staten van Drente gekozen en werd door zijn medeleden
7 Juli 1882 tot lid van Gedeputeerde staten gekozen. Bij zijn periodieke aftreding
tegen Juli 1904 verzocht hij, voor een herkiezing als Statenlid niet meer in
aanmerking te komen en hij werd 22 Juni door zijn zoon Mr. J o h a n n e s
T o n c k e n s (4), burgemeester van Eelde, vervangen. Door zijn aftreding als
Statenlid verviel ook zijn lidmaatschap van Gedeputeerden.
Hij huwde 18 Mrt. 1862 H e n d e r i k a B o r g e s i u s , geb. 10 Mei 1833, overl.
10 Febr. 1898, bij wie hij 3 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Tonckens, Petrus]
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TONCKENS (Petrus), geb. te Meppel 30 Sept. 1837, aldaar overl. 28 April 1882,
zoon van Mr. W a r m o l d L u n s i n g h T. en R o e l i n a A l b e r t a P r i n s , liet
zich 15 Aug. 1856 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 20 Dec. 1862 op stellingen in de rechten promoveerde. Hij was als opvolger van
zijn vader notaris te Meppel (1869-82) en huwde 28 Oct. 1867 te Groningen met
A n n a M a r i a J o h a n n a T h o d e n v a n V e l z e n , geb. te Wolvega 22 Oct.
1838).
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 398.
Wumkes
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[Tonckens, Wyncko]
TONCKENS (Wyncko), geb. te Westervelde 5 Febr. 1749, overl. 2 Sept. 1804 op
huize Voorwijk te de Wijk, zoon van Mr. W a r m o l t T. en T r i j n t j e W i n t e r s ,
liet zich 4 Juli 1765 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 24 Juli 1771 in de rechten promoveerde op een proefschrift De differentia quae
est inter procuratorem generalem et specialem. Hij was lid van den loffelijken etstoel
(1787), voorzitter der commissie ter administratie der financiën van het voormalig
gewest Drente (1800) en lid der departementale rekenkamer. Hij was eerst gehuwd
met Claasjen Eleveld, daarna huwde hij 17 Jan. 1791 met Maria Vos, geb. te
Nijeveen 11 Juli 1769, overl. in de Wijk 3 April 1805. Zijn zoons Warmold Lunsingh
T. uit het eerste huwelijk en Wyncko Johannes uit het tweede huwelijk volgen.
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 397 v.
Wumkes

[Tonckens, Mr. Wyncko Johannes]
TONCKENS (Mr. Wyncko Johannes), geb. in de Wijk 23 Aug. 1804, overl. te Meppel
17 Jan. 1875, was de zoon van Mr. Wyncko Tonckens (die voorgaat) en M a r i a
Vos.
Hij studeerde, in afwijking van zoo goed als alle Drenten, te Utrecht, waar hij 15
April 1822 werd ingeschreven en 28 April 1827 in de rechten promoveerde op een
dissertatie De modis quibus consensus in contractibus vitiatur secundum juris
hodierni principia.
Hij zette zich als advocaat te Meppel neder en werd Dec. 1829 benoemd tot
burgemeester en secretaris van Nijeveen. Op 16 Sept. 1838 werd hij, met vergunning
dit te blijven, benoemd tot griffier van het kantongerecht te Meppel. Op 8 Juni 1846
werd deze benoeming gevolgd door die tot kantonrechter aldaar. Hij verkreeg toen
eervol ontslag als burgemeester en secretaris. Hij werd 30 Nov. 1848 in de beide
kiesdistricten van Drente, Assen en Hoogeveen, gekozen tot candidaat voor lid der
Eerste Kamer en bij Koninklijk besluit van 11 Jan. 1849 als zoodanig benoemd. In
Sept. 1850 werd hij door de Provinciale staten herkozen en ook voortaan telkens
bij zijn periodieke aftreding en bij zijn aftreding om de 5 jaren wegens zijn
herbenoeming tot kantonrechter.
Hij behoorde tot de conservatieve richting en stemde bijna altijd in dien geest.
Een uitzondering maakte hij bij de stemming over de afschaffing der doodstraf, daar
hij 15 Sept. 1870 in afwijking van bijna alle conservatieven hier voor stemde.
Met het oog op zijn gezondheid verzocht hij ontslag als kantonrechter, dat hem
27 Febr. 1874 met ingang van 1 April d.a.v. verleend werd. Eerste Kamerlid bleef
hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 27 April 1834 Gezina Hendrika van Baak, geb. 9 April 1807, overl. 28
Dec. 1868, bij wie hij 2 zonen en 3 dochters had.
Ramaer

[Tonckens, Sibrandus Hellinga]
TONCKENS (Sibrandus H e l l i n g a ), geb. te Smilde 3 Dec. 1821, aldaar overl. 16
Maart 1882, zoon van E l z o T o n c k e n s e n E l i s a b e t h R e i n d e r s
N i j e s i k k i n g e , liet zich 9 Sept. 1840 inschrijven als student aan de hoogeschool
te Groningen, waar hij 24 Juni 1847 op stellingen promoveerde. Hij was eerst
burgemeester van Odoorn, daarna lid der Gedeputeerde staten van Drente. Op 26
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Febr. 1852 trad hij te Odoorn in het huwelijk met H e n d r i k j e H u i z i n g h , geb.
aldaar 19 Dec. 1823, overl. te Smilde 2 Febr. 1881.
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 405.
Wumkes
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[Tonckens, Joachimus Lunsingh (1)]
TONCKENS (Joachimus L u n s i n g h ) (1), geb. te Westervelde 28 Maart 1817,
overl. te 's Gravenhage 1 April 1893, zoon van E l z o T o n c k e n s en E l i s a b e t h
R e i n d e r s N i j e s i k k i n g e , liet zich 20 Nov. 1834 inschrijven als student aan
de hoogeschool te Groningen, waar hij 29 Juni 1842 promoveerde tot med. doctor
op een proefschrift De inversione uteri en 4 Maart 1843 op stellingen in de
verloskunde. Hij was eerst med. dr. te Beetsterzwaag, daarna burgemeester van
Opsterland en lid der Provinciale staten van Friesland. Op 15 Juli 1847 huwde hij
te Leeuwarden met H e l e n a A l e t t a K o u m a n s S m e d i n g , aldaar geb. 2
Febr. 1826, overl. te 's Gravenhage 4 Oct. 1910.
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 404.
Wumkes

[Tonckens, Mr. Joachim Lunsingh (2)]
TONCKENS (Mr. Joachim L u n s i n g h ) (2), geb. te Norg 25 Jan. 1822, overl. te
Hoogeveen 26 Sept. 1892, was de oudste zoon van Mr. J. Tonckens (2) (zie boven).
Hij studeerde te Groningen, waar hij 12 Sept. 1839 werd ingeschreven en waar hij
17 Dec. 1845 in de rechten promoveerde. Hij werd toen advocaat en zette zich te
Norg neder.
Hij werd 18 Aug. 1849 benoemd tot notaris te Hoogeveen en bleef ook toen tevens
advocaat. Hij werd in het kiesdistrict Hoogeveen 7 Aug. 1858 tot lid der Provinciale
staten van Drente gekozen. Beide betrekkingen bekleedde hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 10 Juni 1856 J o h a n n a H i l l e g o n d a v a n S o n s b e e c k , geb.
5 Mrt. 1825, overl. 16 Febr. 1903. Bij haar had hij 5 zonen.
Ramaer

[Tonckens, Warmold Lunsingh]
TONCKENS (Warmold L u n s i n g h ), geb. te de Wijk, huize Voorwijk, 16 Dec. 1791,
overl. te Meppel 8 Dec. 1868, zoon van Mr. Wyncko Tonckens (die voorgaat) en
C l a a s j e n E l e v e l d , liet zich 17 Sept. 1809 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 4 Jan. 1812 in de rechten promoveerde op een
proefschrift Conspectus collationis juris Romani et Francogallici in loco de oblatione
et de positione judiciali. Hij was notaris te Meppel (1829-68), tevens wethouder
aldaar en lid der Provinciale staten van Drente. Eerst huwde hij A l b e r d i n a
M a r g a r e t h a D a s s e n , daarna C a t h a r i n a T o n c k e n s en 3 Sept. 1834
R o e l i n a A l b e r t a P r i n s , geb. te Diever 19 Jan. 1801, overl. te Meppel 12
Dec. 1868.
Zie: Nederland's Patriciaat(1913), 398.
Wumkes

[Tonckens, Lucas Oldenhuis]
TONCKENS (Lucas O l d e n h u i s ), geb. te Westervelde 14 Nov. 1823, overl. te
Stadskanaal 3 Aug. 1888, zoon van Mr. Johannes Tonckens (2) (die voorgaat) en
G e z i e n a K y m m e l l , liet zich 18 Sept. 1841 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 19 Mei 1847 in de rechten promoveerde op
stellingen. Hij was eerst burgemeester van Emmen, daarna notaris te Stadskanaal
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(1869-88). Hij huwde 7 Maart 1861 te Winschoten met E l i s a b e t h B o s m a n
T r e s l i n g , aldaar geb. 22 Aug. 1835.
Zie: Nederland's Patriciaat (1913), 403.
Wumkes

[Trakranen, Nicolaas van Taack]
TRAKRANEN (Nicolaas v a n T a a c k ), geb. te Amsterdam 3 April 1819, overl. te
Heemstede 11 Aug. 1890, was de zoon van I s a ä c T r a k r a n e n en S u s a n n a
Catharina Veeckens.
Hij volgde zijn vader op als hoofd van het handelshuis Trakranen & Co. Hij deed
o.a. zaken op Madagaskar en op de kust van Guinea, die niet voordeelig waren
afgeloopen, maar de firma een goeden naam bezorgd hadden.
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Hij werd 9 Sept. 1851 lid van den raad van Amsterdam en was 18 Januari d.a.v. lid
der amsterdamsche Kamer van koophandel en fabrieken geworden. In de
Vergadering der Kamer van 13 Januari 1853 werd hij gekozen tot vice-president.
Op 17 Febr. 1853 werd hij tot mededirecteur der Nederlandsche
Handelmaatschappij benoemd. In dezen tijd had deze maatschappij veel kapitaal,
waarvoor geen emplooi was. Een voorstel om haar kapitaal te verminderen, werd
door Trakranen bestreden, evenwel werd het voorstel aangenomen en het kapitaal
sterk verminderd. In 1858 werd een obligatieleening geplaatst. Trakranen legde er
zich op toe, door voorschotten aan particulieren, ten einde cultures te beginnen, de
gelden der maatschappij te gebruiken. Daar hij van de factorij te Batavia weinig
medewerking ontving, werd W. Poolman, die reeds vroeger aan die factorij werkzaam
was geweest, in Dec. 1854 tot president daarvan benoemd. Er werden sedert veel
inkoopen gedaan en leveringscontracten gesloten, hetgeen zeer gunstige gevolgen
had. Nadat Poolman in den aanvang van 1859 gerepatrieerd was en zijn opvolger
in hetzelfde jaar was overleden, werd Trakranen 21 Aug. van dat jaar onder eervol
ontslag als mededirecteur der maatschappij tot president der factorij te Batavia
benoemd. Hij trof een slechten tijd doordat er twee magere suikeroogsten kwamen
en een aantal firma's te Batavia en Soerabaia vooral daardoor in 1863 hun betalingen
staakten. De maatschappij had hiervan groot nadeel, maar heeft het uitgehouden.
In het begin van 1866 verkreeg Trakranen op zijn verzoek ontslag en keerde hij
naar Nederland terug. Hij ging te 's Gravenhage wonen en werd 5 Aug. d.a.v. met
ingang van 10 Aug. tot lid van den Raad van State benoemd. Toen kort daarna de
minister van koloniën Mijer (dl. III, kol. 895) tot gouverneur-generaal van
Nederlandsch-Indië benoemd werd, werd Trakranen in zijn plaats benoemd op 17
Sept. 1866. Zijn begrooting voor 1867 werd 5 April 1867 met 52 tegen 17 stemmen
aangenomen. Een wetsontwerp tot wijziging der begrooting voor Indië werd, nadat
een amendement-Thorbecke (dl. IV, kol. 1308) met 51 tegen 13 stemmen was
aangenomen, wet. Op een wetsontwerp, regelende de uitgifte van gronden op Java,
werd door den oud-minister van Koloniën Fransen van de Putte (dl. IV, kol. 1099)
een amendement ingediend, inhoudende, dat als erfpachters zouden worden
toegelaten Nederlanders, ingezetenen van Nederland of Indië, en aldaar gevestigde
vennootschappen van koophandel. Trakranen achtte het bedenkelijk, dat hierdoor
ook inlanders als erfpachters zouden kunnen optreden en toen het 26 Juni 1867
met 59 tegen 4 stemmen werd aangenomen, verzocht hij ontslag als minister, dat
hem 20 Juli eervol verleend werd. Hij ging nu te Heemstede wonen.
In 1874 werd hij benoemd tot president der Nederlandsche Handelmaatschappij.
Hij vestigde zich weder te Amsterdam en juist begon weder een periode van daling
in de opbrengst der gouvernements-koffieveilingen, die de hoofdzaak waren; tin en
eenige producten van minder beteekenis bleven van de veilingen voor het rijk over.
Daar in dezen tijd de particuliere cultures zich sterker uitbreidden dan de inkrimping
der rijks koffiecultuur bedroeg, en de Handelmaatsch. veel kapitaal belegde in de
particuliere cultures, werkte zij tot 1879 met verlies, te zamen ruim 3 millioen.
Op 15 Nov. 1876 werd Trakranen benoemd tot staatsraad in buitengewonen
dienst.
Sedert 1879 kromp de maatschappij de beleggingen, van welke boven sprake
was, belangrijk
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in, en hierdoor werd zij gered van den ondergang, die het gevolg geweest zou zijn
van de crisis, die in 1884 in de suiker uitbrak. Haar concurrenten, die in veel
meerdere mate bij die zaken betrokken waren, werden vooral door den steun der
Handelmaatschappij, die hun obligatieleeningen verstrekte, geholpen.
Met haar hulp werden proefstations voor suiker op Java opgericht, ook met het
oog op de toen veel verspreide sereh-ziekte in dat gewas. Een proef om cacao te
planten, mislukte. Trakranen, die vroeger zeer vooruitstrevend geweest was, was
thans meer naar het conservatisme neigend. Ook door mindere energie van de
factorij te Batavia verminderde het dividend voortdurend. H. Muller (dl. II, kol. 958),
een der commissarissen van de maatschappij, bestudeerde haar zaken grondig en
oefende sterke kritiek uit op haar gestie. In den boezem der directeuren waren P.
Hartsen en de secretaris Schröder Visser vooruitstrevend, Trakranen en Obreen
behoudend. Muller stelde voor, den goederenhandel te staken en tot het
bankiersbedrijf over te gaan; dit vond langzamerhand ingang. De factorij begon
daarmede omstreeks 1880 en men had zooveel vertrouwen in de maatschappij, dat
zij veel meer deposito's ontving dan zij kon plaatsen.
Een zeer gunstigen invloed had de benoeming in 1882 van B. Heldring, directeur
der Kasvereeniging, tot mededirecteur der Handelmaatschappij. In datzelfde jaar
werden de statuten gewijzigd. In 1883 werd het agentschap te Nijverdal, ingesteld
voor den handel in lijnwaden, opgeheven.
In 1884 werd aan Trakranen vergund, den naam van Taack bij den zijne te voegen.
In 1889 verkreeg hij eervol ontslag als president.
Hij huwde 3 Juni 1858 I d a H e l e n a H a r t i n g , weduwe van P i e t e r
M a r i n u s M o l i j n , geb. in 1827, bij wie hij 2 zonen en een dochter had.
Ramaer

[Trelcatius, Lucas (1)]
TRELCAT(IUS) (Lucas) (1), geb. te Erin bij Douai (Atrecht) in 1542 (niet 1552),
overl. te Leiden aan de pest 28 Aug. 1602. Wtenbogaert (zie dl. II, kol. 1469-1472)
noemde hem ‘een Wael’; Trigland (zie dl. VI, kol. 1282-1284) vond den toon van
deze aanduiding ‘wat leppig’ en schreef o.a.: ‘Waer toe dit? Zijnse niet menschen?....
Ende die daer wij van spreecken, hebbense niet om de Gereformeerde Religie haer
vaderlandt verlaten’? Trelcatius studeerde te Parijs, te Orleans en in Engeland. Te
Londen had hij reeds een gezin en gaf hij onderwijs in de oude letteren. Van hier
uit riep hem de Waalsche gemeente te Rijssel omstreeks 1578, die te Gent (tijdelijk)
in 1581, daarna die te Brussel. In 1585 vertrok hij over Antwerpen naar Leiden. Hij
was toen 43 jaar oud. Hier werd hij ook waalsch predikant en in 1587 hoogleeraar
in de godgeleerdheid. Franciscus Junius (zie dl. IX, kol. 481-483) heeft 31 Aug. in
de gehoorzaal van Leiden's hoogeschool de lijkrede over hem uitgesproken. Van
I t t e r z o n (t.a.p.) verhaalt ons het uitvoerigst over het: Oordeel ende Censure....
Fr. Junii, L. Trelcatii, Fr. Gomari (zie dl. VII, kol. 483-486), Jer. Bastingii (zie dl. I,
kol. 239-241) ende Joh. Wtenbogaert. Door bevel der.... Staten gestelt ende hare
E.E. Mog. overghegeven (6 Sept.) 1595 over de dolinghen van Cornelis Wiggersz
(zie dl. VII, kol. 1321 v.). Dit ‘oordeel’ verscheen eerst in druk te Delft in 1612, ‘om
te laten zien dat de dolingen van Wiggerts, eenmaal door de Staten veroordeeld,
dezelfde waren als die der Remonstranten’. Met een voorrede van denzelfden inhoud
is het uitgegeven te Arnhem in

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1039
1617. De hoogleeraren getuigden dat zij geschreven hadden meer door den nood
der zaken en op bevel van de Staten dan ‘door onse ghenegentheydt ende wille’.
P e t i t (t.a.p.) noemt nog van Trelcatius: Compendium theologiae thesibus in
academia Lugd. Bat. ordine a.... Fr. Junio, L. Trelcatio et Fr. Gomaro publice
propositis ab anno 1598 usque ad annum 1605 concinnatum (Hanoviae 1611).
Voorts van hem en van zijn zoon (zie beneden): Lucae Trelcatii senioris et....
junioris.... opuscula theologica omnia.... (Lugd. Bat. 1614), uitgegeven door F e s t u s
H o m m i u s . Eindelijk eenige bundels Disputationes, voorhanden in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden. S e p p (t.a.p.) verhaalt uitvoerig en met bijzonderen
lof over zijn onderwijs. Hoewel Fr. Junius gaarne Jac. Arminius (zie dl. I, kol. 170-174)
als opvolger van Trelcatius had begroet, werd de zoon van den laatstgenoemde
benoemd.
Zijn portret is gegraveerd door J. Matham, H. Hondius, W. Swanenburgh, ook in
Alma Academia Leidensis en in Icones Profess. Lugdun.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 439 v.; C. S e p p ,
Het godgeleerd onderwijs in Ned. I (Leid. 1873), 53, 79-88; L.D. P e t i t ,
Bibliographische lijst der werken van de Leidsche hoogleeraren I (Leid.-Leipz. 1894),
37-39; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leid. 1897), 72, 85, 117, Bijl., 31; G.P.
v a n I t t e r z o n , Franciscus Gomarus ('s Gravenh. 1930), 55, 57, 59, 73, 78, 81,
86, 109; H. d e V r i e s , Genève pepinière du Calvinisme hollandais (Frib. 1918),
134, 259 v., 269; M. S i e g e n b e e k , Gesch. der leidsche hoogeschool I (Leid.
1829), 54, 68, 72; II (Leid. 1832), Toev. en Bijl., 70 v.; K o b u s e n d e R i v e c o u r t ,
Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 67 v.; J. R e i t s m a , Franciscus Junius
(Gron. 1864), 151, 164; Bibliotheca theologiea et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en
Niermans, 1900), 800 (no. 905); L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst.
1911), 101; J. R e i t s m a , Gesch. van de Herv. en de Herv. Kerk, 4e dr. (Utr. 1933),
226, 247, 371; G.D.J. S c h o t e l , De academie te Leiden (Haarl. 1875), 74, 232,
243, 246; 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),
19; A. E e k h o f , De theol. faculteit te Leiden in de 17de eeuw (Utr. 1921), 31 v.;
H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868), 161; d e z ., De
kerkhervorming te Brugge I (Rott. 1856), 267; Ned. archief voor kerkel. gesch. VIII
(1848), 16; Ned. archief voor kerkgesch. XII (1916), 242; E.J.W. P o s t h u m u s
M e y e s , Jacobus Revius (Amst. 1905), 2.
Knipscheer

[Trelcatius, Lucas (2)]
TRELCAT(IUS) (Lucas) (2), geb. te Londen 25 April 1573, overl. te Leiden 12 Sept.
1607. Hij was de zoon van den voorgaande. Hij studeerde te Leiden sedert 1587,
reisde in 1590 en 1591 naar Bazel, Zurich en Genève, was nog eens te Leiden en
te Heidelberg en sedert 1595 waalsch predikant te Leiden. Hij volgde 11 Mei 1603
zijn vader als buitengewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid aldaar, 18 Febr.
1606 als gewoon hoogleeraar op. Reeds te Genève werden zijn preeken geroemd.
Tegenover de Socinianen vereenigde hij (1604) zich met Sibrandus Lubbertus (zie
dl. II, kol. 843-849) en Franciscus Gomarus (zie dl. VII, kol. 483-486). In 1605 kregen
Gomarus en Trelcatius bezoek van vijf gedeputeerden van de synode van Noorden Zuid-Holland, tegenover wie zij erkenden dat er in de kerk en aan de universiteit
twist was, en dat er onder de studenten veel meer gedisputeerd werd over
praedestinatie, vrijen wil en volharding der heiligen dan vroeger.
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Zij konden echter niet zeggen wie daar de schuld van was. De synoden van 1606
en 1607 konden in deze moeilijkheden weinig meer dan hopen en wachten op een
nationale synode. Van Itterzon (t.a.p.) verhaalt uitvoerig wat hiermee samenhangt.
Hij schreef: Afbeeldinge van de cortheydt deses levens, of een christelijck verhael
van de overdenckinghe van het selve. Mitsgaders de clachte des sondaers, met
een troostelicke antwoordde des H. Geestes (Leid. 1599); Scholastica et methodica
locorum communium S. theologiae institutio didactice et elenctice in Epitome
explicata.... (Lugd. Bat. 1604; Lond. 1604; Oxonii 1606); Locorum communium S.
Theologiae institutio per epitomem.... (Lond. 1608; Hann. 1610; Gen. 1611; Hann.
1621; Francof. 1634; Amst. 1651; vert. in het Engelsch Lond. 1610); Remèdes contre
le malreiglé mépris, l'oubliance et la trop grande appréhension de la mort, cueillis
au jardin de vie par L u c a s T r e l c a t , e.a. (Gen. 1604); Oratio funebris in obilum....
Joh. Kuchlini (zie dl. II, kol. 353-357); Syntagma disputationum theologicarum....
(Roterod. 1615); Deux cantiques chrestiens.... Over de Opuscula theologica omnia
zie in het vorig artikel. Petrus Bertius (zie dl. I, kol. 320-323) hield een lijkrede op
hem (zie in de zooeven genoemde Opuscula). S e p p (t.a.p.) prijst uit dezelfde
Opuscula zijn: Ecclesiastes, sive methodus et ratio formandi sacras conciones als
een der oudste handleidingen voor de predikkunde, ja als de eerste proeve op dit
gebied die ons in druk bewaard bleef.
Zijn portret is gegraveerd door H. Hondius en W. Swanenburch en in Alma
Academia Leidensis en Icones Profess. Lugdun.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 441; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 68; Ned. arch. v.
kerkel. gesch. IX (1849), 213; C. S e p p , Het godgeleerd onderwijs in Nederland I
(Leid. 1873), 99-102, 115; II (Leid. 1874), 90; L.D. P e t i t , Bibliographische naamlijst
der werken van de leidsche hoogleeraren (Leid.-Leipz. 1894), 88-91; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibliotheek v. nederl. anonymen en pseud. ('s Gravenh.Utr. [1870]),
23 (no. 203); d e z ., Vermomde en naaml. schrijvers II (Leid. 1885), 27 (no. 170);
Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 800
(no. 906-908); G.P. v a n I t t e r z o n , Franciscus Gomarus, 80v., 83, 103, 108-115,
177, 189, 376; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leid. 1897), 42, 59-62, 73, 82,
85, 122, Bijl., 23, 25; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Contra-remonstr. en geref.
geschriften (Amst. 1866), 3 v.; M. S i e g e n b e e k , Gesch. der leidsche hoogeschool
I (Leid. 1829), 75, 89; II (Leid. 1832), Toev. en Bijl., 88 v.; R e i t s m a e n v a n
V e e n , Acta I, 378 v.; III, 236 v., 248 v., 261; H. d e V r i e s , Genève pepinière du
Calvinisme hollandais (Frib. 1918), 59, 135 v., 206, 210, 259; H.Q. J a n s s e n , De
kerkherv. te Brugge II (Rott. 1856), 273; G.D.J. S c h o t e l , De academie te Leiden
(Haarl. 1875), 78, 383; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk I (Amst. 1911),
102; J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Herv. en de Herv. Kerk der Ned. 4e dr. (Utr. 1933),
371; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 131.
Knipscheer

[Tresling, Joan Diderik]
TRESLING (Joan Diderik), geb. 17 Sept. 1799 te Groningen, overl. 29 Maart 1877
te Scharmer, liet zich 12 Oct. 1815 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 21 Sept. 1822 promoveerde tot jur. utr. dr. op een proefschrift
Selecta quaedam de sepulturae ratione et Jure. Hij huwde 22 Mei 1826 te Groningen
met
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A n n a S o p h i a W i c h e r s , geb. 3 Febr. 1799 te Groningen en overl. 13 Jan.
1846 te Scharmer op den huize Veenlust. Hij was van 1824-42 notaris te Slochteren,
1843-66 te Scharmer. Van hem verscheen met Mr. A.J. v a n R o y e n , T.A.
R o m e i n , H.A. d e S i t t e r , G. R e i n d e r s e n T.P. T r e s l i n g : Beknopte
beschrijving van een reisje over zee naar Hamburg en over land terug in de maand
Juni 1830 gedaan (Gron. 1830).
Zijn zoons Theunes Haakma T. (2) en Johan P.A. Witgens T. volgen.
Zie: Geslachtsregister van de familie Albarda, blz. 9: Register der protocollen van
notarissen in Nederland (Rott. 1916), 247.
Wumkes

[Tresling, Paulus]
TRESLING (Paulus), geb. 1 Aug. 1810 te Groningen, aldaar overl. 6 Maart 1866,
zoon van Theunes Haakma T. (1), die volgt, en E l i s a b e t h R u a r d i , liet zich 27
Aug. 1828 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 4 Juli
1835 in de geneeskunde promoveerde op een proefschrift De ruptura uteri. Hij
vestigde zich als med. dr. in zijn geboorteplaats (1835) en was daar lid van den
Gemeenteraad. Op 5 Oct. 1837 huwde hij te Scheemda met T j a b i n a E i d i n a
H e s s e , geb. te Weener 8 Aug. 1809, overl. te Groningen 21 April 1893. Hun zoon
Tjalling Petrus volgt.
Zie: Nederland's Patriciaat (1928), 220.
Wumkes

[Tresling, Tjalling Petrus]
TRESLING (Tjalling Petrus), geb. te Groningen 25 Dec. 1844, overl. te Arnhem 15
Mei 1906, zoon van Dr. Paulus T., die voorgaat, en T j a b i n a E i d i n a H e s s e ,
was burgemeester en secretaris van Ezinge (1870-76), van 't Zandt (1876-86) en
van Smallingerland (1886-1902). Op 14 Oct. 1880 huwde hij te Loppersum met
A n n a S o p h i a W i c h e r s , geb. aldaar 27 Oct. 1857, overl. te Oosterbeek 17
Febr. 1927.
Zie: Nederland's Patriciaat (1928), 220.
Wumkes

[Tresling, Theunes Haakma (1)]
TRESLING (Theunes H a a k m a ) (1), geb. 1 Jan. 1769 te Leeuwarden, overl. te
Scharmer 22 Oct. 1828, zoon van luitenant T j a l l i n g T r e s l i n g en P e t r o n e l l a
H a a k m a , liet zich 18 Sept. 1786 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, promoveerde in de rechten 1792, was aldaar advocaat en lid der
Provinciale staten van Groningen. Hij huwde er 13 Juli 1794 met E l i s a b e t h
R u a r d i , geb. 20 Maart 1775 te Deventer, overl. te Groningen 24 Maart 1847. Van
hem verscheen: Verhandeling over het regt van beklemming (Gron. 1805);
Verhandeling over hetgeen thans voor onze burgerlijke rechtsgeleerdheid en
wetgeving te doen is (Gron. 1811); Bericht betrekkelijk het recht van beklemming
(Gron. 1819); met Mr. H.O. F e i t h , Memorie van regte (Gron. 1812), ook vertaald
in het Fransch; Hulde aan den hoogleeraar A.J. Duymaer van Twist (Gron. 1822).
Zijn zoon Paulus gaat hiervoor en Joannes Ruardi T. volgt.
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Zie: Nederland's Patriciaat (1928), 214; Handel. Maatsch. der Nederl. letterk.
(1829), 33; Levensbericht door prof. H.W. Tydeman in Hand. Maatsch. der Ned.
letterk. (1863).
Wumkes

[Tresling, Theunes Haakma (2)]
TRESLING (Theunes H a a k m a ) (2), geb. te Scharmer 23 Oct. 1834, overl. te
Winschoten 7 Sept. 1907, zoon van Joan Diderik T., die voorgaat, en A n n a
S o p h i a W i c h e r s . Hij liet zich 11 Sept. 1854 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 27 Juni 1860 in de geneeskunde promoveerde
op een proefschrift De rachiti. Hij vestigde zich als med. dr. te Winschoten, was daar
lid van den gemeenteraad en lid van den geneeskundigen raad van Friesland en
Groningen. Op 30 Juli 1860 huwde
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hij te Groningen met H a r m a n n a D i e p h u i s , geb. te Appingedam 14 Juli 1843,
overl. te Winschoten 29 Oct. 1886. Zie: Nederland's Patriciaat (1928), 217.
Wumkes

[Tresling, Joannus Ruardi]
TRESLING (Joannus R u a r d i ), geb. 24 Aug. 1795 te Groningen, overl. te
Weltevreden 18 Jan. 1831, zoon van Theunes Haakma T. (1), hiervoor, en
E l i s a b e t h R u a r d i , liet zich 15 Sept. 1810 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 29 Maart 1817 in de rechten promoveerde op
een proefschrift Selecta quaedam de reconventione, et speciatim de exceptione
caussae praejudicialis, reconventionem excludente. Hij was rijksadvocaat te
Weltevreden. Huwde 12 Dec. 1817 te Groningen met A a f j e A l b e r t i n e K e i s e r ,
geb. 20 Febr. 1798 te Groningen en overl. te Nijmegen 6 Aug. 1881.
Zie: Nederland's Patriciaat (1928), 214.
Wumkes

[Tresling, Sibrandus Stratingh]
TRESLING (Sibrandus S t r a t i n g h ), geb. te Groningen 22 Juni 1836, overl. te
Hilversum 31 Dec. 1897, zoon van Mr. T j a l l i n g P e t r u s T. en W i l l e m i n a
L o u r e n t i a S t r a t i n g h , liet zich 4 Juni 1855 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 23 Nov. 1861 in de verloskunde op stellingen
promoveerde. Hij vestigde zich als med. doctor eerst te Havelte, daarna te Hilversum.
Op 26 Juli 1867 huwde hij te Meppel met C a t h a r i n a R o l i n a T o n c k e n s ,
geb. aldaar 20 Jan. 1840, overl. te Hilversum 3 Maart 1918.
Zie: Nederland's Patriciaat (1928), 219.
Wumkes

[Tresling, Johan Peter Abraham Wintgens]
TRESLING (Johan Peter Abraham W i n t g e n s ), geb. te Scharmer 20 Juni 1831,
overl. te Slochteren 6 Dec. 1875, zoon van Joan Diderik T., hiervoor, en A n n a
S o p h i a W i c h e r s , liet zich 26 Aug. 1850 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 5 Oct. 1855 in de rechten promoveerde op
stellingen. Hij was notaris te Slochteren (1866-75) en huwde 30 Juni 1866 te
Onderdendam met G e e r t r u i d a W i l h e l m i n a A d r i a n a v a n R o y e n , geb.
aldaar 22 Nov. 1828, overl. te Groningen 5 Febr. 1887.
Zie: Nederland's Patriciaat (1928), 216.
Wumkes

[Trigland, Cornelis]
TRIGLAND (Cornelis), geb. te Amsterdam 1609 of 1610, overl. te 's Gravenhage
20 Aug. 1672, zoon van prof. Jacob (1) T. (dl. VI, kol. 1282) en van S t i j n t j e
Hendriks Stoof.
Volgens Coccejus was hij ‘het beeld van zijn beroemden vader en wedijverde
met hem in roem en geleerdheid.’ In 1627 werd hij onder prof. Colonius student en
als bursaal in het fransche college ingeschreven voor de studie der godgeleerdheid,
waarin hij ook promoveerde. In 1632 werd hij predikant te Wormer, in 1634 te Hoorn.
Beroepen te 's Gravenhage 10 Febr. 1638, werd hij aldaar 11 April 1638 tegelijk
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met Streso bevestigd. In 1651 was hij praeses der zuidhollandsche synode te
Schiedam, in 1657 evenzoo te Delft, in 1664 te Woerden en in 1668 te Leiden. Hij
stond bij het hof in hooge achting: 8 Juli 1650 vergezelde hij de Prinses naar Turnhout
en keerde 16 November terug. In 1656, toen de Princes-royale naar Frankrijk vertrok,
en de jonge Prins te Honsholredijk achterbleef, werd Trigland door de beide
Princessen-douairières gekozen om den lateren stadhouder Willem III
godsdienstonderricht te geven en het toezicht te houden op zijn opleiding. Met hart
en ziel aanvaardde hij deze taak en hechtte zich buitengewoon aan zijn hoogen
leerling, die hem weder-
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keerig alle achting en liefde toedroeg. (Zie: J a c . T r i g l a n d i u s , Laudatio funebris
Guilielmi III regis, Mei 1702). Gelijk Fénélon den Telemaque voor zijn kweekeling,
den hertog van Bourgondië opstelde, zoo schreef Trigland voor zijn vorstelijken
leerling zijn Idea sive imago Principis Christiani ex Davidis Psalmo centesimo prima
expressa et adunbrata á Cornelio Triglando St. Theol. Doct. Ecclesiae Hagiensis
Pastore et celsissimi Principis Guilielmi Ephoro (Hagae Comit. 1661). Tegenover
den titel vindt men het portret van den Prins door A.v. Z i j l v e l t gegraveerd naar
de schilderij van A. R a g u e n a a r en eenige latijnsche dichtregels van Huygens
er onder.
Na de opdracht aan den Prins en een voorbericht volgen gedichten van Const.
Huygens, Franciscus Plante en Theodorus Trigland (broeder van Cornelis), Psalm
CI, votum regis, en eindelijk, naar aanleiding van den psalm, de Idea.
Dit zeer geprezen werk getuigt van des opstellers groote toegenegenheid en
liefde voor den Prins, een liefde, die nog zijn hart vervulde, toen hij een treffend
schrijven (door middel van een zijner zoons) tot den Prins richtte, toen deze tot de
waardigheden van zijn voorouders was verheven. Trigland was toen al lijdende en
moest het bed houden. Eenige weken daarna overleed hij. De genoemde brief is
door Schotel meegedeeld in de Godgeleerde Bijdragen van 1865.
Trigland is tweemaal gehuwd geweest. 1e te 's Gravenhage 11 April 1640 met
A n n a H a l l i n g h en daarna te 's Gravenhage 12 Jan. 1644 met B e a t r i x S n e l s ,
die hij als weduwe naliet (dochter van Mr. C o r n e l i s S. en jkvr. G e e r t r . v.
S y p e s t e y n ). Uit het eerste huwelijk: A n a n i a s , ged. Kloosterkerk 's Gravenhage
5 Febr. 1641, in 1658 student te Leiden. Uit het tweede huwelijk: J a c o b u s (ged.
a.v. 23 Oct. 1644), G e e r t r u i d a (a.v. 8 April 1646, gehuwd met D a n i ë l v.
A l p h e n , burgemeester van Leiden), en H e n d r i k A m e l i s (a.v. 28 Juni 1652).
Zijn portret is gegraveerd door J. Suyderhoef naar J. Mijtens.
Regt

[Trigland, Theodorus]
TRIGLAND (Theodorus), jur. utr. doctor, geb. te Amsterdam 1620, overl. te
Harderwijk 25 Oct. 1679, zoon van Jacobus (dl. VI, kol. 1282) en van S t i j n t j e
H e n d r i k s S t o o f , broeder van Ds. Cornelis, hiervóór.
Hij was advocaat voor den Hoogen Raad te 's Gravenhage en werd 12 April 1661
benoemd tot hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid te Harderwijk. Het rampjaar 1672
verwijderde hem voor korten tijd van zijn post. In 1665, 1668, 1677, 1678 bekleedde
hij het academisch rectoraat; in het laatstgenoemd jaar voerde hij den titel van
eersten hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid. Van zijn werken is ons alleen bekend:
o

Examen Institutionum juris (Amst. 1672, 12 ).
Hij huwde C o r n e l i a S t a l p e r t v a n d e r W i e l e , geb. 1626, dochter van
P i e t e r en M a r i a v. L i e b e r t . Bij haar won hij minstens drie kinderen, o.a. Mr.
P i e t e r T r i g l a n d , ged. te 's Gravenhage 28 Jan. 1659, overl. te Zwolle 8 April
1695, en in Aug. 1691 gehuwd met M a r i a M a c h t e l d W o l f s e n .
Regt

[Trip, Adriaen (1)]
TRIP (Adriaen) (1), geb. in 1620 en 3 Jan. 1621 ged. in de Nieuwe kerk te
Amsterdam, overl. tusschen 1684-87, zoon van Elias T., die volgt, en A e l t k e n
A d r i a e n s , gehuwd 28 Nov. 1645 met A d r i a n a d e G e e r , dochter van Louis
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de Geer, verhuisde in 1646 naar Zweden om de belangen der familie daar te
behartigen en ves-
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tigde zich te Norrköping. Na de regeling in 1653 keerde hij naar zijn vaderland terug
en zette zich eerst neder te Beverwijk, waar hij goederen bezat. Daarna,
waarschijnlijk omstreeks 1664, ging hij metterwoon naar Wildervank, waar hij een
heerlijkheid had, genaamd Trip. Hij was daar groot-grondbezitter en betrokken bij
belangrijke ondernemingen, o.a. bij die van A d r i a e n G e e r t s W i l d e r v a n c k ,
den hoofdaanlegger van de groote Muntendammer compagnie, waardoor de
tegenwoordige burgerlijke gemeenten Wildervank en Veendam ontstonden.
Bovendien was hij deelhebber in een compagnie met zijn nabestaanden ter exploitatie
van veenen, welke onderneming stellig den naam Trips Compagnie heeft gedragen,
die thans is ingedeeld bij de burgerlijke gemeenten Sappemeer, Muntendam en
Veendam.
Zijn zoons Joseph (1), Laurens en Louis (3) volgen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 81-89.
Wumkes

[Trip, Adriaen (2)]
TRIP (Adriaen) (2), geb. in 1694 in Wildervank, overl. te Groningen in 1734, zoon
van Laurens T., die volgt, en L u c r e t i a G o c k i n g a , huwde te Groningen 22 Apr.
1722 met A d r i a n a B o t h e n i u s , overl. Aug. 1780. Hij was gildereghtsheer,
daarop ontvanger en later weesheer te Groningen. Zijn zoons, Laurens Adriaan T.
en Adrianus Bothenius T., volgen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 176.
Wumkes

[Trip, Adriaen Joseph (1)]
TRIP (Adriaen Joseph) (1), geb. te Warffum in 1687, overl. in 1748 te Groningen,
zoon van Louis T., die volgt, en C h r i s t i n a T r i p , huwde 14 Juni 1710 A n n a
E l i s a b e t h W o l t h e r s , dochter van den groninger raadsheer Wolthers. Hij
hertrouwde in 1714 met J o h a n n a B o n d i n a G a l e s te Esschenhuisen
(Idskenhuizen) (Fr.), overl. 27 Sept. 1727. Hij was heer van Vredenburg op het
Hoogezand, doctor in de beide rechten (ingeschreven als student te Groningen 14
Sept. 1703) en in 1714 president van het Generaliteits-krijgsgericht van Stad en
Lande. Van 1716-26 komt hij voor als gezworene der stad Groningen, tevens als
monstercommissaris, van 1728-45 als hoofdman van de Hooge Justitiekamer. In
den preekstoel in de Herv. Kerk te Hoogezand is onder den lessenaar het Tripswapen
geschilderd met het onderschrift: Adriaan Joseph Trip op Vredenburg. Langs den
benedenrand van den preekstoel en den trap zijn de woorden gebeiteld: Met deezen
predickstoel vereerden hier de kerk: Trip, Butler, Duursema. Gods zeegen kroon
het werk. Ps. 98:5. Anno 1726. April. Op den dood zijner tweede vrouw maakte F.
B u n i n g een gedicht, getiteld: Vergoding van Mevrouw Johanna Bondina Gales.
Lucas Trip (2) bezong zijn nagedachtenis in een pindarischen lierzang, bij
gelegenheid van het huwelijk van den kleinzoon jhr. Mr. Adriaen Joseph (2), die
volgt, met Theodora Henriëtte barones van Rheden op 27 Nov. 1776.
Zijn zoon Jan Lucas, uit het 2e huwelijk, volgt.
Zijn portret is geschilderd door J.A. Wassenbergh in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 89-93.
Wumkes
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[Trip, Adriaen Joseph (2)]
TRIP (Adriaen Joseph) (2), ged. te Groningen 31 Dec. 1755, aldaar overl. 9 Febr.
1833, zoon van Jan Lucas T., die volgt, liet zich inschrijven als student aan de
hoogeschool van zijn geboortestad en promoveerde er 27 Juni 1776 tot jur. utr.
doct. op een proefschrift De convenientia juris naturalis et patrii, intuitu modi originarii,
adquirendi
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verum dominium. Hij huwde 27 Nov. 1776 met T h e o d o r a H e n r i ë t t a barones
van R h e d e n , geb. te Leer (O.-Fr.). Ter viering van dit huwelijk werd het gedicht
gemaakt, reeds vermeld in het vorig artikel over zijn grootvader. Na haar overlijden
in 1780 hertrouwde hij in 1797 met S i b i l l a C a t h a r i n a S i c h t e r m a n , wed.
van den raadsheer A d r i a a n B e r t l i n g . Op 7 Febr. 1818 werd hij in den
nederlandschen adel verheven en was lid van de Ridderschap en der Provinciale
staten van Groningen. Hij had een buitenplaats te Paterswolde.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 96, 97.
Wumkes

[Trip, Anthony Frederik]
TRIP (Anthony Frederik), geb. te Groningen 5 Febr. 1786, overl. te Maastricht 9
Maart 1845, zoon van Hendrik Rudolph T. (1), die volgt, en G i j s b e r t a M a r i a
v a n O m p h a l , huwde te Maastricht 29 Juni 1818 met M a r i e J a c q u e l i n e
C l a s i n e B e h r , geb. te 's Gravenhage 5 Aug. 1796, overl. 2 Dec. 1843, dochter
van F r i e d r i c h L u d w i g B e h r , 2de kolonel bij den
Kwartiermeester-Generaal-Staf, en van T h e r e s e E l i s a b e t h d e M i l l y , toen
wonende te Maastricht. Bij zijn huwelijk was hij kapitein bij de artillerie, in garnizoen
te Maastricht, later kolonel.
Zie: H.J. Trip, De Familie Trip (Gron. 1883), 173.
Wumkes

[Trip, Berend]
TRIP (Berend), ged. te Groningen 5 Maart 1786, ald. overl. 4 Nov. 1853, zoon van
Jacob T. (6), die volgt. en A n n a L e w e v a n M a t e n e s s e , liet zich 28 Juli 1803
inschrijven als student aan de groninger hoogeschool en promoveerde er 11 Mei
1808 op een proefschrift De jure accrescendi post hereditatem venditam. Na zijn
huwelijk op 17 Mei 1809 met M a r i a A l e t t a L o u i s a v a n d e L a n d e , vestigde
hij zich als advocaat en was eenigen tijd plaatselijk adjudant van den kolonel baron
Rosin, die, als commandant van de russische keizerlijke troepen, door welke het
departement van de Wester-Eems bezet was, 16 Nov. 1813 zijn hoofdkwartier te
Groningen had gevestigd. Daarna werd hij vrederechter te Veendam en 1 Nov. 1838
kantonrechter te Zuidbroek. In 1843 kreeg hij pensioen. Zijn zoon J a c o b T r i p ,
geb. te Veendam 16 Mei 1816, gehuwd te Dongen (N.-Brab.) 27 Nov. 1858 met
C a t h a r i n a M a r i a v a n K e s t e r e n (geb. te Geertruidenberg 1 Maart 1839,
dochter van H e n d r i k G e o r g e v a n K e s t e r e n , kapitein der genie, en
J e a n e t t e W i l h e l m i n a C o r n e l i a v a n d e r H e e r ) was
zouthoofddepôtpakhuismeester in Oost-Indië en overl. te Soerabaya 18 Nov. 1862.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 109, 110.
Wumkes

[Trip, Christiaan Johan]
TRIP (Christiaan Johan), geb. te Amsterdam 11 Juni 1808, overl. 7 Jan. 1883 te
Leer, zoon van Joseph T. (3), die volgt, en H i l l e t j e D i e t e r s , werd opgevoed
te Meurs, was student in de theologie te Utrecht 1826-32, was werkzaam als
hervormd predikant te Ballum c.a. op Ameland 1836-38 en te Leer 1838-83, waar
hij ook het ambt van superintendent bekleedde. Een week na zijn emeritaat kwam
hij te overlijden. Zijn eerste vrouw was S o p h i a L o u i s a P e t e r s , overl. te Leer
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18 Aug. 1845, zijn tweede vrouw E l i s a R ö b e n , geb. te Leer 6 Juni 1810, die hij
huwde 30 Oct. 1851.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 165-166.
Wumkes

[Trip, Cornelis]
TRIP (Cornelis), ged. te Amsterdam 2 Sept. 1695, overl. 1753, zoon van Lucas T.
(1), die volgt, en E l i s a b e t h C a l k o e n , liet zich 15 Sept. 1713 als jur. student
inschrijven aan de leidsche
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hoogeschool, 13 Aug. 1714 als jur. candidaat en op denzelfden datum promoveerde
hij tot jur. utr. doctor op een proefschrift De Nuptiis, hetzelfde onderwerp als zijn
vader. Hij trad 14 Juni 1716 in het huwelijk met M a r i a L e s e n t r e van Amsterdam.
Hij was vrijheer van Oud en Nieuw Goudriaan en Langerak, in 1713 kerkmeester
van de Nieuwe Walenkerk en werd toen ook commissaris, in 1729 schepen, in 1748
burgemeester, een en ander te Amsterdam. Voorts was hij assessor van het
Jachtgerecht van Brederode en directeur der Surinaamsche sociëteit.
Zijn zoon Lucas (3) volgt.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 197, 198.
Wumkes

[Trip, Dirk (1)]
TRIP (Dirk) (1), ged. te Amsterdam 18 Nov. 1691, aldaar begr. 8 April 1748, zoon
van Lucas T. (1), die volgt, en E l i s a b e t h C a l k o e n , promoveerde tot jur. utr.
doctor 19 Juni 1711 op een proefschrift De Furtis, huwde te Amsterdam 4 Dec. 1712
met C h r i s t i n a E i j g e l s , dochter van P i e t e r E i j g e l s , en hertrouwde aldaar
8 Febr. 1729 met A g a t h a L e v i n a G e e l v i n c k , dochter van Mr. L i e v e
G e e l v i n c k , burgemeester en raad. In 1708 was hij kerkmeester van de Nieuwe
Walenkerk, werd commissaris 1713, schepen 1726, burgemeester 1735, curator
van het amsterdamsche Athenaeum 1741, assessor van het gooilandsche
Jagtgeregt, gecommitteerde in het Collegie ter admiraliteit 1745 en 46, een en ander
te Amsterdam. Hem behoorde de hofstede Waterlant in Kennemerland.
Zijn zoons Lucas (4) en Pieter uit het eerste huwelijk, en Dirk (2) uit het tweede
huwelijk, volgen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 193, 194.
Wumkes

[Trip, Dirk (2)]
TRIP (Dirk) (2), ged. te Amsterdam 14 Febr. 1734, ald. begr. 4 Febr. 1763, zoon
van Dirk T. (1) hiervoor, en A g a t h a L e v i n a G e e l v i n c k , huwde te Amsterdam
11 Nov. 1760 met J a c o b a E l i s a b e t h v. S t r e i j e n en was kapitein van een
compagnie voetknechten ten dienste dezer landen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 194.
Wumkes

[Trip, Egidius Daniël]
TRIP (Egidius Daniël), geb. te Breda in 1751, overl. 1 Mei 1825, zoon van H i n d r i k
R u d o l p h T r i p en D i n a F r u y t i e r , huwde te Haaksbergen met J a c o m i n a
J a n s e n aldaar, en hertrouwde, mede aldaar, met F e n n a A l b r i n k , overl. 22
April 1812. Hij was eerst officier, later ontvanger der directe belastingen, alsmede
gemeenteontvanger te Haaksbergen. Zijn zoon H e n d r i k aldaar geb. 7 Sept. 1779
en gehuwd te Meppel 15 Nov. 1809 met A g n e t a H o u w i n k , was koopman te
Zwolle, later te Meppel en overleed aldaar 24 Mei 1859.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 158.
Wumkes

[Trip, Elias]
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TRIP (Elias), geb. omstreeks 1570 te Bommel, overl. waarschijnlijk in het laatst van
1635, oudste zoon van J a c o b T r i p , den oudst bekenden stamvader der Trippen
in de Noordelijke Nederlanden. Hij huwde, naar men mag aannemen, in 1594 te
Luik met M a r i a d e G e e r , overl. 1605, dochter van L o u i s d e G e e r e n
M a r i a d e l a F a l l e , halfzuster van den bekenden Lodewijk de Geer (dit dl. kol.
275). Hij hertrouwde 8 Mei 1611 met A e l t k e n of A l i t e a A d r i a e n s , overl.
1656, dochter van A d r i a e n J a n s z o o n , die o.a. in 1605-06 burgemeester was
te Dordrecht. Tot aan zijn dood was hij wegens Dordrecht bewindhebber van de
Oost-Indische Compagnie ter kamer van Amsterdam. In 1617 verplaatste hij zich
van Dordrecht naar Amsterdam en dreef een uitgebreiden handel o.a.
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in wapenen en engelsch geschut, ook in gemeenschap met de Geer, met wien hij
een in Holland aangeworven regiment voetvolk voor Venetië wapende. Toen de
Geer in 1628 zich metterwoon in Zweden vestigde, zette Elias zijn
handelsbetrekkingen met hem voort, evenals met de Kroon van Zweden in ruw
koper.
Zijn zoons waren Adriaen (1) en Jacobus (2), vgl. die artikelen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 34 v.v.
Wumkes

[Trip, Hendrik (1)]
TRIP (Hendrik) (1), ged. in de Waalsche kerk te Dordrecht 14 Jan. 1607, begr. te
Amsterdam 15 Nov. 1666, zoon van Jacob T. (1), die volgt, en M a r g a r e t h a
L o u i s d e G e e r , huwde 26 Apr. 1633 te Amsterdam met C e c i l i a G o d i j n
(G o d i n ), dochter van S a m u e l G o d i n , hertrouwde met zijn nicht J o h a n n a
d e G e e r , een dochter van Lodewijk de Geer (dit dl. kol. 275). Hendriks zoons uit
dit tweede huwelijk, Louis (2) en Matthias, volgen. In 1626 deed hij zaken in Zweden
voor zijn oom Elias, zie hiervoor, die hem een legaat vermaakte van ƒ 600, waarmede
hij in compagnieschap met zijn broeder Louis (1) handel in oorlogswapens dreef.
Met dezen broeder kocht hij in 1660 de noodige bouwruimte voor hun ontworpen
woning met de getimmerten daarop voor ƒ 54.000. Ontwerp en bouw van het huis
werden opgedragen aan den architect Justus Vingboons. In hetzelfde jaar werd de
eerste steen gelegd op de Kloveniersburgwal en bij de voltooiing werd de
koopmanswoning geroemd als een koninklijk paleis. De zuiderhelft viel bij het lot
aan Louis, de noorderhelft aan Hendrik ten deel. In 1801 en 1802 kwam het noordelijk
gedeelte aan den kunstmakelaar C o r n e l i s S e b i l l e R o o s die er een
kunstgalerij in aanlegde; reeds in 1750 had de kunstliefhebber G e r r e t
B r a a m c a m p het zuidelijk gedeelte tot museum bestemd. De achterkleinzoon
van den medestichter, Mr. L o u i s T r i p d e M a r e z vermaakte laatstgenoemd
deel bij testament van 27 Juli 1771 aan de stad Amsterdam. Onder koning Lodewijk
in 1809 verkocht Roos zijn recht op de noorderhelft ten gebruike van het ‘Wetgevend
Lichaam’ voor ƒ 72.000. Thans staat het Trippenhuis daar als een monument van
het oud-amsterdamsch handelspatriciaat. Het huis, voor de eene helft aan het Rijk,
voor de andere helft aan de stad behoorende, werd eerst Rijksmuseum en is thans
de zetel der Kon. acad. van wetenschappen.
Een door een onbekende geschilderd portret in de verz.-douair. baronesse van
Nagell-von Kretschmar op huize Neder-Hemert bij Heusde. Een marmeren borstbeeld
door een niet genoemd kunstenaar werd bezongen door Jan Vos.
Zie: J.A. A l b e r d i n g k T h i j m , Het Trippenhuis en zijne bewoners in De Dietsche
Warande (Amst. 1871), IX; H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 214-219.
Wumkes

[Trip, Hendrik (2)]
TRIP (Hendrik) (2), ged. te Amsterdam 25 Mei 1685, aldaar overl. omstreeks 1750,
zoon van Matthias T., die volgt, en M a r g a r e t h a T r i p , dreef een ijzerhandel,
was bewindhebber der Oost-Indische Compagnie en kerkmeester der Nieuwe
Walenkerk te Amsterdam.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 220, 221.
Wumkes
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[Trip, Hendrik Rudolph (1)]
TRIP (Hendrik Rudolph) (1), geb. in 1757, overl. te Utrecht 18 Sept. 1837, zoon van
H i n d r i k R u d o l p h T r i p en D i n a F r u i j t i e r , gehuwd met G i j s b e r t a
M a r i a v a n O m p h a l , was in 1795 klerk ter provinciale griffie te Groningen, in
1813 wijnkooper en commies bij de prefecture van de Wester Eems, in
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1818 komt hij voor als ontvanger der directe belastingen, tot in 1832 was hij
adjunct-commies der eerste klasse ter griffie van de provincie Groningen. Zijn
echtgenoote overleed 27 Nov. 1826 te Groningen.
Zijn zoon Anthony Frederik gaat hiervoor en Hendrik Rudolph (2) volgt.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 170, 171.
Wumkes

[Trip, Hendrik Rudolph (2)]
TRIP (Hendrik Rudolph) (2), geb. te 's Hertogenbosch 2 April 1779, overl. te 's
Gravenhage 7 Jan. 1865, zoon van Hendrik Rudolph T. (1), hiervoor, en G i j s b e r t a
M a r i a v a n O m p h a l , trad 9 April 1791 als kadet bij het korps artillerie te voet
in hollandschen dienst. In 1809 werd hij luitenant-kolonel bij den staf van het korps
artillerie en genie. Bij de vereeniging van Holland met Frankrijk in 1810 ging hij over
in franschen dienst en werd 17 Oct. 1813 krijgsgevangen bij Leipzig. In 1814 trad
hij weder als luitenant-kolonel bij het korps rijdende artillerie in nederlandschen
dienst; in 1820 werd hij kolonel; in 1826 generaal-majoor en in 1831
opperbevelhebber der artillerie bij het leger te velde. In 1837 werd hij benoemd tot
directeur-generaal van oorlog, uit welke betrekking hij eervol ontslagen werd 25
Dec. 1839 en op denzelfden datum benoemd tot adjudant-generaal van Z.M. den
Koning en tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Na in 1840 bevorderd
te zijn tot luitenant-generaal werd hij op zijn verzoek 17 Sept. 1841 gepensionneerd.
Hij maakte verscheidene veldtochten mede o.a. in Spanje 1809-12, in Duitschland
en Frankrijk. Hij werd gewond in den veldslag van Talavera, 28 Juli 1809, en in dien
van Bartsen, 21 Mei 1813.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 171, 172.
Wumkes

[Trip, Herman]
TRIP (Herman), ged. te Groningen 15 Dec. 1776, aldaar overl. 23 Jan. 1846, zoon
van Scato T. (3), die volgt, en C l a r a E l i s a b e t h W o l t h e r s , liet zich 30 Juni
1794 als student inschrijven aan de groninger hoogeschool, promoveerde er 5 Juli
1799 op stellingen en werd 30 Juli d.a.v. toegelaten als advocaat bij het gerichte
des Wold-Oldampts te Zuidbroek. Hij huwde 10 Mei 1801 met H e r m a n n a
E l i s a b e t h T j a s s e n s , dochter van S a m u e l W o l t e r T j a s s e n s , secretaris
van de Hooge Justitiekamer te Groningen, en H a r m a n n a M a r i a L a m a n . Op
1 Aug. 1799 werd hij gecommitteerd tot lieutenant quartiermeester bij het bataillon
artillerie der gewapende Burgerwacht in de departementen van de Eems, den Ouden
IJssel en den Rhijn. Naar aanleiding van zijn praktijk bij het gerichte te Zuidbroek
vestigde hij zich metterwoon in Veendam, waar hij zijn thuis had bij zijn grootmoeder.
Op 19 Juni 1801 kreeg hij de aanstelling tot richter van Zuidwolde en Noordwolde
en 19 Juli d.a.v. tot richter van Bedum c.a. Wegens de samenvoeging van
onderscheidene jurisdictiën te lande vervielen de voornoemde betrekkingen en werd
hij in 1803 aangesteld tot fiscaal in de jurisdictie van het Gorecht en Sappemeer.
Ten gevolge der nieuwe organisatie der rechterlijke macht in 1811 verviel die post
van fiscaal en vestigde hij zich te Groningen. In 1815 werd hij openbaar notaris in
het arrondissement Groningen, in plaats van Mr. Reneke Gockinga, en lid van den
raad te Groningen. In 1817 werd hij in den nederlandschen adel verheven.
Gedurende 39 jaar oefende hij de rechtsgeleerde praktijk uit en 28 jaar was hij lid
van den Gemeenteraad, waarvan 12 jaar tevens wethouder.
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Zijn zoons Hindrik Jan (2) en Scato (4) volgen.
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Zie: Groninger Courant (27 Jan. 1846); H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883),
131-136.
Wumkes

[Trip, Hindrik Jan (1)]
TRIP (Hindrik Jan) (1), ged. te Groningen 25 Jan. 1715, aldaar overl. 3 Febr. 1780,
zoon van Scato T. (1), die volgt, en M a r i a L a n t , huwde 12 Juli 1739 met A n n a
S i c c a m a , zuster van den ambtman W i a r d u s S i c c a m a . Hij werd 18 Oct.
1734 kapitein in nederlandschen dienst bij het regiment Saxen-Eisenach; 21 Febr.
1745 bevorderd tot majoor; 12 Dec. 1746 tot luitenant-kolonel en
kolonel-commandant, 25 April 1754 als kolonel door de Staten-Generaal gesteld
en gecommitteerd tot den staat en officie van sergeant major of
wagtmeester-generaal over al de infanterie en beëedigd 22 Mei 1754 als
generaalmajoor; 5 Dec. 1770 wegens het overlijden van W i l h e l m L o d e w i j k
baron v a n I m h o f f , generaal-majoor van de infanterie, door genoemde staten
gecommitteerd tot gouverneur over de stad Coevorden, mitsgaders de Ommer- en
Nieuwe Schansen en de Bourtange en 6 Dec. d.a.v. beëedigd. Eindelijk werd hij 24
Aug. 1772 gecommitteerd als lieutenant-generaal en beëedigd 21 Sept. d.a.v. Hij
bezat vele landgoederen in de groninger veenkoloniën, behalve de buitenplaats
Zomerlust, hem toegescheiden uit de moederlijke nalatenschap. Zijn weduwe
overleed 11 Mei 1814 in 93-jarigen ouderdom.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 125, 126.
Wumkes

[Trip, jhr. Mr. Hindrik Jan (2)]
TRIP (jhr. Mr. Hindrik Jan) (2), geb. te Groningen 21 Nov. 1811, overl. aldaar 11
Jan. 1886, was de vierde zoon van Herman T., die voorgaat, en H.E. T j a s s e n s .
Hij werd te Groningen 28 Juli 1829 als student ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 28 Juni 1834 op een dissertatie De similitudine inter delicta eorumque
poenas, cum in ultione hominum privata, tum in legibus populorum conspicua. Hij
werd advocaat te Groningen en 7 Oct. 1847 gekozen tot lid van den raad dier stad.
Op 16 Sept. 1850 werd hij in het kiesdistrict Groningen gekozen tot lid der Provinciale
staten. 27 Aug. 1851 door het nieuwe kiezerskorps tot lid van den raad herkozen.
Op 27 Juli 1851 werd hij benoemd tot schoolopziener. Op 5 Febr. 1853 werd hij
door den raad tot wethouder gekozen. In 1852 was het aantal leden, door het district
Groningen naar de staten afgevaardigd, met wijziging der grenzen van dat district
van 11 op 8 verminderd. Hierdoor viel Trip bij de herstemming op 24 Mei 1853 als
lid af. Op 16 Jan. 1864 koos de raad hem tot gemeenteontvanger. Hij trad dus als
raadslid en wethouder af. Op 9 Dec. 1871 werd hij op verzoek eervol ontslagen als
schoolopziener. Hij richtte in 1863 te Groningen de bouwvereeniging op, wier
voorzitter hij werd.
Hij werd in 1817, doordat zijn vader in den adelstand verheven werd, eveneens
van adel. Hij huwde 14 Sept. 1837 C a t h a r i n a G e s i n a H a e r s m a v a n
V i e r s s e n , geb. 10 April 1816, overl. 12 Maart 1898, bij wie hij een zoon had.
Hij schreef: Het domicilie van onderstand volgens de wet van 28 Juni 1854 (Gron.
1862); Geschiedenis der ziekten die in de 17e, 18e en begin 19e eeuw algemeen
geheerscht hebben te Groningen (Gron. 1867); De reiniging der stad Groningen in
verband met de veenkoloniën in hare voormalige jurisdictiën van 't begin der 15e
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eeuw tot den tegenwoordigen tijd (Gron. 1880); De familie Trip (niet in den handel)
(Gron. 1883).
Ramaer

[Trip, Jacob (1)]
TRIP (Jacob) (1), geb. te Bommel 1575 en gehuwd met M a r g a r e t h a L o u i s
d e G e e r ; hun zoon Hendrik (1) gaat hiervoor en Louis (1)
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volgt. Jacob (1) is waarschijnlijk overleden te Dordrecht in 1663 en was een zoon
van J a c o b , den stamvader van het geslacht Trip. Een kleinzoon van denzelfden
naam J a c o b werd gedoopt in de Waalsche kerk te Dordrecht 22 Febr. 1604 en
begraven Dec. 1670 te Amsterdam. Hij was aldaar 14 Febr. 1634 gehuwd met
J o h a n n a G o d i j n (G o d i n ). Zijn oom Elias (zie art.) vermaakte hem ƒ 4000
voor de goede diensten ‘die hij van deselve in Engeland en elders genooten had’
daarbij expresselijk verklarende, dat het zijn wil was, dat deze gelden ‘sullen gelegt
worden in compagnie met Sr. Louis de Geer, zijn oom, om handel te doen in geschut’.
Zijn portret is geschilderd door J.Gz. Cuyp.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 206, 207.
Wumkes

[Trip, Jacobus (2)]
TRIP (Jacobus) (2), ged. te Amsterdam 14 Sept. 1627, sterfjaar niet bekend, zoon
van Elias T., hiervoor, en A e l t k e n A d r i a e n s , liet zich 2 Maart 1640 inschrijven
als stud. math. aan de leidsche hoogeschool, huwde te Amsterdam 29 April 1652
met E l i s a b e t h B i c k e r , dochter van J a n B i c k e r , oud-schepen van
Amsterdam, en A g n e t a d e G r a e f . Hij hertrouwde te Amsterdam 20 Febr. 1663
met M a r g a r e t h a M u n t e r aldaar, dochter van schepen J a n M u n t e r en
M a r g a r e t h a G e e l v i n c k . Hij was in 1653 kerkmeester van de Oude Kerk, in
1656 regent van het Burgerweeshuis, in 1658 commissaris van huwelijksche zaken,
in 1675 kerkmeester van de Nieuwe Kerk.
Zijn zoons Jacobus (3) en Lucas (1) en Jan T.v. Berkenrode volgen.
Zijn door B. van der Helst geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 178, 179.
Wumkes

[Trip, Jacobus (3)]
TRIP (Jacobus) (3), ged. te Amsterdam 25 Jan. 1671, aldaar overl. 1728, zoon van
Jacobus (2), hiervoor, en M a r g a r e t h a M u n t e r , liet zich 17 Sept. 1688
inschrijven als jur. student aan de leidsche hoogeschool en promoveerde er tot jur.
utr. doct. Hij huwde te Amsterdam 8 Oct. 1697 met J a c o b a M a r g a r i e t a
K l o p p e r . In 1694 was hij aldaar regent van het Krankzinnigenhuis, in 1721 lid en
raad ter Admiraliteit van West-Vriesland en het Noorder quartier, voorts commissaris.
Zijn zoon Jan volgt.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 199, 200.
Wumkes

[Trip, Jacobus (4)]
TRIP (Jacobus) (4), ged. te Amsterdam 21 Aug. 1695, aldaar overl. 1756, zoon van
J a n T r i p en M a r g a r e t a C e s i l i a N i j s , liet zich als jur. student aan de
leidsche hoogeschool inschrijven 5 Jan. 1715 en promoveerde er 10 Jan. 1715 tot
jur. utr. doctor op een proefschrift De ultimis voluntatibus. Hij trad 8 Dec. 1715 te
Amsterdam in het huwelijk met M a r i a J a c o b a S i x , dochter van J a n S i x ,
schepen en raad. Hij hertrouwde te Amsterdam 10 April 1718 met A g a t h a M a r i a
P a n c r a s . Hij was bij zijn eerste huwelijk in 1715 secretaris en werd in 1723
schepen te Amsterdam. Hem behoorde het edele huis te Adrichem in de banne van
Wijk aan Duin.
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Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 186-188.
Wumkes

[Trip, Jacobus (5)]
TRIP (Jacobus) (5), ged. te Amsterdam 5 Oct. 1723, overl. na 1775, zoon van Jan
T., die volgt, en E l i s . J o h . S c h i l t h o u w e r , liet zich als jur. student inschrijven.
aan de leidsche hoogeschool 30 Maart 1743, huwde te Amsterdam 9 April 1748
met jkvr. M a r i a C a t h a r i n a B e r e w o u t , dochter van F r e d e r i k B e r e w o u t ,
schepen en raad aldaar, en vrouwe M a r i a
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D u p e i j r o u . Hij was secretaris van Amsterdam. Zijn zoon J a n , ged. te Amsterdam
25 Mei 1753, huwde te Lemmer in Juni 1775 met jkvr. A n n a M a r i a S c h u i j t ,
dochter van A l b e r t u s S c h u i j t .
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 204, 205.
Wumkes

[Trip, Jacob (6)]
TRIP (Jacob) (6), ged. te Groningen 23 Febr. 1749, aldaar overl. in 1803, zoon van
Lucas T. (2), die volgt, en B e e r t a S i b e n i u s , huwde 12 Maart 1780 met A n n a
L e w e v a n M a t e n e s s e , van Grave, dochter van generaal-majoor H.F. L e w e .
Hij was toen art. lib. magister, phil. dr. en capitain ingenieur. Hij verkreeg dien
doctoralen graad te Groningen 14 Dec. 1771 en verdedigde in militaire kleeding zijn
proefschrift Fundamenta scientiae jactus bombarum regendi. Deze verhandeling
beschouwde hij als het begin van een meer omvattend werk, dat echter niet is
verschenen, waarschijnlijk ten gevolge van het feit, dat de Prins-erfstadhouder hem
naar Nijmegen in actieven dienst riep. Hij verliet den dienst al spoedig, althans hij
was in 1786 boekhouder-voogd van Pelster- (Heilige Geest) Gasthuis te Groningen
en in 1787 lid van het Exercitiegenootschap onder de zinspreuk ‘Voor onze duurste
panden’. In 1795 werd hij als ingenieur met nog enkele anderen benoemd, om den
commandant der burgerlijke macht te Groningen met raad en daad te dienen.
Zijn zoon Berend gaat hiervoor en Lucas (5) volgt.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 104, 105.
Wumkes

[Trip, Jacob Elias]
TRIP (Jacob Elias), geb. op de Warfumborg in 1687, overl. Mei 1719, zoon van
Louis (3), die volgt, en C h r i s t i n a T r i p , liet zich 11 Juli 1714 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Leiden en promoveerde aldaar 7 Aug. d.a.v. tot jur.
utr. doct. op een proefschrift Ad Sctum Vellejanum. Hij was in 1712 gehuwd met
A n n a T i t i a N i j s i n g h , geb. te Groningen, dochter van den drentschen
gedeputeerde L u c a s N i j s i n g h . Hij was in 1715 als onderkoopman op reis naar
Batavia. In 1716 was hij fiscaal te Sourata, residentie Madioen.
Zijn zoon Lucas (2) volgt.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 100, 101.
Wumkes

[Trip, Jacob Lucas]
TRIP (Jacob Lucas), ged. te Groningen 14 Dec. 1806, overl. te Nieuwer-Amstel 18
Mei 1879, zoon van Lucas T. (5), die volgt, en M a r g i e n v a n B o l h u i s , liet zich
5 Jan. 1824 als student aan de hoogeschool van zijn geboortestad inschrijven en
promoveerde er 22 Dec. 1831 tot jur. utr. doct. op een proefschrift Observationes
de privilegio, quod venditori navis, iisque, qui ad navem extruendam materias et
operas praestiterunt, competit. Hij was advocaat, rentmeester van de Stadsveenen,
majoor der dienstdoende schutterij te Groningen en huwde 24 Juli 1834 met M a r i e
M o r i t s B u s m a n n te Sappemeer, dochter van G e o r g e M o r i t s B u s m a n n ,
in leven gep. luitenant-generaal-titulair, en W i l h e l m i n a S t a r L i c h t e n v o o r t .
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 107.
Wumkes

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

[Trip, Jan]
TRIP (Jan), ged. te Amsterdam 8 Nov. 1702, begr. 14 Febr. 1772, zoon van Jacobus
T. (3), hiervoor, en J a c o b a M a r g . K l o p p e r , huwde met E l i s a b e t h
J o h a n n a S c h i l t h o u w e r en hertrouwde te Velsen 8 Sept. 1739 met
M a r g a r e t h a A g a t h a v a n d e P o l l van Amsterdam, dochter van Mr. J a n
v a n d e P o l l , regeerend burgemeester aldaar. Hij was schepen en secretaris
der stad, 1740, 1765. Hem behoorde het landhuis Roos en Beek in Kennemerland.
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Zijn zoon Jacobus (5) gaat hiervoor.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 202.
Wumkes

[Trip, Jan Lucas]
TRIP (Jan Lucas), ged. te Groningen 29 Aug. 1726, overl. Maart 1786, zoon van
Adriaen Joseph T. (1), hiervoor, en J o h a n n a B o n d i n a G a l e s , huwde Maart
1747 met P e t r o n e l l a P i c c a r d t , overl. Jan. 1802 te Slochteren. Hij was heer
van Vredenburg te Hoogezand, artilleriemeester van stad en lande van 1750-85.
Zijn portret in olieverf komt voor op een behangsel, in 1883 ten huize van Mr. G.W.
Wijckerheld Bisdom te Groningen, hem voorstellende in een trekschuit zijn pijp
rookende en op den achtergrond het huis Vredenburg, dat later verkocht werd aan
de familie Metelerkamp. Ook komt zijn naam voor op twee kanonnetjes met het
jaartal 1760, eigendom van jhr. Herman Laman Trip.
Zijn zoon Adriaen Joseph (2) gaat hiervoor.
Een geschilderd portret, hem voorstellend met zijn 2 broertjes, door J.A.
Wassenberg, is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 93-94.
Wumkes

[Trip, Jan Willem]
TRIP (Jan Willem), ged. te Amsterdam 13 Mei 1716, aldaar overl. in 1738, zoon
van Jan Trip de Jonge (zie beneden bij Jan Trip van Berkenrode) en P e t r o n e l l a
v a n H o o r n , werd als jur. student honoris causa ingeschreven aan de leidsche
hoogeschool 5 Juni 1732, was in 1733 kerkmeester in de Noorderkerk te Amsterdam.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 185, 186.
Wumkes

[Trip, Joseph (1)]
TRIP (Joseph) (1), geb. te Norrköping in Mei 1656, overl. 1716, zoon van Adriaen
T. (1), hiervoor, en A d r i a n a d e G e e r , liet zich 1 Juli 1675 inschrijven als student
aan de groninger hoogeschool, huwde in 1684 met B e e r t a E l i s a b e t h
G o c k i n g a , dochter van S c a t o G o c k i n g a en G e s i n a W i c h e r s . Hij kreeg
van zijn vader als huwelijksgift 2½ kavelingen veenen in de Wildervank, was
secretaris van de hooge justitiekamer te Groningen 1683-1703, raadsheer 1704-14,
lid van de admiraliteit te Amsterdam 1706, lid van de Gedeputeerde staten der prov.
Groningen 1709, lid van de Hooge justitiekamer uit de stad 1712, ordinair lid van
de admiraliteit te Harlingen 1715 en kerkvoogd in de Wildervank. In 1883 had jhr.
Mr. Scato Laman Trip van hem en zijn vrouw een door R. Koets geschilderd portret.
Zijn zoon Scato (1) volgt.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 137-138.
Wumkes

[Trip, Joseph (2)]
TRIP (Joseph) (2), ged. te Groningen 29 Juli 1711 en aldaar overl. Mei 1763, zoon
van Scato T. (1), die volgt, en Maria Lant, liet zich 29 Aug. 1731 inschrijven als jur.
student aan de leidsche hoogeschool, huwde in 1735 met B e r n a r d i n a J o h a n n a
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C o o p s te Groningen, overl. Nov. 1780 aldaar, was gezworene 1739-49, raadsheer
1751-63, lid van Gedeputeerde staten der provincie 1750, 1761, van de
Staten-Generaal 1753, 1754, 1758, van de Provinciale rekenkamer 1757.
Zijn zoon Joseph (4) volgt.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 122-123.
Wumkes

[Trip, Joseph (3)]
TRIP (Joseph) (3), geb. te Breda 18 Febr. 1753, overl. te Meurs 10 Oct. 1840, zoon
van H i n d r i k R u d o l p h T r i p en D i n a F r u y t i e r , liet zich 18 Sept. 1767 als
student aan de leidsche hoogeschool inschrijven, huwde eerst met de weduwe van
kolonel Weiss, in leven in garnizoen op de Kaap de Goede Hoop, later met H i l l e t j e
D i e t e r s van de Nieuwe Schans,
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overl. 30 Jan. 1825. Hij was scheepskapitein en ontvanger der convoijen en licenten
te Nieuwe Schans, later rentenier.
Zijn zoon Christiaan Johan gaat hiervoor, Joseph Lambert en Rudolph Hermann
volgen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 165.
Wumkes

[Trip, Joseph (4)]
TRIP (Joseph) (4), ged. te Groningen 16 Juli 1754, zijn sterfjaar is onbekend, zoon
van Joseph T. (2), hiervoor, en B e r n a r d i n a J o h a n n a C o o p s , liet zich 31
Aug. 1772 inschrijven als jur. student aan de groninger hoogeschool en promoveerde
er 30 Aug. 1776 op een proefschrift De testamento privilegiato parentum inter liberos,
tam ex jure patrio, quam Romano, opgedragen aan zijn oom, den luitenant-generaal
H e n d r i k J a n T r i p . Hij huwde met H e n r i e t t a C a t h a r i n a M o l l e r , was
gezworene te Groningen 1786-88, provinciaal artilleriemeester 1789, raadsheer
1790-94, lid van de provinc. rekenkamer 1792.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 123.
Wumkes

[Trip, Joseph Lambert]
TRIP (Joseph Lambert), geb. te Meurs 2 Sept. 1818, overl. te Dusseldorp 22 Dec.
1878, zoon van Joseph T. (3), hiervoor, en H i l l e t j e D i e t e r s , huwde met
A l w i n e H i l g e r te Lennep. Hij was kapitein der infanterie in Pruisen, daarna
burgemeester in Solingen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 168.
Wumkes

[Trip, Laurens]
TRIP (Laurens), ged. te Beverwijk 15 Juli 1663, sterfjaar niet bekend, zoon van
Adriaen T. (1), hiervoor, en A d r i a n a d e G e e r , huwde te Groningen met
L u c r e t i a G o c k i n g a in 1693. Hem werd 7 Sept. 1691 het kleine burgerregt der
stad geaccordeerd, evenals aan zijn broeders Louis (3) en Joseph (1).
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 174.
Wumkes

[Trip, Laurens Adriaan]
TRIP (Laurens Adriaan), ged. te Groningen 30 Mei 1723, overl. Dec. 1782, zoon
van Adriaen (2), hiervoor, en A d r i a n a B o t h e n i u s , liet zich 10 Sept. 1739 te
Groningen als jur. student inschrijven en promoveerde er tot jur. utr. doctor op een
proefschrift' De adoptionibus, 24 Juni 1744. Hij huwde te Groningen in 1749 met
E l i s a b e t h S o p h i a W i c h e r s , dochter van J a n W i c h e r s en E l i s a b e t h
S o p h i a T r i p , en hertrouwde aldaar in 1775 met M a r g a r e t h a B e r g h u i j s ,
geb. te Coevorden, weduwe van A g a e u s H a m e r s t e r (overl. Juni 1809,
oud-commijs van de financiën in Friesland). Hij was achtereenvolgens secretaris
der stad Groningen, raadsheer aldaar, lid van de admiraliteit te Harlingen, lid van
de Staten-Generaal uit de stad, lid van de Gedeputeerde staten van Groningen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 177.
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Wumkes

[Trip, Louis (1)]
TRIP (Louis) (1), ged. te Dordrecht 1605, begr. te Amsterdam 20 Juli 1684, zoon
van Jacob (1), hiervoor, en M a r g a r e t h a L o u i s d e G e e r . Hij huwde 25 Nov.
1631 te Dordrecht met E m e r e n t i a H o e f f s l a g e r . In 1624 werd hem door zijn
oom Elias ƒ 1000 gelegateerd, waarmede hij evenals deze, met zijn broeder Hendrik
(1) onder de firma L. en H. Trip handel dreef, hoofdzakelijk in oorlogswapens. In
1672, bij den val der partij van de Witt, nam hij onder de candidaten van den prins
van Oranje plaats in de vroedschap. In de schepenbank moesten anderen voor hem
wijken. Als burgemeester nam hij in 1674 een zetel in. In 1677 kwam hij weer aan
en in 1679 werd hij uit de oud-burgemeesteren herkozen. Hij en zijn ambtgenooten,
de burgemeesteren Gillis Valckenier, Nicolaes Pancras en Joan Munter, wetende
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dat de boedel van stadhouder Willem III met vele schulden was bezwaard en dat
dit Z.H. zou kunnen weerhouden van een huwelijk overeenkomstig zijn staat, deden
in 1674 den raad een voorstel, den Prins te ontheffen van een schuld van 2 millioen
gln. en deze voor rekening van de provincie over te nemen, gelijk ook geschiedde.
In 1680 werd hij benoemd in een commissie in zake den aanleg van nieuwe
waterkeeringen langs den IJkant. Op een marmeren tafel aan de Nieuwebrug op
het Damrak staat o.a. zijn wapen, daar aangebracht bij den verbouw, 25 Juli 1681.
Hij was bewindhebber van de O.I.C. en medestichter van het Trippenhuis, waarvan
hij het zuidelijk deel bewoonde.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 208-210.
Wumkes

[Trip, Louis (2)]
TRIP (Louis) (2), ged. in de Walenkerk te Amsterdam 7 Sept. 1653, aldaar begr. 1
Dec. 1707, zoon van Hendrik T. (1), hiervoor, en J o h a n n a d e G e e r , huwde
aldaar 26 Mei 1676 met A n n a N u i j t s , dochter van D i o n i j s N u i j t s . Hij was
in 1671 kerkmeester van de Oosterkerk en in 1687 van de Noorderkerk. In 1689
werd hij commissaris van Amsterdam.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 222.
Wumkes

[Trip, Louis (3)]
TRIP (Louis) (3), geb. te Norrköping in 1654, waarschijnlijk overl, in 1701, zoon van
Adriaen T. (1), hiervoor, en A d r i a n a d e G e e r , huwde 17 Sept. 1679 eerst met
J o h a n n a M a r g a r e t h a d e G e e r , weduwe van prof. T. Andreae (dl. I, kol.
132), hertrouwde met zijn volle nicht C h r i s t i n a T r i p 30 Sept. 1682. Hij was
heer van de Warfumborg, die hij omstreeks 1683 aankocht van de erven Sickinghe.
Zij werd ook Sickingeburg genoemd en is afgebeeld op de kaart van de provincie
Groningen van W. en F. Coenders. Hij kocht met Michiel van Bolhuis in 1695 van
de erven Sickinghe het eiland Rottumeroog, dat in 1707 door zijn erven verkocht
werd aan den graaf van Clancarty, uit wiens nalatenschap het na eenige overgangen
aan de provincie kwam voor een som van ƒ 4612,12,0. Louis stelde er prijs op om
burger der stad Groningen te zijn en hem werd op 5 Febr. 1683 het ‘cleine
borgerrecht’ verleend (zie ook Laurens hiervoor). Zijn zoons Adriaen Joseph (1) en
Jacob Elias gaan hiervoor.
In 1883 waren ten huize van Mr. Hector Livius van Vierssen Trip te Groningen
twee geschilderde portretten in olieverf van hem en zijn vrouw Christina, waarschijnlijk
van den schilder R. Koets.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 89-91.
Wumkes

[Trip, Lucas (1)]
TRIP (Lucas) (1), geb. te Amsterdam 1666, aldaar begr. 20 Nov. 1734, zoon van
Jacobus T. (2), hiervoor, en M a r g a r e t h a M u n t e r , liet zich 11 Oct. 1686
inschrijven als student aan de leidsche hoogeschool en promoveerde er 9 Juli 1688
tot juris utriusque doctor op een proefschrift De Nuptiis. Hij trad te Amsterdam in
het huwelijk 28 Febr. 1690 met E l i s a b e t h C a l k o e n , dochter van C o r n e l i s
C a l k o e n . Hij was toen regent van het krankzinnigenhuis, in 1694 kerkmeester
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der Zuiderkerk, in 1698 commissaris, in 1701 schepen, in 1720 burgemeester.
Voorts was hij in 1712 kolonel der burgerij en raad ter admiraliteit, een en ander te
Amsterdam. Hem behoorde de lustplaats Meervliet in Kennemerland.
Zijn zoons Cornelis en Dirk (1) gaan hiervoor.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 192, 193.
Wumkes

[Trip, Lucas (2)]
TRIP (Lucas) (2), geb. te Eelde 20 Aug. 1713. overl. Aug. 1783 te Gronigen, zoon
van Mr.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1055
Jacob Elias T., hiervoor, en A n n a T i t i a N i j s i n g h , huwde te Groningen 5 Jan.
1738 met B e e r t a S i b e n i u s , overl. 1776, promoveerde te Leiden 18 Juni 1732
op een historische dissertatie De Jesuitis. Hij was gezworene te Groningen 1741-49,
raadsheer 1751-76, burgemeester 1779-83, lid der Staten-Generaal 1750, 1753,
1756, 1759 en 1771, lid van de Gedeputeerde staten 1762, 1768, lid van de
generaliteits-rekenkamer 1765, 1774, 1778, lid van de prov. rekenkamer 1777, lid
van den Raad van State 1781 en bewindhebber der W.I.C. Voor zijn tijdgenooten
was hij ‘een roem der burgerheeren en door geest en vinding een onnavolgbare
feniks der dichteren’ (Gron. Cour. 22 Aug. 1783). Van hem verschenen: Tijdwinst
in ledige uren (Leid. 1764; in 1774 aldaar verbeterd herdrukt); Irenophilus, Breydel
voor de heerschende Muytzucht, z. pl. of j. (1748); Eeuwzang op het verlaten beleg
van Groningen op 28 Aug. 1672 (Gron. 1772). Hij werkte mede aan de Groninger
Raarekiek, waarin vele illustre personaagien, Heeren van Stad en Lande, koome
te kijk (Gron. 1775; vervolg Gron. 1777; 2de vervolg 1782; 3de vervolg 1783; 4de
vervolg z.j.; 5de vervolg z.j. en titel).
Zijn zoon Johan Sibenius T. volgt.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 102-104; Jaarb. Ned. Adel (1890),
276; (1893), 524; Gron. Volksalm. (1846), 201; (1850), 129; (1901), 17, 45; (1908),
72; J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde (Haarl. 1924), 2de
dr., V, 386-388.
Wumkes

[Trip, Lucas (3)]
TRIP (Lucas) (3), ged. te Amsterdam 21 Juli 1720, aldaar overl. Jan. 1752, zoon
van Cornelis T., hiervoor, en M a r i a L e s e n t r e , liet zich als jur. stud. aan de
leidsche hoogeschool inschrijven 28 Jan. 1740 en promoveerde er 15 Juli 1740 op
een proefschrift De Servitutibus: usu et habitatione. Hij was gehuwd met J a c o b a
M a r g a r e t h a H o v e n . In 1735 was hij kerkmeester van de Oude Kerk, in 1743
werd hij commissaris en in 1746 schepen te Amsterdam.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 198.
Wumkes

[Trip, Lucas (4)]
TRIP (Lucas) (4), ged. te Amsterdam 3 Nov. 1720, aldaar begr. 6 Dec. 1762, zoon
van Dirk (1), hiervoor, en C h r i s t i n a E y g e l s , liet zich 19 Sept. 1740 inschrijven
als jur. student aan de leidsche hoogeschool en promoveerde er 6 Juli 1741 op een
proefschrift Ad tit. Inst. per quas personas cuique adquiritur. Hij huwde te Amsterdam
21 Dec. 1745 met C l a r a M a g d a l e n a D u p e i j r o u en was 1737 kerkmeester
van de Eilandskerk, in 1740 werd hij commissaris der stad. Ook komt hij voor als
meester-knaap van de houtvesterij van Gooiland.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 195.
Wumkes

[Trip, Lucas (5)]
TRIP (Lucas) (5), ged. te Groningen 8 April 1781, aldaar overl. Aug. 1810, zoon van
Jacob T. (6), hiervoor, en A n n a L e w e v a n M a t e n e s s e , liet zich 9 Juli 1795
als student inschrijven aan de hoogeschool van zijn geboortestad en promoveerde
er 17 Juli 1801 tot jur. utr. doct. op een proefschrift De fructibus domino proprietatis,
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atque usufructuario, ejusque heredibus attribuendis, finito jam usufructu en vestigde
zich te Groningen als advocaat. Hij huwde in 1806 met M a r g i e n v a n B o l h u i s ,
geb. te Groningen, dochter van den oudhopman J. v a n B o l h u i s .
Zijn zoon Jacob Lucas gaat hiervoor.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 106.
Wumkes

[Trip, Matthias]
TRIP (Matthias), ged. in de Walenkerk te Amsterdam 11 Oct. 1648, overl. aldaar
Juni 1645, zoon
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van Hendrik T. (1), hiervoor, en J o h a n n a d e G e e r , huwde 26 Juni 1683 met
M a r g a r e t a T r i p , geb. te Dordrecht, wonende in den Briel, dochter van S a m u e l
T r i p . Hij was commissaris van Amsterdam in 1678 en bij zijn overlijden
rekenmeester aldaar.
Zijn zoon Hendrik (2) gaat hiervoor.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 219, 220.
Wumkes

[Trip, Onno Zwier]
TRIP (Onno Zwier), geb. 8 Oct. 1837, overl. te Malang 6 Oct. 1880, zoon van
H e r m a n T r i p en A d r i a n a v a n d e r L e e u w (dochter van H o i j t e v a n
d e r L e e u w , predikant te Delft, en M a r g a r e t h a V l i e r b o o m ). Hij was kapitein
der infanterie bij het oost-indisch leger en nam deel aan den oorlog tegen Atjeh.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 138.
Wumkes

[Trip, Pieter]
TRIP (Pieter), ged. te Amsterdam 11 Febr. 1724, aldaar begr. 12 Aug. 1786, zoon
van Dirk (1), hiervoor, en C h r i s t i n a E i j g e l s , huwde 20 Sept. 1746 met jkvr.
A g a t h a M a r i a B u i j s , dochter van M a t t h i a s B u i j s en S o p h i a
H u i j d e k o p e r . Hij was in 1743 kerkmeester in de Oude Kerk te Amsterdam.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 195-196.
Wumkes

[Trip, Rudolf Hermann]
TRIP (Rudolf Hermann), geb. te Meurs 13 Juli 1814, overl. te Keulen 2 April 1873,
zoon van Joseph (3), hiervoor, en H i l l e t j e D i e t e r s , huwde 16 Maart 1843 met
G e r t r u d e L o u i s e K a l l e te Wezel, dochter van een koopman aldaar. Hij was
eerste luitenant bij de artillerie in Pruisen; later tot 1872 burgemeester der stad
Lennep, toen metterwoon naar Keulen gegaan.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 167.
Wumkes

[Trip, Scato (1)]
TRIP (Scato) (1), ged. te Groningen 15 Jan. 1686, zijn sterfjaar is onbekend, zoon
van Joseph (1), hiervoor, en B e e r t a E l i s a b e t h G o c k i n g a , liet zich 29 Juni
1706 als jur. student inschrijven aan de leidsche hoogeschool, huwde als
giltreghtsheer te Groningen in 1710 met M a r i a L a n t , dochter van H e n d r i k
L a n t , secretaris der hooge justitiekamer, en A n n a C o m m e n e s . Hij bezat vele
veenen en andere vaste goederen in de Wildervanck en omstreken, evenals zijn
vader en schoonvader Lant. Hij was raadsheer te Groningen 1717-20, lid van de
Staten-Generaal 1718, lid van den Raad van State 1721. Zijn weduwe hertrouwde
in 1731 met B e r n h a r t K n o c k , ontvanger ter admiraliteit.
Zijn zoons Hindrik Jan (1) en Joseph (2) gaan hiervoor.
In 1883 had de heer Scato Laman Trip een portret van dezen Scato door R. Koets,
evenals van diens ouders.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 119.
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Wumkes

[Trip, Scato (2)]
TRIP (Scato) (2), ged. te Groningen 3 Juli 1741, aldaar overl. Oct. 1798, was
gezworen der stad 1768-83, raadsheer 1784-93, in 1795 lid van de provisionele
municipaliteit, lid van de Staten-Generaal uit de stad 1786, 1787, 1790 en 1791, lid
van de Gedeputeerde staten 1794.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 124.
Wumkes

[Trip, Scato (3)]
TRIP (Scato) (3), geb. te Groningen 21 Febr. 1742, overl. aldaar 29 Juni 1822, was
de zoon van Hindrik Jan (1), hiervoor, en A n n a S i c c a m a . Hij studeerde te
Groningen, waar hij 12 Sept. 1761 werd ingeschreven, en waar hij 18 Mrt. 1767 in
de rechten promoveerde op een dissertatie De donatione actis insinuenda. Hij werd
ontvanger van den turfaccijns in Groningen en de Ommelanden
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en gaf in 1787 op zeer gematigde wijze als majoor bij het exercitiegenootschap
uiting aan zijn patriotsche gevoelens. Op 5 Oct. 1787, na de komst van het pruisische
leger, werd het genootschap door den raad ontbonden, maar het werd 25 Jan. 1795
hersteld en hij daarbij tot kolonel benoemd. Op 5 Aug. d.a.v. werd het korps in
verband met de totstandkoming van een leger der Bataafsche republiek opnieuw
ontbonden en 13 d.a.v. ook het genootschap.
Op 16 Oct. 1795 werd Trip commandant van de gewapende burgerwacht, maar
om gezondheidsredenen nam hij die benoeming niet aan.
Hij werd 27 Jan. 1796 in het kiesdistrict Veendam tot lid der nationale vergadering
gekozen. Hij behoorde daar tot de federalisten. Door zijn groningsche medeleden
werd hij gekozen tot lid der commissie tot het ontwerpen eener constitutie. Daardoor
nam hij tot 10 Nov. d.a.v. geen deel aan haar beraadslagingen. In Mei 1797 heeft
hij de groningsche universiteit heftig verdedigd. Toch werd besloten, dat slechts de
leidsche het jus promovendi zou hebben. De groningsche heeft dit recht evenwel
behouden doordat de nieuwe constitutie door volksstemming verworpen is.
Op 2 Aug. 1797 werd Trip door iemand uit de veenstreek vervangen. Op 20 Dec.
1798 werd hij in den ring Groningen gekozen tot een der 7 leden van het bestuur
van het departement van de Eems. Dit defungeerde 21 Juni 1802. Op 19 Juni 1805
werd hij door den raadpensionaris benoemd tot lid van den raad van Financiën van
het departement Groningen. Deze raad trad in Mei 1807 af. Sedert heeft hij geen
openbare betrekkingen meer bekleed.
Hij huwde 6 Mrt. 1768 C l a r a E l i s a b e t h W o l t h e r s , geb. 22 Oct. 1746,
overl. 16 Maart 1794, bij wie hij 4 zonen, van wie 3 jong stierven en een dochter
had; zijn zoon Herman gaat hiervoor.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 126-130.
Ramaer

[Trip, Scato (4)]
TRIP (Scato) (4), geb. te Hoogezand 25 April 1807, overl. te Deventer 30 Oct. 1871,
zoon van Herman T., hiervoor, en H e r m a n n a E l i s a b e t h T j a s s e n s , liet
zich 22 Mei 1823 als jur. student inschrijven aan de groninger hoogeschool en
promoveerde er 6 Nov. 1830 op een proefschrift Quaedam observationes ad locum
juris hodierni, qui est de matre, tutelam liberorum aetate minorum gerente vel
deferente. Hij huwde te Harlingen 6 Febr. 1851 met M a r t h a C o r n e l i a B l o k ,
dochter van Dr. K l a a s B l o k , secretaris en fabrikant te Harlingen, en J a n k e
Z i j l s t r a . Hij maakte den veldtocht in België mede bij de flankeurcompagnie der
studenten. Achtereen volgens was hij advocaat te Groningen, rijksontvanger te
Midwolda (O.), controleur der rijksbelastingen te Middelharnis, te Harlingen en
rijksontvanger te Deventer.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 139.
Wumkes

[Trip, Scato Hindrik Burs]
TRIP (Scato Hindrik Burs), geb. te Breda in 1749, overl. in Juni 1800, zoon van
H i n d r i k R u d o l p T r i p e n D i n a F r u i j t i e r , huwde te Groningen in 1772
met A n n a S o p h i a G o c k i n g a , geb. te Zuidbroek. Hij was toen kapitein onder
het lijfsregiment van Z.H. den prins van Oranje-Nassau. In 1785 werd hij ontvanger
te Hoogezand en was in de patriotsche beweging het mikpunt van haat eener
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verbolgen volksmenigte, aan wier woede hij met moeite ontsnapte. In 1795 deed
hij dienst als luitenant-kolonel te Groningen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 154-156.
Wumkes
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[Trip, Adrianus Bothenius]
TRIP (Adrianus B o t h e n i u s ), ged. te Groningen 2 Juni 1730, aldaar overl. Juni
1808, zoon van Adriaen T. (2), hiervoor, en A d r i a n a B o t h e n i u s , liet zich 27
Dec. 1746 inschrijven als jur. student aan de groninger hoogeschool en promoveerde
er 19 Sept. 1757 tot jur. utr. doct. op een proefschrift De consensu nuptiali. Hij huwde
in 1768 met A n n a v a n T e i j e n s , geb. te Beetsterzwaag, en was
achtereenvolgens gezworene te Groningen en secretaris der provinciale rekenkamer.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 178.
Wumkes

[Trip, Willem Laman]
TRIP (Willem L a m a n ), geb. te Hoogezand 19 Aug. 1809, overl. te Groningen 8
Oct. 1873, liet zich 11 Aug. 1826 als student inschrijven aan de hoogeschool aldaar
en promoveerde er 6 Juni 1832 op een proefschrift De hereditatis divisione secundum
jus hodiernum. Als student maakte hij in 1830 en 31 den veldtocht in België mede
met de groninger en franeker flankeurcompagnie. Op 4 Juli 1839 trad hij in het
huwelijk met J a c o b a C a t h a r i n a M u n n i k s , dochter van Dr. J a c o b u s
M u n n i k s en A n t o n i a C a t h a r i n a A b r e s c h . Hij was lid van de ridderschap,
advocaat, notaris en later medeontvanger der geestelijke goederen van de Ned.
Herv. Gemeente te Groningen.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 141.
Wumkes

[Trip, Johan Sibenius]
TRIP (Johan S i b e n i u s ), ged. te Groningen 10 Jan. 1740, aldaar overl. Jan. 1797,
zoon van Lucas T. (2), hiervoor, en B e e r t a S i b e n i u s , promoveerde te Groningen
20 Juni 1770 tot jur. utr. doct. op een proefschrift De jure linguae. Hij was stads
artilleriemeester 1770-81 en werd in 1782 procureur-generaal bij de hooge
justitiekamer.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 105.
Wumkes

[Trip van Berkenrode, Jan]
TRIP VAN BERKENRODE (Jan), geb. 31 Oct. 1664, overl. Dec. 1732, zoon van
Jacobus T. (2), hiervoor, en M a r g a r e t h a M u n t e r , liet zich 9 April 1682
inschrijven als jur. student aan de leidsche hoogeschool en promoveerde er 22 Juni
1685 tot jur. utr. doctor op een proefschrift De officio judicis. Hij huwde te Amsterdam
3 Jan. 1690 met M a r g a r e t h a C e s i l i a N i j s , overl. 1699, dochter van I s a a c
N i j s en hertrouwde te Amsterdam 27 Aug. 1713 met E l i s a b e t h T h i e l l e n s ,
vrouwe van Berkenrode, wed. B e n j a m i n P o u l l i , schepen en raad van
Amsterdam.
Hij was 1680 kerkmeester van de Oude Kerk te Amsterdam, in 1687 werd hij
commissaris, in 1696 schepen, in 1707 burgemeester, in 1709 raad van Amsterdam.
Van 1707-31 werd hij 15 maal met de waardigheid van burgemeester bekleed.
Voorts was hij bewindhebber der O.I.C., directeur van de Surinaamsche sociëteit
en werd 16 Juli 1728 curator der leidsche hoogeschool. Zijn portret staat vooraan
in het woordenboek van v. Hoogstraten, dat aan hem werd opgedragen.
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Zijn zoon J a n , bijgenaamd d e J o n g e , uit het eerste huwelijk, ged. te
Amsterdam 14 Jan. 1691, huwde aldaar 5 Mei 1715 met P e t r o n e l l a v a n
H o o r n , geb. te Batavia, en was secretaris van Amsterdam in 1715, in 1719
commissaris. Diens zoon Jan Willem gaat voor.
Zijn portret is gegraveerd door P. van Gunst, J. Houbraken en door een onbekende
naar J. Lindenberg.
Zie: J.H. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 183-185.
Wumkes

[Trip van Zoudtlandt, Albert Dominicus]
TRIP VAN ZOUDTLANDT (Albert Dominicus), geb. te Groningen 13 Oct. 1776,
overl. te 's-Gravenh. 22 Maart 1855, zoon van Jan Louis T.v.Z.,
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die volgt, en A n n a W i l h e l m i n a gravin v a n L i m b u r g S t i r u m , huwde met
C o r n e l i a G i j s b e r t a S m i t , geb. te Amsterdam, dochter van J a n S m i t en
A l i d a G i j s b e r t a B i l s t e i n . Na haar overlijden te Utrecht 9 Febr. 1825, in den
ouderdom van 49 jaar, hertrouwde hij te 's Gravenhage 16 Aug. 1826 met
E l i s a b e t h G r a t i a n a gravin v a n L i m b u r g S t i r u m , dochter van S a m u e l
J o h n graaf v a n L.S. en jkvr. J o h a n n a S a r a R e y n s t . Den 1sten Juli 1791
trad hij als kadet bij de infanterie in hollandschen dienst. In 1795 werd hij
overgeplaatst bij de cavalerie. In 1810 bij de vereeniging van Holland. met Frankrijk
ging hij in zijn rang als kolonel over in franschen dienst, waaruit hij 14 April 1814 op
verzoek eervol ontslagen werd. Op 7 Juni d.a.v. werd hij kolonel der cavalerie in
nederlandschen dienst en adjudant van Z.M. koning Willem I; 21 April 1815
generaal-majoor en 24 Nov. 1816 luitenant-generaal. Hij eindigde zijn loopbaan als
commandant der gezamenlijke cavalerie van het mobiele leger, waartoe hij 22 Maart
1831 was benoemd. Hij maakte verscheidene veldtochten mede, o.a. in Frankrijk,
Duitschland, Zweedsch Pommeren; was bij de inneming van Straalsund en het
vernielen van het korps van von Schill in 1809. Voorts was hij tegenwoordig bij den
tocht over de Beresina, waarbij hij een hoofdwonde bekwam en bij de veldslagen
bij Dresden, Warschau, Leipzig en Waterloo. Zijn weduwe stierf te Arnhem 25 Mei
1865. Zijn zoon Willem Frederik volgt.
Zijn door Dubois Drakonet geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 97-98.
Wumkes

[Trip van Zoudtlandt, Jan Louis]
TRIP VAN ZOUDTLANDT (Jan Louis), ged. te Groningen 24 Juli 1750, overl. te
Breda 7 Juli 1822, zoon van Jan Lucas T., hiervoor, huwde in 1772 met A n n a
W i l h e l m i n a gravin van L i m b u r g S t i r u m , geb. te Meppel. Het landgoed de
Kortenberg, een van het huis Grunsfoord afgespleten leen onder Wageningen, werd
hem 30 Sept. 1783 in beleening overgedragen, doch reeds op 14 Dec. 1787 droeg
hij het over aan Paul Matthias Thomas. Hij kocht 9 Juli 1811 van de erven F.G.
Zoreth en diens echtgenoote M.G. van Beek een landgoed in Noord-Brabant,
gemeente 's Prinsenhage, toen genoemd Zoutland. Bij Kon. besluit van 28 Maart
1815 werd hij in de ridderschap van Noord-Brabant toegelaten onder den naam J.L.
Trip van Zoutelande en in den nederlandschen adel verheven, onder den naam Jan
Louis Trip van Zoudtlandt (31 Juli 1816). Zijn zoon Albert Dominicus T.v.Z. gaat
hiervoor.
Zie: H.J. T r i p . De Familie Trip (Gron. 1883), 95-96.
Wumkes

[Trip van Zoudtlandt, Willem Frederik]
TRIP VAN ZOUDTLANDT (Willem Frederik) geb. te 's Gravenhage 9 Mei 1829,
overl. 15 Oct. 1906, zoon van Albert Dominicus T.v.Z., hiervoor, en E l i s a b e t h
G r a t i a n a gravin v a n L i m b u r g S t i r u m , was predikant te Uitwijk (N.-Br.)
1855-59 en .te Hattum 1859, waar hij 1 Aug. 1903 emer. werd. Hij huwde 3 Juli
1854 met jkvr. E l i s e F r a n ç o i s e V i c t o r i n e P a n c h a u d , geb. te Morees
(Zwitserl.) 14 Sept. 1829.
Zie: H.J. T r i p , De Familie Trip (Gron. 1883), 99.
Wumkes
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[Troelstra, Jelle]
TROELSTRA (Jelle), geb. te Lemmer 15 Oct. 1833, overl. te Leeuwarden 30 Jan.
1906, oudste zoon van den scheepstimmerman P i e t e r J e l l e s T. en T r i j n t j e
A l b e r t s J o n k m a n , groeide op in bekrompen omstandigheden, werkte als
13-jarige knaap op het postkantoor en bij den rijksontvanger, ook is hij een paar
jaar werk-
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zaam geweest aan de griffie van het Kantongerecht. In zijn vrijen tijd bestudeerde
hij de belastingwetten, en leerde de moderne talen. In 1853 of begin 1854 vertrok
hij van Lemmer naar Leeuwarden, waar hij een plaats vond als geëmployeerde ter
directie der directe belastingen. Mei 1859 huwde hij G r i e t j e L a n d m e t e r (geb.
te Lemmer 19 April 1837, overl. 12 Mei 1871). Intusschen was hij van Calvinist
vrijdenker geworden. In Nov. 1856 plaatste hij in De Dageraad het gedicht Waar is
de hemel? In de vrijmetselarij vond hij daarna de religieuze voldoening, waaraan
hij behoefte had. Door zijn bekwaamheid en enkele publicatie's over belastingzaken
trok hij de aandacht, vooral toen hij optrad als docent van jongelui, die voor
surnumerair bij de belastingen werden opgeleid. Achtereenvolgens woonde hij te
Leeuwarden, Assen en Groningen, terwijl hij in plaatsen als Harlingen en Koudum
de nevenbetrekking van meter en taxateur der turf waarnam. Een meer vaste positie
kreeg hij in 1869 als ontvanger te Stiens, waar zijn zoon P i e t e r J e l l e s T. zijn
jeugd doorbracht, en als directeur van de brandwaarborgmaatschappij Neerlandia
te Leeuwarden (1880). Hij was, een vooraanstaand lid der liberale partij in Friesland,
lid van den Gemeenteraad te Leeuwarden (sedert 1877) en van de Provinciale
staten. Een tijdlang was hij eigenaar en hoofdredacteur van de Friesche Courant,
ook werd hij de oprichter en redacteur van het Weekblad voor de directe belastingen
(1874-1906). Van hem verscheen letterkundig werk in de friesche jaar- en
maandschriften, o.a. een bewerking van de noordfriesche sage Ose en Owe. Ook
sprak hij de feestrede uit in de Doopsgezinde Kerk te Grouw bij de inwijding van
het gedenkteeken ter eere van Dr. Eeltje Halbertsma, die in 1875 in druk verscheen.
In het Frysk Lieteboek komen enkele friesche liederen van hem voor.
Zie: P.J. T r o e l s t r a , Gedenkschriften (Amst. 1932), op register 72; zijn portret
op bl. 32, en in mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1934), II, 381,
zie ook het register voor verdere levensbijzonderheden; Leeuw. Cour. 1 en 3 Febr.
1906; Nieuwsblad van Friesland, 3 Febr. 1906.
Wumkes

[Tromp, Age Hylkes]
TROMP (Age Hylkes), geb. te Woudsend 6 Febr. 1794, aldaar overl. 9 Juni 1876,
zoon van H y l k e A g e s T. en A k k e J e l l e s v a n d e r Z e e , handelaar in 't
groot, grossier in wijnen en scheepsreeder te Woudsend, directeur-boekhouder der
onderlinge brandwaarborgmaatschappij aldaar (opgericht in 1816), rekenmeester
bij Wijmbritseradeel e.a. contributie-zeedijken, lid der Staten van Friesland van
1850-59. Hij huwde 7 April 1816 te Heeg met E e l k j e W i g l e s V i s s e r , geb. 31
Dec. 1788, overl. 1 Oct. 1859.
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1934) II, 74.
Wumkes

[Tromp, Age Solkes]
TROMP (Age Solkes), geb. te Woudsend 20 Juli 1787, aldaar overl. 19 Aug. 1845,
zoon van S o l k e W a l l e s (S t o r m ) en T j i t s k e A g e s T r o m p , huwde te
Woudsend 11 Oct. 1807 U i l k j e n L y k l e s d e J o n g , geb. te Ypecolsga 2 Maart
1787, overl. aldaar 15 Maart 1829, hertrouwde 21 April 1830 Y m k j e H y l k e s
V i s s e r , wed. P.J. Oppedijk (geb. te Woudsend 7 Jan. 1796, overl. ald. 20 Sept.
1867). Hij was koopman van beroep, lid van den Gemeenteraad van Wijmbritseradeel
(1812), en Statenlid van Friesland 1831-43.
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Zie: A.S. M i e d e m a , Stamlijst der nakomelingen van Solke Walles (Storm) en
Tjitske Ages Tromp (tot en met 27 Mei 1897) (niet in den handel), bl. 6.
Wumkes
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[Tromp, Frederik Cornelis]
TROMP (Frederik Cornelis), geb. te Vlissingen 13 Mrt. 1828, overl. te 's Gravenhage
19 Juli 1900, was de zoon van August Elise Tromp (dl. V, kol. 964) en M a r i a
Anna Elisabeth Hartogh Heys.
Hij werd adelborst 1e klasse en verkreeg 12 Jan. 1854 met ingang van 31 d.a.v.
als zoodanig op zijn verzoek eervol ontslag. Hij nam nu te Amsterdam deel in een
assurantie-kantoor. In 1875 werd hij aldaar tot lid van den raad en op 8 Mei 1877
in het kiesdistrict Amsterdam tot lid der Provinciale staten van Noord-Holland
gekozen. Zijn mede-raadsleden kozen hem in 1877 tot wethouder en aan hem werd
de afdeeling Publieke Werken opgedragen. In dezen tijd had hij een buitenplaats
bij Wageningen.
Bij zijn periodieke altreding tegen Juli 1883 als statenlid en tegen Sept. 1885 als
raadslid verzocht hij niet meer in aanmerking te komen voor een verkiezing, zoodat
hij resp. 22 Mei 1883 en Sept. 1885 vervangen werd; tevens eindigde dus ook zijn
wethouderschap.
Hij werd 26 Jan. 1887 minister van Marine in het derde kabinet-Heemskerk. Hij
had steeds tot de liberale partij behoord en meende, daar dit kabinet liberaal
regeerde, daarin niet misplaatst te zijn. Hij was van oordeel, dat de 8 groote
oorlogsschepen, die wij hadden, niet geschikt waren voor den strijd buitengaats en
wilde daarom 4 voor dat doel geschikte schepen bouwen. Een eerste termijn voor
een hunner werd op de staatsbegrooting voor 1888 gebracht. De commissie van
rapporteurs verzocht Tromp, met het oog op de groote uitbreiding, welke het
kiezerskorps door de aanstaande grondwetsherziening zou ondergaan en omdat
de daarna te kiezen Kamer waarschijnlijk andere denkbeelden over onze verdediging
zou hebben, dezen post terug te nemen. Hij voldeed hieraan en nu werd zijn
begrooting zonder veel oppositie aangenomen.
Toen het kabinet na de nieuwe verkiezingen voor een clericaal kabinet plaats
moest maken, trad ook Tromp ingevolge Koninklijk besluit van 21 April 1888 af.
Daarna heeft hij geen openbare betrekkingen bekleed.
Hij huwde 22 Mei 1855 S i m o n e t t a A r n o l d a J o h a n n a P r i n s , geb. 6
Dec. 1827, overl. 5 Jan. 1903, bij wie hij een zoon, T.M. Tromp (dl. IV, kol. 1345)
en een dochter had.
Ramaer

[Tromp, Johannes Hylkes]
TROMP (Johannes Hylkes), geb. te Tjerkgaast 1 Maart 1783, overl. aldaar 16 Jan.
1855, zoon van H y l k e J o h a n n e s T. en H e n d r i k j e n D u r k s . Hij huwde te
Lemmer 11 Mei 1806 B e r b e r P i e t e r s (D i j k s t r a ), geb. te Follega 17 Febr.
1787, overl. te Tjerkgaast 1 April 1853. Hij was tot 1843 burgemeester van Sloten,
enlid der Staten van Priesland, 1827-33, 1839-44.
Wumkes

[Tromp, Johannes Wybrandus]
TROMP (Johannes Wybrandus), geb. te Lekkum 29 April 1813, overl. te Leeuwarden
25 Oct. 1866, zoon van T i e t e S o l k e s T. en W y t s c h e F l o r i s o n , liet zich 7
Oct. 1833 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, waar hij in 1836
in de rechten promoveerde op een proefschrift: Commentatio, Digestorum seu
Pandectorum partium quatuor priorum ex codicibus rescriptis illustrationem continens
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(Lugd. Bat. 1836) en in 1837 op Dissertatio Jur. inaug. annotationes ad nonnulla
Ictorum fragmenta continens (Leov. 1837). Van hem verscheen verder: Het stelsel
van regtstreeksche verkiezing voor de nationale vertegenwoordiging bestreden
tegen Mr. A.F. Jongstra en Mr. J. van der Veen (Leeuw. 1848); en Verslag der
vervolging van den heer G.D. Wijndels, behelzende zijn rechtvaardiging als
administrerend Kerk- en Pastorijvoogd van de Herv. gemeente van Aengwirden,
tegen de verdenking en
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beschuldiging van kwade trouw (Leeuw. 1849). Hij huwde 21 Mei 1840 te Deventer
met C a t h a r i n a E l s e b é C h e r n a c S l i c h t e n b r e e (ald. geb. 9 Maart 1818),
die hem acht kinderen schonk.
In 1856 werd hij te Leeuwarden advocaat bij het Prov. gerechtshof van Friesland
en was lid der Staten van Friesland (1844-59 en herkozen in 1862) en der
Staten-Generaal (1854-65).
Zie: A.S. M i e d e m a , Stamlijst der nakomelingen van Solke Walles (Storm) en
Tjitske Ages Tromp (tot 27 Mei 1897) (niet in den handel), bl. 8.
Wumkes

[Tromp, Solke Walle]
TROMP (Solke Walle), geb. te Lekkum 23 Aug. 1811, en overl. te Leeuwarden 8
Oct. 1875, zoon van T i e t e S o l k e s T. en W y t s c h e F l o r i s o n ; hij liet zich 7
Oct. 1833 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, waar hij in 1837
in de rechten promoveerde op een proefschrift: De Pericle ejusque reipublicae
Atheniensium administratione (Lugd. Bat. 1837) en op Disputatio jur. de probationibus
familiae apud Romanos (Lugd. Bat. 1837). Hij huwde 18 Mei 1838 te Leeuwarden
met A n n a E l i z a b e t h L e m a i r e , uit wie o.a. geboren werd Tiete van Hettinga
Tromp (dl. IV, kol. 1346). Hij was in zijn geboorteplaats procureur en later raadsheer.
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der Stedelijke bibliotheek van Leeuwarden ('s
Gravenh. 1932), 59; A.S. M i e d e m a , Stamlijst der nakomelingen van Solke Walles
(Storm) en Tjitske Ages Tromp (tot 27 Mei 1897) (niet in den handel), bl. 9.
Wumkes

[Tromp, Sijtze Solkes]
TROMP (Sijtze Solkes), geb. te Woudsend, overl. te Britsum 2 Juli 1852, werd 16
Juni 1820 als litt. en theol. student ingeschreven aan de hoogeschool te Leiden,
was predikant te Stellendam in Juni 1827, ging naar Alphen in 1829 en bediende
van 1834 tot zijn dood de gemeente van Britsum. In 1843 verscheen van hem een
bundel leerredenen bij Höveker te Amsterdam.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1888), 77;
mijn Frysk Réveil yn portretten (Boalsert 1911), 238.
Wumkes

[Troost, Cornelis]
TROOST (Cornelis), schilder, werd geb. 8 Oct. 1697 te Amsterdam en is aldaar
overl. 7 Maart 1750. Hij was de zoon van den wijnhandelaar en curator van den
desolaten boedel J o h a n n e s T r o o s t en van B a r b a r a M e e b e c k
K r u y w a g e n . Hij ontving onderwijs in de kunst van Arnold Boonen, doch ging
spoedig zijn eigen weg.
Een tijdlang schijnt hij in Zwolle gewoond te hebben; hij huwde er Dec. 1720 met
M a r i a v a n d e r D u y n . In 1726 of eerder was hij weer in Amsterdam. In de
omgeving van Haarlem en Amsterdam maakte hij de vele feesten der patriciërs
mee; zij leverden hem typen voor zijn werk, maar zelf bleef hij bij dit alles alleen de
opmerker. In 1747 woonde hij op de Prinsengracht. Hij had 5 dochters, waarvan
vooral S a r a , gehuwd met J a c o b P l o o s v a n A m s t e l zeer begaafd was als
schilderes; maar ook E l i s a b e t h , gehuwd met C o r n . P l o o s v a n A m s t e l ,
broeder van Jacob, wijdde zich aan de schilderkunst. Ongeveer 1749 werd T.
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overvallen door een ziekte, waarschijnlijk jicht, en hij stierf kort daarop en werd
begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. T. was een zeer begaafd man,
humoristisch; en vooral zijn zijn voorstellingen voor de kultuurhistorie van zijn tijd
van groot belang; hij ontwierp behangselpapier en decoraties voor den
amsterdamschen schouwburg op de Keizersgracht (verbrand 11 Mei 1772). Hij
heeft tal van pastels en gouaches gemaakt, was graveur en maakte
zwartekunstprenten. Beroemd om den humor is zijn zoogen. ‘Nelri’ (1740), een
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reeks van 5 gouaches van het gastmaal van Biberius. Troost heeft tal van portretten
geschilderd. Zijn nalatenschap werd 16 Mei 1750 verkocht. Zijn talrijke teekeningen
worden zeer duur betaald. Naar hem maakten prenten: o.a. Bernaert, T.C. Bruining,
C. Corbut, Ph. Dawe, A. Delfos, S. Fokke, Garreau, J. Houbraken, R. Muys, C. van
Noorde, Pelletier, Pether, Ploos van Amstel, Punt, Tanjé, Radiguez, R. Vinkeles,
A. Verhuell.
Geschilderde zelfportretten zijn in het Rijksmuseum te Amsterdam, in het Museum
te Schwerin en een pastelin het Mauritshuiste's Gravenhage; teekeningen door J.
Buys en door C. Hamburger in het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam; gegraveerde
portretten door J. Houbraken en door P. Tanjé, beiden naar C. Troost, en door A.
Rentinck.
Zie: A. V e r h u e l l , Cornelis Troost en zijne werken (Arnhem 1873); A. v o n
W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 720.
J.M. Blok

[Trypmaker, Jan Volkerts]
TRYPMAKER (Jan Volkerts), of Tripmaker, afkomstig uit Hoorn, onthoofd te 's
Gravenhage 6 Dec. 1531. ‘Tripmaker’ is een beroepsnaam: maker van trippen,
muilen met houten zolen. Hij was de stichter van de Doopsgezinde Gemeente te
Amsterdam. Toen Melchior Hoffman (zie dl. VIII, kol. 786-789) Emden moest verlaten,
stelde hij er Trypmaker als zijn opvolger aan. Deze moest echter ook vluchten in
Nov. 1530 en vestigde zich te Amsterdam (vgl. ook dit dl. kol. 948, i.v. Sicke Frericx
Snijder). Hoewel hij door den schout J a n H u b r e c h t s in de gelegenheid was
gesteld om te vluchten, kon deze, omdat hij weigerde, hem niet sparen. Aangrijpend
is het verhaal van zijn dood te 's Gravenhage en hoe zijn hoofd naar Amsterdam
werd gezonden en aan de Volewijk ‘daer die scepen van Oosten en elders verbij
moeten varen’, op een hoogen staak gezet.
Zie: W.J. K ü h l e r , Gesch. der nederl. doopsgezinden in de zestiende eeuw
(Haarl. 1932), 64-68; Ned. archief voor kerkel. gesch. V (1845), 18 v.; Studiën en
bijdragen op 't gebied der hist. theologie II (1873), 278 v., 303, 349, 353-360; ook
afzonderlijk verschenen als: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Gesch. der kerkherv. in
Ned. voor 1531 (Amst. 1873) 544, 619-624; Bibliotheca Reformatoria Neerlandica
VII ('s Gravenh. 1910), 29 v., 85, 115, 123-125; J.G. d e H o o p S c h e f f e r ,
Inventaris der archiefstukken.... bij de Ver. Dpgz. gem. te Amsterdam (Amst. 1883),
2 (no. 6).
Knipscheer

[Tuinhout, Hayo]
TUINHOUT (Hayo), geb. te Sneek 17 Aug. 1757, overl. te Minnertsga, gemeente
Barradeel, 28 Juli 1811, was de zoon van Mr. W y b o T u i n h o u t en E l i s a b e t h
T h i j s s e n . Hij werd commissarisgeneraal van de convooien en licenten te
Harlingen.
Hij nam deel aan den opstand der patriotten onder leiding van van Beyma (dl.
VIII, kol. 94) tegen de meerderheid der Staten van Friesland. Toen Franeker door
de patriotten veroverd was, werd hij 3 Sept. 1787 tot burgemeester dier stad gekozen.
Hij maakte den zegetocht tot Stavoren mede en vluchtte na de komst van het
pruisische leger naar Frankrijk. Hij werd in Oct. d.a.v. uit Friesland verbannen. Hij
woonde eerst te St. Omer, later te Duinkerken, en keerde in 1795 in Friesland terug.
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Hij werd door de kiezers van de stad Franeker tot lid der nieuwe friesche Staten,
die te
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Leeuwarden 19 Febr. van dat jaar voor het eerst vergaderden, gekozen. Op 24 Mei
kozen zijn medeleden hem voor 14 dagen tot hun voorzitter. Op 24 Juni werd hij
gekozen tot een der leden van de toen ingestelde commissie waarnemende de
zaken van het college, m.a.w. van het dagelijksch bestuur der provincie.
Kort daarna werd hij benoemd tot commissaris der convooien en licenten voor
Friesland, Groningen en Drente. Verder is hij niet meer in eenig openbaar ambt
opgetreden. In 1807 verkreeg hij op zijn verzoek ontslag als commissaris en ging
hij wonen op Groot Lambsma onder Minnertsga.
Hij huwde 25 April 1779 J a c o m i n a R o s e t t e G e e r t r u i d a v a n R o s s u m ,
geb. 13 Nov. 1759, overl. in ballingschap 1 Nov. 1793, en 30 Mrt. 1799 H e n d e r i k a
L a m b s m a , geb. 7 Oct. 1765, overl. 10 Mrt. 1823. Bij de eerste had hij 3 zonen
en 2 dochters, bij de tweede een zoon.
Ramaer

[Tuuk, Nicolaus van der]
TUUK (Nicolaus v a n d e r ), geb. te Noordbroek 1820, overl. te Nieuwolda 1867,
liet zich 9 Sept. 1839 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen. Hij
was predikant te Hellum (1845-50), 't Zandt (1850-56), Nieuwolda (1856 -67). Van
hem verscheen: Beeldenschat of aanwijzing en verklaring van de voornaamste
beelden, welke in de schriften des N. Verbonds worden gevonden (Gron. 1855);
Schibboleth of Sibboleth: wat moet het zijn? (Gron. 1862): De eerste tijding van
Jezus' opstanding door zijn discipelen als dwaasheid verworpen. Eene paaschpreek
naar aanleiding van Lukas 24:11 (Amst. 1863); Maria's droom. Naar aanleiding van
A.L. Poelman's Maria boodschap (Gron. 1864).
Wumkes

[Tymens, Adriaan]
TYMENS (Adriaan) was in de laatste helft der 17de eeuw te Leeuwarden een minnaar
der poëzie, een vriend van Ludolf Smids, Anselijn, Gabbema, Sweerts, Katharina
Lescailje e.a. Ook behoorde hij tot het dichtgenootschap Nilvolentibus arduum. Van
hem verscheen: Gedachten op de geboorte onses zaligmakers Jesu Christi (Leeuw.
1680); Heilsame bedenkingen op de geboorte, lijden en dood onses Heeren Jesu
Christi. In rijm voorgestelt door J. Oudaan, J. de Dekker en A Tymens (Leeuw.
1699). Men vindt van hem een gedicht o.a. in de 2e uitgave van G. J a p i k s ' Fryske
Rymlerije en in de Frisia Nobilis. Volgens onuitgegeven brieven van hem aan Ludolf
Smids in de bibliotheek der Maatschappij der Ned. lett. te Leiden was hij in 1681
aan het verzamelen van een Mengelmoes van gedichten. W i b r a n d d e G e e s t
droeg zijn Leermeester der Schilderkonst aan hem en zijn broeder J e t s e op.
Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der stedel. bibliotheek van Leeuwarden (Leeuw.
1932), 127, 128, 134.
Wumkes

[Tijssen, Didericus Hermannus Henricus]
TIJSSEN (Didericus Hermannus Henricus), geb. te Leeuwarden, overl. te Rotterdam
1897, liet zich 7 April 1840 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 21 April 1847 bevorderd werd tot theol. dr. op een proefschrift De Pauli
anthropologia. Hij was predikant te Harich (1848-51), Beetgum (1851-53) en
Rotterdam (1853-91).
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Zie: T.A R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 88,
445; R. V i s s c h e r , Catalogus der stedel. bibliotheek van Leeuwarden ('s Gravenh.
1932), 25.
Wumkes
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U.
[Ubinck, Theodorus]
UBIN(C)K (Theodorus), overl. te Alkmaar in Sept. 1709. Hij werd predikant te Houten
in April 1699, te Overschie in April 1704, te Delfshaven 25 April 1706, te Alkmaar
in Nov. 1706. Hij schreef: Zalige na-gedagtenis van Davids leven en sterven,
toegepast op het afsterven van.... Willem de III (Utr. 1702); Geestelijk bruiloftslied
of verklaring over Ps. 45 (2e dr. Leid. 1728); Koningsgangen in zijn heiligdom of
verklaring van den 68sten psalm (Delft 1706; herdr. Rott. 1724); Heylands geboorte
(Delft 1710). Wij geven de titels in dezen vorm, afgaande op de veelal onduidelijke
aanwijzingen, slechts bij benadering.
Zijn portret is gegraveerd door P. van Gunst naar G. van Brugge.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 452; V e e r i s e n
d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk alphabeth (Enkh. 1750), 209; Kerkelijk Handboek
(1907), Bijl., 109, 148; (1908) Bijl.. 99; (1910), Bijl., 156; N o o r d b e e k e n
M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]), 155, 161, 283,
325; R. A r r e n b e r g , Naamregister v. nederduitsche boeken tot 1787,520; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biographisch handwoordenboek III (Zutph. 1870), 101; H.C.
R o g g e . Bibliotheek der Contraremonstr. geschriften (Amst. 1866), 203; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 800 no. 914.
Knipscheer

[Udemans, Godefridus Cornelisz]
UDEMANS (Godefridus Cornelisz), geb. volgens sommigen te Bergen op Zoom
omstr. 1580, overl. te Zierikzee 20 Jan. 1649; werd predikant te Haamstede 12 Dec.
1599 (geëxamineerd 23 Nov.) en, hoewel reeds in Juli 1602 beroepen, op 11 April
1604 te Zierikzee. Met Hermannus Faukelius (zie dl. VI, kol. 507-509 en d e B i e e n
L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. III, 14-23) was hij van
Zeeland uit afgevaardigd naar de kerkelijke vergadering te Amsterdam (26 Juli tot
3 Aug. 1616), door B o r s i u s beschreven in Ned. Archief voor kerkel. gesch. III
(1843), 195-264 (zie vooral: 198, 208, 214, 222, 225-227, 259). In 1617 heeft hij
naast Antonius Walaeus (zie dl. II, kol. 1513-1517) en Jacobus Trigland (zie dl. VI,
kol. 1282-1284) op verzoek van prins Maurits de gemeente te 's Gravenhage gediend.
In de zeeuwsche synode van 9-13 Oct. 1618 was hij assessor; hij is door haar
afgevaardigd naar de dordtsche synode. Van zijn arbeid bracht hij rapport uit in de
synode te Goes 14-18 Febr. 1620. In 1630 werd hij evenals Gisbertus Voetius (zie
dl. VII, kol. 1279-1282) e.a. naar 's Hertogenbosch gezonden. W. M e i n d e r s m a
(t.a.p.) geeft van zijn werkzaamheid aldaar een omstandig verhaal. Hij was er van
20 April tot 14 Nov. 1630 en 17 Juli 1631 tot 21 Maart 1632; de gemeente aldaar
zou hem gaarne voorgoed aan haar hebben verbonden. Eindelijk is hij ook te Utrecht
werkzaam geweest. Hij vertaalde: Een schoon tractaat van de uitnementheyt van
een christen-mensche.... door P i e r r e d e l a P l a c e en diens zoon E l i e d e
l a P l a c e .... (Delft 1611), en schreef o.a.: Corte ende duijdelijcke verclaringe over
het Hooge-liedt Salomo.... (Zier. 1616); Een salich nieuwe jaar, dat altijdt duert....
(over 2 Cor. 5:17) (Zier. 1640); Practijcke dat is: werckelijcke oeffeninge van de
christel. hooftdeugden: gheloove, hoope en de liefde... (Midd. 1612; vijfde dr. Amst.
1658); 't Geestelijk roer van 't
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Coopmansschip (Dordr. 1655); Hemels beleg.... (Amst. 1658); De ladder Jacobs
(Amst. 1660); Over de openbaringe v. Johannes; Absaloms hayr.... door I r e n a e u s
P o i m e n a n d e r (pseudoniem) (Dordr. 1643) enz. Hij is vooral bekend om zijn
lijvig werk tegen de Doopsgezinden: Noodighe verbeteringhe, d.i. schriftmatige
aenmerckinghen op seker boecxken v. Frans de Knuyt (zie dl. IX, 533 v.) (Zier.
1620; herdr. Dordr. 1646).
Zijn portret is gegraveerd door J. Sarragon.
Zie: K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870),
102 v.; H.G. R o g g e , Bibliotheek v. Contraremonstr. geschr. (Amst. 1866), 48 v.;
Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 131, 155; W. M e i n d e r s m a , De Geref. gemeente
te 's Hertogenbosch, 1629-35 (Zaltbommel 1909), 46-74; A.C. Duker, Gisbertus
Voetius I (Leid. 1897), 285, 327, 334, 341, Bijl., blz. 120, 123, 129; II (Leid. 1910),
98, 104, 108, 235, 263 v., Bijl., blz. 33 v. 93 v.; III (Leid. 1914), 17, Bijl., blz. 105;
J.W. t e W a t e r , Kort verhaal der reformatie van Zeeland.... (Midd. 1766), 242-248;
d e z ., Tweede eeuwgetijde v.d. geloofsbelijdenisse (Midd. 1762), 108-110;
Doopsgezinde Bijdragen (1897), 106, 114 v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde
en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), 496; F. M u l l e r , Beschr. catalogus van
portretten (Amst. 1853); Archief voor kerkgesch. (1837), 327 v.; (1838), 321; (1843),
195-264 (vooral 198, 208, 214, 222, 225-227, 259); (1844), 219, 221; (1889), 395,
aant. 3 op blz. 396; (1899), 91 v.; (1910), 132, 135 v., 161; (1916), 196-198;
Catalogus van.... de bibliotheek der Ver. dpsg. gem. te Amsterdam (Amst. 1919),
197; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V, 63, 144, 151, 156, 171; N o o r d b e e k
e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, vierde dr. (Amst. [1752]), 205, 298,
433 en register; J. van der Velde, Tweehonderdjarig jubelfeest.... Zierikzee.... (Zier.
1777), bijlage M; J.A. C r a m e r , De theol. faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius
(Utr. [1932]), 3, 105, 107, 116-118, 323 v.; P.J. M e e r t e n s , Godefridus Cornelisz
Udemans in Ned. archief voor Kerkgesch. XXVIII (1935), 65-106.
Knipscheer

[Uden, Johannes Franciscus van]
UDEN (Johannes Franciscus v a n ), geb. te Oss 27 Maart 1814, overl. te Boxtel 3
Jan. 1892, zoon van J a n v.U. en M a r i a v a n d e r W i e l e n . Als klerk ter
secretarie te Boxtel werd hij, 24 Febr. 1843, aangesteld tot tijdelijk secretaris dier
gemeente, gevolgd door zijn vaste aanstelling, 19 Aug. 1843, welke functie hij tot
zijn dood bleef waarnemen. Van 9 Mei 1871 tot begin 1889 was hij lid der Provinciale
staten van Noord-Brabant. Verder was hij secr. van het Waterschap de Dommel;
voorzitter der plaatselijke schoolcommissie; plaatselijk kantonrechter te Boxtel;
stichter en meer dan 42 jaar president der ver. van den H. Vincentius tot
ondersteuning der armen.
Hij was gehuwd met J a c o b a v a n d e M e e r e n d o n k , geb. te Boxtel, 25
Aug. 1809 en aldaar overl. 19 Nov. 1882.
Zijn zoon, J o h a n n e s B e r n . A n t . geb. te Boxtel, 10 Juni 1847, volgde hem
op als secretaris der gemeente, 9 Jan. 1892, en bleef als zoodanig in functie tot aan
zijn dood, 2 Sept. 1900. Tevoren was hij gem. secretaris van Esch.
Cunen
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[Uden, Laurentius van]
UDEN (Laurentius v a n ), broeder van den voorgaande, geb. te Oss 6 Maart 1822,
overl. te Bokhoven 16 Mei 1890, zoon van J a n v.U. en M a r i a v a n d e r
Wielen.
Hij trad in de orde der Norbertijnen der abdij ‘Berne’ te Heeswijk, werd 17
December 1854 geprofest en 2 Juni 1855 priester gewijd.
Achtereenvolgens was hij in 1857 kapelaan te Berlicum; in 1859 vicarius der
Praemonstratenser nonnen te Neerpelt; in Dec. 1859 supprior der abdij Berne; in
1860 kapelaan te Berlicum; in 1864 te Vlijmen; in 1867 weder te Berlicum.
1 Jan. 1868 werd hij benoemd tot prior der abdij Berne en 28 Mei 1869 tot pastoor
te Bokhoven waar hij tot zijn dood in bediening bleef.
Cunen

[Udink, Mr. Johannes Theunis Roessingh]
UDINK (Mr. Johannes Theunis R o e s s i n g h ), geb. te Enschede 25 Febr. 1805,
overl. te Denekamp 18 Apr. 1858, was de zoon van H e n d r i k J a n R o e s s i n g h
U d i n k en J o h a n n a B e r e n d i n a v a n H e e k .
Hij werd 22 Sept. 1823 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar
op stellingen. Hij vestigde zich als advocaat te Enschede en werd 1 Juni 1830 in
het kiesdistrict Delden tot lid der Provinciale staten van Overijsel gekozen.
Omstreeks dezen tijd werd hij door aankoop eigenaar van de buitenplaats
Singraven onder Denekamp en in Dec. 1831 werd hij benoemd tot schout dier
gemeente. Nog vele jaren daarna woonde hij des winters meestal te Enschede.
Zijn medeleden kozen hem 11 Juli 1839 tot lid van Gedeputeerde staten van
Overijsel. Dientengevolge trad hij af als schout.
Na de invoering der Provinciale wet werd hij 3 Sept. 1850 in de kiesdistricten
Enschede en Almelo als Statenlid herkozen. Hij nam de benoeming voor Enschede
aan. Op 27 d.a.v. werd hij ook herkozen als Gedeputeerde.
Daar de geregelde reizen van Singraven naar Zwolle hem te zwaar vielen, nam
hij in Juli 1852 ontslag als Gedeputeerde. Lid der Staten bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 12 Sept. 1828 jkvr. C h r i s t i n a B e r n a r d i n a K e m p e r , dochter
van den staatsman J.M. Kemper (dl. II, kol. 658), geb. 8 Juli 1804, overl. 12 Mrt.
1844, bij wie hij een zoon en een dochter had.
De zoon, H e n d r i k J a n B e r n a r d R o e s s i n g h U d i n k , geb. te Enschede
5 Febr. 1832, overl. te Denekamp 19 Aug. 1878, werd 12 Mei 1868 in het district
Oldenzaal tot lid der staten van Overijsel gekozen. Hij bleef dit tot zijn overlijden,
dat op tragische wijze plaats had; daar hij in bed nog lezen wilde stond een kaars
op zijn nachttafel, de gordijnen vatten vlam en hij overleed aan de bekomen
brandwonden.
Ramaer

[Uilkens, Jacobus Albertus]
UILKENS (Jacobus Albertus), geb. te Wierum (Gr.) 1 Mei 1772, overl. te Groningen
30 Mei 1825, zoon van C h r i s t o p h o r u s U. e n W i l d i n a S t e n h u i s , die het
landbouwbedrijf uitoefenden. Op 5-jarigen leeftijd verloor hij zijn vader, als 11-jarige
knaap moest hij ook reeds zijn moeder, die zich inmiddels te Groningen had
gevestigd, missen. Aan zijn voogden had hij de opleiding aan de latijnsche school
te danken. 4 Nov. 1789 liet hij zich inschrijven aan de hoogeschool te Groningen,
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waar hij 1 Apr. 1795 tot phil.dr.werd bevorderd op een proefschrift De atmosphaera,
ejusque quam exserit in vegetabilia actione. Lag deze studie op het gebied der
natuurkundige wetenschap, de theologie was toch zijn hoofdvak. Hij was als predikant
werkzaam in de gemeenten Lellens
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(1797-99) en Eenrum (1799-1815). Hij zette daar zijn onderzoek op physisch gebied
voort, wat bekroond werd met zijn benoeming tot hoogleeraar in de
landhuishoudkunde aan de groninger hoogeschool, waaraan hij zich 29 Nov. 1815
verbond met een rede Over den invloed der landhuishoudkunde op het bestaan en
de welvaart der maatschappij (Gron. 1815). Van hem verscheen o.a. Korte op
ondervinding berustende thermometerbeschrijving (Gron. 1796); Natuurkundig
schoolboek (in 1798 bekroond en uitgeg. door de Maatsch. t.N.v. 't N.); Korte schets
der natuurkennis (1799); Redevoeringen over de volmaaktheden van den Schepper
in zijne schepselen beschouwd (Gron. 1801-22, 4 dln.); Kort natuurk. schoolboek
(1804); Beschrijving van de merkwaardigste voortbrengselen der natuur (een
bekroond volksleesboek); Schoolboek over de nat. historie (1807); Over de
vooroordeelen omtrent het onweder (Gron. 1808); Technologisch handboek
(1808-19); Eerste beginselen der natuurkunde (Amst. 1810); Schoolboekje over de
technologie (1810); De catechismus der natuur van J.F. Martinet verkort en verbeterd
(Amst. 1812); Techn. handboek (Amst. 1813); Een gekleurde afbeelding van de
voorn. hoogten des aardbols (Gron. 1814); Merkwaardige natuurverschijnselen
(Gron. 1814); Het nut en voordeel der insecten (Amst. 1815); Een 3 tal voorlezingen
over natuur- en zedekundige onderwerpen (Gron. 1818); Handboek van vaderl.
landhuishoudkunde (Gron. 1819); De kennis van den Schepper, of korte schets der
natuurkennis (Gron. 1819). Bovendien plaatste hij in tijdschriften meerdere opstellen,
ook sedert 1801 een Almanak tot nut en vergenoegen uitgevende. Uilkens was
schoolopziener en lid van vele geleerde genootschappen o.a. van het Kon. ned.
instituut. Hij begaf zich 3-maal in het huwelijk, eerst met G e z i n a H a v i n g a (overl.
1812), in 1813 met B a r b a r a M a r t a T e e n s t r a (overl. 1817), ten laatste in
1818 met H i l l i g j e M a r t e n T e e n s t r a (overl. 1823). Hij ligt in de Akerk
begraven. Zijn zoon Theod. Fred. volgt.
Zijn portret is in prent gebracht door L. Portman.
Zie: het Progr. inaug. en het Progr. funebre; Redevoering ter plegtige
nagedachtenis van den hoogl. J.A. Uilkens (Gron. 1825); J.J. C o h e n , Hulde aan
de nagedachtenis van J.A.U.; W.B.S. B o e l e s , Levensschetsen der Gron.
hoogleeraren, 127-138.
Wumkes

[Uilkens, Theodorus Frederik]
UILKENS (Theodorus Frederik), geb. 25 Apr. 1812 te Eenrum en aldaar overl. 12
Juni 1891, zoon van Dr. J.A. Uilkens, die voorgaat. Na te Groningen het lager
onderwijs genoten te hebben kwam hij bij Dr. H.J. Nassau, instituteur te Assen,
werd 10 Nov. 1830 te Groningen als theol. student ingeschreven, en tot predikant
van Wehe en Zuurdijk beroepen en aldaar bevestigd 12 Dec. 1836. Hij richtte daar
een maatschappij op van land- en tuinbouw, die onder zijn bestuur haar opkomst,
bloei en verval had. Aan deze maatschappij was een proeftuin verbonden en een
museum voor land- en volkenkunde, dat jaarlijks vele bezoekers trok, vooral om de
groote verzameling voorwerpen uit Oost-Indië, China en Japan. Hij was in 1843 de
mede-oprichter der sociëteit ‘Uitspanning’, waarvan hij steeds voorzitter is geweest
en die na zijn vertrek uit Wehe (1890) hem tot eerevoorzitter benoemde. Hij was
een groot liefhebber van bloemen en tuinkunst, waarvan de fraai aangelegde
pastorietuin de doorslaande bewijzen gaf. Ook was hij een goed
landschapsteekenaar. De gezichten van Wehe en omstreken door hem geteekend
en later gefotografeerd zijn zeer getrouw. Zijn 40-jarig jubileum
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in 1876 werd luisterrijk gevierd; zijn gouden feest meer in huiselijken kring. In het
voorjaar van 1890 werd het leeraarsambt hem te moeilijk, hij kon zijn plichten niet
naar behooren meer waarnemen, daarom stond de ring Leens hem bij. Tegen
November vroeg en verkreeg hij zijn emeritaat en vertrok in Oct. naar zijn
geboorteplaats Eenrum. Hij is te Wehe begraven. Van zijn hand verschenen: Paulus,
de apostel van onzen Heer Jezus Christus, (Gron. 1838); Handboek van den Nederl.
tuinbouw (Gron. 1848); Tuinbouwkundig zakboekje (Gron. 1849); Bloemtuinen,
aanleg van parken (Amst. 1854); De heide als handelsgewas en sierplant (Kamp.
1858); De houtgewassen in Nederland (Dordr. 1855); De ooftdragende gewassen
en boschboomen in Nederland, uit een maatschappelijk oogpunt beschouwd (Amst.
1860); Geschiedenis van den tuinbouw in Nederland en overzigt van die in de
verschillende staten van Europa (Gron. 1855); Groot warmoeziershandboek (Gorinch.
1852); Handboek voor de Nederl. ooftbouwteelt (Gron. 1849); Handboek voor den
landbouw in Nederland en Oost- Indië. De landbouw in zijn graangewassen
beschouwd (Gron. 1864); Handleiding tot de kennis en de behandeling der
cactus-soorten (Schoonh. 1858); Het aanleggen van winstgevende warmoezerijen
(Haarlem 1855); Het rozenpark, tot de kennis en het kweeken der rozen (Schoonh.
1858); Losse verhalen uit het dagel. leven ontleend (Gron. 1850); Oofttuinen (Amst.
1855).
Zie over het museum van Uilkens de mededeelingen in het tijdschrift Groningen
(Winsum 1916), 60-61.
Wumkes

[Ulenburg, Rombertus]
ULENBURG (Rombertus), geboortejaar onbekend, overl. 3 Juni 1624, doctor in de
beide rechten, vestigde zich 10 Sept. 1578 te Leeuwarden als advocaat, werd 1584
als burgemeester naar den Haag gezonden om gerezen geschillen te beslechten.
In Febr. 1585 ontmoet men hem als volmacht ten landsdage, en in April 1585 tot
Gedeputeerde aangesteld, werkte hij in Juni als zoodanig mede aan de vaststelling
van het placaat, waarin de redenen voor de oprichting der franeker hoogeschool
werden blootgelegd. Toen hij in 1586 weder tot Gedeputeerde benoemd was
excuseerde hij zich. Ook is hij Landsadvocaat geweest, doch die betrekking werd
hem in 1591 ontnomen, omdat hij als burgemeester en pensionaris van Leeuwarden
in dienst der steden stond. In 1593 was hij lid der commissie, die tot taak had om
de geschillen tusschen den stadhouder en Karel van Roorda te vereffenen. Op 10
Mei 1597 werd hij raadsheer in het Hof van Friesland. Uit zijn huwelijk met S j u c k j e
O s i n g a zijn verscheidene kinderen gesproten.
Zie: Naamrol der Raden 's Hots van Friesland, 30; Charterboek van Friesland,
IV, 495 vlg., 510, 518, 520 vlg., 526, 551, 712, 802, 812, 831 vlg., 963;
W i n s e m i u s , Chronyck van Vrieslandt, 759, 906; de H a a n H e t t e m a , Stamboek
van den Frieschen Adel II, 191; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende
de zeventiende eeuw (Leid. 1869), 18, 164.
Wumkes

[Ulft, Jacob van der]
ULFT (Jacob v a n d e r ), schilder, etser en burgemeester van Gorcum, werd geb.
omstr. 1627 te Gorcum en is overl. na 1680. Hoewel Houbraken zegt, dat hij nooit
in Italië geweest is, moet men wegens verschillende teekeningen toch aannemen,
dat hij er was, want de data 1666 en 74 komen voor op italiaansche voorstellingen,
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die zeker naar de natuur gemaakt zijn. Het kan daarom toch wel juist zijn, dat de
meeste zijner italiaansche voorstellingen naar prenten gemaakt zijn en niet naar de
natuur. Zijn leermeester is niet
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bekend. Hij heeft vooral stadsgezichten en zeehavens geschilderd en geteekend,
de figuren daarop zijn altijd zeer goed geteekend. Houbraken noemt hem ook een
goed glasschilder, maar hier is waarschijnlijk een vergissing in het spel. Zijn
teekeningen hebben veel van die van J. de Bisschop, C. Huygens etc. Een
schetsboek met 63 teekeningen was in de 19e eeuw in het bezit van baron van
Hardenbroek, zij stellen ‘Gezigten in Italië’ voor. V.d.U. heeft ook etsen gemaakt,
o.a. den Dam te Amsterdam en een gezicht op het kasteel te Gorcum. Naar hem
maakten o.a. prenten: C. Brouwer, Chataignier en Bovinet, Dequevauvillier, Daudet,
C. Weisbrod en C. Daudet, Th. Matham, H. Prins.
Hij schilderde een zelfportret. Zijn portret is afgebeeld bij I m m e r z e e l , Levens
en werken d. holl. en vlaamsche kunstschilders, enz.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 727.
J.M. Blok

[Utrecht, Gerardus ab]
UTRECHT (Gerardus a b ), overl, te Giethoorn in 1764. Hij werd aldaar predikant in
1729 en volgde J. a b U t r e c h t aldaar op, die waarschijnlijk zijn vader was. Hij
schreef: Giethoorn's huysboek over den catechismus.... (Amst. 1750); Onderscheit
tusschen de gereformeerden en doopsgezinden (Amst. z.j.); misschien ook:
Samenspraak over de wonderdagen die wij beleven (Amst. 1749).
Deze was de oudoom van Johannes ab Utrecht Dresselhuis (zie dl. IV, kol, 523,
en de B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek van Prot. godgel. in Ned. II,
581-586).
Zie: R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 524 v.;
Archief voor Kerkgesch. VI (1835), 68 v.; Kerkelijk Handboek (1912), Bijl., 144;
G.D.J. S c h o t e l , Gesch. v.d. oorsprong.... v.d. Heidelb. Catech. (Amst. 1863),
320.
Knipscheer

[Utrecht, Godefridus ab of van]
UTRECHT (Godefridus a b of v a n ), overl. te 's Gravenhage 1756. Hij werd predikant
te Zeist 28 Maart 1706, te Elburg in 1709, te Deventer in 1711, te 's Gravenhage in
1726; emeritus 1750. Hij gaf een preek uit toen prins Willem V werd gedoopt in
1748, en twee leerreden toen Willem Karel Hendrik Friso was overleden in Oct.
1751.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 470; 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; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl. 125; (1907), Bijl., 118; (1910), Bijl., 172; 1912, Bijl., 142; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 524 v.
Knipscheer

[Uytenbroeck, Moses van]
UYTENBROECK (Moses v a n ), ook genoemd U y t d e n B r o e c k of
W t t e n b r o u c k ; schilder en etser. Hij werd geb. vóór 1590 en is te 's Gravenhage
overl. in 1648. Over zijn leven is uiterst weinig bekend. Waarschijnlijk was hij te
Rome een leerling van Elsheimer. Uit het jaar 1615 is een ets bewaard. In 1620
werd hij lid van het gilde te 's Gravenhage, waar hij in 1627 deken wordt. Hij schijnt
een gezien meester te zijn geweest, wat o.a. blijkt uit het feit dat Frederik Hendrik
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hem in 1641 voor 2 werken ƒ 950 betaalde en in 1642 ƒ 1200. In het museum te
Brunswijk bevindt zich sinds 1738 een bacchanaal, gesigneerd M.V.W.B.R. 1627,
dat zeer waarschijnlijk een signatuur van Wttenbroeck is; in 1721 werd het in den
Haag voor ƒ 80 verkocht. In Kassel en in een particuliere collectie zijn nog 2 Werken
met hetzelfde onderwerp.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künst-
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lerlexikon II (1910), 729; Th. v o n F r i m m e l in Blätter für Gemäldekunde II
(1905-06),172.
van Guldener

[Uijttenhoven, Adriaan]
UIJTTENHOVEN (Adriaan), of U t e n h o v e , geb. te Naarden 27 Oct. 1759, overl,
te Vlissingen 9 Mei 1839. Zijn vader was D i r k U i j t t e n h o v e n . Hij studeerde te
Utrecht in de godgeleerdheid en werd in 1785 predikant te Simonshaven. Op 14
April 1788 is hij te Leiden bevestigd als predikant te Antwerpen. Hij vertrok van hier
in 1791 naar Aardenburg, in 1797 naar Brouwershaven; emeritus in 1831. Hij is
bekend door het eerste deel van zijn Geschiedenis der Hervormde kerke te
Antwerpen, van de twaalfde eeuw tot den tegenwoordigen tijd (Amst. 1794). Dit
eerste deel loopt tot en met 1566. Sepp schrjft hierover: ‘de belangrijkheid doet ons
het staken van dezen arbeid zeer betreuren’. Het bevat een
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opdracht aan het stadsbestuur van Naarden.
Zie: B. G l a s i u s , G o d g e l e e r d N e d e r l a n d III ('s Hert. 1856), 470-472;
K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 117 v.;
H.M.C. v a n O o s t e r z e e , Levensschets van Adriaan Uyttenhoven, in Zeeland,
jaarboekje voor 1855 (vgl. in dit jaarboekje ook blz. 276); Kerkelijk Handboek (1907),
Bijl., 158; (1909), Bijl., 122, 126; Archief voor Ned. kerkgeschen. V (1895), 132;
H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868), 61, aant. 1, 64,
aant. 5; L.D. P e t i t , Repertorium van.... tijdschriftartikelen I (Leid. 1907), 805, 1552;
III (Leid. 1928), 854; C. S e p p , Bibliotheek van Nederl. kerkgeschiedschrijvers
(Leid. 1886), 250 v.; W.P.C. K n u t t e l , Nederl. bibliographie van kerkgeschiedenis
(Amst. 1889). 326.
Knipscheer
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V.
[Vaillant, Mr. Jacob Andreas]
VAILLANT (Mr. Jacob Andreas), geb. te Maassluis 13 Juli 1817, overl. te Dieren
19 Aug. 1898, was de tweede zoon van Dr. C h r i s t i a a n J o h a n n e s V. en
Anna Maria Jacoba Bijleveld.
Hij werd 5 Sept. 1835 ingeschreven als student te Leiden en promoveerde aldaar
6 April 1840 op een dissertatie De munere tabellionis. Hij zette zich daarop als
advocaat te Rotterdam neder en werd 28 Jan. 1845 tot kantonrechter aldaar
benoemd. Op 10 Mrt. 1854 werd hij tot rechter in de arrondissements-rechtbank te
Rotterdam benoemd en 23 Nov. 1874 tot haar president.
Hij werd 15 Febr. 1864 tot lid der Provinciale staten van Zuid-Holland gekozen.
Op 8 Juli 1890 kozen zijn medeleden hem om bij staking der stemmen in
Gedeputeerde staten de beslissing te geven. Telken jare tot en met 1896 werd dit
mandaat opnieuw gegeven. Hij werd 18 Sept. 1857 hoogheemraad, 16 Mrt. 1864
dijkgraaf van Schieland.
Ten einde hoofdingelanden in de gelegenheid te stellen zijn zoon tot
secretaris-penningmeester van Schieland te kiezen, verkreeg hij op zijn verzoek 17
Mei 1889 eervol ontslag als dijkgraaf.
Hij verkreeg op zijn verzoek eervol ontslag als president der rechtbank 10 Febr.
1896 met ingang van 15 d.a.v. Hij nam in April 1897 met ingang van 1 Mei ontslag
als statenlid en verhuisde toen naar Dieren, waar hij slechts kort heeft mogen wonen.
Hij huwde 31 Juli 1845 jkvr. M a r i a M a g d a l e n a v a n B e r e s t e y n , geb.
26 Dec. 1821, overl. 6 Jan. 1892, bij wie hij 3 zonen, van wie een jong stierf, en een
dochter had.
Ramaer

[Valckenier, Johannes]
VALCKENIER (Johannes), geb. te Keulen 2 Nov. 1617, overl. te Leiden 8 Dec.
1670. Zijn ouders waren P i e t e r V a l c k e n i e r e n A n n a H a m b a c h . Hij
studeerde te Leiden sedert 13 Aug. 1636 in de godgeleerdheid en vertrok naar
Genève, waar hij predikant werd en geroemd is vooral om zijn bekwaamheid in
verschillende talen. Op zijn grafsteen in de Sint-Pieterskerk te Leiden, waarmede
zijn weduwe, H e s t e r H o c h e p i e d (hij was gehuwd 31 Maart 1650), en kinderen
zijn graf dekten, wordt verhaald dat zijn liefde voor den gereformeerden godsdienst
hem den haat der pausgezinden op den hals haalde, zoodat hij
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in Nederland een wijkplaats vond. Het is volgens B o e l e s echter niet duidelijk of
dit bericht doelt op moeilijkheden te Keulen of te Genève. Hij was in elk geval te
Amsterdam, toen hij in 1645 tot lector, later in 1648 tot hoogleeraar aan de
hoogeschool te Harderwijk werd benoemd. De ‘disputationes’, hier door hem
opgesteld, onder hem verdedigd en door hem uitgegeven onder den titel:
Anabaptismus confutatus sive controversiarum de religione adversus Anabaptistas
succinctum et methodicum syntagma (Hardervici 1652) worden door S e p p niet
geroemd, die ten slotte uitroept: ‘Aldus bestreed een geleerde theologant de
eenvoudige en schriftuurlijke gevoelens der ongestudeerde voorgangers van de
doopsgezinden’. Niettemin was de uitgave velen welkom en strekte zij hem tot
aanbeveling: hij werd in 1654 te Franeker benoemd tot opvolger van Johannes
Cloppenburg (zie dl. I, kol. 613 v.). Hier gaf hij uit: Roma Paganizans seu Idololatriae
Pontificiae hist. th. examen en het daaraan toegevoegde: Specimen Papismi sive
demonstratio apostasiae novitatis et consensus Papismi cum priscis haeresibus
(Fran. 1656). Te Leiden deed hij zijn intrede 11 Juli 1668 met een: Oratio de sacrarum
literarum necessitate et authoritate, certitudine.... Meermalen wordt hij beschuldigd
van plagiaat.
Op 13 Mei 1669 onderteekende hij nog met Abraham Heydanus (zie dl. VII, kol.
587 v.) en Johannes Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618) op verzoek van Abraham
Trommius (zie dl. VI, kol. 1285 v.) een ‘advys’ voor diens concordantie op den Bijbel.
Dit ‘advys’ vindt men ook in de uitgave van de Concordantie, te Leeuwarden
verschenen in 1750-51.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 473-475; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek (Zutph. 1870), 123 v.; W.B.S.
B o e l e s , Frieslands hoogeschool II (Leeuw. 1879), 215-217; C. S e p p , Het
godgeleerd onderwijs in Nederl..... II (Leid. 1874), 38, 91 v., 239-241, 281-284, 458;
A. E e k h o f , De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw (Utr. 1921), 55
v., Bijl., blz. 443-445, 448-452, 464 v.; Catalogus der bibliotheek der Ver. dpsgz.
gem. te Amsterdam (Amst. 1919), 203; M. S i e g e n b e e k , Gesch. der leidsche
hoogeschool.... I (Leid. 1829), 184, 189; II (Leid.
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1832), Toev. en Bijl., blz. 139 v.; W.P.C. K n u t t e l , Acta der part. synoden van
Zuid- Holland IV ('s Gravenh. 1912), 483; E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium
van gedrukte genealogieên.... (Haarl. 1933), 199.
Knipscheer

[Valckert, Werner van den]
VALCKERT (Werner v a n d e n ), schilder en etser, werd geb. waarschijnlijk in
Amsterdam omstr. 1580 en is aldaar overl. omstr. 1630. Hij was waarschijnlijk een
leerling van H. Goltzius en gehuwd met R e y n t j e J a n s . Zij woonden zeker van
1610 of 12 tot 1614 in Amsterdam en omstr. 1619 eveneens te Amsterdam, alwaar
hun dochter G e e r t r u y t in dat jaar gedoopt werd. Later ging hij vermoedelijk een
tijdlang naar Kopenhagen, waar hij werken uitvoerde voor het slot en de kerk te
Frederiksborg. Hij maakte regentenstukken en portretten, o.a. ook het portret van
keizer Caligula uit een reeks van 12 keizerportretten, waaraan o.a. ook Rubens
meewerkte en die door J.F. Leonard in prent zijn gebracht. Zijn schilderijen zijn
zeldzaam; zij zijn gewoonlijk bont van kleur, hard van belichting, de uitdrukking in
de koppen is krachtig. Zijn etsen geven meest bijbelsche voorstellingen weer, ook
wel mythologische of symbolische; er zijn ongeveer 17 bekend. W.v.d.V.'s techniek
komt overeen met die van S. Frisius. N. Lastman heeft naar zijn ontwerp het titelblad
gemaakt voor de 2de uitgave van van Mander's Schilderboek in 1618. Uit 1618
dateert een prent met een lofdicht ter eere van St. Lucas, patroon der schilders. W.
v.d. V. heeft invloed gehad op Nic. Elias Pickenoy's schilderkunst.
Zijn geschilderd zelfportret met vrouw en kinderen, op een voorstelling van Jezus
als Kindervriend, is in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht; hij graveerde ook
zelf zijn portret.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 737; L.
B u r c h a r d , Die holländischen Radierer vor Rembrandt (1912).
J.M. Blok

[Valkenburg, Mr. Johan Frederik Theodoor van]
VALKENBURG (Mr. Johan Frederik Theodoor v a n ), geb. te Haarlem 31 Mrt. 1817,
overl. te Amsterdam 14 Juni 1906, was de zoon van Mr. C o r n e l i s C o n s t a n t i j n
v a n V a l k e n b u r g e n C h a r l o t t e J a c o b a barones v a n F r i e s h e i m .
Hij werd 16 Sept. 1835 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar
in de rechten 29 Juni 1839 op een dissertatie getiteld De successione liberorum
naturalium ab intestato.
Hij vestigde zich als advocaat te Haarlem en werd aldaar 9 Sept. 1851 tot lid van
den raad en 10 Oct. d.a.v. tot wethouder gekozen. Op 25 Juni 1853 werd hij benoemd
tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Hoorn. Hij nam toen ontslag als
raadslid en wethouder. Op 16 Mei 1856 werd hij benoemd tot kantonrechter te
Haarlem.
Op 25 Juni 1858 werd hij in het kiesdistrict Haarlem tot lid der Provinciale staten
van Noord- Holland gekozen en bij de eerste vacature 8 Juli d.a.v. door zijn
medeleden tot lid van Gedeputeerde staten dier provincie. Hij behoorde tot de
liberale partij. Op 23 Febr. 1861 werd hij benoemd tot raadsheer in het provinciaal
gerechtshof van Noord-Holland. Hij verhuisde dientengevolge naar Amsterdam,
waar hij tot zijn overlijden gewoond heeft. Het is merkwaardig, dat hij, hoewel daar
woonachtig, elke 6 jaren te Haarlem als Statenlid herkozen werd. In Juli 1871 werd
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hij door zijn medeleden gekozen om bij staking van stemmen in het college van
Gedeputeerde staten te beslissen; 30 maal heeft deze verkiezing, die
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telken jare behoort te geschieden, plaats gehad.
Op 11 Dec. 1875 werd van Valkenburg met ingang van denzelfden datum benoemd
tot raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, waaronder voortaan de rechtbanken,
wier hoofdplaatsen in de provinciën Noord-Holland en Utrecht gelegen waren,
ressorteerden. Op 22 Dec. d.a.v. werd hij met denzelfden datum tot vice-president
van dat hof benoemd en 25 Mei 1884 werd hij met ingang van 1 Juni benoemd tot
president.
Op 9 Juni 1899 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag als president verleend.
Bij zijn periodieke aftreding als lid der Staten tegen Juli 1901 verzocht hij, niet voor
herkiezing in aanmerking te komen en hij werd 20 Juni vervangen.
Hij huwde 12 Sept. 1844 W i l h e l m i n a A n n a M a r i a E n s c h e d é , geb. 20
Mei 1820, overl. 30 Mei 1905, bij wie hij een zoon en 3 dochters had. Hij vierde met
haar zijn diamanten bruiloft.
Ramaer

[Vastaert, Arnold]
VASTAERT (Arnold), kartuizerprior, geb. te Helmond, overl. 1 Juni 1504 te
Val-Saint-Pierre (Aisne) in Frankrijk. Hij was geprofest monnik van het
kartuizerklooster van St. Catharina te Kiel bij Antwerpen. Nadat hij gedurende een
aantal jaren als vicarius de geestelijke leiding had gehad van de kartuizernonnen
te Brugge, werd hij in 1497 prior van het huis zijner professie als opvolger van
Hendrik van Duiveland (dl. VI, kol. 456), die op 20 Jan. van dat jaar was overleden.
Tevens volgde hij dezen op als convisitator van de provincia Teutoniae. In
laatstgenoemde hoedanigheid heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt bij de
stichting van de chartreuse te Leuven. Het generaal kapittel der Grande Chartreuse
van 1504, dat door hem is bijgewoond, had deze nieuwe nederzetting
geïncorporeerd. Op de thuisreis werd hij door een ziekte overvallen. Hij stierf in de
chartreuse Val-Saint-Pierre. Als prior te Antwerpen is hij opgevolgd door Herman
van Sneek. Men verwarre A. Vastaert niet met een anderen Arnold van Helmond,
die van 1449 tot 1465 prior van de kartuizers te Kiel is geweest, nl. A r n o l d
Cupers.
Zie: Kroniek van het kartuizerklooster te Leuven (hs. no. 4054 Kon. Bibl. Brussel);
Analectes pour servir à l'histoire ecclés. de la Belgique XIV (1877), 240, 252, 260.
Scholtens

[Vaz-Dias, Jacob Mozes]
VAZ-DIAS (Jacob Mozes) is geb. te Amsterdam 8 Mei 1841 en overl. aldaar 3 Mei
1909. Aanvankelijk leeraar in oude talen en wiskunde, werd hij in 1897 wiskundig
adviseur van de Vennootschap Nederland en in 1905 van de in dit jaar opgerichte
Levensverz. Mij. De Hoop. Hij publiceerde talrijke artikelen over levensverz. in
binnen- en buitenlandsche tijdschriften. Uit zijn huwelijk met zijn nicht R e b e c c a
V a z - D i a s sproten 7 kinderen voort, van wie de jongste zoon, A ä r o n (geb. 29
Mei 1883), eveneens verzekeringswiskundige is.
Zie: D.C. P a r a i r a , In memoriam Jac. M. Vaz-Dias (met portr.) in Archief Verz.
Wet. XI (1910), 270-272.
van Haaften

[Vechoven, Jacob van]
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VECHOVEN (Jacob v a n ), jur. utr. doctor, geb. te Tiel, overl. te Haarlem in Oct.
1731, zoon van Ds. Johannes, die volgt, en van diens eerste vrouw M a r i a
B r o u w e r . Hij werd in 1719 student in de rechten aan de utrechtsche hoogeschool
en na zijn promotie advocaat te Dordrecht en substituut-watergraaf van den
Overwaard. Hij werd later pensionaris van Gorinchem en verwisselde dit ambt in
1730 met dat van pensionaris van Haarlem, waar hij na ruim een jaar overleed
(E n s c h e d é , Arch. Haarlem II, no. 1772).
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Hij schreef: De noodlijdende Alblasserwaart, of een omstandig verhaal van de dijken inbreuken, waarmede deselve waart sedert den jare 1500 heeft te worstelen
gehad (Dordr. 1727).
Regt

[Vechoven, Johannes van]
VECHOVEN (Johannes v a n ), geb. te Aalburg 13 Sept. 1657, overl. te Dordrecht
26 Aug. 1727, zoon van M a r t i n u s , pred. te Aalburg en eerder te Brakel, en van
C o r n e l i a v a n W e t e r i n g h . Hij bezocht de lat. school te Utrecht (waar zijn
grootvader, J o h a n n e s v.V., notaris was), vervolgens de lessen van Hermanus
Neuspitzer en van Adriaan van Lakerveld te Gorinchem en studeerde voorts aan
de academie te Utrecht. Hij werd als candidaat beroepen tot pred. te Dussen 14
Febr. 1681, bevestigd te Tiel 28 Aug. 1689, te Delfshaven 16 Juli 1703 en te
Dordrecht 10 Januari 1706, tevens prof. hist. et philolog. sacrae 18 Maart 1709. Hij
werd 19 Sept. 1725 emeritus. Als hoogleeraar gaf hij onderwijs over het Oude en
Nieuwe Verbond (in den trant van d'Outrein) en over de oostersche talen en
oudheden.
Hij was tweemaal gehuwd; den eersten keer met M a r i a , oudste dochter van
H e n d r i k B r o u w e r , schepen, en van C o r n e l i a v a n A l p h e n . Uit dit huwelijk
sproot, behalve Jacob, die hier voorgaat, M a r t i n u s , geb. te Dussen 1686, dien
hij 3 Mei 1711 op zijn eerste standplaats Oud-Alblas mocht bevestigen, en die daarna
sedert 12 Mei 1720 te Heusden stond en daar 1 Sept. 1741 overleed. Genoemde
bevestigingsrede (over 1 Tim. IV vs. 12-16) is te Dordrecht uitgegeven en draagt
tot titel: 's Vaders Raad, om het eerwaardige van het opsienders-ambt te bewaren
en voor te staan, ofte vermaanwoord van den H. Paulus aan zijnen opregten zoone
Timotheus, om de eere van het predik-ambt wel en na den eisch te behartigen.
Verder verscheen van J.v.V. in druk: Den grooten Wiljams Koninckl. tranen over
het afsterven van Maria Stuart, geregtvaardigt door J.V. (1695); Geheel Nederlant
in rouwbedrijf over de doodt van Willem III (Dordr. 1702); Noodige Boet-prediking
in duuren tijdt of Raad voor den Hongersnood, voorgesteld onder de verklaring in
toepassing eeniger uitgelezene plaatsen uit de Schriften in het Oude en Nieuwe
Testament (Tiel 1699); Handtleyding voor degeene welcke sig ten H. Avondmaal
begeven sellen, en die ook reets ledematen zijn (Tiel 1699).
Eenige brieven gewisseld met Theodorus Janssonius ab Almeloveen (zie dl. VI,
kol. 31 v.) bewaarde S c h o t e l (a.w., blz. 248, aant. 1, 252-262) als bijlagen. Eenige
handschriften liet hij ook nog na, waarvan S c h o t e l merkwaardigerwijs zegt: ‘Zij
waren waarschijnlijk van godgeleerden inhoud en hebben dus thans alle waarde
verloren....’.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 476 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 132 v.; Kerkelijk
Handboek (1878), 521; (1903), Bijl., 156; (1907), Bijl., 109, 112; (1908), Bijl., 104,
126; W.P.C. K n u t t e l , Acta der synoden van Zuid- Holland IV, 61, 179, 247, 403,
V, 382, VI, 375; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 231-262;
R.A r r e n b e r g , Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 521;
N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol der godgeleerde schrijvers, vierde druk,
(Amst. [1752]), 474 en reg.; H.C. R o g g e , Bibliotheek der Contra-remonstrantsche
geschriften (Amst. 1866), 135; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 655; J. K o k , Vaderlandsch woordenboek (Amst.
1780), 518.
Regt, Knipscheer
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[Vedelius, Nicolaas]
VEDELIUS (Nicolaas), geb. te Hegenhausen (Palts) in 1596, overl. te Deventer 26
Sept. 1642. Zijn vader was predikant, zijn moeder heette C a t h a r i n a K e f f e l i n g .
Hij studeerde te Heidelberg, waar hij doctor werd in de philosophie. Reeds in het
volgende jaar, 1618, is hij benoemd tot hoogleeraar in de wijsbegeerte te Genève,
waar hij in 1620 bovendien als predikant is beroepen. De roem van zijn geleerdheid
drong atom door na de verschijning van zijn werken: S. Ignatii Episc. Antiocheni
omnia quae extant, Graece et Latine, cum XII exercitationibus adv. Baronium et
Bellarminum, apologia pro Ignatio et appendice notarum criticarum (Genevae 1623);
Commentarius de tempore utriusque episcopatus S. Petri, adversus Baronium et
Bellarminum (Genevae 1624: Franeq. 1640); Rationale theologicum seu de
necessitate et usu principiorum rationis ac philosophiae in controversiis theologicis
libri tres (Gen. 1628); Remède contre l'apostasie (Gen. 1628), in het Latijn: Panacaea
apostasiae (Gen. 1629); Saint Hilaire, ou antidote contre la tristesse (Gen. 1630),
in het Latijn: Sanctus Hilarius, sive antidotum contra tristitiam pro sancta hilaritate
(Lugd. Bat. 1632). In een dezer werken verklaarde hij bijvoorbeeld de ‘sana ratio’
niet in ‘rebus religiosis’, maar in ‘rebus theologicis’ voor onmisbaar.
Op 30 Maart 1630 werd Vedelius te Deventer benoemd tot eerste hoogleeraar
van de illustre school aldaar in de godgeleerdheid en het Hebreeuwsch. Op 24 Juni
promoveerde hij te Bazel ook in de godgeleerdheid na de verdediging van zijn
disputatio: Quaenam Arminianorum fides et religio. Te Deventer gekomen (18 Aug.
1630) behandelde hij dit onderwerp uitvoeriger in zijn: De arcanis Arminianismi, seu
quaestio quaenam sit religio et fides theologorum remonstrantium, ex eorum
confessione et apologia (Lugd. Bat. 1631-34), vier deelen. Simon Episcopius (zie
dl. I, kol. 829-833) schreef hiertegen: Vedelius rhapsodus (Harderv. 1633). Voorts
verscheen te Deventer: De prudentia veteris ecclesiae libri tres, ex antiquitate
ecclesiastica, secundum scripturas sacras (Amst. 1633); De Deo synagogae contra
Barlaeum ejusque vindicias (Harderov. 1637): Disputatio theologica de magistratu
adversus Bellarmini librum De Laicis (Dav. 1638). In het laatstgenoemde werk maakt
hij zijn gevoelen kenbaar met betrekking tot het gezag van de overheid in kerkelijke
zaken. Daaruit ontstonden twisten tusschen hem en de predikanten Jacobus Revius
(zie dl. VI, kol. 1174) en Jacobus Trigland (zie dl. VI, kol. 1282-1284), die hem scherp
zijn ‘remonstrantsche’ inzichten op dit punt verweten (vergelijk echter op Henricus
Leo, dl. VI, kol. 931-937, vooral 933 v.). J.Th. d e V i s s e r zet breedvoerig uiteen
(a.w., t.a.p.), hoe ‘de strenge Calvinisten het gevoelen voorstonden dat de overheid
de kerk alléén moest verdedigen en haar besluiten uitvoeren’. De overheid te
Deventer onderdrukte wel het boek van Vedelius dat hierover handelde, maar toen
hij in Nov. 1639 zijn inaugureele rede te Franeker had gehouden (Oratio de concordia
Mosis et Aaronis), gaf hij het nog eens uit als: De episcopatu Constantini Magni,
seu de potestate magistratuum reformatorum circa res ecclesiasticas dissertatio
repetita (Fran. 1642). Revius schreef hiertegen: Examen dissertationis N. Vedelii....
(Amst. 1642); de strijd duurde voort tot 1662, toen Vedelius' boek nog eens verscheen
als: Magt der overheid in kerkelijke zaaken (Rott. 1662). Nog moet van Vedelius
verschenen zijn: Opuscula theologica nova (Fran. 164...) (?).
Zijn vrouw, M a r i a d e B a r i j , overleed te Groningen in 1644. Johannes
Maccovius
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(zie dl. IX, kol. 637-639) gaf na zijn dood uit: Oratio funebris in obitum Nic. Vedelii
(Fran. 1643).
Zijn portret door een onbekenden schilder is in het stadhuis te Franeker.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 477-479; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 133; W.B.S.
B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het Rijksathenaeum te Franeker II (Leeuw.
1879), 165-167, 841 v.; J.C. v a n S l e e , De illustre school te Deventer (1630-1878)
('s Gravenh. 1916), 17, 21, 33, 40, 64, 73 v., 91, 141; J.W. P o s t h u m u s M e y e s ,
Jacobus Revius (Amst. 1895), 48, 63, 74, 77-83, 95, 151-166, Bijl., blz. 7, 31, 44;
A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leid. 1897), 376; II (Leid. 1910), 54, 60, aant. 5,
Bijl., blz. 17; III (Leid. 1914), 94, Bijl., blz. 109, registers, 108, 173; H.C. R o g g e ,
Bibliotheek der Contrarem. geschriften (Amst. 1866), 59 v.; A. E e k h o f , De
theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw (Utr. 1921), 87, Bijl., blz. 107-111,
155; J. T h . d e V i s s e r , Kerk en Staat II (Leid. [1926]), 339 v., 374-384, 388, 391,
403, 409; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche boeken tot 1787, 521;
Archief voor kerkgeschiedenis (1834), 139, 183; (1893), 290-293; J o h a n n e s
M a c c o v i u s , Opuscula philosophica omnia, bezorgd door Nicolaus Arnoldus (zie
dl. IV, kol. 62 v., dl. IX, kol. 638) (Amst. 1660); A. K u y p e r J r ., Johannes Maccovius
(Leid. 1899), 206, Bijl., blz. 3; vergelijk: G.A. v a n d e n B e r g h v a n E y s i n g a ,
De apostolische vaders II (Brieven van Ignatius....) in Oud-Christelijke geschriften
in Nederl. vert. onder redactie van H.U. M e y b o o m (Leid. 1916), inleiding; W.P.C.
K n u t t e l , Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland (1621-1700) I ('s Gravenh.
1908), 508; II ('s Gravenh. 1909), 379 v., 423.
Knipscheer

[Veer, Abraham de]
VEER (Abraham d e ), geb. op Curaçao 8 Jan. 1767, overl. te Paramaribo 1 Febr.
1838, zoon van J o h a n n e s d e V e e r , gouverneur van Curaçao, en van
G i j s b e r t h a V o s . Na in ondergeschikte landsbetrekkingen te zijn werkzaam
geweest, werd hem met C. Berch als commissaris in 1803 het bestuur van Curaçao
opgedragen. In het bijzonder met de verdediging belast, sloeg hij in 1804 een aanval
van den engelschen commodore Blay af. Het garnizoen was tot 89 man gedaald.
Zelf verloor hij zijn huis Mundo novo met al wat hij daarin had. Negen van zijn beste
slaven en een aantal dieren werden weggevoerd.
Toen hij, onder den nieuwen gouverneur J.P. Changuion weder ontvanger-generaal
geworden, door den engelschen veroveraar van 1 Jan. 1807, Brisbane, in deze
betrekking gehandhaafd werd, weigerde hij daaraan te voldoen. De Veer ging met
zijn twee oudste zoons naar Holland met de bedoeling handel te gaan drijven. Echter
benoemde Lodewijk Napoleon hem tot commandant-generaal ter kuste van Guinea.
Op reis daarheen werd hij door de Engelschen gevangen genomen, doch spoedig
vrijgelaten op eerewoord, dat hij gedurende den oorlog niet zou dienen, alvorens
uitgewisseld te zijn. Dit geschiedde in 1809 en toen vertrok hij over Amerika naar
de Goudkust.
Te Elmina aangekomen, vond hij het kasteel belegerd door 35000 Fantijnen, die
door de Engelschen met kruit, lood en provisie ondersteund werden. Hij wist hen
tot terugkeeren te bewegen en sloot een verdrag met hen.
Toen Holland bij Frankrijk was ingelijfd,
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werden de Veers wissels geprotesteerd en teruggezonden. Hij was op zijn eenzamen
post op zichzelf aangewezen. Van dag tot dag steeg de ellende. Er waren zelfs
geen schrijfbehoeften om de administratie te voeren, zoodat uit de oude boeken de
nog onbeschreven bladzijden moesten worden gescheurd. Na zes jaar kon hij het
bestuur aan Daendels overdragen.
Het eerste, wat hij in den Haag na zijn terugkomst hoorde, was, dat hem geen
cent achterstallig salaris zou worden uitbetaald, vóór hij rekening en verantwoording
had gedaan. Voor ƒ 1000 liet de Veer uit de losse bladen zijn rekening opbouwen.
Nu moest hij weer op de verifieering wachten. Inmiddels was hij gouverneur
geworden van de bovenwindsche eilanden St. Martin, St. Eustatius en Saba. 19
Febr. 1817 vertrok hij daarheen. Toen hij hier eenigen tijd was, hoorde hij, dat zijn
rekening was goedgekeurd, en dat ƒ 40.000 ter hand gesteld was aan zijn
gevolmachtigden Severijn en Haesebroeck, maar tevens dat die firma acht dagen
later een frauduleus bankroet had gehad, zoodat geen stuiver van het genoemde
bedrag hem in handen kwam.
In 1822 volgde zijn benoeming tot gouverneur van Suriname, waar hij zich
verdienstelijk maakte door bestrijding van den sluikschen slavenhandel en door
financieele maatregelen. Van zijn bezoldiging ad ƒ 50.000 's jaars kreeg hij door den
stand van het surinaamsche geld niet meer dan een ƒ 16.000 in handen. Ernstige
beschuldigingen werden tegen hem ingebracht door den gescheiden echtgenoot
van een zijner dochters. Het onderzoek daarvan was een der opdrachten van den
commissaris-generaal van den Bosch in 1828, waarbij de Veer gerehabiliteerd werd.
De commissaris-generaal vond de Veer echter niet krachtig genoeg om het bestuur
der toen voor het eerst vereenigde west-indische bezittingen als gouverneur-generaal
op zich te nemen. Hij kreeg ƒ 8000 wachtgeld, en bleef tot zijn dood in Suriname
wonen.
Een brief van de Veer aan den commissarisgeneraal van den Bosch in 1828 bevat
bovenstaande gegevens over zijn levensloop, zie Koloniaal Weekblad 10 Nov. 1927;
voorts De West-Indische Gids (Maart 1929), In Suriname voor honderd jaar.
de Gaay Fortman

[Veeren, Hendrik Arnold]
VEEREN (Hendrik Arnold), geb. te Huissen 13, ged. 23 Oct. 1770, overl. te Huissen
12 Nov. 1821, zoon van T h e o d o r u s C o e n r a d u s C a s p a r u s V e e r e n ,
gepens. luitenant in het regiment van Kinschot, en A n n a M a r i a v a n H i m b e r g .
Hij werd 10 Mei 1783 aangesteld als cadet in het regiment van Pabst, later
Wartensleben, 5 Aug. 1787 vaandrig, 30 Nov. 1789 luitenant in dit regiment, 8 Sept.
1795 geplaatst bij het 3e bataljon 1½ brigade, 3 Aug. 1798 kapitein, 1 Sept. 1805
op nonactiviteit, 2 Maart 1807 weder geplaatst als kapitein bij het 2e regiment Jagers,
22 April 1807 overgeplaatst bij het 7e reg. infanterie, 1 Dec. 1807 bij het 5e reg., 6
April 1808 bij het 3e reg. infanterie van Linie (18 Aug. 1810 werd dit 124e reg. van
Linie) gepensionneerd 1 Nov. 1814.
Hij diende in de volgende veldtochten: 1793 en 94 in Brabant en Vlaanderen,
vocht bij Werwicq, Landrecies en Maubeuge, 1796 aan den Rijn, 1797 geëmbarkeerd
ter reede van Texel, 1799 in Noord-Holland tegen de Engelschen, 27 Aug. bij de
landing, 1808 in noordelijk Duitschland, 1809 in Zeeland tegen de Engelschen.
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B o s s c h a vermeldt, dat hij 31 Oct. 1812 in het gevecht bij de Oula werd gewond.
Dit is echter onjuist; hij nam geen deel aan den tocht naar Rusland. B o s s c h a
heeft hem verward met zijn neef Theodorus Johan Rabo Veeren, die volgt. Na zijn
pensionneering maakte H.A. Veeren deel uit van het gemeentebestuur van Huissen.
Hij huwde te 's Gravenhage 23 Dec. 1798 W i l h e l m i n a E n g e l a d e W o l f f ,
geb. te Lochem 9 Sept. 1775, overl. te Delft 1 Jan. 1854, dochter van den
burgemeester van Lochem Dr. Willem François de Wolff (dl. IX, kol. 1289) en
A m a l i a L o u i s a F a l c k . Uit dit huwelijk sproten 2 dochters en 1 zoon: J a c o b
P i e t e r H e n d r i k C a r e l V e e r e n 1819-90, luitenantkolonel der infanterie,
van wien nageslacht.
Zie: F.H.A. S a b r o n , Geschiedenis van het 124ste Regiment van Linie onder
Keizer Napoleon I 108, 109, 134; J. B o s s c h a , Neerland's Heldendaden te Land
III, 302; Ned. Patriciaat II, 494-504.
Veeren

[Veeren, Johan Frederik Wilhelm]
VEEREN (Johan Frederik Wilhelm), geb. te Huissen 23, ged. 26 Juli 1761, overl.
te Huissen 13 Mei 1821, broeder van den voorgaande. Hij werd 4 April 1776 cadet
in het regiment van Sommelsdijk, later van Pabst, Sept. 1780 vaandrig en 1 Juli
1787 luitenant in hetzelfde regiment. Hij werd 2 Nov. 1787 gedemarcheerd in verband
met de twisten van den patriottentijd, doch 8 Juli 1795 weder in dienst gesteld als
kapitein bij de 1e halve brigade 2e bataljon. Hij werd 10 Juli 1804 gepensionneerd,
doch 2 Maart 1807 weder geplaatst als kapitein bij het 9e regiment infanterie van
Linie, ging 7 Dec. 1807 over in het corps veteranen en werd 13 Dec. 1810 weder
gepensionneerd. Koning Willem I verleende hem 1 Jan. 1815 den rang van
luitenant-kolonel. Hij nam deel aan de volgende campagnes: 1780 aan de kust van
Holland tegen Engeland, 1784 in Holland tegen Oostenrijk, 1794 in Holland, 1796
in Duitschland, 1797 geëmbarkeerd ter reede van Texel, 1799 in Noord-Holland
tegen de Engelschen, 27 Aug. bij de landing, 1807 in Duitschland.
Hij huwde in 1787 M a r i a P e t r o n e l l a R a m d o h r , geb. te Bergen op Zoom
5 Maart 1767, overl. te Arnhem 6 Mei 1859, dochter van den chirurgijn-majoor
J o h a n n D a n i e l R a m d o h r en van A n n a M a r i a P r o n c k . Uit dit huwelijk
sproten 2 dochters en 5 zonen die allen officier werden, waaronder Theodorus
Coenradus Casparus (dl. IX, kol. 1161), Rudolph Hendrik Johan, die volgt, en
J o h a n R a b o B e r n a r d V e e r e n , geb. te Geesteren, overl. als gep. kapitein
der infanterie op den huize ‘de Basseld’ onder Twello 8 Oct. 1870, die behoorde tot
de weinige overlevenden van het 33e regiment lichte infanterie, welke in het gevecht
bij Krasnoi 17 Nov. 1812 door de Russen werden gevangen genomen.
Zie: Ned. Patriciaat II, 494-504.
Veeren

[Veeren, Rudolph Hendrik Johan]
VEEREN (Rudolph Hendrik Johan), geb. te Huissen 8, ged. 24 Juli 1803, overl. op
huize ‘Zuijlenveld’ te Zuilen 23 April 1861, was de vierde zoon van Johan Frederik
Wilhelm (die voorgaat), en M a r i a P e t r o n e l l a R a m d o h r . Hij werd 20 Oct.
1825 2e luitenant 13e afd. infanterie, 17 Febr. 1831 overgeplaatst bij het 2e bataillon
Jagers, 14 Aug. 1831 1e luitenant, bij reorganisatie 31 Oct. 1843 regt. Grenadiers
en Jagers, 7 April 1848 kapitein 3e · klasse bij dit regiment, 7 Sept. 1848 kapitein
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gepensionneerd. Hij diende 1830 bij
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het mobiele leger, was 24-26 Sept. bij het gevecht op de Place royale te Brussel,
nam 1831 deel aan den Tiendaagschen veldtocht en diende 1832 en 33 weder bij
het mobiele leger. In Mei 1850 kocht hij de buitenplaats ‘Zuijlenveld’ te Zuilen met
de steenbakkerij ‘Duinkerken’, werd 3 April 1851 benoemd tot lid van den raad te
Zuilen, en 5 Dec. 1853 tot burgemeester, hetgeen hij tot zijn dood bleef. Hij huwde
30 Mei 1834 te Arnhem S a r a J a c o b a M a r i a B o n g a r d t , geb. te Haarlem
5 Juli 1810, overl. te Utrecht 21 Dec. 1880, dochter van Adrianus Jacobus Bongardt
(dit dl. kol. 91) en J a c o b a C l a s i n a A n t o n i a V e r - L o r e n .
Uit dit huwelijk sproten 7 dochters en 2 zonen, van wie J o h a n n e s J u d i t h
1846-1910 het geslacht heeft voortgezet.
Zie: Ned. Patriciaat II, 494-504.
Veeren

[Veeren, Theodorus Johan Rabo]
VEEREN (Theodorus Johan Rabo), geb. te Neerbosch 12 September 1786,
omgekomen tijdens den tocht naar Rusland November 1812, zoon van R o e d o l f
H e n d r i k J o h a n V e e r e n , luitenant in het Regiment van Brakell 1789-92,
vrederechter in het kanton Twello (broeder van Johan F.W. en Hendrik A., die
voorgaan), en van J o h a n n a T h e o d o r a v a n W i n s h e i j m . Hij werd 15 Oct.
1804 cadet, 7 Juni 1805 luitenant bij het 3e bataillon infanterie, 19 September 1805
luitenant bij het 2e bataillon, 1 October 1806 luitenant bij het 3e regiment infanterie,
1812 1e luitenant bij de comp. Grenadiers 124e regiment infanterie van linie. Hij
nam deel aan de volgende veldtochten: 1805 en 1806 in Oostenrijk, 1806-07 in
Noord-Duitschland, 1809 in Zeeland tegen de Engelschen, 1812 tocht naar Rusland.
Bij een gevecht bij de Oula op 31 October werd hij gewond en wordt opgegeven als
overleden.
Zijn vader teekende aan, dat zijn zoon volgens bekomen inlichtingen niet zwaar
gewond was in den linker bovenarm, met een heel detachement geblesseerde
militairen terugmarcheerde, en dat deze op den 15. November den nacht
doorbrachten in een huis of schuur gelegen tusschen Kofnerwa en Wilna, toen in
dit gebouw een houwitser werd geworpen, en allen verbrandden.
Zie: F.H.A. S a b r o n , Geschiedenis van het 124e Regiment van Linie onder
Keizer Napoleon I, 74, 108, 114, 134; Ned. Patriciaat II, 494-504.
Veeren

[Veezaerdt, Paulus]
VEEZAERDT (Paulus), geb. te Middelburg, overl. na 1670, studeerde in de theologie
te Utrecht. Hij werd proponent onder de classis van Walcheren en als zoodanig bev.
tot pred. in den Polder van Namen en het fort St. Anna (Hulster-ambacht) Juli 1649,
te Ritthem 12 Maart 1651, vlootpredikant op de vloot van M.A. de Ruyter naar
Denemarken en Noorwegen 10 Sept. tot begin Nov. 1653. In 1656 scriba der classis
van Walcheren. Bij wisseling met Ds. Franciscus van den Eede, predikant te
Wolfaartsdijk, verplaatst Sept. 1665, geraakte hij hier in ernstige geschillen, die tot
zijn ontslag leidden bij besluit van gecomm. raden van Zeeland 2 Mei 1670.
Tijdens zijn verblijf in laatstgenoemde gemeente heeft hij het 2e deel der
Metamorphosis van J o h a n n e s G o e d a e r t (kunstschilder en natuurhistoricus)
in het Latijn vertaald en, met aanteekeningen en een bijvoegsel van zijn hand,
uitgegeven te Middelburg, bij J. Fierens, onder den titel: Metamorphoseos et Historiae
naturalis Pars Secunda de Insectis, auctore Joanne
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Goedartio, Latinitate donata, commentariis et notis textui insertis, illustrata et
auctuario notarum sive appendice locupletata, de Insectorum origine, utilitate et
usu, a Paulo Veezaerdt, Ecclesiaste in Insula Wolphardi Zelandorum.
Zie: v.d. B a a n , Wolfaartsdijk, 253-255, 508, 509, en daar genoemde bronnen.
Regt

[Veken, Johan van der]
VEKEN (Johan v a n d e r ), koopman en bankier, geb. te Mechelen 1 Dec. 1549
als zoon van J o h a n v.d. V. en B a r b a r a H u y b e r t s d r . V e r w e y , overl. te
Rotterdam 26 Aug. 1616. Hij was getrouwd met J o h a n n a Q u i n g e t s , overl. te
Rotterdam 24 Juni 1591.
Op 25-jarigen leeftijd verliet van der Veken zijn geboorteplaats om zich te
Antwerpen te vestigen. Den 20en Mei 1575 wordt hij daar poorter geëed. Doch hij
bleef er niet lang; de toestanden te Antwerpen werden na de spaansche furie (4
Nov. 1576) voor den handel zeer ongunstig en het was te voorzien dat, als de stad
onder het spaansche bewind zou terugkeeren, de handel voorgoed gefnuikt zou
zijn. Van der Veken zag dit zeer goed in; hij begon al in 1581 zijn vaste bezittingen
te gelde te maken en reeds in den herfst van 1583 heeft hij zijn zaken naar Rotterdam
overgebracht.
Hij had wel gezorgd, dat hij daar niet met leege handen kwam, maar uit Antwerpen
zooveel mogelijk baar geld had meegenomen. In het laatst van 1583, de eerste
maal dat wij te Rotterdam van hem hooren, is het in zijn kwaliteit van geldschieter.
En in het begin van het volgend jaar treedt hij reeds als koopman en reeder op. Een
paar jaar later wordt hij in één adem genoemd met de gezeten kooplieden Wittert
en Draeck. Ook de stedelijke regeering begint weldra zijn verdiensten te erkennen.
Den 31sten Januari 1596 draagt zij hem op, om, met vier andere kooplieden, haar
te adviseeren omtrent het salaris der makelaars en het volgend jaar wordt zijn hulp
ingeroepen bij de opstelling van de instructie voor de beurs. Dan ook maakt hij een
aanvang met het uitrusten van schepen naar de kusten van Guinea, Peru en
West-Indië, terwijl hij een paar jaar later, in 1599, betrokken was in de vloot, die den
15den Mei in zee stak, vooral met het doel om de door het verbod van handel
geleden schade op Spanje's galjoenen en Portugal's rijke kraken te verhalen. In
1600 zond hij wederom, nu vereenigd met den zeeuwschen koopman Hesse, een
schip van 100 last naar Amerika.
Maar ook bij de groote vaart en den handel op Oost-Indië had van der Veken zich
reeds geïnteresseerd. Toen allerwegen in Holland de scheepvaart zich zoo krachtig
ontwikkelde en de bruisende ondernemingslust haast overal ten spon uitbarstte,
toen de val van Antwerpen tal van kapitaalkrachtige menschen met durf en
ondernemingsgeest naar het Noorden had gebracht, toen moest de nederlandsche
handel zijn vleugels wel uitslaan en ook Oost-Indië tot zijn gebied trekken. En het
sprak vanzelf, dat Rotterdam daarbij niet achter zou blijven; ook daar kwam op het
laatst van 1596 de begeerte op om Oost-Indië te bezoeken. Wel liep de compagnie
van Wissel en van der Hagen op niets uit, doch op het eind van 1597 wendde de
laatste zich tot van der Veken voor een tocht door de straat van Magelhaen, eerst
naar de westkust van Amerika en daarna naar de rijke specerijgewesten van
Oost-Indië. Dit was wel de beste keuze die van der Hagen kon doen, want van dat
oogenblik scheen de onderneming alle kans tot welslagen te zullen bieden. ‘Johan
van der Veken’, aldus de Jonge, ‘was door zijn talrijke betrekkingen tot de
Staten-Generaal, tot de staten
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van Holland, tot Oldenbarnevelt en niet minder tot de kronen van Engeland en
Frankrijk, een man die hier te lande ontzien werd en door zijn groot vermogen invloed
bezat’.
Van der Veken en zijn handelsvrienden in Duitschland, Italië en elders staken
een groot kapitaal in de onderneming en de eerste stelde zich bovendien borg voor
eventueel in leen te krijgen geschut en ammunitie. Eindelijk was de vloot, bestaande
uit vier groote schepen en een jacht, gereed: den 27sten Juni 1598 verliet zij het
Goereesche gat en stevende zeewaarts.
Zooals bekend, was de tocht een volslagen mislukking en kwam slechts één schip
terug ‘met een verlooren reyse’, zonder zelfs Indië bereikt te hebben, maar van der
Veken wist den slag te boven te komen en was in staat de door hem gemaakte
schulden te betalen.
Naast deze gewaagde tochten naar Oost- en West-Indië dreef van der Veken
een levendigen handel eensdeels op het Noorden en anderdeels op Portugal, Spanje
en Italië. Het protocol van notaris Jacob Symons te Rotterdam wemelt van door
hem gesloten vrachtbrieven en handelscontracten. Zijn schepen brachten hout en
tarwe en vlas van Koningsbergen naar Bordeaux en naar Vianna in Portugal en,
toen de duurte der granen in Italië den nederlandschen kooplieden een nieuwe bron
van inkomsten ontsloot, was van der Veken een der eersten, die op ruime schaal
talrijke schepen volgeladen met graan naar Genua en Venetië uitrustte.
In 1600 drijft hij in compagnieschap met zijn zwager Carolo Hellemans te Venetië
een levendigen handel op St. Thomé en de kust van Brazilië en vertegenwoordigen
hun schepen, van die streken huiswaarts keerende, soms een waarde van 3000 à
4000 dukaten elk. In den herfst van 1607 vindt men in den tijd van nog geen maand
vier schepen met tarwe en rogge geladen: De Valk, 't Vliegende Hart, Den
Orangieboom en Holland's Scheythuyn, door hem naar Italië gestuurd.
Maar daarnaast vergat van der Veken niet, dat zijn vader een goed deel van zijn
fortuin verdiend had met den haringhandel; ook hij nam hierin ijverig deel, getuige
de vele haringplaatsen in Rotterdam die op zijn naam vermeld staan, en
vermeerderde daarmede zijn vermogen in niet geringe mate.
In 1612 kocht hij de heerlijkheden Kapelle en Nieuwerkerk en op het terrein van
het oude slot Kapelle liet hij een nieuwe prachtige huizinge optrekken, met dubbele
grachten, rondom met muren voorzien en met vier achtkante torens op de hoeken.
Ook in de stad zelf liet van der Veken een voorname woning bouwen, waar hij
geregeld de uitoefening van den katholieken godsdienst liet plaats vinden. In
tegenstelling met zijn broeder Hendrik bleef hij het geloof zijner vaderen getrouw,
doch twee van zijn dochters huwde hij uit aan het streng gereformeerde geslacht
van Aerssen.
Een door van der Veken in 1609 in de Frankenstraat gebouwd hofje is als stichting
tot 1754 blijven bestaan; het hofje zelf is pas in de 19de eeuw afgebroken.
Als geldschieter heeft van der Veken groote diensten bewezen aan ons land en
het is grootendeels aan hem te danken dat de aan Engeland in pand gegeven steden
zoo spoedig konden worden teruggenomen. Ook met Oldenbarnevelt, die meermalen
van zijn diensten gebruik maakte, stond van der Veken in nauwe relatie.
Zijn devies was: ‘Stabilis fortuna merenti’.
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Zijn portret in olieverf als bewindhebber der O.I.C., copie door Pieter van der Werff,
bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam. Naar dat portret is de kop in den
voorgevel van het rotterdamsche stadhuis gebeeldhouwd.
Zie: E. W i e r s u m , Johan van der Veken, koopman en bankier te Rotterdam
(1583-1616) in Handelingen en mededeelingen v.d. Maatsch. v. Letterk. te Leiden
(1911-12), 165-190; d e z ., Bijdrage tot de genealogie van der Veken en W.F.
J u t e n , Aanvullingen [van dat artikel], beide in De Nederlandsche Leeuw (1913);
D u m e s n i l , Het vijfde hoofd in N.R.C. (7 Nov. 1919), Ochtendbl. A; en de papieren
Van Aerssen/Voshol in het Algemeen Rijksarchief.
Wiersum

[Veken, Hendrik van der]
VEKEN (Hendrik v a n d e r ), broeder van den voorgaande, oudste zoon van J o h a n
v.d. V., en B a r b a r a H u y b e r t s d r . V e r w e y , geb. te Mechelen omstreeks
1548, begr. te Rotterdam 10 Juli 1593. Hij was in eerste huwelijk getrouwd met
A l i d a C o r n e l i s d r . M u s c h , in tweede huwelijk, gesloten te Brielle 13 Nov.
1591, met J a c o m y n a H e e r e m a n s , weduwe van N i c o l a a s J o o s t e n d e
Bie.
Hendrik van der Veken was eerst burgemeester van Mechelen, doch hij ging
weldra over tot den gereformeerden godsdienst en was sinds 1 Oct. 1575
burgemeester van Brielle. In 1579 ging hij waarschijnlijk weer naar Mechelen terug
en in 1581, bij de afzwering van koning Philips, komt hij voor als een van de
onderteekenaars van het verdrag. In het begin van 1582 is hij weer te Brielle en in
1586 wordt hij poorter te Rotterdam.
Zijn beroep was huidevetter. In het laatst van zijn leven bekleedde hij de betrekking
van commies-generaal van de convooien en licenten.
Zie: E. W i e r s u m , Bijdrage tot de genealogie van der Veken en W.F. J u t e n ,
Aanvullingen [van dat artikel], beide in De Nederlandsche Leeuw (1913).
Wiersum

[Velde de Melroy en Sart-Bomal, Joannes Baptista baron van]
VELDE DE MELROY EN SART-BOMAL (Joannes Baptista baron v a n ), 14e en
laatste bisschop van Roermond, geb. te Brussel 9 Juli 1743, overl. aldaar 22 Jan.
1824, begr. te Grave 27 Jan. d.a.v., zoon van J o a n n e s D o m i n i c u s
A n t o n i u s , raadsheer en ontvanger-generaal te Brussel, en van P e t r o n e l l a
S w a r t s . Hij deed de voorbereidende studiën in het collegie der paters Augustijnen
zijner geboortestad, studeerde philosophie aan de universiteit te Leuven, vervolgens
rechtsgeleerdheid en behaalde 4 Juni 1765 den titel van licentiaat in de beide
rechten. Hij werd advocaat bij den souvereinen raad van Brabant, welk ambt hij
echter weldra verliet, om voor geestelijke te gaan studeeren. Op 23 Sept. 1769 werd
hij te Mechelen, waar hij kort te voren kanunnik der metropolitaan-kerk was
geworden, tot priester gewijd. Den 22sten Maart 1779 werd hij geestelijk raadsheer
in den keizerlijken raad aldaar, den 3den Nov. 1780 adellijk kanunnik gradué der
metropolitaan-kerk en sedert 20 Juni 1782 domproost der zelfde kerk te Mechelen.
Ten tijde van den eersten inval der Franschen in België (1792-93) moest hij de
vlucht nemen en volgde de leden van den raad eerst naar Roermond en daarna
naar Dusseldorp. Door keizer Frans I tot bisschop van Roermond benoemd, welke
benoeming den 27sten Febr. 1794 door paus Pius VI werd goedgekeurd, nam hij,
gevolmachtigd door den oudsten kanunnik, bezit van zijn zetel en prebende. Den
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plechtig bezit te nemen van den Christoffelkathedraal aldaar. Den 22sten Juli moest
hij de stad Roermond verlaten, om haar nooit weer te zien. Bij zijn vertrek liet hij
den kanunnik Marcellus Syben als zijn vicaris-generaal achter, om die zaken, welke
hij niet van uit den vreemde kon bestieren, te regelen. Tot nog toe had van Velde
door de tijdsomstandigheden niet de bisschoppelijke wijding kunnen ontvangen.
Het was op zijn vlucht te Dusseldorp, dat hij den 17den Aug. 1794 in de St.
Andreaskerk aldaar door den kardinaal Lodewijk Joseph van Montmorency-Laval,
prins-bisschop van Metz en groot-aalmoezenier van Frankrijk, tot bisschop werd
gewijd. Hij begaf zich vervolgens naar dat gedeelte van zijn bisdom, hetwelk tot
Pruisen behoorde, maar zag zich genoodzaakt den 22sten Sept. 1794 over den
Rijn te vluchten. Den 30sten Oct. d.a.v. moest hij voorgoed zijn bisdom verlaten en
vestigde zich met toestemming van aartshertog Maximiliaan, keurvorst van Keulen
en prinsbisschop van Munster, in het Dominicanerklooster te Munster. Toen echter
de Franschen Westfalen bedreigden, vertrok hij den 3den Febr. 1795 naar Erfurt in
Thuringen. In September van dat jaar, nadat de vrede tusschen Pruisen en de
fransche republiek was gesloten, mocht hij wederom naar Munster terugkeeren, en
bestuurde van daar uit zijn bisdom. Na een tweejarig verblijf aldaar, begaf hij zich,
om dichter bij zijn bisdom te zijn, den 3den Sept. 1797 naar Emmerik. Toen het
oude bisdom Roermond den 5den Nov. 1801 werd opgeheven, legde van Velde 24
Nov. d.a.v. zijn ambt als bisschop neder, voor zoover dat bisdom aan het fransche
bewind onderworpen was, doch ging als administrator apostolicus voort zijn
afgeschaft diocees te besturen, totdat de nieuwe bisdommen opgericht en geregeld
waren en de nieuw benoemde bisschoppen van Luik en Aken, onder wier
rechtsmacht de parochiën van het voormalige bisdom zouden gesteld worden, hun
ambt aanvaard hadden. Hij vestigde zich thans te Grave, een stad, nagenoeg in
het midden van zijn nog overgebleven bisdom gelegen. Hij vestigde zich aldaar den
14den Oct. 1802. Den 8sten Nov. 1803 richtte hij van uit Grave een schrijven aan
den prefect van Nedermaas, waarin hij verzocht om van de lijst van emigranten
geschrapt te worden. Keizer Napoleon had het plan gevormd het bisdom 's
Hertogenbosch te herstellen en verzocht van Velde daaraan mede te werken, wat
echter door dezen geweigerd werd, aangezien hij de meening was toegedaan, dat
dit alleen in overeenstemming met den H. Stoel kon geschieden. Hij werd 4 Febr.
1811 door den Keizer naar Parijs geroepen en op straffe des doods werd hem
verboden naar Grave terug te keeren. Van Velde vestigde zich den 23sten Dec.
1811 bij zijn broeder Emmanuël te Brussel. Den 14den Aug. 1814 benoemde koning
Willem I hem tot raadsheer in den geheimen raad der Nederlanden. Wegens zijn
wankele gezondheid benoemde hij in 1818, met goedkeuring van den H. Stoel zijn
secretaris F.A. Consgen tot administrator apostolicus van het bisdom. De bisschop
overleed te Brussel op 22 Jan. 1824 en werd 27 Jan. d.a.v. voor het hoogaltaar in
de St. Elisabethskerk te Grave ter aarde besteld, waar zijn grafsteen nog aanwezig
is.
Een afbeelding van zijn portret, naar een lithographie van F. Giele te Leuven,
bevindt zich in de Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXIII
(1896-97), tegenover blz. 311. Zijn portret werd in prent gebracht o.a. door J.B.A.M.
Jobard en J. Hoedt.
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Zie: J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond II
(1890), 619-629; III (1892), 129; IV (1927), 176-186; L. S c h u t j e s , Kerkel. Gesch.
van het bisdom 's Hertogenbosch I, 229; Bidprentje van Mgr. Van Velde, afgedrukt
in Limburg's Jaarboek XVIII, 2 afl. (1912), 163; Notitia necrologica illustrissimi ac
reverendissimi patris in christo D. Joannis Baptistae Roberti baronis de Velde de
Melroy et Sart-Bomal, XIV episcopi Ruraemundensis, primatis Gelriae, pro aliquibus
parochiis extinctae diaecesis Aquisgranensis in regno Belgico admi- nistratoris
apostolici etc. qui anno 1824 die 22 Januarii Bruxellis pie obdormivit in Domino
o

(Brussel, Heyvaert-Pauwels 1824, 14 blz. 4 ).
Verzijl

[Velingius, Abdias]
VELINGIUS (Abdias), overl. te Leiden in 1735. Hij was een zoon van Wilhelmus
Velingius (1), die volgt, en werd predikant te Nijkerk in 1677, te Groningen in 1678,
te Leiden in 1693; emeritus in 1724. Wilhelmus Velingius (2), die volgt, was zijn
zoon.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door J. Gole naar P. Cramer.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 480; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 801 (no. 927).
Knipscheer

[Velingius, Hermannus]
VELINGIUS (Hermannus), overl. te Harderwijk in 1655, waar hij sedert 1639
predikant was. Hij is 21 Sept. 1645 te Harderwijk getrouwd met S a r a W i d m a r i a .
Wilhelmus Velingius (1), die volgt, is zijn zoon.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 480; Kerkelijk
Handboek (1903), Bijl., 131; trouwboek Harderwijk in dato (rijksarchief te Arnhem).
Knipscheer

[Velingius, Wilhelmus (1)]
VELINGIUS (Wilhelmus) (1), of Feijlingius, geb. te Harderwijk omstr. 1646, overl.
te Rotterdam 24 Juni 1690. Hij was een zoon van Hermannus Velingius, zie boven,
en werd predikant te Kuinre in 1673, te Vollenhove in 1674, te Groningen in 1675,
te Rotterdam in 1685. Abdias Velingius, zie boven, was zijn zoon. Hij schreef:
Doodmaals doodmaal, ofte rechtveerdigh gerichte over de ongeregelde gerichten....
uitgesproken in een predicatie (Gron. 1679; herdr. Rott. 1736); Neerlands dank- en
vierdagstoon over de verkiezing en kroning van Willem III tot koning en van Maria
tot koningin van Engeland in twee leerredenen (Rott. 1689; 3de dr. 1747); Davids
leven en sterven over de dood van Johannes Ursinus (zie Kerkelijk Handboek (1907),
Bijl., 152; (1908), Bijl., 109, 133; V e e r i s e n d e P a a u w , Vern. kerkel. alphabel,
Enkh. 1750, 220) uit Hand. 13: 36 (Rott. 1688); Laatsle kerkrede van Groningen en
eerste te Rotterdam (Rott. 1687); Gedichten (Rott. 1691); Gedichten op koning
Jezus met een voorrede van Abdias Velingius (1726).
Er is een portret van hem.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 480; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 153; (1912), Bijl., 149, 153; (1914), Bijl., 151; R.
A r r e n b e r g , Naamregister van nedcrduitsche boeken tot 1787, 523; N o o r d b e e k
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register; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 656, 801 (no. 928).
Knipscheer

[Velingius, Wilhelmus (2)]
VELINGIUS (Wilhelmus) (2), of V e i j l i n g i u s , geb. te Groningen 26 Jan. 1692,
overl. te Rotterdam 12 Febr. 1756. Abdias Velingius (zie boven) was zijn vader,
Wilhelmus Velingius (zie boven) zijn grootvader, Abdias Velingius (zie dl. III, kol.
1278 v.) zijn zoon. Hij studeerde te
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Leiden en werd in 1716 predikant te Hoogvliet, in 1721 te Groningen, in 1725 te
Rotterdam. Hier werd hij in 1735 hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de illustre
school. Hij hield zijn inaugureele rede: Oratio de Joanne Apostolo, ook uitgegeven
als: Redevoering over den apostel Johannes (Rott. 1736). Emeritus werd hij in 1755.
Hij schreef nog: Afscheidspredikaatie van Groningen en Intreepredikaatsie te
Rotterdam (Rott. 1725); Inhuldigingspredikaatsie van zijnen zoon Abdias Velingius
uit Deut. 33:10 v. (te Benthuizen) (Rott. 1744); Lijkpredikaatsie op den erfstadhouder
Willem Karel Hendrik Friso.... (Rott. 1752); Daniëls uiteinde, rust en heerlijkheid
vertoont in eene lijkrede uit Dan. 12:13, ter nagedagtenisse van ds. Daniël van
Henghel, uitgesproken 3 Sept. 1733 (Rott. 1733); De Messias erkend, verkondigd
en verheerlijkt door [de lofzangen van] Maria en Simeon (Rott. 1738); Zedige
ledigheid of gezangen (Leid. 1736); wellicht ook: De unione mentis cum corpore
(L.B. 1710).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 480 v.; R.
A r r e n b e r g , Naamregister v. Nederduitsche boeken tot 1787, 523; N o o r d b e e k
e n M o u r i k , Naamrol der godgel. schrijvers, 4de dr. (Amst. [1752]), 72, 119,
register; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 656; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. protest. godgel. in
Ned. III, 699; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 125, 153; (1914), Bijl., 151.
Knipscheer

[Velthoven, Everardus van]
VELTHOVEN (Everardus v a n ), kartuizerprior, overl. te Scheut bij Brussel 1555 of
56. Hij trad in het kartuizerklooster van O.L. Vr. van Genade te Scheut en is daar
als monnik geprofest. Toen 18 April 1543 Floris van Haarlem (dit dl. kol. 312), prior
van de chartreuse te Leuven, was overleden, is hij aan het hoofd van dit convent
geroepen. Begin Juli 1545 is hij door de visitators van dit ambt ontheven. Hubert
Knobbaut (dl. VI, kol. 386) is hem als prior te Leuven opgevolgd. Hij keerde daarop
terug naar het huis zijner professie, waar hij is overleden.
Zie: Kroniek van het kartuizerklooster te Leuven (hs. no. 4054 Kon. Bibl. Brussel);
Analectes pour servir à l'histoire ecclés. de la Belgique XVI (1879), 216.
Scholtens

[Velijn, Philip]
VELIJN (Philip), graveur, werd geb. 31 Jan. 1786 te Leiden en is overleden te
Amsterdam 4 Mei 1836. Hij was een leerling van Delfos; later werkte hij te Amsterdam
en in Parijs. Hij heeft een geheele reeks portretten gegraveerd en vele boeken en
almanakken geïllustreerd.
Zijn portret is gegraveerd door J.P. Lange, en werd afgebeeld in I m m e r z e e l 's,
Levens en werken der Holl. en Vl. kunstschilders.
Zie: A. v a n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 758.
J.M. Blok

[Velzen, Simon van]
VELZEN (Simon v a n ), geboren te Amsterdam 14 December 1809, overleden te
Kampen 8 April 1896. In 1827 werd hij te Amsterdam aan het athenaeum
ingeschreven als student in de godgeleerdheid. Drie jaar later ging hij naar Leiden,
waar hij tot de zoogenaamde ‘club van Scholte’, den lateren afgescheiden predikant,
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behoorde. Aan den veldtocht in België nam hij deel. In 1834 werd hij predikant te
Drogeham. Hoofdzakelijk in verband met de gezangenkwestie werd hij aan het
einde van het volgend jaar door het klassikaal bestuur van Dokkum geschorst. Met
28 gemeenteleden scheidde hij zich daarop af van de Hervormde Kerk. Van Velzen
vestigde zich in Leeuwarden en bediende van daar uit verschillende gemeenten. In
1839 nam hij een beroep aan naar
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Amsterdam, zonder zich eerst nog van de friesche gemeenten los te maken.
Meermalen was hij voorzitter van de synoden der afgescheiden kerken. In 1854
was hij een der vier eerste hoogleeraren aan de te Kampen opgerichte Theologische
school der later ‘Christelijk Gereformeerd’ genoemde kerken. Hij bleef dit tot 1889.
Ook in die hoedanigheid bleef hij de synoden bezoeken, terwijl hij meermalen de
kerk in het buitenland, met name bij de zusterkerken in België en Schotland,
vertegenwoordigde. Hij was aanwezig bij de overreiking aan koning Willem III in
1878 van het bekende Volkspetitionnement in zake de schoolwet-Kappeyne. In
1892 beleefde hij te Amsterdam nog de vereeniging der ‘Afgescheidenen’ en
‘Doleerenden’.
Hij schreef: Stemmen eens wachters op Sions muren (1836); Verantwoording
wegens Godsdienst, hoofdzakelijk gedaan voor de regtbank te Heerenveen,
benevens een woord aan mijne landgenooten (1836); Apologie der kerkelijke
afscheiding in Nederland of Brief aan mr. Groen van Prinsterer, betreffende zijn
gevoelen over de Afscheiding en de Afgescheidenen (1848); Eene levensvraag.
Leerrede gehouden den 24en April 1853, bij gelegenheid van de aangekondigde
invoering der Bisschoppelijke Hierarchie in Nederland (1853); Gedachtenis, of
Tweetal preken (1854); Wittenberg-Wesel-Dordrecht. Leerrede ter gedachtenis aan
de Kerkhervorming, de synode van Wesel en de synode van Dordrecht van 1618
en 1619 (1868); De aanstaande verkiezingscampagne (1883); Verdediging en
toelichting van eene zinsnede uit artikel 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis
(1884); De vereeniging van alle Gereformeerden tegenover den afval van het geloof
in Nederland (1887). Als Avondstemmen verzamelde zijn schoonzoon Ds. J.W.A.
Notten eenige opstellen van toen wijlen prof. S. van Velzen.
Zijn portret bestaat als prent van N.M. de Roode.
Zie: Een schat in aarden vaten, eerste serie IV, Karakter en genade. Het leven
van Simon van Velzen geschetst door J.A. W o r m s e r (1916).
de Gaay Fortman

[Velzen, Eggo Ulphard Thoden van]
VELZEN (Eggo Ulphard T h o d e n v a n ), geb. te Oudkerk, overl. te Ferwerd in
1873, zoon van Hajo Udo T.v.V., die volgt, liet zich 23 Sept. 1827 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, deed 23 Sept. 1838 als predikant zijn
intreerede te Ferwerd, waar hij werkzaam was tot aan zijn dood.
Wumkes

[Velzen, Hajo Udo Thoden van]
VELZEN (Hajo Udo T h o d e n v a n ), geb. te Rijzum (O.-Fr.) Febr. 1772, overl. te
Oudkerk 27 April 1845, zoon van Eggo Ulphard T.v.V., liet zich 23 Sept. 1790
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, was predikant te St.
Jansga c.a. (1794-99), Augustinusga (1799-1803) en Oudkerk (1803) tot zijn dood.
Hij was mede-oprichter van de Nutsafdeeling te Heerenveen. Zijn zoon Eggo Ulphard
gaat hiervoor, Sijo Kornelis en Ulbo Wilhelmus volgen.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 129,
514, 639; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1933), 222.
Wumkes

[Velzen, Sijo Kornelis Thoden van]
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VELZEN (Sijo Kornelis T h o d e n v a n ), geb. te Oudkerk, overl. 1900, zoon van
Hajo Udo T.v.V., hiervoor, liet zich 28 Mei 1827 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij 7 Febr. 1835 bevorderd werd tot doct. in de
godgeleerdheid op een proefschrift De hominis cum Deo similitidine pars prior, quae
ad tempora pertinet Christum antecedentia. Hij was predikant te Metslawier
(1835-38), Wolvega (1838-42), Nijmegen (1842-46) en Leeuwarden (1846-83) en
van de
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evangelische richting. Hij publiceerde: Troostrede over 2 Cor. 3:7 na het overlijden
zijner onvergetelijke gade (Nijm. 1844); Bijbelsche geschiedverhalen voor scholen
en huisgezinnen in 2 maal 52 lessen (Nijm. 1845); Het Evangelie aan de dooden
verkondigd?! Eene proeve van de z.g.n. nederdaling van Christus ter helle tot
derzelver bijbelsche beteekenis en hooge belangrijkheid voor de leer des heils terug
te brengen (Nijm. 1845); De moordenaar Ruurd Paskiers van Dijk teregtgesteld
(Leeuw. 1846); Het leven en sterven van R.P. van Dijk, wegens gepleegden moord
veroordeeld tot straffe des doods, en teregtgesteld binnen Leeuwarden, den 10 Oct.
1846, onder medewerking van D.A. d e G r o o t en P.W. W i t t e b o l (Leeuw. 1847);
E.W. K r u m m a c h e r , Ziekteverschijnselen van de z.g.n. vromen en kerkelijk
regtzinnigen onzer dagen. Uit het Hoogd. (Zutph. 1843); Reisherinneringen uit
Duitschland, met een uitstapje naar het Steinthal, Bazel en een gedeelte van
Zwitserland (Arnh. 1854); De Evangel. Maatschappij, ter bevordering van waarheid
en Godzaligheid (Arnh. 1854); Oberlin, de voorlooper eener nieuwe en aanstaande
hervorming der kerk van Christus (Leeuw. 1856); Lichtstralen over de graven onzer
geliefden, opgevangen uit het Evangelie (Zutph. 1855-56); Melanchton de hervormer
in eenige hoofdtrekken geschetst (Leeuw. 1860); De gemoedsbeweging van den
Heer in hare, Zijnen dienaar heiligende kracht. Ter gedachtenis aan 25 jarigen
Evangeliedienst (Leeuw. 1860); De herinnering aan den bijstand des Heeren in het
werk onzer zending (Leeuw. 1862); De opstanding van Jezus Christus als eene
eeuwige gedenkwaardige gebeurtenis gehandhaafd (Leeuw. 1865); De verheerlijking
van Jezus op den berg (Zutph. 1864); Hebben de artikelen des algemeenen chr.
geloofs voor de zaak des christendoms uitgediend? (Rott. 1865); Bladen uit het
dagboek eener veertiendaagsche reis naar en in Zwitserland (Dev. 1869); Het
opstandingsfeest en het evangeliewerk. Feestrede op Paaschzondag 9 Apr. 1871,
ter gedachtenis aan eene 25 jarige evangeliebediening (Leeuw. 1871); Het
Passionsspiel te Ober-Ammergau (Amst. 1871); Het apostolisch credo. Een tweede
woord aan de tempelbouwers dezer eeuw (Amst. 1876); Heeft de Synode van 1876
kwalijk gehandeld? (Amst. 1876); Bad Godesberg (Zutph. 1873); Begraven of
verbranden? Vergelijkende historische en kritische studie (Leeuw. 1875); Christus
redivivus. Karaktertrekken uit 's Heeren verschijningen, teruggevonden in
levensopenbaringen van ontslapenen (Amst. 1870); De boekenbrand te Epheze,
een autodafé uit de 1e eeuw, in de 16e herhaald, in de 19e nog voleindigd. Een
hervormingswoord (Leeuw. 1874); De Waarheid die geene waarheid schijnt, en
toch waarheid is, naar aanleiding van den lijdenstekst Matth. 26:59-68, ter
gedachtenis eener 40 jarige evangeliebediening op 21 Febr. 1875 (Leeuw. 1875).
Hij was gehuwd met A l e i d a T o n c k e n s N i e n h u i s , die 9 Oct. 1844 in het
kraambed bezweek, oud 29 jaar. Voor zijn verhouding tot zijn leermeester prof.
Hofstede de Groot, Mr. I. da Costa en den lateren minister Mr. W.L. van der Brugghen
is belangrijk zijn Afscheidsrede. Gedachtenis aan zijne 48 jarige Evangeliebediening
(Leeuw. 1883). Daarna verscheen nog van zijn hand: De droom, het voorgevoel,
het helderzien in de stervensuren. Een drietal verschijnselen van het zieleleven,
aan de hand van geschiedenis en ervaring (Apeld. 1886); De hand Gods. Losse
bladen uit het gedenkboek van Gods wondervolle werken en wegen bijeen verzameld
(Zwolle 1885); Over den Simplon en door den St. Gothard (Leeuw. 1883); Tabitha
sta op! of de vrouwelijke armenverzorging in de gemeente
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een eisch des Christendoms (Kamp. 1888). Vooral om zijn spiritualistische
denkbeelden verdient hij nader gekend te worden. Twee zijner zonen hebben
eveneens het predikambt bediend. De eerste H a j o U d o T.v.V., geb. te Wolvega
in 1840, die zich 14 Sept. 1859 liet inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, was predikant te Rijperkerk (1867-79), Bozum (1879-82) en Gorssel
(1882-1916). De tweede, H e n d r i k T.v.V., die eveneens te Groningen studeerde
(ingeschr. 14 Sept. 1859) en aldaar 6 Nov. 1873 tot dr. theol. bevorderd werd op
een proefschrift Proeve van onderzoek naar de vrijheid van den mensch, was
predikant te Ilpendam (1866-71), Kolderveen (1871-79), Losser (1879-85),
Surhuisterveen (1886-90), Gorredijk (1890-94), Jelsum (1894-97), Nieuwe Schans
(1897-1908), Hilvarenbeek (1908-19) en schreef verschillende wijsgeerige werken,
vermeld in Brinkman's Catalogus (1852-82), 1156.
Wumkes

[Velzen, Ulbo Wilhelmus Thoden van]
VELZEN (Ulbo Wilhelmus T h o d e n v a n ), geb. te Oudkerk, overl. te Bergumerheide
in 1892, zoon van Hajo Udo T.v.V., hiervoor, liet zich 25 Sept. 1835 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, werd in 1845 hulpprediker te Bergum,
in 1852 als 2de predikant van Bergum voor de Bergumerheide, in 1880 als predikant
van laatstgenoemde plaats, toen zij kerkelijk van Bergum gescheiden werd tot aan
zijn dood. Van zijn hand verscheen; Gods leiding met het menschdom. Een
vraagboekje over de geschiedenis van het Godsrijk (Leeuw. 1849); Uw koninkrijk
kome. Een vraagboekje over de geschiedenis van het Godsrijk, volgens den Bijbel,
2e verm. dr. (Leeuw. 1849); Tafereelen uit de Openbaring van Johannes, de eerste
drie hoofdstukken (Gron. 1846); Schetsen. der algem. geschiedenis, naar het Hoogd.
(Leeuw. 1846); Alpenreis, of korte beschrijving eener reis door Boheme enz. (Leeuw.
1863); De levensgeschiedenis van onzen Heer Jezus Christus, volgens de vier
Evangeliën (Gron. 1862);Feestrede ter inwijding van de kerk op de Bergumerheide,
den 19 Jan. 1851 (Leeuw. 1851); Gedichten (Leeuw. 1862); Geschiedenis van het
Godsrijk volgens den Bijbel (Leeuw. 1882); Godsdienstige poëzie (Leeuw. 1881);
Kom over en help ons. Roepstem der heidenen tot Christenen in Nederland (Leeuw.
1851); Laurier en Olijf. Vertaalde en oorspr. gedichten (Leeuw. 1877); Twintig dagen
aan de oevers van Maas en Rijn (Arnh. 1855); Vraagboekje over de bijbelsche en
kerkel. geschiedenis (Leeuw. 1861); Zes weken in het Noorden (Dragten 1867);
Zestal Evangelieredenen (Leeuw. 1851); Dante Alighieri, De goddelijke komedie.
Met schets van den inhoud, verklaring en aant. (Leeuw. 1875), 3 dln.
Wumkes

[Velzen, Ulphart Willem Thoden van]
VELZEN (Ulphart Willem T h o d e n v a n ), geb. te Rijzum (O.-Fr.) 9 Jan. 1766,
overl. 23 Sept 1811, zoon van E g g e U l p h a r t T.v.V., trad als cand. theol. in
dienst te Bellingwolderschans in 1790, vertrok van daar in den herfst van 1793 als
predikant naar St. Eustatius in West- Indië, waar hij echter niet is aangekomen. Na
vele gevaren en rampen verduurd te hebben, kwam hij in het vaderland terug in
Sept. 1795, werd beroepen te Tjerkgaast en hield zijn intreerede 8 Mei 1796. Hij
nam, verroepen naar Grootegast en Doezum, afscheid 30 April 1797, ging van daar
naar Oldendorp in Oost-Friesland in 1803, werd beroepen te Groot Midlum, maar
overleed in 1811, op het punt van vertrek staande.
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Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886),
614-615.
Wumkes

[Veno, Joannes de]
VENO (Joannes d e ), overl. 1662, zoon van L a u r e n s d e V., die secretaris was
van Leeu-
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warden, liet zich 3 Mei 1595 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker,
werd in 1601 advocaat en schreef Historiale meditatiën (Leeuw. 1658).
Zijn portret is gegraveerd door C. de Passe. Zie: R. V i s s c h e r , Catalogus der
stedelijke bibliotheek van Leeuwarden ('s Gravenh. 1932), 63.
Wumkes

[Verbeecq, Pieter]
VERBEECQ (Pieter), geb. te Haarlem en aldaar in 1653 overleden, was de zoon
vandenmarineschilderC o r n e l i s V e r b e e c q envanC a t h a r i n a P i e t e r s d r .
Hij werd in 1645 te Haarlem in het schildersgilde opgenomen. In het bijzonder
schilderde hij tafereelen waarop paarden voorkomen. Ph. Wouwerman is zijn leerling.
Van hem bestaan ook etsen en teekeningen. Hij heeft eenige malen een zelfportret
geëtst. Voor schepenen van Haarlem huwde hij, als weduwnaar van A g n i e s j e
G r o e n e v e l t , met E l i s a b e t h v a n B e r e s t e y n , de zuster van den
landschapschilder Claes van Beresteyn (dit dl., kol. 42).
van Beresteyn

[Verburg, Jan Dionyszoon]
VERBURG (Jan Dionyszoon), geb. te Rotterdam omstr. 1620, overl. aldaar 21 Oct.
1691. Hij had een zoon, C h r i s t i a a n V e r b u r g . Omstr. 1640 moet hij met de
collegianten in aanraking zijn gekomen. Hij werd ‘een steunpilaar van de
rijnsburgsche vergadering’ genoemd. Zie over zijn sterfbed by H y l k e m a , a.w. II,
41 in aant. 86. Remonstrantsche predikanten achtten hem alleszins geschikt om
ook in de kerk als prediker op te treden. Eens heeft hij ƒ 50.000 voor de verdreven
refugié's verzameld. Zijn lijkredenaar was gehuwd met zijn zuster en gaf uit: Lijkreden
op J.D. Verburg, uitgesproken in de Waterlands Doopsgezinde kerk 26 Oct. 1691
door Paulus Bredenburg (zie dit dl., kol. 113), met vele lijkdichten (Rott. 1691). In
een grafschrift noemde iemand hem ‘een Christen Kato’. Verburg schreef: Lijkreeden
over het leven en sterven van Jan Hartigveld (zie over dezen dl. IV, kol. 1031 en
d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenb. van Protest. godgel. in Ned. III,
531-534).... voorgedragen aan de Broederen Collegianten in haar vergaderinge tot
Rotterdam, met een lijkdicht (Rott. 1678); Brief aan N.N. tot wederlegginge van het
zoogenaamde Zedig berigt.... van A. Lemmerman (zie dit dl., kol. 513), waar in
klaarlijk word aangewezen de ongegronde lastering en onhebbelijke handelingen
gepleegt tegens.... J. Bredenburg (zie dl. IV, kol. 292 v.) (Rott. 1684); Brief aan A.S.
of Kort en waarachtig verhaal van de opkomst en voortgang van 't weeshuys der
Collegianten tot Amsterdam (Rott. 1686); Brief aan J.C., behelsende een klare
ontdekkinge van de onbedaghtheyt bij de heer Ph. van Limborg (dl. XI, kol. 608-611)
tegens de persoon van J. Bredenburg ende J.D. Verburg in sijn brief geschreven
aan N.N., anders: Barent Bos (Rott. 1686); Brief aan F. Kuyper (zie dl. IV, kol. 868
v.), waar in des zelfs groote uytsporigheden werden aangewesen (Rott. 1687),
waarna is verschenen: Aanwijsing van de groote uitsporigheden en grove
onwaarheden, die J.D.V. in zijn brief aan F. Kuyper tegens P. S[mout] (zie dit dl.,
kol. 944) begaan heeft (Rott. 1688).
Zie: Catalogus.... van de bibliotheek der Verdpsgz. gem. te Amsterdam (Amst.
1919), 162-164, 255 v.; J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895),
96 v., 122, 125 v., 130, 162, 168, 171, 216, 245 v., 258, 261, 292, 317, 325 v., 343,
353, 416; C.B. H y l k e m a , Reformateurs, eerste stuk (Haarl. 1900), 53, 82, 127,
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155 v.; tweede stuk (Haarl. 1902), 2, 4 v., 22, 25, 29, 40 vv., 58 v., 72, 174, 272 v.,
277, 370; W.J.
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K ü h l e r , Het Socinianisme in Nederland (Leid. 1912), 192-199; H.C. R o g g e ,
Geschriften betr. de Ned. Herv. Kerk.... (Amst. 1864), 100.
Knipscheer

[Verburgh, Cornelis Gerrit]
VERBURGH (Cornelis Gerrit), geb. te Rotterdam 6 Aug. 1802, als zoon van
G e r a r d u s J o h a n n e s V. en C o r n e l i a v a n d e r P a l s , kunstschilder en
teekenmeester aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen, welke betrekking hij in 1862 neerlegde. In 1843 kreeg hij een
loffelijke vermelding voor een ingezonden schilderij, ‘een landschap’, op de
tentoonstelling der academie. Een door hem in 1852 vervaardigd schilderij van een
cricket-partij is in engelsch bezit. In den prentenatlas van het archief der gemeente
Rotterdam bevinden zich verscheiden zijner teekeningen en litho's. Hij overleed te
Rotterdam 30 Sept. 1879.
Zie: de Jaarverslagen van de Academie en J.A. B a k k e r , De oorsprong der
Academie (Rott. 1900), blz. 87.
Wiersum

[Verhulst, Johannes Josephus Herman]
VERHULST (Johannes Josephus Herman), geb. te 's Gravenhage 19 Mrt. 1816,
overl. aldaar 17 Jan. 1891, toonkunstenaar. Hij stamde uit een zeer eenvoudig
katholiek milieu. Als koorknaap zong hij in een der kerken van de hofstad; ook werd
hij bij de oprichting der Kon. muziekschool (omstr. 1826) leerling der algemeene
zangklasse. Ondanks zijn groote talenten in die richting wilden zijn ouders echter
niets van een opleiding voor ‘muzikant’ weten. Zij deden hem daarom eerst bij een
lithograaf, daarna bij een muziekhandelaar in de leer. Toen een en ander op een
mislukking uitliep, verkreeg hij eindelijk toestemming zich geheel aan de muziek te
wijden. Reeds op jeugdigen leeftijd was hij violist en organist in de hofkapel van
koning Willem I (1834). Als lid van het orkest van de fransche opera te 's Gravenhage
was hij omstreeks 1835 gedurende een jaar lang leerling van den directeur Charles
Hanssens. In dien tijd heeft hij verschillende muziekwerken gecomponeerd, o.a.
Tantum ergo (1837), dat door de Mij. tot bevordering der toonkunst werd bekroond
en uitgegeven en waarvoor hij tot eerelid van de ‘Congregatio di Sancta Caecilia’
te Rome benoemd werd. In 1837 maakten het Verhulst een hem door den Koning
toegekend stipendium en een toelage der Mij. tot bevordering der toonkunst mogelijk
een buitenlandsche reis te ondernemen. Te Keulen studeerde hij onder leiding van
Joseph Klein het contrapunt en de fuga, doch hij vond deze lessen zoo vervelend,
dat hij na vier maanden naar den Haag terugkeerde. Daar bood Charles Hanssens
hem een plaats aan in het Casino Paganini te Parijs, waarvan hij directeur was.
Door een samenloop van ongelukkige omstandigheden bleef hij echter slechts kort
te Parijs (het genoemde casino was intusschen ontbonden). Hij begaf zich daarna
naar Leipzig, waar hij Jan. 1838 aankwam. Hij stelde zich hier onder leiding van
Mendelssohn (dien hij reeds in 1836 in Scheveningen had leeren kennen), waartoe
hij in de gelegenheid was door de hem verstrekte subsidie. Te Leipzig maakte hij
vele vrienden, o.a. Robert Schumann en Clara Wieck. Hij vervaardigde er talrijke
composities. In Dec. 1838 nog werd hij tot directeur der Euterpeconcerten benoemd;
deze betrekking, die vroeger elk jaar aan een anderen directeur werd opgedragen,
werd voor hem permanent gemaakt. In die jaren bezocht hij ook Oostenrijk, bleef
geruimen tijd te Weenen en te Praag, ging ook naar Hamburg en Berlijn, doch keerde
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geschapen. In 1842 ging hij op herhaalden aandrang zijner ouders naar Nederland
terug, met
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het doel er slechts korten tijd te blijven. Op uitnoodiging van koning Willem II bleef
hij echter in het land. Men benoemde hem hier tot directeur der koninklijke hofkapel
tegen een jaargeld van ƒ 1000 per jaar. De dood van zijn koninklijken beschermer
in 1849 was voor hem een groote ramp: hij verloor daardoor zijn betrekking en ook
te Leipzig was voor hem de kans verkeken. Reeds in 1848 was hij echter tot directeur
der rotterdamsche afdeeling van de Mij. tot bevordering der toonkunst benoemd
(ook van 1843-45 had hij als zoodanig gefungeerd), ten gevolge waarvan hij zich
te Rotterdam vestigde. Op het algemeen muziekfeest der Mij. te Haarlem (1850)
voerde hij met van Bree, op dat te Rotterdam (1854) alleen den staf. Eenige jaren
later volgde hij Lubeck op als dirigent der Diligentia-concerten (1860); ten slotte trad
hij in 1864 voor het eerst op als directeur der amsterdamsche afd. van Toonkunst.
In dezelfde stad werd hem toen ook de leiding der concerten van Felix Meritis (1864)
en van de Mij. Caecilia (1865) opgedragen. Als dirigent heeft hij het muzikale publiek
van Amsterdam, den Haag en Rotterdam ingewijd in de meesterwerken van de
beroemdste componisten van vroeger en later tijd; vooral de werken van Beethoven,
Mendelssohn, Schumann en Niels Gade lagen hem na aan het hart. Zijn tijdgenooten
beschouwden hem als een meester van internationale grootte. ‘De uitvoeringen
door Verhulst voorbereid en geleid, werden openbaringen van kunst’ zegt S i l l e m .
De zeer reactionnaire aard van Verhulst, die niets wilde weten van de toenmaals
moderne richting, deed hem echter weigeren werken van Wagner, Liszt en Berlioz
op de programma's te plaatsen. Dit bezorgde hem vele vijanden en zoo kon het ook
gebeuren, dat D i e p e n b r o c k in zijn verbittering schreef, dat Verhulst ‘voor de
muzikale kunst van Holland meer dan 30 jaren de tegenwerkende, belemmerende
en verlammende kracht is geweest’. Daarbij kwam, dat in later tijd zijn
voortreffelijkheid als dirigent begon te verminderen. Het gevolg van een en ander
was, dat hij in 1886 deels vrijwillig, deels gedwongen aftrad als dirigent, nadat hij
nog kort te voren (2 Dec. 1885) het feest zijner 25-jarige werkzaamheid als
orkestdirecteur had gevierd. Hij heeft nog meegemaakt, dat de eerste uitvoering
van Wagner's Tannhäuser onder auspiciën der Wagner-vereeniging in Felix Meritis
te Amsterdam plaats had (1884).
Van zijn kinderen hebben zich twee dochters aan de kunst gewijd: de oudste,
mevr. A n n a E l i s c h e r -V e r h u l s t , is met succes als pianiste opgetreden, de
tweede, L o u i s e , was zangeres.
De groote verdienste van Verhulst is, dat hij met de uiterste consequentie
nederlandsche teksten (vooral van Heye) koos voor zijn liederen en kleinere
koorwerken. Die liederen, vooral welke hij voor kinderstemmen schreef, zijn dan
ook het beste dat Verhulst als componist heeft voortgebracht. Ieder Nederlander
kent opus 35 het Vlaggelied, (‘O! schitt'rende kleuren van Nederlands vlag’); deze
en andere zijner liederen worden nog algemeen op uitvoeringen gezongen. Zijn
symphonie - een zwakke imitatie van den stijl van Mendelssohn -, zijn kerkmuziek,
missen en Requiem, zijn echter ten eenen male verouderd en mogen bij het officie
niet meer worden uitgevoerd. Een volledige opsomming van zijn uitgegeven en
onuitgegeven werken vindt men in Mannen van beteekenis (1886). Hier worden
slechts genoemd: Op. 4 O Salutaris (1835), voor mannenstemmen; op. 5 Tantum
ergo (Roterodami 1837); op. 7 Gruss aus der Ferne (Leipz. omstr. 1839); op. 12
Hymnus Clemens est Dominus (Mainz omstr. 1840); op. 21
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Drittes Quartet für zwei Violinen, Alt und Violoncell (Leipzig 1842), opgedragen aan
Rob. Schumann; op. 22 Zeven geestelijke liederen; op. 23, Floris de Vijfde op het
Slot te Muiden, voor tenorsolo, koor en orkest; op. 30 Kinderleven, 40 liederen voor
een en meer stemmen; op. 56 bis Te deum laudamus, voor mannenkoor met orkest
(Utr. 1871); enz. Hij trad ook dikwijls als componist op bij feestelijke gelegenheden.
Zoo schreef hij cantates voor het Rembrandtfeest te Amsterdam (1853), voor het
Schillerfeest te Rotterdam (1859), voor de onthulling van het standbeeld van Tollens
(1861), voor het Vondelfeest te Amsterdam (1867), voor het Piusfeest (1871), voor
het 25-jarig koningschap van Willem III (1874) en voor de opening der Internationale
tentoonstelling te Amsterdam (1883).
Zijn portret is in prent gebracht door F.W. Burmeister, F.B. Waanders, A.J. Ehnle,
en staat o.a. in Mannen van beteekenis, bij K e l l e r en K r u s e m a n en in de beide
werken van v a n D o k k u m .
Zie: J.A. S i l l e m , Joh. J.H. Verhulst in Eigen Haard (1875), 148; H. V i o t t a ,
Lexikon der toonkunst III (1885), 545; J.C.M. v a n R i e m s d i j k , J.J.H. Verhulst
in Mannen van beteekenis (1886), 169; Caecilia (1886), 83; Verslag der handelingen
van het Bestuur en van de Alg. Verg. der Mij Caecilia in zake de aanvrage om ontslag
van den muziekdirecteur J.J.H. Verhulst (Amst. 1886, ex. in Univ.-bibl. Amst.); A.
D i e p e n b r o c k , Over Verhulst in De Nieuwe Gids, VI (1891), II, 141; J.A. S i l l e m
in De Gids (1891), I, 343; W.F.G. N i c o l a i in Caecilia (1891), 27; H.A. B a n n i n g
in De Kath. Illustratie, XXVI (1891), 299; A.D. L o m a n in het Weekblad de
Amsterdammer (25 Febr. 1891); H. V i o t t a in het Maandblad der Wagnervereeniging
(Febr. 1891); L e o in Het Leeskabinet (1891), I, 159; J. d e J o n g in de Ned.
Spectator (1891), 29; E.D. P i j z e l in Eigen Haard (1891), 10; De Huisvriend (1891),
49; F. P i j l m a n in De Harp, II (1907), 29; E i g e n H a a r d (1910), 468; J.H.
L e t z e r , Muzikaal Nederland, 2e dr. (1913), 181; R. B e i n t e m a in De Harp (1916),
1; S. B o t t e n h e i m , Joh. Verhulst en de Ned. Koorvereeniging in Caecilia (1916),
126; J.C.D. v a n D o k k u m , Ned. muziek in de 19e eeuw (1916), 25 e.v.; d e z .,
Honderd jaar muziekleven in Nederland (1929), register i.v.; W.P. J a n s e n , Het
Te Deum van Verhulst in de Bossche Kathedraal in Sint-Gregoriusblad, 48 (1923),
169; G. K e l l e r e n P h . Kruseman, Geïll. muzieklexikon (1932), 847; Gedenkboek
der Wagnervereeniging (1934).
Wijnman

[Verhulst, Rombout]
VERHULST (Rombout), katholiek gedoopt te Mechelen 15 Jan. 1624 (als
‘Romoldus’), begr. in de Groote Kerk te 's Gravenhage 27 Nov. 1698, beeldhouwer.
Hij was de oudste van een zestal kinderen van den bakker P h i l i p R o m b o u t s z .
V e r h u l s t te Mechelen en diens vrouw C a t h a r i n a d e H o n d t . In 1633 werd
hij leerling bij den beeldhouwer Rombout Verstappen te Mechelen, na diens overlijden
in 1636 bij François van Loo. Vermoedelijk begaf hij zich vervolgens naar Italië,
waar hij volgens T e r w e s t e n (bij K r a m m ) ‘de beste antiquen gestudeert en ook
bij een voornaam meester geleert’ heeft. Via Antwerpen begaf hij zich naar Holland;
volgens een acte gepasseerd voor notaris P. de Bary te Amsterdam dd. 17 Oct.
1646 bevond hij zich toen reeds te Amsterdam. Hier hooren wij wederom voor het
eerst van hem, wanneer hem als medewerker van Quellinus beeldhouwwerk wordt
opgedragen voor het nieuwe Stadhuis. Vermoedelijk heeft hij groot aandeel gehad
in de omstr.
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1654 tot stand gekomen grifflersbank. Verder is werk van zijn hand het bas-relief
‘de Stilswigentheyt’, ‘Getrouwigheit door den hondt’ en de Venus-groep (omstr.
1655), alle nog in het tegenwoordig Kon. Paleis te Amsterdam aanwezig. De
bekendheid door deze werken verworven was oorzaak, dat hem een praalgraf voor
den admiraal Tromp werd opgedragen, op te richten in de Oude Kerk te Delft, welk
werk door hem met medewerking van Willem de Keyzer naar een ontwerp van Jacob
van Campen in 1658 werd voltooid. In hetzelfde jaar verhuisde hij naar Delft, waar
hij gewerkt heeft aan de nieuwe Waag (o.a. is van zijn hand het groote bas-relief
aan den voorgevel) en het Pesthuys (1660); ook dateeren uit dien tijd de praalgraven
voor burgemeester van der Werff in de St. Pancraskerk te Leiden (1661) en dat van
Johannis Polyander van Kerckhoven in de Sint Pieterskerk aldaar (1663). Het laatste
werk door Verhulst in zijn leidsche periode vervaardigd, luidde zijn bloeiperiode in
en heeft veel tot zijn roem bijgedragen; dit is de graftombe voor Willem van Lyere
en zijn vrouw in de kerk te Katwijk-binnen (1663). In hetzelfde jaar 1663 verhuisde
hij naar 's Gravenhage (de kwitantie voor laatstgenoemd werk dd. 30 Nov. is reeds
aldaar gedagteekend), waar hij een tijdperk van grooten voorspoed tegemoet ging.
De opdrachten stroomden hem toe, terwijl zijn werkzaamheden hem nu eens naar
Groningen of Zeeland, dan weer naar Amsterdam, Rotterdam of Utrecht brachten.
Zijn meestergeld voor het gilde betaalde hij in de hofstad op 15 Nov. 1664; hoofdman
bij het gilde was hij in de periode 1668-69, 1671-72, 1676, 1680, 1684-86 en 1690-94,
terwijl hij in 1676 lid was der confrerie Pictura. Uit dezen bloeitijd dateeren de
praalgraven voor: baron von Inn- und Kniphausen in de kerk te Midwolde (1669),
Joh. van Gheel, heer van Spanbroek in de kerk te Spanbroek (omstr. 1668), Henric
Thibault te Aagtekerke (1669), Dirck Graswinckel in de Groote Kerk te 's Gravenhage
(1670), admiraal Willem van der Zaan in de Oude Kerk te Amsterdam (1670), Hier.
van Tuyl van Seerooskerke te Stavenisse (overl. 1669) en Johan Clant van Stedum
in de kerk te Stedum (Gron. 1672). Vermelding verdient nog, dat in 1665 door de
Staten-Generaal besloten was tot oprichting van een praalgraf voor den admiraal
van Wassenaar-Obdam; het ontwerp van Barth. Eggers werd toenmaals echter
boven dat van Verhulst gesteld en tot uitvoering gebracht. Na zijn 50ste jaar trad
bij Verhulst een periode van achteruitgang en verval in. Uit dien tijd dateeren de
praalgraven voor admiraal Isaäc Sweers in de O u d e kerk te Amsterdam (1674),
voor Willem Josef baron van Gendt in de Domkerk te Utrecht (omstr. 1674), voor
Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (1681) en voor de gebroeders
Evertsen in de kerk te Middelburg (1682). Vooral het grafmonument voor de Ruyter
verwierf groote bekendheid; het is pompeus doch krachteloos van uitvoering.
De graftomben van Verhulst leggen getuigenis af van onze in den gouden eeuw
verworven welvaart en rijkdom. Technisch gesproken zijn zij voortreffelijk uitgevoerd,
vooral ten aanzien van de liggende figuren wist Verhulst ‘in 't marmer te schilderen’.
De achtergrond van wapens, tropheeën enz. maakt echter meestal een rommeligen
en onarchitectonischen indruk. Daarbij komt dat de praalgraven alle naar één schema
zijn gemaakt, zoodat zij ondanks velerlei variaties eenigszins eentonig aandoen.
Met Quellinus vertegenwoordigde Verhulst hier te lande de nieuwe richting in de
beeldhouwkunst, die ten opzichte
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van vroegere kunstuitingen streefde naar meerdere losheid in de compositie en
vrijer rangschikking der onderdeelen.
Verhulst heeft ook talrijke portretbusten gemaakt van sober en weldoordacht
realisme. Zoo heeft men van hem een buste van een onbekende in het utrechtsch
museum (1656), een borstbeeld van Jacob van Reigersbergh (1671), een buste
van gebakken aarde in het Ned. Museum te Amsterdam (omstr. 1672), busten van
Frederik Hendrik, Prins Willem II, Maria Stuart en Willem III (1683) in het Mauritshuis
te 's Gravenhage, enz.
Verhulst is nimmer getrouwd geweest. Onbekend is of hij in Holland katholiek is
gebleven. Op 10 Aug. 1677 maakte hij voor notaris G. van Dalfzen te 's Gravenhage
zijn testament, waarbij hij tot universeel erfgename benoemde C h r i s t i n a
I g n a s d r . V e r k e s t , een dochter van zijn zuster C a t h e r i n e V e r h u l s t . Op
27 Dec. 1692 maakte hij een nieuw testament, waarbij hij als eenig erfgenaam
instelde zijn neef A n t h o n y M a t t h i j s z . te Mechelen, terwijl hij ten slotte bij
uiterste wilsbeschikking van 3 Juni 1697 de haagsche kooplieden Pieter van
Beaumont en Richard van der Kun tot zijn erfgenamen maakte.
Zijn leerlingen waren Jan Blommendael, Nic. Millich, Mart. de Meester, Thomas
Sacx en Nic. Sonag.
Zijn portret werd door Barth. van der Helst geschilderd.
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 (1816-42) I, 200, IV, 120; C. I m m e r z e e l , De levens
en werken der holl. en vl. kunstschilders (1843), III, 176; C. K r a m m , De levens
en werken der holl. en vl. kunstschilders (1857-64), VI, 1721, Suppl. 155; N a g l e r ,
Neues allgem. Künstler-Lexikon (1835-52) XX, 107; E m . N e e f f s , Histoire de la
peinture et de la sculpture à Malines (1876), II, 203; G. G a l l a n d , Geschichte der
holländischen Baukunst und Bildnerei (1890); O b r e e n , Archief voor Ned.
kunstgeschiedenis (1877-87), IV, V; M. v a n N o t t e n , Rombout Verhulst,
beeldhouwer 1624-98 ('s Gravenhage 1907); M.v. N o t t e n , Twee portretbusten
door Romb. Verhulst in Het huis, oud en nieuw V (1907), 211; W. V o g e l s a n g in
Bulletin v.d. Oudheidk. Bond (1908), 44; A. v o n W u r z b a c h , Niederl.
Künster-Lexikon II (1910), 771; Oud-Holland (1889) 219; (1918) 247; (1920) 163,
164; A. B r e d i u s , Künstler-Inventare, reg. i.v.; C.H. d e J o n g e in
Kunstgeschiedenis der Nederlanden onder red. van H.E. v a n G e l d e r (1936),
360, 361.
Wijnman

[Verkammen, Abraham]
VERKAMMEN (Abraham) is geb. omstreeks 1582, vermoedelijk te Antwerpen,
woonde in 1620 te Bergen op Zoom en was aldaar ‘Stads Fransoysche ende
Duytsche School-meester’. Dit alles blijkt uit de door hem in 1620 te Rotterdam
uitgegeven Waerachtighe Maendt- ende Jaer-Tafelen van Interest. Dit zijn de oudste
tafels, waarin op de juiste wijze de samengestelde intrestrekening in termijnen wordt
toegepast. De methode was reeds aan den Franschman T r e n c h a n t (1557)
bekend, werd echter nog door S t e v i n (1582) en v a n C e u l e n (1596) verworpen,
maar na Verkammen door E. d e D e c k e r (1626) krachtig gepropageerd.
Zie: M. v a n H a a f t e n , De oudste geschiedenis der tafels voor samengestelden
intrest in termijnen in De Verzekeringsbode LV (1936), no. 5; C.M. W a l l e r Z e p e r ,
De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland. Proefschr. Leiden (1937),
23, 85.
van Haaften
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[Verloren van Themaat, Mr. Gerard Johan]
VERLOREN VAN THEMAAT (Mr. Gerard Johan), geb. te Utrecht 12 Febr. 1809,
overl.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1096
aldaar in Nov. 1890, was de derde zoon van Mr. P i e t e r V e r l o r e n v a n
T h e m a a t en J o h a n n a M a r i a N a h u y s .
Hij werd te Utrecht 19 Jan. 1828 als student ingeschreven en, nadat hij in het
laatst van 1830 en in 1831 een klein jaar te velde gestaan had met de utrechtsche
studenten en den Tiendaagschen veldtocht medegemaakt had, promoveerde hij 18
Dec. 1835 in de rechten op een dissertatie De modo, quo heredes et legatarii, tum
inter se, tum ratione creditorum, tenentur de debilis hereditariis. Hij kwam als
advocaat op het kantoor zijns vaders en deze, op 16 Sept. 1838 tot raadsheer in
het provinciaal gerechtshof te Utrecht benoemd, droeg hem zijn uitgebreide praktijk
over.
In 1845 werd hij benoemd tot secretaris van de balie van Utrecht der Duitsche
orde. Op 1 Juni 1849 werd hij door de eigenerfden in het kiesdistrict Harmelen tot
lid der Provinciale staten van Utrecht gekozen, maar toen voor dat lichaam het meer
uitgebreide kiesrecht werd ingevoerd, werd hij 3 Sept. 1850 niet herkozen. Op 24
Mei 1853 evenwel kozen de kiezers van het district IJselstein hem weder tot lid.
Zijn medeleden kozen hem 29 Dec. 1855 tot lid van Gedeputeerde staten en hier
heeft hij door nauwgezette behandeling der zaken vele jaren zegenrijk gewerkt.
Behalve in vele andere betrekkingen was hij vooral in de Nederduitsch Hervormde
Kerk werkzaam. Hij werd in 1856 lid van het provinciaal college van toezicht op de
administratie en in 1871 voorzitter van het algemeen college daarvoor, voor geheel
Nederland.
In 1861 nam hij ontslag als secretaris bij de Duitsche orde. Op 30 Oct. 1879 nam
hij met ingang van 1 Nov. ontslag als lid van Gedeputeerde staten en in April 1880
ook als statenlid. Eindelijk verkreeg hij in 1881 ontslag als president van de
bovengenoemde kerkelijke commissie.
Hij huwde 8 Aug. 1839 W i l h e l m i n a M a r g a r e t h a v a n d e n B o s c h ,
overl. 17 Febr. 1874, en hertrouwde 31 Aug. 1877 jkvr. E l i s a b e t h J o h a n n a
C a r o l i n a d e P e s t e r s , geb. 16 April 1842, overl. 21 April 1919. Beide
huwelijken waren kinderloos.
Ramaer

[Verloren van Themaat, Mr. Hendrik]
VERLOREN VAN THEMAAT (Mr. Hendrik), geb. te Utrecht 1 Sept. 1814, overl.
aldaar 22 Febr. 1885, was de vierde zoon van Mr. P. V e r l o r e n v a n T h e m a a t
en J.M. N a h u y s .
Hij werd te Utrecht als student ingeschreven 16 Jan. 1832 en promoveerde aldaar
in de rechten 30 April 1839 op een dissertatie De rebus mancipi et nec-mancipi. Hij
zette zich als advocaat te Utrecht neder en koos in afwijking van zijn vader en zijn
broeder (die voorgaat) de rechterlijke macht.
Op 9 Juli 1848 werd hij benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank te
Amersfoort en 10 Dec. 1854 tot haar president. Hier werd hij 9 Sept. 1851 tot lid
van den raad en 13 Mei 1856 tot lid der Provinciale staten van Utrecht voor het
district Amersfoort gekozen. Op 15 Mrt. 1863 werd hij tot raadsheer in het provinciaal
gerechtshof te Utrecht benoemd. Hij nam toen, hoewel deze ambten vereenigbaar
waren en geenszins veel arbeid vorderden, ontslag als statenlid.
In Juli 1865 werd hij tot lid van den Gemeenteraad te Utrecht gekozen. Hij was
van 1866 tot 1875 telkens in het district Utrecht en somtijds ook in het district
Amersfoort candidaat der liberale partij voor het lidmaatschap der Tweede Kamer,
maar is nooit als zoodanig gekozen.
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andere betrekking benoemd, maar 30 Mrt. 1878 werd hij president van de
arrondissements-rechtbank te Utrecht en hoewel hij had kunnen bedanken en zijn
volle non-activiteitsbezoldiging had kunnen behouden, nam hij de benoeming aan
en was hij vele jaren de hoogste rechterlijke ambtenaar te Utrecht. Hij bleef dit en
raadslid tot zijn overlijden.
Hij huwde 19 Mrt. 1855 jkvr. C e c i l i a T h i e r r y d e B y e , geb. 23 April 1822,
overl. 29 Jan. 1865, bij wie hij 2 zonen en 2 dochters had.
Ramaer

[Vermeer, Jan]
VERMEER (Jan), of v a n d e r M e e r , schilder. Hij werd 22 October 1628 te
Haarlem gedoopt en daar begraven op 25 Augustus 1691. In 1638 was hij leerling
van Jacob de Wet, terwijl hij in 1654 lid wordt van het St. Lucasgilde te Haarlem.
31 Mei 1654 is hij in het huwelijk getreden met A e l t j e B o s v e l t , die eveneens
uit Haarlem komt. In 1678 heeft hij zitting in het bestuur van het gilde. Zijn Werken,
die geheel niet op die van den delftschen Vermeer gelijken, werden vroeger wel
onder diens naam verhandeld. Hij schilderde bij voorkeur duinlandschappen.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 128.
van Guldener

[Verschoor, Herman Elize]
VERSCHOOR (Herman Elize), geb. te Sleewijk, gemeente de Werken, 10 Juli 1791,
overl. aldaar 2 Aug. 1877, was de zoon van J o h a n n e s H e r m a n u s
Verschoor en Christina Walradina Petronella Tegelberg.
Hij werd in 1812 burgemeester der gemeente de Werken en Sleewijk. Bovendien
werd hij schoolopziener en secretaris der commissie van schooltoezicht in
Noord-Brabant.
In het kiesdistrict Woudrichem werd hij 1 Juni 1831 door de eigenerfden tot lid
der Provinciale staten van Noord-Brabant gekozen. Na de invoering der provinciale
wet werd hij 3 Sept. 1850 in het kiesdistrict Heusden herkozen. Bij zijn aftreding
tegen Juli 1853 verzocht hij niet meer in aanmerking te komen voor herkiezing en
werd hij 24 Mei te voren vervangen. Op 25 Dec. 1856 verkreeg hij als burgemeester
van de Werken en Sleewijk op verzoek eervol ontslag en werd opgevolgd door zijn
zoon. Hij werd 7 Oct. 1846 dijkgraaf van het Oudland van Altena. In 1876 verkreeg
hij op verzoek als zoodanig eervol ontslag.
Het verbaasde velen, dat de Staten van Noord-Brabant hem 11 Oct. 1864 op zijn
leeftijd waardig keurden tot een zoo belangrijk ambt als lid der Eerste Kamer gekozen
te worden. Wellicht werd geen ander Protestant geschikt geacht en het was toen
ter tijd gewoonte, dat Noord-Brabant een lid van die religie in dat lichaam koos. Hij
heeft in de Eerste Kamer weinig gepresteerd; hij stemde steeds liberaal, hetgeen
sedert 1870 aldaar hevig werd afgekeurd. Toen hij tegen Sept. 1877 periodiek aftrad,
verzocht hij niet in aanmerking te komen en werd hij 10 Juli te voren vervangen.
Nog voordat zijn tijd om was, overleed hij.
Hij huwde 17 Oct. 1821 A l i d a M a r g a r e t h a H e n d r i k a B o x m a n , overl.
21 Aug. 1822 en 19 Juli 1826 M a r i a B a r e n d i n a v a n M a a r e n , geb. 4 Mrt.
1807, overl. in Dec. 1883; bij de laatste had hij 3 zonen, van wie een jong stierf en
4 dochters.
Hij schreef: Over het riet en Over de biezen in Berigten en med. Utr. Gen. v. landb.
(1849), 19, 26 en in Vriend v.d. landman (1850), 556, 566.
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[Verschuir van Heilo, jhr. Daniël Carel de Dieu Fontein]
VERSCHUIR VAN HEILO (jhr. Daniël Carel d e D i e u F o n t e i n ), geb. te Heiloo
16 Aug. 1804, overl. te Alkmaar 18 Aug. 1874, zoon van
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jhr. Mr. G. Fontein Verschuir (dl. II, kol. 1492) en C o r n e l i a F r e d e r i k a d e
Dieu.
Hij werd 11 Febr. 1826 benoemd tot secretaris van de stad Alkmaar.
Op 1 Juni 1831 werd hij door de eigenerfden van het kiesdistrict Schagen gekozen
tot lid der Provinciale staten van Holland. Bij zijn periodieke verkiezing werd hij op
1 Juni 1837 niet herkozen, maar 23 Jan. 1838 koos de alkmaarsche raad hem tot
lid. In Nov. 1840 ging hij naar Noord-Holland over. Op 1 Oct. 1850 werd hij, na
invoering der provinciale wet, nu voor het district Alkmaar herkozen. In Febr. 1853
verkreeg hij op verzoek eervol ontslag als secretaris van Alkmaar en in April d.a.v.
werd hij tot lid van den Raad dier gemeente gekozen. Op 9 Nov. 1866 kozen zijn
medeleden hem tot lid der Eerste Kamer. Hij bleef dit en raadslid tot zijn dood. Hij
behoorde tot de liberale partij.
Hij huwde 14 Juli 1835 H e n r i e t t a C o r n e l i a v a n T e t s , geb. 13 Jan. 1814,
overl. 30 Juni 1839, en 3 April 1851, E l i s a b e t h J o h a n n a W a l l a n d , geb. 21
Aug. 1824, overl. 20 Sept. 1875. Bij de eerste had hij een zoon en een dochter,
beiden jong overleden, bij de tweede had hij een zoon en 4 dochters.
Ramaer

[Verschuur, Wouter]
VERSCHUUR (Wouter), schilder en lithograaf, werd geb. 11 Juni 1812 te Amsterdam
en is overl. 4 Juli 1874 te Vorden. Zijn vader G e r r i t V. was juwelier te Amsterdam.
Zijn moeder heette P e t r o n e l l a P a l a i r e t . Hij was een leerling van P.G.v. Os
(kol. 695). Hij schilderde landschappen, paarden en ruitergevechten. Gouden
medailles van Felix Meritis kreeg hij in 1831 en 32. Hij reisde in Brabant, Hannover,
Gelderland. V. was gehuwd met G e e r t r u i d B e n n i n g h o f f , die hem twee zonen
schonk, waarvan één geboren werd 17 Dec. 1841. Napoleon III kocht een schilderij
van V. op de tentoonstelling te Parijs in 1855. Hij heeft ook steendrukken gemaakt.
A. Mauve was zijn leerling.
Zijn portret is in prent gebracht door A. Allebé, en is afgebeeld bij I m m e r z e e l ,
Leven en werken der Holl, en Vl. kunstschilders.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 781; G.H.
M a r i u s , De Hollandsche schilderkunst in de 19de eeuw (den Haag 1920), 68,
161, 220; A n t . M a y r in Frimmel's Kunstblätter IV (1919), 148.
J.M. Blok

[Verspronck, Johannes Cornelisz.]
VERSPRONCK (Johannes Cornelisz.), schilder, werd geb. omstr. 1597 te Haarlem
en is aldaar begraven 30 Juni 1662. Hij was werkzaam te Haarlem, leerling van zijn
vader C o r n . E n g e l s z . V e r s p r o n c k en van Frans Hals. Evenals zijn
leermeesters schilderde hij portretten en schuttersstukken; vooral zijn
vrouwenportretten zijn geestig; hij munt uit door zijn coloriet. Naar hem maakten
o.a. prenten J. Suyderhoef, J. Lenfant.
Geschilderde zelfportretten in de verzameling Lichtenstein te Weenen en in de
verkooping der coll. van der Willigen te Haarlem 20 April 1874; een teekening door
C. van Noorde is in het archief te Haarlem.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 783; F.
S c h m i d t D e g e n e r in Gedenkboek der Vereeniging Rembrandt, 1883-1933
(Amst. 1933).
J.M. Blok
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[Verwey, Abraham]
VERWEY (Abraham), geb. te Deventer 24 Maart 1793 en overl. te 's Gravenhage,
zoon van Ds. Bernardus V., werd 10 Nov. 1814 als theol. student te Leiden
ingeschreven, was predikant te Zwammerdam (1816-20), te Leidenschendam
(1820-22) en te Leiden (1820-52). Hij bedankte in
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1831 voor een beroep naar Amsterdam en was bij herhaling president der synode.
Na zijn emeritaat te hebben verkregen, begaf hij zich metterwoon naar 's
Gravenhage. Hij was lid van de Maatsch. der Nederl. Letterkunde en gaf in het licht:
Leerrede ter gedachtenis van C.G. Akersloot; predikant te Leyden (Leid. 1824).
Zijn portret werd gegraveerd door P. Velijn, J.W. Caspari en F. Schroeder.
Wumkes

[Verwey, Bernardus]
VERWEY (Bernardus), geb. te Noordlaren 24 Maart 1772, overl. te 's Gravenhage
21 Juni 1835, zoon van Ds. W i b r a n d u s V., werd in 1788 als theol. student
ingeschreven te Franeker, waar hij bij een publiek examen van de alumni der
hoogeschool bijzonder uitmuntte en onder voorzitting van den hoogleeraar Verschuir
een Dissertatio de origine et causis insanae idolatriae amoris et studii, maxime in
gente Israëlitica verdedigde. Op 27 Juni 1794 werd hij bevestigd als predikant te
Marssum (Fr.) en, verroepen naar Bolsward, deed hij zijn afscheidsrede 15 Mei
1803. Hij was daar werkzaam tot 1806 en vervolgens te Zutfen (1806-08) en te 's
Gravenhage (1808-21), waar hij emeritaat kreeg. Hij trad in het huwelijk met
H e r m a n n a E l i s a b e t h A g n e s H u b e r , waarvan de eerste proclamatie
geschiedde 1 Jan. 1796. Wellicht werd hij door dit huwelijk eigenaar van een
buitenplaats op de Galamadammen bij Koudum. Te Bolsward hield hij op 26 Oct.
1803, bij een prijsuitdeeling onder leerlingen der nederd. school in de Groote Kerk,
een toespraak over de genoegens, welke de ouderen smaken uit de vordering
hunner kinderen in de beschaving hunner redelijke vermogens. In datzelfde jaar
verscheen van hem (te Workum bij zijn broeder Isaak V., die volgt): De Godvruchtige
Avondmaalsganger, naar het Duitsch van J.L. E w a l d . In 1810 zag hij zijn
verhandeling Over de voortreffelijkheid en het nuttig gebruik van het Gebed des
Heeren, met de zilveren penning door het Genootschap ter verdediging v.d. christel.
godsdienst bekroond, en tweemaal ontving hij het gouden eeremetaal van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen, eerst in 1802 op zijn betoog Dat de
Godsdienst geen beletsel is voor geoorloofd vermaak, met aanwijzing van de
middelen, om voor te komen, dat dit vermaak zondig word, en de andere in hetzelfde
jaar op zijn schoolboek Een kort begrip der Bijbelsche geschiedenis, terwijl hij reeds
vroeger van deze Maatschappij den zilveren prijs behaald had op zijn verhandeling
Over de beste wijze, hoe men minkundigen ten klaarste en gemakkelijkste den
Schepper kan leeren kennen in Zijne volmaaktheden uit Zijne werken. Behalve deze
bekroonde stukken verschenen van hem: Vaderlandsliefde, Godsvrucht, eerbied
voor den Koning, in het dank- en biduur den 29 Maart 1815 uitgesproken ('s Gravenh.
1815); Derde eeuwgetijde der Hervorming of bijdrage tot deszelfs viering in October
en November ('s Gravenh. 1817); Leerredenen over de geschiedenis van Elias, 2
dln. (Rott. 1818); Christelijke droefheid en troost, herinneringen bij den dood van
geliefde panden (Amst. 1821); De weg door dit leven; Overdenkingen tot regte
beoordeeling en Christel. gebruik van het leven op aarde (Amst. 1823); Christelijk
feestboekje voor Protestanten (Rott. 1824); Evangelisch Avondmaalsboekje voor
Protestantsche Christenen, 2e dr. (Rott. 1825); Uren voor de eeuwigheid geleefd;
Tafereelen uit het hoogere leven van een Christen (Haarl. 1824); De avond des
levens, herinneringen bij het uitzigt in de eeuwigheid, met portret van den schrijver
(Amst. 1825); God zij met u! Een christelijk handboekje voor christel. jongelieden
en meisjes in beschaafde standen, 2e dr. (Amst. 1830); Synodale leerrede den 9
Julij 1826
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(Amst. 1826); Godsdienstig jaarboekje voor bijzondere en huisselijke stichting, 2 st.
(Amst. 1827); Het adres aan al mijne Hervormde geloofsgenooten getoetst (Amst.
1827); Gedenk te sterven, overdenking ter herinnering aan de voorbereiding voor
den dood (Amst. 1827); Hoop en uitzigt op de eeuwigheid (Haarl. 1828). Voorts
vertaalde hij een menigte stichtelijke werken. Vijfmaal werd hij ter algemeene synode
afgevaardigd en in 1829 was hij vice-president. Hij was lid van de Maatschappij der
Nederl. Letterkunde.
Zie: Verslag der Algem. Vergadering v.d. Maatsch. d. Ned. Letterk. (1836);
Boekzaal (1835), II, 95, 96, 263, 264; P.M. K e s l e r , Vreugdezang bij de aanvaarding
van het leeraarsampt van Ds. B. Verwey (Workum 1803); Vriendenoffer toegebragt
aan Ds. B.V. bij zijn afscheidsrede te Marssum (Workum 1803); B. G l a s i u s ,
Godgel. Nederland ('s Hert. 1856), III, 504-06; T.A. R o m e i n , Naamlijst der
predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 62, 271; mijn Stads- en Dorpskroniek van
Friesland (Bolsward 1930), dl. 1 en 2 register, portret op blz. 125.
Wumkes

[Verwey, Isaäc]
VERWEY (Isaäc), geb. te IJlst, overl. in 1820, zoon van Ds. W i b r a n d u s V., werd
11 Juni 1792 als student te Franeker ingeschreven, was in 1797 rector der latijnsche
school te Dokkum, waar hij 18 Juli 1797 bij de promotie der lat. schooljeugd in de
Groote Kerk een oratie hield over het openbaar onderwijs der jeugd als de ware
bron van het algemeen welzijn. 25 Juni 1805 is hij ingeschreven op de rol der
advocaten ten Hove en in 1806 werd hij griffier bij de arrondissementsrechtbank te
Sneek. Over hem als boekdrukker-uitgever zie op H. Brandenburgh (dl. IX, kol. 96).
Zie: mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Bolsward 1930), dl. 1 en 2 register.
Wumkes

[Verweij, Joannes]
VERWEIJ (Joannes), ook W y n a n t s genaamd naar zijn moeder M a r i e
W y n a n t s , werd te Gouda van protestantsche ouders geb. 1613; hij overleed als
Jezuïet te Haarlem 1 Febr. 1688. Hij werd opgevoed in de leer van Calvijn, en na
eenige studie kwam hij te Haarlem als bediende bij een apotheker. Hij ging aldaar
tot de Katholieke Kerk over, onderricht door een pater Jezuïet. Hij wenschte nog
priester te worden en werd naar Antwerpen gezonden, waar hij de humaniora met
lof voltooide. 1634 trad hij in de Sociëteit van Jezus. Spoedig toonde hij een
buitengewone werkkracht te bezitten. Nadat hij 1641 priester was gewijd, werd hij
1643 naar de hollandsche missie gezonden in Delfland, waar hij in de verschillende
dorpen de Katholieken bijstond, maar te Delft bij de paters Jezuïeten woonde
gedurende 19 jaren. Om aan vervolgingen te ontkomen verwisselde hij zijn naam
met dien van Wynants. In 1662 werd hij naar de missiestatie in Haarlem gezonden.
In het verslag der hollandsche missie der paters Jezuïeten 1656 wordt hij Joh.
Wynants genoemd.
Een andere J o h . W y n a n t s , geb. te Mechelen 1693, Jezuïet geworden 1710,
was in de missiestatie te Wijk bij Duurstede tot zijn dood (1738-64).
Zie: Bijdr. bisdom Haarlem XXXII, 239-241, 262-263; Archief aartsb. Utrecht III,
54, 283.
Fruytier

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

[Verwey, Samuel]
VERWEY (Samuel), geb.te IJlst in 1784, overl.te Dordrecht 10 April 1840, zoon van
Ds. Wibrandus V., werd 11 Nov. 1798 als theol. student te Franeker ingeschreven,
deed, als candidaat bevestigd, zijn intreerede op 27 April 1806 te Arum; verroepen
naar Bolsward, nam hij afscheid 24 Aug. 1806 en deed op zijn nieuwe standplaats
7 Sept.
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zijn intreerede. Hij was te Bolsward werkzaam tot 22 Oct. 1815. Vervolgens was hij
predikant te Dordrecht tot aan zijn dood. Hij was eerst gehuwd met J o h a n n a
L y c k l a m a à N i j e h o l t , daarna in 1825 met C o r n e l i a J a c o b a S w a r t . Hij
schreef anoniem een verhandeling over de boekdrukkunst en over Anna Maria van
Schuurman. Afzonderlijk verscheen Moed en Hope over de toekomst (Dordr. 1830).
Zijn zoon A i z o V., geb. te Bolsward in 1811, werd ingeschreven als theol. student
te Leiden 28 April 1828, werd als predikant te Heerjansdam beroepen in 1837, waar
hij in 1864 emeritus werd en in 1884 overleed.
Zie: S c h o t e l , Kerkel. Dordrecht II, 749-751; T.A. R o m e i n , Naamlijst der
predikanten van Friesland (Leeuw. 1888), 271, 328.
Wumkes

[Verweij, Wijbrandus]
VERWEIJ (Wijbrandus), geb. te Franeker in 1807, overl. te Winschoten 1876, zoon
van Ds. W i b r a n d u s V e r w e y . Hij liet zich 1 Aug. 1824 als theol. student
inschrijven aan de hoogeschool van Groningen, trad als herv. predikant in dienst te
Gasselter-Nieuwveen 1 Febr. 1829 en was daarna werkzaam te Winschoten (3 Nov.
1833) tot aan zijn dood. Hij gaf in het licht: De Lijkzang van David op Saul en
Jonathan (Gron. 1834, 2e dr. 1847); Het blijvende en eigenaardige in het
Christendom, uit het Hoogd. van D.F. S t r a u s s en U l l m a n n (Gron. 1840); Het
betamelijke en belangrijke der Christelijke voorbidding voor den Koning (Gron. 1841);
Het wezen en het werk van den Evangelie-dienaar, naar het Hoogd. van C l a u s
H a r m s (Haarl. 1845); De waarachtige en volkomene verzoening van den mensch
door Jezus Christus (Gron. 1846); De goddelijke opvoeding van den mensch, in
hare grondtrekken geschetst, uit het Hoogd. van J.A. K ö h l e r (Gron. 1857); Lijkrede
op B.H. Steringa Kuyper (Gron. 1860); Christus of de leer des Ouden en Nieuwen
Verbonds aangaande den persoon des Verlossers, naar het Hoogd. van Ad.
S c h u m a n n (Gron. 1854).
Zie: T.A. R o m e i n , De Herv. Predikanten v. Drenthe (Gron. 1861), 62-63.
Wumkes

[Vianden, Hendrik van]
VIANDEN (Hendrik v a n ), bisschop van Utrecht, 1250-67, overl. 2 Juni 1267. Hij
was de eerste utrechtsche bisschop, die door den Paus tegen den wensch der
kanunniken werd benoemd. Zijn tegenstander Gozewijn van Randenrath deed
spoedig afstand van zijn aanspraken. Als Welf steunde Hendrik den Roomsch-koning
Willem II, maar in 1255 geraakte hij met hem in conflict, misschien over financieele
aangelegenheden, misschien ook omdat de bisschop zijn ministerialen, die op de
utrechtsch-hollandsche grenzen woonden, tot gehoorzaamheid bracht en bijzonder
tegen den heer van Amstel het slot Vreeland bouwde. Hendrik wist ook de stad
Utrecht aan zijn gezag te onderwerpen. Hij gaf aan den door hem benoemden schout
de stedelijke rechtsmacht terug en met behulp van de gilden vernederde hij de
koopliedengeslachten. De kapittels handhaafden daarentegen hun rechten, waartoe
zij procuratoren met blijvende volmachten benoemden. Op het laatst van zijn leven
steunde Hendrik den aartsbisschop van Keulen tegenover graaf Otto II van Gelre.
Hij nam de eerste maatregelen voor den lateren dombouw.
Zie: R.R. P o s t , Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen (Utrecht
1933), 69; W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland II, 1 (Utrecht 1866), 118.
Post
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[Vieroot, Thomas]
VIEROOT (Thomas), geb. te Amsterdam in 1698, overl. in 1780, liet zich 14 Sept.
1718 als student
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inschrijven aan de hoogeschool te Leiden, was predikant te Diemen (1726-29) en
Wormer (1729), tot hij 1770 emeritaat verkreeg. Van hem verscheen: De weg des
Allerhoogsten in zijn heiligdom ter inleiding van Zijn kerk in haaren vollen luister in
't laatste der dagen, of een Verklaaring der drie laatste hoofdstukken van Zacharias
(Amst. 1765).
Wumkes

[Vierssen, Cornelis van]
VIERSSEN (Cornelis v a n ), geb. 1664, overl. voor 6 Sept. 1694, zoon van den
raadsheer Gijsbert van Vierssen, die volgt, en C a t h a r i n a K i n n e m a , dochter
van den raadsheer C o r n e l i s K i n n e m a (overl. 1644). Hij werd 7 Sept. 1689
raadsheer ten Hove door resignatie van zijn vader.
Zie: Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 49; d e H a a n H e t t e m a ,
Stamboek v.d. Frieschen Adel, I, 331 vlg.; II, 219; J. S i c k e n g a , Het Hof van
Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 242-244.
Wumkes

[Vierssen, Gijsbert van]
VIERSSEN (Gijsbert v a n ), geb. te Leeuwarden in Febr. of Maart 1638, overl. 10
Juni 1698, zoon van A s s u e r u s v a n V i e r s s e n en diens tweede vrouw J i s c a
v a n G e e r s m a , liet zich 7 Mei 1658 als jur. student inschrijven aan de
hoogeschool te Heidelberg. Op 14 Febr. 1662 trad hij op als secretaris der
Gedeputeerde staten in de plaats van zijn vader; tevens werd hij 1 Sept. 1663
advocaat bij den Hove. Voortdurend bleef hij werkzaam in eerstgenoemde betrekking
tot 1674. Sedert dien tijd vindt men zijn naam niet genoemd in het Charterboek, en
mag men veronderstellen, dat toen de schorsing heeft plaats gehad, waarvan de
Naamrol zegt, dat in 1676 aan de heeren van het Mindergetal werd opgedragen
een onderzoek daarover in te stellen. Onjuist is de bewering van het Stamboek, dat
hij lands-secretaris zou zijn geweest. In deze betrekking toch werd P i b o v a n
D o m a opgevolgd door I s a ä c d e S c h e p p e r . Intusschen was hij in 1671
vroedsman van Leeuwarden geworden. Op 16 Febr. 1677 werd hij raadsheer ten
Hove. Nadat hij 7 Sept. 1689 voor dit ambt had bedankt en het had overgedragen
op zijn zoon Cornelis, die voorgaat, vestigde hij zich in de grietenij Opsterland, waar
hij verkozen werd tot assessor en in stilte verder zijn dagen sleet. Hij was gehuwd
met C a t h a r i n a v a n K i n n e m a , die hem 14 kinderen schonk.
Zie: Charterboek van Friesland, dl. V, 682; vg. 672 vlg.; J. d e W a l , Nederlanders,
studenten te Heidelberg en te Genève, H. 533; Naamrol der Raden 's Hofs van
Friesland, 46, 47, 49; Stamboek van den Frieschen Adel, dl. I, 331; II, 219; J.
S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869),
36, 228, 229.
Wumkes

[Vierssen, Matthijs van (1)]
VIERSSEN (Matthijs van) (1), Leeuwarder, maar zijn geboorteen sterfjaar zijn
onzeker, zoon van W i l l e m v a n V i e r s s e n , die op jeugdigen leeftijd uit Pruisen
in Friesland kwam en gedurende zijn 78-jarig leven allerlei hooge betrekkingen
waarnam, en van T i t i a G o t h o f r e d i . Op 7 Nov. 1607 liet hij zich als student in
de rechten inschrijven aan de franeker hoogeschool, ook komt zijn naam voor in
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het matrikel te Heidelberg (1611). Op 3 Sept. 1611 legde hij den eed af als advocaat
voor den Hove van Friesland. In 1620 komt hij voor als landsadvocaat. Op 19 Maart
1625 werd hij aangesteld als raadsheer van het Hof, en na hem traden nog zes
leden van zijn geslacht als zoodanig op. Vandaar ook, dat men vermeld vindt, dat
het van alle eigenerfde geslachten de meeste raadsheeren aan het Hof mocht
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leveren. Gedurende 30 jaar nam hij, deels als gewoon lid, deels als oudste en
presideerende raad, dit ambt waar. In Maart 1655 deed hij afstand van zijn bediening
ten behoeve van zijn zoon Willem, die volgt. In ditzelfde jaar ging hij als
afgevaardigde ter Staten-Generaal naar den Haag, en als zoodanig werd hij in het
volgend jaar met van Beuningen en Reede van Amerongen naar Denemarken
gezonden, ten einde in het Noorden den vrede te herstellen. In 1657 terugkeerend
had hij de voldoening, dat Denemarken later bondgenoot van de Republiek werd.
Het Stamboek zegt, dat hij vóór April 1655 is overleden. Hij was gehuwd met C l a r a
M e l l i n g e r , die hem zes kinderen schonk. Hij gaf in het licht: Quaestio an praeter
revisionem lib. 3, tit. 12 Frisiae statutorum Revisio Revisionis sit admittenda
(Leovardiae 1654), dat hij opdroeg aan stadhouder Willem Frederik en zijn
medeleden in den Hove.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 330; dl. II, 219; J. d e W a l ,
Nederlanders, studenten te Heidelberg en te Genève, H. 432; Naamrol der Raden
's Hofs van Friesland, 35, 42, 90; L. v a n A i t z e m a , Saken van Staet en Oorlog
II, 432; W i n s e m i u s , Chronyck van Vrieslandt, 908; S c h e l t e m a , Staatkundig
Nederland I, 411; G. d e W a l , De claris Frisiae Jureconsultis Oratio, pag. 37, Annot.
pag. 125, 126; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende
eeuw (Leiden 1869), 27, 110 v., 188.
Wumkes

[Vierssen, Matthijs van (2)]
VIERSSEN (Matthijs v a n ) (2), geb. omstreeks 1658, gedoopt te Leeuwarden 27
Jan. 1660, overl. 1699, zoon van I J s b r a n t v a n V i e r s s e n , die o.a. lid der
Staten-Generaal is geweest, en A l i d a v a n L a u t a . Op 23 Maart 1679 liet hij
zich inschrijven als student aan de leidsche hoogeschool, ook bezocht hij fransche
academies. Op 1 Dec. 1682 werd hij als advocaat van den Hove ingeschreven, en
werd 11 Apr. 1684 tot raadsheer aangesteld door de resignatie van A g g e v a n
S i x m a . Dat is hij gebleven tot zijn dood. Hij was gehuwd met I d a M a r g a r e t h a
van Rhala.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel, dl. I, 332; dl. II, 219; E r n e s t B a d e r s ,
Poëmata, pag. 114 vlg.; Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, blz. 49; Uitgave
der Landsordonnantie van 1664, aanwijzing der regtsdagen, blz. 11; J. S i c k e n g a ,
Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869), 240, 241.
Wumkes

[Vierssen, Willem van]
VIERSSEN (Willem v a n ), geb. 1619, overl. 1679, oudste zoon van Matthijs v.V.
(1), hiervoor, en C l a r a M e l l i n g e r , liet zich 5 Oct. 1639 inschrijven als jur. student
aan de leidsche hoogeschool. Zijn inschrijving als advocaat van den Hove in
Friesland had plaats 16 Oct. 1642. Later werd hij secretaris van de Rekenkamer.
Als raadsheer trad hij op door de resignatie van zijn vader (19 Maart 1655). Hij
schreef zijn testament 18 Oct. 1665. Tweemaal was hij gehuwd, eerst met C u n i r a
v a n S c h e l t i n g a , nicht van den raadsheer Dirck van Scheltinga, in 1670 met
L u c i a v a n B o u r i c i u s . Zijn eerste vrouw schonk hem vier kinderen.
Zie: Stamboek van den Frieschen Adel I, 330; II, 219; Naamrol der Raden 's Hofs
van Friesland, 42, 47; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland gedurende de
zeventiende eeuw (Leiden 1869), 27, 133, 213.
Wumkes
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[Viglius, Ernestus]
VIGLIUS (Ernestus), geb. te Leeuwarden 24 Febr. 1726, overl. 6 Maart 1795, liet
zich 3 Juli
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1744 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker en was predikant te
Beers en Jellum (1754-95). Van hem zijn bekend een vers op de inauguratie van
prof. A. Gillesen, H.W. Bernsau, N. Ypey en J. Schrader te Franeker (1749) en op
den dood van prof. E.L. Vriemoet aldaar (1760); een Beschrijvinge van 't dorp ende
kerk te Beers (1786), benevens Beschrijvinge van 't dorp Jellum en van deszelfs
kerk en tooren (1787), die in handschrift berustten onder de familie-papieren van
jhr. Mr. F.J.J.J. van Eysinga te Leeuwarden en zijn uitgegeven in De Vrije Fries XV,
41-80.
Zie: W.B.S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool en Athenaeum (Leeuw. 1876), II,
441; T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 178;
mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuw. 1932), I, 114, 169.
Wumkes

[Vincent, Levinus]
VINCENT (Levinus), geb. te Amsterdam 1658, begr. te Haarlem 8 Nov. 1727. Hij
was een zoon van C o r n e l i s V., oudsten broeder van den volgende, en wordt
somtijds Levinus V. de jonge genoemd, ter onderscheiding van zijn gelijknamigen
oom (zie volg. art.). Woonachtig op den N.Z. Voorburgwal te Amsterdam,
ondertrouwde hij aldaar 12 Juni 1683 met J a n n e t j e (v a n ) B r e d a , dochter van
G e r r i t F l o r i s z . (v a n ) B r e d a en stiefdochter van Barent Joosten Stol (zie dit
dl., kol. 981). Zijn bruid was bijkans 35 jaar oud, hoewel zij opgaf 30 jaar oud te zijn.
Hij was van beroep patroonmaker. Beroemd was zijn verzameling rariteiten, zeldzame
dieren, planten, steenen enz., waarvoor hij een fraai vertrek in zijn huis had laten
inrichten. Zijn vrouw - tegelijk met hem op 6 Dec. 1693 bij de Vereenigde
Waterlandsche en Vlaamsche Gemeente der Doopsgezinden te Amsterdam gedoopt
- stond hem trouw bij in het rangschikken der verzameling, die in 1674 begonnen
was door zijn zwager A n t h o n i e B r e d a . Buitenlanders verzuimden niet het huis
van Vincent te bezoeken; zoo deelt T h o m a s B o w r e y mede (15 Juni 1698):
‘went to Mr. Vincents, a Dutch gentleman, where see a great and curious collection
of pictures of flowers, hearbs, dryed hearbs, birds, insects, shells and many insects,
etc. kept in spirits. There is many other curiosities which wee had not time to see’.
Ook koning Karel III van Spanje, de tsaar van Rusland en koning Frederik van
Pruisen hebben de collectie bezichtigd. Vincent beschreef haar in Wondertooneel
der nature, geopent in een korte beschrijvinge der hoofddeelen van de bijzondere
zeldsaamheden daar in begrepen; in ordre gebragt en bewaert door L e v i n u s
V i n c e n t (Amst. 1706), met lofdichten van Mr. Romein de Hooghe (die ook de
titelplaat - waarop het portret van Anthonie Breda voorkomt - graveerde), David van
Hoogstraten, Gerardt Brandt en Franc. Halma. Dit werk werd later gevolgd door een
tweede stuk, dat de natuurlijke historie van dieren en planten bevat aan de hand
der collectie: Het tweede deel of vervolg van het wondertooneel der natuur, ofte een
korte beschrijvinge zo van bloedelooze, zwemmende, vliegende, kruipende en
viervoetige geklauwde eyerleggende dieren, als van hoornen, schulpen, koraalen,
zee-heesters, metallyke en in steen veranderde dingen enz. van dewelke een zeer
groote menigte word bevat in de kabinetten van L e v i n u s V i n c e n t (Amsteldam
1715), met fraaie gravures der verzameling, en lofdichten van E. van Zurck, Lamb.
Bidloo, Sylvius en Joh. Vollenhove. Het kabinet bevatte ook verschillende
afbeeldingen in waterverf
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vervaardigd door den genoemden Anthonie Breda.
Vincent liet op bovenvermelde uitgaven nog volgen: Elenchus (aldus M u r r a y ,
terwijl Gersaint e.a. opgeven: Thesaurus) tabularum pinacothecarum atque
nonnullorum cimeliorum in gazophylacio L e v i n i V i n c e n t . - Description abrégée
des planches qui representent les cabinets et quelques unes des curiosités
contenues dans le théatre des merveilles de la nature de L e v . V i n c e n t (Harlemi
1719, Lat. en Fr.); Catalogus et descriptio animalium volatilium reptilium et aquatilium
aliarumque creaturarum rarissimarum.... quae in liquoribus ad vivum conservat L e v .
V i n c e n t . - Catalogue et description des animaux volatils et des reptiles....
conservés dans les liqueurs par L e v . V i n c e n t (la Haye 1726, Lat. en Fr.);
Descriptio pipae seu bufonis aquatici Surinamensis, add. succincta descriptione
ranarum earumque mutatione.... in gazophylacio L e v . V i n c e n t . - Description du
pipa ou crapeau aquatil de Surinam.... dans le cabinet de L e v . V i n c e n t (Harlemi
1726, Lat. en Fr.); Korte beschrijving van de inhout der cabinetten begreepen in de
Rariteitkamer of Wondertooneel der Natuur van L e v i n u s V i n c e n t ('s Grav.
1727). Deze vier werken zijn thans uitermate zeldzaam; de bibliotheek van het
Genootschap Natura artis magistra bezit exx. van de laatste drie. De Korte
Beschrijving bevat op blz. 5 een opgave van de werken van Vincent.
Op de veiling-J.F.M. Sterck (Menno Hertzberger, Amsterdam, 20 Nov. 1933)
kwamen sub no. 263 een drietal eigenhandige brieven voor van Vincent aan Joh.
Vollenhove, dd. 4 April, 7 Juni 1703 en 10 April 1706; Vincent verzoekt Vollenhove
er o.a. in een beoordeeling te geven van zijn Wondertooneel. De beide eerste brieven
zijn gedagteekend uit Amsterdam, de laatste uit Haarlem. Wij mogen daaruit wel
afleiden, dat Vincent omstr. 1705 zijn verzameling naar Haarlem heeft overgebracht
(in laatstgenoemd jaar werd het kabinet nog in Amsterdam ten toon gesteld, zie
Korte beschrijving 1727, blz. 6). Daarmede is in overeenstemming dat de reiziger
Uffenbach Vincent te Haarlem in Febr. 1711 even in het voorbijgaan noemt en
daarbij diens verzameling conchiliën prijst. Aldaar bezichtigde de reiziger d e l a
M o n t r a y e in 1713 de collectie, die als een der grootste bezienswaardigheden
van Haarlem beschouwd werd. In 1720 bracht V a l e n t i j n aan Vincent een bezoek;
deze schrijver zegt, dat de verzameling de uitgebreidste was, die hij ooit zag en de
zeldzaamste dingen bevatte. De reiziger H a l l e r bezocht het kabinet op 22 April
1726. Hij prijst de verzameling bijzonder en noemt Vincent een damasthandelaar.
De catalogus à ƒ 3 vond hij echter te duur; de toegangsprijs was ƒ 2 of meer. H a l l e r
deelt mede, dat Vincent kort na zijn bezoek naar den Haag verhuisde en daar zijn
collectie voor ƒ 50.000 te koop aanbood. Het kabinet werd toen in de Nieuwe Doelen
aldaar opgesteld (Korte beschrijving, titelblad). Tot verkoop kwam het echter niet.
Na Vincents dood trouwde zijn weduwe A g a t h a P e t r o n e l l a d u B u r g o i j met wie hij na den dood van zijn eerste vrouw te Haarlem was hertrouwd - op 8
Aug. 1728 te Warmond met J a n B e r n a r d v a n d e r M a r c k , baljuw van
Warmond. Zij bleef echter de collectie beheeren, hetgeen wij weten uit berichten
van Albert Seba (dl. II, kol. 1305) en G e r s a i n t . Laatstgenoemde was een fransch
handelaar in schelpen, aan wien Vincents weduwe de geheele collectie toonde
(omstr. 1730). Volgens Collot

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1106

d' Escury bestond Vincents ‘gazophylacium’ nog ten tijde van Pierre Lyonnet (dl.
VIII, kol. 1090) te 's Gravenhage; eigenaar was toenmaals Pieter Bout, een lid der
Staten. Na diens dood werd de collectie in 1779 verkocht, hetgeen blijkt uit den
verkoopcatalogus, die verscheen onder den titel Catalogus van eene uitmuntende
fraaye verzameling van meerendeels uitheemsche viervoetige, vliegende, kruipende,
zwemmende dieren en zee-koraalen. Zijnde dit alles meerendeels het voor veele
jaren reeds zoo beroemde natuur-kabinet van Lev. Vincent, gekocht en nu onlangs
nagelaten door wijlen Jhr. P. Bout ('s Grav. 1779). Deze door Cobres geciteerde
catalogus was - volgens een hs. aant. in een in de bibliotheek van het Gen. Natura
artis magistra te Amsterdam berustend ex. van D'Amboinsche Rariteitskamer van
R u m p h i u s - samengesteld door A r n o u t V o s m a e r , directeur van het natuuren kunstkabinet van prins Willem V. Vermoedelijk is de collectie heinde en ver
verspreid.
Als waardeering van zijn verdiensten ten opzichte van de wetenschap werd Vincent
9 Juni 1715 tegelijk met de hoogleeraren van 's Gravesande en Ruysch benoemd
tot lid van de Royal Society te Londen.
Zie: Huwelijks-inteekenregister van de Pui (Gem. Archief Amsterdam);
lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (Doopsgezind archief
ald.); S y b r . F e i t a m a , Christelyke en stigtelyke rijm-oeffeningen (1684), 162; J.
P e t i v e r , Musei Petiveriani cent. I-X (Londini 1695-1703), 96; G.E. R u m p h i u s ,
D'Amboinsche Rariteitskamer (1705), 86, 107, 108, 112, 133, 138, 318; F.
V a l e n t i j n , Oud en Nieuw Oost-Indiën III (1726), 561, 562, 568; C.F.
N e i c k e l i u s , Museographia (Leipzig 1727), 22; A. d e l a M o n t r a y e , Voyage
en Europe etc. (1727) II, 177, 178; A l b . S e b a , Locupletissimi rerum naturalium
thesauri descriptio I (1734), Inl. van Boerhaave, 72; (G e r s a i n t ), Catalogue raisonné
de coquilles (Paris 1736), 41 e.v., 55; Z.C. v o n U f f e n b a c h , Merkwürdige Reisen
III (1754), 512; L.Th. G r o n o v i u s , Bibliotheca regni animalis (1760), 273; J.P.
C o b r e s , Deliciae Cobresianae I (Augsb. 1782), 117, 118, 149; G.R. B o e h m e r ,
Bibliotheca scriptorum historiae naturalis I (1785), 386; J. v a n A b k o u d e ,
Naamregister van.... boeken 2e dr. (1788), 545; J o n a D r y a n d e r , Catalogus
bibliothecae hist. nat. Josephi Bank I (Londini 1798), 223, 224; II (1796), 156; V
(1800), 14; Catalogue de livres.... delaissés par feu M. Arnout Vosmaer (la Haye,
Mars 1800), no. 368bis; H. C o l l o t d'E s c u r y , Holland's roem VII (1844), 199;
Catalogus der bibliotheek van het Kon. Zoöl. Genootschap Natura Artis Magistra
(1881), no. 157, 1436, 1437, 2858; Abr. H a l l e r , Tagebücher seiner Reisen nach
Deutschland usw. 1723-27 (1883), 104, 105; D. M u r r a y , Museums, their history
and their use I (1904), 209; III, 252, 253; The Record of the Royal Society of London,
3d ed. (1912), 326; Catalogue of the books, mss. etc. in the British Museum (Nat.
Hist.) V (1915), 2226; The papers of T h o m a s B o w r e y I, ed. by R. C a r n a c
T e m p l e (1927), 41; J.N. J a c o b s e n J e n s e n , Reizigers te Amsterdam, Suppl.
(1937).
Wijnman

[Vincent, Ysbrand]
VINCENT (Ysbrand), geb. te Amsterdam 1641, overl. aldaar 8 Maart 1718,
tooneeldichter. Hij was een zoon van V i n c e n t L i e v e n s z . (alias V i n c e n t
P i e t e r s z .), die 31 Maart 1632 op 19-jarigen leeftijd in ondertrouw ging met
N e e l t i e I s b r a n t s en in 1634 lid werd
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van het amsterdamsche makelaarsgilde. Zijn moeder had zich 16 April 1643 te
Monnikendam bij de waterlandsche gemeente der Doopsgezinden laten doopen
(‘Neeltgen Isbrandts de huysvrouw van Vincent Lievens in Banda opt Rockin
wonende’); zijn vader - die reeds 27 Sept. 1651 overleed - heeft zich echter nimmer
bij de Doopsgezinden laten doopen, evenmin Ysbrand, zulks in tegenstelling met
zijn beide oudere broeders C o r n e l i s en L e v i n u s . Laatstgenoemde kwam in
de leer bij den papierhandelaar Gerrit Verduyn, met wien hij zich later associeerde.
Na den dood van Verduyn in Sept. 1666 associeerde Levinus zich met Ysbrand.
Sinds 1660 stond Ysbrand in voortdurende commercieele en vriendschappelijke
betrekking met het huis Plantijn-Moretus, waaromtrent S a b b e belangrijke gegevens
aan het licht heeft gebracht. Al spoedig verschenen er een tweetal tooneelspelen
van zijn hand, nl. De gheveinsde doodt van Joosje. Klughtspel (Amst. 1667, naar
G. M a r c o u r e a u d e B r é c o u r t , La feinte mort de Jodelet) en Pefroen met 'et
schaapshooft. Klucht-spel (Amst. 1669, naar R a y m o n d P o i s s o n , Lubin ou le
sot vengé). Vooral laatstgenoemd tooneelstuk stond vele jaren op het programma
van den amsterdamschen schouwburg en is herhaalde malen herdrukt (2e dr. Amst.
1691, 1702, 3e dr. 1711, 4e dr. 1713, 1741; een vervolg erop gaven C. S c h a a f
en A. F r e s e in De electriciteit of Pefroen met het schaapshoofd ge-electriceerd.
Kluchtspel (Amst. 1746), terwijl Corn. Troost erdoor tot een crayonteekening werd
geinspireerd, zie A r n . I s i n g , Jan Klaassen en andere kluchtspelen aan de hand
van Troost geschetst (1879), 58-99). In 1669 werd hij bij de oprichting van Nil
volentibus arduum lid van dit kunstgenootschap; vermoedelijk trad hij reeds dadelijk
als secretaris daarvan op. Op een 29 Dec. 1671 gehouden vergadering belastte hij
zich met een vertaling van L'art de plaire, verder bewerkte hij het 15de hoofdstuk
(van der persoonen naamen en rang) van het Naauwkeurig onderwijs in de
tooneel-poëzy (voltooid 1671, eerst in 1765 uitgeg. naar het hs. van Vincent),
waaraan de meeste leden van Nil hadden medegewerkt. In 1675 begaf hij zich naar
Frankrijk; hij was nl. eigenaar van een papiermolen te Angoulème, waar hij bleef
om zijn zaak beter te kunnen besturen. Hij woonde daar ‘in de voorstadt au faubourg
de l'honneau’ en huwde er Febr. 1682 met A n n e Y v e r . De herroeping van het
Edict van Nantes werd hem en zijn bedrijf te Angoulème noodlottig. Na een reis vol
moeilijkheden kwam hij 22 April 1686 te Antwerpen aan; twee zijner kinderen had
hij in Frankrijk moeten achterlaten. In Mei van hetzelfde jaar vestigde hij zich te
Amsterdam op de Leliegracht, het tweede huis van de Keizersgracht, na reeds 6
Oct. 1685 aldaar het poorterrecht te hebben gekocht. Hij stichtte nu een
papierindustrie aan de Zaan en op de Veluwe, die zeer tot bloei geraakte; ook dreef
hij een handel in prenten.
Na zijn terugkeer in Amsterdam wijdde Vincent zich wederom met hart en ziel
aan het tooneel; vooral behartigde hij de belangen van Nil volentibus arduum, waarin
hij op den duur geheel de leiding kreeg. In verband met een passage in de voorrede
van V e r l o v e 's Steiloorige Egbert heeft men hem en A n d r i e s P e l s beschouwd
als de schrijvers van Fielebout of de dokter tegen dank (Amst. 1680, een bewerking
van M o l i è r e 's Le médecin malgré lui en L'amour médecin), doch in 1680 vertoefde
Vincent
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nog in Frankrijk. Wel is van zijn hand De listige vrijer of de verschalkte voogd (Amst.
1690, herdr. 1707, 1730, 1803), een bewerking van M o l i è r e 's L'école des maris;
het bleek echter al spoedig, dat Verlove de prozabewerking van Molière's stuk door
Vincent had berijmd, welke berijming door laatstgenoemde wederom was beschaafd
en onder eigen naam was uitgegeven. Verlove was over deze handelwijze weinig
gesticht en gaf zijn eigen berijming uit onder den titel Steiloorige Egbert of de twee
ongelijke broeders (Amst. 1690); deze blijft echter ver achter bij die van Vincent.
Sinds 1702 gaf Vincent zijn krachten aan een uitgaaf van alle werken van Nil. Hij
had reeds lang met dit plan rondgeloopen, want omdat de erven Albert Magnus de
uitgaven van Nil nadrukten, had hij reeds in 1691 voor 15 jaar octrooi verkregen
voor het laten drukken van de door Nil vervaardigde stukken. Van Alle de digtkunstige
werken van het Kunstgenootschap Nil volentibus arduum bezit de Univ.-bibl. te
Amsterdam een uitgaaf in 7 dln. (Amst. 1704-17), waarvan bijna alle stukken met
de handteekening of paraaf van Vincent voorzien zijn. Hierin verscheen o.a.
Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vrijekeur (1708), dat in 1707 onder den
naam van Vincent was uitgekomen, een stuk vol toespelingen op politieke personen
en een vervolg op Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrijekeur van P e l s
(1679). De acteur J. P o o k beweerde niet ten onrechte, dat het stuk zijn werk was
en dat Vincent het slechts had geschaafd en verbeterd; Pook gaf zijn rijmelwerk uit
onder den titel De dood van Eigenbaat of de herstelde wil in het eiland van Vrijekeur.
Zinnespel (1707). Verder verschenen in de verzamelde werken van Nil: Loon naar
werk (1709, 1710), naar C h e v a l i e r , La disgrace des domestiques, veelal op
naam van Vincent gezet, doch blijkbaar hetzelfde als Verjaagde kantoorknecht, een
tot dusverre nog niet teruggevonden tooneelstuk; De listige vrijer (1707); Pefroen
(1711); De belachchelijke serenade (1712, 1713) en De Amsterdamsche dragonade
(1714), beide van Vincent (het laatste is een bewerking van D e s m a r r e s , Merlin
dragon ou la dragonne en is belangrijk voor de schildering van het publiek in de
amsterdamsche schouwburg); Galatéus of welgemaanierdheid (1715), een vertaling
in proza door Vincent van een werk van G i o v a n n i d e l l a C a s a , vermoedelijk
L'art de plaire; tenslotte De leevendige doode (1716), een omwerking van De
gheveinsde doodt van Joosje. De bundel bevat buitendien nog talrijke andere
publicaties, zooals De navolging van Jesus Christus van T h o m a s v a n
K e m p e n s naar de bewerking van P i e r r e C o r n e i l l e ; Mengelzangen van
A n d r i e s P e l s enz. J a c o b v a n R i j n d o r p 's De geschaakte bruid of verliefde
reiziger nam hij zonder toestemming van den schrijver op, hoewel deze niets met
Nil uitstaande had. Het was vooral de eer van zijn geliefd dichtgenootschap, die hij
met deze en dergelijke daden wilde verhoogen, en nadat hij de rammelende verzen
van Verlove, Pook e.a. geschaafd had meende hij te goeder trouw, dat Nil volentibus
arduum aanspraak kon maken op hun werken. Terecht zegt dan ook t e W i n k e l ,
dat Ysbrand handelde uit naïeve pedanterie; het gaat te ver om hem als een brutale
letterdief te beschouwen, zooals M e h l e r doet.
Volgens t e W i n k e l was Ysbrand van 1688 tot omstr. 1692 regent van de
amsterdamsche
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schouwburg. Volgens M e h l e r was hij echter nimmer regent, wel lid van het orkest
van Nil, later zelfs dirigent van dit orkest. Op den lijst van regenten bij W y b r a n d s ,
Het Amst. tooneel (1873), 230, komt zijn naam niet voor.
Na zijn overlijden namen de relaties van zijn weduwe met het huis Plantijn-Moretus
spoedig een einde. Uit zijn huwelijk werden een zestal kinderen geboren: A n n a
(geb. te Angoulème omstr. 1683, trouwde tegen den wil van haar vader te Haarlem
10 Oct. 1712 met B e r n a r d P i c a r d , die bekendheid verwierf als graveur),
H e s t e r (geb. ald. omstr. 1684, kwam eerst 1697 in ons land), Y s b r a n d (geb.
te Rouaan omstr. 1685, kwam eerst 1698 in ons land), C a t h a r i n a (geb. te
Amsterdam omstr. 1687), S u s a n n a (geb. te Amsterdam omstr. 1691), Y s b r a n d
de jongere (geb. ald. omstr. 1692).
Bij den dood van Ysbrand in 1718 was nog slechts één van zijn zoons in leven;
deze komt in 1737 als papierhandelaar en drukker van de admiraliteit te Amsterdam
voor, zie 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, 881.
Ysbrand had nog twee oudere broeders: C o r n e l i s (geb. te Amsterdam 1633,
op 21 Febr. 1655 als ‘Cornelis van Centen sone van Neeltje Isbrants’ bij de
Doopsgezinden gedoopt, van beroep koopman, ondertr. 25 Nov. 1656 met
G e e r t r u i t v a n H a r e n , vertoefde tijdens het huwelijk van zijn zoon Levinus,
die voorgaat, in Oost-Indië), en L e v i n u s (geb. 1640, gedoopt 25 Febr. 1657 als
‘Lieven Vincents jongman sone van Neeltge Isbrants onse suster woont bij Verduyn
pampierkooper’, ondertr. 7 Sept. 1673 met H e s t e r R i e m e r , wordt poorter te
Amsterdam 6 Oct. 1685, overl. aldaar 1688).
Een geschilderd miniatuurportret van Ysbrand, door J.M. Quinckhardt voor het
Panpoeticon Batavum is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Huwelijks-inteekenregister van de Pui (Gem. Archief Amsterdam);
lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (Doopsgezind Archief ald.);
A.J. K r o n e n b e r g , Het kunstgenootschap Nil volentibus arduum (1875), 41, 45,
83; d e z ., Eenige opmerkingen aangaande twee politieke zinnespelen (1876); F.Z.
M e h l e r , Een 17de-eeuwsche letterdief in Nederland II (1891), 79; F r e d e r i k s e n
v a n d e n B r a n d e n , Biogr. Woordenboek der N. en Z. Ned. lett., 2e dr., 828;
J.A. W o r p , Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland I (1904), 345,
414; II (1908), 119, 122, 124, 208, 210, 221, 222, 248, 304; d e z ., Geschiedenis
van de Amst. Schouwburg (1920), 142, 149, 152, 164, 168; G. K a l f f , Geschiedenis
der Ned. letterkunde V (1910), 211, 244, 534; E.F. K o s s m a n n , Niederl. Faustspiel
(1910) en Nieuwe bijdragen gesch. Ned. tooneel (1915), zie register; J. t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde 2e dr. IV, 422, 487, 496, 498-500, 505 e.v.,
511-513; V, 75; M. S a b b e , Ysbrand Vincent en zijn Antwerpsche vrienden in
Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie (1924), 499 e.v.; H.F.
W i j n m a n , De Amst. boekbinder Albert Magnus in Oud-Holland (1937).
Wijnman

[Vingboons, David]
VINGBOONS (David), schilder en etser, werd geboren vermoedelijk in 1578 te
Mechelen en is overleden te Amsterdam in 1629. Hij was de zoon van P h i l .
V i n g b o o n s , schilder. D.V. bracht zijn jeugd in Antwerpen door, in ieder geval tot
1586, daarna vertrok zijn vader met zijn familie naar Amsterdam. David V. was zijn
vaders leerling, schilderde met tempera,
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maakte miniaturen, maar al spoedig schijnt hij zich op het schilderen van volksscènes
toegelegd te hebben; hij vervolgde het vlaamsche genre van Pieter Brueghel en
bracht deze uiting van kunst naar Amsterdam over. Zijn schilderijen zijn van groot
belang voor de cultuurhistorie. Het heet, dat Ph. Vingboons, de bouwmeester (dl.
III, kol. 1312) zijn zoon is. Leerlingen heetten te zijn: Willem Helmig, Jac. Quinas
en Jac. van der Weyden. Naar zijn ontwerpen maakten prenten o.a.: Basan, Boetius
à Bolswert, C. van Breen, F. Brun, N. de Bruyn, S. Frisius, Hessel Gerritsz, H.
Hondius, Jan van Londerzeel, Jac. Matham, P. Serwouter, A.J. Stock, W.
Swanenburg en vooral Cl.J. Visscher.
Zijn portret is gegraveerd door J. Ladmiraal.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 790.
J.M. Blok

[Vinke, Gerardus Johannes]
VINKE (Gerardus Johannes), theol. doct., geb. te Jutfaas 6 Sept. 1820, overl. te
Amsterdam 16 Febr. 1881, zoon van Ds. (later prof.) Henricus Egbertus (dl. V, kol.
1024) en van P e t r o n e l l a S o n d o r p . Hij bezocht het gymnasium te Utrecht en
studeerde daar theologie aan de hoogeschool. Candidaat in Utrecht Oct. 1843,
predikant te Hoevelaken 5 Mei 1844. Hij wordt 8 Oct. 1846 te Utrecht bevorderd tot
theol. doct. op een Dissertatio de Christi e cruce pendentis vocibus. Predikant te
Beesd 7 Maart 1847, Sneek 6 April 1851, Amsterdam 8/11 Jan. 1854. Hier werd hij
emeritus 1 Januari 1881 en overleed anderhalve maand later, een kinderlooze
weduwe Anna Elizabeth Abbring nalatende.
Hij was medebestuurder van het Ned. Zendelinggenootschap, van het Ned.
Tractaatgenootschap en de zondagsscholen, lid van het hoofdbestuur van het Ned.
Bijbelgenootschap en medebestuurder van het Amsterd. departement van het Gron.
instituut voor doofstommen. Predikant te Beesd zijnde, plaatste hij in de Jaarb. van
Wetensch. Theologie VII, 304 e.v. een beantwoording der vraag: Is het reeds voor
eene uitgemaakte zaak te houden, dat de Zaligmaker Joh. VI, 51-59 niet van zijn
dood heeft gesproken? En in dl. VIII, 459 e.v. een soortgelijke beantwoording der
vraag: Is het reeds voor een uitgemaakte zaak te achten, dat de woorden σαρξ en
σωμα door de schrijvers van het N.T. nimmer promiscue zijn gebruikt? Te Sneek
gaf hij een Zestal Leerredenen uit. Te Amsterdam schreef hij eenige opstellen in
het Maandschrift en voegde hij bij die van anderen een Leerrede in een bundel ten
voordeele van de stichting eener kerk in de Haarlemmermeer (uitg. Schetsberg, te
Goes). In 1862 gaf hij bij het overlijden van zijn vader uit: Leerrede.... na het
overlijden, enz.
Zijn portret is in prent gebracht door H. Sluyter en C.W. Mieling.
Regt

[Vinke, Henricus Lambertus]
VINKE (Henricus Lambertus), geb. te Alkmaar, overl. te Rotterdam 1895, zoon van
den hoogleeraar Henricus Egbertus V. (dl. V, kol. 1024) en P e t r o n e l l a
S o n d o r p , bezocht het gymnasium te Utrecht, liet zich aldaar 21 Juni 1839
inschrijven als student aan de hoogeschool en was predikant te Noordeloos
(1846-49), Delfshaven (1849-50), Leeuwarden (1850-56) en Rotterdam (1856-91).
Van hem verscheen: De weg naar Emmaus, een beeld van den weg tot geloof in
den opgewekten Heiland. Leerrede over Luc. 24:13-35 (Rotterd. 1870); Het getrouwe
en aannemingswaardige woord. Leerrede over 1 Timoth. 7:15 gehouden den 8 en
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Jan. 1871 ter gedachtenis zijner 25-jarige evangeliebediening (Rott. 1871); Tiental
leerredenen in de serie Neerlands Kansel (Arnhem 1862-66), no. 5.
Wumkes
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[Viotta, Joannes Josephus]
VIOTTA (Joannes Josephus), geb. te Amsterdam 14 Jan. 1814, overl. ald. 6 Febr.,
begr. op het r.k. kerkhof De Liefde ald. 10 Febr. 1859, componist, musicus (pianist,
organist, zanger) en schrijver op het gebied van de muziek. Hij was de tweede zoon
van een 18-tal kinderen van J o s e p h V i o t t a , een Italiaan, die afkomstig van
Meina aan het Lago Maggiore, zich in de Kalverstraat te Amsterdam als winkelier
had gevestigd. Zijn moeder heette G e z i n a C h r i s t i n a S c h u e r i n g . Van jongs
af toonde hij grooten aanleg voor de muziek; als koorknaap zong hij in de R.K. kerk
van den H. Jozef. Enkele wenken van een ouderen broeder, die baszanger was,
waren de eenige lessen, die hij ontving. Verder oefende hij zich door zelfstudie en
verkreeg zoodoende bijzondere vaardigheid in het orgelen pianospel. Zijn ouders
bestemden hem echter voor de studie in de medicijnen. Na in zijn geboortestad de
latijnsche school doorloopen te hebben, studeerde hij eerst van 1831 tot 32 aan het
Athenaeum illustre aldaar en werd vervolgens 13 Mei 1833 als medisch student te
Leiden ingeschreven. Behalve aan de studie wijdde hij zich hier ook veel aan de
muziek: in verschillende muziekgezelschappen trad hij hetzij als zanger, hetzij als
klavierspeler op en oefende zich tevens in de kerk in het orgelspel. In zijn
studententijd schreef hij ook zijn eerste composities, o.a. een mis voor
mannenstemmen en orgel, een Libera me domine, een ouverture opgedragen aan
‘Musis sacrum’ en een symphonie, opgedragen aan het studentengezelschap
‘Sempre crescendo’. In 1837 promoveerde hij tot doctor in de medicijnen op
proefschrift De voce sana et morbosa (Lugd. Bat. 1837), waarin hij een ontleding
van de menschelijke stem uit een medisch en een muzikaal oogpunt gaf. Na zijn
promotie vestigde hij zich als geneesheer te Amsterdam. Zijn drukke praktijk was
voor hem geen beletsel, dat hij zich met hart en ziel aan de kunst wijdde. De
amsterdamsche afdeeling der ‘Maatschappij tot bevordering der toonkunst’ koos
hem tot bestuurder en spoedig daarop werd hij commissaris harer zangvereeniging,
waarvan hij tot zijn dood de ziel was. Aan zijn initiatief heeft het amsterdamsche
publiek uit die dagen de kennismaking te danken met de werken van Mendelssohn,
Schumann en Gade. Schumann's ‘Das Paradies und die Peri’ leidde hij bij het publiek
in door een belangrijk artikel in De Kunstkronijk. Toen in 1858 Wagner's Tannhäuser
te Amsterdam voor het eerst gegeven werd, schreef hij in de Amsterdamsche Courant
over dat werk twee artikelen, waarin hij het publiek met de schoonheden ervan
trachtte bekend te maken.
Toen de zetel van het hoofdbestuur der Mij. tot bevordering der toonkunst voor
goed te Amsterdam gevestigd werd, koos men Viotta tot hoofdbestuurder;
verscheidene malen bekleedde hij het voorzitterschap der Algemeene vergadering,
o.a. tijdens het algemeen muziekfeest te Rotterdam (1854). Ook bij het algemeen
muziekfeest te Haarlem (1850) heeft hij zich bijzonder onderscheiden: de
samenstelling van koor en orkest was zijn werk en verschillende stukken werden
door hem op het orgel begeleid. In verband met zijn bemoeiingen met de
Maatschappij benoemde deze hem tot lid van verdienste. Ook was hij eerelid van
bijna alle liedertafels en muziekgezelschappen te Amsterdam. Uit erkentelijkheid,
hiervoor schreef hij voor eerstgenoemde categorie verschillende koren en liederen.
Nog bekleedde hij allerlei maatschappelijke functies, die van zijn groote
belangstelling in de
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volksontwikkeling getuigden. Zoo was hij bestuurder der volkszangschool en van
het patronaat, bestuurder der zangschool van de Mij. tot Nut van 't algemeen, curator
der stads-armenscholen (sinds 1856), lid der plaatselijke schoolcommissie (sinds
1857) enz. Als geneesheer schijnt hij niet die waardeering gevonden te hebben,
waarop hij recht had.
Van Viotta's composities (in hoofdzaak vocale muziek) verschenen een 60-tal in
druk, o.a. Zes liederen, opgedragen aan mevr. Hasselt-Barth; Salve Regina, voor
drie mannenstemmen met orgel; Missa, voor vier mannenstemmen met
obligaat-orgel; Het oog van den nacht, voor vier mannenstemmen; Lijkzang ter
uitvaart van J.B. van Bree, voor mannenkoor met koperen blaasinstrumenten;
Erinnerung an Harlem, Galop militaire en Pas redoublé, voor piano; Sechs Lieder
für Männerchor; Zes vierstemmige liederen, voor gemengd koor; Der Fischer en An
den Frühling, voor alt of bariton; La prière d'une mère, La nostalgie, Wiegezang, De
resida, Oogspiegel en Stroomvaart, alle voor één stem; 6 Cantica sub elevatione,
met orgel; 6 Cantica beatae Mariae virginis enz. Het laatst verschenen Sex
modulamina (Amst. 1858) en nog posthuum voor drie mannenkoren Requiem. Missa
pro defunctis (Amst. 1859). Verschillende mannenkoren van Viotta zijn gepubliceerd
in de Ned. Liedertafel en Hollands Orpheus (waarvan hij redacteur was), terwijl een
groot aantal zangstukjes verschenen in den Almanak der Mij. tot Nut van 't Algemeen.
Onder laatstgenoemde stukjes zijn er die als volksliederen algemeen bekend zijn
geworden, zooals Heb je wel gehoord van de Zilveren Vloot, De kabels los en Een
scheepje in de haven lag. Viotta was een natuurlijk muzikaal talent, die zichzelf
gevormd had. Zijn tijdgenooten bewonderden hem; zoo noemt G r e g o i r zijn Aan
Maria, woorden van H e y e , in de Swelingh-Album (1853) ‘un petit chef d'oeuvre
de melodie et de charme poétique’.
Hij schreef nog met W.J. H o f d i j k en P.J. H e y e , Van Bree herdacht (Amst.
1857, 2e dr. ald. 1857). Voorts leverde hij als criticus talrijke opstellen en verslagen
in de Amsterdamsche Courant (sinds 1853), schreef artikelen in De Kunstkronijk
en Caecilia en een schets van de geschiedenis onzer toonkunst in de Ned.
Volksalmanak (1858). Ten slotte was hij redacteur van Swelingh; jaarboekje aan
de toonkunst van Nederland gewijd 1859-60 (Amst. 1860), dat tevens zijn necrologie
bevat. B e e t s en H e y e wijdden gedichten aan zijn nagedachtenis.
Zijn portret, geteekend door A.J. Ehnle, komt voor in het Album voor schoone
kunsten. Ook bij Keller en Kruseman en bij van Dokkum is zijn portret
gereproduceerd.
Uit zijn huwelijk met H.P.L. G e l i s s e n , die eveneens zeer muzikaal was en hem
overleefde, stamde H e n r i c u s A n a s t a s i u s V i o t t a (1848-1933), die als Mr.
H e n r i V i o t t a naam maakte als musicus.
Zie behalve bovengenoemd jaarboekje Swelingh: A.J. d e B u l l in de
Amsterdamsche Courant 13-14 Febr. 1859; J.P. H e y e in de Alg. Konst- en
letterbode 71 (1859), 66; Geneeskundige Courant 1859, no. 59; E.G.J. G r e g o i r ,
Biographie des artistes-musiciens Néerlandais (1864), 208, 209; H. V i o t t a , Onze
hedendaagsche toonkunstenaars II, in voce H. Viotta; d e z ., Lexikon der toonkunst
III (1885), 563 e.v.; C.J. E n s c h e d é in De Harp, Maandblad ter bevordering der
toonkunst III (1908), 91; J.H. L e t z e r , Muzikaal Nederland, 1850-1910, 2e dr.
(1913), 184; J.D.C.v. D o k k u m , Ned. muziek in de 19e eeuw (1916);
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d e z ., De Mij. tot bev. der toonkunst in haar wording en ontwikkeling (1918), passim;
d e z ., Honderd jaar muziekleven in Ned. (1929), reg.; G. K e l l e r e n C h .
K r u s e m a n , Geïlt. muzieklexikon (1932), 859.
Wijnman

[Virneburg, Jan van]
VIRNEBURG (Jan v a n ), bisschop van Utrecht (1364-1371). Na een eenjarig bestuur
van het bisdom Munster werd hij door den Paus naar Utrecht verplaatst (24 April
1364). De kanunniken trachtten hun invloed zooveel mogelijk te handhaven door
den nadruk te leggen op de ‘receptio’, waaraan bisschop Jan zich onderwierp. Ook
maakte hij geen bezwaar tegen de eischen der kapittels en de steden Utrecht en
Amersfoort, hij zwoer de rechtspraak over leeken slechts uit te oefenen met
medewerking der kapittels en zonder toestemming der prelaten geen kasteelen of
gerechten te verpanden; aldus bevorderde hij de opkomst der standen. Jan van
Virneburg zette het werk van zijn voorgangers voort tot vernedering van den adel.
Maar hij was niet zeer gelukkig; in 1368 werd hij in Goor door zijn vijanden overvallen
en gevangen genomen, terwijl verscheidenen van zijn gevolg werden gedood.
Slechts voor een zwaar losgeld herkreeg hij de vrijheid, maar moest om het geld
bijeen te brengen al de sloten van het Nedersticht verpanden. Hij stierf dan ook in
groote armoede 23 Juni 1371.
Zie: A. M a t t h a e u s , Analecta Veteris Aevi, (1738) III, 257, V, 361; R. P o s t ,
Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535 (Utr. 1933), 101.
Post

[Vis, Cornelis]
VIS (Cornelis), geb. te Middelburg 1 Dec. 1788, overl. ald. 27 Mrt. 1853, zoon van
C o r n e l i s V i s en A n n a J o h a n n a G r y m a l l a .
Hij werd 15 Apr. 1808 te Leiden als student ingeschreven, maar wegens tijds- en
familie-omstandigheden zag hij van de studie af en werd hij koopman en reeder te
Middelburg. Hij werd bij K.B. van 10 Aug. 1816 tot lid van den Raad dier stad
benoemd en op 2 Juni 1817 door zijn medeleden tot lid der Provinciale staten van
Zeeland gekozen. Zijn medeleden in de Staten kozen hem 8 Juli 1824 tot lid van
Gedeputeerde staten.
Op 3 Sept. 1850 werd hij bij de verkiezingen ingevolge de Provinciale wet, nu als
lid der staten voor het district Middelburg herkozen en op 25 d.a.v. volgde de
herkiezing als gedeputeerde. Beide bleef hij tot zijn overlijden.
Hij huwde 7 Aug. 1810 Péronne Constan- tia Boddaert, geb. 4 Juni 1790, overl.
8 Nov. 1853, bij wie hij 3 zonen, van wie Willem Phoenix volgt, en 2 dochters had.
Ramaer

[Vis, Mr. Willem Phoenix]
VIS (Mr. Willem Phoenix), geb. te Middelburg 12 Dec. 1818, overl. te Zeist 29 Apr.
1879, was de zoon van C. Vis, die voorgaat, en P.C. Boddaert. Hij werd 30 Mei
1838 aan de utrechtsche hoogeschool als student ingeschreven, maar ging naar
Leiden over, waar hij 16 Jan. 1839 werd ingeschreven. Hij promoveerde echter te
Utrecht in de rechten op stellingen op 12 Nov. 1842.
Hij zette zich als advocaat te Middelburg neder en werd 9 Sept. 1851 tot lid van
den Raad dier gemeente en 17 Juni 1856 in het kiesdistrict Middelburg tot lid der
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Provinciale staten van Zeeland gekozen. Zijn medeleden kozen hem in Juli 1857
tot lid van Gedeputeerde staten. Met het oog op zijn gezondheid verzocht hij bij zijn
periodieke aftreding in Juli 1859, niet meer voor gedeputeerde in aanmerking te
komen en werd van die maand af vervangen.
Hij woonde, hoewel de buitenplaats Molemboix onder Grijpskerke hem behoorde,
meestal
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te Zeist, maar zijn domicilie bleef Middelburg. Ook bleef hij tot zijn overlijden lid der
staten. Van Juli 1867 werd hij telken jare door zijn medeleden tot buitengewoon lid
van Gedeputeerde staten gekozen.
Hij huwde 12 Mei 1854 jhvr. S u s a n n a C o r n e l i a F r e d e r i k a v a n
R o m o n d t , geb. 10 Mei 1825, overl. 4 Jan. 1899, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Visscher, Antoine Adolphe Thierry]
VISSCHER (Antoine Adolphe Thierry), geb. te Brussel omstr. 1819, overl. aldaar
12 Sept. 1881, journalist. Hij was de oudste zoon van den utrechtschen hoogleeraar
Lod. Ger. Visscher (zie dl. IV, kol. 1388). Hij liet zich inschrijven als theol. student
te Utrecht 23 Dec. 1836, veranderde evenwel van studie en promoveerde aldaar
privatim in de rechten 29 Oct. 1844. In 1846 vestigde hij zich als advocaat te
Amsterdam. Het schijnt, dat hij aldaar als pleitbezorger geen goeden naam had;
v a n L e n n e p schrijft althans in 1866: ‘Ik heb hem, toen hij advocaat was, een
dozijn keeren voor den Raad van discipline gehad en mede geholpen om hem een
afkeuring of suspensie te bezorgen en begrijp dat hij zich wreken moet....’ O.a. was
hij de rechtsgeleerde raadsman van A.J.E. van Bevervoorde in 1849 (dl. I, kol. 326).
In 1847 werd hij benoemd tot hoofdredacteur van een nieuw dagblad Holland, op
1 Jan. 1848 te verschijnen; doch van de uitgaaf kwam niets. Sinds 1863 voerde hij
onder het pseudoniem Mr. A. v a n B r u s s e l de hoofdredactie van het befaamde
oppositieblad Asmodée; onder denzelfden naam verscheen ook van 1859 tot 72 en
in 1875 te Amsterdam een geïllustreerde almanak. Na tot het katholiek geloof te
zijn overgegaan, en nadat de firma Gebr. Visscher te Amsterdam door aankoop
eigenaar was geworden van het sedert 1 Aug. 1869 te Rotterdam door G.W. van
Belle uitgegeven weekblad Pius IX, Katholiek Zondagsblad, gaf Visscher (Asmodée)
van een Nieuwe reeks van dit blad op 2 Febr. 1873 in ver- groot formaat het eerste
nummer uit. Met Jan. 1876 werd de uitgaaf voorloopig gestaakt, doch op 16 Juli
1876, ter gelegenheid van het 30-jarig pausschap van Pius IX, besloot de redactie
om met 1 Aug. 1876 de uitgaaf te hervatten. In den tijd dat Asmodée onder leiding
van Mr. Visscher stond heeft ook F.A. Hartsen (dit dl., kol. 334), in betrekking gestaan
tot dit blad.
Van Visscher's hand is nog vermoedelijk Een koninklijke oorveeg aan de
Amsterdamsche geldmannen. Door P r o f e s s o r A s m o d é e (Amst. 1863), verder
schreef hij De regtzaal. Verzameling van alle belangrijke arresten en vonnissen,
uitgesproken sedert de invoering der Ned. wetboeken in Oct. 1838, met
aanteekeningen (1e dl. Strafvordering, Amst. 1847); De jongste kruistogt tegen de
oppositiebladen. Bijdragen tot de kennis der Ned. regtsbedeeting (Amst. 1849,
volgens de Hydra van 7 Nov. 1849 van zijn hand, andere nummers geven op: door
Mr. L. advocaat te S.); Nederlandsche belangen. 1. De Roomsche hiërarchie en het
ministerie Thorbecke. 't Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Oranje, de handhaver van de regten der Protestanten. Het nieuwe
ministerie. Het onvermogen van Rome. Protestanten waakt (Amst. 1853); A. v a n
B r u s s e l , De advocaat-generaal Mr. M. Schooneveld P Jz. en de brandwaarborgmij.
De adelaar (Amst. 1858); A. v a n B r u s s e l , Een schandelijk boek. Bestraffend
woord voor Mr. J. van Lennep over de zedelooze strekking van Klaasje Zevenster
(Amst. 1866, 2e dr. ald.
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1866); H. R i e m s n i j d e r e n W. B i l d e r d i j k , Galante dichtluimen. Nieuwe uitg.
door Mr. A. v a n B r u s s e l . Met eene inl. van J. v a n V l o t e n (Amst. 1869 en
z.j.). Op zijn naam zal ook gesteld moeten worden Oranjemoppie. Verzameling van
snaaksche verzen en liederen den koning opgedragen. Door A s m o d é e
(Amsterdam omstr. 1865, bij A.v. B r u s s e l ); een ex. hiervan berust in het
Vondel-museum te Amsterdam.
Zie: M.F. v a n L e n n e p , Het leven van Mr. Jacob van Lennep, 2e dl. 2e dr.
(1910), 233-35; R. v a n d e r M e u l e n , De Courant, 108; F r e d e r i k s e n v a n
d e n B r a n d e n , Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, 2e
dr., 830; W.P. S a u t i j n K l u i t in De Ned. Spectator (1871, 79, 86); B r i n k m a n 's
Catalogus i.v.; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers (1881)
I, 37; A. d e K e m p e n a e r , Vermomde Ned. en Vl. schrijvers (1928), 69.
Wijnman

[Visscher, Gerardus Antony]
VISSCHER (Gerardus Antony), geb. te Utrecht 18 Juni 1848, aldaar overl. 4 Juli
1907, zoon van Mr. B a r t h o l o m e u s C o r n e l i s J o h a n n e s V. en A n n a
E l i s a b e t h K n o l l , liet zich inschrijven als student aan de hoogeschool te U.,
waar hij in de rechten promoveerde. Hij huwde te Deil met M a r t i n a W i l h e l m i n a
K o l f f , dochter van burgemeester W i l l e m M a r i n u s K. en M a r t i n a M a r i a
V e r w e y . Achtereenvolgens was hij griffier aan het kantongerecht te Geldermalsen
(1862), aldaar kantonrechter (1864), substituut officier van justitie te Heerenveen
(1867), te Arnhem (1868), advoc.-generaal aan het Hof van Friesland (1875),
procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden (1885-1907).
Zie: Nederland's Patriciaat (1925), 205.
Wumkes

[Visscher, Cornelis de]
VISSCHER (Cornelis [d e ]), geb. te Haarlem 1629, begr. te Amsterdam in de Nieuwe
kerk 16 Jan. 1658, teekenaar en graveur. Zijn geboortejaar is niet meer te verifieeren,
omdat hij tot de Katholieken behoorde en de katholieke doopregisters uit dien tijd
te Haarlem ontbreken; aan de juistheid van het door van Eynden en van der Willigen
overgeleverde geboortejaar behoeft echter niet te worden getwijfeld. Cornelis werd
in 1653 als meesterszoon lid van het haarlemsche St. Lucasgilde, waaruit volgt, dat
zijn vader eveneens lid van dit gilde is geweest en de kunst heeft beoefend.
Aangezien deze niet is ingeschreven met den naam van (de) Visscher, zal hij schuilen
onder de verschillende kunstbroeders die zich in het begin van de 17de eeuw te
Haarlem met een patronimicum vergenoegden. Cornelis verhuisde omstreeks 1655
naar Amsterdam, hetgeen af te leiden is uit de portretten, die hij voor en na dit jaar
gemaakt heeft; poorter werd hij aldaar echter niet. Uit betrouwbare aanteekeningen
deelen 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 mede, dat Cornelis' gedrag
voorbeeldig was, hij leed geduldig, zijnde zeer met de steen gekweld. Een bejaarde
dienstmeid die hem oppaste prees hem altijd. Hij gaf haar kort voor zijn dood een
plaatje, waarop zijn afbeeldsel met hoed en graveerijzer in de hand, door hemzelf
in 1649 vervaardigd. Later verkocht de vrouw het uit nood aan een kunsthandelaar,
die het graveerijzer uit de plaat liet wegslijpen en de prent vervolgens liet drukken
en uitgeven.
Cornelis was ongehuwd en woonde bij zijn overlijden op de Prinsengracht te
Amsterdam. Hij behoort tot onze allerbeste graveurs; W u r z b a c h
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zegt: ‘als Kupferstecher muss sein Name neben den berümtesten Meistern....
genannt werden, als Portraitzeichner ist er aber unübertroffen’. Zijn prenten lijken
somtijds de fijne bewerking van de etsnaald te vertoonen. Zijn productiviteit is, gezien
zijn overlijden op 28-jarigen leeftijd, bijna ongeloofelijk, zoodat men dikwijls - hoewel
zonder grond - getwijfeld heeft aan de juistheid van het opgegeven geboortejaar.
Men neemt aan, dat hij een leerling is geweest van P. Soutman, omdat op
verschillende van zijn gravures staat ‘Corn. Visscher sculp. P. Soutman dirigente’
(1647-49). Zijn gravures en teekeningen vindt men opgesomd bij W u s s i n , N a g l e r
en W u r z b a c h , waar evenwel niet vermeld staat een portret van den
amsterdamschen doopsgezinden leeraar en chirurgijn Mr. Jacob Cornelisz. (1657,
ex. o.a. in coll. Mij. voor Geneeskunst, Univ.-bibl. Amsterdam). Bekend zijn werken
van Visscher's hand uit de jaren 1647-58; welk een werkzaam man hij was volgt
wel uit het feit dat hij nog drie dagen voor zijn dood het portret van den schrijfmeester
Coppenol voltooide.
Onder de portretten vindt men vele katholieke geestelijken: paus Alexander VII,
Joannes Boelensz, Joannes Merius, Adrianus Motmans, Phil. Rovenius, Corn.
Vosbergius enz., daarnaast vorstelijke personen, dichters (Vondel, Huygens,
Camphuysen, Westerbaen), geleerden enz. Het schijnt wel of het een tijdlang tot
den bon ton behoorde zich door Visscher te laten portretteeren. Behalve portretten
bestaan er nog tallooze andere prenten van Visschers hand: bijbelsche
voorstellingen, landschappen, genrestukken enz., meerendeels naar verschillende
meesters (in totaal bedraagt het aantal van Visschers prenten bijna 200). Hofstede
de Groot heeft drie teekeningen van Visscher geschonken aan het Museum te
Groningen: een borstbeeld van Orthelius, een mansportret en een zittende oude
dame. In Houbrakens tijd bevond zich Visschers teekenwerk voornamelijk in de
coll.-Jer. Tonneman te Amsterdam.
Zijn werk werd reeds vroeg heel hoog geschat: zoo werd in 1811 te Amsterdam
zijn portret van Dionysius Winius verkocht voor ƒ 519. In 1910 bracht zijn portret van
Gellius de Bouma te Londen 110 pond sterling op.
Zijn beide broeders Johannes of Jan en Lambert volgen.
Er zijn van Visscher verschillende zelfportretten, o.a. een krijtteekening in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam (1652) en een in de Albertina te Weenen. Op
o

een ervan staat ‘C. Visscher agé de 20 ans A . 1649’, hetgeen geheel overeenstemt
met het overgeleverde geboortejaar. Prenten door C. Visscher, B. Andran, J.E.
Wessely, J.E. Marcus.
Zie: H o u b r a k e n , De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders III,
77; 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 I, 71; IV, 56; I m m e r z e e l , De levens en werken der Hollandsche
en Vlaamsche kunstschilders III, 198; K r a m m , De levens en werken der
Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders VI, 1772; v a n d e r W i l l i g e n , Les
artistes de Harlem (1870), 318; H a v a r d , L'art et les artistes hollandais IV (1881),
34, 35; Oud Holland (1886), 224; N a g l e r , Künstler-Lexikon XXIII, i.v.; F. B a s a n ,
Dictionnaire des graveurs anciens et modernes. Suivi des catalogues des oeuvres
de J. Jordans et de Corneille Visscher (par R. H e c q u e t ), 3 tom. (Paris 1767);
Will. Smith,
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A catalogue of the works of Cornelius Visscher (1864); J o h . W u s s i n , Corn.
Visscher. Verzeichnis seiner Kupferstiche (1865) met portret van Corn. Visscher
door Kriehuber; A. W u r z b a c h , Niederl. Künstler-Lexikon II (1910), 796-99.
Wijnman

[Visscher, Johannes of Jan de]
VISSCHER (Johannes of Jan d e ), geb. te Haarlem 1633, overl. na 1692, schilder
en graveur. Hij was een jongere broeder van den voorgaande en verhuisde naar
Amsterdam, waar hij 30 Oct. 1658 poorter werd. Hij ondertrouwde op 23-jarigen
leeftijd te Amsterdam 30 Maart 1657, aldaar woonachtig in de Heerenstraat, met
T r i j n t j e A d r i a e n s d r . d e W e e s , een dochter van den makelaar Adriaen
Hendriksz. de Wees. In de ondertrouwacte staat ‘sijn broeders consent te halen’,
waaruit blijkt dat zijn oudere broeder Cornelis toen reeds te ziek was om persoonlijk
toestemming tot Jan's huwelijk te geven. Uit dit huwelijk werd slechts één dochter
geboren, P e t r o n e l l a genaamd, over wie, na den dood van Adriaen de Wees,
de vader en Jan Pietersz. Soomer tot voogden werden aangesteld (19 April 1674);
Jan Pietersz. Soomer werd 4 Dec. 1674 gesubstitueerd door Pieter van der Spar.
Na den dood van Petronella verscheen 22 Maart 1678 haar vader Jan voor de
weesmeesteren; hij was erfgenaam van haar nalatenschap bestaande uit twee
rentebrieven ter waarde van ƒ 4700. Op 29 Dec. 1675 is Jan in de
Roomsch-Katholieke kerk de Star te Amsterdam hertrouwd met Margrita van Anholt.
Hij woonde toenmaals op de Lauriergracht. Toen hij 56 jaar oud was (dus omstreeks
1690) begon hij zich met ijver op de schilderkunst toe te leggen en nam daartoe les
bij Michiel Carrée. H o u b r a k e n - die Carrée zelf heeft ondervraagd - verhaalt ons
dat Visscher zoo ijverig was, dat hij somtijds bij zijn leermeester reeds om vijf uur
des ochtends begon en niet vóór donker ophield. Op 18 Juli 1692, toen in Amsterdam
een vrij hevige aardschok gevoeld werd, was Visscher juist bij Carrée op zolder aan
het werk; een bierstelling rolde toen van den eenen hoek van de zolder naar den
anderen, hetgeen Carrée de vraag ontlokte waarom Visscher zulk een leven maakte.
Dat Houbraken dit kleine voorval opteekende, maakt zijn verhaal wel authentiek;
onbegrijpelijk is dan ook, waarom men steeds aan de waarheid ervan heeft getwijfeld.
Zijn ondertrouwacten onderteekent hij in 1657 met Johannes Visscher, in 1675 met
Jan de Visscher.
Zijn gravures vindt men opgesomd bij W e s s e l y , N a g l e r en W u r z b a c h . Zij
bestaan uit portretten (bijzonder fraai zijn die van Cornelis Catsius, Abraham van
der Hulst, Thadaeus Lautmannus en Michiel de Ruyter), verder voorstellingen van
allerlei aard naar Cl. Berchem, Ostade, Ant. van Dijck, Jan van Goyen, Lievens,
Joh. van Noort, Corn. de Visscher e.a. Schilderijen van zijn hand zijn niet bekend.
Johannes de Visscher bereikt niet de hoogte van zijn ouderen broeder Cornelis,
maar is toch een kunstenaar van beteekenis. Vooral zijn gravures naar Berchem
zijn meesterlijk. W e s s e l y toont aan dat beide broeders somtijds hebben
samengewerkt.
Er bestaat van hem een portret gegraveerd door C. van Noorde met opschrift
‘Jan Visscher konstig schilder en Plaatsnyder geboren te Amsterdam 1636’; voorts
prenten door J.E. Marcus en J.E. Wessely.
Zie: H o u b r a k e n , De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders III,
76, 183;
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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 I, 77; I m m e r z e e l , De levens en werken der Hollandsche en
Vlaamsche kunstschilders III, 199; K r a m m , De levens en werken der Hollandsche
en Vlaamsche kunstschilders VI, 1774; N a g l e r , Künstler-Lexikon XXIII, i.v.;
O b r e e n , Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis II, 8; Oud-Holland (1886),
224; H a v a r d , L'art et les artistes hollandais IV (1881), 33; J. W e s s e l y , Jan de
Visscher en Lambert Visscher (1866); A. v o n W u r z b a c h , Niederl.
Künstler-Lexikon II (1910), 300 en de daar aangehaalde bronnen.
Wijnman

[Visscher, Lambert de]
VISSCHER (Lambert d e ), vermoedelijk geb. te Haarlem omstr. 1631, graveur. Hij
was een broeder van Cornelis en Jan, die voorgaan. Van zijn leven weet men zeer
weinig. I m m e r z e e l meent, dat hij de jongste was van de drie broeders, H a v a r d
noemt hem den oudste. Vermoedelijk was hij de middelste, omdat de gebroeders
meestal voorkomen in de volgorde: Cornelis, Lambert en Jan. Op 5 Oct. 1666 komt
de graveur Lambert Visscher voor in het Reg. der Schepenkennissen te Amsterdam.
In 1673 was hij nog te Amsterdam: hij graveerde toen het portret van den predikant
Joannes Sylvius, waarop Cornelia van der Veer (zie dl. II, kol. 1484) een gedicht
heeft gemaakt, vgl. de dichtbundel in hs. van haar hand in de Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam. Later is Lambert naar Italië gegaan: hij werkte in het palazzo Pitti te
Florence naar schilderijen van P. da Cortona (twee prenten van Lambert naar
Cortona komen voor in het in 1691 te Rome verschenen werk Heroicae virtutis
imagines etc. cura J.J. d e R u b e i s ). H o u b r a k e n heeft ons overgeleverd dat
hij in Italië is overleden. Vermoedelijk bleef hij ongehuwd.
De naam Lambert (de) Visscher kwam te Amsterdam meer voor. H a v a r d noemt
iemand van dien naam, die 4 April 1651 met Dirck de Raven tot voogd werd benoemd
over de kinderen van den tabakskoopman Occo Symons Groenhoven. A l b e r d i n g k
T h i j m kende een tabakskooper Lambert Visscher op den Haarlemmerdijk; hij
houdt dezen voor den vader van C h r i s t i n a L a m b e r t s d r . V i s s c h e r , die in
1666 beviel van Alberdingk Thijms voorvader Joan Thijm. Deze zelfde schrijver acht
ten onrechte den tabakskooper Lambert identiek met L. Visscher, een dichter die
behoorde tot de dichterbent van Jan Soet en van wien gedichten met de zinspreuk
‘Leeft vrolik’ voorkomen in den dichtbundel Parnassus aan 't Y (Amst. 1663). Het is
zeer goed mogelijk, dat de dichter dezelfde is als de graveur. S c h e u r l e e r houdt
den dichter Lambert Visscher ook voor den vervaardiger van een dikwijls herdrukten
katholieken bundel Het Evangelische visnet, bevangende eenige geestelijke
liedekens passende op alle de sermonen (Amst. 1676, 1684, 1710, 1730, 1746
enz.). Verder ondertrouwde een Lambertus Visscher, woonachtig op de Heerenmarkt
te Amsterdam, oud 34 jaar, op 8 Jan. 1675 met R e b e c c a M o o r i s ; deze werd
aldaar in de Noorderkerk begraven op 27 Dec. 1679. Een Lambert Visscher op den
Haarlemmerdijk werd in de Nieuwe Kerk begraven 11 Maart 1684. Ook liet Lambert
Visscher in de R.K. Kerk ‘Stadhuis van Hoorn’ te Amsterdam op 4 April 1646 een
zoon doopen; in de Nieuwe kerk aldaar werd 28 April 1676 A n n e t j e gedoopt,
dochter van Lambert Visscher en L i j s b e t B a r e n t s .
Men vermoedt dat Lambert Visscher als
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graveur een leerling is geweest van Soutman. Zonder twijfel was hij de minst
belangrijke van de drie broeders. Men kent verschillende portretten van zijn hand
(Jac. van Campen, Ch. Drelincourt, Corn. Tromp, Nic. Tulp, Joan de Witt e.a.),
verder eenige prenten met verschillende voorstellingen naar J. van Loo, Maratti e.a.
Men vindt ze opgesomd bij W e s s e l y , N a g l e r en W u r z b a c h .
Zie: H o u b r a k e n , De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders III,
77; 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 I, 78; I m m e r z e e l , De levens en werken der Hollandsche en
Vlaamsche kunstschilders III, 199; K r a m m , De levens en werken der Hollandsche
en Vlaamsche kunstschilders VI, 1775; O b r e e n , Archief voor Nederlandsche
kunstschilders II, 166; J. W e s s e l y , Jan de Visscher en Lambert Visscher (1866);
Oud-Holland (1886), 224; N a g l e r , Künstler-Lexikon XXIII, i.v.; A. W u r z b a c h ,
Niederländisches Künstler-Lexikon II (1910), 800 en de daar aangehaalde literatuur;
J.A. A l b e r d i n g k T h i j m , Portretten van Vondel (1876), 219; H a v a r d , L'art et
les artistes hollandais IV (1881), 40; D.F. S c h e u r l e e r , Ned. liedboeken (1912),
80, Suppl. (1923), 20.
Wijnman

[Vissering, Simon]
VISSERING (Simon), geb. te Amsterdam 23 Juni 1818, overl. te Ellecom 21 Aug.
begr. te Warmond 26 Aug. 1888, econoom, statisticus, en politicus. Hij stamde uit
een lamilie van doopsgezinde kooplieden (houtkoopers e.d.), die te Leer in
Oost-Friesland gevestigd was. Zijn vader W i l l e m (overl. 1856) was echter naar
Amsterdam verhuisd, waar hij een huis bewoonde aan het Damrak; hij was gehuwd
met D e b o r a M e n a l d a en na haar vroegtijdig overlijden (1821) met een
gelijknamige nicht van deze. Simon - die nog twee zusters had en een ongehuwd
gebleven halfbroeder - bezocht eerst de latijnsche school te Amsterdam en studeerde
daarna van 1835-38 aan het athenaeum illustre aldaar in de letteren en rechten.
Op 8 Juni 1837 liet hij zich te Leiden in beide vakken inschrijven, vertrok daarheen
voorgoed in 1839 en volgde er vooral de lessen van de professoren van Assen (dl.
II, kol. 42) en Thorbecke. Hij promoveerde te Leiden 20 Juni 1842 in de letteren en
rechten op proefschrift Quaestiones Plautinae (Amst. 1842), waarvan het eerste
deel den blijspeldichter zelf, het tweede deel de rechtstoestanden in het toenmalige
Rome behandelde. Na een verblijf buitenslands liet hij zich in 1843 als advocaat in
zijn geboortestad inschrijven. Hij voelde echter weinig voor de praktijk en wijdde
zich meer aan litterarische, maar vooral aan economische studiën. De nieuwere
liberale theorieën op dit gebied vonden in hem een warm verdediger. In die dagen
werd hij korten tijd medewerker aan het Algemeen Handelsblad, waarin hij o.a.
artikelen publiceerde over de afschaffing van de graanrechten, die zeer de aandacht
trokken. Ook was hij sinds 1846 medewerker aan (sinds 1848 mederedacteur van)
De Gids, waaraan hij 42 jaar lang bleef verbonden. Door zijn journalistieken arbeid
kwam hij in aanmerking voor hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant, het
officieele orgaan van de Gemeente, in welke kwaliteit hij met 1 Jan. 1847 optrad.
Toen zijn vrijheid van schrijver door het conservatieve stadsbestuur echter werd
bedreigd en de verdediging van de door hem aangehangen liberale beginselen als
‘verzet tegen het bestaande gezag’ werd aangemerkt, ontstonden er tal van
geschillen, die ten slotte het gevolg hadden, dat Vissering
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in Oct. 1848 zijn betrekking van hoofdredacteur opgaf. Dit was voor hem een
belangrijke stap, omdat hij niet lang tevoren (op 16 Dec. 1847) in het huwelijk was
getreden en wel met Grietje Corver (overl. te 's Gravenhage 6 Juli 1898), Men had
hem te Amsterdam ook kwalijk genomen. dat hij in 1847 en 1848 als secretaris was
opgetreden van de Amstelsociëteit, een liberale club, die propaganda maakte voor
de denkbeelden op staatkundig terrein, welke werden verwezenlijkt in de grondwet
van 1848.
Vissering, die zich in 1848 wederom als advocaat had laten inschrijven (tijdens
zijn redacteurschap had hij zich van het tableau laten schrappen) en inmiddels
eenige werken op economisch en juridisch terrein had gepubliceerd, werd in Jan.
1850 benoemd tot hoogleeraar aan de leidsche universiteit, als opvolger van
Thorbecke, die minister van Binnenlandsche Zaken was geworden. Op 28 Maart
1850 hield hij zijn inaugureele oratie, die in druk verscheen o.d.t. Redevoering over
vrijheid, het grondbeginsel der staathuishoudkunde (z. pl. 1850).
Gedurende ruim 29 jaren gaf Vissering, de ‘propagandist van Thorbecke's
staatkunde’, college in de staathuishoudkunde, de statistiek en de staatkundige
geschiedenis. Door het groot aantal toehoorders, dat zijn lessen volgde en vooral
ook door de uitgave van zijn Handboek der praktische staathuishoudkunde (waarvan
tusschen 1860 en 1878 een viertal drukken verschenen) heeft hij een grooten invloed
gehad op het toen levende geslacht. Dat zijn lessen opwekten tot zelfstandig
onderzoek en voortgezette studie der economische verschijnselen, blijkt uit de
talrijke economische proefschriften onder zijn leiding bewerkt, getuigt een zijner
leerlingen in een biografie in Eigen Haard verschenen. Zijn onderwijs wordt geprezen
als glashelder, zijn kalme voordracht maakte het volgen van zijn betoog ook voor
den oningewijde gemakkelijk. Zijn reeds genoemd Handboek is het hoofdwerk door
hem geschreven. Dit was het eerste, uitvoerige, nederlandsche leerboek der
economie en is jarenlang de gezaghebbende bron geweest voor allen die in studie
of praktijk zich met de staathuishoudknnde hebben beziggehouden. Het boek is ook
van overwegenden invloed geweest bij de toepassing van staathuishoudkundige
begrippen bij regeering en bestuur. Dat b.v. het beginsel van den vrijhandel zich
zoo lang hier te lande heeft kunnen handhaven, wordt voor een groot deel
toegeschreven aan den invloed, dien het werk heeft uitgeoefend op een geslacht,
dat onder Vissering's leiding was gevormd.
Behalve voor de economie had Vissering ook een groote belangstelling voor de
statistiek. Reeds van 1849 dateert zijn critisch opstel De statistiek in Nederland
(Gids 1849, II). Zijn opvatting over den aard dezer wetenschap blijkt o.a. uit zijn
toespraak bij de opening van den academischen cursus 1877-78 over De statistiek
aan de Hoogeschool (Gids 1877, IV), uit zijn Handleiding tot het statistisch onderzoek
(1878) en uit Limites de la statistique in het Programma van het Congres voor de
statistiek, in 1869 te 's Gravenhage gehouden. Van den aanvang af medewerker
van het door de Bosch Kemper in 1849 begonnen Staatkundig en
staathuishoudkundig jaarboekje, dankt men aan Vissering het initiatief tot de
oprichting der ‘Vereeniging voor de statistiek in Nederland’, welker voorzitter hij in
1876 werd. Gedurende het kortstondig bestaan der Rijkscommissie voor statistiek,
van 1858 tot 61, was hij een harer ijverigste leden, eenigen tijd ook waarnemend
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voorzitter. In 1869 was hij vice-voorzitter van het te 's Gravenhage vergaderende
Statistisch Congres.
Met ingang van 20 Aug. 1879 werd hij benoemd tot minister van financiën in het
kabinet van den antirevolutionnair van Lynden van Sandenburg. Hij legde toen zijn
professoraat neer. De hem verstrekte opdracht luidde om het belastingstelsel te
verbeteren in verband met den uiterst ongunstigen toestand van 's lands financiën.
Het ministerschap van Vissering was echter van korten duur. Hij was niet gewend
in groote openbare vergaderingen te spreken, bezat niet de gave om de menschen
te overreden en toonde zich in het debat niet zeer handig, zoodat hij als wetgever
weinig succes had. Op een door hem ingediend ontwerp tot invoering van een
rentebelasting werden door de Kamer eenige amendementen aangenomen, die
een geheele omwerking van het ontwerp noodig maakten. Vissering gaf er daarop
de voorkeur aan schorsing der beraadslagingen te vragen en trok vervolgens het
ontwerp in (20 April 1881). Na een kort ziekteverlof werd hem bij K.B. van 9 Juni
1881 eervol ontslag verleend als minister van financiën, in welke functie hij door
Van Lynden zelf werd opgevolgd. Na zijn aftreden woonde Vissering als ambteloos
burger te 'sGravenhage. Van 1882 tot zijn overlijden was hij nog curator van de
leidsche universiteit. Verder wijdde hij zich in zijn latere jaren geheel aan litteraire
en economische studiën.
Zijn laatste artikel Prosopographia socialistica, geschreven naar aanleiding van
Q u a c k 's De socialisten, verscheen in De Gids 1888, III, 451. Hij overleed op het
landhuis Ellinchem te Ellecom, dat hij des zomers pleegde te bewonen.
De voornaamste van de in den loop der jaren van zijn hand verschenen artikelen,
ook van litterairen aard, in De Gids, De Economist e.a. tijdschriften - gedeeltelijk
onderteekend met het pseudoniem E r n s t (Tafelkout in De Gids 1866,
Weergevonden, een kamerspel ald. 1874), S i m o n P i s c a t o r i u s of kortweg
S.V. - werden door hem verzameld in de drie bundels Herinneringen. I. Studiën en
schetsen. II. Politieke vertoogen (Amst. 1863). III. Verspreide opstellen (Amst. 1872).
In den eersten bundel komt o.a. voor het in 1848 geschreven opstel Een uitstapje
naar I Jmuiden, dat aanleiding heeft gegeven, dat in 1876, bij de opening van het
Noordzee-kanaal, aan de zeehaven de naam van IJmuiden werd gegeven, terwijl
het gemeentebestuur van Velsen de herinnering aan hem heeft levendig gehouden
door een der straten in die gemeente den naam van Visseringstraat te geven. Na
zijn dood heeft zijn zoon W i l l e m V i s s e r i n g een tweede bloemlezing van zijn
opstellen uitgegeven o.d.t. Verspreide geschriften, 2 dln. (Leiden 1889). Daarin komt
zijn portret voor, dat o.a. ook te vinden is in den Almanak van het Leidsche
studentencorps (1889) en bij G. t e n C a t e .
Verder schreef hij: Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte. Door S.V.
(Amst. 1845); E.L. B u l w e r , Friedrich Schiller, eene levensschets. Vert. door S.
V i s s e r i n g (Amst. 1845); R o b . P e e l , Redevoering over de voorgenomen
hervorming in het Eng. tarief van inkomende rechten. Vert. door S. V i s s e r i n g
(Amst. 1846); D.A. P o r t i e l j e e n S. V i s s e r i n g , Geschiedenis der
tariefshervorming in Engeland (Amst. 1847); De vereischten van een volksboek
over de pligten en regten van den Ned. staatsburger. Uitg. vanwege de
Amstelsocieteit (Amst. 1850, toegeschreven); Het wisselregt der 19e eeuw. Naar
aanl. van de Allg. Deutsche Wechsel-Ordnung (Amst. 1850); Een
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vliegend blaadje. No. 1-4 (Leiden 1853); Handboek van praktische
staathuishoudkunde, 3 stn. (Amst. 1860-65; 2e dr. 2 dln. ald. 1867; 3e dr. ald. 1872;
4e dr. ald. 1878); Een woord ter toelichting van het vraagstuk betreffende de
onteigening voor de spoorweg van Leiden naar Woerden (Leyden 1861); Nog een
woord over het vraagstuk betreffende de onteigening van de spoorweg van Leiden
naar Woerden (Leyden 1862); De grondtrekken van het Ned. staatsbestuur (Haarlem
1863, overdr. Prakt. volksalmanak); De hand des menschen. Feestrede (Leiden
1867); Onze Grondwet. Feestrede (Amst. 1873); Handleiding tot het statistisch
onderzoek (Utrecht 1875, dl. 10 van de Handleiding tot wetenschappelijke
waarnemingen, uitg. door het Aardr. Gen.); Onpersoonlijke amendementen op het
ont- werp van wet tot regeling van het hooger onderwijs (Leiden 1876, anoniem).
Tegen Vissering was nog gericht de brochure Over de landverhuizing in het
algemeen en die naar Ned. Indië in het bijzonder: een woord tot den heer S.V. door
den schrijver van: Wat moet het zwaarste wegen? (Deventer 1847).
Uit zijn huwelijk met G r i e t j e C o r v e r werden een twaalftal kinderen geboren,
waarvan er zeven volwassen werden, nl. A l e x a n d r i n a , in 1872 gehuwd met den
bankier Mr. J o h . d e R o u v i l l e ; Mr. W i l l e m , geb. 18 Jan. 1851, de schrijver
van On chinese currency (1877), later secretaris van den Raad van Toezicht op de
spoorwegdiensten, overl. te 's Gravenhage 20 Jan. 1931; J o h a n n a , in 1880
gehuwd met Mr. C.J.A. S p i e r i n g ; J a c o b u s D a v i d , later post-directeur te
Elst; Cornelia Margaretha en Laura Adriana, beiden ongehuwd; ten slotte Mr.
G e r a r d , geb. 1 Mrt. 1865, de latere president van de Ned. Bank.
Zijn portret is in prent gebracht o.a. door W. Steelink, J. Braakensiek, D.J. Sluyter.
Zie: Eigen Haard (1879),414; J.I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze
schrijvers (1883), 169, 491, 579; B u y s , Mr. Simon Vissering, in memoriam in De
Gids (1888), III, 466; d e z ., Levensbericht van Mr. S. Vissering in het Jaarboek der
Kon. Academie van Wetenschappen (1890) en in de Levensberichten Mij. der Ned.
Letterkunde (1891), 116; Ned. Spectator (1888), 285; H.B. G r e v e n , Simon
Vissering in Almanak van het Leidsch studentencorps (1889) 160; 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
zuidnederlandsche letterkunde, 2e dr. (1892), 834; (G. t e n C a t e ), Geslachtslijst
der familie Vissering (1903), 42; B u y s in Karakterschetsen van vermaarde
Nederlanders, verz. onder toezicht van S.A. N a b e r (1906), 148; W.J. v a n
W e l d e r e n R e n g e r s , Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland,
3e dr. (1918), 541 e.v.; P.J. B l o k , Geschiedenis van het Ned. volk, 3e dr. IV (1926),
374, 471, 487 e.v.; J.A.A.H. d e B e a u f o r t , Vijftig jaren uit onze geschiedenis
1868-1918 (1928), 91; J.A. d e B r u y n e e n N. J a p i k s e , Staatkundige
geschiedenis van Nederland in onzen tijd IV (1917), 372 e.v., 406-433;
B r i n k m a n 's, Alph. naamlijst van boeken, s.v.
Wijnman

[Vitringa, Campegius of Kempe (1)]
VITRINGA (Campegius of Kempe) (1), geb. te Leeuwarden 16 Mei (B o e l e s zegt:
Maart) 1659, overl. te Franeker 31 Maart 1722. Zijn ouders waren Horatius Wigeri
Vitringa (zie dl. V, kol. 1038, 1042-44) en A l b e r t i n a (of A l b e r t j e ) d e H a e n .
Zijn moeder was afkomstig uit Oost-Friesland. Hij studeerde sedert 1675 te Franeker,
waar hij vooral veel aan Hermanus Witsius (zie dl. III, kol. 1445-48) te danken had.
Hier
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verdedigde hij drie disputationes ‘de origine monachatus’. In 1678 vertrok hij naar
Leiden; op 9 Juli 1679 promoveerde hij op drie disputationes ‘de argumento Psalmi
II’, de eerste onder leiding van Stephanus le Moine (zie dit dl., kol. 634), de tweede
onder Frederik Spanheim (dit dl., kol. 955), de derde onder Antonius Hulsius (dl.
VIII, kol. 888 v.). Hierna werd hij proponent te Leeuwarden 3 Jan. 1680. Nog in
ditzelfde jaar, 19 Aug. is hij benoemd tot hoogleeraar in de oostersche talen te
Franeker; zijn inaugureele rede hield hij 11 Jan. 1681: Oratio de officio probi sacrarum
literarum interpretis. Op 10 Mei 1683 aanvaardde hij het ambt van hoogleeraar in
de godgeleerdheid met zijn: Oratio de amore vertitatis. Deze beide oraties zijn
uitgegeven in Orationes inaugurales duae (Fran. 1681, 1683). Nog werd hij in 1693
bovendien hoogleeraar in de kerkgeschiedenis als opvolger van Jacobus Perizonius
(zie dl. V, kol. 467-469). Vergeefs trachtte men eenige malen hem aan de
hoogeschool te Utrecht te verbinden. Hij bleef tot zijn dood te Franeker. In 1681 is
hij gehuwd met W i l h e l m i n a v a n H e l , dochter van Simon Hellius (zie dl. VII,
kol. 545 v.), overl. in Juli 1728. Albert Schultens (dl. V, kol. 707) schreef: Laudatio
funebris in memoriam Campegii Vitringa (Fran. 1722). Over zijn verhouding tot H.A.
Röell zie in dit deel kol. 821 v.
Van zijn exegetische geschriften noemen wij: Commentarius in librum prophetiarum
Jesajae (Leov. 1714-20; herdr. Herborn 1715-22; Basel 1732), ook uitgegeven door
A.F. B ü s c h i n g als: Auslegung der Weissagung Jesaia (Halle 1749-51);
Commentarii ad librum prophetiarum Zachariae quae supersunt, ed. H e r m .
V e n e m a (zie dl. II, kol. 1485-87);Commentarius ad canticum Mosis Deut. 32, ed.
H. V e n e m a (Harl. 1734); Anacrisis Apocalypsios Joannis apostoli (Fran. 1705;
Amstel. 1719; Leov. 1721; Leucopetri 1721); Verklaeringe van de evangelische
parabolen... (Amst. 1715); Verklaring van de brieven aan de Galaten en Titus....
(Fran. 1728); evenzoo van Rom. 1-8 (Fran. 1729); Observationum sacrarum libri VI
(geleidelijk verschenen Fran. 1683-1708). Een zevende deel bevatte: Hypotyposis
historiae et chronologiae sacrae; Typus doctrinae propheticae; Animadversiones
ad methodum homileticum (Jena 1723).
Op het gebied van de bijbelsche archaeologie verscheen: Archisynagogus
observationibus novis illustratus (Fran. 1685); Aanleyding tot het rechte verstant
van den tempel die Ezechiël gezien en beschreeven heeft, 2 dln. (Fran. 1687).
J o h a n n e s H e n r i c u s C o c c e j u s (zie in dit dl. kol. 182) schreef hiertegen:
Nader onderzoek van het regte verstand van den tempel.... en des Jezuits Villalpands
bevattingen daaromtrent, voorgesteld aan.... C. Vitringa.... met afb. (Amst. 1692),
waarop volgde: 't Rechte verstand van den tempel Ezechiëls verdedigt en bevestigt
(Fran. 1695?); De synagoga vetere libri tres.... (Fran. 1694; Leucopetrae 1726).
In de vakken bijbelsche theologie, dogmatiek enz. verschenen: Doctrina christianae
religionis per aphorismos summatim descripta (Fran. 1690-93; vele malen herdrukt
en vertaald): Typus theologiae practicae sive de vita spirituali ejusque affectionibus
commentatio (Fran. 1716; vele malen herdrukt en vertaald).
Tot de practische theologie is in het bijzonder te rekenen zijn: Oratio de synodis
earumque utilitate, necessitate et auctoritate (Fran. 1706); en Animadversiones ad
methodum homiliarum ecclesiasticarum rite instituendarum (Leov. 1721;
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herdr. 1750; Jena 1722). Na zijn dood verscheen: Verklaring over den verborgen
zin der mirakelen van Jezus Christus.... met een voorrede van H. V e n e m a (Fran.
1725). Nog schreef hij: Oratio funebris recitata in exsequis Ulrici Huberi, overl. 8
Nov. 1694 (zie dl. I, kol. 1165-68) (Fran. 1694), en evenzoo een lijkrede op H.Ph.
de Hautecourt (zie dl. VI, kol. 728 v.) (Fran. 1716).
Vitringa heeft geen ‘school’ gesticht. Hoewel hij zeer ingenomen was met Coccejus,
toetste hij diens ‘verbondstelsel’ aan de Schrift en zuiverde het vrijmoedig zooveel
hij noodig achtte. Zijn leerlingen vormde hij tot zelfstandig onderzoek. De vele
vertalingen van zijn werken en de tallooze leerlingen uit alle landen van Europa
maakten hem gedurende zijn professoraat van 42 jaar beroemd tot ver in het
buitenland. De provinciale bibliotheek van Friesland bezit een belangrijk aantal
disputatiën van zijn leerlingen, evenals het Friesch genootschap, o.a. de Exercitatio
in difficiliora loca prioris epistolae ad Corinthios I-XXII (Fran. 1684-89). Voor zijn
toenemende doofheid had hij al een ‘Horn von Blech mit schwarzem Leder
überzogen’ verhaalt iemand in 1710, doch hij was ook daarmede bijna niet te
beroepen.
Zijn portret, geschilderd door B. Accama, is in het stadhuis te Franeker, door een
onbekend schilder in het Museum te Leeuwarden; prenten door P. Tanjé en. P.J.
Arendsen.
Zie: W.F.C.J. v a n H e e l , Campegius Vitringa sr. als godgeleerde beschouwd
('s Gravenh. 1865); W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het rijksathenaeum
te Franeker II (Leeuw. 1879), 288-294 (portret tegenover blz. 289); H e r z o g 's
Realencyklopädie für protest. Theol. und Kirche XX (Leipz. 1908), 705-708; B.
G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 513-521, 689; J. K o k ,
Vaderlandsch Woordenboek, Bijvoegsel H-Z (Amst. 1799), 321-335; C. S e p p , Het
godgel. onderwijs in Nederland ged. de 16de en 17de eeuw II (Leid. 1874), 293,
299-303, 307, 356, 406, 432 v.; J. R e i t s m a , Gesch. van de Hervorming en de
Herv. Kerk der Nederlanden, 4e dr. (Utr. 1933), 364, 377-379, 408, 419; C. S e p p ,
Johannes Stinstra en zijn tijd I (Amst. 1865), 36 v., 117, 125, 155, 250; II (Amst.
1866), 3; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1911), 168; C. S e p p ,
Bibliotheek v. Ned. Kerkgeschiedschrijvers (Leid. 1886), 34, 92; R. A r r e n b e r g ,
Naamregister van Nederduitsche boeken tot 1787, 546 v.; 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]), 210, 398, 438, 474,
512 en register; L. K n a p p e r t , Bibliografische inleiding tot de theologie (Leid.
(1925), 25, aant. 1; Bibliotheca theologica et philosophica (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 666 v., 802 (nos. 953, 954, portret); J.P. d e B i e , Het leven
en de werken van Petrus Hofstede (Rott. 1899), 33, 400, 402, Bijlage, blz. 107.
Knipscheer

[Vitringa, Campegius of Kempe (2)]
VITRINGA (Campegius of Kempe) (2), geb. te Franeker 24 Maart 1693, overl. aldaar
11 Jan. 1723. Hij was de vierde en jongste zoon van den voor- gaande. In 1719 is
hij gehuwd met A n n a S o p h i a S y d z e s (Sixtus). Deze hertrouwde met Herman
Venema (zie dl. II, kol. 1485-87). Na den dood van Vitringa werd nog een dochter
geboren, C a m p e g i a W i l h e l m i n a V i t r i n g a , die later trouwde met Mr.
J o s e p h G o c k i n g a (vgl. dl. VIII, kol. 610). Hij studeerde te Franeker aan de
latijnsche school en de academie en verdedigde hier eenige disputationes in 1711
tot 1713, legde 26 Mei 1714 het doctoraal examen af, studeerde ook nog te Leiden
en te Utrecht, en
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verwierf het doctoraat 23 Mei 1715 met zijn: Disputatio inauguralis de facie et
posterioribus Dei ad locum Exodi XXXIII:18-23. Op 14 Maart 1716 werd hij tot
hoogleeraar naast zijn vader benoemd. Zijn inaugureele rede hield hij 3 Dec. 1716:
Oratio de spiritu et litera religionis (Fran. 1717). Hij stierf echter niet lang na zijn
vader. Van hem verscheen nog: Epitome theologiae naturalis (Fran. 1720). Na zijn
dood bezorgde prof. Venema (zie boven) de uitgave van twee bundels zijner ten
deele ook vroeger uitgegeven werken: Dissertationes sacrae, in quibus de rebus
var. argum., crit. et theol., disput., multisque S. Script. locis nova.... cum
animadversionibus, ed. H. V e n e m a (Franeq. 1731), en: O p u s c u l a (Leov. 1735).
Het laatst voorgaande werk bevat disputationes, bijv.: ‘de luctu Jacobi’, ‘de serpente
veteratore’, ‘de festo tabernaculorum’, ‘de genuino titulo epistolae ad Ephesios’, ‘de
natura peccati’ enz.
Zijn portret, geschilderd door B. Accama, is in het stadhuis te Franeker, door een
onbekend schilder in het Museum te Leeuwarden.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 521 v.; W.B.S.
B o e l e s , Frieslands hoogeschool en het rijksathenaeum te Franeker II (Leeuw.
1879), 385-387; T i b e r i u s H e m s t e r h u i s , Oratio funebris in memoriam Camp.
Vitringa, f. (Fran. 1733); Carmina lugubria (16).... (Fran. 1723); Carmina votiva....
(Fran. 1716); K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph.
1870), 222; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900),
667.
Knipscheer

[Vliegenthart, Willem]
VLIEGENTHART (Willem), geb. in 1836, overl. te Groningen in 1904, werd in 1863
cand. t.d. H.D. in Gelderland, en vervolgens herv. predikant te Over-Langbroek
1864-67, Vreeland 1867-72, Goes 1872-75, Enschedé 1875-79 en Groningen 1879
tot zijn dood. Van hem verscheen: Na 25-jarige Evangeliebediening, leerrede over
2 Cor. 4:1 (Groningen 1889).
Wumkes

[Vlieger, Abraham de]
VLIEGER (Abraham d e ), geb. 13 Mei 1866 te Oostburg in Zeeuwsch Vlaanderen,
overl. 1 Dec. 1908. Hij werd christel. onderwijzer, gaf gehoor aan den oproep der
Egyptische Zendingsvereeniging om te arbeiden onder de Fellahin. Hij hielp zendeling
Spillenaar te Calioub en stichtte er een tweede school. Na zijn eerste vrouw met
kind verloren te hebben, huwde hij de engelsche zendingszuster miss S.C. C o o t e .
Aan de universiteit te Ann Arbor (Noord-Amerika) studeerde hij daarna voor het
predikambt en promoveerde te Lausanne in 1902 tot doctor in de oostersche letteren
op een proefschrift Kitab al Qadr. Materiaux pour servir à l'étude de la doctrine de
la prédestination dans la théologie musulmane, een werk dat de vrucht was van
ernstige studie aan de mohamedaansche school te Caïro, en zoowel in het Fransch,
Duitsch als Arabisch verscheen. Hem werden daarop twee professoraten aan
europeesche universiteiten aangeboden, o.a. voor het Arabisch aan de universiteit
van Amsterdam. Hij koos evenwel den practischen arbeid in de presbyteriaansche
kerk te Chorltoncum-Hardy, een voorstad van Manchester, waar een gemeente van
12 hoorders uitgroeide tot 300 leden. Zijn litteraire arbeid begon met De hut op de
heide. Daarna verschenen De Egyptische kerk (Goes 1896), en The Origin and
early History of the Coptic church (Lausanne 1900). Van populairen aard zijn Onder
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de Palmen, Een maand te Jeruzalem, en De Hollandsche zending in Egypte. Hij
was overtuigd Calvinist.
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Zie zijn levensschets (met portret) door C.P.I. D o m m i s s e in Handboek ten dienste
van de Geref. kerken in Nederland (Goes 1909) 343-352.
Wumkes

[Vliet, Hendrik Cornelisz. van]
VLIET (Hendrik Cornelisz. v a n ), schilder, geb. omstr. 1611 te Delft en daar overl.
28 Oct. 1675. Hij was een leerling van zijn oom W i l l e m v a n V l i e t , terwijl hij
voor het portretschilderen les nam bij Michiel Jansz. Mierevelt. In 1632 wordt hij lid
van het gilde te Delft. Waarschijnlijk door een vergissing staat hij als Hendrik Willems
van Vliet opgeteekend. In 1643 is hij gehuwd met C o r n e l i a v a n d e r P l a s t .
Toen zij oud geworden waren, werden zij door hun dochter onderhouden. Over zijn
verdere levensomstandigheden of over de appreciatie van zijn werk in zijn eigen
tijd is ons tot nu toe niets bekend. Van Vliet schilderde veelal kerkinterieurs in den
trant van Emanuel de Witte, doch met een eigen karakter. Deze werken bevinden
zich in de voornaamste nederlandsche musea.
Zie: A. v a n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexicon II (1910).
van Guldener

[Vloten, Wilhelmus Antonius van]
VLOTEN (Wilhelmus Antonius v a n ), geb. te Utrecht in 1740, overl. te Amsterdam
in 1809. Deze is van 1767 tot 70 predikant te Waddingsveen geweest; als emeritus
woonde hij daarna te Utrecht, te Gouda, te Leiden en te Amsterdam.
Van hem verscheen anoniem: De Bijbel, vertaald omschreven en door
aanmerkingen opgehelderd, 13 deelen (Utr. en Amst. 1789), Redevoering aan de
gewapende burgerij in Nederland (Utr. 1784); Verhandeling over den invloed van
den Christen godsdienst (Amst. 1786). Voorts staat op zijn naam: De praktijk des
bijbels, of het zedekundig onderwijs der gewijde schriften, zes deelen (Amst. 1802);
De theologie des bijbels of de voornaamste waarheden der gewijde schriften....,
twee deelen (Amst. 1804); Verhandeling over den zorgelijken toestand der
onderscheidene godsdienstige gezindheden in den tegenwoordigen tijd, verdeeld
in Neologen of Heterodoxen en obscuranten of orthodoxen (Amst. 1805); Tweede
verhandeling, den middelweg aanwijzende tusschen de uitersten van den
tegenwoordigen tijd (Amst. 1806); deze twee verhandelingen verschenen nog eens
samen als: De bijbel als opvoedingsboek beschouwd voor elk (Amst. 1806));
Verhandeling over de tegenwoordige laauwheid en onverschilligheid in de godsdienst,
derzelver oorzaken en geneesmiddelen (Leid. 1808) (vgl. dl. VIII, kol. 1304); Het
leven van Waarmond en Vrolijkhard (Hoorn 1811) (vgl. dl. VIII, kol. 1304); Het hoog
bewind der Godheid over het geheele menschdom, vier deelen (Amst. 1812). Enkele
dezer geschriften zijn ten onrechte vermeld in dl. VIII, kol. 1304 op naam van Willem
v.V., die wellicht zijn zoon was.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 524-526; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 164; E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte
genealogieën.... (Haarl. 1933), 204; Bibliotheek van theologische letterkunde VII
(1809), 474; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk IV (Breda 1827),
274, 330, aant. achterin, blz. 12; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 668, 802 (no. 956); Alphabetische naamlijst van
boeken enz. (1790-1831) 699 v.; Alph. naaml. v. fondsartikelen.... ('s Gravenh. en
Amst. 1839), 112; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Nederl. anonymen en
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pseudonymen ('s Gravenh. en Utr. [1870]), 99 (no. 958), 398 (no. 3834), 501 (no.
4817); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid. 1885),
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128 (no. 793), 477 (no. 3074), 588 (no. 3813); Catalogus der Bijbeltentoonstelling....
(Amst. 1914), Inleiding, blz. 34; K o b u s e n d e R i v e c o u r t , Biogr.
handwoordenboek III (Zutph. 1870), 237 v.
Knipscheer

[Voet, Carel Borchart]
VOET (Carel Borchart), geb. te Zwolle 22 Juni 1671, overl. te Dordrecht 1744 of 45,
zoon van J a n en van S o p h i a B e n t i n c k . Zijn broeder, burgemeester van
Zwolle, bracht hem tot liefde voor de teekenkunst en voor bloemen, planten en
insecten. Na eenige jaren les te hebben gehad van een meester in de schilderkunst,
die hem de behandeling van het penseel en het bereiden van verf leerde, bracht hij
het daarin binnen betrekkelijk korten tijd zoover, dat hij op zijn 19e jaar in dienst
trad als hofschilder van graaf W. Bentinck van Portland, den vriend van den
Koning-stadhouder. Deze gaf hem een vrij aanzienlijke jaarwedde, waarvoor Voet
diens kinderen in de teekenkunst moest onderwijzen. 's Winters was hij meest in
Engeland, maar 's zomers op Zorgvliet bij den Haag. Hier schilderde hij o.a. 12
groote tafereelen, de 12 maanden van het jaar voorstellende, elk met allerlei
bloemen, heesters en vruchten, met als achtergrond een der fraaiste partijen van
Zorgvliet. Door graaf Bentinck trok hij de opmerkzaamheid van Willem III, die hem
een opdracht gaf tot het vervaardigen van een boek met afbeeldingen van insecten.
Hij slaagde hierin zoo uitnemend, dat de Koning het plan vormde hem naar Suriname
te zenden om de flora en de insectenwereld aldaar te bestudeeren en af te beelden.
Maar de dood van den vorst verhinderde dit voornemen. Later werd Voet tot commies
te Dordrecht aangesteld, doch hij liet zijn oude liefhebberij niet rusten. In 1725
o

verscheen aldaar zijn Systemathische naamlijst der torren en kevers, 2 dln. 4 met
gekleurde afbeeldingen. Doordat zijn gezicht hem begon te begeven kon hij met
deze studiën niet doorgaan.
Hij was 30 Aug. 1696 te Heinoo gehuwd met J a c o m i n a B e r g , geb. 1676,
overl. te Dordrecht 6 Dec. 1746, dochter van D e r k en van G e e r t r u i d a
W a l r a v e n . Zijn zoon Johan Eusebius Voet volgt.
Zijn geschilderd zelfportret als miniatuur was in een verkooping te 's Gravenhage
17 Oct. 1792; gegraveerde portretten door N. Verkolje en P. Tanjé.
Regt

[Voet, Johannes Eusebius]
VOET (Johannes Eusebius), geb. te Dordrecht 24 Jan. 1706, overl. aldaar 28 Sept.
1778, zoon van Carel Borchart, hiervoor, en van J a c o m i n a B e r g .
Hij studeerde sedert 6 April 1723 te Leiden in de medicijnen, vestigde zich te 's
Gravenhage en werd aldaar tevens inspecteur van de collectieve rechten van
Zuid-Holland. Hij is vooral bekend als dichter van stichtelijke gezangen, vol lossen
zwier, goede versificatie en bevalligen eenvoud, wel naar den geest des tijds
doorspekt met de tale Kanaäns, maar waaraan vuur en leven niet kan worden
ontzegd. Zijn psalmberijming beviel aan de commissie zoo goed, dat zij haar bij de
invoering der verbeterde psalmberijming grootendeels gevolgd heeft. Niet minder
dan 91 psalmen zijn door haar overgenomen.
Van zijn hand verscheen: Uitzigt op Nebo (Dordr. 1747 en 1753); Stichtelijke
gedichten (Dordr. 1754; 4e dr. 1763, 2 dln.) Proeve eener nieuwe berijming van het
Boek der Psalmen ('s Gravenh. 1763); Het Boek der Psalmen volgens de gewone
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zangwijze, opnieuw in dichtmaat gebracht met de Kant-Psalmen ('s Gravenh. 1764);
Stichtelijke Gezangen (Dordr. 1767, met muz.); Verhandelingen over den geestelijken
smaak (Utr. 1772); De leer der verzoening tusschen God en de menschen
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(Utr. 1773); De goddelijkheid van den Bijbel, gestaafd door proefnemingen (Amst.
1778); Twee verhandelingen van den staat der afgescheiden Geesten voor den dag
der opstanding (Amst. 1773); Gods geschonken middelen tot verkrijging van den
geestelijken smaak, of het beginsel van het geestelijk leven (Utr.); De kracht van
God in Jezus Christus overwogen (Dordr. 1774); Gods gerechtigheid beschouwd
in Christus (Dordr. 1776); Gods wijsheid, kracht en goedertierenheid beschouwd
(Dordr. 1775); De Redelijkheid van den geestelijken godsdienst overwogen (Utr.
1774); Nagelaten stichtelijke Gezangen en Mengeldichten (Dordr. 1780). Deze
laatste bundel werd door het bestuur van het haagsche dichtgenootschap uitgegeven.
Voet huwde tweemaal: 5 Aug. 1725 met S a r a v a n O u t s h o o r n , overl te
Dordrecht 11 Febr. 1748, na haar man 14 kinderen te hebben geschonken; hij
hertrouwde 16 Febr. 1749 met E l i s a b e t h G h y b e n , die 24 Aug. 1778 kinderloos
overleed. Een dochter Isabella huwde met Ds. Hermanus Swavinck, (dit dl., kol.
999). De jongste dochter: J a c o m i n a M a r i a V o e t , geb. te Dordrecht 13 Mei
1746, huwde met Ds. J o h a n n e s S c h a g e n v a n C a m p e n , predikant te 's
Gravezande; uit hun huwelijk sproot het geslacht V o e t v a n C a m p e n ; hun zoon
Joh. Euseb. (zie dit dl., kol. 168).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken en Th. Koning.
Regt

[Voet, Paulus]
VOET (Paulus), geb. te Dussen, overl. in October 1699 te Helmond, zoon van Ds.
Dirck Voet (deel VII, kol. 1278) en van C l a r t j e C a l e y t , werd omstreeks 1650
rector aan de latijnsche school te Helmond en bleef dit tot zijn dood. Van 1662 tot
97 was hij bijna doorloopend schepen en werd in die hoedanigheid meermalen met
allerlei zendingen belast.
Hij was driemaal gehuwd. Uit zijn eerste huwelijk met N.N. werd geboren
T h e o d o o r V o e t , predikant te Maastricht, ald. overleden 23 Mei 1706; uit het
tweede huwelijk, met M a r i a D o r h o u t , zijn geen kinderen bekend; uit het derde
huwelijk, gesloten 24 Sept. 1684 te Ommeren met E l i s a b e t h d e J o u w e r
(geb. te Amsterdam) werden geboren Arnoud Walraed Carel (dl. III, kol. 1326),
C l a r a C a t h a r i n e , ged. 4 Juni 1691 te Helmond, en G i j s b e r t u s P a u l u s ,
eveneens ald. ged. 4 Juni 1691, predikant te Budel, waar hij overl. 22 Juni 1733.
C a r e l G e r a r d , eveneens een zoon van P.V. (niet bekend uit welk huwelijk) nam
eenigen tijd voor zijn vader de latijnsche school waar en overleed in October 1678
te Helmond.
Heeren

[Vogelsang, Petrus]
VOGELSANG (Petrus), geb. 1630 te Sneek, overl. na 1709, liet zich 10 Mei 1648
inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, en was predikant te Balk
(1653-66), Witmarsum (1666-71), Dronrijp (1671-76) en Sneek (1676-97). Toen
ging zijn emeritaat in. Op zijn 79ste jaar verscheen van hem in verzen Christelijk
Zegepraal van de zeeghafte wapenen der vereenigde hooge mogentheden in Europa
in heerlijke veroveringen en overwinningen dese voorleden somer des Jaars 1709
behaaldt op talrijke legers van Louys de XIV, met zegen- en gelukwensching aan
de Gedeputeerde Staten van Friesland (Leeuwarden 1709).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuwarden 1886),
253, 320, 334, 433.
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Wumkes

[Vogelsangh, Reinerus]
VOGELSANGH (Reinerus), geb. te Vianen omstr. 1610, overl. te Deventer in 1679.
Zijn vader, L. V o g e l s a n g , was van 1608 tot zijn dood in 1641 predikant te Vianen.
Hij was predikant
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te Heikop sedert 1634, te Goes sedert 1650, te 's Hertogenbosch sedert 1652, te
Deventer sedert 1675. In de beide laatst genoemde plaatsen was hij ook hoogleeraar
in de godgeleerdheid aan de illustre scholen aldaar. Te Deventer is hij pas 4 Maart
1676 benoemd, hoewel de nominatie, waarop ook Samuel van Diest, (zie dl. IV, kol.
505) voorkwam, reeds 2 Juli 1675 was opgemaakt, dus spoedig na zijn komst als
predikant te Deventer. Hier was hij de opvolger van Antonius Perizonius (zie dl. V,
kol. 466). Zijn polemische geest was reeds uit meer dan een van zijn geschriften
gebleken. Bekend waren niet alleen zijn: Oratio de excercitatione theologica (Sylv.
Duc. 1656), waarmede hij 26 Juni 1656 zijn hoogleeraarsambt te 's Hertogenbosch
had aanvaard, maar ook: Indignatio justa contra libellum, cui titulus: Philosophia
Scripturae interpres (Ultraj. 1669); Diatribe de idea Dei secundum Cartesium, et
corollaria irenica de Sabbatho (Sylv. Duc. 1669); Binae disputationes contra Joh.
de Bruin (vergel. dl. IV, kol. 328); Diatribe de ridiculis idearum Cartesianorum
sacramentis (1673) en Quatuor disputationes de peccato Adami. Had Perizonius
zich vroeger beklaagd over den bitteren toon van zijn geschriften en hem ‘rhetorem
magis quam theologum’ genoemd, te meer bleek hij nu voor ieder een heftig Voetiaan
en een tegenstander van Cartesius. Trouwens reeds te 's Hertogenbosch had hij
zich voldoende als zoodanig doen kennen met zijn, door D u k e r (t.a.p.) beschreven:
Breves ac succinctae ad Ludiomaei Colvini (schuilnaam van L o u i s D u m o u l i n )
Papam Ultrajectinum animadversionis (sic!). Autore Philadelpho Irenaeo (Lond.
1668).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert, 1856), 540 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 246 v.; J.C. v a n
S l e e , De illustre school te Deventer (1630-1878) ('s Gravenh. 1916), 45, 65, 78
v., 91; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leid. 1897), Bijl., 104; III (Leid. 1914),
75-78, 340; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl., 162; (1909), Bijl., 129; (1912), Bijl.,
142; A. V e l i n g i u s (zie dl. III, kol. 1278 v.), Redenvoering over de illustre schoole
van 's Hertogenbosch ('s Hert. 1760), 37; vergel. V e e r i s e n d e P a a u w ,
Vernieuwt kerkelijk alphabet (Enkh. 1750), 217; J.A. C r a m e r , De theologische
faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius (Utr. [1932]), 58, 429-434.
Knipscheer

[Voget, Albertus]
VOGET (Albertus), geb. te Bremen 17 Maart 1695, overl. te Utrecht 23 April 1771.
Hij studeerde te Bremen en te Utrecht in de godgeleerdheid, en was
achtereenvolgens predikant te Heemstede sedert 15 Aug. 1717, te Middelburg
sedert 27 Juli 1721, te Groningen (academie-prediker) sedert 27 Nov. 1727 en te
Utrecht 18 Sept. 1735. Te Middelburg was hij ook hoogleeraar van de illustre school
en aanvaardde hij dit ambt vóór het einde van 1721 met een Oratio de natalibus ad
aram Jehovae non factis (Mediob. 1723). Omstr. 1724 benoemde de hoogeschool
te Utrecht hem tot doctor in de godgeleerdheid. Op den dag na zijn intrede te
Groningen als academie-prediker (in de lijst van predikanten wordt hij niet genoemd)
hield hij zijn inaugureele rede: Oratio de studio theologiae allegoricae solide et sobrie
instituendo (Gron. 1727). Te Utrecht had hij reeds op 12 Sept. 1735 zijn professoraat
aanvaard met zijn: Oratio de conjunctione sacerdotii et regni Christi (Traj. ad Rh.
1735). Ook hier komt zijn naam in de lijst der predikanten niet voor. Sedert 1766
onderwees hij ook de geschiedenis der Christelijke kerk. Als leidraad voor zijn
onderwijs gaf hij
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uit: Institutiones theologiae christianae (Gron. 1736). Voor de kerkgeschiedenis
volgde hij J o h a n A l p h o n s T u r r e t i n i(zie H e r z o g 's Real-encyklopädie, XX,
166-171). Van zijn werken worden genoemd: Intre-Reden in de Academie-Kerk van
Stad en Lande over 2 Tim. 1:1, 2 gevoert van A. Voget (Gron. 1728); zijn intreepreek
te Utrecht: Rede over Christus' priesterschap en koninkrijken met een kerkreden
over Hand. 26: 22 v. (Utr. 1735); Redevoering over de Godgeleerdheit (Midd. 1729);
Kerklijke redevoering over den evangelist Markus (Gron. 1734); Van de luijster der
Kerk des Nieuwen Testaments.... over Jes. 58 tot 60 (Utr. 1751); Kerkelijke
redevoering bij het droevige overlijden van.... Willem Karel Hendrik Friso.... over
Jer. 34:4, 5 (Utr. 1752); Wekkend voorstel en trekkend voorbeeld aangaande de
hoogste christenplicht (Gron. 1731); Oratio de visione Nebuchodonosoris regna
orbis terrarum amplissima et imperium Christi exsuperantissimum deformante (Utr.
1738); Bijbelstoffen des O. en N. Testaments, twee deelen (Utr. 1761), Over den
zestienden psalm; Verklaring over den eersten brief van Johannes, twee deelen
(Utr. 1774) (1772?). Eindelijk noemen wij zijn Lijkpredikaatsie op H.S. van Alphen
(overl. 1742) (zie dl. I, kol. 87).
Zijn portret is geschilderd door J.M. Quinkhard, en daarnaar in prent gebracht
door P. Tanjé.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 541 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 247; W.J.A.
J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te Groningen (Gron. 1864), Bijl., 66
v.; Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. der Ned. Herv. Kerk III (Breda 1824), 360, aant.
achterin, blz. 185, aant. 532; R. A r r e n b e r g , Naamregister van nederduitsche
boeken tot 1787, 550 v.; J.A. C r a m e r , De theologische faculteit te Utrecht ten
tijde van Voetius (Utr. 1932), 8; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 802 (no. 957); N o o r d b e e k e n M o u r i k ,
Naamrol der godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. 1752), 144, 230, 241, 397, 474
en register; V e e r i s e n d e P a a u w , Vernieuwt kerkelijk Alphabeth (Enkh. 1750),
217 v.; Kerkelijk Handboek (1908), Bijl., 118; (1909), Bijl., 139; (1910), Bijl., 166;
(1914), Bijl., 151.
Knipscheer

[Voget, Carel Octavius]
VOGET (Carel Octavius), geb. te Lünen in Westphalen 5 Dec. 1808, overl. te
Stapelmoor (Oost-Friesland) 6 Febr. 1885. Hij had een broeder, H e r m a n n u s
R u l e m a n V o g e t , bekend veldprediker in Nederlandsch Oost-Indië. Zijn vader
was A l b e r t H e i n r i c h V o g e t , die van 1790 tot 1810 predikant was op
verschillende plaatsen in Duitschland, van 1810 tot 26 predikant was te Urmond
(Limburg) en zijn dagen 8 Oct. 1852 te Sittard eindigde; deze was gehuwd met
J o h a n n a G ö p e l en is later hertrouwd C.A. Voget werd candidaat in
Noord-Holland 1832 en tot predikant bevestigd te Peins en Zweins 6 Oct. 1833, te
Oostwold (cl. Groningen) 8 April 1838, te Hinta (Oost-Friesland) 15 Maart 1846 en
werd aldaar in October 1878 emeritus. Hij gaf in het licht: Waarheid tot godzaligheid.
Bloemen op onderscheiden bodems geplukt (Gron. 1844); Vreemdelingschap en
Vaderland (Leiden 1874). Voorts hoogduitsche gedichten, als: Ermunterungstöne
auf dem Wege zur Heimath (1844); Kampf und Siegeslieder (Emden 1855);
Ermunternde Walfartsklänge (Emden 1873).
Voget is tweemaal gehuwd geweest: te Beetsterzwaag 23 Oct. 1833 met S o p h i a
E l i s a b e t h D o r o t h e a S u r i n g a r (1807-37)
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dochter van Mr. D o m i n i c u s , notaris en griffier van het vredegerecht te
Beetsterzwaag, en van A n n a S o p h i a K r a t s c h . Daarna is hij te Neustadt
(Oost-Friesland) 20 Aug. 1840 hertrouwd met C o r n e l i a F e l i c i t a s v a n d e r
Smissen.
Regt

[Volckertz, Jan]
VOLCKERTZ (Jan), geb. te Hoorn 22 Dec. 1576, overl. nà 1626, dichter. Zijn
geboortedag blijkt uit het zevende lied in na te noemen bundel ‘ghemaeckt aen mijn
kind'ren op 't manen van zijn geboorten dagh’, waarin hij zegt: ‘'t is heden drie daghen
voor ons Kars-tijt’. Verder deelt hij in dit gedicht, dat omstr. 1620 is geschreven,
mede toenmaals 44 jaar oud te zijn, waaruit ten naastebij zijn geboortejaar volgt.
Hij was kleermaker te Hoorn en trouwde omstr. 1600 met R e i m e r i c h
C o r n e l i s d r . Na haar dood hertrouwde hij in de Doopsgezinde kerk ‘De Spijker’
te Amsterdam 7 Juli 1624 (ondertr. 7 Juni) met N e e l t i e J a c o b s d r ., weduwe
van M i c h i e l G i j s b e r t s z ., en 25 Jan. 1626 (ondertr. 27 Dec. 1625) met
N e e l t i e W o u t e r s d r ., weduwe van G o v e r t G i j s b e r t s z . Hij behoorde tot
de Waterlandsche gemeente der Doopsgezinden en woonde in 1626 nog te Hoorn.
De veronderstelling, geuit in De Navorscher, dat hij vermaner (Doopsgezind
voorganger) geweest is op Texel en later te Amsterdam woonde, mist elken grond.
Hij schreef een bundel stichtelijke poëzie Nieu geestelijck liet-boeck ghenaemt
den Bloempot (Amsteldam bij Jacob Aertsz. Calom 1626), dat thans vrij zeldzaam
is; exx. bezitten o.a. de Bibl. van de Doopsgezinde gem. te Amsterdam en de Kon.
Bibl. te 's Gravenhage (coll.-Scheurleer). In het voorwoord van dezen bundel deelt
de dichter mede, dat er verscheidene gedichten in voorkomen, die ‘over de dartich
jaer in 't bloeyen van (zijn) jeught... ghemaeckt zijn’; na het voorwoord volgt een
sonnet van den drukker Colom (dl. IX, kol. 156). De gedichten zijn onderteekend
met Jan Volckertsz' zinspreuk ‘Soo 't Godt wil mij gae’; zij hebben geen dichterlijke
waarde, doch zijn merkwaardig voor den smaak van het toenmalige Doopsgezinde
publiek. In den bundel komen ook veel naamverzen voor, o.a. gericht aan Welmoet
Jacobsdr., de moeder van Jacob Colom; verder bruiloftsgedichten, o.a. op Aertje
en Pietertje Simonsdr. Fortuyn (resp. gehuwd met Simon Jacobsz. en Cornelis
Claesz.), dochters van den dichter Simon Jansz. Fortuyn (zie dit dl., kol. 266). Van
de hand van Jan Volkertsz komt ook een gedicht voor in het Geestelijck lietboeck
van Fortuyn.
Zie: Huw. int. registers, Gem. archief Amsterdam; lidmatenregister Waterl. gem.
der Doopsgezinden, Doopsgezind archief Amsterdam; Naamlijst der Doopsgezinde
schrijveren (1745), 120; Jaarboekje der Doopsgezinden (1837), 65; Navorscher VI
(1856), 335, 336; VII (1857), 206; v a n d e r A a , Nieuw biogr., anth. en kritisch
woordenboek van Ned. dichters III (1864), 312; Catalogus van de Bibliotheek der
Ver. Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam II (1888), 312; D.F. S c h e u r l e e r ,
Ned. liedboeken (1912), 45, 2; Catalogus der werken over de Doopsgezinden en
hun geschiedenis aanwezig in de Bibliotheek der Ver. Doopsgezinde gemeente te
Amsterdam (1919), 271.
Wijnman

[Volkers, Jan Adriaan Godefridus]
VOLKERS (Jan Adriaan Godefridus), geb. te Halsteren (N.-B.) 11 Sept. 1832, overl.
te Zwaagdijk 9 Nov. 1897, legde 1 Nov. 1852 als fr. Alphonsus Maria de
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kloostergeloften af in de premonstratenserabdij Tongerloo (Belg.). Na zijn
priesterwijding 8 Mrt. 1856 werd hij naar Rome gezonden om zijn theologische
studiën te voltooien. Toen hij
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den graad van doctor behaald had, keerde hij naar de abdij terug als professor der
theologie 1 Nov. 1859. 1861 werd hij kapelaan te Alkmaar, 21 Nov. 1873 pastoor
te Zwaagdijk en daarna deken van Werfershoef.
Hij gaf in druk uit: Feestdicht opgedragen aan mijne dierbare nicht Zuster Theresia
ter gelegenheid van hare plechtige professie in het St.-Elisabeths-gasthuis te
Antwerpen 14 Mei 1877 (20 blz.) Dr. Volkers verzamelde gegevens voor een werk
over de derde orde van den H. Norbertus, dat onvolledig bleef.
Zie: W. v a n S p i l b e e c k , Necrologium B.M.V. de Tongerloo 228-229;
G o o v a e r t s , Ecrivains artistes de l'ordre de Prémontré II (1906), 352.
Fruytier

[Voogt, Johannes Everhardus de]
VOOGT (Johannes Everhardus d e ), geb. te Utrecht 1 Aug. 1806, overl. te Wychen
13 Juli 1863, zoon van G o s e w i n u s en van J o h a n n a B u d d i n g h . Hij
studeerde te Utrecht in de theologie, werd in Oct. 1830 candidaat in Utrecht, en
predikant te Neerlangbroek 15 Jan. 1832, te Nijmegen 15 Nov. 1835 en te
Amsterdam 9-12 Nov. 1845. Hoofdbestuurder en tweede voorzitter van het Ned.
Bijbelgenootschap en mededirecteur van het Nederl. Zendelinggenootschap. Door
lichaamsongesteldheid emeritus geworden 1 Juli 1861. Twee jaar later overleed hij
te Wychen, ten huize van zijn broeder Ds. G e r r i t N i c o l a a s d e V o o g t .
Hij was gehuwd met J o h a n n a v a n L i n d e n v a n d e n H e u v e l l en won
bij haar o.a. een zoon Willem Jacob, zie dl. III, kol. 1335. De oudste zoon was
G o s e w i n u s , geb. 24 Oct. 1832, overl. 23 Oct. 1851. Uit diens nagelaten,
uitmuntend dagboek, gaf de vader in 1855 te Rotterdam uittreksels uit, onder den
titel: Bladen uit het dagboek van Gosewin, na zijn ontslapen in het licht gegeven
(2e druk 1858). Als student schreef J.E. zelf in 1829 een Commentatio literaria de
magnifica vehementissimae tempestatis descriptione, quae continetur Ps. XXIX.
De utrechtsche faculteit achtte zijn inzending gelijkwaardig met die van L.F.J.
J a n s e n over hetzelfde onderwerp en toen het lot aan dezen de gouden medaille
toewees, ontving de Voogt het getuigschrift. Hij gaf uit: Drietal preken, uitgesproken
10, 14 en 17 April 1853 (Amst. 1853); een paar opstellen van zijn hand komen voor
in het Christel. Maandschr. voor den beschaafden stand en ook in Christophilus.
Zijn portret is in prent gebracht door F. Schroeder en J.L. Soerensen.
Regt

[Voorhoeve, Hermanus Cornelis (1)]
VOORHOEVE (Hermanus Cornelis) (1), geb. te Rotterdam 4 Maart 1818, overl. te
Utrecht 30 Aug. 1903, zoon van H e r m a n u s C o r n e l i s V. en A d r i a n a
C a t h a r i n a v a n R o s s e m , liet zich 1 Aug. 1836 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Utrecht en was predikant te Ophemert (1842-48), Leerdam (1848-51),
Harlingen (1851-60), werd directeur van het zendelinghuis te Rotterdam, was daarna
nog predikant te Fijnaart (1864-66), Delfshaven (1866-68), Amersfoort (1868-74),
Harlingen (1874-80), Monster (1880) tot 1885, toen hij emeritaat verkreeg. Op 25
Oct. 1842 was hij gehuwd met A n n a C h r i s t i n a F r a n c k e n (geb. te Muiden
20 Sept. 1819, overl. te Utrecht 18 Aug. 1903). Van hem verscheen: Het beeld van
J.A.D. Molster, in leven predikant bij de Herv. gemeente te Utrecht, geschetst als
evangelie-prediker (Utr. 1850); Dr. Karel Gutzlaff herdacht (Rott. 1851); Leerredenen
(Arnhem 1854); Onze strijd. Toespraak te Arum, 22 Juni 1857 ter vergadering
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van de Friesche afd. der Ned. Ver. tot afsch. v. sterken drank (Harlingen 1857); De
leer der regtvaardiging. Eene Paulinische studie (Tiel 1859); Achttal leerredenen
(Arnhem 1860); Het evangelie en de heidenwereld. Toespraak bij de aanvaarding
van het directoraat gehouden in de Groote kerk te Rotterdam 5 Nov. 1860 (Rott.
1861); Het Irvingianisme (Rott. 1867); De bijbel op school en in het huisgezin ('s
Grav. 1879); Voor den arbeidenden stand; een tijdwoord (Amersfoort 1871);
Veertig-jarige evangeliebediening. Gedachteniswoord naar aanleiding van 2 Tim.
4:7, uitgesproken 12 Nov. 1882 te Monster; Homiletische gedachten (Sneek 1883);
De Prediker. Eene practische bijbelstudie (Amst. 1891). Hij vertaalde V i n e t 's La
solitude recommandée au pasteur (Neerbosch 1891).
Zie: Nederland's Patriciaat (1926), 355.
Wumkes

[Voorhoeve, Hermanus Cornelis (2)]
VOORHOEVE (Hermanus Cornelis) (2), geb. te Rotterdam 9 Febr. 1837, overl. te
Dillenburg 21 Aug. 1901, zoon van Jacob V., die volgt, en A n n a D o r e m a n s ,
was evenals zijn vader een hoofdleider der ‘Vergadering’, wier beginselen hij in
woord en geschrift verspreidde, tevens stelde hij zich als uitgever in den Haag ten
doel meer gezonde christelijke lectuur onder het volk te brengen. Hij huwde te
Dusseldorp 26 Nov. 1863 met S o p h i a K a t h a r i n a H e r m i n e L i n d e (geb.
te Aschaffenburg 12 Apr. 1842, overl. te Zwolle 3 Aug. 1901). Hij redigeerde het
orgaan der ‘Vergadering’ De Bode des Heils, die sedert 1858 nog steeds verschijnt.
Hij bestreed het geschrift van Dr. G.J. v a n d e r F l i e r , Het Darbisme geschetst
en beoordeeld (Dordr. 1878), in: Brieven over Dr. v.d. Flier's Darbisme (den Haag
1878). Verder verscheen van hem: De persoonlijke tegenwoordigheid des H. Geestes
(Rott. 1862); Gedachten over het avondmaal des Heeren (Rott. 1863); De
evangelische zending op Oost- Java (den Haag 1864); Een woord ter waarschuwing
tegen de Irvingianen en de z.g.n. apostolische zending, (Rott. 1864); Open brief
aan een vriend over het ‘Woord van wederlegging’ van den heer F. Schwartz (Rott.
1864); De toekomst onzes Heeren Jezus Christus en de daarmede in verband
staande gebeurtenissen (Rott. 1869); De leer der uitverkiezing volgens de Schrift,
naar aanl. van Ds. Huet's brochure ‘Niet om te twisten, maar uit gewetensdrang’
(den Haag 1877); Wat is heiligmaking volgens de Schrift (Rott. 1875; den Haag
1878); Uit een rijken bloemhof. Gedachten van A. Vinet (den Haag 1881); Het
huisgezin te Bethanie; Particuliere of algemeene genade? (den Haag 1881); Brieven
over het congres tegen de prostitutie (den Haag 1883); Beschouwing over de
Openbaring (den Haag 1885); en verscheidene kleine geschriften over de Oostersche
kwestie, sabbath, zending, enz. Zijn Liederen en gedichten (den Haag 1889) kwamen
niet in den handel. Hij had 7 kinderen, van welke de oudste, J a c o b (geb. te
Rotterdam 19 Jan. 1865, gehuwd 17 Sept. 1897 te Dillenburg met A n n a M a y e r ),
homoeopathisch geneesheer is; A n t o n (geb. te Rotterdam 21 Mei 1867, gehuwd
te Charlottenburg 4 Sept. 1894 met E m m a M a r i a H i l l i g e s ), directeur der N.V.
drukkerij voorheen L a R i v i è r e en Voorhoeve te Zwolle; en J o h a n n e s
N i c o l a a s (geb. te Rotterdam 25 Aug. 1873, gehuwd aldaar 25 Sept. 1902 met
E l i z a b e t h v a n O o r d t ), redacteur van het weekblad Timotheus en uitgever
van veel Christelijke ontspanningslectuur.
Wumkes

[Voorhoeve, Jacob]
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VOORHOEVE (Jacob), geb. te Rotterdam 17 Dec. 1811, aldaar overl. 19 Jan. 1881,
zoon van H e r m a n u s C o r n e l i s V. en A d r i a n a
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C a t h a r i n a v a n R o s s e m , commissionair in effecten, makelaar en assurantiën,
een der vooraanstaande figuren in de ‘vergadering’ of z.g.n. Darbistische beweging
der vorige eeuw, die te Alphen haar centrum had. Hij was tevens een der oudste
en mildste donateurs van de Vereeniging voor Christel. Nationaal Schoolonderwijs.
In 1872 riep hij het Anti-Schoolwetverbond in het leven. Als doel werd gesteld art.
194 der grondwet onverwijld te wijzigen in dien zin, dat het vrije onderwijs regel en
het staatsonderwijs aanvulling kon worden. Later was hij penningmeester van het
bestuur der Unie ‘Een school met den Bijbel’. Ook behoorde hij tot de stichters der
Vrije Universiteit. Hij was te Rotterdam 18 Mei 1836 gehuwd met A n n a
D o r e m a n s (geb. 3 Maart 1811, overleden 31 Dec. 1891). Zijn zoon Herm. Corn.
(2) gaat hiervoor.
Zijn portret in Christel. Encyclopaedie (Kampen 1929) V, 600. Zie ook: Nederland's
Patriciaat (1926), 346.
Wumkes

[Voorst, Dirk Cornelis van]
VOORST (Dirk Cornelis v a n ), geb. te Delft 15 Dec. 1752, overl. te Amsterdam 6
Sept. 1833. Johannes van Voorst (zie dl. IX, kol. 1231) was zijn broeder; Jan Jacob
van Voorst (zie het volgend art.) was zijn zoon. Hij werd predikant te Sint-Anna ter
Muiden in 1779, te Cadzand in 1781, te Hien en Doodewaard in 1785, te Leiderdorp
in 1793, te Amsterdam in 1796. Hij verwierf van het ‘Haagsch genootschap’ in 1797
de zilveren medaille voor zijn Verhandeling over de echtheid van het boek Job,
verdedigd tegen Hufnagel en Döderlein (Verhandelingen van dit genootschap 1797,
2de stuk). Behalve eenige werken van stichtelijken aard schreef hij onder den
schuilnaam A l e t h o p h i l u s Brieven aan Philadelphus (d.i. Paulus Bosveld, zie
dl. IV, kol. 260 v.) (Amst. 1789); Dupliek of afscheid van Al. aan Phil. bevattende 23
brieven tegen de veranwoording van wegens zijne leere aangaande de godlijke
verbonden (Amst. 1791); Brief van Al. aan den schrijver van: De nieuwe hervorming
onder de doopsgezinden volgends het uitlegkundig woordenboek van den heer
Hesselink (In Holland 28 Dec. 1793); Vertoog over de waare lezing van 1 Joh. 5:7
(z. pl. en j. [1801]); Vrije gedachten over den kinderdoop (z. pl. en j. [1801]). Hij
redigeerde: De Bijbelminnaar (Utr. 1791-94), vier deelen. Anonym wordt van hem
afkomstig genoemd: Aristus, twee deelen (Amst. 1789-90). Eindelijk schreef hij: Vier
brieven aan een vriend over den Brief der remonstrantsche broederschap aan de
leeraren en opzieneren der protestantsche gemeenten in Nederland (Amst. 1797).
Zijn vrouw was C a t h a r i n a B o u v i n .
Zijn portret is gegraveerd door A. v.d. Beek naar H.W. Caspari.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 549 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 265 v.; Bibliotheca
theologica et. philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 802 (no. 961 v.);
J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudonymen ('s
Gravenh.-Utr. [1870]), 25 (no. 222), 86 (no. 830), 99 en 703 (no. 957), 140 (no.
1354), 159 (no. 1559), 431 (no. 4152), 528 (no. 4976), 668 (no. 6376); d e z .,
Vernomde en naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), 17, 477; II (Leid. 1885), 128 (no.
794); Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 629; Kerkelijk Handboek
(1903), Bijl., 136; (1907), Bijl., 132; (1908), Bijl., 103; (1909), Bijl., 122, 126; I s .
P r i n s , Kerkelijk register der predikanten.... te Amsterdam (Amst. 1861), 4, 28 v.;
Catalogus v.d. bibliotheek der Ver. dpsg.
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gem. te Amsterdam II (Amst. 1888), 131; H.C. R o g g e , Geschr. betreffende de
gesch. der remonstranten (Amst. 1864), 105 (regel 1-7); d e z ., Bibliotheek der
Contra-remonstr..... geschriften (Amst. 1866), 126 v.; E.A. v a n B e r e s t e y n ,
Repertorium van gedrukte genealogieën.... (Haarl. 1933), 206; R. D i j k s t r a ,
Gedenkboek der Nederduitsche Herv. Gem. van Amsterdam (Amst. [1928]), 200.
Knipscheer

[Voorst, Jan Jacob van]
VOORST (Jan Jacob v a n ), geb. te Doodewaard 20 Dec. 1791, overl. te Amsterdam
11 April 1869. Hij was een zoon van Dirk Cornelis van Voorst (zie vorig art.), en
predikant te Doorn van 7 April 1815 tot 19, daarna te Goes, in 1821 te Zutfen en
sedert 27 April 1828 te Amsterdam; emeritus 1 Juli 1858. Zijn vrouw was S o p h i a
H o e u f f t . Hij schreef naamloos: Het concordaat. Een woord van opwekking aan
de protestanten in Nederland (Amst. 1841) en samen met Jb. J. S p i j k e r (zie dl.
III, kol. 1195 v.) Tweetal memorien van toelichting behoorende bij de Fantasie en
Werkelijkheid van dr. Nicolaas Beets (Amst. 1852). Een dochter van hem is gehuwd
met Jan Pieter Heije (zie dl. I, kol. 1105-07) en een met Pieter Nicolaas Muller (zie
dl. II, kol. 961). Zijn zeer uitgebreide en beroemde bibliotheek heeft hij in 1859 en
60 verkocht.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 550; J.I. v a n
D o o r n i n c k , Bibliotheek v. Ned. anonymen en pseudonymen ('s Gravenh.-Utr.
[1870]), 112 en 705 (no. 1083); d e z ., Vermomde en naamlooze schrijvers II (Leid.
1885), 143 (no. 895); I s . P r i n s in Levensberichten van de Maatsch. der Ned.
Letterkunde (1869); d e z . in Kerkelijk register der predikanten.... te Amsterdam
1818-60 (Amst. 1861), 28 v.; L.D. P e t i t , Repertorium van.... tijdschriftartikelen I
(Leid. 1907), kol. 1575 v.
Knipscheer

[Voorst, Willem Hendrik van]
VOORST (Willem Hendrik v a n ), geb. te Franeker 17 Sept. 1791, overl. te Haarlem
24 Nov. 1855, zoon van prof. Johannes (dl. IX, kol. 1231) en van H e n r i c a
A m e l i a N o o r d i n k . Hij studeerde te Leiden en promoveerde 14 Dec. 1811 op:
Quaestiones varii argumenti. Hij werd 1 Juni 1814 advocaat bij de rechtbank van
eersten aanleg te Haarlem, de practijk oefende hij 6 jaar uit. Intusschen werd hij
rechter-plaats-vervanger in genoemde rechtbank 11 Dec. 1816, schout en secretaris
van Spaarndam 22 April 1819, en 19 Dec. 1820 rechter in voorn. rechtbank, waarop
hij zijn schoutsambt nederlegde. In 1839 lid van den raad te Haarlem, maar legde
deze bediening in 1840 neer. Lid der 2e Kamer 1848 tot Sept. 1853, na driemaal
te zijn herkozen. President der gemelde rechtbank 12 Sept 1853. Hij was voorzitter
der Alg. vergadering van de Maatsch. ter bevord. van Nijverheid, die hij meermalen
met een toespraak opende en was lid van de Maatsch. der Ned. Letterkunde.
Hij huwde tweemaal. Eerst 24 Nov. 1814 met A u g u s t a P a u l i n a V o l t e l e n ,
overl. 21 Dec. 1836, en daarna, 30 Maart 1838, te Haarlem met J o h a n n a
S c h u k k i n g , overl. te Zutphen 4 Oct. 1881, dochter van C o r n e l i s S. en van
Anna Aleida Kniphorst.
Hij schreef de volgende werken: De noodzakelijkheid van gebiedende voorschriften
omtrent den vorm, onderzocht en op eenige voorbeelden der tegenwoordige
regtspleging toegepast. (Haarl. 1821); Iets over het ontwerp van wetboek van
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Burgerlijke Regtspleging (Haarlem 1827; dit was eerst anoniem in de Kunst en
Letterbode van 1827 geplaatst, met titel: Vijf brieven); Bedenkingen
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over de voormalige weeskamer in Weegschaal 1829, no. 13; Het niet infamerende
van de straf van confinement beneden de vijf jaren, zonder tepronkstelling in d e n
T e x e n v a n H a l l , Bijdr. tot Regtsgel. en Wetgeving XII; Nog iets over art. 12
van het Besluit van 11 Dec. 1813 (dit naar aanleiding van een stuk van zijn hand in
Bijdragen VI, 115-143); Over de voortreffelijkheid van de Grondwet der Nederlanden,
beschouwd als middel ter aankweeking van den nationalen geest in de Weegschaal,
1825, no. 2; De herziening der Grondwet (Haarl. 1831); Openingsrede der Alg. Verg.
v.d. Maatsch. tot bevorder. van Nijverheid (Haarl. 1844).
Zie levensbericht in Handel. Maatsch. d. Ned. Letterk. 1856.
Regt

[Vorstius, Willem Henricus]
VORSTIUS (Willem Henricus), geb. te Steinfurt, overl. te Warmond 1 Oct. 1652.
Zijn vader was Conradus Vorstius (zie dl. III, kol. 1342). Hij schreef o.a.:
Constitutiones de fundamentis legis rabbi Mosis F. Maiiemon. Latine redditae per
Guil. Vorstium, C. Fil., additis quibusdam notulis et Abravanelis scripto de fidei capita
(Amst. 1638; Fran. 1684); Disceptatio de Verbo vel sermone Dei cujus.... (Irenepoli
1643; vert. in het Ned. 1649); Chronologia sacro-profana a mundi conditu ad annum
5352 vel Christi 1592, dicta.... germen Davidis.... (Lugd. Bat. 1644). De Schriftelijke
verhandelingen...., zegt H.C. Rogge, zijn ten onrechte hem meermalen toegekend,
evenals Bilibra veritatis et rationis.... (Freist. = Amst. 1700).
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 557 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 274; J. T i d e m a n ,
De remonstrantsche broederschap. Biogr. naamlijst.... (Amst. 1905), 74, 80, 82,
137, 443, 445, 448; H.C. R o g g e , Bibliotheek der remonstr. geschr. (Amst. 1863),
222 v.
Knipscheer

[Vos, Jacob Albert]
VOS (Jacob Albert), geb. te Utrecht 24 Nov. 1723, overl. te Utrecht 20 Maart 1795.
Hij werd als candidaat bevestigd tot predikant in ter Aa 5 Jan. 1744, te Elburg 2 April
1752, te Montfoort 2 Nov. 1755. Alhier staande, kwam hij in aanmerking voor een
benoeming tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Harderwijk. Predikant te
Zalt-Bommel 26 Juni 1768, werd hij benoemd tot hoogleeraar in de godgeleerdheid
te Utrecht en aanvaardde dat ambt 4 Dec. 1769. Hij werd emeritus 20 Jan. 1794 en
overleed, na langzame verzwakking van lichaam en geest, in het volgend jaar.
Hij gaf uit: Verklaring over de Prophetie van Daniël (1e deel verscheen in 1761
te Utrecht, het 2e in 1763). Dit werk werd door P. Hofstede bijzonder geprezen.
Voorts: Academische Redevoeringen ter gedachtenis van den prof. A. Voget, uit
het latijn vertaald door J. van Nuyssenburg (Utr.); Redevoering over den eerbied,
welke wij aan de Propheten, eertijds verkondigers van Gods Raad, verschuldigd
zijn, en over de achtbaarheid en het gezag van het boek van Esther (Utr. 1785).
Regt

[Vos, Jacobus de (1)]
VOS (Jacobus d e ) (1), geb. te Dordrecht 20 Sept. 1728, overl. te Rotterdam 26
Oct. 1781. Hij werd proponent onder de Cl. van Utrecht 10 Aug. 1751, predikant te
Nieuw Vossemeer 26 Dec. 1756, te Liefkenshoek 29 Juni 1766, te Gapinge 22 Juli
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1770, te Abcoude 10 Dec. 1775. Hij overleed ongehuwd te Rotterdam en werd te
Abcoude begraven. Jac. de Vos staat als godgeleerde bekend door zijn werk:
Verhandeling over Lucas II vs 15a (Utr. 1769; zie d e B i e , P. Hofstede, 150 en
XVI). En ook als dichter. Zijn verzen vindt men vóór de werken van 's G r a v e s a n d e
en v a n
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I p e r e n ; ook vindt men er één vóór de Heilige Jaarboeken van R u t g e r S c h u t t e .
Regt

[Vos, Jacob de (2)]
VOS (Jacob d e ) (2), geb. te Amsterdam 3 Dec. 1735, overl. aldaar 28 Jan. 1833,
zoon van J a c o b d e V o s J a c o b s z . en van C a t h a r i n a v a n d e n B r i e .
Hij behoorde tot de Doopsgezinde gemeente. Buitengewoon kunstkenner en ijverig
verzamelaar, bracht hij in den loop der jaren een prachtige verzameling schilderijen,
teekeningen, etsen en gravures bijeen, een der eerste van dien aard in den lande,
en ook daarbuiten hoog geschat. Hij was lid van het Kon. nederl. instituut en van
de Koninkl. acad. van Beeldende kunsten.
Na zijn overlijden (hij was ongehuwd) werden de collecties 30 Oct. 1834 en
volgende dagen in het Huis met de Hoofden in het openbaar geveild; de schilderijen
brachten ƒ 22746.25, de teekeningen ƒ 80000, de prenten en prentwerken ƒ 17790
op, samen bedragende ƒ 121-520.25.
Regt

[Vos, Jacob de (3)]
VOS (Jacob d e ) (3), geb. te Amsterdam 5 Dec. 1774, overl, te Bloemendaal 23 Juli
1844, zoon van Ds. Willem de Vos, die volgt, en E l i s a b e t h K o p s . Hij doorliep
de latijnsche school in zijn geboortestad, waar van Ommeren hem groote liefde voor
de voortbrengselen der klassieke oudheid bijbracht. Toch volgde hij de studie der
letteren niet verder, maar werd deelgenoot en later opvolger van het kantoor van
zijn ongehuwden oom Jacob de Vos (2), hiervoor. Ondertusschen woonde hij de
lessen in Felix Meritis gegeven, bij, óók aan de stads-academie, en teekende zóó
verdienstelijk dat de maatschappij Felix Meritis hem een medaille toekende.
Aangemoedigd door zijn genoemden oom, verzamelde ook hij tal van
kunstvoortbrengselen terwijl hij ook de toonkunst een warm hart toedroeg. Hij werd
lid van verscheidene geleerde genootschappen, was lid en later secretaris der 4e
klasse van het Koninklijk nederlandsch instituut, lid van het Provinciaal utrechtsch
genootschap, de Maatschappij der nederlandsche letterkunde, lid van den raad van
bestuur der Koninklijke academie voor Beeldende kunsten te Amsterdam, president
der in 1832 te Amsterdam opgerichte Maatschappij tot bevordering van Beeldende
kunsten.
In v a n K e e m p e n 's Magazijn voor wetenschappelijke kunst en letteren (dl.
VII) staat van hem: Iets over de hedendaagsche muzijk. Hij hield in het Koninklijk
nederlandsch instituut een verhandeling over De hooge verdiensten van Cornelis
Troost, die door C o l l o t d'E s c u r y zeer geprezen werd, maar niet is uitgegeven.
Zijn portret is in prent gebracht door D.J. Sluyter.
Regt

[Vos, Willem de]
VOS (Willem d e ), geb. in 1738, overl. te Amsterdam 8 Jan. 1823, oud 84 jaar. Hij
is als proponent in 1760 doopsgezind predikant te Haarlem (op het Klein-Heilig-land)
geworden, en bekleedde van 1762 af 52 jaar dit ambt te Amsterdam (bij de gemeente
van 't Lam); emeritus 1814. Een werkzaam aandeel had hij in de vereeniging van
de beide amsterdamsche gemeenten, die van 't Lam en van de Zon in 1801, het
laatst beschreven door S. C r a m e r in de Doopsgezinde Bijdragen van 1898, blz.
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1-54, die uit de autobiografie van zijn vader A.M. Cramer (zie dl. IV, kol. 465v. en
d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. prot. theol. II, 287-290) aanhaalt, dat
deze Ds. de Vos jarenlang heeft gekend, en hem gedacht als ‘den schranderen,
oorspronkelijken geleerde, met rijken geest, veel omvattende wetenschap en diepe
godsdienstigheid’. Hij was medeoprichter van de Algemeene Doopsgezinde Socië-
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teit in 1811, maar meende een benoeming tot hoogleeraar bij de kweekschool in
1786 te moeten afwijzen (Jaarboekje voor de Dpsg.-gem. 1850, 122). De Vos had
naam gemaakt door zijn bekroonde en uitgegeven verhandelingen. De Holl.
Maatschappij van wetenschappen te Haarlem bekroonde met goud zijn antwoord
op de vraag: Is het geoorloofd in onzen handel en wandel met de onkunde van onze
medemenschen ons voordeel te doen? Zoo ja, in welke gevallen en in hoeverre?
(1767) en met zilver zijn verhandeling: Over de vereischten tot de kunst van
waarnemen, en hoeveel dezelve kan toebrengen tot volmaking van het verstand?
(1770). Teylers' genootschap bekroonde en deed verschijnen zijn verhandelingen:
Over de duidelijkste verklaring en het bondigste bewijs van de aannemelijkheid der
Protestantsche grondregels, dat ieder Christen, zijns verstands magtig, beregtigd
en naar zijne bekwaamheid verplicht is om in zaken van godsdienst, voor zich zelven
te oordeelen (1789); In welke gevallen en in hoeverre Christus en de apostelen zich
in prediking en schriften naar de toen heerschende volksbegrippen geschikt hebben
(1791); Nopens het in- en uitwendig bewijs voor de goddelijkheid der Christel. leer
en het verband, waarin het laatste met het eerste al of niet kan geacht worden te
staan (1795). Hierop volgde de uitgave door het Stolpiaansch legaat van zijn
verhandeling: Over de verschillende volkskarakters en derzelven natuurrijke en
zedelijke oorzaken (1797); door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen van zijn
geschrift: Over het schadelijke der vooroordeelen omtrent het horoscooptrekken en
planeetlezen, met een kort en zeker betoog dat noch Cometen noch planeten op
de lotgevallen der menschen eenigen invloed kunnen hebben (1801); door het
Utrechtsch genootschap van zijn verhandeling, bekroond met dubbelen gouden
eereprijs: Over de beste middelen om duellen of tweegevechten.... te weren.... (Utr.
1805).
Nog schreef hij: Leven en character van Allard Hulshoff (zie dl. II, kol. 619 v.; d e
B i e e n L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Protest. Godgel. in Ned. IV, 412-417)
(Amst. 1795); en onder den schuilnaam P h i l a l e t h e s E l e u t h e r u s : Over de
slaaven-stand. Met eenige aanteekeningen en een voorberigt van den uitgever J.
van Geuns (zie dl. IV, kol. 649 v.; d e B i e e n L o o s j e s , a.w., III, 238) (Leyd.
1797).
Eindelijk schreef hij: De Constitutie nopens het armen-bestuur overwoogen, in
een voordracht aan de Eerste kamer van het vertegenwoordigend lighaam des
Bataafschen volks (Amst. 1798), waartegen B. van Rees (zie dit deel kol. 789) zijn
Bedenkingen.... (Leyd. 1799) uitgaf.
Jacob de Vos (3), hiervoor, was zijn zoon.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 560 v.; Catalogus
v.d. bibl. der Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam II (Amst. 1888), 109, 251-253, 283;
hetz. (Amst. 1919), 297; S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der Doopsgez. in Holl.
II (Amst. 1847), 103, 110, 127, 150; Bibliotheca theologica et phil. (Lugd. Bat.,
Burgersdijk en Niermans, 1900), 802 (no. 973); Jaarboekje voor de Dpsg. gem.
(1838-39), 112; (1850), 113, 122, 143; Doopsgezinde Bijdragen (1863), 16; (1898),
13, 20, 26, 32; J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Ned. anonymen en
pseudonymen ('s Gravenh., Utr. [1870]), 358 (no. 3480); d e z ., Vermomde en
naamlooze schrijvers I (Leid. 1883), 164; J.G. d e H o o p S c h e f f e r Inventaris
der archiefstukken Ver. dpsgz. gem. te Amsterdam II (Amst. 1884), 108-110, 220-222,
363 v.
Knipscheer
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[Voskuil, Georgius]
VOSKUIL (Georgius), geb. te Steenwijk, overl. 2 Maart 1665, zoon van J o h a n n e s
V.; hij was predikant te Kuinre (1645-54) en Workum (1654) tot zijn dood. Hij trouwde
met C a t h a r i n a S c h o t a n u s R i n k e m a te Sneek en ligt begraven in de kerk
te Sexbierum. Men vindt op hem een lofdicht in H. N e u h u s i u s ' Extemporanea
Poemata (Leov. 1656).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 390;
mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), 264.
Wumkes

[Vosmeer, Tilman]
VOSMEER (Tilman), geb. te Delft omstreeks 1556, overl. te Keulen na 1634, jongste
kind van M i c h i e l V o s m e e r en M a r g a r e t a S a s b o u t , broer van Sasbout
Vosmeer (dl. IV, kol. 1420), baccalaureus formatus, licentiaat in de theologie, priester,
lid van de orde der kruisheeren, lector in het college dezer orde te Keulen, prefect
van het Machabaeënklooster en kanunnik van de H. Maria ad gradus aldaar,
kanunnik van den Dom te Utrecht, boekencensor van de keurvorstelijke regeering
te Keulen, was procurator van den apostolischen vicaris Sasbout Vosmeer en
tusschenpersoon in diens correspondentie met den pauselijken nuntius te Keulen
en den vicaris Johan van Bruhesen (dl. II, kol. 264). Meermalen is zijn naam genoemd
in aanbevelingen voor vacante bisschopszetels: bij den dood van Bruhesen (1600)
werd hij zoowel voor Haarlem als voor Utrecht aanbevolen en in 1610 zette Sasbout
V. hem als tweeden candidaat op een bij den aartshertog Albertus van Oostenrijk
ingediende voordracht voor den zetel van Roermond. Voor de opvolging van Sasbout
V. (overl. 1614) bracht Tilman V. advies uit aan de aartshertogen; van andere zijde
werd hij zelf daartoe aanbevolen. Hij is echter niet benoemd en nooit bisschop
geworden; in 1620 schonk hij aan Ph. Rovenius (dl. IV, kol. 1172) bij diens
consecratie een groot deel der aan hem verbleven bisschoppelijke gewaden van
Sasbout V. Ofschoon in de hollandsche zending zelf nooit werkzaam geweest, is
Tilman V. door zijn nauwe betrekking tot Sasbout, wien hij van de eerste jaren zijner
bediening (omstr. 1583) tot zijn dood toe bijna dagelijks ter zijde stond, door zijn
betrekkingen met vele andere kerkelijke en wereldlijke grooten, door de
nauwgezetheid en het beleid, waarmee hij deze betrekkingen ten bate der goede
zaak aanwendde, een stille kracht geweest in de wederopluiking van het katholicisme
in de noordelijke Nederlanden, raadsman en medewerker van Sasbout V. in vrijwel
alle aangelegenheden. Het archief der oud-bisschoppelijke clerezie bezit een
belangrijke collectie brieven van en aan Tilman V. Hij bewaarde te zijnent in Keulen
onder andere aan Sasbout V. toebehoorende reliquieën het hoofd van Balthasar
Gerards en liet dit in 1615 overbrengen naar het hollandsch college te Keulen. Een
speciale studie werd aan Tilman V. nog niet gewijd.
Zie: Arch. aartsbisd. Utr. IV, 27, 28, 39; XLI, 325, 332, 379; XLIII, 138, 149; J.
B r u g g e m a n , Inventaris van de archieven.... der oudbissch. clerezie ('s Gravenh.
1928), 103 vv.: Bijdragen voor de gesch. van de R.-K. kerk in Nederl. 1e stuk
(Rotterdam 1888), 33, 65, 86, 90, 100, 102.
Rogier

[Vriemoet, Emo Lucius]
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VRIEMOET (Emo Lucius), geb. te Emden in 1699, overl. te Franeker 15 Juni 1760.
Zijn ouders waren B a r e n t V r i e m o e t en C a t h a r i n a A l d r i c h s . Hij was
predikant te Loenen a.d. Vecht van Oct. 1724 tot 27, daarna te Franeker van 28
Mei 1727 tot 7 Mei 1730. Zijn inaugureele oratie aldaar als hoogleeraar in de
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oostersche talen is gehouden op 15 Maart 1731: De variis gentilium, ipsorumque
Christianorum quorundam in gentem Judaicam conviciis, ex ignorantia rerum
orientalium maximam partem ortis (Fran. 1731). In 1738 werd hij doctor honoris
causa, in 1740 ook hoogleeraar in de hebreeuwsche oudheden. Vier malen heeft
hij het rectoraat van de hoogeschool overgedragen: in 1740 met een oratie De justo
usu rabbinorum in antiquitatibus Israeliticis, naar het schijnt niet uitgegeven; in 1744
met zijn Oratio de academiae frisiacae, superiore praecipue anno, fortunis, suoque
officio, veram libertatem theologicam, contra protervam licentiam, tuendi (Gron.
1744). In het tweede gedeelte van deze rede handelt hij ‘over de pligt van een ieder
om de ware theologische vrijheid te handhaven’ (zie over de tijdsomstandigheden
op Joh. Stinstra, dit dl., kol. 977). Zijn rectorale rede van 1749 schijnt niet uitgegeven
te zijn, evenmin die van 1754. Het meest bekend als studiebron is zijn: Athenarum
frisiacarum libri duo (Leov. 1758; titeluitgave 1763), waarvan zijn: Series professorum
et lectorum.... Academiae frisiacae (Leov. 1745) een voorlooper was. Op 21 Jan.
1760 hield hij een lijkrede op Johannes Arntzenius (zie dl. I, kol. 179 v.). Aegidius
Gillissen (zie dl. IV, kol. 656v.) schreef op hem: Oratio funebris in obitum E.L.
Vriemoetii (Fran. 1760). Op deze oratie maakte W i l h e l m u s H e s h u s i u s een
latijnsch gedicht, opgenomen in Boekzaal (1760b), 486 v. (zie d e B i e e n
L o o s j e s , Biogr. Woordenb. v. Prot. Godgel. III, 252). Hij stierf ongehuwd.
Van zijn overige werken noemen wij: Arabismus, exhibens grammaticam Arabicam
novam.... (Fran. 1733); Ad dicta classica theologiae dogmaticae Vet. Test. selecta
(Fran. 1743-57), 3 dln.
Zijn portret, geschilderd door H. Rosenberg, is in het stadhuis te Franeker.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 563-565; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t III (Zutph. 1870), 294; T.A. R o m e i n , Naamlijst der pred....
van Friesland (Leeuw. 1886), 191; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool en
het rijksathenaeum te Franeker II (Leeuw. 1879), 436-441; Kerkelijk Handboek
(1910), Bijl., 159; (1911), Bijl., 155; M. d e H a a n H e t t e m a e n A. v a n
H a l m a e l Jr., Stamboek van den frieschen vroegeren en lateren adel (Leeuw.
1846), II, 274; E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte genealogieën....
(Haarl. 1933), 12, 207.
Knipscheer

[Vries, Gerardus de]
VRIES (Gerardus d e ), geb. te Utrecht 15 Aug. 1648, overl. aldaar 1 Dec. 1705. Hij
studeerde te Utrecht onder Gisbertus Voetius. Hij opende een college in de
wijsbegeerte te Utrecht en moest in 1672 wijken voor de Franschen. Te Leiden zette
hij zijn lessen voort, en werd er in Dec. 1673 tot onderregent van het Staten-collegie
benoemd. Op 11 Mei 1674 is hij benoemd tot hoogleeraar in de wijsbegeerte te
Utrecht, in 1685 ook tot buitengewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid aldaar.
Een verzameling proefschriften, onder zijn leiding verdedigd, is uitgegeven als:
Excercitationes rationales de Deo, divinisque perfectionibus...., in quibus passim
quae de hisce philosophatur Cartesius cum rectae rationis dictamine conferentur
(Traj. 1685; herdr. 1695, vermeerderd met: Diatribe singularis gemina, altera de
cogitatione ipsa mente, altera de ideis rerum innatis). Voorts verscheen van hem:
De natura Dei et humanae mentis determinationes pneumatologicae.... (Traj. 1687).
Tegen de: Narratio van F r a n c i s c u s B u r m a n (Utr. 1677) (zie dl. IV, kol. 351
v.) schreef hij: Narrator confutatus sive animadver-
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siones in Narrationem de controversiis nuperius in academia Ultrajectina motis
(Ultraj. 1679). Van D a n i ë l V o e t i u s gaf hij uit: D. Voetii Physiologica, sive de
rerum natura libri sex cum notis, tegelijk met zijn werk: Dissertatio gemina, altera
de lumine, altera de lunicolis (Traj. 1688).
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in de universiteit te
Utrecht; gegraveerde portretten door M. Gillig naar eigen ontwerp en door P. van
Gunst naar G. Hoet.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 566 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t ,. Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 298 v.; A.C. D u k e r ,
Gisbertus Voetius II (Leid. 1910), 200, aant. 3; III (Leid. 1914), 81, aant. 3, 86, aant.
3, 307 v., Bijl., 15, registers, 120, 174; M.J.A. d e V r i j e r , Henricus Regius.... ('s
Gravenh. 1917), 80 v., 83 v., 198; J a c . K o e l m a n , Het vergift van de
cartesiaansche philosophie grondig ontdekt (Amst. 1692), 567 v.
Knipscheer

[Vrolijkhert, Cornelis (1)]
VROLIJKHERT (Cornelis) (1), gedoopt in de Nieuwe Kerk te 's Gravenhage 25 Aug.
1676, overl. 22 Maart 1739 te Dordrecht, zoon van C o r n e l i s , koopman te 's
Gravenhage (overl. te Anholt en begr. te Boekholt), en van J o h a n n a B r o e n s
(burgemeestersdochter van Boekholt).
Hij studeerde in de theologie, werd als candidaat bevestigd te Groote Lindt 1702,
predikant te Zutphen 1707 en te Dordrecht 20 Aug. 1719. Op Zondagavond 22 Mrt.
1739 preekende in de Augustijnerkerk (over Joh. XIX vs. 34-37) werd hij door
hartverlamming getroffen en overleed op den kansel.
Hij was een streng Coccejaan, die zich in 1732 bekend maakte door twee
theologische verhandelingen, t.w. Over het werkverbond en toerekening van
christelijke dadelijke gehoorzaamheyd; en Over den aard en het wezen des geloofs.
Eenige Leerredenen, door hem opgesteld, schijnen te kwader trouw op den naam
van S a l o m o n v. T i l t e Leiden te zijn uitgegeven in 1717 en 1733.
Vrolijkhert is tweemaal gehuwd geweest, eerst met A n n a G h i j s , die kinderloos
overleed, en daarna 6 Maart 1707 met W a l b u r g C a s e m b r o o t (sedert 1705
weduwe van Ds. J o h . C a n z i u s , predikant te Lillo), gedoopt 's Gravenhage 30
Dec. 1678, begr. te Dordrecht 1 Febr. 1752, dochter van kapitein G o d e w a a r d ,
commandeur van Grave, en van D o r o t h e a S n o u c k . Uit het tweede huwelijk
sproten o.a. twee zoons: Godewardus en Cornelis (2), die beide volgen.
Regt

[Vrolijkhert, Cornelis (2)]
VROLIJKHERT (Cornelis) (2), geb. te Zutphen omstr. 1720, overl. na 1758, zoon
van Cornelis (1) hiervoor, en van W a l b u r g C a s e m b r o o t . Hij studeerde in de
rechten, promoveerde en zette zich te Dordrecht neder, waar hij mansman (lid der
vierschaar van Zuid-Holland) en later (o.a. 1758) ontvanger van de Beyerlanden
werd. Hij was een groot liefhebber van de latijnsche poëzie en bevriend met
verscheidene letterkundigen, zooals Johannes van Braam (dl. VIII, kol. 194), Joh.
Jensius (dit dl., kol. 434), Johan van den Broucke (dl. IV, kol. 317) en Jan Willem
van Steenbergen (dl. V, kol. 807).
Hij was gehuwd met P e t r o n e l l a v a n H a a r l e m , dochter van P h i l i p s ,
oud 8- en oud 40-raad te Dordrecht, en zuster van Mr. G e r a r d v.H., raad in de
vroedschap en hoogschout van Dordrecht.
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Een zijner zonen, P h i l i p p u s , was de vriend van Petrus Johannes van
Steenbergen (dl. IV, kol. 1266), van wien nog een latijnsch gedicht, te zijner eere
vervaardigd, bestaat.
Regt
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[Vrolijkhert, Godewardus]
VROLIJKHERT (Godewardus), geb. te Zutphen begin Sept. 1719, overl. te Vlissingen
16 Oct. 1785; zoon van Ds. Cornelis (1), hiervoor, en van W a l b u r g
Casembroot.
Hij bezocht de latijnsche school te Dordrecht, waar hij het onderwijs genoot van
den rector Matthias Bax, hield in 1732 een oratie Over de Aegyptische Pyramiden,
nam daarop nog een jaar privaatlessen in de aardrijkskunde bij den conrector J.v.
Dam en vertrok toen naar de academie te Utrecht, waar hij voor de theologie werd
ingeschreven. Hij bezocht de colleges van Mil, Musschenbroek, Odé en van den
Honert en volgde den laatste in 1735 naar Leiden, waar hij den ouden van den
Honert, Fabricius en Wesselius hoorde.
Geëxamineerd voor de classis van Leiden 25 Maart 1738 werd hij tot proponent
bevorderd en kreeg al spoedig een plaats te Oostkapelle (bevestigd 18 Jan. 1739),
daarna te Vlissingen (bev. 6 Nov. 1740). Hier werd hij 1 Aug. 1785 emeritus.
Te Vlissingen schreef hij een thans nog zeer gewaardeerd boek: Vlissingsche
Kerkhemel ofte Levensbeschr. van alle de Herv. Leeraren, die sedert den afval van
Spanje in 1572 in de Ned. Kerken van Vliss. gearbeydt hebben, waarbij komen de
lijsten van alle de Eng. en Walsche Leeraren dier stad; als ook dergenen, die in alle
de Zeeuwsche steden en te Dordrecht de Lat. talen onderwezen hebben (Vliss. en
Midd. 1758). Op zijn naam gaat ook een klein geschrift: Godgeleerde Oeffeningen
(uitgeg. te Middelburg 1742).
Hij huwde te W.-Souburg 11 Aug. 1749 M a r i a J a c o b a L a m m e n s , geb. te
Axel, dochter van burgemeester M a t t h i j s L. en S a r a R o c h e f o r t . Zij leefde
nog in 1758 en had 3 kinderen gehad, waarvan alleen W a l b u r g C o r n e l i a , de
oudste dochter, geb. 4 Mei 1750 in 1758 in leven was.
Een pastelportret door een onbekend kunstenaar is in het bezit van het Zeeuwsch
genootschap te Middelburg.
Regt

[Vroom, Hendrik Cornelisz.]
VROOM (Hendrik Cornelisz.), schilder, geb. 1566 te Haarlem, volgens de opgave
bij van Mander, en daar begraven op 4 Febr. 1640. Hij heeft een avontuurlijk leven
geleid en zeer veel gereisd. Zijn vader Cornelis Hendriksz. heeft beelden gesneden
en porcelein beschilderd. Zijn oom Frederik Hendriksz. was in Danzig werkzaam
als architect en beeldhouwer (zie dit deel, kol. 358). Na den dood van zijn vader,
toen zijn moeder hertrouwde, is hij gaan reizen. Hij voorzag in zijn onderhoud door
porceleinen kachels te beschilderen. Hij gaat naar Enkhuizen, naar Brugge en
Rotterdam om vervolgens over zee naar Spanje te reizen, waar hij bij een schilder
Pintemorsy werkte. Van hier trekt hij naar Rome, waar Paulus Bril hem aanraadde
zich op de werkelijke schilderkunst toe te leggen. Hij trekt heel Italië door, verblijft
in Venetië, Milaan en Genua om ten slotte in Turijn bij den schilder Jan Carraca te
werken. Vervolgens gaat hij over Lyon naar Parijs, waar hij waarschijnlijk bij Jan de
Hoey uit Leiden verblijf hield. Over Rouaan, waar hij ernstig ziek werd, keert hij naar
Holland terug. Te Haarlem is hij gehuwd met J o s i n a C o r n e l i s s e n . Een jaar
na zijn huwelijk heeft hij een reis door Duitschland gemaakt en bezoekt hij Danzig
en Hamburg. Zijn daarop volgende reis naar Spanje werd door schipbreuk
afgebroken; hij komt in Lissabon terecht, om van daar naar Haarlem terug te keeren.
Zijn vele reizen hebben ongetwijfeld de liefde voor de zee en de schepen zoozeer
aangewakkerd dat hij, wanneer hij zich omstr. 1596 op het schilderen gaat toeleggen,
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zich nagenoeg uitsluitend bezig houdt met zeestukken en schepen. Vooral de
technische kant interesseert
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hem en zeer zorgvuldig brengt hij de heele tuigage en derg. in beeld. Admiraal
Howard had bij François Spierinck gobelins besteld, waarop de overwinning op de
Armada moest worden afgebeeld. Vroom heeft hiervoor de ontwerpen gemaakt. Hij
is ervoor naar Engeland gegaan. De gobelins hebben tot den brand van 1834 in het
parlement gehangen. Ook voor delftsche fabrieken heeft Vroom geteekend. Spierinck
gaf hem opdracht voor 7 gobelins voor de middelburgsche raadzaal, die in 1597
voltooid werden. In 1603 werkte hij voor Leiden. Dat zijn werk hoog in aanzien stond,
blijkt uit het feit, dat Albert en Isabella hem tusschen 1611 en 14 opdrachten
verleenen. In 1611 werkt hij voor Haarlem, terwijl hij in 1616 lid van het antwerpsche
gilde wordt. Van 1622 af tot zijn dood in 1640 heeft hij te Haarlem gewerkt, waar hij
waarschijnlijk leerlingen had, waartoe in de eerste plaats zijn zoons C o r n e l i s en
F r e d e r i k behoord zullen hebben. Mogelijk was ook Jan Porcellis een tijdlang zijn
leerling.
Zijn miniatuurportret is in Engeland geschilderd door Is. Oliver; een teekening die
hem voorstelt (?) door J. Bouchorst; prenten door H. Hondius en J. Ladmiral.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 833-834; P.T.A.
S w i l l e n s in Oud-Holland (1932), 60.
van Guldener

[Vulcanius, Bonaventura]
VULCANIUS (Bonaventura), geb. 30 Juni 1538 te Brugge, overl. 9 Oct. 1614 te
Leiden. Zijn oorspronkelijke naam was d e S m e t , verlatiniseerd tot Vulcanius;
soms ook noemde hij zich F o r t u n a t u s F a b e r . Hij was de zoon van P e t r u s
V u l c a n i u s , den vriend van Erasmus, advocaat te Brugge, later pensionaris van
Middelburg. Bonaventura ontving zijn eerste opleiding te Gent bij Joh. Otho, met
wien hij gedurende langen tijd vriendschappelijke relaties onderhield. In 1554 ging
hij naar Leuven, waar hij o.a. bij Petrus Nannius studeerde. Hij legde zich hier zoowel
op de rechten als op de medicijnen toe en schreef in 1556 een Consilium de studio
medicinae (afgedrukt achter J.G. t e W a t e r , Narratio de rebus Acad. L. Batavae,
L.B. 1802; ook opgenomen bij d e V r i e s v a n H e e k e l i n g e n als Lettre no. 1).
Vervolgens was hij gedurende korten tijd secretaris van Georg. Cassander te Keulen,
waar hij ook betrekkingen onderhield met Corn. Valerius en Arn. Birckmann. In 1559
vertrok hij naar Spanje in dienst van Francisco a Mendoza y Bobadilla, bisschop
van Burgos, wiens secretaris en bibliothecaris hij werd. Gedurende ongeveer 7 jaren
vervulde hij deze functie; hij vertaalde verschillende grieksche kerkvaders in het
Latijn ten behoeve van den bisschop, die in 1566 stierf. Na den dood van dezen
nam hij dezelfde betrekking waar bij diens broeder Ferdinand, archidiaken van
Toledo, die echter in 1570 reeds overleed. Hierna keerde hij naar zijn geboorteland
terug op het bericht van een ernstige ziekte zijns vaders. Hij kwam in het gevolg
van den hertog de Medina Celi en vond bij zijn aankomst zijn vader reeds dood en
de financiën der familie in de war tengevolge der oorlogswoelingen. De hertog
keerde spoedig naar Spanje terug en Vulcanius trad eind 1573 of begin 74 op als
huisleeraar bij Heinrich Sudermann te Keulen, welke post hem bezorgd werd op
voorspraak van Joh. Rhetius. Weldra werd hij op aanbeveling van Th. Rehdiger en
Const. van Lyskirchen benoemd tot professor in het Grieksch aan de keulsche
universiteit. Nog voordat hij zijn ambt aanvaardde werd hij reeds uit de stad
verdreven. Op 2 Juli 1574 had hij nl. gevochten met een zekeren Dr. Gilb. Regius
om een meisje, wier gunsten beiden zochten.
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Hij vluchtte naar Genève, waar hij corrector werd bij Henr. Stephanus. Vervolgens
ging hij naar Bazel, in welke stad hij in dienst van Froben trad. In de herfst van 1577
keerde hij naar zijn vaderland terug en werd te Antwerpen secretaris van Ph. Marnix
van St. Aldegonde. Binnen korten tijd kreeg hij een aanstelling als rector van de
antwerpsche latijnsche school. Toen hij in 1578 met Marnix te Leiden vertoefde,
werd hij benoemd tot professor in het Latijn en Grieksch aan de hoogeschool aldaar.
Dit ambt aanvaardde hij pas in 1581. De redenen van dit uitstel zijn niet volledig
bekend; het staat echter vast, dat de leidsche curatoren een onderzoek naar zijn
particulier leven te Antwerpen hebben ingesteld (er liepen geruchten, dat hij vele
schulden had gemaakt, enz.) en dat dit onderzoek eenigen tijd vorderde. Een talmen
van drie jaren wordt hiermede evenwel niet verklaard. In 1610 verkocht Vulcanius,
die toen bijna blind was, een groot gedeelte van zijn boeken en enkele handschriften
(het eenig bekende exemplaar van den catalogus dezer auctie bevindt zich in het
Museum Meermanno-Westreenianum te 's Gravenhage). Na zijn dood kochten de
curatoren zijn handschriften van zijn broeder Franciscus voor f 1200 ten behoeve
van de leidsche universiteitsbibliotheek aan. Hij stierf lichamelijk zeer verzwakt en
werd 13 Oct. 1614 in de St. Pieterskerk te Leiden begraven.
Vulcanius was een man van opbruisend temperament, die echter in zijn
wetenschappelijken arbeid zeer nauwkeurig was en bij het ordenen van zijn brieven,
die hij alle bewaarde, de zorgvuldigheid van een idealen administrateur vertoonde.
Ook als secretaris van den academischen senaat (van 9 Sept. 1581 tot aan zijn
dood) voerde hij zijn administratie met dezelfde nauwkeurigheid. Was hij in menig
opzicht een sterk gepassioneerd man, in zake den godsdienst was hij volkomen
onverschillig. Vandaar dat Cunaeus; die zijn lijkrede hield, over zijn religieuze
gevoelens geheel zweeg, tengevolge van welk stilzwijgen een kleine pennestrijd
ontbrandde.
Voor de wetenschap is Vulcanius vooral van belang geweest door zijn uitgaven
van grieksche schrijvers; sommige teksten werden door hem voor het eerst gedrukt,
vele werden door hem voorzien van uitstekende latijnsche vertalingen; commentaren
heeft hij slechts weinige, en dan nog van beperkten omvang, geleverd. Zijn
werkzaamheid in de Nederlanden kan, tot op zekere hoogte, vergeleken worden
met die van Budé in Frankrijk en van Reuchlin in Duitschland: hij wekte de studie
van het Grieksch hier tot nieuw leven en wist tal van leerlingen te inspireeren. Immers
de uitnemende Griekschkenner Erasmus was te veel cosmopoliet en had het
onmiddellijke contact met zijn vaderland verloren.
Bovendien was V. een geleerde met veelzijdige belangstelling: hij bewoog zich
ook op het gebied der historie en deed veel voor de studie van het Gotisch (zoo gaf
hij o.a. I o r n a n d e s uit en publiceerde hij in 1597 zijn werkje De literis et lingua
Getarum sive Gothorum). Van zijn latijnsche gedichten is slechts een klein gedeelte
tot ons gekomen, doch de kenners zijn het er over eens, dat dit weinige een groot
talent verraadt.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in de
universiteitsbibliotheek te Leiden; een door A. van Halen voor het Panpoëticon
Batavum geschilderd miniatuur in het Rijksmuseum te Amsterdam; prenten door
W. Swanenburg en ook in de Icones profess. Lugd. (1613) en in Academia Leidensis,
178.
Zie: P.C. M o l h u y s e n , Bronnen tot de
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gesch. d. Leidsche Univ. I-II ('s Grav. 1913-1916), zie de registers; d e z e l f d e ,
Codices Vulcaniani Bibl. Univ. Leidensis (1910); H. d e V r i e s v a n
H e e k e l i n g e n , Correspondance de Bon. Vulcanius, 1573-77 (la Haye 1923); G.
E l l i n g e r , Gesch. d. neulatein. Lyrik i.d. Niederlanden (Berl. 1933), 139-141; J.
R o u l e z in Biographie Nationale de Belgique, V, 753-759 (met bibliografie van V.'s
werken); verder de literatuur opgegeven in het Repertorium van P e t i t .
ter Horst

[Vulder, Albertus de]
VULDER (Albertus d e ), geb. te Wadenoyen in Sept. 1712, overl. te Steenbergen
31 Mei 1784. Zijn vader, J o h a n n e s G e r a r d u s d e V u l d e r , was van 1690
tot zijn dood 13 Nov. 1718 predikant te Wadenoyen; dit was zijn eenige standplaats;
hij schreef er wel eens gelegenheidsverzen (v.d. A a, N.B.A.C. Wdb.).
Albertus zelf werd, candidaat zijnde, bevestigd tot predikant te Nederhemert 12
Januari 1738, te Babiloniënbroek 7 Oct. 1742 en te Steenbergen 28 Aug. 1763 tot
zijn dood. Hij gaf uit: Onzijdige en zedige aanmerkingen bewerende dat Datheens
psalmen noch te behouden, noch te verbeteren zijn (Rott. 1763); Leerrede uit 1 Kor.
III vs. 5-15, ter verjaring van Prins Willem V (Rott. 1764); Leerrede bij de aanvaarding
van het Erfstadhouderschap van Prins Willem V (Dordr. 1766). Wij vinden ook van
hem opgegeven: Leerrede bij de Synode te Delft gehouden; De biddende wensch
der oprechten in Nederland; De gezegende staatkunde van een jonge vorst.
Misschien echter moeten enkele daarvan vereenzelvigd worden met eerder
genoemden.
Regt

[Vijgeboom, Johan Willem]
VIJGEBOOM (Johan Willem), geb. te Ladbergen (in Teklenburg) in 1773 (of 1770),
overl. te Middelburg 22 Juli 1845. ‘De voorlooper der afscheiding’ genoemd. L.
K n a p p e r t schreef in 1912: ‘Nadere onderzoekingen zouden misschien nog het
een en ander omtrent hem aan het licht brengen: de vraag is of het de moeite waard
zou zijn dat onderzoek in te stellen’. Het is ingesteld. Men oordeele zelf. Als mede‘voorloopers’, hoewel ‘in verscheidene toonaarden’, worden aan- gewezen bijv.:
Nicolaas Schotsman (zie dit dl., kol. 892), Jan Mazereeuw (zie dl. II, kol. 887), Lucas
Fockens (zie dl. I, kol. 867; d e B i e e n L o o s j e s , Biogr. woordenboek v. Protest.
godgel. in Ned. III, 80 v.). Hoewel ongeletterd en nooit (zie beneden) tot het
predikambt toegelaten, en ofschoon zijn openbaar optreden eerst begon toen hij
bijna 50 jaar oud was, wordt hij genoemd als degene die gedurende de ‘afscheiding’
den meesten invloed had. Hij kwam in 1790 (of 1795) in ons land als tuinmansknecht,
en werd iets later tuinier, met zijn broeder, in de omgeving van Rotterdam,
verscheidene jaren te Schiedam, waar hij ten slotte in 1820 ‘alles kwijt’ was. Ruim
30 jaren had hij toen reeds op onderscheidene plaatsen ‘geoefend’, en, zoo schrijft
hij zelf (in 1836): ‘dat heeft de Heere menigmaal met Zijnen zegen en goedkeuring
bekroond’. In 1822 begint zijn openlijk optreden als ‘oefenaar’, en wel op uitnoodiging
van ‘een heer’ te Leeuwarden. Op 27 Oct. 1822 werd daar een samenkomst
uiteengedreven; veroordeelingen volgden 7 Dec. 1822 te Leeuwarden, daarna te
Goes 27 Febr. en te Middelburg 27 Mei 1823. Van zijn arbeid in
Zeeuwsch-Vlaanderen, vooral te Axel, verhaalde J. ab Utrecht Dresselhuis, predikant
te Wolfaartsdijk (zie dl. IV, kol. 523; d e B i e e n L o o s j e s , a.w. II, 581-586),
onder den schuilnaam: T r a n s i s a l a n u s in zijn opstel: Berigt omtrent den
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van de kennis en de verbetering van den eeredienst II (1824), 523-536. De
‘Vijgeboomiaansche woelingen’ openbaarden zich ook te Zaamslag en elders. Zijn
volgers noemden hun ‘kerk’: ‘De Herstelde Kerk van Christus’. Deze stichting werd
verboden door de overheden op grond van art. 291, 292 en 294 van het Wetboek
van Strafrecht van 1811. Een beroep op de Tweede Kamer werd (29 Dec. 1822)
‘ter griffie gedeponeerd uit hoofde der teederheid die van eene zaak van het geweten
onafscheidbaaris’. Na zijn ‘adres aan den Koning’ in 1824 had hij 12 jaar rust. Zijn
zaak is ter sprake gebracht in de synode van de Ned. Herv. Kerk van 1824
(Handelingen dier synode, blz. 40).
In 1834 vinden wij hem hierna werkzaam te Amsterdam aan de overzijde van het
IJ en te Arnhem. In de volgende jaren leidde hij geregeld de samenkomsten van de
‘Gereformeerde gemeente Jesu Christi die vergadert te St. Jan ten Heere onder
Domburg’, waar ook Huibert Jacobus Budding (zie dl. VII, kol. 227 v.; J.H.
V e r h a g e n , a.w., zie beneden, 487-489) wel eens is opgetreden. Hij sloot zich bij
de ‘afscheiding’ aan, en onderwierp zich, in 1842 beroepen te Bunschoten in de
verwachting dat hij predikant zou kunnen worden, eindelijk aan een
toelatingsexamen. Doch twee jaren vóór zijn dood is hij niet geslaagd. Na
moeilijkheden te Bunschoten is hij door de ‘classicale vergadering van Hilversum
ontbonden verklaard’ en naar zijn geboorteplaats vertrokken. Zijn laatste jaren bleef
hij ‘oefenen’ in een schuur bij zijn huis te Middelburg, waar hij woonde met ‘twee
ongehuwde maar daarom niet kinderlooze dochters’. Toen de ‘afscheiding’ zijn werk
had overgenomen had zij, wellicht door zijn eigen schuld, geen taak voor hem bij
den opbouw der gemeente. ‘Indien hij een figuur van grootere afmetingen was, zou
men zijn lot tragisch willen noemen’.
Hij schreef: Praktikale oefeningen naar aanleiding van den Heidelb. Catech.....
(Rott. 1819), en na een beoordeeling hiervan in Letterkundig magazijn van
wetenschap.... (1820), 256 v.: Iets aan den steller der recensie.... (Rott. 1820). Ter
bestrijding van P.J. R e s l e r 's Beantwoording van latere bedenkingen op de
Evangelische gezangen (Rott. 1819; twee drukken) verscheen van Vijgeboom:
Eenvoudig antwoord op een stukje dat aan vrienden ter hand gesteld is door den
heer P.J.R.... (Midd. 1820). Tegen deze bestrijding schreef J. M a r t i j n , predikant
te Lage-Zwaluwe: De eer der Evangelische gezangen.... (Dordr. 1822) en wederom
Vijgeboom: De leer der godzaligheid, verdedigt tegen het leerstelsel der Evang.
gezangen... (Rott. 1822). Tegen J. Wijs, predikant te 's Gravenhage, die uitgegeven
had: Leerrede over de zaligheid der vroeg stervende kinderen (Schiedam 1821),
kerkelijk goedgekeurd, gaf hij uit: De leer der waarheid verdedigd tegen de leer over
de zaligheid.... (Rott. 1821). Hierna volgde zijn autobiografie, opgesteld om zich te
verdedigen tegen den laster van zijn vijanden: Korte beschrijving van de voornaamste
lolgevallen van en door J.W. Vijgeboom (Rott. 1822); Korte verklaring der 37
geloofsartikelen van de oude hervormers, des Heid. Cat. en der Dordtsche vaderen....
door de afgescheiden leden.... te Axel.... (Amst. 1823); Een gedeelte van de oude
leer der waarheid, kennelijk in ervaring en beoefening der ware godzaligheid....
(Amst. 1823). In hetzelfde jaar verscheen hiertegen: Scherts en ernst, of brieven
aan J.W. Vijgeboom.... door T r i p p e l i u s v a n S c h e r p e n d o l k .... (Amst. 1823),
en daarna van Vijgeboom: Zamenspraken tusschen een vader en zijn huisgezin....
(Rott. 1825). Na een rustpoos
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van 10 jaar gaf hij uit: Een overtuigende opwekking aan de Nederlanders en
inzonderheid aan 's Heeren Bondsvolk.... (Heerenveen 1835); De grootheid van
Gods vrije genade.... (Heerenveen 1835); Eenige gebeurtenissen en lotgevallen
van de vroeger en later afgescheidene leden van de thans bestaande wetten, leer,
tucht en practijk der Hervormden in Ned..... (Midd. 1836); Een overtuigende
opwekking, om in de schuld voor God en tot ware broederlijke vereeniging met
elkander te komen.... (Midd. 1840); Korte belijdenis van onzen zondigen afval van
den éénen waren God. Alsmede iets van den kinderdoop.... En een toegift over een
godvrugtige bestiering in de Kerke Gods door den zaligen Ds. J. Koelman (Midd.
1840).
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Enkele kort voor zijn dood door hem aangekondigde uitgaven zijn niet gevonden
en waarschijnlijk niet verschenen.
Zie: P.J. M e e r t e n s , Johan Willem Vijgeboom, de voorloper der afscheiding in
Ned. archief voor kerkgesch. XXVII (1934), 30-56; L. K n a p p e r t , Gesch. der Ned.
Herv. Kerk II (Amst. 1912), 274 v.; K. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de
Herv. Kerk der Ned., 4e dr. (Utr. 1933), 467, 478; J. V e r h a g e n , De gesch. der
Christ. geref. kerk in Ned. (Kamp. 1881), 112, 326-328, 361-366, 398-412;
Alphabetische naamlijst van boeken enz. (1790-1831), 696; (1833-49), 723; J.Th.
d e V i s s e r , Kerk en Staat III (Leiden [1827]), 264 v.
Knipscheer
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W.
[Waal, Cornelius de]
WAAL (Cornelius d e ), geb. te Amsterdam 5 Aug. 1771, overl. aldaar 1 Dec. 1849.
Hij studeerde in de godgeleerdheid te Amsterdam en te Utrecht, en werd beroepbaar
gesteld in Maart 1796. Eenige jaren wijdde hij zich aan den handel, zonder evenwel
zijn studiën te verzuimen'. In 1806 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de
wijsbegeerte te Groningen; op 19 Sept. van dat jaar hield hij zijn inaugureele rede:
Oratio de sentiendi dicendique cum libertate tum modestia, atque hujus utriusque
virtutis philosophia imprimis necessaria compactione. Als aftredend rector hield hij
in 1807 zijn: Oratio de mente humana semet ignorante, in 1820: Oratio de variis
ethicae principiis cognoscendi a philosophis propositis, enunciandi formulis magis
quam re dissentientibus. In 1822 droeg hij het rectoraat over van den rector Gerbrand
Bakker (zie dl. IV, kol. 78 v.) wegens diens ongesteldheid. Hij is in 1799 gehuwd
met M a r i a W e y l a n d , dochter van den predikant te Utrecht H. W e y l a n d .
Zijn portret bestaat als prent door C.C. Fuchs.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 568-570; K o b u s
e n d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 312 v.; W.J.A.
J o n c k b l o e t Gedenkboek der hoogeschool te Groningen (Gron. 1864), 113-115;
F.C. d e G r e u v e , Levensberigt van Corn. de Waal in Handelingen v.d. Maatsch.
der Ned. Letterkunde (1850), 131-137; Kerkelijk Handboek (1910), Bijl., 167; E.A.
v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte genealogieën (Haarlem 1933), 208.
Knipscheer

[Wabben, Jacques]
WABBEN (Jacques), ook W a b e n of W a b b e , hoornsche kunstschilder, levend
in de eerste helft van de 17e eeuw. H o u b r a k e n vermeldt van hem de geschiedenis
van Jozef in vier stukken in het Proveniershof te Hoorn, benevens een stuk van
Jephta uit 1602 in het bezit van den schilder Johannes Bronkhorst. In het
West-Friesch museum te Hoorn bevinden zich: portret van Jan Martsz. Merens
(1618, toegeschreven), Jacob Simonsz. Koning (1622, toegeschreven), Cornelis
van Neck, schepen van Hoorn (1626, gesign. JWAB fe:), kinderportret (1626, gesign.
JWAB), Govert Albertsz. 't Hoen en zijn vrouw Dieuwertje Pietersdr. Grootebroek
(1634, beide gesign. JWAB). Verder is van zijn hand het middenpaneel van een uit
de 16e eeuw dateerend drieslagluik, voorstellend de gerechtigheid (gesign. J. Waben
fc. 1622).
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In de coll. van baron Rob. Gendebien op het kasteel Les Arches bij Namen bevindt
zich het portret van Eva Ment, de vrouw van Jan Pietersz. Coen, aet. 26, 1631,
gesigneerd Ja Wab.ft. Jkvr. C.H. d e J o n g e vermoedt dat het pendant daarvan
van de hand van Wabben hetzelfde was als Coen's portret op naam van Moreelse,
dat bij den brand van Boymans in 1864 teloor ging. Copieën van beide portretten
hangen in het West-Friesch museum te Hoorn.
W u r z b a c h vermeldt nog op de verkooping Fr. Muller te Amsterdam van 1905:
De ontmoeting van Jacob en Rachel (1624, gesign. J. Waben), geschilderd op de
manier van Elzheimer. In de coll. Insinger van Loon (1903) was het portret van een
jongen, aet. suae 8, anno 1622.
Vermoedelijk is de schilder identiek met Mr. J a q u e s W a b b e n , weduwnaar,
van Alkmaar, die 23 Juli 1617 te Hoorn ondertrouwde met M a r y a E v e r t s ,
weduwe, van Amsterdam. Beide personen waren toenmaals in Hoorn woonachtig.
Daaruit zou blijken, dat de schilder van Alkmaar geboortig was.
Zie: A. H o u b r a k e n , De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders
(1718-29) II, 11; C. I m m e r z e e l , De levens en werken der hollandsche en
vlaamsche kunstschilders (1843) III, 213; W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II
(1910), 836; Catalogus der schilderijen in het West-Friesch Museum te Hoorn, bew.
door J.C. K e r k m e i j e r (1924), no. A 37, 86, 87, 88, 125, 133, 146; Huw. int. reg.
Hoorn (Rijksarchief Haarlem); C.H. d e J o n g e , Portretten van Jan Pietersz. Coen
en zijn vrouw Eva Ment in Jan Pietersz. Coen, N. Rotterd. Courant 8 Jan. 1937 (ook
als overdr. verschenen, met portr.).
Wijnman

[Waeijen, Johannes van der (1)]
WAEIJEN (Johannes v a n d e r ) (1), geb. 13 Juli 1639 te Amsterdam, overl. te
Franeker 4 Nov. 1701, zoon van J a c o b u s v.d. W. en G e r t r u i d S p i e g e l , die
behoorden tot den aanzienlijken handelsstand te Antwerpen. In zijn 17e jaar van
de latijnsche school, met een rede De pace bevorderd, liet hij zich Febr. 1655
inschrijven als student aan de academie te Utrecht, waar G. Voetius zijn leermeester
was, en 12 Juni 1658 te Leiden, waar hij het onderwijs volgde van Coccejus,
Heidanus en Hoornbeek. Alvorens zich in dienst te stellen van de kerk, ondernam
hij een reis door Duitschland en Zwitserland, waar
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hij meermalen predikte, o.a. te Genève en Frankfort. Hij werd daarna predikant te
Spaarndam (1662-65), Leeuwarden (1665-72) en te Middelburg (1672-77).
Aanvankelijk was hij de voetiaansche richting toegedaan en deed met Dr. A.
Matthaeus te Groningen een poging om zijn utrechtschen leermeester met prof.
Maresius te verzoenen, blijkens zijn Epistola ad amicum de reconciliatione D. Gisb.
Voetii et D. Sam. Maresii (1669). Langzamerhand neigde hij echter tot het
Coccejanisme, waarvoor hij te Middelburg openlijk partij trok. In 1674 schreef hij
(anoniem) een werkje over het lijden van Christus in Gethsemané, dat meermalen
is herdrukt. Tegen zijn coccejaansche gevoelens uitten zich Ds. Thilenus en L.v.
Rijssen te Heusden. Ook Ds. Abr. v.d. Velde beschuldigde hem van
onrechtzinnigheid. En toen hij ging ijveren voor de benoeming van Willem Momma,
Coccejus' leerling, tot hoogleeraar te Middelburg, werd hij met dezen door des
stadhouders tusschenkomst op 11 Dec. 1676 van zijn ambt ontzet. Hij vestigde zich
te Amsterdam, na door den magistraat en kerkeraad te Middelburg van zeer
vereerende getuigschriften te zijn voorzien. Daar stelde hij zijn apologie op:
Regtzinnige Leere en opregt Bedrijf. In 1677 ontving hij de benoeming tot hoogleeraar
in het Hebreeuwsch aan de hoogeschool te Franeker, waar hij 6 Dec. zijn ambt
aanvaardde met een Oratio de ecclesiae ex utraque Babylone exitu et eorum inter
se convenientia. Na op 4 Maart 1679 tot theol. dr. bevorderd te zijn, werd hij Witsius'
opvolger als prof. theologiae en tevens academieprediker. Door hem raakte te
Franeker de voetiaansche richting van den troon. Zijn grootste tegenstander was
Dr. H. Brinck te Joure, maar bij het hof te Leeuwarden stond hij met zijn medestander
David Flud van Giffen in blakende gunst, en uit alle hoeken van Europa stroomden
studenten naar Franeker om zijn lessen te volgen. Zijn voornaamste dogmatische
werken zijn Summa theologiae Christianae I (Fran. 1689); Theologiae Christianae
enchiridion (1700). Zijn Varia sacra (Fran. 1693) bevatten dogmatische en
exegetische verhandelingen. Polemisch van aard zijn de Positiones, De Betooverde
weereld van B. Bekker ondersogt en wederlegt (Fran. 1693) en Brief ter
wederlegginge van sekere brief bij D. Pontiaen van Hattem enz. (Fran. 1696). Als
homileet kan men hem leeren kennen uit zijn rectorale oratiën De incremento
cognitionis expectando tempore novissimo (Fran. 1686); De semihorio silentii (Fran.
1688); en De numero septenario (Fran. 1696, ed. alt. 1699); voorts uit de
Lijkpredikatie op het afsterven van Willem Anslaer (1695) en zijn Methodus
concionandi (Fran. 1704, 2e ed. 1718). Als geheimraad aan het friesche hof speelde
hij een niet onbelangrijke rol, zooals bleek in de verzoening tusschen Willem III en
prins Hendrik Casimir II, die door hem werd bewerkt. Als historieschrijver van
Friesland, welk ambt hem 21 Maart 1689 was opgedragen, heeft hij weinig
beteekend. Hij is driemaal gehuwd geweest, 1. met A l e t t a v a n H o f l a n d uit
Haarlem, die hem drie zonen schonk, waarvan J a c o b u s v.d. W. grietman werd
van Hemelumer-Oldephaert; 2. met C o r n e l i a V e t h (overl. 26 Aug. 1696), die
moeder werd van acht kinderen, van welke Johannes volgt; 3 met S a r a
C o r c e l l i s , de weduwe van zijn vriend Willem Anslaer (dl. VI, kol. 43).
Zijn door H. de Valk geschilderd portret is in het stadhuis te Franeker.
Zie: R. A n d a l a , Oratio funebris in obitum J. v.d. W. (Fran., 1701); A n t .
S c h u l t i n g i i Oratio funebris (Fran. 1702); W.B.
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S. B o e l e s , Frieslands Hoogeschool (Leeuw. 1879), II, 266-274; Y p e y , System.
Godget. II, 137, 138, 174-180; Y p e y e n D e r m o u t , II, 508-520; G l a s i u s ,
Godgel. Nederland, III, 570-576. Portretten, zie: F. M u l l e r , Beschr. Catalogus
(Amst., 1853), blz. 285-286; J.F. v a n S o m e r e n , Beschr. Catalogus (Amst.,
1891), blz. 674.
Wumkes

[Waeijen, Johannes van der (2)]
WAEIJEN (Johannes v a n d e r ) (2), geb. te Middelburg 20 Oct. 1676, overl. te
Franeker 9 Dec. 1719. Hij was een zoon van den hier voorafgaanden naamgenoot.
Hij werd tot het predikambt toegelaten in Nov. 1699, predikant te Midlum in 1700,
buitengewoon hoogleeraar te Franeker in Sept. 1701, academie-prediker aldaar in
1702, gewoon hoogleeraar in Aug. 1704, doctor theologiae 21 Mei 1707. Voor een
beroep als predikant te Middelburg mocht hij in 1705 bedanken. Hij was gehuwd
met A n n a L u c i a M e i j e r s , die als weduwe hertrouwde met J u s t u s
S c h e l l i n g e r , en overleed 28 Aug. 1736, oud 49 jaar. Van hem verscheen zijn
inaugureele rede, uitgesproken 6 Oct. 1707: Oratio de impotentia hominis animalis
ad capienda ea quae sunt Spiritus Dei (Fran. 1707) en: Oratio funebris in obitum
Nic. Gürtleri (Fran. 1712). Ook bezorgde hij de uitgave van den Methodus
concionandi van zijn vader (zie boven). Ruard Andala (zie dl. I, kol. 124-127) schreef:
Oratio funebris in obitum Joh. van der Waeyen, f. (Fran. 1717). Ook verscheen na
zijn dood: Academia Franequerana lugens.... obitum d. Joh. van der Waeyen, J. f.
(Fran. 1717), een verzameling lofgedichten.
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in het stadhuis te
Franeker; een ander kwam voor in een verkooping te Amsterdam 7 Juli 1903.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland, III ('s Hert. 1856), 576; W.B.S. B o e l e s ,
Frieslands hoogeschool en het rijksathenaeum te Franeker, II (Leeuw. 1879),
363-366; T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886),
23, 201 (ook voor den vader); Kerkelijk handboek (1911) Bijl., 169; C. S e p p , Het
godgeleerd onderwijs in Ned. ged. de 16e en 17e eeuw II (Leid. 1874), 311-313.
Knipscheer

[Wagenaar, Lutzen H.]
WAGENAAR (Lutzen H.), geb. te Heerenveen 15 Maart 1855, overl. te Middelburg
19 Oct. 1910, smidszoon, op 7-jarigen leeftijd mank geworden, ontving catechetisch
onderwijs der Chr. Geref. predikanten Vos en Noordtzij, verder bij de evangelisten
van de Vrienden der Waarheid de Ruiter en Kamans, bezocht de H.B.S. te
Heerenveen en het gymnasium te Zetten, werd gedoopt in de Herv. kerk te Andelst
door Ds. F.P.L.C. van Lingen, liet zich 17 Apr. 1875 inschrijven als student aan de
hoogeschool te Utrecht, waar hij een tijdlang onder den invloed geraakte van
Opzoomers logica en Doedes' kritische exegese. Maar Beets en van Oosterzee
wekten het geloof uit zijn kinderjaren weer bij hem op, en Dr. Kuypers
Heraut-artikelen grepen hem diep aan. In 1879 bracht een pinksterbezoek in de
pastorie van een zijner academievrienden, Hein Hoekstra te Idsegahuizen, hem
geheel terug tot de Gereformeerde belijdenis. Tot theol. Dr. bevorderd op een
proefschrift Het Reveil en de Afscheiding (Heerenveen 1880), werd hij Oct. 1881
proponent en achtereenvolgens predikant te Wons (1882-84), Heeg (1884-89),
Leeuwarden (1889-92), Arnhem (1892-98) en Middelburg (1898) tot zijn dood. Te
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Heeg brak hij vooral onder invloed van Dr. Mr. W. van den Bergh met de synodale
organisatie en werd met Ds. Ploos van Amstel te Reit-
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sam en Sikkel te Hijlaard een der leiders van de Doleerenden en van de nieuwe
kerkformatie. Met Ds. Lion Cachet en W. Hovy riep hij het zendingscongres samen
te Amsterdam in April 1889. In Friesland was zijn sociale actie niet zonder beteekenis.
Niet van litteraire talenten ontbloot, stelde hij zijn pen in dienst van de friesche
letteren. Zijn polemiek met Pieter Jelles Troelstra in zake het Chr. onderwijs Hark
ris Piter was een gebeurtenis. Zijn Tsjerk Ages is het eenige friesche historische
drama. Ds. S. Huismans verzorgde zijn verspreid friesch werk in den bundel Moai
sein, Lutzen! (Snits, 1907). Het journalistieke werk vindt men in de Kerkboden van
Friesland, Gelderland en Zeeland. Als kerkhistoricus verscheen van hem: Een
wandel met God. Levensbeschrijving van J.J.A. Ploos van Amstel (1895); De
Hervormer van Gelderland. Levensbeschrijving van Johannes Fontanus (Kampen,
1898); Het leven van Graaf Willem Lodewijk, een vader des vaderlands (Amst.
1904); Van strijd en overwinning, De groote synode van 1618 op 19 en wat aan
haar voorafging (Doesburg 1907-1909). Den 15. Sept. 1906 sprak hij in
tegenwoordigheid van H.M. de Koningin de rede uit bij de onthulling van het
stadhouderlijk standbeeld op het Hofplein te Leeuwarden, welke verscheen onder
den titel: Een vader des vaderlands, Us Heit (Leeuw. 1906). Nog publiceerde hij:
De maatschappelijke ellenden, hare oorzaken en geneesmiddelen, 2e dr. van De
Profundis (Balk, 1888); Het ambt aller geloovigen (Leeuw. 1890); een referaat in de
Acta van het zendingscongres (Amst., 1890); Gebedsvolharding (Leeuw. 1891); Hij
blijft getrouw. Een aandenken aan Zondag 4 Sept. 1892 voor de gemeente van
Arnhem behelzende de bevestigingsrede van Ds. J.J.A. Ploos van Amstel en de
intréepreek van Ds. L.H. Wagenaar; Intreepredikatie te Middelburg (1898); Gods
lankmoedigheid over Nederland, Tijdpreek bij het optreden van het ministerie Kuyper
(Middelb. 1901); Genade en eere gegeven. Gedachtenisrede zijner 25-jarige
ambtsbediening (Goes 1907).
Zie: Christel. Encyclopaedie (V, 684; P.J. T r o e l s t r a , Gedenkschriften (Amst.
1927), I, 247; mijn Frysk Reveil (Boalsert); mijn Bodders yn e Fryske Striid (Boalsert
1926); mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1933); mijn Stads- en Dorpskroniek van
Friesland II reg.; Handboek ten dienste van de Geref. Kerken in Nederland (Goes
1911).
Wumkes

[Walbroeck, Hermanus]
WALBROECK (Hermanus), gedoopt te Rotterdam in 1664 of 65 als zoon van
A n d r i e s , trouwde aldaar 30 Nov. 1700 met J o s y n t j e B e l l a e r t , en werd 28
Febr. 1755, oud 90 jaar, in de Prinsenkerk aldaar begraven.
Hij was een voortreffelijk geelgieter en werd in 1708 voor het eerst als hoofdman
van het St. Eloisgilde geëligeerd. Van zijn producten zijn nog bekend een bronzen
vijzel van 1710, 27 Febr. 1934 verkocht in van Stockum's Antiquariaat te 's
Gravenhage en enkele brandspuitpenningen van Zierikzee van 1728.
Zie: E r n s t P o l a k in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde XX (1933).
Wiersum

[Walraven, Nathanael]
WALRAVEN (Nathanael), geb. in 1663 te Vlijmen, overl. 23 Juni 1729 te Helmond,
zoon van G e r a r d u s W. en (?) v a n B r o e k h u i z e n , studeerde achtereenvolgens
aan de latijnsche school te 's Hertogenbosch en aan de universiteit te Utrecht, werd
in 1689 proponent bij de classis van Gorinchem en 5 April 1690 beroepen tot adjunct
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predikant van zijn grootvader, Ds. J o h a n n e s v a n B r o e k h u y z e n , te Helmond.
Bij het overlijden van dezen, 8 Jan. 1691,
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trad hij in vollen dienst. In de jaren 1700 en 1701 weerde hij zich geducht in de zaak
betreffende de ontvluchte notarisdochter Sophia Alberts (dl. III, kol. 17-20), zond
verschillende rekesten aan de Staten-Generaal en stelde een groot deel dezer
kwestie in het kerckenboek van Helmondt te boek. Door de komst der Franschen
in Dec. 1701 was hij genoodzaakt de vlucht te nemen en werd zijn woning geheel
geplunderd. Eerst in Aug. 1703 was hij te Helmond terug. Tijdens een predikatie op
den bededag van 1727 werd hij door een verlamming in de tong getroffen en 15
Sept. d.a.v. werd hij op zijn verzoek, wegens ouderdom en zwakte, ontslagen onder
het toestaan van een adjunct.
Hij huwde in Juni 1694 te Maastricht met S u s a n n a C a t h a r i n a H e l d e w i e r
(geb. te Maastricht, overl. 25 Maart 1709 te Helmond) en hertrouwde 22 November
1714 te Helmond met A n n a H e n d r i n a v a n S o n , (weduwe van Mr. Philip
Johan du Rieu, in leven ontvanger der convooien en licenten te Helmond).
Uit het eerste huwelijk werden o.m. geboren: R a c h e l , ged. 24 April 1695, overl.
16 Juni 1740 alh. gehuwd met Ds. J o h a n T h e o d o o r v a n d e r L o o , pred.
te Oerle en hertrouwd met H e n d r i k D o n k e r ; E v a C a t h a r i n a , ged. 5 April
1697 te Helmond, overl. 7 Maart 1742 ald., ondertr. te Helmond en getrouwd te
Deurne 8 Febr. 1723 met den koopman C o r n e l i s I n g e h a m ; J o h a n n e s
F r a n ç o i s , geb. 30 Juli 1705 te Helmond, overl. ald. 1769, vestigde zich 1736 als
procureur en notaris in zijn geboortestad, was in 1740 gehuwd met S u s a n n a
K u i j p e r s (geb. te Mierlo en overl. 1765 te Helmond).
Zie: J. H e e r e n , Biogr. Wdb. van Helmond, 234-236; Bossche Bijdragen, IX,
267 e.v.
Heeren

[Walsweer, Matthias]
WALSWEER (Matthias), geb. te Franeker, overl. 6 Juni 1652, broeder van Ds.
A b r a h a m W. te Tjerkwerd en van D o m i n i c u s W. te Deinum, was predikant te
Exmorra c.a. (1621-24), Burgwerd c.a. (1624-37) en Franeker (1637) tot aan zijn
dood. Op zijn dood verscheen: A b r a h a m d e G r a u , Naenia ad urnam Matth.
Walsweer (Franeq. 1652). Over zijn twist met Cloppenburch zie W.B.S. B o e l e s ,
Geschiedenis der Franeker hoogeschool II, 188.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 230,
274, 306.
Wumkes

[Wanning, Johannes]
WANNING (Johannes), belangrijk componist in de 2e helft van de 16e eeuw. Uit
Kampen afkomstig, leefde te Dantzig en was aldaar kapelmeester aan de Maria-kerk.
Over zijn leven is verder niets bekend.
Werken (uitsluitend geestelijke meerstemmige gezangen op latijnsche teksten):
Sacrae Cantiones (1580), 24 gez., 5-8 st.; Sententiae (1584), 52 gez., 5-7 st.; Sacrae
Cantiones (1590), 27 gez., 5-6 st. Van de Sententiae zijn er 4 opnieuw uitgegeven
door de Ver. v. Nederl. Muziekgeschiedenis, uitg. VIII.
Zie: de voorrede door R. E i t n e r in laatstgenoemde uitgave.
van den Sigtenhorst Meyer

[Warmolts, Catharinus Cornelius Christianus]
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WARMOLTS (Catharinus Cornelius Christianus), geb. te Oosternieland 12 Juli 1792,
overl. te Leeuwarden 25 Nov. 1857, zoon van Ds. H.R. W a r m o l t s , liet zich 14
Sept. 1808 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen en promoveerde
aldaar op stellingen tot licentiaat in de rechten 7 April 1814. Hij vestigde zich als
advocaat-procureur te Leeuwarden in 1816 en
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huwde met A r e n d i n a H o e k s e m a , geb. 14 Mei 1796 en aldaar overl. 21 Nov.
1864, die hem drie dochters schonk: J e a n n e t t e E d e l i n a , geb. te Leeuwarden
21 April 1832, overl. te Groningen 9 Jan. 1865, E n g e l t j e , geb. te Leeuwarden
1829, aldaar overl. 7 Jan. 1906, S y b e r d i n a C a t h a r i n a , geb. te Leeuwarden
7 April 1826, aldaar overl. Jan. 1912, en een zoon R u d o l p h u s , geb. te
Leeuwarden Juni 1821, aldaar overl. Mei 1881. Zoowel de ouders als de kinderen
liggen begraven op het kerkhof te Huizum. Hij vertaalde en voorzag van
aanmerkingen: G. H u f e l a n d , Verhandeling over den eigenaardigen geest van
het Romeinsche regt in het algemeen, en met betrekking tot de hedendaagsche
Wetgeving en regtsgeleerdheid (Leeuw. 1827).
Zie: Album studiosorum academiae Groninganae (Gron. 1915), 259, 261, 509;
W. E e k h o f f , De Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden (Leeuw. 1870), 43.
Wumkes

[Warner, Levinus]
WARNER (Levinus), geb. 1619 in het vorstendom Lippe, overl. 22 Juni 1665 te
Constantinopel, kwam in 1638 te Leiden studeeren in de theologie en de oostersche
talen o.a. onder leiding van Golius (dl. X, kol. 287) en l'Empereur van Oppyck (dl.
VIII, kol. 1031). Hij bleef daar tot 1644. Uit een viertal werkjes, welke hij in die jaren
heeft uitgegeven, blijkt reeds zijn kennis vooral van Arabisch en Perzisch. Ter
voortzetting van zijn studie begaf hij zich in 1644 naar Constantinopel, waar hij zijn
intrek nam bij den nederl. gezant bij de Porte. Door zijn talenkennis was hij in staat
de op Turkije handel drijvende kooplieden goede diensten te bewijzen en op hun
aanbeveling benoemden de Staten-Generaal hem in 1654 tot opvolger van den in
dat jaar overleden ‘resident’ Nicolo Gijsbrechti. Dit ambt heeft hij tot aan zijn dood
bekleed, gedurende welken tijd hij zijn lastgevers in den Haag in latijnsche brieven
uitvoerig inlichtte over de gebeurtenissen in het turksche rijk en omliggende landen,
benevens over de vele moeilijkheden, die daaruit voor hem als zaakgelastigde
voortvloeiden. Hij was gehuwd met C o c o n e d e C h r i s t o f l e ; zijn broeder
F r e d e r i k W. is eenige jaren nederl. consul in Athene en Morea geweest.
Een hem in 1648 aangeboden professoraat in het Hebreeuwsch te Leiden sloeg
hij af, in het belang van zijn studiën de voorkeur gevende aan een voortgezet verblijf
in het Oosten. In 1650 verleenden de leidsche curatoren hem op zijn verzoek een
toelage van ƒ 300 tot het maken van een studiereis door Klein-Azië, in het vertrouwen,
dat W.'s kennis van het Oosten later ten goede zou komen aan de academie aldaar.
Als blijk van erkentelijkheid heeft W. de meer dan 600 handschriften, die hij
gedurende zijn verblijf in het Oosten bijeengebracht had, vermaakt aan de universiteit
te Leiden, waar deze kostbare verzameling drie en een half jaar na zijn dood werd
ontvangen en nog altijd belangrijk materiaal voor de oostersche studie verschaft.
Deze handschriften leggen tevens getuigenis af van den ijver, waarmee W. zich
op de studie toelegde, ondanks de vele aan zijn ambt verbonden beslommeringen.
Niet alleen zijn vele teksten aan den rand met zijn aanteekeningen voorzien, maar
bovendien bevinden zich daaronder verscheidene bundels met eigenhandig door
hem geschreven vertalingen, opmerkingen en aanteekeningen over oostersche
taalkunde, geschiedenis, geographie en medische en theologische onderwerpen,
welke hij ongetwijfeld, eenmaal in de
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republiek teruggekeerd, uitgewerkt en uitgegeven zou hebben. Naast de semietische
talen beoefende hij ook het Turksch, Perzisch, Armenisch en Nieuw-Grieksch. Zijn
belangstelling gold daarbij vooral de geographie en de kerkelijke organisatie en
liturgie der oostersche Christenen. Van W.'s omvangrijke geographische
verhandeling, getiteld: Nova Asiae descriptio geographica, cum introductione
historica, heeft Nic. Witsen (dl. IV, kol. 1473) gebruik gemaakt bij de samenstelling
van zijn werk over Noord- en Oost-Tartarije. Een vertaling van den geheelen Bijbel
in het Turksch, voor welker voltooiing W. in het bijzonder had geijverd, en waarbij
hij medewerking had verkregen zoowel van Golius als van Laurens de Geer, die
zich door bemiddeling van Joh. A. Comenius (dl. VIII, kol. 302), bereid had verklaard
de uitgave te bekostigen, werd eerst in 1827 uitgegeven voor rekening van het
Engelsche bijbelgenootschap.
De titels van W.'s vier in druk verschenen geschriften luiden: Dissertatio, qua de
Vitae Termino, utrum fixus sit an mobilis, disquiritur ex Arabum et Persarum scriptis
(1642); Compendium historicum eorumque quae Muhammedani de Christo et
praecipuis aliquot religionis Christianae capitibus tradiderunt, te zamen met een
Appendix miscellaneorum theologicorum quae sub stylum venerunt (1643);
Proverbiorum et Sententiarum Persicarum Centuria collecta, et versione notisque
adornata (1644); Epistola valedictoria, in qua inter alia de Stylo Historiae Timuri
(1645).
Zie: W.N. D u r i e u , Levini Warneri de rebus Turcicis epistolae ineditae (Lugd.
Bat. 1883); M.Th. H o u t s m a , Uit de Oostersche correspondentie van Th. Erpenius,
J. Golius en Lev. Warner in Verhand. Kon. Acad. v. Wetensch., Afd. Letterk. XVII
(1887); D.C. H e s s e l i n g , Συλλογη Σλληνικων παροιμιων ύπο Lev. Warner (Athene
1900); M.M. K l e e r k o o p e r e n W.P. v a n S t o c k u m De boekhandel te
Amsterdam ('s Grav. 1916); W.M.C. J u y n b o l l , Zeventiende-eeuwsche beoefenaars
van het Arabisch in Nederland (Utr. 1931).
Juynboll

[Weddik, Bartholomeus Theodorus Lublink]
WEDDIK (Bartholomeus Theodorus L u b l i n k ), geb. te Amsterdam 18 Sept. 1801,
overl. te Utrecht 7 Nov. 1862. Hij was eerst in 1827 hulpprediker bij de luthersche
gemeente te Utrecht, daarna predikant te Purmerend sedert 5 Apr. 1829, te
Rotterdam van 4 Nov. 1832 tot 19 Juni 1836, eindelijk te Amsterdam totdat hij
wegens ziekte zijn ambt moest neerleggen. Met Karel Nicolaas Meppen (zie dl. II,
kol. 897) richtte hij De Tijdspiegel op in 1844. Hij schreef: Kerkelijke redevoering ter
herdenking aan de overgave der Augsburgsche Geloofsbelijdenis in 1530 (Purm.
1830); Gedachten en Beelden, 4 stukken (Amst. 1831 en 32; 2e dr. 1834; verkorte
uitgave 1852 o.d.t.: Oudoom Jakobs gedichten- en beeldenboek); Het leven en
bedrijf van M. Luther, twee deelen (Amst. 1839); Ter nagedachtenis van M. Luther's
sterven (Amst. 1846); Rede over Ef. 4:1-6 en de spreuk: ‘Eenheid in het noodige....’
(Amst. 1847); Rede bij het tweede eeuwgetijde van den Munsterschen vrede (1848);
Kerkelijke toespraak ter herdenking van 25-jarigen Evangeliedienst te Amsterdam
(Amst. 1861); Afscheidswoord aan de leden der Evg. Luth. gemeente te Amsterdam
(Amst. 1862), en vele andere werken elders meermalen opgegeven. Zijn zoon
J.W.Th. schreef over hem, zie volg. art.
Zijn portret is gelithografeerd door J.D. Ebersbach en J.H. Hoffmeister.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 352-
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354; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 251, 265; Alphab.
naamlijst van boeken, enz. (1833-49), 52, 78, 197, 396, 414, 416, 433, 510, 555,
607; Brinkman's Catalogus van boeken (1850-82), 80, 96, 246, 529, 703, 743, 750,
944, 1066, 1069; 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), 231, Bijl. 123.
Knipscheer

[Weddik, Johann Wilhelmus Theodoor Lublink]
WEDDIK (Johann Wilhelmus Theodoor L u b l i n k ), geb. te Purmerend 25 Nov.
1830, overl. te Wiesbaden 5 Aug. 1910. Bartholomaeus Theodorus L.W., hiervoor,
was zijn vader. Hij was luthersch predikant te Harlingen van 21 Jan. 1855 tot 4 Apr.
1858, daarna te Zutfen tot 1861, eindelijk te Utrecht; emeritus 1 Mei 1885. Hij schreef
o.a.: Een ontslapen Evangeliedienaar (zijn vader) in Oud en Nieuw uit de gesch.
der Ned. Luth. kerk II (1863), 195-210; Zang der hulde aan M. Luther (Rott. 1883);
Verpligte rekenschap en ontboezemde wenschen, Afscheidswoorden.... 19 April
1885 (Utr. 1885), en vertaalde eenige werken, waarvan wij elder de titels vinden.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 354 v.; Brinkman's Catalogus (1850-82), 456, 750, 754, 1030, 1372; (1882-91),
69, 144, 588, 595; (1891-1900), 327, 774; (1901-10), 1144.
Knipscheer

[Wedel, Willem van]
WEDEL (Willem v a n ), geb. in het Sticht van Osnabrük, waarschijnlijk terechtgesteld
in voorjaar 1572.
In 1569 of 70 woonde hij in Norden, en liet zich daar als burger inschrijven. Hij
kwam veel in aanraking met de Watergeuzen, leerde bijna alle Geuzenkapiteins
kennen en kwam later zelf ook op de vloot. Begin 1572 werd hij door de Spanjaarden
gevangen genomen en 18 Apr. 1572 door Robles te Groningen verhoord.
Zie over hem: H a g e d o r n , Ostfrieslands Handel und Schiffahrt, 225; Rijksarchief
te Groningen, Inventaris, Reg. II (1572), 69.
Vogels

[Weede van Dijkveld, jhr. Everard van]
WEEDE VAN DIJKVELD (jhr. Everard v a n ), geb. te Amsterdam 15 Mei 1834,
overl. te Utrecht 15 Apr. 1893, was de zoon van Mr. J a c o b J a n v a n W e e d e
en H e s t e r C a t h a r i n a W i l l i n k . Zijn vader overleed in 1836 en hij ging met
zijn moeder wonen op de buitenplaats Meer en Bosch onder Heemstede. Op 7 Mei
1853 werd hij als student in de rechten te Utrecht ingeschreven, maar hij voleindigde
zijn studiën niet, toen hij 2 Apr. 1857 huwde en aan de Bilt ging wonen. In 1862
keerde hij naar Utrecht terug. Hij werd lid van vele christelijke vereenigingen en
heeft daarvoor zeer veel arbeid verricht. In het bijzonder voor de Heldring's
gestichten.
In 1878 was hij de eerste, die zich in een manifest verklaarde tegen het door Dr.
A. Kuyper op touw gezette monsterpetitionnement tegen de schoolwet van Kappeyne
(dl. III, kol. 670); zooals zijn levensbeschrijver zegt, heeft hij veel eerder dan velen
van zijn vrienden den adder vermoed, die stak onder het gras dat welig groeide op
den akker der ijveraars voor een school met den bijbel.
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In 1885 werd hij tot lid van den Gemeenteraad van Utrecht gekozen en 14 Mei
1889 ook tot lid der Provinciale staten van Utrecht, het laatste als candidaat der
liberalen. Hij bleef beide tot zijn overlijden.
Hij huwde 2 Apr. 1857 A d e l a ï d e M a r i e P a u l i n e F r é d é r i q u e S c h u y t ,
geb. 29 Sept. 1833, bij wie hij 2 zonen, van wie een jong stierf en 4 dochters, van
wie 3 jong stierven, had.
Zie: Utrechtsch Jaarboekje (1894), 259, door A.W. B r o n s v e l d , met portret.
Ramaer
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[Weehard, Jacobus]
WEE(H)ARD (Jacobus), overl. te Enkhuizen in 1718. Hij was luthersch predikant
te Bodegraven van 1680 tot 95, daarna te Alkmaar, en van 22 Dec. 1697 af te
Enkhuizen. Joh. Christophorus Colerus (zie dl. VII, kol. 309) hield een lijkrede op
hem. Hij hield een lijkrede op George Hendrik Petri (1704), en schreef: Zions
vreugdentijt over hare verlossinge en uytgang uit Babel in 't jaar 1517 (Amst. 1717).
Hij vertaalde: H. M u l l e r , Geestelijke verkwikkende uuren, een dagboek, uit het
Hoogduitsch (Enkh. 1700).
Zie: J. L o o s j e s , Naamlijst der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s
Gravenh. 1925), 355.
Knipscheer

[Weenix, Jan]
WEENIX (Jan), schilder, werd geb. 1640 te Amsterdam en overleed aldaar 20 Sept.
1719. Hij was de zoon van Jan Baptist W., die volgt, eerst diens leerling en daarna
misschien ook van zijn oom M. d'Hondecoeter. Na den dood van zijn vader leefde
hij van 1664-68 te Utrecht, later trok hij naar Amsterdam, waar hij 7 Oct. 1679
P e t r o n e l l a B a c k e r huwde, die 20 jaar oud was en op den Fluweelen Burgwal
woonde; W. zelf was toen 30 jaar en woonde op de Keizersgracht. 12 Oct. 1679
maakten zij hun testament. Van 1702-14 werkte W. op het slot Bensberg bij
Dusseldorp voor den keurvorst Joh. Wilh. v.d. Palts; thans bevinden zich deze
schilderijen in München, Augsburg en Schleissheim. Geruimen tijd vertoefde hij bij
zijn vriend Waterloo, op diens buiten tusschen Maarsen en Breukelen. Zijn laatste
jaren was W. in Amsterdam. Hij had waarschijnlijk een dochter, die bloemschilderes
was. W. werd begraven in de N.Z. kapel. W. schilderde portretten, groote figuren,
landschappen, vooral ook stillevens o.a. groote jachtstukken, waarbij men
onderscheid kan maken tusschen jachtstillevens van waterwild, van groot wild en
klein wild; doode hazen en zwanen waren zijn specialiteit. In zijn jeugd volgde hij
zijn vader na en schilderde ook havengezichten enz. Omstr. 1670 heeft hij voor
Waterloo diens landschappen met figuren voorzien, hij werkte ook voor Barth. van
der Helst. Dirk van Valkenburg was zijn leerling. Naar hem maakte o.a. de Launay
prenten.
Een geschilderd zelfportret was in de 18e eeuw in bezit van zijn dochter, 1813 in
coll. D. van Dyl te Amsterdam wellicht hetzelfde, een ander in de verkooping der
coll. Neville D. Goldsmid Parijs 4 Mei 1876; een prent door P. Tanjé.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 847.
J.M. Blok

[Weenix, Jan Baptist]
WEENIX (Jan Baptist), schilder en etser, werd omstr. 1621 vermoedelijk te
Amsterdam geboren en is overleden te Doetichem vóór 19 Nov. 1663. Zijn vader
was de bouwmeester J a n W e e n i x , zijn moeder heette G r i e t j e H e r e m a n s .
Reeds op jeugdigen leeftijd verloor hij zijn vader. J.B.W. was eerst leerling van Jan
Micker, misschien te Amsterdam, toen van Abraham Bloemaert te Utrecht en tenslotte
te Amsterdam van Nic. Moeyaert. Zijn vrouw, met wie hij huwde, toen hij 18 jaar
was in 1638, heette J u s t i n a d'H o n d e c o e t e r , en was de dochter van den
landschapsschilder Gilles d'H. (dit dl., kol. 383), die datzelfde jaar stierf. Hij heeft
twee kinderen nagelaten: Jan, geb. in 1640 (hiervoor) en G i l l i s . Waarschijnlijk
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ging hij in Maart 1642 naar Italië. Vóór dien tijd maakte hij zijn testament (den 30
Nov. 1642); erfgenamen waren zijn vrouw en zijn zoon Jan. In 1643 was hij tegelijk
met J. Asselijn in Rome, waar hij den bentnaam ‘Ratel’ ontving, omdat hij een
spraakgebrek had. Hij bleef
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tot 1663 in Italië. Daar werkte hij vier jaar voor den kardinaal Giov. Batt. Pamfili
(sedert 1644 paus Innocentius X). In 1649 werkte hij te Utrecht en vormde met de
schilders Willem de Heusch, Corn. Poelenburgh en Jan Both het bestuur van het
utrechtsche St. Lucasgilde. In 1663 vernemen wij 19 Nov. uit het testament van een
van zijn zusters, dat haar broer Jan Baptist overleden is. Een 2de zuster, Sara, was
gehuwd met D a v i d v a n M o l l e m te Haarlem, weer een andere met Melchior
d'Hondecoeter. De weduwe van J.B.W. handelde na den dood van haar man in
tegels, steenen enz. En dan hooren wij den 28. Oct. 1667, dat Geertr. Willemsd.
mede-erfgenaam van haar oom Jan, haar erfenis ontvangen wil.
W. heeft voornamelijk stillevens, o.a. groote jachtstukken geschilderd, verder
havengezichten in Italië, en ook portretgroepen van groot formaat met
architectonischen of landschapachtigen achtergrond. Leerlingen zijn: Nic. Berchem,
zijn zwager Melch. d'Hondecoeter en zijn zoon Jan.
Zijn door een onbekende geschilderd portret was in de verkooping der coll. J. van
der Marck 25 Aug. 1773 te Amsterdam; gegraveerde portretten door J. Houbraken
naar B. van der Helst en door J.C. Hamburger.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 846; A.
B r e d i u s , in Oud-Holland 45 (1928),; Oud-Holland 44 (1927); C.H. d e J o n g e
in Revue de l'art ancien et moderne LXVI (1934); Revue de l'art ancien et moderne
LXVII (1935), zie ook Nov. 1934; W. M a r t i n in Weltkunst 36 (1934); Wellkunst,
44 (1934).
J.M. Blok

[Weerts, Mr. Arnold Jacob]
WEERTS (Mr. Arnold Jacob), geb. te Deventer 7 Nov. 1740, overl. te Arnhem 19
Jan. 1828, was de zoon van Mr. J o h a n W e e r t s en J o h a n n a M a r g a r e t h a
L e m k e r . Hij werd 1 Febr. 1758 aan het athenaeum te Deventer als student
ingeschreven. Eenige jaren later (wanneer is onbekend) is hij in de rechten
gepromoveerd.
Hij werd omstreeks 1770 een der burgemeesters van Deventer, maar moest deze
betrekking bij de revolutie van Jan. 1795 als Oranjegezinde opgeven. Hij bleef
ambteloos totdat hij 15 Mrt. 1803 in het departement Overijsel gekozen werd tot lid
van het Wetgevend lichaam, maar reeds 16 Juni d.a.v. werd hij bij zijn periodieke
aftreding niet herkozen. De raadpensionaris Schimmelpenninck, die zijn stadgenoot
geweest was, maakte dit goed door hem 6 Mei 1805 te benoemen tot een der twee
leden van genoemd lichaam voor Overijsel. Het aantal leden was van 35 op 19
ingekrompen, deze benoeming was dus een groote onderscheiding. Op 26 Sept.
1806 werd hij door koning Lodewijk in het nu tot 39 leden uitgebreid Wetgevend
lichaam benoemd. Op 18 Oct. 1809 werd hij, ditmaal met zijn goedvinden, niet
herkozen. Sedert bleef hij ambteloos.
Hij huwde 9 Febr. 1762 E v a A l e x a n d r i n e W e n t h o l t , geb. 19 Apr. 1740,
overl. 25 Nov. 1820, bij wie hij 4 zonen, van welke Johan volgt, en 4 dochters had.
Ramaer

[Weerts, Mr. Johan]
WEERTS (Mr. Johan), geb. te Deventer 17 Jan. 1769, overl. te Arnhem 15 Mei
1842, zoon van den voorgaande. Hij studeerde eenige jaren aan het athenaeum in
zijn geboortestad, werd 20 Sept. 1790 te Leiden ingeschreven en promoveerde
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daar in de rechten 2 Juli 1791 op een dissertatie Ad legem 61. Dig. de condictione
indebiti.
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Hij werd advocaat te Deventer en werd bij de instelling der gerechtshoven van de
nieuwe departementen op 8 Juni 1799 door de Eerste Kamer tot raadsheer in dat
van het departement van den Rijn gekozen. De hoofdstad daarvan was Arnhem,
maar het hof was te Utrecht gevestigd. Toen, na den staatsgreep van 19 Sept. 1801,
de oude provinciën, hoewel met den naam departement, in 1802 hersteld werden,
werd hij raadsheer in het hof van Gelderland en verhuisde hij naar Arnhem, waar
hij sedert is blijven wonen. Onder het fransche bewind heeft hij geen ambt willen
aanvaarden.
In Dec. 1815 werd hij tot lid van den raad der stad Arnhem benoemd. Op 1 Juni
1823 werd hij door dien raad gekozen tot plaatsvervangend lid der Staten van de
provincie Gelderland, en toen 16 Apr. 1824 een lid voor Arnhem overleed, trad hij
als zijn opvolger op. In Mrt. 1824 werd hij benoemd tot burgemeester van Arnhem;
hij bleef dit tot zijn overlijden.
Op 11 Juli 1826 kozen zijn medeleden in de Staten hem tot lid van de Tweede
Kamer. Als zoodanig behoorde hij tot de gematigde richting. In Apr. 1838 was hij
met den voorsteller, den minister van Financiën Beelaerts van Blokland (dl. I, kol.
273) de eenige, die stemde voor het wetsontwerp tot droogmaking van het
Haarlemmermeer en tot aanleg van een spoorweg van Amsterdam langs Arnhem
naar de duitsche grens. Op 19 Mrt. 1839 werd de droogmaking van het
Haarlemmermeer, nu zonder combinatie, met 6 stemmen tegen aangenomen.
Hij werd bij Koninklijk besluit van 22 Oct. 1840 tot lid der Eerste Kamer benoemd
en bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 14 Sept. 1799 A d r i a n a M a r i a v a n d e r N i e p o o r t , geb. 24
Oct. 1777, overl. 2 Nov. 1855; bij haar huwelijk was zij reeds weduwe van M i c h i e l
D e r k v a n d e r B u r g h . Bij haar had hij een zoon, die op den leeftijd van 7 jaren
overleed, en elf dochters, waarvan ook verscheidene jong stierven.
Ramaer

[Weeze, Theodorus van]
WEEZE (Theodorus v a n ), geb. te Nijmegen 6 Juni 1586 of 87, overl. te Utrecht 7
Aug. 1629. Hij werd geboren uit aanzienlijke ouders, die tot vijfmaal toe verbanning
met achterlating van al hun bezit verkozen boven verzaking van hun geloof. Hij
studeerde op verschillende plaatsen, o.a. in de rechten te Douai, en trad in 1609 in
de Sociëteit van Jezus. Hem werd tot arbeidsveld vooral de Veluwe aangewezen
en hij was in 1617 de eerste priester, die weer zijn verblijf vestigde te Zutphen. Van
hieruit doorkruiste hij de naburige streken om, vaak bij nacht en ontij, den geloovigen
geestelijken bijstand te verleenen. De predikanten en de gereformeerde magistraat
trachtten door bedreigingen, boeten en plakkaten zijn werkzaamheid te bemoeilijken
en eindelijk gelukte het, hem in den kerker te doen werpen. Zijn trouw werd echter
niet aan het wankelen gebracht en door zijn zachtzinnigheid won hij de harten der
meest verbitterden zoozeer, dat juist dezen zijn bevrijding bewerkten. Toen hij deze
echter slechts gebruikte om nog harder te arbeiden, ontketende zich zulk een storm,
dat hij meende aan den raad zijner katholieke vrienden gevolg te moeten geven en
zich met goedvinden van den pauselijken nuntius naar Utrecht terugtrok. Nu waren
het vooral Utrecht en omstreken, ja de geheele Nederbetuwe, die het voorwerp
zijner geestelijke zorg uitmaakten. Op zijn raad wijdden zich te Culemborg eenige
meisjes van de aanzienlijksten der stad aan de geestelijke zaken,
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zoogenaamde ‘klopjes’; nergens waren zij zoo goed georganiseerd.
Zie: Arch. aartsb. Utr. III, 284; XX, 364, 377; XXVIII, 354vlg.
Kleijntjens

[Weg, Cornelis Douwes van der]
WEG (Cornelis Douwes v a n d e r ), geb. te Hallum 31 Dec. 1834, overl. te Dongjum
26 Jan. 1893, zoon van den landbouwer D o u w e J a n s v.d. W. en S y t s k e
C o r n e l i s S l i m , ging school te Oude Bildtzijl, legde zich toe op de
veeartsenijkunde door zelfstudie en deed daarin examen. Hij huwde 9 Juni 1857
met T r i j n t j e J a n s B a k k e r (overl. 30 Aug. 1904), een boeredochter van Hallum,
en werd boer te Dongjum. Hij blonk ver uit boven den doorsneêlandbouwer, zoodat
hij 15 Dec. 1885 benoemd werd tot burgemeester van Franekeradeel, welk ambt
hij tot zijn dood bekleedde. Hij schreef: Handleiding voor paardenfokkerij (Groningen
1893). Meer bekendheid kreeg hij door zijn tooneelstukken, die verschillende drukken
beleefden. Bekroond werd Smids Feikje ef Rjuerdom's Testemint (1884). De andere
zijn getiteld: Jetske de Wees (1885); Pier en Pierkje (1886); Hwa is yens neiste
(1890). Verdere bijdragen van hem in het Friesch vindt men in Forjit my net (1881-89)
en Swanneblommen (1886-87).
Zie: J.J. H o r n s t r a in Fryslân (1929), 17-20; mijn Bodders yn de Fryske Striid
(Boalsert 1926), 612.
Wumkes

[Weiland, Jacob Andries]
WEILAND (Jacob Andries), geb. te Utrecht 9 Mei 1784, overl. aan het Plein te 's
Gravenhage 8 Mei 1869, rechtsgeleerde en letterkundige. Hij was een zoon van
den volgende en werd 12 Sept. 1800 als litt. student in het Staten-college te Leiden
ingeschreven. Hij promoveerde 18 Maart 1807 aldaar op stellingen tot doctor in de
rechten en vestigde zich daarna als advocaat te Rotterdam. In 1826 werd hij
substituut van den procureur-generaal te 's Gravenhage, terwijl op 16 Sept. 1838
zijn benoeming volgde tot raadsheer in het Gerechtshof aldaar. Hij woonde op den
Binkhorst even buiten 's Gravenhage.
Op juridisch gebied schreef hij: Proeve over het al of niet geoorloofde eener
openlijke wetenschappelijke beoordeeling der bestaande wetten (Amst. 1810);
Proeve over eenige belangrijke onderwerpen uit de wetenschap der wetgeving
(Amst. 1814); Bijdragen tot de wetenschap der strafregtpleging (Delft 1826); Over
de doodstraf, beschouwd uit het oogpunt van het regt en van den geest des
Christendoms. Naar het Hoogd. gevolgd en met aanm. begeleid (Dordr. 1828).
Meer op letterkundig terrein liggen zijn Scribleriana, zijnde een drietal
humoristische redevoeringen over de pruiken, de stokpaarden en de ware
wijsbegeerte des levens, in 1808, 09 en 10 in de rotterdamsche afdeeling der Mij.
voor fraaie kunsten en wetenschappen uitgesproken (uitg. Amst. 1811, 2e dr.
Haarlem 1852, 3e dr. Dev. 1864). Verder gaf hij uit een bloemlezing Gedachten van
J e a n P a u l (Rotterdam 1820, 2e dr. 1837, 3e dr. te samen met de Scribleriana
in de Huis- en reisbibliotheek, Deventer 1864), met belangrijke inleiding. Niet zonder
grond meent men dat hij een der eerste auteurs is geweest van Arlequin (Rotterdam
1819-22), een schendblaadje, waarmede hij zich veler vijandschap op den hals
haalde (ex. in Gemeentebibl. en Rotterd. Leeskabinet). In 1822 werd tegen den
uitgever van dit blaadje, Antoni May van Vollenhoven, een strafactie ingesteld; deze
werd echter vrijgesproken.
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Weiland beoefende ook uit liefhebberij de schilder- en teekenkunst en was een
tijdlang directeur, daarna eerebestuurslid van het teekengenootschap
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‘Hierdoor tot hooger’ te Rotterdam. Hij was een der eerste beoefenaars der lithografie
hier te lande, van welke kunst hij in 1814 aan de Mij. van nijverheid te Haarlem als
antwoord op een prijsvraag over polyautografie, proeven inzond, die een bekroning
ten gevolge hadden. Met H e l v e t i u s v a n d e n B e r g h gaf hij nog het Magazijn
voor schilder- en teekenkunst (Dordr. 1828, 29) uit, een uitgaaf, waarvan echter
slechts drie afleveringen verschenen. Sinds 1829 was hij lid van het Prov. utr.
genootschap voor kunsten en wetenschappen.
Op 24 April 1828 huwde hij te Delfshaven met J a c o b a B u i k s , die hem
overleefde. Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
Zijn portret door Willem Netscher vindt men gereproduceerd bij W a p ; het
Rijksprentenkabinet bezit een fotografisch portret.
Zie: W a p , Ds. P. Weiland en Mr. J.A. Weiland ('s Grav. 1869); W.P. S a u t i j n
K l u i t , Arlequin in De Ned. Spectator (1884), no. 13; 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 , Biographisch woordenboek der Noorden Zuidnederlandsche
letterkunde, 2e dr. (1892), 872 (waar abusievelijk wordt opgegeven dat Weiland in
1785 werd geboren en op den Binkhorst bij den Haag overleed 11 April 1869).
Wijnman

[Weiland, Pieter]
WEILAND (Pieter, later zich noemend Petrus), geb. te Amsterdam 5 Nov. 1754,
overl. te Rotterdam 26 Jan. 1842, taalgeleerde. Hij was een zoon van A n d r e a s
W e i l a n d ( t ) , die - geboortig uit Batavia - te Amsterdam 6 Sept. 1746 huwde met
C a t r i n a v a n E y b e r g e n . Zijn vader stierf, toen hij nog zeer jong was; zijn
moeder begaf zich toen naar Kampen, daarna naar Gouda, waar Pieter de latijnsche
school bezocht. Als alumnus van de stad Schoonhoven werd hij 8 Sept. 1773 bursaal
in het Statencollege te Leiden, om aldaar tot predikant bij de Gereformeerde kerk
te worden opgeleid. Tijdens de studie bleek hem, dat hij zich met verscheidene
leerstukken der heerschende kerk niet kon vereenigen; hij bleef bij zijn meening,
ondanks de moeite, die de waarnemende regent van het college, Adr.
Munnekemolen, zich gaf om hem van zijn standpunt af te brengen. Hij werd daarop
1779 uit het college ontslagen. Na proponent te zijn geworden bij de
Remonstrantsche Broederschap aanvaardde hij 29 Juli 1781 het predikambt bij
haar gemeente te Woerden, in Juli 1783 te Utrecht, in Dec. 1785 te Rotterdam. In
1790 kwam hij in aanmerking voor het professoraat aan het Remonstrantsche
Seminarium te Amsterdam. Wegens toenemende verzwakking der oogen - die met
volslagen blindheid eindigde - verkreeg hij in 1828 emeritaat met behoud van salaris.
Intusschen heeft Weiland niet als theoloog, maar als taalkundige groote
bekendheid verworven. Zijn belangrijkste werk is het Nederduitsch taalkundig
woordenboek in 11 dln. (Amsteldam 1799-1811, Dordrecht 1812, daarna herdr.
o.d.t. Groot Nederd. taalk. woordenboek. Nieuwe herz. uitg., Dordrecht 1858),
voorafgegaan door een uitvoerige ‘Inleiding, behelzende taalgronden, waarop het
woordenboek gebouwd is’, dat tal van jaren als beste op dit gebied is beschouwd;
de woordenboeken in de eerste helft der 19e eeuw verschenen, zijn vrijwel alle naar
dit woordenboek bewerkt. Dit werk vestigde de aandacht op Weiland. Bovendien
was hij lid van de Bataafsche Mij. van taalen dichtkunst (ook sinds 1789 van de Mij.
der ned. letterkunde te Leiden) en kwam als zoodanig in 1801 in aanraking met
prof. J.H. van der Palm
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(dl. V, kol. 430), toenmaals agent van opvoeding en in die betrekking belast met het
invoeren van een algemeene spelling, daar op dit gebied een grenzenlooze
verwarring heerschte. Van der Palm droeg Weiland, na advies van genoemde
Bataafsche Mij., op een spraakkunst samen te stellen, terwijl Siegenbeek (dl. V, kol.
735) belast werd met het vervaardigen eener verhandeling over de nederlandsche
spelling, vooral ter beslissing van de voornaamste geschillen der taalgeleerden
dienaangaande. Het werk van Weiland kwam in 1804 gereed en werd vervolgens,
na goedgekeurd te zijn door beide bovengenoemde letterkundige genootschappen,
vanwege het Staatsbewind der Bataafsche Republiek gepubliceerd o.d.t.
Nederduitsche spraakkunst (Amsterdam 1805, herdr. Dordrecht 1820 en 29,
Antwerpen 1844, Dordr. 1846), met last om de daarbij aangegeven spelling van
Siegenbeek door de verschillende landsbesturen te doen volgen en als richtsnoer
aan te nemen bij het openbaar onderwijs in de nederlandsche taal. Weiland had bij
deze spraakkunst voortgebouwd op de regels vervat in de inleiding van zijn Ned.
taalkundig woordenboek. Tevens verscheen een verkorte uitgaaf Beginselen der
Nederduitsche spraakkunst (Amsterdam 1805, nieuwe uitg. Dordrecht 1806, 49) en
een Nederduitsche spraakkunst ten dienste der scholen (Amsterdam 1805, herdr.
ald. 1808, Dordrecht 1806, 1818, 1820, 1825, 1838, 1844, 1848, 1854). Van het 6e
deel (letter O) af verscheen in 1805 het genoemde Ned. taalkundig Woordenboek
ook in de nieuwe spelling, dat voltooid werd met behulp van J a n v a n C o n v e n t
en Ds. G e r b r a n d B r u i n i n g . De siegenbeeksche spelling heeft zich met kleine
afwijkingen gehandhaafd tot het jaar waarin de spelling van de Vries en te Winkel
werd ingevoerd; zij oefende een bijna wettig gezag uit. Hoewel de namen Siegenbeek
en Weiland er onverbrekelijk aan zijn verbonden, heeft elk van beiden een gedeelte
van den arbeid zelfstandig verricht. Er bestond tusschen hen dan ook allerminst
een vriendschapsverhouding, zooals later tusschen de Vries en te Winkel.
Van Weilands hand verscheen nog op taal- en letterkundig gebied:
Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal (den Haag 1812, 2e dr.
Dordr. 1830, 2e verm. en verb. dr. door W. B i s s c h o p , Dordr. 1857);
Kunstwoordenboek, met suppl. 2 dln. ('s Grav. enz. 1824, 32); Kunstwoordenboek
of verklaring van allerhande vreemde woorden enz. (Antwerpen 1843, nieuwe uitg.
Dordr. 1846, 3e dr. Rotterdam z.j., 3e dr. verm. en verb. door H.L. S c h u l d J.W.
zn., Dordr. 1858), van weinig waarde en daarom spoedig vergeten; met G.N.
L a n d r é , Woordenboek der Nederduitsche synonimen, 3 dln. ('s Grav. 1821-25,
herdr. Antwerpen 1845), dat wetenschappelijk echter niet geheel betrouwbaar is;
Beknopt Nederduitsch taalkundig woordenboek, 5 dln. (Dordrecht 1826-30), een
verkorte uitgaaf van het groote woordenboek; Nederduitsch letterkundig
woordenboek, 2 dln. (Antwerpen 1843, 44); met G.N. L a n d r é en P. A g r o n ,
Nouveau dictionnaire portatif des langues française et hollandaise (of Nieuw
handwoordenboek der Nederduitsche en Fransche talen), 3 dln. (Amsterdam 1810,
11, 2e dr., 's Grav. enz. 1828); met v a n B e m m e l e n , Beginselen der
Nederduitsche spelkunst; Nederduitsch en Fransch (Dordrecht z.j.); en met B e r n .
S p o e l s t r a , Verhandelingen over de beste wijze om de jeugd reeds in de schoolen
tot gezellige deugden op te leiden (Amsterdam 1791).
Op godgeleerd gebied ligt zijn antwoord op de vraag: Hoe zal men den grondregel
der Protestanten, dat ieder Christen, zijns verstands magtig, geregtigd,
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en naar vermogen verpligt is, om in zaken van godsdienst voor zich zelven te
oordeelen, best verklaren, en deszelfs aannemelijkheid bondigst te bewijzen? gedrukt
in het 11e deel van de Verhandelingen, uitgeg. door Teylers Genootschap (1792)
en door dit genootschap bekroond met een zilveren eerepenning, benevens
Leerredenen naar de behoefte van onzen tijd (Rotterdam 1794).
Nadat hij reeds voor de aanbieding van het agentschap van binnenlandsche
zaken onder de Bataafsche Republiek gemeend had te moeten bedanken (1798),
handelde hij evenzoo, toen koning Willem I hem in 1815 aanzocht voor het
hoogleeraarschap in de nederlandsche taal aan de hoogeschool te Utrecht, zulks
in verband met zijn gezondheid. In 1809 was hij met Bilderdijk, Siegenbeek, van
der Palm en Bussingh lid van een commissie ingesteld door de 2e klasse van het
Kon. holl. instituut, die ten doel had een werk samen te stellen over de
bastaardwoorden. Deze commissie kwam tot geen resultaat. Weiland alleen echter
voerde het doel der commissie uit in zijn Kunstwoordenboek.
Hij is eerst gehuwd geweest met M a r i a V e r v e e r , een zuster van den dichter
Jan Verveer (dl. V, kol. 1012), die zelve ook de lier hanteerde. Na haar dood
hertrouwde hij met een nicht, die vele jaren jonger was en hem overleefde. Uit zijn
eerste huwelijk stamden drie zoons: Jacob Andries, die voorgaat, Samuel Hugo,
die volgt, en W i l l e m , als tabakshandelaar in 1842 te Rotterdam overleden.
Zijn portret vindt men gereproduceerd (naar J.B. Scheffer door L. Portman met
vers van Tollens) bij W a p en T a c o H. d e B e e r .
Zie: S i e g e n b e e k in de Handelingen van de Mij. der Ned. Letterkunde (1842),
21; T i d e m a n , Remonstrantsche Broederschap, 374; G.D.J. S c h o t e l , Pieter
Weiland in het Collegium Theologicum te Leiden in Godgeleerde bijdragen, 39
(1865), I, 189; Historisch Tijdschrift, uitg. door L.G. V i s s c h e r , II, (1842), 38; W a p ,
Ds. P. Weiland en Mr. J.A. Weiland (1869); T a c o H. d e B e e r , Vier taalvorschers
in Noord en Zuid XXVII (1904), 67; 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. (1892), 872; J. t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned.
letterkunde, VI, 528; VII, 216; F. M u l l e r , Beschrijvende catalogus van portretten
(1853), no. 5985; v a n S o m e r e n , Beschrijvende catalogus van portretten III
(1891), 680.
Wijnman

[Weiland, Samuel Hugo]
WEILAND (Samuel Hugo), geb. te Rotterdam 1796, ongehuwd overl. op den
Binkhorst bij 's Gravenhage ten huize van zijn broeder Jacob Andries in 1846. Hij
was een zoon van den voorgaande en was leeraar in de moderne talen en beëedigd
translateur. Hij vertaalde o.a. Uitgelezene verhalen uit G i o v a n n i B o c c a c c i o 's
Decameron. Uit het Ital., 2 dln. ('s Gravenhage 1829) en schreef: Geschiedenis der
Grieken, een geschenk voor de jeugd (Rotterdam 1826) en Récréations litéraires
ou recueil d'anecdotes, traits d'histoire, contes, bon mots, à l'usage de la jeunesse
(Amsterdam 1833).
Zie: W a p , Ds. P. Weiland en Mr. J.A. Weiland (1869), 19.
Wijnman

[Weill, Servatius N.E.P.S.]
WEILL (Servatius N.E.P.S.), geb. van israëlitische ouders 1784, rabbijn te Maastricht
en priester na zijn overgang tot de Roomsch-katholieke kerk, overleed te Maastricht
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5 Mrt. 1869, oud 85 jaar. Toen hij 1819 Katholiek geworden was, studeerde hij
theologie en bereidde zich voor om priester te worden. Na zijn wijding was hij
gedurende eenige jaren vicaris te Cadier. Een

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1163
zware ongesteldheid noodzaakte hem ontslag te vragen. Zijn overige jaren bracht
hij in stilte te Maastricht door. De armen waren zijn algemeene erfgenamen. Sinds
1845 genoot hij als ‘vicarius-emeritus’ een pensioen uit 's Rijks kas van 150 gulden.
Zie: Kerkelijke Courant, Kath. nederl. stemmen 35e jaarg. (1869), no. 636;
Handboekje zaken R. Kath. eeredienst XXV (1871), 176; XXIII (1869), 177.
Fruytier

[Weissenbruch, Hendrik Jan]
WEISSENBRUCH (Hendrik Jan), schilder, geboren 16 Juni 1824 te 's Gravenhage
en daar overleden 14 Maart 1903. Zijn vader bezat een collectie teekeningen en
schilderijen van tijdgenooten, o.a. Krauss, B. van Hove en Schelfhout. Deze kwamen
veel bij hem aan huis in de Kazernestraat, waar Jan Hendrik, zooals hij zich altijd
noemt, geboren en overleden is. Als hij 15 jaar oud is, komt hij in den leer bij den
teekenmeester Leer, bij wien hij 3 jaar naar pleistermodellen teekent. Daarna neemt
hij les met zijn vriend Destrée bij B. van Hove. Hij studeerde vooral veel naar de
natuur. Dekkersduin had een bijzondere aantrekkingskracht voor hem. Zijn eerste
schilderijen geven dan ook voornamelijk het duinlandschap in al zijn schakeeringen
weer. Hij was nog eenigen tijd leerling van Schelfhout, die het buiten schilderen niet
zeer apprecieerde, hoewel hij het werk van Weissenbruch toch wel waardeeren
kon. 's Avonds werkte Weissenbruch op de haagsche academie. Hij had een groote
bewondering voor Vermeer. Hij heeft veel gezworven rondom den Haag; de trekvaart
met weilanden en molens en het scheveningsche strand zijn geliefde onderwerpen.
Met Pieter Stortenbeker en Julius van de Sande Bakhuyzen heeft hij veel tochten
door Holland en Gelderland gemaakt. Herhaaldelijk ging hij naar het Noorden, waar
toen veel schilders heentrokken. Hier genoot hij van de plassen, die hij kende als
geen ander en waar hij kon roeien en visschen. Door zijn gemoedelijkheid en
vroolijkheid was hij bij de boeren een populaire figuur. In zijn laatste jaren werkte
hij veel in de omstreken van Haarlem. Hij is een der bestelandschapschilders uit de
19e eeuw, die treft door de levendige frischheid, waarmee hij de natuur beschouwt.
Zijn werk is een spontane reactie op dat wat hij buiten ziet. Zelf zei hij eens: ‘Als ik
geen klap van de natuur krijg, voel ik er niets voor.’ Hij heeft veel aquarellen en
teekeningen gemaakt, die hij soms na jaren weer ter hand nam. In 1877 hield hij
o.a. op aanraden van zijn vriend Bosboom een eerste tentoonstelling van zijn
schetsen en teekeningen in Arti et Amicitiae. Hoewel hij onder de kunstenaars
waardeering genoot, heeft hij eerst op het laatst van zijn leven grootere bekendheid
verworven. Tot zijn leerlingen behoorden Victor Bauffe en Théophile de Bock.
Zijn portret is geteekend door C.L. Dake voor Woord en Beeld.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910); C. V o s m a e r ,
Onze hedendaagsche schilders II; M a x R o o s e s , Het Schildersboek (1898), I;
E.B. G r e e n s h i e l d s , The subjective view of landscape painting with special
reference to J.H. Weissenbruch and illustrations from his works in Canada (1904);
G.H. M a r i u s , De Holl. Schilderkunst in de 19e eeuw (1920); A. P l a s s c h a e r t ,
Korte Geschiedenis der Hollandsche Schilderkunst (1923); H. d e B o e r in Elsevier
(1924), II, 66-70; Catalogus tentoonstelling bij Frans Buffa en Zonen (Amsterdam,
November 1933).
van Guldener
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[Weissenbruch, Jan]
WEISSENBRUCH (Jan), schilder, geboren 18 Maart 1822 te 's Gravenhage en daar
overleden 15 Februari 1880. Hij was een leerling van de haagsche akademie en
van Sam. L. Verveer. Hij schilderde vooral stadsgezichten, terwijl hij ook etste en
lithographeerde. In zijn werk toont hij zijn kalmen, rustigen aard, een geheel ander
karakter dan zijn neef Jan Hendrik Weissenbruch, dien hij echter zeer waardeerde.
Hij heeft verschillende steden in Holland en België bezocht en was eerelid van
enkele hollandsche en belgische kunstenaarsvereenigingen. Hij was een der
oprichters van de haagsche etsclub en van Pulchri Studio.
Zijn portret is in prent gebracht door hemzelf, door C. v.d. Griendt en F.H.
Weissenbruch.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910); C h r . K r a m m ,
De levens en werken der Holl. en Vlaamsche kunstschilders (1863), VI; A.
P l a s s c h a e r t , Korte geschiedenis der Holl. schilderkunst (1923).
van Guldener

[Welle, Franciscus]
WELLE (Franciscus), kartuizer, geb. te Biervliet, overl. bij Enghien 27 Jan. 1504.
Hij behaalde aan de universiteit te Leuven den graad van licentiatus in artibus. In
1473 trad hij als monnik in het kartuizerklooster te Herne bij Enghien. Hij schreef
voor zijn convent verschillende boeken af. Voorts heeft hij het ambt van
novicenmeester bekleed.
Zie: L. l e V a s s e u r , Ephemerides Ordinis Cartusiensis IV (Monstrolii 1892),
577; A. B e e l t s e n s e t 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), 73, 89, 96,
114-115.
Scholtens

[Wellen, Hugo]
WELLEN (Hugo), kartuizer, overl. te Roermond 1569 of 1570. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Tot aan zijn dood heeft
hij daar het ambt van procurator bekleed. Vermoedelijk was hij een familielid van
Willem Wellen Senior, Willem Wellen Junior en Hendrik Wellen (dl. VI, kol. 1310),
allen paters van hetzelfde klooster, die bij het bloedbad, 23 Juli 1572 door de troepen
van den Prins van Oranje onder het convent van Betlehem aangericht, om het leven
zijn gekomen. Hem is dit lot bespaard gebleven.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo,
Florence).
Scholtens

[Welsman, Jan Godefridus]
WELSMAN (Jan Godefridus), geb. te Amsterdam, ged. 24 Juli 1750, overl. aldaar
3 Oct. 1802, was de zoon van H a r m e n W e l s m a n en C h r i s t i n a v a n E l e n .
Hij was koopman en werd 2 Aug. 1797 in het kiesdistrict Amsterdam 9 gekozen
tot lid der Nationale vergadering. Hij was daar een van de aanhangers van Vreede
(dl. IX, kol. 1245), zoodat hij, hoewel niet op den voorgrond tredend, na den
staatsgreep van 22 Jan. 1798 in het rompparlement overging. Op 4 Mei d.a.v. werd
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hij door zijn medeleden in de Tweede (onze Eerste) Kamer gekozen, maar na den
tweeden staatsgreep van 12 Juni werd hij niet opgeroepen om in het
Vertegenwoordigend lichaam zitting te nemen. Ook bij de algemeene verkiezingen
van 15 Juli werd hij niet gekozen, maar bij een aanvullingsverkiezing werd hij 11
Jan. 1799 in het district Amsterdam 3 in dat lichaam gekozen. Hij werd door zijn
medeleden weder in de Tweede Kamer gekozen, maar bij den aanvang van het
zittingjaar 1799-1800 ging hij naar de Eerste Kamer over. Een voorstel tot herziening
der constitutie in conservatieven zin werd 14 Sept. 1801 in deze Kamer met
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28 tegen 26 stemmen verworpen; Welsman behoorde tot de radicale meerderheid.
Nu volgde de vrij vreedzame derde staatsgreep van 19 Sept. d.a.v., waarbij het
Vertegenwoordigend lichaam ontbonden werd. Sedert is Welsman buiten de politiek
gebleven.
Ramaer

[Wencom, Jordanus van]
WENCOM (Jordanus v a n ) of v a n W e y n c u m , geb. te Amersfoort 31 Mei 1598,
overl. aldaar 3 Aug. 1636. Uit een aanzienlijke familie gesproten, kostte het hem
niet weinig moeite om in de Sociëteit van Jesus te kunnen treden; vooral zijn
protestantsche moeder verzette zich hiertegen met alle macht. Toch deed hij in
1616 zijn intrede. In zijn geboortestad teruggekeerd, had hij het geluk zijn moeder
op te nemen in de katholieke kerk. Niet zonder moeite ontving hij verlof van het
burgerlijk en geestelijk bestuur zich hier blijvend te vestigen, waar hij in de Vijverstrat
een kerkje bediende. Met P. A l a r d i , die te Harderwijk gevestigd was, bezocht hij
geregeld Nijkerk en begaf zich dikwijls naar het Hoogland, in de buurtschap ‘de
Hoeve’, waar hij godsdienstoefeningen hield. De beproevingen bleven echter ook
niet uit; in het rechtsgeding tegen den pastoor, die medeplichtig zou geweest zijn
aan de overgave der Schenkenschans aan den vijand, werd ook hij betrokken.
Samen werden zij in de Gijselkamer te 's Gravenhage gevangen gezet. Ofschoon
onschuldig werd hij uit de stad verbannen. Desondanks hervatte hij aanstonds zijn
bezigheden, nu nog vermeerderd tengevolge der pest, die in 1636 Amersfoort
teisterde. In dit heldhaftig dienstwerk liet hij zijn leven en werd in de kerk van den
H. Georgius begraven. Aan zijn ijver dankt de stad de bloeiende statie die de Societeit
er honderddertig jaar bediende.
Zie: Arch. aartsb. Utr. I, 441; XIV, 35 v., 424-435.
Kleijntjens

[Wendelaar, Fokke]
WENDELAAR (Fokke), ged. te Amsterdam 20 Juni 1770, aldaar overl. 31 Dec.
1838, zoon van E e l k e F o c k e s W., geboortig uit Dokkum, en J a n n i t j e v a n
d e R i e d . Hij was gehuwd met G e r a r d a d e C l e r c q , ged. te Amsterdam 26
Juni 1771 en ald. overl. 5 Oct. 1843. Hij stichtte de firma F. en G. Wendelaar,
commissionairs in effecten te Amsterdam. Deelgenoot was zijn broeder G e r r i t
W e n d e l a a r , ged. te Amsterdam 21 Oct. 1772, aldaar overl. 12 Maart 1856,
gehuwd met A a g j e v a n C o e v e r d e n , ged. te Amsterdam 15 Maart 1780,
overl. aldaar 25 Juni 1839. Deze firma ging over op W i l l e m L o u w r e n s W.,
geb. te Amsterdam 3 Juli 1803, overl. aldaar 25 Febr. 1868, zoon van
laatstgenoemden en gehuwd te Schoonhoven 10 Juni 1854 met C a r o l i n a
D o r o t h e a D e b o r a B o n g a (geb. te Nieuwkoop 1 Juni 1824, overl. te Berg
en Dal 15 Jan. 1903, dochter van Ds. S i m o n B o n g a en M a r t e M a r i a
S o p h i a A l b e r s ) en op zijn broeder F o k k e E e l k e W., geb. te Amsterdam
14 Jan. 1805, aldaar overl. 29 Mei 1866, gehuwd 6 Aug. 1834 met W i j n t j e
N a c h e n i u s , geb. 16 Mei 1807, overl. 29 Dec. 1882 (dochter van B e n j a m i n
N. en J o h a n n a B e r e n d i n a v a n B e m m e l ). Daarna ging de zaak over op
G e r r i t W., geb. te Amsterdam 15 Juni 1848, zoon van F o k k e W. en W i j n t j e
N a c h e n i u s , en 18 Mei 1876 gehuwd met M a r i a E l i s a b e t h C r o m m e l i n ,
geb. 3 April 1851.
Zie: Nederland's Patriciaat (1927), 346-350.
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Wumkes

[Wendt, Mr. Anne Regnerus de]
WENDT (Mr. Anne Regnerus d e ), geb. te Sneek 11 Febr. 1772, overl. te 's
Gravenhage 31 Juli 1851, was de jongste zoon van Mr. E y s s o

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1166
d e W e n d t en G e e r t r u i t R e d d i n g i u s . Hij studeerde te Groningen, waar hij
17 Sept. 1788 werd ingeschreven en 20 Juni 1792 op stellingen in de rechten
promoveerde.
Hij werd advocaat in zijn geboorteplaats en in 1802 raad in het provinciaal
gerechtshof van Friesland, zoodat hij naar Leeuwarden verhuisde. Op 24 Jan. 1811,
toen de Provinciale hoven werden opgeheven en de rechterlijke macht op franschen
leest geschoeid werd, werd hij lid van het hoog gerechtshof te 's Gravenhage, welks
ressort bestond uit de 7 departementen, die van Mrt. tot Juni 1810 het koninkrijk
Holland hadden uitgemaakt. Hij verhuisde toen naar 's Gravenhage, waar hij tot zijn
dood is blijven wonen.
Daar een administratieve betrekking hem meer aanstond dan een rechterlijke,
werd hij in Juli 1814 met ingang van 1 Aug. d.a.v. lid der Algemeene rekenkamer.
Hij was met de andere Ieden elke 3 maanden afwisselend voorzitter tot aan de wet
van 5 Oct. 1841, waarbij een nieuwe instructie voor dat lichaam werd vastgesteld,
en toen hij als oudste lid bij Koninklijk besluit van 20 Nov. d.a.v. tot voorzitter
benoemd werd. Hij bleef dit tot zijn overlijden.
Hij huwde 22 Mei 1798 A n n a M a r g a r e t h a B e r g s m a , geb. 16 Mrt. 1774,
overl. 11 Apr. 1832, bij wie hij een zoon had.
Ramaer

[Wendt, Mr. Leonardus de]
WENDT (Mr. Leonardus d e ), geb. te Leeuwarden in 1757, overl. aldaar 19 Juni
1834, was de oudste zoon van Mr. E. d e W e n d t en G. R e d d i n g i u s . Hij
studeerde te Franeker, waar hij omstreeks 1780 in de rechten promoveerde.
Omstreeks 1785 werd hij secretaris van Sneek. Als Oranjegezinde moest hij dit
ambt bij de revolutie van Jan. 1795 opgeven. Den geheelen zoogenaamden
franschen tijd was hij ambteloos, maar bij Koninklijk besluit van 29 Aug. 1814 werd
hij benoemd tot lid der Provinciale staten van Friesland van de eigenerfden der
grietenij Leeuwarderadeel. Op 30 Juni 1815 werd hij door zijn medeleden gekozen
tot lid der dubbele Nationale Vergadering ter beoordeeling van de voorgestelde
grondwet. Deze vergadering hield van 8 tot 19 Aug. zitting en op laatstgenoemden
dag werd de grondwet met algemeene stemmen aangenomen.
Op 20 Febr. 1816 werd hij benoemd tot lid van Gedeputeerde staten van Friesland.
Kort daarna bleek, dat in dat college een lid minder dan het reglement bepaalde
voor de steden en een te veel voor het platteland zitting had. Met het oog daarop
werd in Juli 1817 een lid, dat voor een der steden zitting had, in zijn plaats gekozen
tot Gedeputeerde. In Juni 1818 werd hij in de grietenij Idaarderadeel tot lid der
Staten, ook voor de eigenerfden, gekozen en nam hij als lid voor Leeuwarderadeel
ontslag. In Juli 1819 werd hij opnieuw gekozen als lid van Gedeputeerde staten.
Bij het reglement van het provinciaal bestuur van Friesland van 2 Aug. 1825 werd
bepaald, dat het aantal leden der Staten geleidelijk van 84 op 54 teruggebracht zou
worden. Hierdoor was in het kiesdistrict Bergum, tot hetwelk hij toen overging, bij
zijn periodieke aftreding tegen Juli 1829 een lid minder dan tot dien tijd te verkiezen
en met zijn goedvinden werd de Wendt 1 Juni 1829 niet herkozen, waardoor ook
zijn lidmaatschap van Gedeputeerden verviel.
Hij huwde 3 Sept. 1780 A a f j e J o h a n n a v a n S l o t e r d i j c k , geb. 18 Jan.
1759, overl. in 1832. Hun huwelijk was kinderloos.
Ramaer
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[Wenghe, Boyocko van der]
WENGHE (Boyocko v a n d e r ), geb. 1603 op Onstaborg te Wetsinge (Gr.), overl.
25 Juni 1640 te Hulst, zoon van C a s p a r v.d. W. en O e d e O n s t a , volgde het
voorbeeld van [zijn vader en ging in nederlandschen krijgsdienst. Op 3 Juli 1640
leverde graaf Hendrik Casimir een gevecht tegen de Spanjaarden bij Hulst, waarin
hij zelf en vele zijner officieren gewond werden, terwijl sommigen van hen in 's
vijands handen vielen. Constantijn Huyghens schreef uit het leger over dit gevecht
den volgenden dag een brief aan Amalia van Solms o.a.: ‘le Ritmestre Wenghe ne
semble aussi pas en debvoir eschapper’. Den volgenden dag moest hij berichten,
dat Wenghe aan zijn wonden was overleden. Het lijk werd in den grafkelder te
Wetsinge bijgezet. Zijn weduwe B a r b a r a C a p p e l liet een leisteenen grafzerk
vervaardigen. Hij was erfheer van Sauwert, Wetsinge, Stockum en Egermohlen.
De steen, waarop de overledene ten voeten uit in wapenrusting is gebeiteld,
berust thans in het museum van oudheden te Groningen.
Zie: J.A. F e i t h , Grafsteenen uit de voormalige kerk te Wetsinge in Gron.
Volksalm. (1909), 94-98.
Wumkes

[Wennekers, Paulus Antonius]
WENNEKERS (Paulus Antonius), geb. te Amsterdam 11 Aug. 1789,
missionaris-apostolicus in Suriname, overl. te Paramaribo 14 April 1823, zoon van
P a u l u s W., ged. te Gennep (Lb.) 1 Aug. 1745, chirurgijn-vroedmeester te
Amsterdam, en van M a r i a H a s e l k a m p . Hij was aanvankelijk kapelaan in zijn
geboorteplaats, bood zich echter, evenals zijn medekapelaan en stadgenoot
Ludovicus van der Horst, in 1817, gevolg gevend aan een schrijven van den
aartspriester Jacobus Cramer, voor de missie aan. Zij vertrokken den 13den Oct.
van Amsterdam en zetten, na een voorspoedige reis van slechts 35 dagen, den
21sten Nov. 1817 te Paramaribo voet aan wal. P.A. Wennekers was gezonden in
hoedanigheid van pastoor en prefect en kreeg de meest uitgebreide volmachten,
niettegenstaande Suriname deel bleef uitmaken van de hollandsche missie en nog
niet tot een op zich zelf staande apostolische prefectuur verheven was. Als prefect
werd hij echter ook door Rome getituleerd. Wennekers begon zijn missiewerk in
Suriname met een poging, om Katholieken, die het meest invloed hadden tot betere
denkwijzen en gevoelens te brengen. Niet minder was hij bedacht, om in de
inlandsche bevolking der negers en kleurlingen de kiem neer te leggen eener
geloovige gemeente voor de toekomst. Den 4den Maart 1822 gaf hij den eersten
neger-engelschen catechismus uit voor de kolonie Suriname. Ook was een zijner
eerste zorgen een school te openen voor katholieke kinderen, die hij zelve met hulp
van zijn kapelaan onderwees, aangezien hij geen onderwijzer uit Nederland kon
krijgen. Na het kerstfeest van 1822 of in het begin van Januari 1823 vertrok hij naar
Opper-Nickerie, thans Coronie of wel eenvoudig de Kust geheeten. Daar verbleef
hij drie maanden en nam zijn intrek op de plantage Novar, toebehoorende aan een
protestantsch Engelschman, Mackensie genaamd. Daar doopte hij 70 personen.
Zelfs zou hij een reis naar Curaçao hebben ondernomen, als de geneesheeren hem
niet reeds in 1822, wegens zijn slechte gezondheid, alle vermoeiende
werkzaamheden verboden hadden. Toen het paaschfeest voorbij was, wilde de
haast stervende missionaris nog de gelegenheid benutten, om zich naar
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Neder-Nickerie te begeven. Den 31sten Maart (Paasch-Maandag) schreef hij aan
boord van den schoener Coronie nog een codicil op zijn in Nederland
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verleden testament. Om zijn bedenkelijken gezondheidstoestand werd hij naar
Paramaribo verscheept, waar hij den 5den April des avonds in een tentboot
aankwam. Op den tweeden Zondag na Paschen (13 April) werden hem de
Sacramenten der stervenden toegediend. Daags daarna overleed hij.
Zie: Beknopte Geschiedenis der Katholieke Missie in Suriname door een Pater
Redemptorist (Gulpen 1884), 95-165; M.J. J a n s s e n , Genealogie der familie
Wennekers in Maasgouw (1887), 186-187.
Verzijl

[Wennekers, Petrus Jacobus]
WENNEKERS (Petrus Jacobus), geb. te Amsterdam 7 Febr. 1784, overl. te Delft 2
Mei 1854, broeder van den voorgaande. Hij voltooide zijn humaniora op de latijnsche
scholen te Venray, deed zijn geloften in de orde der Minderbroedersrecollecten 8
Juli 1804, priester gewijd 1806, instructor der novicen 1806, lector der godgeleerdheid
1808, missionaris in de St. Josephskerk te Delft 1809, pastoor aldaar 1816, jubileerde
als Franciscaan 1853, deken van het district Delft 1853. Zijn portret berust op de
pastorie aldaar.
Zie: M.J. J a n s s e n , Genealogie der familie Wennekers in Maasgouw (1887),
186-187.
Verzijl

[Wensing, Justus Henricus]
WENSING (Justus Henricus), geb. te Utrecht 17 Sept. 1808, aldaar overl. 2 Febr.
1880. Wensing deed zijn lagere studiën voor het priesterschap op het seminarie
Culemborg en vertrok, toen in 1825 deze instelling van staatswege gesloten werd,
naar de latijnsche school te Megen. Bij een dorpspastoor bestudeerde hij
wijsbegeerte en godgeleerdheid, tot het heropende seminarie 's Heerenberg hem
onder zijn theologanten opnam. In 1831 werd hij tot priester gewijd.
Acht jaren lang was Wensing kapelaan aan de O.L. Vrouwe kerk te Amersfoort.
Het is bijna niet te gelooven, wat Dr. Schaepman schrijft: ‘gedurende deze acht
jaren heeft deze kapelaan, die nauwgezet zijn plicht vervulde, die bereid was om
te komen, waar hij geroepen werd, die zich niet afzonderde, maar de eischen van
het gezellig verkeer en de gastvrijheid ten volle eerbiedigde, elken dag zeven uren
aan de studie besteed.’
Den 31en Aug. 1839 werd hij geplaatst op het seminarie 's Heerenberg en toen
deze inrichting in 1842 met het seminarie Warmond samensmolt, besloot de
kerkelijke overheid, om tactische redenen, op de verbonden seminaria het onderwijs
der kerkelijke geschiedenis aan Pluym te ontnemen en aan Wensing op te dragen.
Met zijn verblijf op het seminarie Warmond begon zijn vruchtbare werkzaamheid
als schrijver. Van het maandschrift de Katholiek was hij een der oprichters en een
onvermoeid medewerker; en de trouwe helper van pastoor Burgmeijer in de uitgave
van Kerkelijk Nederland, Jaarboek voor Katholyken, hetwelk na den dood van
Burgmeijer, 13 Dec. 1850, door hem werd voortgezet tot 1856.
In 1845 gaf hij een grondige bestrijding van de verhandeling van den leidschen
hoogleeraar N.C. Kist over pausin Joanna. ‘Reeds tweehonderd jaar vroeger,’ zoo
schreef Dr. Hensen, ‘was door een onbevangen Calvinist Blondel, deze pausin
onder het gewicht van bewijsgronden begraven en niemand minder dan Leibnitz
had, schertsenderwijze, doch van de waarheid der argumentatie overtuigd, bloemen
op haar grafheuvel gestrooid. Prof. Kist meende niettemin een poging te moeten
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richtte de warmondsche hoogleeraar
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zijn uitvoerig betoog en het bleek afdoende.’ En Dr. Schaepman getuigde van deze
studie: ‘de dwaling is hardnekkig en de haat sterft nooit, maar men zal toch in
Nederland niet meer van de pausin Joanna gewagen dan in donkere hoeken en op
fluisterenden toon, die bij slechte woorden past.’ Op verlangen van den vice-superior
Belgrado onderbrak Wensing zijn ernstige historische studiën om vertaler te worden
van leesboeken en heiligen-levens, daar onder de kleine luyden der Katholieken
gebrek bestond aan goede lectuur. De door hem vertaalde werken staan vermeld
in de uitgave van G. Mes, De katholieke pers van Nederland. Door doofheid werd
Wensing gedwongen als hoogleeraar ontslag te vragen, hetgeen hem den 5en Sept.
1851 werd verleend. Hij vestigde zich in zijn geboortestad ‘achter de Twyestraat B.
112.’
Zie: Bijdr. bisd. Haarlem. XLVIII, 578-583.
van der Loos

[Wentholt, Mr. Jan Steven]
WENTHOLT (Mr. Jan Steven), geb. te Zutfen, ged. 2 Dec. 1753, overl. te Rotterdam
27 Mei 1831, was de zoon van P i e t e r W e n t h o l t en C o r n e l i a H e l e n a
V e r s p y c k . Hij werd 13 Sept. 1771 te Groningen en in het begin van Apr. 1775
te Utrecht als student ingeschreven en promoveerde 10 Apr. van dat jaar aan
laatstgenoemde universiteit op een dissertatie, getiteld Ad tituli X, articulos 18-23,
statutorum comitatus Zutphaniensis.
Hij zette zich als advocaat te Arnhem neder en werd 2 Aug. 1797 in de
kiesdistricten Arnhem en Zutfen tot lid der Nationale Vergadering gekozen. Hij nam
ingevolge loting zitting voor Arnhem en zijn medeleden voor Gelderland kozen hem
tot lid der tweede uit 21 leden bestaande commissie tot het ontwerpen eener
constitutte nadat het door de eerste commissie opgemaakt ontwerp bij volksstemming
van 8 Aug. verworpen was. Hij heeft daardoor in de Nationale Vergadering nooit
zijn licht kunnen doen schijnen, want toen de radicale staatsgreep van 22 Jan. 1798
plaats had, was de commissie nog niet met haar arbeid gereed.
Toen na dien staatsgreep van hem geëischt werd, een verklaring van afkeer van
het federalisme enz. te teekenen, weigerde hij en werd hij als gevolg daarvan van
zijn lidmaatschap ontzet. Na den staatsgreep van 12 Juni 1798 werd hij 15 Juli in
de districten Arnhem en Barneveld tot lid van het Vertegenwoordigend lichaam
gekozen. Hij nam zitting voor Barneveld. In dat district werd hij 29 Mei 1800 niet
herkozen, maar bij een aanvullingsverkiezing op 20 Nov. d.a.v. in het district
Doesburg werd hij daar gekozen. Hij wenschte van de aanneming verschoond te
blijven, doch telkens besloot de vergadering op zijn verzoeken afwijzend te
beschikken. Na lang tegenstreven nam hij 19 Aug. 1801 zitting, maar reeds 19 Sept.
d.a.v. kwam de derde staatsgreep, waardoor de vergadering ontbonden werd.
Van toen af bleef hij ver van de politiek en volgde een rechterlijke loopbaan. In
Nov. 1801 benoemde het Staatsbewind hem met ingang van 1 Mrt. 1802 tot lid van
het Nationaal gerechtshof, waarvoor hij naar den Haag verhuisde. In 1806, toen in
de plaats daarvan departementale gerechtshoven werden ingevoerd, werd hij
raadsheer in het gerechtshof van Holland, dat, toen het in 1807 in Amstelland en
Maasland verdeeld werd, gerechtshof voor die beide departementen werd.
Op 24 Jan. 1811, onder het fransche bewind, werd hij benoemd tot lid van het
hoog gerechtshof te 's Gravenhage. Dit hof was tegelijk hof van cassatie en van
appèl, terwijl sommige leden zich
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eenige malen 's jaars naar de hoofdplaatsen der departementen begaven om in
appèl recht te spreken; dit heetten de cours d'assises. Onder het gerechtshof te 's
Gravenhage ressorteerden de 7 departementen, die vroeger het koninkrijk Holland
hadden uitgemaakt.
Na het herstel der onafhankelijkheid werd Wentholt in dezelfde betrekking in het
nieuwe hoog gerechtshof benoemd. Toen ressorteerden daaronder de tegenwoordige
nederlandsche provinciën behalve Limburg, dat onder het gerechtshof te Luik
behoorde. Na het overlijden zijner echtgenoote verzocht hij ontslag.
Hij huwde 21 Oct. 1782 M a r i a G e e r t r u i d A g a t h a V e r s t e g e , geb. in
1754, overl. 12 Juli 1821. Het huwelijk was kinderloos.
Ramaer

[Wentsel, Marten]
WENTSEL (Marten), of, zooals hij zich in de titels zijner boeken in afwijking van de
voorreden noemt: M a r t i n u s W e n c e s l a u s , is vermoedelijk geboren te Aken
en verhuisde van daar naar Antwerpen. In 1588 woonde hij te Delft, in 1594 te
Amsterdam en in 1598 in Middelburg. In 1587 publiceerde hij Proportionale
Ghesolveerde Taflen van Intrest, waarvan de tweede editie (Amsterdam 1594) door
C.P. B u r g e r beschreven is in De Amsterdamsche boekdrukkers III (1910), 296-299.
In 1588 schreef hij een slechts in handschrift bekend werkje over boekhouden. In
1599 gaf hij te Middelburg uit 't Fondament van Arithmetica, mette Italiaensche
Practyck, een werk, waarbij de nederlandsche en de fransche tekst naast elkander
zijn afgedrukt en dat geen betrekking heeft op het boekhouden.
Zie: M. v a n H a a f t e n , De zestiende-eeuwsche intresttafels van Stevin, Wentsel
en Trenchant in Het Verzekeringsarchief X (1929), (106)-(111); C.M. W a l l e r
Z e p e r , De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland. Proefschr. Univ.
Leiden (1937), 23, 38, 43, 50, 65-81.
van Haaften

[Wenzing, Christoffer]
WENZING (Christoffer), geb. te Midwolde in Mei 1659, overl. te Groningen 23 Aug.
1703. Zijn ongenoemde lijkredenaar zeide in Lyk-reden op Christoffer Wenzing....
uitgesproken in de vergadering der Collegianten te Groningen 21 Sept. 1703, met
lijkdichten o.a. van C. van Eeke (zie dit dl., kol. 251) (Amst. 1704): dat hij ‘wel is
waar van moederszijde uit adellijken bloede was, maar toch alleen edel door eigen
deugd’. Hij sloot zich te Groningen eerst bij de oude Vlamingen aan en wilde in die
gemeente een soortgelijke beweging veroorzaken als Galenus Abrahams de Haan
(zie dl. V, kol. 215) te Amsterdam. De uitslag was evenwel een andere. Hij werd in
1689 uitgebannen en sloot zich bij de Collegianten aan, die hij tot zijn dood trouw
bleef. Van een dispuut van hem met Derk Alles (zie dl. IV, kol. 37) op 25 tot 27 Juli,
24 tot 27 Oct. 1686 en 27 Mei 1687 is het ‘uitvoerig verhaal en vertoog’ bewaard in
het archief van de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam.
Zie: J.C. v a n S l e e , De Rijnsburger Collegianten (Haarl. 1895), 10, 22, 25, 42,
91 v., 121; C.B. H y l k e m a , Reformateurs, tweede stuk (Haarl. 1902), 217, 222-228,
257, 273, 368, 405; Catalogus.... van de bibliotheek der Ver. dpsgz. gem. te
Amsterdam (Amst. 1919), 256; Inventaris der archiefstukken berustende bij de Ver.
dpsgz. gem. te Amsterdam II (Amst. 1884), no. 2945 (d.d. 12 Febr. 1688); S.
B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der Doopsgezinden in Groningen enz. I
(Leeuw.-Gron. 1842), 187 v.
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Knipscheer

[Werden, Dirk van der]
WERDEN (Dirk v a n d e r ), kartuizer, overl. 1501 of 1502. Hij was geprofest monnik
van het
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kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem. Omstreeks 1492 werd hij als rector
belast met het bestuur van de eenige jaren eerder gestichte chartreuse Zonneberg
bij Kampen, nadat Wermbout van Leiden (dl. VII, kol. 738), de eerste rector van dit
huis, van zijn bestuur was ontheven. De leiding van dit huis bracht veel materieele
zorgen mede. In 1494 is de nieuwe stichting voltooid en door het generaal kapittel
der Grande Chartreuse bij de orde ingelijfd, terwijl Dirk v.d. W. tot prior is benoemd.
In 1497 werd hij als zoodanig opgevolgd door Joannes van Bolsward (dl. VIII, kol.
169). Vermoedelijk is hij toen teruggekeerd naar het huis zijner professie.
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo,
Florence); A. R a i s s i u s , Origines Cartusiarum Belgi (Duaci 1632), 135-140; 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 in Bijdr. Gesch. Overijssel VI, 286.
Scholtens

[Werimont, Martinus de]
WERIMONT (Martinus d e ), kartuizer, overl. te Roermond 1728. Hij was geprofest
monnik van het kartuizerklooster Betlehem te Roermond. Na het overlijden van Dom
Joannes de Waldt (dl. IX, kol. 1273) volgde hij hem in 1706 op als prior. Hij heeft
dit klooster tot aan zijn dood bestuurd en werd als prior opgevolgd door Dom
Godefridus Bodinckhuysen (dl. VIII, kol. 135).
Zie: Cartae Capituli Generalis Ordinis Cartusiensis (ms. Certosa del Galluzzo,
Florence); Publications de la Société Hist. et Archéol. dans le duché de Limbourg
XIX, 367-370.
Scholtens

[Weringa, Thaddeaus]
WERINGA (Thaddeaus), geb. 12 Nov. 1601 te Groningen en aldaar overl. 5 Nov.
1670. In 1620 trad hij in de Societeit van Jesus. In 1634 werd hij als missionaris
naar zijn geboorteplaats gezonden. Vermogende vrienden en bloedverwanten, van
welke laatsten één zelfs burgemeester was, hadden voor hem verlof weten te
verkrijgen aldaar te verblijven. Maar nog hetzelfde jaar werd dat verlof ingetrokken,
zoodat zijn oversten beter oordeelden dat hij in de Ommelanden aan den arbeid
ging. Het noord-oostelijke gedeelte der provincie werd zijn arbeidsveld, met Holwinde
als uitgangspunt. Hij was een wetenschappelijk hoogstaand man; door de heldere
wijze waarop hij de godsdienstige strijdpunten wist uiteen te zetten bracht hij velen
tot het katholiek geloof. In 1639 werd hij weer naar Groningen teruggeroepen. Het
jaar 1652 was zeer zwaar voor hem. Van de vier Jezuïeten in Groningen waren er
drie ziek; hij alleen had dus de zorg voor de twee statics en de geheele oostelijke
en westelijke Ommelanden. Om beter verborgen te blijven droegen de paters
bijnamen die alleen bij de Katholieken bekend waren: hij heette T a m m e W i l k e n s .
Zie: S o m m e r v o g e l i.v.; Arch. aartsbisd. Utr. III, 83.
Kleijntjens

[Werkhoven, Cornelis van]
WERKHOVEN (Cornelis v a n ), geb. te 's Gravenhage 1718, overl. te Dordrecht 30
Jan. 1801, was catechiseermeester en gaf uit: Waarheden van de Christelijke Religie
o

naar den leidraad van den Heidelbergschen Catechismus (Dordr. H. de Haas, 8 ).
van Dalen
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[Werkhoven, Marinus van]
WERKHOVEN (Marinus v a n ), leefde in de 18de eeuw te Zwijndrecht en was lid
van het kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt. Men vindt zijn godsdienstige
verzen, die weinig dichterlijke waarde bezitten, in den bundel Poëtische
Mengelstoffen.
van Dalen

[Werp, Douwe Johannes van der]
WERP (Douwe Johannes v a n d e r ), geb. te Uithuizen 13 April 1811, overl. te
Muskegon in Michigan 1 April 1876, was hulponderwijzer te Houwerzijl, maar werd
geschorst wegens zijn
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geschriften Geestelijke wapenkreeten en belijdenis mijns geloofs (Veendam 1835);
De Gesteldheid van de Ned. Herv. kerk, en de Avondwolf onder de lammeren van
Christus, voorgesteld in twee brieven (Veendam 1835) en Lofdicht van een door
God geduldig en lijdzaam gemaakten lijder (Veendam 1835), waarin hij met
beslistheid de zijde koos van Ds. Hendrik de Cock te Ulrum in zake de Afscheiding.
Hij hielp de Cock in het copieeren van stukken en werd oefenaar te Uithuizen (3
Aug. 1835). In 1841-42 ontving hij onderricht van de Cock te Groningen en Ds. F.F.
de Haan te Birdaard, die destijds belast werd met de opleiding van a.s. predikanten.
Hij oefende te Leeuwarden, werd in 1844 geordend en diende, na Leeuwarden, de
gemeenten te Ferwerd, Lioessens, Broek op Langendijk, den Helder en Burum. Om
meer leiding te geven aan het kerkelijk leven verzorgde hij Synodale Besluiten der
Chr. Afgesch. Geref. Kerk in Nederland van 1836-57 (Kampen 1859). Met K.J.
P i e t e r s en J.R. K r e u l e n gaf hij uit Apologie. Is de Afscheiding in Nederland
van het Herv. Kerkgenootschap zooals het thans en sedert 1816 bestaat uit God of
uit de menschen? (Franeker 1856). In 1864 vertrok hij naar N. Amerika, waar hij
voorganger werd van de ‘Ware hollandsche Geref. kerk’ te Graafschap (Mich.), waar
hij o.a. belast werd met de opleiding van a.s. predikanten en met de redactie van
het kerkelijk orgaan De Wachter.
Zie: Christel. Encyclopaedie I, 44, 447; VI, 441.
Wumkes

[Wesel, Jan van]
WESEL (Jan v a n ), geb. te Dordrecht, overl. aldaar 1577, was de zoon van
T h o m a s v a n W e s e l en C h r i s t i n a v a n S l i n g e l a n d t . Hij was zeepzieder
en tevens munter, en woonde in het groote en prachtig ingerichte huis de Vijgeboom
op den westhoek der Kleine Spuistraat, thans afgebroken. In zijn woning logeerde
in 1580 de derde gemalin van Prins Willem I, Prinses Charlotte de Bourbon, die er
beviel van een dochter Charlotte Brabantine (dl. I, kol. 593). Dit staat te lezen bij
B a l e n , maar noch in de stadsrekening van 1580, noch in andere stadsregisters
komt iets omtrent die bevalling voor. Uit 's Prinsen brieven (G r o e n , G a c h a r d )
blijkt eer, dat deze prinses te Antwerpen geboren werd.
Jan van Wesel was veertigraad en schepen van Dordrecht in 1574 en 75, en was
gehuwd met M a r i a v a n T e l s h o u t J a c o b s d r , die hem 6 kinderen schonk,
o.a. Barbara (zie dl. IV, kol. 1450).
Zie: B a l e n , Beschr. van Dordr. 1265.
van Dalen

[Weslingh, (Paulus) (1)]
WESLINGH (Paulus) (1), of W e s s e l i n g (h), geb. te Amsterdam 17 Sept. 1648,
overl. 30 Sept. 1732. Hij was luthersch predikant te Hoorn van 28 Oct. 1670 tot 21
Jan. 1677, te Utrecht tot 1 Dec. 1678 en te Amsterdam sedert 24 Mrt. 1680; emeritus
19 Apr. 1728. Hermanus van Garèl (dl. IV, kol. 630) hield een lijkrede op hem. Hij
schreef een lijkrede op J.E. Blum (dl. IV, kol. 166) en op Johannes Baers, predikant
te Utrecht (Utr. 1705). Over hem verscheen: Ter gedachtenis van P. Wesselingh's
jubelpredikatie (1720).
Zijn portret is gegraveerd door J. Houbraken naar J. Quinkhard.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 357; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh. 1921), 140-155; F.J.
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D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. Luth. gemeente (Amst. 1856),
130-140, 151, Bijl. 122.
Knipscheer

[Weslingh, (Paulus) (2)]
WESLINGH (Paulus) (2), geb. te Amsterdam in 1719, overl. ald. in 1778. Hij was
een kleinzoon
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van den voorgaande, werd luthersch predikant te Zaandam sedert Dec. 1741, te
Rotterdam sedert Apr. 1744, te Amsterdam sedert 23 Juni 1768. Hij schreef: De lof
van Gods genadige bestiering.... ter inwijding van het luthersch diaconessenhuis te
Amsterdam (Amst. 1772).
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 357; 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), 161-167, Bijl., 123; Bibliotheca theol. et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 803 (no. 989).
Knipscheer

[Wesselius, Johannes]
WESSELIUS (Johannes), geb. te Emden 20 Oct. 1671, overl. te Leiden 16 Jan.
1745. Zijn vader, J o h a n n e s W e s s e l i u s , was rector van de latijnsche school
te Emden. Hij studeerde te Groningen en te Leiden in de godgeleerdheid, en werd
predikant te Akkrum en Terhorne 9 Nov. 1692, te Sint Jacobaparochie 12 (?) Sept.
1694, te Purmerend in 1700, te Rotterdam 26 Juli 1705. Intusschen was hij te Leiden
doctor in de godgeleerdheid geworden in 1699. In 1711 aanvaardde hij aan de
Illustre school te Rotterdam het ambt van hoogleeraar in de kerkgeschiedenis en
de godgeleerdheid met een inaugureele rede in de Groote Kerk op 5 Januari: Oratio
de laudibus Pauli apostoli (Rott. 1711), ook aangeduid als: Intree-reden over de
apostel Paulus (Rott. 1711). Reeds in 1712 werd hij hoogleeraar te Leiden. Nadat
hij dit ambt had aanvaard op 7 of 8 Maart 1712, met zijn Oratio de titulo crucis Domini
(Rott. 1712), ook aangeduid als Intree-reden over het kruisdragen des Heeren (Rott.
1712), werd hij op 2 Oct. 1712 bevestigd als ‘predikant voor een halve beurt’ (zie
beneden in dit art.). Eindelijk werd hij bovendien ‘professor oratoriae sacrae’ op 8
Aug. 1738; zijn inaugureele rede hield hij daarna pas op 19 Jan. 1739, die den titel
voerde: Oratio de prudenti simplicitate in oratore sacro requisita, ook aangeduid als:
Redevoering over de voorsigtige eenvoudigheid van een heiligen redenaar (plaats
en jaar van uitgave vinden wij niet genoemd). Bij zijn gouden ambtsfeest hield hij
op 2 Dec. 1742 te Leiden zijn: Jubeljaarspredikaatsie over Ps. 71:17 v. (Leid. 1743).
Hij schreef tegen Bernard Sebastiaan Cremer (zie dl. IV, kol. 469-472) en tegen
Campegius Vitringa senior (zie dit dl., kol. 1122), een Oratio funebris in obitum Joh.
Marckii (Lugd. Bat. 1731) (zie dl. IX, kol. 649) en Over het afsterven van zijn vrouw
(z. pl. en j.). Eindelijk verscheen het volgende van hem: De admiranda gentis
Judaeorum ubique dispersae in hanc usque diem conservatione (Lugd. Bat. 1728),
ook aangeduid als: Redevoering over de bewaring van het Joodsche volk, vert. door
M a n n e k e s ; De festo tabernaculorum sub Novo Testamento Hierosolymae ab
omnibus gentibus celebrando (Lugd. Bat. 1740), ook genoemd als Over 't feest der
loofhutten onder het N.T. te Jeruzalem van alle heydenen te vieren (z. pl. en j.);
Dissertationes sacrae Leidenses ad selecta quaedam Veteris et Novi Testamenti
loca (Lugd. Bat. 1721); Dissertationes academiae ad selecta quaedam loca Veteris
et Novi Testamenti (Lugd. Bat. 1734); Fasciculus dissertationum in loca Veteris et
Novi Testamenti selecta concionum in Jesaie 54...., ed. C. d e T e y f e r (Gron.
1756), naast welke drie laatste werken wij ook opgegeven vinden Verhandeling over
uitgezochte plaatsen des O. en N.T. (z. pl. en j.); De ministerio Novi Foederis non
literae sed spiritus ad 2 Cor. 3:6 (Lugd. Bat. 1744). Waarschijnlijk behoort bij zijn
bevestiging te Leiden als predikant op 2 Oct. 1712 (zie boven): Ad textum Hebr.
9:4. De Sancto Sanctorum habente (Lugd. Bat.
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1712). Nog vinden wij vermeld: Uitgestrektheid van Christus prediking (Rott. 1705)
en Purmerendse en Rotterdamse kerkredenen, 2de druk (Rott. 1712).
Hij was gehuwd met A d r i a n a v a n R u y t e n b u r g , daarna met A g a t h a
van Hogendorp.
Zijn door een onbekende geschilderd portret is in de universiteit te Leiden; prenten
door J. Houbraken naar J.M. Quinkhard en door L. Suringer.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 593 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 371 v.: C. S e p p ,
Het godgeleerd onderwijs in Ned. II (Leid. 1874), 142; R A r r e n b e r g , Naamregister
van nederduitsche boeken tot 1787, 572; N o o r d b e e k e n M o u r i k , Naamrol
der godgeleerde schrijvers, vierde druk (Amst. [1752]), 163 en register; Bibliotheca
theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 688, 803 (no.
991); H.C. R o g g e , Bibliotheek v. contraremonstrantsche geschriften (Amst. 1866),
141; G.D.J. S c h o t e l , De academie te Leiden (Haarl. 1875), 188, 256; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 131, 153; (1908), Bijl., 139; (1911), Bijl., 139, 160; T.A.
R o m e i n , Naamlijst der predikanten.... van Friesland (Leeuw. 1886), 225, 629;
S.D. v a n V e e n , Aanvullingen en verbeteringen van het voorgaande werk (Leeuw.
1892), 26; Alg. Ned. familieblad (1900), 168, 240; Nederl. geleerd Europa, XI, 615;
Archief voor kerkgeschiedenis IX (1839), 490 v. (zijn handteekening), 496; Nieuwe
Friesche volksalmanak (1857), 126.
Knipscheer

[Wesselsz., Cornelis]
WESSELSZ. (Cornelis), ook genoemd C o r n e l i s v a n D o c k u m , geb. te Kollum
in 1533, terechtgesteld te Amsterdam 24 Mei 1569.
Op 5 Juni 1568 kreeg hij van graaf Lodewijk van Nassau een bestelling om op
de Spanjaarden te gaan vrijbuiten. Omstr. 20 Juni 1568 werd hij aangesteld als
bevelhebber op een klein karveelschip, liggend voor Delfzijl, met dertig man aan
boord. Kort daarna neemt hij een karveelschip uit Hoorn, geladen met kaas; twee
burgemeesters uit Hoorn, die aan boord waren, werden op Scholbalg aan land
gezet. Schip en lading werden naar Emden opgebracht, waar alles op bevel van
den raad in beslag werd genomen en den eigenaars teruggegeven. Op 23 Juli 1568
rantsoeneerde hij in de oostfriesche wateren drie schepen; hij behoorde tot de eerste
Watergeuzen, die een bestelling hadden.
Nadat hij in Maart 1569 per schip eenige goederen was gaan halen in Alkmaar,
zeilde hij op 3 April 1569 van Norden naar Kollum, maar toen zij aan land wilden
gaan werden zij gewaarschuwd, dat veel volk uit Leeuwarden was gekomen, die
hen zouden gevangen nemen. Men zeilde weer weg, en aan boord haalde hij zijn
makkers over om met de Watergeuzen op vrijbuit uit te gaan en sprak af om den
buit in Oldenburg te gaan verkoopen. Op Woensdag 6 April 1569 ontmoetten zij bij
Ameland drie koopvaarders, maar een hollandsch oorlogsschip, in Amsterdam
uitgerust, kwam toevallig in de nabijheid, men zette een boot uit en nam hem en
twee makkers op Ameland gevangen. Zij werden naar Amsterdam gebracht waar
de schout ook de obligatiën der drie gerantsoeneerde schepen in handen kreeg.
Op 25 April 1569 werd hij verhoord, en 24 Mei 1569 in Amsterdam gehangen.
Zie over hem: Archief van Amsterdam, Confessieboek 1567-72, fol. 174vo. volg.
en Thesoriers Rekening, 1569, fol. 185vo.; t e r G o u w , Gesch. van Amsterdam
VI, 322-323; Dietsche Warande, VIII (1867), 431.
Vogels

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1175

[Wessem, Joannes Josephus van]
WESSEM (Joannes Josephus v a n ), ged. te Roermond 20 Oct. 1692, overl. te
Venlo 7 April en begr. 9 April 1751, zoon van M a t h i a s v. W., licentiaat in de
rechten en advocaat, en van P e t r o n e l l a U r s u l a C a t h a r i n a J o i r i s . Hij
promoveerde 17 Oct. 1712 te Harderwijk tot licentiaat in de rechten, werd schepen
van Venlo en deed als zoodanig 12 Maart 1720 den eed, was regeerend
burgemeester 1722, 1729 en 1740. 6 April 1746 werd hij na het overlijden van Mr.
Henricus Conrardus Junckers (vgl. dl. VII, kol. 692) tot raad en momboir van het
Hof van Justitie of Hooggerechtshof te Venlo aangesteld en deed 15 April 1746 den
betrekkelijken eed. Hij kocht 1 Aug. 1749 het adellijk huis de Putting met den bouwhof
den Pannenkoel onder Kessel (Lb.) gelegen, met toebehooren en jacht van Joachim
Reinold baron van Glasenap en diens echtgenoote Anna Elisabeth Louisa barones
von Hundt. Hij was 28 Nov. 1730 te Venlo gehuwd met A n n a S i b i l l a d e
P a d e r b o r n (ged. 18 Dec. 1710, overl. 28 Sept. 1790, dochter van Hermanus de
P., raadsverwant van Venlo 1705-22, en van Allegondis Beugels). Uit zijn huwelijk
werden 10 kinderen te Venlo geboren en gedoopt o.a. P e t r o n e l l a U r s u l a
(ged. 13 Febr. 1733, overl. 1 Mei 1821, huwde 15 Febr. 1755 Joannes Jacobus
Heutz, vgl. dl. VII, kol. 586); M a t h i a s A r n o l d u s H e n r i c u s (ged. 30 Nov.
1737, overl. 18 Jan. 1792, promoveerde aan de universiteit te Leuven 22 Oct. 1760
tot licentiaat in de rechten en deed den eed als advocaat te Venlo 15 Dec. 1760; hij
werd 5 Mei 1784 tot raadsheer en momboir van het Hof van Justitie benoemd; huwde
te Venlo 15 Oct. 1765 met M a r i a E l i s a b e t h d e G r o o t , geb. te Wezel in
1742, overl. te Venlo 22 April 1807, dochter van Antoon de Gr. en van Margaretha
Kempen); H e r m a n u s G e r a r d u s (ged. 8 Oct. 1742, overl. 6 Jan. 1826; hij was
advocaat aan het souvereineof hooggerechtshof te Venlo, promoveerde te Duisburg
5 Aug. 1765 tot juris utriusque doctor; was raadslid van Venlo 1814-24; hij erfde
met zijn echtgenoote in 1810 den halven Groethof gelegen in het Ven te Venlo van
Maria Aldegondis Guichenon de Chastillon; hij was te Venlo 3 Nov. 1773 gehuwd
met H e n r i c a B a r b a r a I s a b e l l a S w e r t s , ged. 10 Mei 1754, overl. 7 Jan.
1813, dochter van Peter Jacob S., keizerlijk en koninklijk raad van financiën te
Brussel en van Isabella Maria Francisca de Bruyne d'Alserbergh, bezitster van den
Arenborgh, gelegen in het Ven te Venlo); A l d e g o n d i s M a r g a r e t h a (ged. 3
Januari 1745, overl. 27 April 1806, huwde te Tegelen 19 Dec. 1797 J o s e p h
S e r u l a i n e , ge boortig uit Baissaux, gelegen in het bisdom Vanne in Bretagne).
Zie: A.F. v a n B e u r d e n , Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessem,
58, 77, 78, 81, 83; d e z ., Het kasteel Kessel en de Putting in Nieuwe Venlosche
Courant d.d. 7 Sept. 1927; Doop- en huwelijksregisters van Venlo, Burgerlijke stand
te Venlo; Maasgouw (1906), 88; (1920), 60; promotiebul van M.A.H. van Wessem
op het stadsarchief; H. U y t t e n b r o e c k , Het dagboek of de kroniek door pastoor
J.C. van Postel, 17, 70; J a n V e r z i j l , De Groethof en zijn bewoners uit de familie
Guichenon de Chastillon in Maasgouw (1920), 83.
Verzijl

[West, Jan van of de]
WEST (Jan v a n of d e ), priester van het bisdom Doornik, licentiaat in de rechten,
was pastoor van de St.-Janskerk te Sluis einde der 14e eeuw. Paus Innocentius VI
had hem 8 Febr. 1353 een kanunnikdij toegestaan in Sint-Donaas te Brugge en in
Kamerijk. Hij kon niet in het bezit geraken
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dezer kanunnikdijen. 15 April 1366 benoemde de paus Jan de West tot pastoor te
Sluis, mits hij de kapelanie te Brugge, welke jaarlijks 20 pond en 15 solidos paris.
opbracht liet varen. De St.-Jansparochie te Sluis was open, omdat de pastoor
Gerardus Sambuti sinds meer dan een jaar tevens het cantoraat in de kerk te Worms
behield. Deze Gerardus had het pastoraat van Sluis verkregen van Joannes Pauw
in ruil voor een andere prebende. Jan de West heeft zijn parochie persoonlijk
bestuurd en komt als zoodanig voor in de stadsrekeningen van Sluis. Hij was 1391-93
nog in leven (Annales Soc. Emul. de Bruges LIV, 223).
Hij moet dus wel onderscheiden worden van J a n v a n W e s t , urbanistisch
bisschop van Doornik, die 1384 overleed te Waasmunster. Deze komt meermalen
voor bij het begeven van beneficies en wordt verward met den pastoor van Sluis.
Dom B e r l i è r e heeft het onderscheid tusschen de twee personen duidelijk gemaakt
in zijn studie: Jean de West évêque urbaniste de Tournai in Bulletin de la commission
royale d'histoire (Brux. 1904), 351-388.
Zie: U. B e r l i è r e , Suppliques d' Innocent VI (Rome 1911), no. 309, 794, 1416,
1543; A. F i e r e n s , Suppliques d' Urbain V (Rome 1914), no. 1653, 1678, 1771;
J a n s s e n e n v a n D a l e , Bijdragen gesch. Zeeuwsch- Vlaanderen IV, 18.
Fruytier

[Westenburgh, Johannes]
WESTENBURGH (Johannes), geb. te Utrecht in 1599, overl. te Dordrecht 3 Sept.
1636. Hij studeerde te Utrecht en te Leiden in de godgeleerdheid, werd predikant
te Tienhoven in 1624, te Abcoude in 1625, te Dordrecht in 1626 (als opvolger van
Johannes Becius, zie dl. I, kol. 267). Hij is meer bekend als latijnsch dichter dan als
godgeleerde. Een ‘zegelied’ zong hij bij de verovering van 's Hertogenbosch:
Epinicion in devictam Sylvam-ducis, auspiciis potentissimorum Ordinum Foederati
Belgi, magnanimitate et industria illustrissimi Principis Auriaci, Frederici Henrici....
XV kal. Octobr. 1629, in libros tres digestum (Lugd. Bat. 1629 folio, en 1630
duodecimo), veelal achter: Sylvaeducis obsidio van Caspar Barlaeus (zie dl. II, kol.
69). Een treurlied schreef hij op Samuel Everwijn (zie dl. I, kol. 837): Tristium liber
unus sive epicedion in obitum clarissimi viri d. Samuelis Everwini (Lugd. Bat. 1632);
voorts: Elegia consolatoria ad Jacobum Wittium (Dordr. 1633); Elegia ad Johannem
Beverovicium achter diens werk: Epistolica quaestio de vitae termino vitali an mobili
(Dordr. 1634; Lugd. Bat. 1636, 1639, 1651) en vóór diens: Lof der chirurgie (Dordr.
1635) (zie dl. I, kol. 331). Wij noemen nog: Athenaeum sive in illustr. gymnasii
Ultrajectini poemation (Ultraj. 1634). Toen de latijnsche school te Dordrecht is
verheven tot een illustre school, werd hij tot hoogleeraar in de welsprekendheid en
de geschiedenis benoemd. Een brief van W e s t e n b u r g : Epistola de prisci aevi
diuturna vita komt voor in Johannes van Beverwijck's (zie dl. I, kol. 327-332)
Doctorum virorum epistolae et responsa tum medica tum philosophica (Rott. 1665),
ook vertaald als Brief van dom. Joh. Westerburgh nopende het langh leven van de
ouden in Beverwijck's Schat der gesondheit (Dordr. 1636; vele malen herdrukt).
Petrus Hofman Peerlkamp (zie dl. II, kol. 1079) oordeelde niet gunstig over zijn
dichterlijke gaven.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 594 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 373 v.; Kerkelijk
Handboek (1907), Bijl., 112; (1910), Bijl., 150, 165; G.D.J. S c h o t e l ,
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Kerkelijk Dordrecht I (Utr. 1841), 309-325; d e z ., De illustre school te Dordrecht
(Utr. 1857), 80.
Knipscheer

[Westerbaen, Jacob]
WESTERBAEN (Jacob), geb. te 's Gravenhage 7 Sept. 1599, overl. op zijn
buitenplaats Ockenburg tusschen Loosduinen en Monster 31 Mrt. 1670, dichter. Hij
was van zeer eenvoudige afkomst: zijn vader J a n J a c o b s z . W e s t e r b a e n
was lijndraaier. Omdat hij een bijzonder vluggen en leergierigen aard had, bewerkten
Wtenbogaert en de predikanten van Gouda, dat de regeering van laatstgenoemde
stad hem tot bursaal stelde in het Staten-College te Leiden. Na met goed gevolg
afgelegd examen werd hij dan ook in dit college opgenomen en op 11 Juli 1615 als
student ingeschreven. Hij studeerde te Leiden, evenals de meeste zijner
medebursalen, theologie; met hart en ziel was hij de remonstrantsche beginselen
toegedaan. Toenmaals was Vossius regent van het college, Barlaeus onder-regent,
beiden overtuigde Arminianen. Tijdens de Nationale Synode te Dordrecht diende
Westerbaen laatstgenoemde als secretaris. Na de uitspraak der Synode in 1619
werd hij uit het college gezet. Hij bleef toen te Leiden, doch ging in de medicijnen
studeeren, zonder zich evenwel officieel bij de Remonstranten aan te sluiten; wel
bleef hij zijn leven lang uiterst vijandig tegenover de Gereformeerden staan. In 1622
promoveerde hij te Caen tot doctor in de medicijnen, waarna hij zich in zijn
geboortestad als geneesheer vestigde. Reeds spoedig verkreeg hij een drukke
praktijk. Ook maakte hij er kennis met A n n a W e y t s e n , uit een aanzienlijk
geslacht, weduwe van Reinier van Oldenbarnevelt (dl. V, kol. 393), die twee jaar
tevoren in verband met de bekende samenzweering tegen het leven van Prins
Maurits was onthoofd. Ondanks den tegenstand van haar familie, die in Juni 1625
zelfs de tusschenkomst van het Hof van Holland inriep, trad de jonge en knappe
geneesheer met de rijke weduwe in het huwelijk; de eerste afkondiging had 3 Aug.
1625 op het stadhuis te 's Gravenhage plaats. Door Anna Weytsen; die drie kinderen
mede ten huwelijk bracht, werd Westerbaen heer van Brantwyck en Ghybelant, in
de Alblasserwaard. Het jonge paar vestigde zich op West-Escamp, een vroegere
buitenplaats van Oldenbarnevelt, gelegen ten Oosten van Loosduinen. Hier
metamorfoseerde Westerbaen, die zijn praktijk als geneesheer had neergelegd,
zich binnen korten tijd geheel tot landedelman. In 1629 werd hij, door toedoen van
Willem en Hugo de Groot, ridder van Sint-Michiel. Na den dood van zijn vrouw in
1647 (haar kleinzoon J o h a n v a n N a e l d w i j k , werd toen beleend met de
heerlijkheid Brantwyck-en-Ghybelant), legde hij een buitenplaats aan tusschen
Loosduinen en Monster, die hij evenals een oud leengoed tusschen Rijswijk en
Wateringen (Regesta Hannonensia, 125) Ockenburg noemde en in 1652 betrok.
Op deze buitenplaats bracht hij verder zijn leven door, zich bezig houdende met
letterkundigen arbeid, afgewisseld door de jacht e.a. vreugden, die het buitenleven
hem bracht, en door het bezoek van vrienden, zooals Huygens (wiens Otia hij reeds
in 1625 met een lofdicht had voorzien) en de aanzienlijke familieleden van zijn
overleden vrouw, die zich geheel met hem hadden verzoend. Hij is nimmer hertrouwd.
Westerbaen heeft als dichter niet steeds gelijke waardeering gevonden. Zag men
hem vóór de kritische literatuurgeschiedschrijving der 19e eeuw als een onzer
voortreffelijke dichters der 17e eeuw nevens anderen, zonder dat men de behoefte
gevoelde zijn plaats tusschen en zijn verhouding tot deze
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anderen nader te bepalen, met J o n c k b l o e t , die in Huygens Westerbaens
‘meester’ erkende, komt hierin een definitieve verandering. Immers, terwijl
S i e g e n b e e k nog in Westerbaens werk ‘niet zoo zeer.... verhevenheid en kracht,
als.... lossen zwier en zoetvloeijendheid’ had gevonden, achtte J o n c k b l o e t - en
hij volgde hierin v a n L e n n e p - hem in reactie op de oncritische bewondering
eener vorige eeuw, niets dan een ‘verdienstelijke mediokriteit’, welke zienswijze
zich sindsdien vrijwel heeft gehandhaafd. K a l f f en t e W i n k e l zien nog beslister
dan J o n c k b l o e t in Westerbaen een navolger van Huygens. Volgens d e V o o y s
wordt laatstgenoemde door den dichter zelfs ‘gecopieerd’. Bij deze zich op
Westerbaens epigonisme spitsende opvatting, wordt echter veelal voorbijgezien
hetgeen er goeds en oorspronkelijks in Westerbaens oeuvre aanwezig is. Zoo noemt
bij voorbeeld H u e t wel van Hout en van der Does als Basia-vertalers, en zelfs
Jonctys als Basia-navolger, doch niet Westerbaen, wiens Kusjes tot de meest
geslaagde en minst gemanireerde Basia-vertalingen onzer 17e eeuw behoorden.
Als dichter van deze en andere - vooral kleinere - gedichten, die om hun eigen toon
belangrijker zijn, dan de ‘gemakkelijke vloeiende verzen’, die K a l f f bijna uitsluitend
in Westerbaens oeuvre vond, kan Westerbaen ondanks zijn (veelal opzettelijke)
navolgingen billijk een eigen plaats toegekend worden in onze 17e eeuwsche poëzie,
wanneer men althans de belangrijkheid van een dichter, naar het beste wat hij
geschreven heeft, wil afmeten. Naast Dood-troost - een gedicht van stoïcijnschen
gedachte-inhoud, in den vorm der Voorhout-strofen geschreven, doch dat niettemin
geheel Westerbaens eigen stijl vertoont - en verscheidene der Kusjes, kunnen als
zoodanig vermeld worden: Droom, Klinck-dicht (Al is de swarte nacht), sommige
der Gesangen (alle uit de Minnedichten), de gedichten op het overlijden en het werk
van Wtenbogaert, Klinckdicht aan Tesselschade, Op de gestoole kat van Phillis, de
dialoog Horatius en Lydia, de rijmbrieven aan Alida Bruno (o.a. Aerdigh Aeltje,
Brunoos kind) enz.
Westerbaen heeft reeds in zijn studententijd de dichtkunst beoefend, vgl. Apollo's
Harp (1658), 179. Het eerst verschenen van zijn hand zijn Minne-dichten ('s
Graaven-Haage 1624), voorzien van lofdichten van Jacob van der Burgh en Starter.
Zij bevatten o.a. een dichterlijke vertaling van de (19) Basia van J o a n n e s
S e c u n d u s . Gedichten er uit werden overgenomen in Nieu liedt-boeck ghenaemt
des minnaers harten jacht door J. W e s t e r b a e n , W.D. H o o f t , J.J. S t a r t e r
ende meer anderen (Rott. 1627). Een 2e dr. (met 13 der Basia) verscheen o.d.t.
Minne-dichten. Op nieuws verm. (Haerlem 1633), een 3e als Gedichten van nieuws
by den auteur oversien (Leyden 1644, nagedrukt o.d.t. Minnedichten. Van Nieuws
byden autheur overs. (Amst. 1644). Bovendien werden Westerbaens vertaling van
de Basia afzonderlijk uitgegeven als Kusies, in 't lat. geschreven door J o a n n e s
S e c u n d u s ende in Duytsche vaerzen ghesteldt, met een basso continuo door
C o r n e l i s P a d b r u e (Amst. 1631, 2e dr. verm. en verb., 5 dln., 1641, 42). Verder
bezong de dichter zijn landgoed in Arctoa Tempe. Ockenburgh, woonstede van den
Heere van Brandwijck in de Clingen buyten Loosduynen ('s Grav. 1654, nieuwe
uitg. Utrecht 1835). Daarna verschenen Davids Psalmen in Nederduytsche rijmen
gestelt ('s Grav. 1655; 2e dr., geheel op sangnooten gebr. door C. d e L e e u w ,
ald. 1656;
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gedeeltelijk herdr. met psalmen van C a m p h u y s e n in Davids Psalmen, Haarlem
1756). Hij verzamelde zijn verschenen dichtwerken in Gedichten. Verdeylt in vijf
boecken. I. Minnedichten. II. Helden-dichten. III. Mengel-dichten. IV. Ockenburgh.
V. Farrago latina ('s Grav. 1657), terwijl na zijn dood zijn Gedichten uitkwamen in
3 dln. ('s Grav. 1672). Westerbaen heeft bovendien talrijke gelegenheidsgedichten
geschreven die ook afzonderlijk verschenen en in de bekende
pamflettenverzamelingen vermeld staan, zooals: op den dood van Wtenboogaert
(1644, Petit 2261), van Hugo de Groot (1645, P e t i t 2295), van Frederik Hendrik,
uit het Latijn van B a r l a e u s (1647, K n u t t e l 5576), van Barlaeus (1648, K n u t t e l
5796), van Karel I (1649, K n u t t e l 6336), op den zeeslag van Tromp (1653, Petit
2762), op de verovering van het eiland ‘Fuynen’ (1659, K n u t t e l 8169), op den
dood van Willem de Groot (1662, Petit 3275), Holland aen den Koningh van
Groot-Britannien (1665, K n u t t e l 9126), op den brand van Londen (1666, K n u t t e l
9363), op den tocht van de Ruyter (1666, K n u t t e l 9369) enz.
Verder heeft Westerbaen de volgende vertalingen geleverd: De verliefde Dido.
Het 4e boek des Eneis ('s Grav. 1655); E r a s m u s , Lof der sotheyd, eertyds in 't
Lat. geschr., nu in Nederd. rijmen naegevolgt ('s Grav. 1659); S e n e c a e s Troas
geseyt de coninginne der treurspelen. In Nederd. Rijmen naergevolght ('s Grav.
1658); T e r e n t i i Eunuchus of de kamerlingh ('s Grav. 1661); De eerste ses boecken
van P. V i r g i l i u s M a r o o s Aeneis ('s Grav. 1661); De laetste ses boecken van
P. V i r g i l i u s M a r o o s Aeneis (ald. 1662); tesamen o.d.t. De Aeneis van P.
V i r g i l i u s M a r o (ald. 1662); T e r e n t i i Adelphi dat is de gebroeders (ald. 1662);
De ses comedien van P. T e r e n t i u s (ald. 1663); ten slotte bewerkingen v a n
O v i d i u s ' Ars amatoria en Remedia amoris, o.d.t. Avond-school voor vryers en
vrysters ('s Grav. 1665; nadruk 2e dr. Amst. 1665) en N i e u w a v o n d s c h o o l
('s Grav. 1666, 3 versch. uitg.).
Westerbaen polemiseerde gaarne, vandaar dat er verschillende publicaties (veelal
in dichtvorm) van hem bekend zijn, waarin hij de meeningen of het optreden van
anderen bestreed, welke geschriften, dan dikwijls wederom bestrijdingen uitlokten.
Het begon reeds in 1624 met O pulchra capita, si cerebrum haberent! Ofte lege
tonnen aasen meest, wt de vuyst geschreven aen de naemeloose schrijvers van
de Noodsaeckelijcke verandwoordinge van de schutteren van Delff tegen 't
Nood-saeckelick Mal ('s Grav. 1624, K n u t t e l 3566), waarin hij uitlatingen aan het
adres der delftsche schutters in zijn Minne-dichten verdedigde. Later bestreed hij
Vondel in Kracht des geloofs van den voortreffelijcken ende vermoerden
Nederduytschen poeet Joost van Vondelen (Schiedam 1648, K n u t t e l 5809),
waarin hij zich fel tegen Vondels overgang keerde. Eerst twee jaar later nam Vondel
het in een gedicht tegen Westerbaen op, waarop laatstgenoemde weer uitvoerig
antwoordde (1650, Meulman 3190). Daarna werd de voorrede van Westerbaens
Psalmberijming door I.A.S. (P i e t e r v a n G e l d e r e n ) bestreden in J. van
Vondelen voorlooper, overwegende den sin end inhout vande voorreden gestelt
voor de Psalmen Davids, gerijmt door Jacob Westerbaen (Amst. 1655), dat
Westerbaen zijn Boden-brood voor den man, die sich noemt I. van Vondelen
voorlooper ('s Grav. 1655, K n u t t e l 7718) ontlokte, waarop zijn tegenpartij met
Drinck-gelt, voor den brenger van
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het boden-broot (1656) antwoordde. Westerbaen had in deze polemiek het laatste
woord met Valsche munt van het drinck-geld des voorloopers ('s Grav. 1656,
K n u t t e l 7811). Een naspel op deze polemiek in het ‘stamboek’ van Johan
Koenerding verscheen onder de Byveersen in diens Landt-Levens-Lof (Amst. 1658).
Ter verdediging van het besluit der Staten van Holland in 1663, dat de predikanten
in de eerste plaats voor hen als hoogste overheid hadden te bidden, schreef hij
Krancken-troost voor Israel in Holland (Gedr. buyten Geneven 1663, K n u t t e l
8807). Zijn bestrijders antwoordde hij in Oogh-zalf voor het verblinde Israel (Gedr.
buyten Geneve 1664, K n u t t e l 8921); beide publicaties verschenen anoniem. In
verband met deze kwestie staat ook Westerbaens pamflet Op de liefdelooze en
oproerige predicatien door Dom. de Matier en Dom. de Witt.... gedaen (1664,
K n u t t e l 8979). Tegen het eind van zijn leven geraakte Westerbaen wederom in
een hevigen pennestrijd ten gevolge van zijn geschrift Kost-verlooren of brief aen
N.N. waerin overwoogen wordt of de predikanten van de publijcke kercken de gage,
die zij jaerlijx van het gemeene land voor haeren kercken-dienst genieten, oock al
verdienen. Mitsgaders eenige rijmen en brieven van J. d e D e c k e r en J.
W e s t e r b a e n (1668, Knuttel 9728, twee versch. uitg.). In deze kwestie mengden
zich G. v a n I n g e n , J. T o l e d o e n M. M u r i n a n d e r . Uit Westerbaens pen
vloeiden o.a. Een zeep-balletje voor den ongewassen Moor hem vereert van
Thersites (1668, K n u t t e l 9731, daarna verm. uitgekomen als Wat zeep voor den
ongewassen Moor, K n u t t e l 9732), J. Toledoos sorgverlooren (1668, K n u t t e l
9734) en Wat rhabarber tot een purgatie bereydt voor den gal-zuchtigen G. van
Ingen (1669, K n u t t e l 9780).
Westerbaens vertalingen van Juvenalis en Persius werden opgenomen in den
bundel Alle de schimpdichten van D e c i u s J u n i u s J u v e n a l i s , en A. P e r s i u s
F l a c c u s door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht (Haarlem
1709). Onzeker is of hij de schrijver is geweest van De historie van het leven en
sterven van Heer Johan van Oldenbarnevelt beschreven door een liefhebber der
waerheyt (Rotterdam 1648); vermoedelijk was Westerbaen slechts de uitgevervan
het werk, dat omstr. 1622-23 is te boek gesteld, en heeft hij den schrijver in zijn
bezit zijnde familiepapieren ter inzage verstrekt, vgl. F r u i n in N i j h o f f 's Bijdragen
voor vad. geschiedenis en oudheidkunde, N.R. IX (1877), 119-169 en 354-360. In
ieder geval heeft de uitgave ervan Westerbaen in aanraking gebracht met justitie.
De briefwisseling van Westerbaen met Barlaeus vindt men in B a r l a e i , Epistolae
901, 914 en in het opstel van W o r p , met Huygens eveneens ald. en in De
briefwisseling van C o n s t . H u y g e n s , uitg. door W o r p , met Jeremias de Decker
(van 1658-60) in het bovengenoemde Kostverlooren (zie hieromtrent J.
K a r s e m e y e r , De dichter Jer. de Decker 1934, 47 e.v.) en met Lieven van
Coppenol bij W i j n m a n , Mr. Lieven van Coppenol in het Jaarboek Amstelodamum
1933, 179). Vele hss. zijner gedichten berusten op de Univ.-bibl. te Leiden.
Vermelding verdient ten s l o t t e , dat het authenthieke ‘stokske van Oldenbarnevelt’
indertijd in het bezit van Westerbaen is geweest en thans berust in het
Vondelmuseum te Amsterdam. De buitenplaats Ockenburgh is thans eigendom van
de gemeente 's Gravenhage.
Het portret van Westerbaen, gegraveerd door
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Corn. de Visscher, vindt men o.a. in de beide uitgaven zijner gedichten. Een
geschilderd miniatuur-portret door A. van Halen, verbeterd door J.M. Quinkhard, uit
het Panpoëticon Batavum, is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Beknopte geschiedenis der Ned. letterkunde (1826),
148; W.J.C. v a n H a s s e l t , Het huwelijk van Jacob Westerbaen met de weduwe
van Reinier van Oldenbarnevelt in De Gids 1837, Mengelingen I, 388; B.W.A.E.
S l o e t t o t O l t h u i s in het Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
(1859), 83; J.v. V l o t e n , Beknopte geschiedenis der Ned. letterkunde (1865), 259;
V o n d e l 's Werken, uitgeg. door J a c . v. L e n n e p , IV, 613; J.W. d e C r a n e ,
Letter- en geschiedkundige verzameling van biographische bijdragen en berigten
(3 Nov. 1873), 9, 345; W.J.A. J o n c k b l o e t , Geschiedenis der Ned. letterkunde,
4e dr. (1882-92) IV, 109-115; C. B u s k e n H u e t , Het land van Rembrandt
(1882-84), 190; J.A. W o r p , Jacob Westerbaen in het Tijdschrift voor Ned. taal- en
letterkunde, VI (1886), 161 e.v.; J.H.W. U n g e r , Bibliographie van Vondels werken
(1888), reg. i.v.; J.G. F r e d e r i k s e n J.F. v.d. B r a n d e n , Biogr. woordenboek
der N.- en Z.-ned. letterkunde, 2e dr. (1892), 878; G. K a l f f , Geschiedenis der Ned.
letterkunde (1906-12) IV, 429 e.v.; D.F. S c h e u r l e e r , Ned. liedboeken (1912),
66, 110, 149, 150, 152, 161, 171; J. K o o p m a n s , Vondel en de Decker in
Westerbaen's jachtperk in de Nieuwe Taalgids IX (1915), 209; d e z ., Westerbaen's
Ockenburgh in Groot Nederland 1917, II, 96, 198; Jacob Westerbaen de stichter
van Ockenburg in de N. Rott. C. 15 Mrt. 1917 Ocht.; F. K o s s m a n n , Mr. Johan
Koenerding's letterkundige betrekkingen in Het Boek XII (1923), 120 e.v.; J. t e
W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Ned. letterkunde, 2e dr. III, 511-520; A.
G e e r e b a e r t , Lijst van de gedrukte Ned. vertalingen der oude Gr. en Lat. schrijvers
(1924), reg. i.v.; C.G.N. d e V o o y s , Hist. schets van de Ned. letterkunde, 13e dr.
(1927), 49.
Wijnman

[Westervelt, Abraham Evertsz.]
WESTERVELT (Abraham Evertsz.), geb. te Rotterdam in 1620 of 21, waarschijnlijk
remonstrantsch gedoopt, overl. aldaar Augustus 1692, als man van Ariaantje
Abrahams. Hij trouwde 19 Maart 1645 te Rotterdam met Ariaantje Jans, in tweede
huwelijk 21 Mei 1647 met Annetje Pieters Coelentroever (overleden 23 October
1665), in derde huwelijk, 6 Maart 1667, met Ariaentje Cornelis Venendaal, in vierde
huwelijk te Overschie 3 Maart 1669 met Anna le Sevyn (Lechevin). De datum van
zijn vijfde huwelijk met Arientje Abrahams den Tret was 21 October 1691.
Hij kocht 1 Mei 1664 een huis in den Houttuin, van ouds genaamd ‘de Swaen’,
dat 8 Nov. 1713 door zijn eenig overgebleven kind J a n n e t j e W e s t e r v e l t ,
weduwe van J o h a n n e s V r e d e n b u r g h , in leven bode van het college ter
Admiraliteit, werd overgedragen aan haar dochter.
Westervelt was schilder van beroep. Bij K r a m m worden een paar van zijn
schilderijen genoemd; in 1932 kocht Bredius een landschap van zijn hand voor het
Bredius-museum, doch overigens zijn zoo goed als geen schilderijen van hem
bekend.
Van 1651-53 moet Westervelt zich opgehouden hebben aan de oostgrens van
Polen, in dienst van Prins Janusz Radziwill, groot-hetman van Litauen. Waarschijnlijk
heeft hij als teekenaar met
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Radziwill den veldtocht tegen de kozakken meegemaakt. Hij teekende tafereelen
uit den veldtocht en bezienswaardigheden van Kiëf. Achttiendeeeuwsche kopieën
van deze teekeninge bevinden zich thans in het prentenkabinet van de
universiteits-bibliotheek te Warschau. In 1923 zijn zij gepubliceerd door de Academie
van beeldende kunsten te Petersburg.
Van de serie historiestukken, die Westervelt gemaakt heeft ter verheerlijking van
de krijgsverrichtingen van Prins Radziwill wordt het krijgstafereel, dat den intocht
van den Prins in het veroverde Kiëf in 1651 voorstelt, thans in het kasteel te
Warschau bewaard. Een ander schilderij uit deze reeks heeft tot voorbeeld gediend
voor een gobelin, dat omstreeks 1760 in Litauen vervaardigd is en nu deel uitmaakt
van het museum voor kunstnijverheid te Krakau.
Wat Westervelt na zijn terugkomst in het vaderland heeft gemaakt wordt ons
duidelijk uit den boedelinventaris, dien hij na den dood van zijn tweede vrouw
A n n e t j e P i e t e r s C o e l e n t r o e v e r , 27 Nov. 1666 ter Weeskamer indient.
Onder zijn ‘winckelwaren’ komen o.a. de portretten voor van een groot aantal
admiralen, dertig schilderijen van de vijf zinnen, groote en kleine conterfeitsels van
zijn vader en moeder, ook portretten van zijn zoon, twee landschappen, twee
watergezichten, een keukeninterieur enz.
Het groot aantal admiraals-portretten, dat hij maakte, zal wel te danken zijn aan
de connecties, die zijn schoonvader, kapitein in dienst van de Admiraliteit, met dezen
had. Overigens komen in den inventaris ook reeds paneelen met opschriften voor,
tot het maken van welke kerksieraden, tekst- en wapenborden, zijn kunst zich
voortaan in hoofdzaak bepaald schijnt te hebben. Bij v a n S p a a n leest men, dat
in de in 1651 te Rotterdam op het Colchoseiland gebouwde luthersche kerk ‘een
verwonderenswaardig ophangbord te zien is, alwaar eenige schriftuurplaatsen door
den beroemden Westervelt in geschildert zijn’. Dit tekstbord is niet meer aanwezig,
wel echter een door hem in 1657 beschilderd exemplaar in de Waalsche kerk te
Rotterdam. Ook voor de stad Rotterdam werkte hij op dit gebied geregeld. November
1677 wordt hem o.a. een som van 162 gulden betaald voor het ‘toestellen en
vergulden van het letterwerck onder 't Erasmusbeeld’. In 1687 werd Westervelt
hoofdman van het St. Lucasgilde.
Zie Rott. Historiebladen III, 737; Kramm III, 1845; B r e d i u s , Künstler-Inventare
V, 1773 en VII, 288; Rotterdamsch Jaarboekje (1929), 116; de studie van Z y g m u n t
B a t o w s k i , aangekondigd in de Nieuwe Rott. Cour. 22 Oct. 1933 Ochtendblad B
onder den titel: ‘Een 17deeeuwsch Hollandsch schilder in Polen’ en de vele Rott.
notarieele akten, waarin hij voorkomt, o.a. bij not. Johan van Weel nr. 1120 fol. 474,
en het Archief der Weeskamer no. 454 fol. 65 vo.
Wiersum

[Westhoff, Carl]
WESTHOFF (Carl), geb. te Herne 26 Jan. 1800, overl. te Nijmegen 16 Oct. 1861.
Hij was sedert 1823 luthersch predikant te Schermbeek bij Wezel, en van 30 Aug.
1829 af te Nijmegen. Hij schreef: Der wahre Glaube und seine Frucht (Kleve 1836);
Vom christlichen Glauben und Leben (Amst. 1837); Der Christen Hoffnung (Olpe
1847); Rückblick auf eine 25-jährige Amtswirksamkeit.... (Amst. 1854), ook vertaald;
Weihnachtsfreude und Neujahrstrost (1855); Predigt bei der Einführung seines
Sohnes in das Pfarramt zu Mastricht (Olpe 1855); Kirchliche Gedächtnisfeier der
verstorbenen
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Frau Ida Westhoff geb. Tönnies (Nijm. 1857). Ook verscheiden verspreide opstellen.
Zijn zoons volgen.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 358.; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 260; Alphab.
naamlijst van boeken enz. (1833-49), 760; (1850-82), 217, 1306.
Knipscheer

[Westhoff, Carl Ludwig Wilhelm]
WESTHOFF (Carl Ludwig Wilhelm), geb. te Nijmegen 24 Juni 1838, overl. te Utrecht
12 Nov. 1887, zoon van den voorgaande. Hij was luthersch predikant te Brielle en
Hellevoetsluis van 20 Aug. 1854 tot 10 Juni 1855, te Maastricht tot 7 Nov. 1858, te
Utrecht sedert 19 Dec. 1858. Hij schreef: Gedachtenis aan F.J. Domela Nieuwenhuis
(Utr. 1869), twee drukken, en met J.P.G. Westhoff, Het ware leven (Amst. 1872; 2e
dr. 1881).
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. der predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 359; Gedenkboek der Ned. Herv. gemeente te Maastricht (1632-32) (Maastr.
1932), 378, in het opstel van J. L o o s j e s : De luthersche gemeente te Maastricht.
Knipscheer

[Westhoff, Johannes Peter Godfried]
WESTHOFF (Johannes Peter Godfried), geb. te Nijmegen 6 Oct. 1832, overl. te 's
Gravenhage 26 Maart 1906. Carl W., hiervoor, was zijn vader. Hij was luthersch
predikant te Monnikendam sedert 14 Juni 1857, te Middelburg sedert 19 Dec. 1858,
te 's Gravenhage sedert 1 Dec. 1861, bij de Hersteld-luthersche gemeente te
Amsterdam sedert 19 Nov. 1865; emeritus 1 Nov. 1899. Van 3 Aug. 1875 was hij
docent aan de Hersteld-luthersche kweekschool. Hij schreef en vertaalde veel. Wij
noemen: (met J.A. S c h u u r m a n ) Bijbelsch woordenboek voor het Christelijke
volk, uitgegeven door H. Z e l l e r , twee deelen ('s Grav. 1867 en 1872); John William,
een held onder de zendelingen.... (Amst. 1881); Dr. Maarten Luther (Amst. 1883);
Geen menschelijk maar een goddelijk Evangelie.... Gal. 1:11, bij 25-jarige
ambtsvervulling.... te Amst. op 23 Nov. 1890 (Neerbosch z.j.); Het alle aanneming
waardig woord.... 1 Tim. 1:15.... 20 Juni 1897, bij 40-jarige ambtsbediening (Amst.
1897); Afscheidswoord bij het nederleggen zijner Evangeliebediening (Amst. 1899);
Rede bij herdenking van den 400-jarigen geboortedag van Melanchton (Neerbosch
z.j.); Mag. Johann Friedrich Flattich (z.pl. of j.); Albrecht Dürer, evangelist der kunst.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 360-362; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 240,
247, 250, 254; Brinkman's Catalogus (1850-82), 117, 366, 387, 499, 743, 996, 1100,
1182, 1288, 1306, 1350; (1882-91), 25, 160, 360, 512, 541, 545, 603; (1891-1900),
137, 172, 505, 634, 660, 706, 784, 827; (1901-10), 247, 334, 870, 973v., 1163;
Gedenkboek uitgegeven bij het honderdjarig bestaan der Hersteld-evang. luthersche
gemeente te Amsterdam (Amst. 1891), 27-50.
Knipscheer

[Wettstein, Johannes Jacobus]
WET(T)STEIN (Johannes Jacobus), geb. te Bazel 16 Maart 1693, overl. te
Amsterdam 24 Maart 1754. In 1717 was hij predikant te Bazel, en gaf hij onderwijs
aan de academische jongelingschap. Hij werd echter uit zijn ambt ontzet en begaf
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zich naar Nederland. Te Amsterdam werd hem na het emeritaat van Johannes
Clericus (zie dl. IV, 430-434) het onderwijs in de letteren en de wijsbegeerte
opgedragen aan het seminarium der Remonstranten. Hij werd evenwel eerst in
1736 tot hoogleeraar aangesteld, nadat hij zich op verlangen van de
Remonstrantsche Broederschap
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te Bazel had ‘gerechtvaardigd’. Hij schreef: Prolegomena ad Novi Testamenti Graeci
editionem accuratissimam.... (Amst. 1730), waarvan J.S. S e m l e r een uitgave
bezorgde cum notis et appendicibus (Halae 1764), en gaf het Nieuwe Testament
uit in het Grieksch: Novum Testamentum Graecum, cum variis lectionibus et
commentario pleniore, 2 vol. (Amst. 1751/52). Van hem verscheen ook: Oratio
funebris in obitum viri celeberrimi Joannis Clerici, philosophiae et historiae
ecclesiasticae inter remonstrantes professoris.... 8 Maart 1736 (Amst. 1736); Sermo
in funere J. Driebergii.... 11 Juni 1746 (Amst. 1746) (zie dl. IV, kol. 524) in vertaling
door P i e t e r A d r i a e n V e r w e r : Lijkreden over.... J.D., uitgespr. 23 Mei 1746
(Amst. 1746); Dissertationes de variis Novi Testamenti lectionibus (Basilea 1713);
Libelli ad crisin atque interpretationem Novi Testamenti. Acc. dissertationes
Syriacae.... (Halae 1766); Clementis Romani II epistolae ad virgines cum versione
latina (Lugd. Bat. 1752). Jacobus Krighout (zie dl. IX, kol. 555 v.) schreef: Sermo
funebris in obitum viri clarissimi Joh. Wetstenii. Er is veel over hem geschreven. Er
zijn nog vele handschriften van hem in de bibliotheek van de Remonstrantsche
gemeente te Rotterdam.
Zie B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 599 v.; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 385; J. T i d e m a n ,
De Remonstr. broederschap. Biogr. naamlijst.... (Amst. 1905), 9, 24 v., 278;
Catalogus van handschriften op de bibliotheek der remonstr. geref. gem. te
Rotterdam (Amst. 1869), 44 (no. 457-464); H.C. R o g g e , Bibliotheek der remonstr.
geschr. (Amst. 1863), 81 v.; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk
en Niermans, 1900), 689; Archief voor kerkgesch. (1833), 81-115; W.J. L e n t e ,
Het leven en werken van Jan Jacob Wettstein (Leid. 1902); Catalogus der
Bijbeltentoonstelling... te Amsterdam in 1914, 37 v. (no. 300, 301, 303a)
Knipscheer

[Weustenraad, Joannes Theodorus Hubertus]
WEUSTENRAAD (Joannes Theodorus Hubertus), geb. 15 Nov. 1805 te Maastricht,
overl. 25 Juni 1849 te Jambes, bij Namen, dichter.
Na alle studiejaren aan het athenaeum zijner geboortestad met lof doorloopen te
hebben, studeerde Theodoor van 1823-27 aan de hoogeschool te Luik in
wijsbegeerte en recht. Hij heeft er de levensbeschouwing van zijn vriend, den
hollandschen hoogleeraar Mr. J. Kinker, tot de zijne gemaakt, totdat hij weer katholiek
gestorven is. Als lid van den letterkundigen kring Tandem, gesticht en geleid door
Kinker, heeft W. in de hollandsche taal de dichtkunst beoefend, zooals hij het reeds
aan het athenaeum gedaan had. Uit zijn luikschen studententijd bestaan er van hem
in den trant van Helmers, Bellamy e.d. verschillende oden, balladen enz., waarvan
er ruim een twintigtal in handschrift in de stadsbibliotheek van Maastricht aanwezig,
en enkele gedrukt zijn, in Bul. de la Soc. scient. et litt. du Limb. II, 119 (Tongres
1854), terwijl de ballade Celinia en Coridon door J.F.X. W ü r t h werd opgenomen
in Leçons holl. de litt. et morale II, 367 (Luxemb. 1825). Na beëindiging der
academische studies is hij tot 1830 advocaat in zijn geboortestad geweest, Inmiddels
en ook later heeft hij geen hollandsche gedichten meer geschreven, hij was zijn
moedertaal niet voldoende machtig en miste zijn corrector Kinker. Het maastrichtsche
dialect was hij beter machtig en daarin dichtte hij De bedevaart naar Scherpenheuvel,
bestemd noch geschikt voor publicatie, maar in afschrift veel verspreid.
Nederduitsche
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dialecten I, 385, uitg. door J o h . e n L. L e o p o l d (Gron. 1882), bevat Het geld;
Momusklanken (Maastr. 1883); Het vroegjaar; en Figuren uit de gesch. der
maastrichtsche dialect-literatuur, door E. F r a n q u i n e t (Scheveningen 1931) een
derde passage uit dat spotdicht van 184 strophen, doorvlochten met libertijnsche
en pornografische passages. De bedevaart is in 1931, dus ruim een eeuw na haar
ontstaan, door onbekenden (helaas) geheel in het licht gegeven, in slechts 20 ex.,
naar het heet, zonder vermelding van plaats en drukker.
Nauwelijks te Maastricht gevestigd, stichtte en leidde W. aldaar met anderen de
Eclaireur, een dagblad, dat van 16 Sept. 1827 tot 6 Oct. 1830 een gematigde
oppositie tegen de regeering heeft corvoerd. Als journalist kwam hij tweemaal met
de gerectioneele rechtbank in aanraking en den eersten keer heeft hij zelfs
preventieve hechtenis ondergaan. Er volgde vrijspraak in beide gevallen. De laatste
procedure is beschreven in Procès de l'Eclaireur (Maestr. 1829, ex. Kon. Bibl.'s
Grav.). In Oct. 1830 verliet W. de stad Maastricht, die door toedoen van het trouwe
garnizoen met de zuidelijke gewesten des lands in den opstand niet meeging, en
verbleef achtereenvolgens te Brussel en Luik, waar hij meewerkte resp. aan de
Courrier en de Politique. Van 24 Febr. 1831 tot 19 Nov. 1832 fungeerde hij bij de
nieuw opgerichte rechtbank te Tongeren als substituut van den procureur des
konings. Hier gaf hij onder den schuilnaam van C. Donald zijn eerste fransche
dichtstuk uit, de Chants de réveil in 3 zangen, aangevuld tot 6 zangen in de
brusselsche uitgave, en omgewerkt voor den bundel Poésies lyriques in Chant du
prolétaire en Watervliet. De Chants de réveil getuigden van volle ingenomenheid
met het saint-simonisme en diens nieuw christendom, waar het katholieke belgische
volk vijandig tegenover stond. Kon de dichter in verband daarmee het in Tongeren
niet langer meer uithouden? Hoe het zij, hij verhuisde naar Luik, om er het ambt
van auditeur-militair tot in Aug. 1847 te bekleeden. Deze 15 jaren zijn de beste van
den dichter, journalist en publicist geweest. Van de Politique was hij medewerker,
en daarna hoofdredacteur van de Tribune. In de Revue belge I-VI (1836-37); Revue
de Liége IV (1845); Revue nat. de Belgique XI (1844) en XIII (1845) en in de Revue
de Belgique I (1837) publiceerde hij in dien tijd dicht en ondicht. Zijn meest bekende
dichtstukken zijn Le remorqueur, Le haut-fourneau en La charité. De overplaatsing
van Luik naar Brussel als auditeur-militair ontstemde hem, maar dat veranderde,
toen in Oct. 1848 zijn benoeming tot griffler van de rechtbank te Brussel volgde,
waardoor zijn positie verbeterde. Gedichten uit zijn laatste levensjaren kan men
vinden in Bul. de l' Acad. r. 1849, waarvan W. sedert 11 Jan. 1847 lid is geweest.
Dan heeft hij nog meegewerkt aan L'indépendance, en gebundelde gedichten,
Poésies lyriques, in het licht gegeven, die in 1853 het derde deel van den
Vijfjaarlijkschen prijs voor fransche letterkundigen in België over het tijdvak 1848-52
verwierven.
Hij was de oudste der 16 kinderen van J. M i c h a e l W., laatstelijk griffier der
rechtbank te Leuven, en van M a r i a E l i s a b e t h J o n g e n ; hij is 13 Mei 1829
te Maastricht gehuwd met A. M a r i a N e v e n , wed. van H e n r . W i l h . P o s w i c k ,
commies te paard der 1ste klasse bij de indirecte belastingen te Maastricht. De
dichter heeft geen kinderen gehad, maar zijn vrouw had uit haar eerste huwelijk
een dochter M.C. H e n r i ë t t a P o s w i c k , die met J u l e s B o r g n e t ,
staatsarchivaris van Namen, huwde.
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In diens huis te Jambes is W., nauwelijks aldaar voor een bezoek aangekomen,
aan cholera overleden. Een witmarmeren buste door G. Geefs sierde in 1929, toen
ik het bezocht, zijn grafmonument op het verwaarloosde, sinds lang buiten gebruik
gestelde kerkhof van Jambes, maar het stoffelijk overschot rust op de nieuwe
begraafplaats in een gemeenschappelijk graf, waarin men het bij de ontruiming van
het oude kerkhof heeft neergelegd.
Werken van Weustenraad: Dissertatio jur. de juribus lege civili hodierna peregrinis
concessis (Leodii 1827); Chants de réveil, par C h a r l e s D o n a l d , b e l g e
(Tongres 1831; 2me éd. Brux. 1832); Le suicide. Aux mânes du jeune Van Beveren
(Liége 1833); Maestricht, élégie (Liége 1834); La Ruelle, drame hist. en 5 actes
(Liége 1836); Le remorqueur, poème (Liége 1842; Brux. 1842); Le haut-fourneau,
poéme (Liége 1844; Brux. 1844); La charité. Aux femmes (Liége 1845); Poésies
lyriques (Brux. 1848).
Zie: Korte levensschets van Th. Weustenraad (Maastr. 1851); Notice sur Th.
Weustenraad (met portret), par A. Q u e t e l e t (Annuaire de l'Acad. r. Brux. 1850);
Idem, par J. J a m i n é (Bul. de la Soc. scient. et litt. du Limb., II, 111, Tongres 1854);
Idem, par G. S t a s (Publ. Limb. 1871); Th. Weustenraad, poète belge, par F.
S e v e r i n (met portret) (Brux. 1914); De Nedermaas, Jan. 1930; Figuren,
bovengenoemd, door E. F r a n q u i n e t .
Blonden

[Wevelinckhoven, Antonius Joseph van]
WEVELINC(K)HOVEN (Antonius Joseph v a n ), geb. te Maeseyck 17 Dec. 1717,
overl. op het kasteel van Releghem 12 Dec. 1789, zoon van Henricus Constantinus
(die volgt) en van H e n d r i n a D o r o t h e a d e B o r s . Hij was heer van de Munt
onder Tegelen (sedert 1742) en van Releghem onder Sempt, geheimraad van den
vorst van Thurn en Taxis, directeur-generaal der posterijen te Roermond, na den
dood van zijn oudsten broeder Joannes Petrus (1768). Hij was in 1761 te Brussel
gehuwd met E l i s a b e t h J o s e p h i n a L e c l e r c (overl. te Brussel 4 Maart 1764).
Uit dit huwelijk een eenige dochter: F r a n c i s c a J o s e p h i n a (geb. te Brussel
20 Sept. 1761, overl. aldaar 23 Nov. 1789, begraven in de kerk van Sempst). Zij
huwde op het kasteel van Releghem 21 Jan. 1782 D o m i n i q u e C h a r l e s
J o s e p h H y a c i n t h e d ' H a n n o s s e t , raad en ontvanger-generaal der
domeinen in het kwartier van Brussel (aldaar geb. 9 Febr. 1749 en overl. 16 Febr.
1797), zoon van François Jean Hyacinthe, eveneens raad en ontvangergeneraal
der domeinen aldaar, en van Thérèse Françoise Eléonore Josèphe d'Eesbeeck dit
van der Haghen.
Zie: E d m o n d v a n W i n t e r s h o v e n , Genealogische aanteekeningen
betreffende het geslacht van Wevelinchoven, 17-18.
Verzijl

[Wevelinckhoven, Mr. Henricus Constantinus van]
WEVELINC(K)HOVEN, (Mr. Henricus Constantinus v a n ), geb. te Cuyck 16 Juli
1669, overl. te Tegelen 1 April 1742, begr. aldaar, zoon van Petrus (die volgt) en
van M a r i a C l a r a v a n d e r H e i j d e n . Hij was licentiaat in de beide rechten,
heer van Acquoy in Gelderland en van de Munt te Tegelen; directeur (of postmeester)
der keizerlijke posterijen, achtereenvolgens te Pempelfort bij Derendorff, te Maeseijck
(1 April 1717) en te Roermond (21 Aug. 1725); hofraad van den keurvorst van de
Palts (16 Jan. 1705). Hij was ook een weldoener der kerk van Tegelen en kreeg in

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1733 toestemming om het H. Misoffer in de kapel van de Munt te laten opdragen.
Hij was 13 Mei 1699 te Roermond in de kerk der Penitenti-
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nessen en 9 Sept. 1699 te Cuyck, voor de schepenen, (om te voldoen aan de
ordonnantie der Generale Staten) gehuwd met H e n d r i n a D o r o t h e a d e B o r s
(ged. te Roermond 29 Juli 1678, overl. te Maeseyck 12 Maart 1729), dochter van
Joannes Franciscus, heer van Overen, licentiaat in de beide rechten en keizerlijk
postmeester te Roermond en van Anna Maria van Dulcken. Uit dit huwelijk twaalf
kinderen, o.a. J o a n n e s P e t r u s , keizerlijk postmeester te Roermond, heer van
Halbeeck, lid der broederschap van het H. Sacrament in de St. Christoffel-kathedraal
te Roermond sedert 23 Juni 1743 (geb. te Roermond 3 Jan. 1701, overl. aldaar 29
Maart 1768), huwde te Hasselt in 1740 (volgens huw. contr. d.d. 27 Sept. 1740 op
het huis te Munt te Tegelen) M a r i a M a r t i a n a C a t h a r i n a d e H a s s a r d
(ged. te Maastricht 7 Dec. 1702, overl. te Roermond 16 Nov. 1743), dochter van
Joannes Balthasar, majoor in het regiment van baron van Pallant in dienst der
Generale Staten en van Gertrudis Cobens; Joannes Godefridus Eugenius (die volgt),
J o a n n e s J o s e p h , heer van de Munt (geb. te Pempelfort 1716 (?), overl. in
1742; begraven op het koor der kerk van Tegelen) en Antonius Joseph (die voorgaat).
Zie: E g m o n d v a n W i n t e r s h o v e n Genealogische aanteekeningen
betreffende het geslacht van Wevelinchoven, 15-17; J. H u y s m a n s , De familie
van Wevelinckhoven in Limburg's Jaarboek XXVI, 3-4 afl. (1920), 39; J. V e r z i j l ,
Genealogie van Wevelinckhoven (m.s.); 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 afl. (1922), 114, 117; G. P e e t e r s , Chronologische beschrijving van
Tegelen, 63 v.; Maasgouw (1909), 23.
Verzijl

[Wevelinckhoven, Joannes van]
WEVELINC(K)HOVEN (Joannes v a n ), geb. te Gorcum 1 Nov. 1592, overl. aldaar
4 Sept. 1656, zoon van A n t o o n en van C u n e r a v a n d e W e t e r i n g h . Hij
werd achtereenvolgens schepen, raad en burgemeester van Gorcum sedert 1628
tot 36, eveneens voorzitter der hoogdijk-heemraden van het land van Arkel en
kapitein der jonge schutterij van Gorcum. Hij was gehuwd met J o h a n n a
(J e n n e k e ) v a n N u y s (overl. te Gorcum 16 Apr. 1669), dochter van Jan v.N.
en Maria van Buren. Deze echtelieden liggen (blijkens grafsteen) in de St.
Martinuskerk te Gorcum begraven. Uit dit huwelijk negen kinderen, o.a. A n t o o n ,
advocaat aan het Hof van Holland (overl. te Vianen omstreeks 1676), huwde aldaar
17 Sept. 1641 M a r i a v a n V i a n e n ; J o a n n e s (geb. 1623, overl. te Gorcum
24 Oct. 1705, begraven naast zijn ouders in de St. Martinuskerk), president der
hoogdijkheemraden van het land van Arkel, huwde Anna M a r i a v a n
W i j n g a e r d e n (geb. 1623, overl. te Gorcum 27 Febr. 1707, naast haar man
begraven); C o r n e l i u s , ridder der orde van Malta (overl. in 1685); B a l t h a s a r ,
werd te Rome priester gewijd en volgde in 1672 zijn oom, J o a n n e s H o r t e n s i u s ,
als pastoor van Gorcum op en overleed als zoodanig 6 Sept. 1694.
Zie: E d m o n d v a n W i n t e r s h o v e n , Genealogische aanteekeningen
betreffende het geslacht van Wevelinchoven, 5-8; J. H u y s m a n s , De familie van
Wevelinchoven in Limburg's Jaarboek XXVI, 3-4 afl. (1920), 138; J. V e r z i j l ,
Genealogie van Wevelinckhoven (m.s.).
Verzijl

[Wevelinckhoven, Mr. Joannes Balthasar van]
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WEVELINC(K)HOVEN (Mr. Joannes Balthasar v a n ), geb. te Cuyck 6 Jan. 1667,
overl. te Roer-
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mond 22 Nov. 1719, aldaar begraven in de H. Geestkerk, zoon van Petrus (die volgt)
en van M a r i a C l a r a v a n d e r H e i j d e n . Hij promoveerde op 30 Oct. 1689
te Harderwijk in de rechten, werd in Dec. 1705 tot schepen van Roermond benoemd
(1705-07), was sedert 13 Sept. 1707 raadsheer van het souverein hof aldaar, tot
aan zijn dood. Hij was heer van Acquoy in Gelderland en van 17 Juni 1708 af lid
der H. Sacramentsbroederschap in de St. Christoffel-kathedraal te Roermond. Hij
huwde tweemaal: 1e te Cuyck 11 Aug. 1695 M a r i a C a t h a r i n a G r a u s (ged.
te Roermond 21 Aug. 1672, overl. aldaar 20 Jan. 1699), dochter van Gerardus,
scholtis van Roermond, en van Francisca Noë: 2e te Roermond 1 Dec. 1699 A n n a
M a r i a M e i j e r (ged. te Roermond 16 Jan. 1674), dochter van Fredericus en van
Adriana Scheijven. Uit het eerste huwelijk drie kinderen, o.a. M a r i a A d r i a n a
(geb. in 1696, overl. in 1770), Carmelites te Roermond; uit het tweede huwelijk
zestien kinderen, o.a. M a r i a A d r i a n a C l a r a (ged. te Roermond 10 Oct. 1701),
religieuse in het klooster van Keizerbosch; P e t r u s M a t t h i a s F r a n c i s c u s
(geb. te Roermond 6 Apr. 1704, gedood te Munsterbilsen 22 Mei 1750 door een
pistoolschot, begr. aldaar), heer van Acquoy, kapitein der infanterie in dienst van
den Keizer (huwde te Roermond 6 Apr. 1733 Maria Fulgentia de Bruyn, overl. te
Roermond 15 Juli 1734, en 23 Apr. 1741 Anna Catharina de Heusch, geb. 13 Juni
1697, overl. te Munsterbilsen 11 Juni 1774); J o a n n a M a r i a (ged. te Roermond
28 Dec. 1706) huwde aldaar 18 Juni 1730 J o a n n e s G e o r g i u s v a n H e e s
v a n S t e i n k i r c h e , kolonel en later generaal in dienst des Keizers, (overl. in
1741); zij hertrouwde met J o a n n e s B e r n a r d u s v a n H a e s e m b a c h ,
resident te Cleef; Helena Isabella (ged. te Roermond 4 Febr. 1708, overl. aldaar 25
Juli 1781), huwde te Roermond 15 Nov. 1730 J o a n n e s S y l v e s t e r E s s e r s ,
drossaard van Elsloo en schepen van Maastricht (ged. aldaar 14 Mrt. 1695, overl.
vóór 1756); F r e d e r i c u s A l o y s i u s (ged. te Roermond 27 Juni 1711, overl.
vóór 1757), voogd van Cruchten, huwde te Roermond 29 Apr. 1748 M a r i a v a n
E s t v e l t (overl. aldaar 22 Aug. 1757).
Zie: E d m o n d v a n W i n t e r s h o v e n , Genealogische aanteekeningen
betreffende het geslacht van Wevelinchoven, 13-15; J. H u y s m a n s , De familie
van Wevelinckhoven in Limburg's Jaarboek XXVI, 3-4 afl. (1920), 139-140; J.
V e r z i j l , Genealogie van Wevelinckhoven (m.s.); Doop-, huwelijk- en
overlijdensregisters van Roermond; A.F. v a n B e u r d e n , Lijst der kanseliers en
raden van het Souverein Hof en lijst der burgemeesters en schepenen van Roermond
onder Oostenrijksch bestuur in Limburg's Jaarboek XX, 2de afl. (1914), 124, 127;
d e z ., De broederschap van het Heilig Sacrament in den St. Christoffel te Roermond
in hetz. jaarboek XXVIII, 3-4 afl. (1922), 114; D.G. v a n E p e n , Album Studiosorum
Academiae Gelro-Zutphanicae (den Haag 1904), 45a.
Verzijl

[Wevelinckhoven, Joannes Godefridus Eugenius van]
WEVELINC(K)HOVEN (Joannes Godefridus Eugenius v a n ), geb. te Pempelfort
25 Dec. 1709, overl. te Roermond 14 Mrt. 1761, zoon van Henricus Constantinus
(die voorgaat) en van H e n d r i n a D o r o t h e a d e B o r s . Hij was heer van
Ingenraedt (bij Pont), Kalverman enz., postmeester te Roermond en sedert 7 Febr.
1753 lid der H. Sacramentsbroederschap aldaar, en hofraad van den vorst van
Thurn en Taxis. Hij
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huwde 1 Sept. 1753 te Swolgen met M a r i a A g n e s G e r t r u d i s d e W i n c k e l ,
vrouwe van Swolgen (geb. te Roermond 14 Dec. 1732, overl. aldaar 22 Juni 1789,
begraven in de kerk van Wanckum), dochter van Petrus Joseph Joannes, licentiaat
in de rechten, griffier van het souverein hof van Gelder te Roermond, en van Maria
Barbara de Haen, vrouwe van Swolgen. Uit dit huwelijk vijf kinderen, o.a. P e t r u s
J o s e p h F r a n c i s c u s (geb. te Roermond 10 Oct. 1754, overl. aldaar 10 Apr.
1812, begr. te Wanckum), heer van Swolgen en de Kolk bij Broekhuizenvorst,
postmeester te Roermond en advocaat van het souverein hof van Gelder aldaar,
huwde te Luik in 1803 met F r a n c i s c a C a r o l i n a M a r i a S y b e n (geb. te
Roermond 31 Jan. 1766, overl. te Diest 30 Dec. 1852), dochter van Joannes Baptista
Antonius en van Louisa Francisca Christina Frische; M a r i a H e n d r i n a
C a t h a r i n a (geb. te Roermond 26 Nov. 1755), huwde aldaar 10 Febr. 1786
L a m b e r t L e o n a r d J a c o b d e S p l i n t e r , lid der ridderschap van Limburg
(geb. op het kasteel Gravenhorst te Uedem, overl. te Roermond 24 Oct. 1840) en
Petrus Goswinus (die volgt).
Zie: E d m o n d v a n W i n t e r s h o v e n , Genealogische aanteekeningen
betreffende het geslacht van Wevelinchoven, 18-19; J. V e r z i j l , Genealogie van
Wevelinckhoven (m.s.); M.J. J a n s s e n , Bijdrage tot de geschiedenis van het Huis
De Gun en zijn bewoners (Swolgen) in Limburg's Jaarboek III, 1ste afl. (1896),
19-20; 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 hetz. jaarboek XXVIII, 3-4 afl. (1922), 114, 117.
Verzijl

[Wevelinckhoven, Petrus van]
WEVELINC(K)HOVEN (Petrus v a n ), ged. te Gorcum 20 Febr. 1635, overl. te
Roermond omstreeks 1685, zoon van Joannes (die voorgaat) en van J o h a n n a
v a n N u y s . Hij was licentiaat in de beide rechten, en raad van het souverein hof
van Gelder te Roermond. Hij was 20 Mrt. 1666 te Cuyck gehuwd met M a r i a
C l a r a v a n d e r H e i j d e n (geb. te Cuyck, overl. te Gorcum 19 Sept. 1705,
begraven in de St. Martinuskerk aldaar), dochter van Everard, ontvanger der
koninklijke domeinen van Middelaer, Kessel en Krieckenbeck, en van Catharina
Crebbers. Zij hertrouwde te Cuyck (volgens contract van 5 Jan. 1686) met
G o d e f r i d u s G r a u s , licentiaat in de rechten en advocaat bij het Souverein hof
van Gelder te Roermond. P.v.W. had bij haar de volgende kinderen: Joannes
Balthasar en Henricus Constantinus (die beiden voorgaan); A n t o n e t t a (overl.
15 Juli 1750), huwde te Cuyck 9 Aug. 1695 O t t o H e n r i c u s v a n d e n H e u v e l
(d e H ö v e l ), fiscaal van den graaf van den Bergh en raadsheer te's Heerenberg
(overl. 13 Oct. 1707), hertrouwde met A n t o n i u s S p e e c k e s l a g e r ;
C a t h a r i n a C o r n e l i a (ged. te Roermond 12 Juni 1674, overl. te Boxmeer in
1733), huwde te Cuyck 26 Oct. 1699 J o a n n e s H e n r i c u s V e r h e i j e n (van
Estvelt), ontvanger der graven van's Heerenberg te Boxmeer (overl. in 1735),
weduwnaar van Catharina Wessing, zoon van Arnoldus, advocaat en stadhouder
van het cuycksche leenhof, en van Gertrudis Coeberg; J o a n n a M a r i a (ged. te
Roermond 2 Nov. 1676), huwde met G e o r g J o s e p h d e F r a i t u r e (overl. in
Nov. 1738), kapitein in dienst der generale staten.
Zie: E d m o n d v a n W i n t e r s h o v e n , Genealogische aanteekeningen
betreffende het geslacht
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van Wevelinchoven, 12-13; J. H u y s m a n s , De familie van Wevelinckhoven in
Limburg's Jaarboek XXVI, 3-4 afl. (1920), 138-139; J. V e r z i j l , Genealogie van
Wevelinckhoven (m.s.); A.F. v a n B e u r d e n , Genealogie Verheijen van Estvelt
in Limburg's Jaarboek III, 3-4 afl. (1897), 316.
Verzijl

[Wevelinckhoven, Petrus Goswinus van]
WEVELINC(K)HOVEN (Petrus Goswinus v a n ), geb. te Roermond 13 Febr. 1760,
overl. aldaar 19 Mei 1820, zoon van Joannes Godefridus Eugenius (die voorgaat)
en van M a r i a A g n e s G e r t r u d i s d e W i n c k e l . Hij aanvaardde den
geestelijken stand, ontving te Roermond de tonsuur en de mindere orden 14 Juli
1778, werd gewijd tot subdiaken (22 Dec. 1781), diaken (23 Febr. 1782) en priester
(4 Aug. 1782). Hij was gegradueerd kanunnik en cantor der domkerk te Roermond;
zijn benoeming ging met vele moeilijkheden gepaard; hij ging zelfs in proces met
zijn mededinger Joseph Norbert de Plönnies, hetwelk 11 Juli 1782 voor het hof van
Gelder te zijnen gunste beslist werd, waarna hij door het kapittel 18 Juli 1782
aangenomen en ingehuldigd werd. Na de opheffing van het kapittel, gedurende de
fransche overheersching, bleef hij te Roermond wonen en werd hij in 1804
eerekanunnik van de kathedraal van St. Paulus te Luik.
Zie: E d m o n d v a n W i n t e r s h o v e n , Genealogische aanteekeningen
betreffende het geslacht van Wevelinchoven, 18-19; J. H u y s m a n s , De familie
van Wevelinckhoven in Limburg's Jaarboek XXVI, 3-4 afl. (1920), 141; J. V e r z i j l ,
Genealogie van Wevelinckhoven (m.s.); J o s . H a b e t s , Geschiedenis van het
tegenwoordige bisdom Roermond III, 126-127.
Verzijl

[Weyden, Isabella van der]
WEYDEN (Isabella v a n d e r ), geb. te Maastricht en aldaar overl. 2 Dec. 1729,
dochter van S e b a s t i a n u s en van A n n a C a t h a r i n a M e y e r s , jongedochter,
stichtte bij testament van den 5 Oct. 1727 een beurs of officie voor afstammelingen
van haar zuster A l d e g o n d i s v a n d e r W e y d e n (geb. te Maastricht 6 April
1687, aldaar overl. 21 Nov. 1767, welke aldaar 29 Jan. 1714 was gehuwd met
L a u r e n s T h e o d o o r D a n i ë l s , geb. te Bree (België) 11 Aug. 1679, licentiaat
in de rechten, advocaat te Luik en raadsheer van den kardinaal vorst-bisschop
aldaar). De oudste jongelingen zullen steeds de voorkeur hebben en moesten den
ouderdom van minstens vijftien jaren bereikt hebben. De beurs kan worden gebruikt
voor de latijnsche scholen, de philosophie. de theologie, de rechten en de medicijnen
totdat de gebruiker vier en twintig jaren oud is. Bestuurders en begevers zijn de
pastoor van St. Mathias en de twee naaste bloedverwanten der stichteres. Tot lafenis
der ziel van de stichteres en die harer ouders en familie, moest uit de inkomsten
der beurs een wekelijksche mis gelezen worden, hetzij in de kerk van de paters
Augustijnen of in de parochiekerk van St. Mathias te Maastricht.
Zie: J o s . H a b e t s ,De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg, 129-131; d e z .,
Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 640; Genealogische aanteekeningen
over de families van der Weyden en Daniels in mijn bezit.
Verzijl

[Weyer, Johannes]
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WEYER (Johannes), of W i e r , geb. te Grave (N. Br.) in 1515, overl. te Tecklenburg
24 Febr. 1588, zoon van T h e o d o o r en A g n e s R h o r d a m . Na te Bonn, Parijs
en Orleans gestudeerd te hebben, vestigde hij zich als stadsgeneesheer te Arnhem
en werd in 1551 lijfarts van hertog Willem IV van Gulik. Wanneer het hertogelijke
hof niet te Hambach, bij Gulik, te Nideggen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1191
of te Düsseldorf vertoefde, had hij zijn woonplaats te Kleef, waar ook zijn familie
woonde. Als leerling en volgeling van Agrippina van Nettesheim was hij evenals
deze een vurig bestrijder der heksenprocessen, met de daarmee verbonden
folteringen. Zijn eerste verhandeling De veneficiis et sagis (over giftmengers en
toovenaars) was met het bepaalde oogmerk geschreven, om aan te toonen, dat de
misdadigers door vergift veel verschilden van dezulken, die beschuldigd werden
door tooverij nadeel aan te brengen. Hij was een man, die steeds moedig voor zijn
overtuiging uitkwam, hetgeen hij bewees door zijn geschriften tegen de
heksenprocessen onder zijn vollen naam uit te geven. Een van zijn stellingen was,
dat een groot deel der aan de heksen ten laste gelegde kwalen van menschen en
vee, moesten worden toegeschreven aan opzettelijke giftmengers. Door zijn groot
werk De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis (over de kunstgrepen
der duivels en over betooveringen en vergiftigingen) libri V (1563 en later), aan den
hertog van Gulik opgedragen, wist hij dezen van de dwaasheid en het verderfelijke
der heksenvervolgingen te overtuigen; hij haalde zich echter daardoor den haat van
de geestelijkheid op den hals. Hij heeft door dat werk zeer veel bijgedragen om
deze processen te keer te gaan. In 1578 nam hij ontslag als lijfarts en vestigde zich
vervolgens te Kleef. Van zijn verdere werken noemen wij: De lamiis (1578);
Pseudomarchia daemonum (1580); De commentitiis jejuniis (1567; 2de druk 1582);
De Irae morbo (1577) en Arzneibuch von etlichen bisher unbekannten und
unbeschriebenen Krankheiten (1580). Zijn Opera omnia verschenen te Amsterdam
in 1660. In zijn boek De praestigiis heeft bijzonder belang de vermelding van den
duivelskunstenaar Joannes Faustus, die daar in de 4e uitg. van 1568 wordt
aangetroffen.
Zie:C a r l B i n z , Doctor Johann Weyer ein rheinischer Artzt, der erste Bekämpfer
des Hexenwahns in Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins (Bonn 1885);
J o s . H a b e t s , Bijdragen tot de geschiedenis der Heksenprocessen in het land
van Valkenburg in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg V (1868),
261; J.B. Sivré, Bijdragen tot de geschiedenis der heksenprocessen in Maasgouw
(1879), 49-50; Th. D o r r e n , Een familie de Virmont te Well in Maasgouw (1909),
86-87; B.H. v a n 't H o o f t , Das holländische Volksbuch von Doktor Faust (Haag
1926), 8-10; V a l e r i u s A n d r e a s , Bibliotheca Belgica (1643), 549; E l o y ,
Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne IV (Mons 1778), 574;
J a c . A n s p a c h , Dr. Johan Wiër en de voormalige heksenprocessen in Taxandria
VIII (1901), 20-23, 43-50; J. V e r z i j l , Heksenvrees en heksenwaan, toovenaars
en tooverkollen in De Nedermaas XII (1934), 45.
Verzijl

[Weyers, Hendrik Engelinus]
WEYERS (Hendrik Engelinus), geb. 14 Mei 1805 te Winkel in Noord-Holland, overl.
1 Apr. 1844.
Hij was een leerling van H.A. Hamaker, dien hij in 1837 opvolgde als hoogleeraar
in de oostersche talen aan de universiteit te Leiden, nadat hij hier reeds in 1833
buitengewoon hoogleeraar geworden was. Uit de rede, die hij bij de aanvaarding
van laatstgenoemd ambt hield, spreekt de volle liefde tot zijn vak: Oratio de literarum
Semiticarum disciplina, tota ac prudenter aeque ac cum animi ardore colenda.
In 1831 was van hem verschenen een Specimen criticum exhibens locos Ibn
Khacanis de Ibn Zeidouno. Tot de uitgave van een groot werk over Ibn Zeidoun is
hij door zijn vroegtijdigen dood niet gekomen. In Orientalia (1840, 1846) gaf hij
bijdragen tot verbetering van den Catalogus van
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oostersche handschriften te Leiden onder den titel Libri III Commentariorum de
Codicibus Ms. Orientalibus Bibliothecae Leydensis. Ook schreef hij Nieuwe proeve
om al de Arabische letters en verdere schrijfteekens door het gewoon Europeesch
karakter onderscheidenlijk uit te drukken (1840) en Het katalogiseren van Oostersche
handschriften (1841).
Weyers is een van de weinigen, die zich hier met de studie van het Ethiopisch
hebben bezig gehouden. Hiervan blijkt in een verhandeling in het Archief voor
Kerkelijke Geschiedenis IX (1838), getiteld Iets over Job Ludolf, den beroemden
beoefenaar der Ethiopische Letterkunde en Geschiedenis: ter gelegenheid der
uitgave en vertaling van twee door hem opgestelde Ethiopische brieven.
Zie: J. N a t , De studie van de Oostersche talen in Nederland in de 18e en de 19e
eeuw (1929), 134 vlg.
Nat

[Weylandt, Andries Theodoor]
WEYLANDT (Andries Theodoor), geb. te Venlo 3 Aug. 1816, overl. aldaar 16 Mei
1861, zoon van P i e t e r en H e n d r i n a D i r c k s . Hij was regent aan de hoogere
stadsschool te Venlo, die 1 Jan. 1833 op de Oude Markt werd geopend. Hij
vervaardigde hij gelegenheid van het 5e eeuwfeest der verheffing van Venlo tot
stad, door Reinoud II hertog van Gelder, eenige dichtregelen (1 Sept. 1843). Van
hem verscheen in 1848 een boek over De verstandhouding tusschen ouders en
leeraars bij de opvoeding, en in 1855 Dichterlijke verscheidenheid. Hij was 27 Aug.
1850 te Venlo gehuwd met H e n d r i n a G e r t r u d i s S c h r a v e n uit Goch,
weduwe van Jan Hendrik Hurstjes. Zij schonk hem vier kinderen o.a. een zoon:
K a r e l A n d r i e s H u b e r t , geb. te Venlo 3 Juli 1851, priester gewijd te Roermond
1 April 1876, kapelaan te Arcen 30 Sept. 1876, te Grubbenvorst Juli 1877, en te
Tegelen 1882, pastoor te Broekhuizenvorst 2 Juli 1895, als zoodanig overgeplaatst
naar Lottum 1 Sept. 1900, bouwde aldaar de nieuwe pastorie in 1901, pastoor te
Helden-Panningen Jan. 1910, bedankt 1 April 1921, vestigde zich daarna te Tegelen,
waar hij 3 Febr. 1931 overleed.
Zie: Burgerlijke stand te Venlo; H. U y t t e n b r o e c k , De straten te Venlo, 77,
122; d e z ., Namen voor nieuwe straatnamen in Nieuwe Venlosche Courant Maart
1915; J. V e r z i j l , Genealogie Hurstjes (m.s.); Stadsarchief van Venlo no. 1485;
over zijn zoon: M.J. J a n s s e n , Lijst der pastoors van Broekhuizenvorst in
Maasgouw (1906), 75.
Verzijl

[Weyteman, Wouter of Walterus]
WEYTEMAN (Wouter of Walterus), W i t e m a n , W e t e m a n , ook genaamd v a n
C a d s a n t , C a z a n d , C a e d - z a n d , priester van het bisdom Doornik op het
einde der 14e eeuw, was eerst student in de rechten, verbleef daarna aan het
pauselijk hof te Avignon. Hij was als zoovelen aldaar in de weer om beneficies en
kanunnikdijen te verkrijgen en trad er op als procurator der abdijen St. Andries bij
Brugge, Zoetendaal bij Maldegem, Loos O. Cist. bij Rijssel, St. Maarten te Doornik,
1373 en 1375. Nog komt hij als zoodanig voor 1391 en 1392 voor de abdijen St.
Pieter te Gent, Winnoxbergen, St. Michiel te Antwerpen en Clairmarais bij St. Omer,
enz.
Hij had een kapelanij verkregen in St. Pieter te Rijssel, in St. Salvator te Brugge,
in St. Jacobs te Gent en de parochie te Mude (St. Anna ter Muiden). Deze en een
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beneficie in St. Michiel te Gent werden hem betwist, zoodat hij geen bezit kon nemen
der parochie. Hij vroeg nog beneficies ter begeving van het kapittel te Doornik of
van de abdij St. Baafs. Zoo kreeg hij zeker het pastoraat der St. Janskerk te Sluis.
23 Juni 1394 werd hem als pastoor van
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Sluis op het stadhuis de eerewijn aangeboden. Hij resideerde aldaar niet, verbleef
in Henegouwen, doch had een plaatsvervanger (Anal. Soc. Emul. de Flandre LIV
(1904), 223).
Uit een brief van 9 Mei 1394 van een kanunnik uit Rijssel, Jac. Olearius, blijkt,
dat Walter van Caetzand een man van invloed was. Hij komt nog voor als procurator
aan het pauselijk hof in de jaren 1394, 95 en 96 voor de vlaamsche abdijen Loos,
St. Pieter, St. Baaf, enz. als magister Walter De Gaiand, de Casant. Een laatste
maal is hij vermeld 1 Sept. 1396 als W. Witemen de Caedzand. Waarschijnlijk is hij
omstreeks dien tijd overleden. Het pastoraat van Sluis was 1398 in bezit van P. van
Amele, zijn opvolger.
Zijn portret is gelithografeerd door L. Springer.
Zie: U. B e r l i è r e , Inventaire analytique des libri obligationum et solutionum des
archives vaticanes, no. 814, 829, 847, 1082, 1164, 1175, 1191, 1201, 1211, 1233,
1239, 1246, 1253, 1260, 1263, 1268; Bulletin de l'institut hist. belge de Rome IV
(1924), 104, no. 79, 121, no. 108, 122, no. 110; Analecta Vaticano-Belgica VIII:
H a n q u e t , Suppliques de Clement VII, I, 214, no. 683, 472, no. 1702.
Fruytier

[Wiarda, Jentje]
WIARDA (Jentje), geb. 3 Sept. 1846, overl. te Sneek 27 Febr. 1910, vestigde zich
te Sneek omstreeks 1867 als uitgever en boekdrukker, toen hij de zaak van F.
Holtkamp aldaar overnam. Zijn uitgaven zijn meerendeels in kerkelijk-rechtzinnigen
geest, o.a. het Geref. Leerboek van G r a v e m e y e r . Ook verschenen bij hem
verschillende leerredenen en brochures van jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. Op
5 Juni 1890 had de verkoop plaats van zijn fonds bij G. Theod. Bom te Amsterdam.
Nog voor zijn dood droeg hij zijn zaak over aan A.J. O s i n g a thans te Bolsward.
Wumkes

[Wichen, Willem van]
WICHEN (Willem v a n ), geb. te Nijmegen 21 Aug. 1710, overl. te's Gravenhage 1
Aug. 1798. Hij was gesproten uit een deftig, oprecht katholiek geslacht, dat zich
beroemde met den H. Petrus Canisius verwant te zijn. 10 Oct. 1728 trad ook hij in
de Sociëteit van Jesus. Na te Mechelen en te Maastricht de klassieke talen
onderwezen te hebben kwam hij in 1746 naar 's Gravenhage als zielzorger aan de
fransche legatie. Het bedehuis in de Casuariestraat werd door de Hagenaars zoo
druk bezocht, dat het in 1763 door een ruimer gebouw moest vervangen worden.
Intusschen stak de storm op die de Sociëteit weldra over de geheele wereld zou
vernietigen. De maatregel die de Orde uit het fransche gebied verbande, werd ook
toepasselijk verklaard op de huizen der gezanten in het buitenland. Hij moest in
1768 zijn werkkring vaarwel zeggen en vestigde zich bij zijn medebroeders aan de
Lage markt te Nijmegen. Hoe hoog de gezant zijn kapelaan schatte, toonde hij door
hem de keuze van zijn opvolger te laten en hem eenige waardevolle kerksieraden
ten geschenke aan te bieden. P.v. Wichen wees als zijn plaatsvervangers de paters
Franciscanen aan, die sedert dien de kapel der legatie, later de parochiekerk der
H.H. Antonius en Lodewijk, bedienen. Aan de nijmeegsche statie schonk hij onder
dank een sierlijken monstrans, die later door P. Fonteijne aan Mgr. van Velde de
Melroy, Roermonds vroegeren bisschop, werd aangeboden en thans nog in de kerk
te Grave berust. Nu de laatste Jezuïet den Haag had verlaten, verkocht P. van
Wichen het sinds 1708 gesloten kerkgebouw in de Nobelstraat aan de stad; het
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werd toen ingericht tot ontleedkamer. De gezant bezorgde aan v.W. een lastgevi g
van den Prins aan de nijmeegsche stadsregeering, die verbood v.W. ooit om wille
der
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religie te verbannen. Het zwaarst trof v.W. in 1773 de opheffing der Sociëteit van
Jesus. Toch mocht de eerbiedwaardige grijsaard voor zijn dood den dageraad van
betere tijden zien lichten. In 1792 kwam P. Fonteyne uit het verre Rusland de hoop
der Oud-Jezuïeten verlevendigen en hun drukkenden arbeid overnemen.
Zie: Bulletin Ned. Oudh. Bond (1912), 209-217; Studiën LXXIX, 14-17.
Kleijntjens

[Wichers, Albert Willem (1)]
WICHERS (Albert Willem) (1), geb. 5 Sept. 1773 te Groningen, ald. overl. 28 Juni
1809, was ontvanger der beschreven middelen. Hij huwde 14 Aug. 1796 met D i n a
W i l h e l m i n a M a r i a T r i p (geb. te Groningen 12 Sept. 1773, overl. te Leer 3
Juni 1852), die hem behalve vier dochters een zoon schonk: H i l l e b r a n d J a c o b
W. (geb. 2 Juli 1797 te Groningen, aldaar overl. 1 Mei 1862), gehuwd te Leer 1 Mei
1821 met H e n r i e t t e D o r o t h e a P e t e r s (geb. te Loga 10 Apr. 1798 overl. te
Delfzijl 5 Febr. 1871). Deze was rijksontvanger te Delfzijl.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 333, 334.
Wumkes

[Wichers, Albert Willem (2)]
WICHERS (Albert Willem) (2), geb. te Groningen 21 Nov. 1815, overl. te Utrecht 13
Maart 1878, zoon van Louis W., die volgt, en Q u i r i n a M a g h t i l d a T e r s i e r ,
liet zich 21 Dec. 1831 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij 8 Juni 1839 promoveerde tot Mr. in de rechten op een proefschrift Critica
disquisitio loci, qui est in codice poenale Gallico. Hij was rechter te Appingedam,
daarna te Groningen, officier van Justitie en president van de rechtbank te Utrecht.
Hij huwde 20 Oct. 1843 te Leeuwarden met G r i e t j e S y b o u t s (geb. aldaar 23
April 1823, overl. te Utrecht 6 Mei 1862).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 332.
Wumkes

[Wichers, Antonius]
WICHERS (Antonius), geb. te Groningen 4 Febr. 1783, aldaar overl. 1 Mei 1850,
zoon van Johan (3), die volgt, en R o e l i n a J u l l e n s , liet zich 3 Sept. 1799
inschrijven als student te Groningen waar hij 10 Juli 1805 bevorderd werd tot jur.
utr. dr. op een proefschrift De Romano pollicitationum Jure. Hij was ontvanger der
stad Groningen en aldaar 10 Dec. 1806 gehuwd met H e l e n a M a r g a r e t h a
W i c h e r s (geb. ald. 30 Jan. 1788, ald. overl. 15 Mei 1872), die hem 12 kinderen
schonk, onder welke Lucas Johan, die volgt, en E d g a r d W i l l e m W., kapitein
bij de infanterie, geb. te Groningen 18 Juli 1825, overl. te Leiden 19 April 1899,
gehuwd te Alkmaar 14 Sept. 1853 met S u z a n n a A l e t t a E l i s a b e t h K l u p p e l
(geb. aldaar 21 Aug. 1820, overl. te Leiden 9 Mei 1889).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 345, 347, 352.
Wumkes

[Wichers, Antonie Frederik]
WICHERS (Antonie Frederik), geb. te Groningen 16 Nov. 1817, overl. te Batavia
12 Oct. 1861, zoon van Arend Ludolf (2), die volgt, en D i n a A d r i a n a J o h a n n a
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T r i p , liet zich 8 Sept. 1835 inschrijven als student te Groningen, waar hij 22 Dec.
1843 op stellingen promoveerde. Hij trad 5 Aug. 1845 in het huwelijk met E l s i n a
H e n d r i k a R e i n a r d i n a B a k k e n e s (geb. te Amersfoort 15 Aug. 1818, overl.
te Arnhem 4 Juli 1873). Hij vestigde zich als advocaat en procureur te Groningen
en ging later metterwoon naar Padang, waar hij kapitein-commandant was van de
schutterij.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 320.
Wumkes

[Wichers, Arend Ludolph (1)]
WICHERS (Arend Ludolph) (1), gedoopt te Delfzijl 10 Maart 1709, overl. te Groningen
19 Aug. 1760, zoon van J a n H e n d r i k W.,
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majoor commandant van de Nieuwerschans, en W a l b u r c h v a n B o s h u y s e n ,
liet zich 23 Aug. 1725 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen en
werd jur. utr. dr. Hij huwde 27 Jan. 1732 te Groningen met W i b b i n a G e r l a c i u s
(geb. 9 Oct. 1709, overl. te Groningen 8 Febr. 1780), en was ambtman van het
Goorecht, rechter te Sappemeer, lid der Provinc. Rekenkamer en der
Staten-Generaal, tevens raadsheer en burgemeester van Groningen. Hij had in de
omwenteling van 1747-48 een aanzienlijk deel.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 316.
Wumkes

[Wichers, Arend Ludolf (2)]
WICHERS (Arend Ludolf) (2), geb. te Groningen 20 Dec. 1790, ald. overl. 6 Jan.
1845, zoon van J a n H e n d r i k W., luitenant in statendienst, en H e n r i e t t a
C o r n e l i a P h i l i p p i n a M e u r s , liet zich 27 Aug. 1806 inschrijven als student
te Groningen, waar hij 20 April 1811 op stellingen bevorderd werd tot jur. utr. dr. Hij
huwde 28 Oct. 1813 met D i n a A d r i a n a J o h a n n a T r i p (geb. te Groningen
27 Jan. 1791, overl. te Utrecht 5 Jan. 1868), en was hoofdcommies ter prov. griffle,
tevens secretaris van curatoren der universiteit te Groningen (1825-44). Zijn zoon
Antonie Frederik gaat hiervoor.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 318.
Wumkes

[Wichers, Mr. Berend]
WICHERS (Mr. Berend), geb. te Groningen 5 Mrt. 1790, overl. aldaar 28 Juni 1876,
was de oudste zoon van Cornelis Wichers, die volgt, en J o h a n n a C a t h a r i n a
Elisabeth van Iddekinge.
Hij werd aan de groningsche universiteit als student ingeschreven 28 Mei 1805
en promoveerde aldaar in Juni 1810 in de rechten op een dissertatie An in contractu
aestimatorio transferatur dominium.
Hij vestigde zich als advocaat te Winschoten en werd bij keizerlijk decreet van 25
Dec. 1812 benoemd tot substituut van den keizerlijken procureur bij de rechtbank
van eersten aanleg aldaar. Deze procureurs (dezelfde betrekking als thans officier
van justitie) waren allen Franschen. Toen die te Winschoten zich in het begin van
1814 verwijderd had, werd Wichers zijn opvolger, nu met den titel officier. Op 17
Juni 1827 werd hij benoemd tot president van die rechtbank. Op 16 Sept. 1838 werd
hij benoemd tot raadsheer in het toen opgerichte Provinciaal gerechtshof van
Groningen. Hij verhuisde toen naar Groningen.
Op 15 Jan. 1843 werd hij tot vice-president, 14 Sept. 1848 tot president van het
hof benoemd.
Op 19 Juli 1844 werd hij door de Staten der provincie Groningen tot lid van de
Tweede Kamer gekozen. Hij schaarde zich onmiddellijk bij de meest
vooruitstrevenden en was een der 9 leden, die onder aanvoering van Thorbecke
(dl. IV, kol. 1308) een voorstel tot vrij ver gaande herziening der grondwet deden.
Op 31 Mei 1845 werd besloten, dat in afwachting van een regeeringsvoorstel, het
ingediende voorstel niet behandeld zou worden.
Met het oog op zijn houding bij deze gelegenheid werd hij bij zijn periodieke
aftreding tegen Oct. 1846 op 6 Juli te voren niet herkozen als Kamerlid. Dit wekte
onder Groningen's ingezetenen zooveel verontwaardiging, dat de kiezers hem in
Oct. 1846 tot lid van den raad der stad kozen en dat hem door meer dan 1000
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ingezetenen op 7 Jan. 1847 een huldeblijk werd aangeboden. De meerderheid der
Staten veranderde spoedig van meening en 6 Juli 1847 werd Wichers opnieuw tot
Kamerlid gekozen.
Na de grondwetsherziening werd hij 30 Nov.
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1848 in de kiesdistricten Groningen en Appingedam tot lid der nieuwe Tweede
Kamer gekozen. Hij nam de benoeming voor Groningen aan. Toen de Kamer
ingevolge de kieswet ontbonden werd, werd Wichers weder door een deel der
liberale partij candidaat gesteld, maar velen achtten het beter, dat, nu het
Kamerlidmaatschap veel meer arbeid dan vroeger vereischte, deze betrekking niet
meer met het presidium van het hof gecombineerd werd. Men stelde een ander
liberaal tegenover hem, die 27 Aug. 1850 veel meer stemmen dan Wichers verkreeg.
Maar bij de herstemming waren de kiezers tot inkeer gekomen en werd hij herkozen.
Op 12 Sept. 1850 werd hij benoemd tot curator der groningsche universiteit.
Op 9 Oct. 1850 verkreeg hij op enkele stemmen na de meerderheid voor eersten
candidaat voor het voorzitterschap der Tweede Kamer, maar een ander werd
gekozen. Op 22 Sept. 1851 nam hij, daar hij de combinatie toch langzamerhand te
zwaar achtte, ontslag als Kamerlid, maar 30 Aug. 1859 werd hij, die nog een zeer
krachtig man was, opnieuw als zoodanig gekozen. Eerst 23 Aug. 1863 nam hij
opnieuw ontslag.
Hij verkeeg op verzoek eervol ontslag als curator 6 Aug. 1872 en als president
in 1874. Ook toen was hij nog verwonderlijk kras.
Hij huwde 11 Apr. 1816 H e n d r i e t t a F e r n a n d i d a T r i p , geb. 17 Juni 1792,
overl. 8 Juli 1840, bij wie hij een zoon Cornelis Bernard, die volgt, en een dochter
had.
Ramaer

[Wichers, Cornelis]
WICHERS (Cornelis), geb. 6 Oct. 1750 te Groningen en aldaar overl. 8 Sept. 1812,
zoon van Johan (1), die volgt, en J o h a n n a E l i s a b e t h M e u r s , liet zich 14
Jan. 1767 inschrijven als student te Groningen, waar hij 11 Dec. 1771 promoveerde
tot Mr. in de rechten op een proefschrift De imperio mero non mandando. Hij was
ontvanger der convooien en licenten te Delfzijl, hoofdman der hooge justitiekamer
en president van de rechtbank te Winschoten. Op 1 Febr. 1788 trad hij te Leeuwarden
in het huwelijk met T a a d B i n k e s (geb. te Staveren 17 Aug. 1759, overl. te Delfzijl
26 Sept. 1786); daarna met J o h a n n a C a t h a r i n a E l i s a b e t h v a n
I d d e k i n g e (geb. te Groningen 16 Febr. 1762 en aldaar overl. 3 April 1844). Zijn
zoon Berend gaat hiervoor en Johan Cornelis volgt.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 347.
Wumkes

[Wichers, Cornelis Bernard]
WICHERS (Cornelis Bernard), geb. te Winschoten 30 Jan. 1824, overl. te Cannes
1 Dec. 1868, zoon van Berend W., hiervoor, en H e n d r i e t t a F e r n a n d i n a
T r i p , liet zich 12 Jan. 1842 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 26 Juni 1852 promoveerde tot Mr. in de rechten op stellingen.
Hij was rechter der arrondissementsrechtbank te Appingedam. Op 1 Dec. 1868 trad
hij te Groningen in het huwelijk met G e e r t r u i J o h a n n a C o r n e l i a W i c h e r s
(geb. te Groningen 21 Dec. 1818, overl. te 's Gravenhage 2 Aug. 1909), die hem 4
kinderen schonk, onder welke A r e n d L u d o l f W. (geb. te Groningen 5 Oct. 1858,
overl. te Utrecht 27 Dec. 1914, burgemeester en secretaris van Oudewater, en
gehuwd met Sara A n t h o n i a d e J o n g e (geb. te Lexmond 7 Oct. 1872).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 319, 348, 349.
Wumkes
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[Wichers, Hillebrand Jacob (1)]
WICHERS (Hillebrand Jacob) (1), geb. 26 Nov. 1738 te Groningen, overl. aldaar 11
Aug. 1813, zoon van den groninger raadsheer en secretaris L o u i s W i c h e r s
en Elizabeth
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H e l e n a G r u y s , liet zich 23 Aug. 1762 inschrijven als jur. cand. aan de
hoogeschool te Groningen, waar hij twee dagen later bevorderd werd tot jur. utr.
doctor op een proefschrift De republica bene constituenda et constituta prudenter
regenda. Hij huwde te Zuidhorn 4 Mei 1769 met C a t h a r i n a H e l e n a C o s t e r u s
(gedoopt te Gieten 21 Aug. 1735, overl. te Groningen 20 Mei 1780), 29 Juni 1783
met B a r b a r a W i c h e r s (ged. te Eelde 23 Aug. 1744, overl. te Groningen 1 Jan.
1810). Hij was ontvanger van het collateraal en kwartierdrost. Een zoon Louis uit
het eerste huwelijk volgt.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 327.
Wumkes

[Wichers, Hillebrand Jacob (2)]
WICHERS (Hillebrand Jacob) (2), geb. te Bellingeweer 22 Febr. 1839, overl. te
Delfzijl 22 Maart 1894, zoon van H i l l e b r . J a c o b W. en H e n r i e t t e D o r o t h e a
P e t e r s (zie art. Albert Willem (1) hiervoor), liet zich 15 Sept. 1857 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 30 Juni 1863 bevorderd werd
tot med. dr. op een proefschrift Over den tetanus traumaticus. Hij vestigde zich te
Delfzijl als arts en huwde aldaar met R e n s k e S m a a l , aldaar geb. 2 Jan. 1843
en ald. overl. 24 Oct. 1883.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 338.
Wumkes

[Wichers, Jan Gerhard]
WICHERS (Jan Gerhard), geb. te Groningen 15 Juli 1745, begr. te Vreeswijk 3 Oct.
1808, zoon van W i c h e r W i c h e r s en W i b b i n a C l a r a S m i t h , liet zich 9
Juli 1760 inschrijven als student te Groningen, waar hij 15 Juni 1768 bevorderd
werd tot jur. utr. dr. op een proefschrift De tribus politicorum fundamentalibus in
omni re publica caute vitandis erroribus, Machiavellismo nimirum,
monarchomachismo ac hierarchismo. Hij was gouverneur van Suriname, daarna
lid van den raad der amerikaansche kolonies te 's Gravenhage.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 339.
Wumkes

[Wichers, Joan Diderik]
WICHERS (Joan Diderik), geb. te Loppersum 9 Mei 1861, overl. te Onderdendam
24 Nov. 1906, zoon van Johan Victor Christiaan, die volgt, en E l i s a b e t h R u a r d i
T r e s l i n g , liet zich 28 Sept. 1880 inschrijven als student aan de hoogeschool te
Groningen, waar hij 14 Mei 1886 promoveerde tot Mr. in de rechten op een
proefschrift Opmerkingen over art. 54-57 der gemeentewet. Hij huwde eerst te
Groningen 6 Juni 1888 met W e n d e l i n a C o r n e r a C a r d i n a a l (geb. te
Groningen 24 Aug. 1864, overl. te Appingedam, 1 Febr. 1900) en 23 Dec. 1901 te
Noordbroek met A l e i d a J o h a n n a Z i j l s t r a (geb. te Veendam 21 Nov. 1868).
Hij was kantonrechter en schoolopziener te Onderdendam.
Zijn portret door een onbekend schilder in de verzameling Hoeth-Wichers te
Groningen.
Zie Nederland's Patriciaat (1931-32), 336.
Wumkes
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[Wichers, Johan (1)]
WICHERS (Johan) (1), geb. 1 Jan. 1720 te Groningen, aldaar overl. Oct. 1785, zoon
van J o h a n W. en E l i s a b e t h S o p h i a T r i p , liet zich 5 Sept. 1736 inschrijven
als student te Groningen, waar hij 22 April 1744 promoveerde tot jur. utr. dr. op een
proefschrift De arbitris. Hij trad 28 Mei 1768 te Groningen in het huwelijk met
J o h a n n a E l i s a b e t h M e u r s (geb. te Kuilenburg 4 April 1718, overl. 9 Mrt.
1782) en was gezworene der stad Groningen (1749) en hoofdman der hooge
justitiekamer (1767). Zijn zoon Cornelis gaat hiervoor en Johan (3) volgt.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 344.
Wumkes
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[Wichers, Johan (2)]
WICHERS (Johan) (2), geb. te Groningen 3 Juli 1740, aldaar overl. 16 Nov. 1818,
zoon van den kapitein bij de infanterie L u c a s W i c h e r s J a n s z . en
M a r g a r e t h a v a n B u t t i n g h a , liet zich 23 Dec. 1757 inschrijven als student
aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 24 Aug. 1765 promoveerde tot jur. utr.
dr. op een proefschrift De testamento militari. Hij was in 1760 gezworene, in 1780
ontvanger collateraal en vrijw. verpanding, in 1783, raadsheer, lid van het
departementaal bestuur, drost van het Hunsingokwartier, burgemeester en lid der
Prov. staten van Groningen. Hij trad 31 Maart 1782 ald. in het huwelijk met H e l e n a
W i g b o l d i n a F l o r e n t i n a A l d r i n g a (geb. te Groningen 13 Sept. 1762, ald.
overl. 28 Juli 1849). Zijn zoons Lucas Jan W. en Nicolaas Jan van Buttingha W.
volgen.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 352.
Wumkes

[Wichers, Johan (3)]
WICHERS (Johan) (3), geb. te Groningen 7 April 1749, en aldaar overl. 3 Nov. 1816,
zoon van Johan W. (1), hiervoor, en J o h a n n a E l i s a b e t h M e u r s , liet zich
17 Aug. 1763 inschrijven als student te Groningen, waar hij 31 Jan. 1770 bevorderd
werd tot jur. utr. dr. op een proefschrift: De aequalitate hominum naturali, non
violanda. Hij was raad van justitie des kasteels van Batavia, daarna gezworene te
Groningen; hij huwde te Batavia 3 Jan. 1776 met P e t r o n e l l a M a r i a H o r e m a n
(geb. in den Haag 27 Nov. 1736, overl. op zee 22 Juni 1778) en hertrouwde te
Groningen met R o e l i n a J u l l e n s , geb. aldaar 24 Juli 1755, en aldaar overl. 2
April 1805. Zijn zoon Antonius uit het tweede huwelijk gaat hiervoor.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 344.
Wumkes

[Wichers, Johan Cornelis]
WICHERS (Johan Cornelis), geb. te Groningen 19 Juli 1791, overl. te Appingedam
25 Oct. 1853, zoon van Cornelis W., hiervoor, en J o h a n n a C a t h a r i n a
E l i s a b e t h v a n I d d e k i n g e , liet zich 14 Juni 1808 inschrijven als student te
Groningen, waar hij 30 Oct. 1812 promoveerde op stellingen tot Mr. in de rechten.
Hij was president der rechtbank te Appingedam en huwde 6 Nov. 1833 te Weurt
met S u s a n n a J o h a n n a C a t h a r i n a v a n S u c h t e l e n (geb. te Nijmegen
26 Maart 1802, overl. te Appingedam 29 Juni 1857), die hem 7 kinderen schonk,
onder welke J o h a n n e s C o r n e l i s W. (geb. te Appingedam 29 Mei 1837, overl.
te Groningen 18 Febr. 1888), commissaris van politie te Groningen, gehuwd te
Arnhem 6 April 1870 met A n n a H i l l e g o n d a v a n B o e l e n s (geb. te Groningen
21 Oct. 1840, overl. te Arnhem 1 April 1926).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 349, 350.
Wumkes

[Wichers, Johannes Rotgersz]
WICHERS (Johannes Rotgersz), geb. te Groningen 29 Juli 1616, aldaar overl. 15
Nov. 1667, zoon van R o t g e r W., liet zich 22 Aug. 1634 inschrijven als student te
Groningen en werd jur. utr. dr., huwde 19 Jan. 1645 met C l a r a L u d o l p h i

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

G o c k i n g a (geb. te Groningen 2 Febr. 1623, ald. overl. 11 Oct. 1679). Hij was
secretaris der Provinciale rekenkamer, raadsheer, burgemeester van Groningen,
lid der staten en der Hooge Justitiekamer.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 314, 315.
Wumkes

[Wichers, Johan Victor Christiaan]
WICHERS (Johan Victor Christiaan), geb. te Delfzijl 12 Jan. 1828, overl. te
Loppersum 9 Mei 1881, zoon van H i l l e b r a n d J a c o b W. en H e n r i e t t e
D o r o t h e a P e t e r s (zie art. Albert Willem (1) hiervoor), liet zich 17
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Juli 1844 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 31
Maart 1849 op stellingen tot Mr. in de rechten promoveerde. Hij was notaris te
Loppersum (1857-81), lid der Provinciale staten van Groningen, en huwde te
Slochteren 13 Mei 1856 met E l i s a b e t h R u a r d i T r e s l i n g (geb. te Scharmer
1 April 1827, overl. te Winschoten 15 Juli 1899, die hem 5 kinderen schonk, onder
welke Joan Diderik, die voortgaat, en H i l l e b r a n d J a c o b W. (geb. te Loppersum
3 April 1859, overl. te Dordrecht 15 Jan. 1920), burgemeester van Delfzijl,
Winschoten en Dordrecht. Deze was gehuwd met J o h a n n a G e e r t r u i d a
A l b a r d a (geb. te Groningen 1 Dec. 1858).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 335.
Wumkes

[Wichers, Louis]
WICHERS (Louis), geb. te Groningen 17 Sept. 1770, aldaar overl. 14 Oct. 1831,
zoon van Hillebrand Jacob (1), hiervoor, en C a t h a r i n a H e l e n a C o s t e r u s ,
was controleur van den waarborg en bewaarder van het zegel. Hij huwde 24 April
1796 met Q u i r i n a M a g h t i l d a T e r s i e r (geb. te Amsterdam 30 Juni 1775,
overl. te Groningen 4 Jan. 1841), die hem 12 kinderen schonk, waaronder Albert
Willem (2), die voorgaat, Rud. Helpr. Eyssonius W., die volgt, en J a n J a c o b
(geb. te Groningen 17 Oct. 1813, overl. in den Haag 15 Dec. 1877), vice-admiraal,
gehuwd in den Helder 18 Nov. 1848 met W i l h e l m i n a C a t h a r i n a B e u g e l
(geb. aldaar 29 Maart 1824, overl. in den Haag 1 Febr. 1901).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 327, 330.
Wumkes

[Wichers, Lucas Jan]
WICHERS (Lucas Jan), geb. te Groningen 21 Sept. 1782, aldaar overl. 15 Febr.
1850, zoon van Johan (2), hiervoor, en H e l e n a W i g b o l d i n a F l o r e n t i n a
A l d r i n g a , liet zich 4 Sept. 1799 inschrijven als student te Groningen, waar hij 10
Juli 1805 promoveerde tot Mr. in de rechten op een proefschrift De usu remedii 2
Cod. de rescindenda venditione in venditionibus publicis. Hij was notaris en
mederechter van het kanton de Leek, daarna kantonrechter te Zuidhorn. Op 15 Apr.
1834 trad hij te Groningen in het huwelijk met M a r i a B e e r t a d e S i t t e r (geb.
te Groningen 11 Mei 1794, overl. op de Leek 12 Oct. 1843).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 353.
Wumkes

[Wichers, Lucas Johan]
WICHERS (Lucas Johan), geb. te Groningen 26 April 1823, aldaar overl. 17 Maart
1871, zoon van Antonius, hiervoor, en H e l e n a M a r g a r e t h a W., liet zich 1
Sept. 1841 inschrijven als student te Groningen, waar hij 30 Sept. 1848 bevorderd
werd tot med. dr. op verloskundige stellingen. Hij vestigde zich als arts te Groningen,
waar hij 28 Oct. 1853 in het huwelijk trad met M a r i a E l i s a b e t h G e o r g i n e
d e J o n g h (geb. te IJperen 19 Maart 1821, overl. te Groningen 27 Mei 1893).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 346.
Wumkes
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[Wichers, Ludolf]
WICHERS (Ludolf), geb. te Groningen 4 Nov. 1647, overl. aldaar 3 Mei 1691, zoon
van Johannes Rotgers, hiervoor, en C l a r a L u d o l p h i G o c k i n g a , liet zich 13
April 1665 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, werd jur. utr.
doctor, huwde te Engelbert 12 Juli 1674 met H e l e n a G o c k i n g a (geb. te
Groningen 8 Nov. 1652, overl. ald. 20 Sept. 1727), en was secretaris der Prov.
rekenkamer (1671-91).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 315.
Wumkes

[Wichers, Wicher (1)]
WICHERS (Wicher) (1), geb. omstr. 1632, overl. 1682, zoon van den groninger
lakenkoo-
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per W i c h e r R o t g e r s z . en B e e r t i e n S c h o e n i n x , was gecommitteerde
ter admiraliteit te Harlingen (1659), lid der Prov. rekenkamer (1660-82) en
Gedeputeerde ter Staten-Generaal. Hij trad 26 April 1658 in het huwelijk met
M a r g a r e t h a E e c k (dochter van Dr. J o h a n E. en A l l e g o n d a A s s e r h u i s ),
die hem drie kinderen schonk, onder welke W i c h e r W. (geb. te Gr. 31 Oct. 1659,
aldaar overl. 12 Mei 1725), drost der Oldambten, gecommitteerde ter
Staten-Generaal, raadsheer en burgemeester van Groningen, curator der
hoogeschool en lid der Hooge justitiekamer; en Jan W. (geb. 5 Oct. 1662 te
Groningen en overl. 20 Sept. 1739), luitenant-generaal en kolonel van een regiment
infant. in statendienst, gehuwd met C l a r a A l t i n g (geb. te Groningen 16 Mei
1672, aldaar overl. 23 Sept. 1762).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 350, 351.
Wumkes

[Wichers, Wicher (2)]
WICHERS (Wicher) (2), gedoopt te Groningen 11 Mei 1651, aldaar overl. 25 Aug.
1715, eenige zoon van A b r a h a m R o t g e r s W. en W i b b i n a d e D r e w s ,
steeg tot allerlei staatsambten. Zoo was hij secretaris en later lid der
hoofdmannenkamer, vervolgens lid der Provinciale rekenkamer en der admiraliteit
te Harlingen (1682). In 1693 is hij lid van den Raad van State, ambtman van het
Goorecht en drost van het Oldambt, in 1698 lid der admiraliteit van Amsterdam, in
1689 lid der Staten-Generaal en van de Generaliteits Rekenkamer, in 1683 raadsheer
en in 1707 burgemeester van Groningen. Als afgevaardigde der Staten-Generaal
deed hij dienst bij de onderhandelingen met graaf d'Avaux ter voorkoming van den
oorlog over de Spaansche successie (1708), in 1709 bij den handel tot de
preliminairen, die destijds voordeelig voor den staat gesloten, doch niet door den
vrede gevolgd werden, en in 1713 bij het sluiten van het voorloopig tractaat van
barrière met Engeland. Hij huwde 18 Oct. 1673 B e e r t a T a m m e n (gedoopt te
Groningen Mei 1652, overl. aldaar 22 Maart 1702).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 325.
Wumkes

[Wichers, Wicher (3)]
WICHERS (Wicher) (3), geb. te Wildervank 27 Aug. 1783, overl. te Weesp 31 Oct.
1847, was ontvanger der Rijksbelastingen te Weesp en 20 Sept. 1809 gehuwd te
Groningen met W i b b i n a C l a r a barones R e n g e r s (geb. te Groningen 16 Dec.
1875, overl. te Weesp 20 Maart 1858), die hem 5 kinderen schonk, onder welke
J o h a n W. ambtenaar H.IJ.S.M. (geb. te Weesp 1 Oct. 1810, overl. te Breda 20
Jan. 1892) gehuwd met A l l e g o n d a J o h a n n a v a n B e e k (geb. te Haarlem
15 Apr. 1809, overl. te Breda 1 Aug. 1902), en W i l l e m F r e d e r i k L a m o r a a l
W., controleur der belastingen te Gouda, ontvanger der Rijksbelastingen te Dordrecht,
geb. te Weesp 14 Aug. 1812, overl. te Velp 5 Apr. 1894, die 24 Juni 1842 gehuwd
wasmetS u z a n n a E l i s a b e t h F r a n ç o i s e B o i s s e v a i n (geb.teAmsterdam
21 Maart 1812, overl. te Gouda 18 Oct. 1870).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 341-342.
Wumkes

[Wichers, Gerard Gillis van Buttingha]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

WICHERS (Gerard Gillis v a n B u t t i n g h a ), geb. 17 Mei 1816 te Winschoten,
overl. te Leiden 19 April 1865, zoon van Nicolaas Jan v.B.W., die volgt, en
G e e r t r u i d a J a c o b a W o l d r i n g h , liet zich 23 Dec. 1833 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 20 Maart 1839 promoveerde
tot Mr. in de rechten op een proefschrift Nonnullae
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observationes de vi legis Decembris anni 1817 de vectigale pro successione aerario
solvendo in dispositiones testamentarias ante legem promulgatam morte confirmatas
post eam effectum sortitas. Hij was inspecteur der registratie en domeinen te Leiden,
huwde 16 Juni 1848 te Oudshoorn met G e e r t r u i d a C a t h a r i n a W e r n i n k
(geb. huize Woellust aldaar 25 Nov. 1823, overl. 26 Aug. 1888), die hem 7 kinderen
schonk, onder welke: Mr. N i c o l a a s L u c a s J a n v a n B.W., geb. te Nieuwer
Amstel 2 Oct. 1848, overl. te Leiden 29 April 1892, waar hij gemeenteontvanger
was; Mr. J o h a n v a n B.W., geb. te Leiden 3 Maart 1858, overl. te Leiden 6 Febr.
1891, 1e secretaris van den Nederl. schaatsrijdersbond; Petrus Adrianus v.B.W.,
die volgt, en G e r a r d G i l l e s v a n B.W.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 354, 355.
Wumkes

[Wichers, Petrus Adrianus van Buttingha]
WICHERS (Petrus Adrianus v a n B u t t i n g h a ), geb. op huize Klinckema te
Zuidhom 6 Maart 1851, overleden te 's Gravenhage 4 Oct. 1897, zoon van Gerard
Gillis v.B.W., die voorgaat, en G e e r t r u i d a C a t h a r i n a W e r n i n k , liet zich
23 Sept. 1869 inschrijven als student aan de hoogeschool te Leiden, waar hij in
1875 promoveerde tot Mr. in de rechten. Hij was candidaat-notaris, advocaat en
substituut officier van justitie te Rotterdam, daarna te 's Gravenhage. Op 7 Juni
1883 trad hij te Leiden in het huwelijk met J o h a n n a C l a s i n a B r u m u n d (geb.
te Maastricht 14 Dec. 1859, overl. te 's Gravenhage 26 Juli 1916).
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 354.
Wumkes

[Wichers, Nicolaas Jan van Buttingha]
WICHERS (Nicolaas J a n v a n B u t t i n g h a ), geb. te Groningen 29 Jan. 1786,
aldaar overl. 29 Juni 1847, zoon van Johan W. (2), hiervoor, en H e l e n a
W i g b o l d i n a F l o r e n t i n a A l d r i n g a , liet zich 5 Sept. 1803 inschrijven als
student te Groningen, waar hij 17 Dec. 1808 promoveerde tot Mr. in de rechten op
een proefschrift Aliquot dubia in legibus Groninganis de successione ab intestato
obvia. Hij was ontvanger der registratie en domeinen te Veendam, later directeur
in arrondissement Groningen. Op 23 Febr. 1813 trad hij te Groningen in het huwelijk
met G e e r t r u i d a J a c o b a W o l d r i n g h (ald. geb. 3 Febr. 1787, overl. aldaar
21 Oct. 1841). Hun zoon Gerard Gillis v.B.W. gaat hiervoor.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 353.
Wumkes

[Wichers, Louis Eyssonius]
WICHERS (Louis E y s s o n i u s ), geb. te Appingedam 20 Maart 1828, overl. te
Zwolle 7 Oct. 1884, zoon van Rudolph Helprich Eyssonius W., die volgt, en
A l b e r t i n a J o h a n n a L a m a n , liet zich 29 Aug. 1845 inschrijven als student
aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 21 Dec. 1850 op stellingen promoveerde
tot Mr. in de rechten. Hij huwde met jkvr. H e r m a n c e M a t h i l d a J u l i e
W o l t e r a S t o r m d e G r a v e (geb. te Haarlem 9 Nov. 1828, overl. te Rijswijk
21 Juli 1911). Hij was officier van justitie te Hoorn, daarna te Zwolle.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 329.
Wumkes
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[Wichers, Rudolph Helprich Eyssonius]
WICHERS (Rudolph Helprich E y s s o n i u s ), geb. 9 Juli 1800 te Amsterdam, overl.
te Groningen 14 Aug. 1870, zoon van Louis W., hiervoor, en Q u i r i n a M a g h t i l d a
T e r s i e r , liet zich 19 Sept. 1818 inschrijven als student te Groningen, waar hij 30
April 1825 bevorderd werd tot dr. litt. op een proefschrift De coloniis veterum. Hij
trad 17 April 1827 in het huwelijk met A l b e r t i n a J o h a n n a L a m a n (geb. te
Groningen
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18 Dec. 1801, aldaar overl. 19 Aug. 1865), en was rechter te Appingedam, daarna
te Groningen, vervolgens advocaat-generaal en proc.-generaal bij het Prov.
gerechtshof aldaar. Zijn zoon Louis Eyssonius W. gaat hiervoor. Zijn zoon E d z a r d
W i l l e m (geb. te Appingedam 9 Apr. 1837, overl. te Delfzijl 8 Sept. 1875), gehuwd
te Hoogezand met J a c q u e l i n e A r n o l d i n e H e n r i e t t e v a n G e l d r o p
(geb. te 's Hert. 28 Dec. 1835, overl. te Groningen 30 Juni 1906), was burgemeester
van Delfzijl.
Zie: Nederland's Patriciaat (1931-32), 329.
Wumkes

[Wielick, Joannes Andreas van]
WIELICK (Joannes Andreas v a n ), geb. te Ravenstein 5 Nov. 1761, overl. ald. 14
Mrt. 1849, zoon van T h e o d o r u s v.W. en M a r i a S e n g e r s , bekleedde
achtereenvolgens de aanzienlijke betrekkingen van drost, schepen en dijkgraaf van
het land van Ravenstein. Uit zijn huwelijk met M a r i a M a g d a l e n a v a n G a a r t
werd een zoon geboren: T h e o d o r u s J a c o b u s (geb. te Ravenstein 9 Juli 1791,
overl. aldaar 25 Oct. 1853, priester gewijd te Munster 31 Juli 1815, rector te Reuver
1817, pastoor aldaar 1834, nam ontslag 1845).
Zie: Hun bidprentjes; Correspondentie van wijlen M. Hub. H. Michels d.d. 1, 16
en 29 Dec. 1911 in bezit van J. Verzijl te Maastricht.
Verzijl

[Wieling, Sjoerd Ebeles]
WIELING (Sjoerd Ebeles), geb. in 1782, overl. 23 Sept. 1835 te Zaandam (Oostzijde),
was predikant bij de Doopsgezinde gemeente te Midwolde, Beerta en Meeden in
1819. Tot een aandenken aan de vereeniging der overblijfselen van de Doopsgez.
gemeenten van Obergum, Raskwert en den Hoorn, die vergaderden te Mensingeweer
en daar 5 Mei 1818 een nieuw bedehuis kregen, gaf hij de inwijdingsrede die hij bij
die gelegenheid uitsprak uit, getiteld: Inwijding van de Nieuwe Kerk der Doopsgez.
gemeente te Mensingaweer, op den 4 van Grasmaand 1819 (Groningen 1819).
Daarna was hij predikant bij de Doopsgez. gemeente aan de Oostzijde te Zaandam,
bestuurder en curator der Doopsgezinde sociëteit, bereidde ook jongelieden voor
tot de godgeleerde studiën. Hij behaalde twee gouden medailles, een bij de
Maatschappij tot nut van het algemeen in 1811 voor een Zedekundig Leerboek tot
onderwijs in de Natuurl. Godsdienst en Zedeleer, en in 1834 bij de Maatschappij
van fraaie kunsten en wetenschappen voor de beantwoording der vraag: Wat
denkbeeld heeft men zich te vormen van de hedendaagsche verlichting en haren
invloed op de zedelijkheid enz.
Zie: Konst- en Letterbode (1835) II, 242.
Wumkes

[Wielstra, Nicolaüs Gerbrandi]
WIELSTRA (Nicolaüs Gerbrandi), geb. te Franeker, liet zich 17 Nov. 1651 inschrijven
als student aan de hoogeschool zijner geboortestad en was predikant te Terkaple
en Akmarijp van 1659 tot zijn dood, 5 Jan. 1665. Van hem is een nederlandsch
gedicht in de Lyckzuchten over het Godtsaligh versterven van Maria Corvinius (geb.
1619, overl. 6 Sept. 1652), echtgenoote van Louis Parent, professor in de fransche
taal te Franeker (dl. V. kol. 451).
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Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der Predikanten in Friesland (Leeuw. 1886), 626.
Wumkes

[Wiener, Jacob]
WIENER (Jacob), geb. Hörstgen bij Gelder 2 Mrt. 1815, overl. te Brussel 3 Nov.
1899, zoon van M a r c u s W. en J o h a n n a B a r u c h . Hij kwam in 1817 met zijn
ouders te Venlo wonen; zijn vader deed hem op 13-jarigen leeftijd bij zijn oom Baruch
te Aken in de leer, waar hij het teekenen, modelleeren en graveeren leerde. In 1835
verbleef hij te Parijs om meerdere vakkennis op
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te doen; in 1839 vestigde hij zich te Brussel, waar hij in 1845 genaturaliseerd werd.
Zijn eerste gedenkpenning, voorstellende de overgave van Venlo aan Nederland,
verscheen in 1840. Zijn roem als graveur vermeerderde vooral door zijn in 1845
vervaardigde medaille van de St. Goedelekerk te Brussel, in- en uitwendig, die door
de buitengewoon fijne bewerking van het perspectief uitmunt. Van 1848-64 was hij
directeur der belgische postzegelfabriek; van 1847-68 graveerde hij voor de stad
Brussel jaarlijks de medailles der leg- en rekenpenningen. In 1855 schonken de
gebroeders Jacob en Leopold Wiener een heele verzameling hunner destijds
bestaande medailles aan de stad Venlo; deze kocht nog nieuwe bij, zoodat op het
stadsarchief 101 medailles der gebroeders Wiener aanwezig zijn. Hun jongste
broeder was Karel Wiener, zie dl. III, kol. 1421.
Zie: H. U y t t e n b r o e c k , De straten te Venlo 146-148; H. o p d e L a a c k , Uit
Venlo's verleden, Medailles van de gebrs. Wiener ten stadhuize in Nieuwe Venlosche
Courant d.d. 28 Maart 1925; De gebroeders Wiener, beroemde graveurs van
Venlosche afkomst in N. Venl. Cour. 20 Apr. 1929.
Verzijl

[Wiener, Leopold]
WIENER (Leopold), geb. te Venlo 2 Juli 1823, overl. te Brussel 24 Jan. 1891, broeder
van den voorgaande. Hij was met zijn jongeren broeder Karel (dl. III, kol. 1421)
leerling van hun ouderen broeder Jacob. In 1840 vertrok hij naar Brussel, waar hij
vijf jaren de academie van schoone kunsten bezocht; ook leerde hij te Parijs bij de
professoren David en Angers, en van Barre, graveur der fransche munten; in 1847
keerde hij naar Brussel terug. Den 7. Aug. 1848 sloot Frère-Orban, minister van
openbare werken, een overeenkomst met de gebroeders Jacob en Leopold Wiener
voor de uitvoering der gravuren en de levering van machines en alle benoodigdheden
voor het fabriceeren van postzegels. Leopold werd met het snijden der stempels
belast. Deze waren wegens de zuiverheid van teekening in Europa zeer in aanzien.
In 1851 vroeg de nederlandsche regeering de toestemming om hem te belasten
met de inrichting van de postzegelfabriek hier te lande, wat toegestaan werd; in Jan.
1852 waren de zegels van 5, 10 en 15 cents gereed. Leopold Wiener muntte vooral
uit door het vervaardigen van portretmedailles en allegorische voorstellingen. Het
aantal zijner gravures, gedenkpenningen, munten enz. bedraagt 211 stuks. Ook
beoefende hij, evenals zijn broeder Karel, de boetseer- en beeldhouwkunst. Later
was hij burgemeester van de kleine gemeente Watermael-Boitsfort en ook lid van
den Provincialen Raad voor het kanton Ixelles.
Zie: H. U y t t e n b r o e c k , De straten te Venlo 147-149; H. o p d e L a a c k , Uit
Venlo's verleden. Medailles van de gebrs. Wiener ten stadhuize in Nieuwe Venlosche
Courant d.d 28 Maart 1925; De gebrs. Wiener, beroemde graveurs enz. in N. Venl.
Cour. 20 Apr. 1929.
Verzijl

[Wierda, Hendrik Willem]
WIERDA (Hendrik Willem), geb. te Eenrum 13 Apr. 1808, overl. 7 Jan. 1894 te
Winsum, zoon van W i l l e m J a n s W. en J a n t j e H e n d r i k s A d d i n g a . De
vader (geb. in 1782), was een zoon van Jan Willems, deurwaarder en winkelier te
Pieterburen, die den naam Wierda aannam, ontleend aan zijn geboorteplaats,
gelegen op de Wierde te Ranum (gem. Winsum). Zijn echtgenoote heette Grietje
Siemons van Hoorn. De moeder was een dochter van Hendrik Harms Addinga en
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Louwke Jakobs Juursema, landbouwers te Westernieland (gem. Eenrum). Het
echtpaar vestigde zich in 1808 te Eenrum, waar
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een hout- en steenhandel werd gedreven, terwijl tevens gehandeld werd op
Leeuwarden in koolzaad en op Holland in melkkoeien. Zij verlieten in den herfst van
1811 Eenrum en kochten den houtzaagmolen en schelpkalkbranderij van Feisser
en Bouer te Winsum (Gr.). Hun zoon werd op 12-jarigen leeftijd naar de fransche
kostschool van Runckel te Hoogezand gezonden, daarna naar die van T.S.
Hoekzema te Groningen. In 1824 huiswaarts gekeerd, was hij zijn vader in de drukke,
winstgevende zaak behulpzaam. In 1836 huwde hij met F e n j e v a n C l o o s t e r ,
dochter van Lammert Ubels van Clooster en Menstje Jans Smith, landbouwers te
Raskwerd. Zijn ouders overleden omstreeks 1840, zijn schoonouders omtrent 1850.
Hij was in 1837 mede-oprichter van het Genootschap nijverheid te Onderdendam.
In 1841 en 1842 hielp hij den straatweg van Winsum naar Groningen tot stand
brengen. Bij de eerste rechtstreeksche verkiezing in 1850 werd hij lid van de
Provinciale staten. Op zijn initiatief kwam in 1867 een fonds tot stand tot het
ontwerpen van een spoorwegplan Groningen-Winsum, in verband met
stoombootdiensten naar Uithuizen en naar Zoutkamp. Een proefvaart langs
verschillende kanalen naar verscheidene dorpen had plaats met de stoomboot
Oldampt op 13 en 14 Oct. 1867. Dit plan kwam echter niet tot uitvoering. In 1869
candideerde men hem voor het Kamerlidmaatschap; in herstemming gekomen, trok
hij zich terug en de oudminister Olivier werd benoemd. Hij kocht in 1857 de burcht
Ewsum aan met landerijen te Middelstum. Het bouwvallige liet hij sloopen en vooral
is op zijn aandrang door belanghebbenden de Oosterbuursterweg verhard. Bij het
overlijden van zijn echtgenoote in 1880 waren van een tiental kinderen nog acht in
leven. De oudste zoon werd hoofd van het kassierskantoor Wierda en Zonen te
Groningen, de volgende werd in plaats van zijn vader burgemeester van Winsum,
de jongste was werkzaam in de zaak zijns vaders. Hij gaf zijn pennevruchten uit
onder den titel Vijftig jaren (1835-85) I, proza (Gron. 1887), II, poëzie (Gron. 1888).
In dl. I bevindt zich een korte autobiografie.
Wumkes

[Wierix, Renier Thomas]
WIERIX (Renier Thomas), geb. te Gelder, overl. te Herongen 29 Juli 1712, was
scholtis van Swolgen, Broeckhuysenvorst, Oyen en Blitterswijck 1674-1711, ook
was hij secretaris van Oyen, werd 18 Aug. 1689 als secretaris van Meerlo (Lb.)
beëedigd en was sedert 1692 scholtis van Arcen, in 1693 stadhouder der leenen
van het riddermatig huis Bree, toenmaals in bezit van Adolf Renier Antoon vrijheer
van Gelder, heer van Arcen en Maasbree. Ook bewoonde hij eenigen tijd het
kasteeltje ‘de Kolk’ onder Broeckhuysenvorst, hetwelk hij in 1710 met
aangehoorigheden verkocht aan den venloschen schepen Michael Sprenger. In
1711 werd hij wegens knevelarijen van het scholtisambt ontheven. Wierix was 25
Nov. 1678 te Arcen gehuwd met M a r i a C a t h a r i n a M i l i u s , ged. te Venlo 2
Dec. 1644, welke te Herongen kort na haar man overleed, dochter van Ericius M.,
scholtis van Well (Lb.) (dl. IX, kol. 679), en van Maria van Anray.
Zijn kinderen waren: A r n o l d J a n , ged. te Broeckhuysenvorst 17 Oct. 1679,
kapelaan te Sevenum Apr. 1704, pastoor van Herongen 23 Mei 1708, deken van
het district Kriekenbeeck 5 Juni 1721, overl. te Herongen 17 Nov. 1735; M a r c e l l u s
A n t o o n , ged. te Broeckhuysenvorst 21 Mei 1682, overleed jong; M a r i a J o a n n a ,
ged. te Broeckhuysenvorst 21 Sept. 1686; W i l l e m H e n d r i k , ged. te
Broeckhuysenvorst
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29 Jan. 1689, kapelaan en later (1723) pastoor van Broeckhuysenvorst, aldaar
overl. 4 Aug. 1754.
Zie: Maasgouw (1906), 81; (1907), 13, 71; (1908), 87; (1909), 5-6; (1920), 22.
Over zijn zoons Arnold Jan en Willem Hendrik: Maasgouw (1906), 74.
Verzijl

[Wigersma, Johannes Wibrandi]
WIGERSMA (Johannes Wibrandi), geb. te Franeker, overl. 1748 op reis naar Batavia,
liet zich 15 Febr. 1723 inschrijven als student aan de hoogeschool te Franeker, was
rector aan de latijnsche school en predikant te Hindeloopen (1729-36), daarna
werkzaam te Nes en Wierum (1736-41), Mill (1741-44) en Zoelmond (1744-48);
daarna vertrok hij naar Oost-Indië, maar stierf onderweg. Van hem verscheen: Het
godtvruchtig gedrag van Hanna de moeder Samuels, vertoont in een leerreden,
beneffens een gebedt bij het gelukkig swanger gaan van princes Anna (Leeuw.
1740).
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886),
401-549; R. V i s s c h e r , Catalogus der stedel. bibliotheek van Leeuwarden ('s
Gravenh. 1932), 223.
Wumkes

[Wigman, Everardina Jacoba Catharina de]
WIGMAN (Everardina Jacoba Catharina d e ), geb. te Venlo 10 Nov. 1749, overl. te
Roermond 10 Nov. 1837, dochter van D a n i ë l C h r i s t o f f e l e n van C o r n e l i a
J o h a n n a J a c o b a F o u r n i e r . Zij werd 13 Nov. 1749 gedoopt in de
Nederlandsch hervormde kerk in de Gasthuisstraat. Haar doopgetuigen waren:
Nicolaus Evert Fournier, raadsheer aan het hof van justitie alhier en diens
echtgenoote Jacoba Catharina Raven. Tot het Katholicisme overgegaan, trad zij in
1769 in de kanonieke praemonstratenser orde in de abdij St. Gerlach te Houthem
en legde er 22 Juli 1771 haar gelofte af. Toen de abdij door keizer Jozef II in 1786
werd opgeheven, vertrok zij 6 Sept. van genoemd jaar met haar mede-kanunnikessen
naar Roermond, waar zij zich vestigden in het gesupprimeerde kartuizersklooster
Bethlehem in de Swalmerstraat. Zij muntte uit in vroomheid en ootmoed, waardoor
zij de liefde harer medegezellinnen verwierf.
Zie: Het Nederl. Herv. Doopregister van Venlo, thans berustende op het rijksarchief
te Maastricht; 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), 142;
K.W.L. R o m e n , De laatste jaren van de Oostenrijksche regeering, van 1700 tot
1794 in de hoofdstad Ruremonde in Limburg's Jaarboek XXV (1919), 33-34; J.
V e r z i j l , Een onbekende bekeerlinge in Nieuwe Venlosche Courant d.d. 18 Maart
1927.
Verzijl

[Wigmana, Gerardus]
WIGMANA (Gerardus), kunstschilder, geb. te Workum 1673, gest. te Amsterdam
22 Mei 1741, toonde reeds in zijn jeugd veel aanleg voor kunst en ontving zijn eerste
onderricht van een glasschilder. Nu wilde het geval, dat er twee Duitschers
J o a c h i m en C h r i s t i a a n B o r m e i s t e r uit Lunenburg in zijn geboortestad
kwamen om portretten te schilderen. Na 8 maanden onderwijs van hen genoten te
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hebben, geraakte hij te Leeuwarden bij een meester in de leer, waarvan hij weinig
profijt had. Maar te meer bekwaamde hij zich bij J e l l e S y b r a n d i te Sneek, die
pas uit Italië was teruggekeerd. Een jaar studie bij dezen schilder prikkelde hem tot
een reis naar Parijs (1698). Na aldaar ½ jaar de Kon. Akademie bezocht te hebben,
kreeg hij lust Rome te zien, waar hij 14 Nov. 1699 aankwam en het onderwijs genoot
van J o h a n M a r i a M o r a n d i . Drie jaar kopieerde hij daar de werken van
voorname meesters, vooral van Raphaël. Teruggekeerd naar zijn vaderland,
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geraakte hij in dienst van het Hof van Friesland, waar hij de eer had den stadhouder
Johan Willem Friso en zes princessen in de teekenkunst te onderwijzen, en eenige
doeken voor hen te schilderen. Na zijn huwelijk met P e t r o n e l l a M a r i a v a n
d e r L e l y vestigde hij zich metterwoon te Amsterdam, waar hij tot zijn dood de
schilderkunst beoefende. Hij maakte vooral kabinetstukken, hoewel hij ook
verscheidene groote stukken heeft geschilderd, o.a.: Alexander op zijn ziekbed. Hij
had den eer- of bentnaam van den frieschen Raphaël. Volgens de Illustrated London
News van Maart 1855 was destijds ‘in the sale of the Bernal collection’ van hem
een doek, voorstellende The Czar Peter dining with the Mayor of Dockum. Dit doek
was eertijds het eigendom van de familie Fockema te Dokkum, die het van de hand
deed. Het stelde Czaar Peter voor, zittend aan tafel ten huize van burgemeester
Julius Schelto van Aitzema, wonende op den Oranjewal te Dokkum. Aan zijn
rechterhand zat Mevr. van Aitzema (Sara van der Brocke), aan de linkerhand de
burgemeester. Dit diner moet hebben plaats gehad in 1697 op een doorreis van
den Czaar van of naar Holland.
Hij schreef Korte schets of denkbeeld, om tot eene groote volmaaktheid in de
schilderkonst te geraken (Amst. 1742), waarin zijn levensbeschrijving met portret
voorkomt, gegraveerd door B. Picardt (1727) naar een zelfportret.
Zie: W. E e k h o f f , De Stedelijke Kunstverzameling van Leeuwarden (1875), 60,
199, 307; W. E e k h o f f , Czaar Peter te Dokkum in de Leeuw. Cour. van 20 Oct.
1879; R. V i s s c h e r , Catal. d. stedel. bibl. v. Leeuw. ('s Grav. 1932), 148.
Wumkes

[Wilbrenninck, Mr. Diederik Evert]
WILBRENNINCK (Mr. Diederik Evert), ged. te Zutphen 31 Dec. 1775, overl. 12 Nov.
1843, lid van den gemeenteraad, huwde aidaar 14 Dec. 1802 jonkvrouw J o h a n n a
C a t h a r i n a v a n R h e m e n , stiftsjuffer van ter Hunep, geb. 1787 te Spankeren
en overl. 1806 te Zutphen.
Hun zoon J o h a n G e r a r d , heer van Ommeren, geb. te Zutphen 10 Febr. 1803,
overl. te Deventer 21 Aug. 1879, was luit.-generaal der cavallerie, huwde 1826 te
Spankeren J o h a n n a W i l l e m i n a P h i l i p p i n a baronesse S l o e t t o t
H a a g e n s d o r p , geb. te Zutphen 1801, overl. te Arnhem 1871.
van Beurden

[Wildrik, Mr. Berent]
WILDRIK (Mr. Berent), geb. te Zutfen (ged. 21 Apr. 1754, overl. te Ruurloo 9 Juni
1831), was de zoon van R u d o l f W i l d r i k , predikant, en S w a n i d a H e l e n a
C o u l e m a n . Hij is te Harderwijk 16 Juni 1775 als student ingeschreven. Hij werd
21 Jan. 1780 door den stadhouder benoemd tot advocaat-fiskaal van de financiën
van het graafschap Zutfen en tot contrarolleur van de 25e, 50e en 100e penningen.
In plaats van Hultman (dl. VIII, kol. 890) werd hij 1 Mrt. 1781 benoemd tot provisor
van het gesticht het Bornhof.
Hij was een der hevigste Patriotten van Gelderland en heeft zich als verscheidene
andere Zutfenaren aangesloten bij de geldersche brigade der waardgelders, die
Deventer bezetten. Bij de komst van het pruisische leger in Sept. 1787 is hij naar
het buitenland gevlucht. Bij vonnis van 10 Oct. d.a.v. werd hij van zijn functiën
vervallen verklaard en verbannen, maar na eenige jaren is hij teruggekomen en na
den omkeer in het begin van 1795 werd hij 25 Febr. 1795 tot lid van het provisioneel
bestuur van de stad Zutfen gekozen. Op 27 Mrt. d.a.v. nam hij evenwel als zoodanig
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ontslag, waarschijnlijk omdat men te veel oude regenten handhaafde. Op 20 Mei
werd door de municipaliteit besloten, dat hij in zijn vroegere betrekkingen hersteld
zou worden. Ook nog op 3 Sept. werd door de vergadering van het kwartier, d.i. het
oude graafschap Zutfen een dergelijk besluit genomen, maar hij had naar het schijnt
als advokaat zooveel loonende bezigheid, dat hij hiertoe niet bereid was. Intusschen
werd hij 4 Oct. tot representant der stad Zutfen in die kwartiervergadering gekozen.
Als zoodanig werden hem nog verscheidene bestuursbetrekkingen te Zutfen
opgedragen. Maar 27 Jan. 1796 werd hij tot lid der Nationale vergadering van het
district Zutfen gekozen, en als gevolg daarvan nam hij ontslag als lid van den
kwartiersraad.
In de Nationale vergadering trad hij weinig op den voorgrond, behalve in zoover,
dat hij steeds met Vreede en diens volgelingen medestemde. Hij was een volbloed
unitaris. Men was in de landelijke provinciën meer geneigd tot het federalisme,
zoodat er onder de 15 geldersche leden hoogstens 5 unitarissen waren. Wildrik was
onder hen de heftigste. Daarom werd hij bij de verkiezing van 2 Aug. 1797 te Zutfen
niet herkozen. Maar in het district Groenloo, waar veel Roomsch-Katholieken
woonden, die zooals bekend is, toen meestal radicaal waren, werd hij, die wel
Protestant maar ook zeer radicaal was, tegelijk tot tweeden plaatsvervanger gekozen.
De gekozene en de eerste plaatsvervanger bedankten, maar het duurde zeer lang
alvorens de vergadering de redenen, die zij aanvoerden, goedkeurde en zoo kwam
het, dat Wildrik eerst 15 Jan. 1798 als lid geïnstalleerd werd. Hij nam aan den
staatsgreep van Vreede en de zijnen weinig deel, maar den volgenden dag, 23 Jan.,
behoorde hij tot zijn eigen en menigeens verbazing tot de 5 leden van het Uitvoerend
bewind, die door het ‘rompparlement’ gekozen werden. Hij vestigde zich in den
Haag, maar, hoewel hij te Zutfen een gezien advocaat geweest was, stonden hier
zijn handen verkeerd, en wordt van hem getuigd, dat hij bij conferentiën bijna geen
woord zeide.
Toen door de hulp der fransche bajonetten op 12 Juni 1798 een tweede
staatsgreep de regeering van het Uitvoerend bewind omvergeworpen had, werd
Wildrik evenals van Langen en Fokker gevangen genomen, men achtte Wildrik en
Fokker echter te onbeduidend en denzelfden dag werden zij geslaakt en zelfs in
het voorloopige Vertegenwoordigend lichaam opgenomen.
Toen 15 Juli 1798 nieuwe verkiezingen voor dit lichaam plaats hadden, werd
Wildrik in de districten Zutfen en Lochem gekozen. Door loting werd uitgemaakt,
dat hij voor Zutfen zitting zou nemen. Hij werd 28 Mei 1801 bij zijn periodieke
aftreding niet herkozen en zette zich na afloop der zitting (27 Juli) weder te Zutfen
als advocaat neder. Verder heeft hij niet meer aan politiek gedaan en is hij kort
daarna benoemd tot ontvanger der belastingen. In 1825 legde hij deze betrekking
neder en ging hij wonen op de buitenplaats Rijkenberg onder Ruurloo.
Hij huwde 9 Aug. 1789 te Neuenhaus in het Bentheimsche G e e r t r u i d K r u l l ,
geb. 9 Sept. 1763, overl. 25 Mrt. 1799, 10 Apr. 1800 M e c h t i l d a H e n r i e t t a
v a n L e e n h o f d e L e s p i e r r e , ged. 30 Jan. 1763, overl. 29 Sept. 1803 en 21
Oct. 1805 J o h a n n a S a r a C o r n e l i a K o y m a n , geb. 18 Mrt. 1784, die hem
overleefde. Bij de eerste twee had hij geen, bij de laatste 12 kinderen.
Ramaer

[Wilhelmy, Gerrit]
WILHELMY (Gerrit), geb. te Bergum, overl. in 1849, bezocht het gymnasium te
Leeuwarden
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liet zich 15 Juli 1833 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar
hij 24 Juni 1843 promoveerde tot dr. phil. op een proefschrift De Vita et philosophia
Francisci Baconi.
Zie: Catalogus der Stedelijke bibliotheek te Leeuwarden (Leeuw. 1932), 59.
Wumkes

[Wilhem, Hieronymus de]
WILHEM (Hieronymus d e ), geb. omstr. 1720, overl. te Lekkerkerk in 1766. Hij werd
doctor in de godgeleerdheid te Leiden, en vertaalde de latijnsche dissertatie van
Jacobus Elisa Joannes Capitein (zie dl. IV, kol. 397-399). Zijn werk beleefde in één
jaar (1742) vier drukken (zie den volledigen titel: Arch. voor Kerkgesch. XIII (1917),
159, en is door hem opgedragen aan de vrouw van Johan Philip Manger (zie dit
deel, kol. 543, en t.a.p., 147, aant. 2 van blz. 146). Toen de negerpredikant Capitein
zijn eerste preek had uitgegeven, dichtte Wilhem een ‘Ode gratulatoria’, die is
opgenomen in een pamflet, daarna verschenen; evenzoo in een pamflet na diens
tweede preek. Eindelijk heeft hij op verzoek van Capitein voor den druk gereed
gemaakt diens intreepreek te St. George d'Elmora, gehouden 21 Oct. 1742, gedrukt
te Leiden in 1744, en diens Vertaaling uit de ‘Negersche spraak’ van het Onze
Vader, de 12 geloofsartikelen en de 10 geboden (Leyd. 1744).
Zie: Ned. archief voor kerkgesch. XIII (1917), 146, aant. 2, 158 v., 168 v., 211 v.,
230, vgl. 245, 247; XVI (1921), 90; XX (1927), 300; Kerkelijk Handboek (1907), Bijl.,
101, 133; (1909), Bijl., 136.
Knipscheer

[Willaerts, Abraham]
WILLAERTS (Abraham), schilder, werd geb. omstr. 1603 te Utrecht en is overleden
omstr. 1669. Hij was de zoon van Adam W. (die volgt). Eerst was hij leerling van
zijn vader, toen ging hij in de leer bij Jan Bylert te Utrecht en bij Simon Vouet te
Parijs. Hij werd 1624 meester in het gilde te Utrecht. In 1637 trok hij met Johan
Maurits van Nassau naar Brazilië. In 1644 kwam hij terug en woonde een tijdlang
bij Jacob van Campen op diens landgoed Randenbroeck bij Amersfoort. Daarna
trok hij naar Italië, in 1659 was hij in Rome, zijn bentnaam was Indiaen.
Teruggekomen huwde hij te Utrecht met M a r i a d e R e c h t e r e n v a n H e m e r t ;
zij maakten te samen 3 Oct. 1669 hun testament. Hij schijnt datzelfde jaar nog
gestorven te zijn, want 30 Nov. 1669 was zijn vrouw weduwe. Hij heeft portretten
en zeeën, soms met visschen op den voorgrond, geschilderd.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 883.
J.M. Blok

[Willaerts, Adam]
WILLAERTS (Adam), schilder, werd geb. in 1577 te Antwerpen en is 4 April 1664
te Utrecht overleden. In 1611 verhuisde hij naar Utrecht, waar hij in 1637 en 1660
in het bestuur van het Jobgasthuis was. Hij kreeg 1611 met 3 andere medeleden
van het oude gilde opdracht de scheiding tusschen schilders en beeldhouwers uit
het zadelaarsgilde te bewerkstelligen en was 1620, 1624 en 1636 deken van het
nieuwe gilde. Hij had drie zonen: Abraham (zie hiervoor), C o r n e l i s en I s a a c ,
die alle drie schilder werden en Adam's leerling waren. Zijn dochter, H e s t e r , huwde
met den schilder J a c o b G i l l i g . Ad. W. was zeer kundig in het perspectief en
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was gewoon naar het leven te werken. Hij schilderde landschappen, zeeën en
brandende huizen. Voor de Statenkamer te Utrecht schilderde hij: Heemskerk in
den zeeslag voor Gibraltar.
De vischschilder Ormea heeft meermalen vischgroepen op den voorgrond van
zijn zeeën geschilderd. Naar hem hebben o.a. prenten gemaakt: J. Meyssens, C.
de Pas, M. de Pas, Chedel.
Zijn zelfportret komt voor op een geschilderd gezicht op Dordrecht in het Museum
te Dor-
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drecht; een prent door F. v.d. Steen naar A. Willaerts.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 883.
J.M. Blok

[Willebois, jhr. Mr. Johannes Maria Benedictus Joseph van der
Does de]
WILLEBOIS (jhr. Mr. Johannes Maria Benedictus Joseph v a n d e r D o e s d e ),
geb. te 's Hertogenbosch 21 Mrt. 1810, overl. aldaar 12 Sept. 1891, was de oudste
zoon van Dr. P i e r r e J o s e p h W i l l e b o i s e n A d r i a n a C o r n e l i a M a r i a
van der Does.
Hij studeerde van 1828 aan de hoogeschool te Gent, maar werd 14 Aug. 1832
ingeschreven aan die te Leiden, waar hij 12 Jan. 1833 in de rechten promoveerde
op een dissertatie getiteld De capacitate donandi et acquirendi titulo gratuito. Hij
vestigde zich als advocaat te 's Hertogenbosch en verkreeg een groote praktijk,
maar daar de rechterlijke macht hem meer aantrok, nam hij de benoeming tot rechter
in de arrondissementsrechtbank aldaar, waartoe hij 14 Dec. 1845 benoemd werd,
aan. Op 22 Nov. 1863 volgde zijn benoeming tot president dier rechtbank.
Hij was een dergenen, die het eerst met den omkeer der roomsch-katholieke
staatspartij, toen deze zich van de liberalen afscheidde, medegingen. Op 22 Jan.
1868 werd hij in het kiesdistrict 's Hertogenbosch tot lid der Tweede Kamer gekozen.
Hij was een der bekwaamsten onder de roomschkatholieke leden. Hij was gematigd
en naar zijn woord werd geluisterd.
Toen hij bij Koninklijk besluit van 11 Dec. 1875 benoemd werd tot president van
het nieuw ingestelde gerechtshof te 's Hertogenbosch, dat behalve Noord-Brabant
ook Limburg te berechten had, nam hij ontslag als Kamerlid en verzocht hij bij de
verkiezing ter vervulling der opengevallen plaats niet in aanmerking te komen. Op
12 Oct. 1888 werd hem op zijn verzoek met ingang van 1 Jan. 1889 eervol ontslag
als president van het hof verleend. Hij verkreeg in 1841 vergunning, den naam zijner
moeder en het woordje ‘de’ voor zijn naam te voegen en werd in 1877 in den adel
stand verheven.
Hij huwde 15 Jan. 1840 A n t o n i a C e c i l i a M a r i a L u y b e n , geb. 14 Febr.
1813, overl. 25 Mrt. 1880. Hij had bij haar, behalve 4 kinderen die jong stierven, 2
zonen en 5 dochters.
Ramaer

[Willebois, jhr. Mr. Pieter Joseph August Maria van der Does de]
WILLEBOIS (jhr. Mr. Pieter Joseph August Maria v a n d e r D o e s d e ), geb. te
's Hertogenbosch 17 Febr. 1816, overl. te 's Gravenhage 15 Sept. 1892, was de
tweede zoon van Dr. P.J. W i l l e b o i s en A.C.M. v a n d e r D o e s . Hij werd als
student te Utrecht ingeschreven 18 Dec. 1835 en promoveerde aldaar in de rechten
9 Febr. 1839 op een dissertatie getiteld De jure hypothecarum. Evenals zijn broeder
(die voorgaat) vestigde hij zich als advocaat in zijn geboorteplaats, maar hij was
hem nog voor in het solliciteeren naar een rechterlijke betrekking. Hij werd 7 Apr.
1842 tot substituut-officier van justitie te Breda en 30 Juli 1847 tot officier van justitie
te Roermond, 9 Apr. 1851 tot advocaat-generaal bij het gerechtshof van Gelderland
te Arnhem en 5 Juli 1855 tot procureur-generaal bij dat van Noord-Brabant te 's
Hertogenbosch benoemd.
Op 22 Sept. 1856 werd hij met ingang van 1 Oct. d.a.v. benoemd tot Commissaris
des Konings in Limburg. In dien tijd was in deze provincie nagenoeg een ieder van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

liberale gevoelens en ook de Willebois was een warm liberaal. Hij heeft veel voor
Limburg gedaan, en was er wegens zijn werkzaamheid en welsprekendheid zeer
populair. Evenals nagenoeg allen in deze provincie veranderde hij langzamerhand
van gevoelen, maar
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het verbaasde toch menigeen, toen hij op 27 Aug. 1874 minister van Buitenlandsche
zaken in het tweede kabinet Heemskerk werd. Na den val van dit kabinet, met
hetwelk hij 3 Nov. 1877 aftrad, bleef hij ambteloos. Hij bleef te 's Gravenhage wonen.
Hij verkreeg in 1841 vergunning het woordje ‘d e ’ en in 1847 bovendien den naam
zijner moeder aan zijn naam toe te voegen. Hij werd in 1877 in den adelstand
verheven.
Hij huwde 14 Sept. 1842 J e a n n e F r é d é r i q u e v a n T o l l , geb. 25 Mei
1822, overl. 27 Mrt. 1855, en 14 Mei 1857 M a r i e G u i l e l m i n e P a u l i n e
S o p h i e baronesse d e C r a s s i e r , geb. 31 Juli 1827, overl. 29 Oct. 1910. Bij
elk harer had hij 2 zonen en een dochter.
Ramaer

[Willem II]
WILLEM II, hertog van Gelre 1538-43, geb. 26 Juli 1516, overl. 5 Jan. 1592, zoon
van J a n III v a n K l e e f - G u l i k - B e r g en M a r i a v a n G e l r e . Hij werd 27
Jan. 1538 door de standen van Gelre tot hertog gekozen als opvolger van Karel,
die 30 Juni 1538 stierf. Daar keizer Karel V krachtens het verdrag van Gorcum van
3 Oct. 1528 rechten op het hertogdom liet gelden, geraakte Willem met hem in
conflict. Hij volgde 7 Febr. 1539 zijn vader op in Kleef-Gulik-Berg, sloot 17 Juli 1540
een verbond met Frans I van Frankrijk en verloofde zich met 's konings nicht
J e a n n e d'A l b r e t . Door het huwelijk van zijn zuster A n n a v a n K l e e f met
H e n d r i k VIII v a n E n g e l a n d kwam hij met dezen koning in contact, terwijl hij
ook aansluiting zocht bij den Smalkaldischen bond. Door deze connecties scheen
hij een gevaarlijke tegenstander van den Keizer te zijn geworden. Maar de koning
van Engeland verliet spoedig de coalitie en Frankrijk bracht weinig hulp; vandaar
moest Willem zich - na bij Sittard (24 Maart 1543) eenig voordeel behaald te hebben
- na de verovering van Düren door de keizerlijke troepen aan den Keizer onderwerpen
en hem Gelre afstaan (Verdrag van Venlo Sept. 1543). Als duitsch vorst wankelde
hij tusschen de habsburg-katholieke en antikeizerlijke-protestantsche partijen. Zelf
Erasmiaan en onder invloed van libertijnsche raadslieden handhaafde hij tegenover
de Katholieken zijn landskerkelijke ideeën, duldde de prediking der augsburgsche
belijdenis, maar niet die der Calvinisten, Sacramentariërs en Wederdoopers. Van
1558-66 neigde hij sterk tot de reformatie en ontwierp een kerkorde in dien geest.
Zijn ziekte, de spaansche invloed en de vrees voor oorlog hielden hem ten slotte in
de katholieke kerk, ofschoon hij de H. Eucharistie altijd onder twee gedaanten
ontving. Zijn laatste levensjaren werden door zijn eigen ziekte en de zwakzinnigheid
van zijn zoon verbitterd. Hij werd begraven in Dusseldorp.
Zie: Allgemeine deutsche Biografie, 53, 106-113; P. H e i d r i c h , Der geldrische
Erbfolgestreit (1537-43); G. K a l s b e e k , De betrekkingen tusschen Frankrijk en
Gelre tijdens Karel van Egmond (1932); J.S. T h e i s s e n , De regeering van Karel
V in de Noordelijke Nederlanden 1912.
Post

[Willem I]
WILLEM I graaf van Holland, 1203-22. Voor zijn broer D i r k VII bestuurde hij
omstreeks 1200 de graafschappen in Midden-Friesland en werd toen in den strijd
tusschen Welfen en Staufen gewikkeld. Hij stond aan den kant van Philips van
Zwaben en bestreed den bisschop van Utrecht, dien hij in Stavoren gevangen nam.
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Maar weldra (1202) moest hij zich diep voor hem vernederen. Na den dood van zijn
broer (1203) verklaarde hij zich tot graaf van Holland, maar moest het land
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met wapengeweld veroveren op Dirk's dochter A d a , in der haast gehuwd met graaf
L o d e w i j k v a n L o o n . Aanvankelijk had Willem groot succes, maar in 1204
kwam Lodewijk opnieuw opdagen met talrijke bondgenooten uit de welfsche coalitie
en behaalde bij Voorschoten een overwinning. Kort er op viel de coalitie weer uiteen,
zoodat Willem in het bezit van het graaf schap bleef, ofschoon Lodewijk in 1206,
1207 en in 16 zijn veroveringspogingen herhaalde. Na 1208 erkende Willem Otto
IV als Keizer en bleef hem trouw tot na den slag bij Bouvines in 1214, waar Willem
aan de zijde van de engelsch welfsche partij streed. Willem hield van ridderlijke
krijgsondernemingen, vergezelde daarom den fran schen prins Lodewijk naar
Engeland, om den adel tegen koning Jan zonder Land te onder steunen (1216) en
ging in 1217 met velen zijner onderdanen ten kruistocht. Na de overwintering in
Lissabon landde hij 26 April te S. Jean d'Acre en trok van daar naar Egypte, waar
hij bij de bestorming van het voornaamste fort helden daden verrichtte (24 Aug.
1218). Hij stierf in 1222.
Zie: P.J. B l o k , Geschiedenis van het Nederlandsche volk I (1923) 172-173; R.
P o s t , Geschiedenis van Nederland I 1935, 202-217.
Post

[Willem II]
WILLEM II, graaf van Holland, Roomsch koning, geb. 1228 als zoon van F l o r i s
IV en M a t h i l d e v a n B r a b a n t , gesneuveld 28 Jan. 1256. Hij stond eerst onder
voogdij van zijn oom O t t o III, elect van Utrecht en aanvaardde in 1240 op
twaalfjarigen leeftijd zelf de regeering in Holland en Zeeland. In 1246 werd hij in den
strijd tusschen Paus en Keizer gewikkeld, erkende eerst den tegenkoning, en werd
in 1247 op aan wijzing van hertog Hendrik II van Brabant, vooral door toedoen van
aartsbisschop Koenraad van Hochstaden, tot Roomsch-koning gekozen. Aan
vankelijk had hij weinig macht, veroverde met moeite Aken in 1248, waar hij gekroond
kon worden. Eerst na den dood van Frederik II en het vertrek van Koenraad IV naar
Italië en zijn huwelijk met E l i s a b e t h v a n B r u n s w i j k , werd hij door de meeste
vorsten erkend (1252). Hij maakte van zijn koninklijke macht gebruik om het
leensverband van Zeeland bewesten Schelde met Vlaanderen op te heffen en zijn
zwager J a n v a n A v e n n e s met rijksvlaanderen te beleenen (uitspraak van
Frankfort in 1252). Het vlaamsche leger, dat de macht van Vlaanderen over Zeeland
zou herstellen, werd Juli 1253 bij Westkapelle verslagen. Na Koenraad's dood (1254)
was Willem de eenige, wettige, maar weinig machtige koning. Hij erkende 10 Maart
1255 den rijnlandschen stedenbond, maar handhaafde daarbij zijn koninklijk
oppergezag. De begunstiging der Avennes bracht hem in 1254 in oorlog met
Frankrijk, waar Karel van Anjou, koning van Napels toen het regentschap voerde,
hetgeen waarschijnlijk de aanleiding werd, dat de geestelijke keurvorsten aan Ottocar
van Bohemen de duitsche konings kroon wilden bezorgen. Misschien daardoor aan
gezet hervatte Willem de oude, echt hollandsche territoriale politiek tegenover de
Friezen. Maar op den krijgstocht tegen hen zakte zijn paard door het ijs, zoodat de
Roomsch-koning door de vijanden vermoord kon worden. In zijn eigen land begun
stigde hij de steden, kwam echter in conflict met de stad Utrecht en gaf de vrije
rijksstad Nijmegen aan graaf Otto II van Gelre. Hij werd in het klooster Middelburg
begraven.
2

Zie: H. P i r e n n e , Bibliographie de l'histoire de Belgique (1931), 263; R. P o s t ,
Geschiedenis van Nederland I 1935, 222-229.
Post
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[Willem III]
WILLEM III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland 1304-7 Juni 1337. Zoon
van J a n II d'A v e n n e s en P h i l i p p e v a n L u x e m b u r g , bestuurde hij reeds
onder zijn vader Holland en Zeeland en werd aldus gewikkeld in den strijd met de
Dampierres over Vlaanderen. Na den sporenslag van 1202 trokken twee vlaamsche
prinsen Zeeland binnen en behaalden zooveel succes, dat Willem in Zierikzee werd
ingesloten, waaruit eerst Witte van Haemstede en een fransche vloot hem verlosten
(1304). Kort er op, 12 Sept. 1304, erfde hij de drie graafschappen. Hij hield vast aan
het bondgenootschap met Frankrijk, zooals hij ook met een fransche prinses
J e a n n e d e V a l o i s gehuwd was, en wist na langdurige schermutselingen met
Vlaanderen eerst in Athis in 1305 en vervolgens door het verdrag van 6 Maart 1323
een voordeeligen vrede met dit graafschap te sluiten, waarbij Vlaanderen alle
leenrechten op Zeeland verloor. Ook in Stavoren handhaafde hij zijn gezag en
betoonde zijn rechten op geheel Friesland.
Bij den troonstrijd in het duitsche rijk tus schen Lodewijk van Beieren en Frederik
van Oostenrijk verklaarde hij zich voor den eerste, aan wien hij zijn dochter
M a r g a r e t h a t e n huwelijk gaf (1324), en steunde Lodewijk ook, toen deze in
openlijk conflict met den Paus geraakt was. Hij volgde hem echter niet naar Italië
in 1327-28, waarschijnlijk omdat hij toen een huwelijksdispensatie van den Paus
noodig had voor zijn dochter P h i l i p p a , die inderdaad in 1328 met koning E d u a r d
III v a n E n g e l a n d huwde. Zijn andere dochter J o h a n n a had hij reeds in 1324
aan graaf W i l l e m v a n G u l i k uitgehuwelijkt. Wegens deze familieverhouding,
zijn ridderlijke hofhouding (J a n v a n B e a u m o n t ) en zijn politieke bekwaamheden
was Willem de voornaamste der nederlandsche vorsten van zijn tijd. Gelijk hij de
grenzen van Henegouwen en Holland verdedigde, zoo handhaafde hij zijn invloed
in de naburige stichten Utrecht en Cambrai. In Utrecht wist hij na den dood van zijn
oom G u y in 1317 Frederik van Sierck en in 1322 - na een korte maar door den
graaf hard handig neergeslagen anti-hollandsche reactie onder den domproost
Floris van Jutfaas - Jan van Diest tot bisschop benoemd te krijgen. Deze laatste
was geheel een hollandsch creatuur, die wegens zijn zware schulden in 1328 het
Neder sticht verpande aan eenige vrienden van graaf Willem en in 1334 aan Willem
zelf, nadat deze en Reinoud II van Gelre in 1331 hun wederzijdsche invloedsfeeren
in het Sticht hadden afgebakend.
Na den slag van Cassel in 1328 verkoelde de vriendschap met Frankrijk en bij
de voorbereiding op den honderdjarigen oorlog in 1336 en 37 trad Willem op als de
ijverigste agent van Engeland, tot zelfs op zijn sterfbed te Valenciennes. In de
naburige staten Gelre (1318) en Brabant (1334) intervenieerde hij ten gunste van
de standen, maar in zijn eigen landen handhaafde hij met zorg de grafelijke rechten.
Degene, die de Avennes tegen den invloed van den ouden adel hadden geholpen,
ontvingen van Willem de belooning (Dordrecht, Amsterdam, de Wassenaers, Duven
voordes en Santhorsten). Willem van Duven voorde was zijn voornaamste
staatsdienaar, die de financiën leidde en strenge contrôle op de lagere beambten
uitoefende. Hij verbeterde de grafelijke kanselarij (registers, Gerard Alewijnsz.).
Zie: P.J. B l o k , Geschiedenis van het neder landsche volk I (1923), 317-318; R.
P o s t , Geschiedenis van Nederland I (1935), 359-381; H.S. L u c a s , The low
countries and the hundred
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years war (1929); S.A. W a l l e r Z e p e r , Jan van Henegouwen, heer van Beaumont
(1914); H.G. S m i t , Het begin van de regeering van de Henegouwsche graven in
Bijdragen Vaderl. Gesch. VII reeks II 1932, 21-76.
Post

[Willem IV]
WILLEM IV, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland 1337-45, zoon van
W i l l e m III en J e a n n e d e V a l o i s , gehuwd met J o h a n n a v a n B r a b a n t .
Aanvankelijk hield hij zich aan het engelsche bondgenootschap, dat zijn vader had
gesloten maar liep in 1338 naar de Franschen over, die zijn hulp echter afwezen.
Eerst in 1343 stelde hij zich geheel aan de fransche zijde. In de diocesen Utrecht
en Cambrai trachtte hij te behouden, wat zijn vader had bereikt, maar hij geraakte
daardoor in 1340-41 in conflict met den Paus. Doordat hij in Cambrai toegaf, verkreeg
hij de benoeming van Jan van Arkel in Utrecht, 1342. Uit zucht naar ridderlijke
avonturen maakt hij in 1343-44 een groote reis naar Palestina en Pruisen en in 1345
nogmaals naar Pruisen. In een conflict met de stad Utrecht in 1345 sloeg hij het
beleg voor die stad en wist haar tot aanvaarden van vernederende voorwaarden te
dwingen. Zijn tocht naar Friesland in 1345 mislukte geheel: zijn schepen werden
door den storm verspreid, zijn oom J a n v a n B e a u m o n t werd gewond en hijzelf
sneuvelde in den slag bij Warns, Sept. 1345 en werd in het Cistercienserklooster
Bloem kamp begraven.
Zie: H.S. L u c a s , The low countries and the hundred years war 1326-47 (1929);
S.A. W a l l e r Z e p e r , Jan van Henegouwen, heer van Beaumont (1914); R. P o s t ,
Geschiedenis van Nederland I 1935 381-390.
Post

[Willem V]
WILLEM V, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, 1349-58, geb. in 1332,
overl. 1389. Als zoon van keizer L o d e w i j k v a n B e i e r e n en M a r g a r e t h a
v a n H o l l a n d werd hij in 1346 onder toezicht van een invloedrijken raad als
bestuurder van de drie graafschappen aange steld door zijn moeder, die algemeen
ook in de zwaardleenen Holland en Zeeland als gravin was erkend. In Jan. 1349
trachtte Margaretha hem de grafelijkheid in Holland en Zeeland voor een bepaalde
som en een jaargeld op te dragen, waar tegen zich verschillende edelen en steden
verzetten. Deze benoemden, 25 Maart 1349, Willem uit eigen beweging tot graaf,
die inderdaad in Juni 1349 den titel van graaf van Holland en Zeeland aannam,
hetgeen de aanleiding werd tot de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten in Holland.
Toen Willem zich in April 1350 met zijn moeder verzoende, zetten de steden den
opstand voort en riepen in Febr. 1351 den jongen graaf naar Holland terug, dat,
met uitzondering van enkele Hoeken, Willem 22 Mei 1351 als graaf aannam en 5
Juli 1351 de vloot van Margaretha bij den Briel versloeg. Willem huwde daarop met
M a c h t e l d v a n E n g e l a n d (Febr. 1352) en sloot in Dec. 1354 met zijn moeder
vrede, waarbij hij Holland en Zeeland behield en bepaald werd, dat hij na haar dood
ook in Henegouwen zou opvolgen. Onder hem nam de politieke macht der steden
zeer toe: zij werden nl. herhaaldelijk door den graaf te rade geroepen en haar
afgevaardigden contro leerden soms het financieele beheer der ambte naren.
Dordrecht verkreeg uitgebreider privileges (Maasrecht). Willem werd in den winter
van 1357-58 volslagen krankzinnig, zoodat hij tot aan zijn dood in het kasteel
Quesnoy werd op gesloten (dolle hertog).
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Zie: H.S. L u c a s , The low countries and the hundred years war (1929); S.A.
W a l l e r Z e p e r , Jan van Henegouwen, heer van Beaumont (1914);
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T.S. J a n s m a , Raad en rekenkamer van Holland en Zeeland tijdens hertog Philips
van Bourgondië (1932); R. P o s t , Geschiedenis van Nederland II 1935 13-26.
Post

[Willem VI]
WILLEM VI, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, 1404-17. Zoon van
A l b r e c h t v a n B e i e r e n en M a r g a r e t h a v o n L e i c h n i z , bestuurde hij
als Willem van Oostre vant in naam van zijn vader sinds 1389 Hene gouwen, waar
hij na den moord op Aleida van Poelgeest (21 Sept. 1392) de opstandige en voort
vluchtige Hoeken opnam en daarom gedurende twee jaren in conflict met zijn vader
leefde. Na de verzoening in 1394 verkreeg Willem veel invloed op de regeering van
Holland en Zeeland en leidde in hoofdzaak de mobilisatie en (tweeden) krijgs tocht
van 1398 naar Friesland, welke leidde tot onderwerping van dit gewest (1 Aug.
1398). De nieuwe tocht van 1399 en het geven van friesche gebieden aan den
hollandschen adel versterkten daar wel voor eenigen tijd 's graven gezag, maar
toch ging Friesland in 1402 grootendeels en in 1414 door den val van Stavoren
geheel voor Holland verloren. Willem begon in 1404 een oorlog tegen heer Jan van
Arkel, welken hij voortzette toen hij in Dec. 1404 zijn vader opvolgde en in 1412
beëindigde met de verdrijving van de Kabel jauwsche Arkels en Egmonds. Aldus
toonde Willem zich veel meer partijman dan zijn vader.
In de internationale politiek hield hij vast aan, het bondgenootschap met
Bourgondië, dat Albrecht in 1385 had gesloten en bekrachtigd met het huwelijk van
Willem met M a r g a r e t h a v a n B o u r g o n d i ë . In 1405 versterkte hij deze
verhouding door de verloving van zijn eenige, vijfjarige dochter J a c o b a met den
franschen prins J a n v a n T o u r a i n e , den lateren dauphin, hetgeen in 1415
wer kelijk tot het gewenschte huwelijk leidde. Toen hij in 1415 de opvolgingsrechten
van Jacoba in de drie graafschappen door de standen had laten erkennen, meende
hij sterk genoeg te staan tegenover keizer Sigismond, die vooral de bourgondische
coalitie bestreed. In 1417 trok hij met zijn schoonzoon naar Frankrijk om diens
rechten tegenover het huis Orleans te verdedigen, maar hij stierf te. Bouchain 2 Mei
1417, een maand na den dood van Jan van Touraine en liet aldus zijn jonge dochter
verweesd en als weduwe achter. In het binnen landsch bestuur van Holland en
Zeeland raad pleegde hij dikwijls de standen, die zich geheel van den grafelijken
raad afscheidden en een vertegenwoordigend lichaam werden; van den anderen
kant consolideerde zich ook het grafelijk gezag, vooral doordat eenige belastingen
blijvend vloeiden.
Zie: Th.v. R i e m s d i j k , Tresorie en kanse larij van de graven van Holland en
Zeeland uit het Henegouwsche en Beiersche huis (1908); T.S. J a n s m a , Raad en
rekenkamer van Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië (Utrecht
1932); E. V e r w i j s , De oorlogen van hertog Albrecht van Beieren met de Friezen
in de laatste jaren der XIVe eeuw (Utr. 1869).
Post

[Willemsen, Petrus Theodorus]
WILLEMSEN (Petrus Theodorus), ged. te Venlo 23 Oct. 1744, overl. ald. 27 Febr.
1796, zoon van T h e o d o r u s W., kerkmeester der St. Martinuskerk en vaandrager
der stad, en van W i l h e l m i n a C r i j n e n , trad in 1764 in het Kruisheerenklooster,
was professor infimae et tiro cinii aan de latijnsche school te Venlo, die 21 Sept.
1621 door den magistraat aan de leiding der Kruisheeren was toevertrouwd. In 1779
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werd Willemsen beschuldigd een zijner studenten, Ber nard de Groot, te wreed
gestraft te hebben. W. werd gesteund door zijn prior, Petrus Antonius
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van Oeyen, en zijn medebroeders Petrus Syben, professor der rhetorica en der
poësie, en Melchior Esser, professor der syntaxis en grammatica, welke 4 Nov.
1779 onder eede verklaarden, dat Bernard de Groot een ongezeggelijke, slecht
oppassende knaap was, die al drie jaren in het tyrocinium was en zijn professoren
had bespot en voor beulen uitgemaakt. 1792-96 was W. procurator der Kruisheeren.
Aangaande zijn dood teekent pastoor van Postel in zijn kroniek aan: 27 Febr. 1796
is de heer Willemsen, procurator van de Kruisheeren op zijn kamer dood gevonden.
Zie: J a n V e r z i j l , Genealogie Willemsen (m.s.); P. D o p p l e r , Bijdrage tot de
geschiedenis van het Kruisheerenklooster te Venlo in Maasgouw (1897), 31; J o s .
H a b e t s , Geschiedenis van het bisdom Roermond III, 530-531; Stadsarchief van
Venlo no. 1784-85; H. U y t t e n b r o e c k , Het dagboek of de kroniek door pastoor
J.C. van Postel, 113.
Verzijl

[Willemsz., Michiel]
WILLEMSZ. (Michiel) alias S c h e m e l , geb. te 's Hertogenbosch omstr. 1537,
terechtgesteld te Dambrugge bij Antwerpen in Jan. 1571, zoon van M i c h i e l .
Hij was van beroep schoenlapper en volgens anderen lakenscheerder. In Aug.
1566 keerde hij uit Antwerpen, waar hij tijdelijk verblijf hield naar Eindhoven terug,
waar hij aan den beelden storm deelnam, en vervolgens naar 's Hertogen bosch.
In deze stad voerde hij op 22 Aug. 1566 de beeldenstormers tegen de St. Janskerk
aan, en was op 9 Oct. 1566 weer een der eersten bij den tweeden beeldenstorm in
die stad. Op 19 Oct. 1568 wordt hij door Alva verbannen, een tweede ban vonnis
krijgt hij op 15 Febr. 1570 uit 's Hertogen bosch, en later uit Eindhoven.
Michiel Willemsz. was reeds het land uit geweken, en kwam nu en dan in aanraking
met ballingen uit de Nederlanden, o.a. met een hopman Cloet of Cloot uit 's
Hertogenbosch en met Herman de Ruyter, welke laatste hem overhaalde tot
deelneming aan de verrassing van Loevestein, die op 9 Dec. 1570 goed ge lukte.
Bij de herovering van het slot Loevestein door de Spanjaarden op 19 Dec. 1570
viel hij dezen in handen, werd met de andere gevangenen op wagens door Heusden
naar 's Hertogenbosch gebracht, waar hij 28 Dec. 1570 aankwam en gelegd werd
in het huis van Goessens van Hedel. Op 2 Jan. 1571 kwam hij in Antwerpen aan,
werd daar 's nachts jammerlijk gepijnigd, en op 5 Jan. 1571 opnieuw in de gevangenis
aldaar verhoord. Bij vonnis van 12 Jan. 1571 werd hij te Ant werpen ter dood
veroordeeld en eenige dagen later te Dambrugge geradbraakt. In Febr. 1571 werden
den scherprechter zijn gemaakte kosten uitbetaald.
Zie over hem: Verslag omtrent oude Gemeente en Waterschapsarchieven in de
provincie Utrecht over 1892, no. 677; Werken der Vereeniging Gelre, III, 122; v a n
Z u y l e n , Invent. Archief van 's Hertogenbosch II, 848; v a n V l o t e n , Nederl.
Volksopstand (1856) I, 184; A c q u o y , Herman de Ruyter; H e r m a n s , Verzameling
van Kro nieken, 294, 301; Comm. Roy. d' Histoire, 3e serie, VII (1865), 49, 51;
C u y p e r s v a n V e l t h o v e n , Documents 300, 466, 467; S m i t s , Geschiedenis
van Eindhoven 121; H e z e n m a n s , De St. Janskerk te 's Hertogenbosch 206,
224, 225; B o r , Gelegenheyt van 's Hertogen bosch (1630), 34; Archief van Keulen,
brief van 4 jan. 1571, zie H o h l b a u m , Invent. Hansischer Archive I, 283; Archief
van Heusden, Stads rekenboek van 1570; Archief van 's Hertogen
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bosch, Kroniek van Aelbertus Cuperinus; Kon. Bibl. M.S., no. 71 C 38, fol. 98-99;
Papieren van Prof. Dr. Acquoy in de Univ. Bibl. te Leiden (B.P.L. 1946, XII en XIII),
en vooral de afschrif ten van stukken over Loevestein in 1570, door ondergeteekende
verzameld en berustende in de Bibl. van het Hist. Genootschap te Utrecht.
Vogels

[Willigen, Adriaan van der (1)]
WILLIGEN (Adriaan v a n d e r ) (1), nederlandsch geschiedvorscher der
schilderkunst en verzame laar van kunstwerken op verschillend gebied, werd 6 Mei
1766 te Rotterdam geboren, waar zijn vader V o l k e r t v.d. W. (te Rotterdam geboren
14 Nov. 1737 en aldaar overl. 30 Sept. 1807) koopman in koloniale waren was en
getrouwd met W i l l e m i n a v a n H e e r e v e e n (13 Mrt. 1759) uit Haarlem. Beiden
waren van de Nederd. Hervormde Kerk. Zij hadden behalve Adriaan nog 3 kinderen,
die jong stierven. Kort na de geboorte van Adriaan overleed zijn moeder en volgens
haar wensch nam haar eenige zuster mevr. van Eybergen-van Heereveen te Haarlem
de zorg voor den jonggeborene op zich. De vader hertrouwde 12 Mei 1768 met
D i n a H o o g s t a d uit Vlaardingen, die hem 8 kinderen schonk en in 1817 overleed.
Na zijn schooljaren bleef Adri aan niet bij zijn tante, daar zijn vader den 16-jarige
op een koopmanskantoor in Rotterdam deed. Dezen beviel het hier zoo weinig, dat
hij na ander half jaar als cadet in dienst trad (1785). Doch ook het militaire leven
kon den vrijheidlievenden jongeman niet bekoren. In 1789 vroeg en kreeg hij zijn
ontslag als vaandrig, om verdere moeilijk heden met de regeering ten gevolge van
zijn omgang met de Patriotten te voorkomen. Aan Bra bant, in het bijzonder aan de
Meyerij, had hij uit zijn garnizoenstijd zulke aangename herinneringen, dat hij zich
eerst te Oss vestigde, waar hij met zijn vriend Ds. Is. Buschman zich onledig hield
met den landbouw, en drie jaar later te Tilburg. In deze grootendeels roomsche ge
meente werd de werkzame, deugdelijke Protestant in 1795 tot drossaard en tevens
tot plaatsvervanger onder de representanten van bataafsch Brabant gekozen,
alsmede tot gecommitteerde bij de Centrale Vergadering te 's Gravenhage. In 1801
legde hij wegens veranderde staatkundige toestanden zijn drostschap neer en ging
ambtloos zich geheel wijden aan kunst en wetenschap. Zijn liefde voor kunst had
zich reeds vroeger (1794) gericht op het tooneel; nu gold zij voornamelijk de schilder
kunst. Om schilderstukken te bestudeeren en zijn kunstkennis te vermeerderen,
deed hij studie reizen naar Duitschland (naar Dusseldorp in 1789 en 1793), in
Frankrijk en Italië, meestal in gezel schap van zijn vriend C. Evers, een tooneelspeler.
Deze ‘togten’ leverden hem, als echt reiziger te voet, die zijn opmerkzaam oog allen
tijd gunt, rijkelijk stof voor onderhoudende en belangrijke reisbeschrijvingen. In 1816
zette hij met R. v a n E y n d e n een geschiedenis der vaderlandsche schil derkunst
op, waarvan laatstgenoemde het 1e deel bewerkte en het 2e en 3e in 1820 door
v.d. W. werd uitgegeven, die in 1840 een 4e deel als aan hangsel liet volgen. Dat
v.d. W. verdienstelijk werk leverde, blijkt uit zijn benoeming tot lid van Teyler's 2e
Genootschap (1813), van de Mij der ned. letterkunde te Leiden (1815), tot cor
respondent van de 4e klasse van het Kon. ned. instituut (1816), tot agrégé bij de
academie van schoone kunsten te Antwerpen (1817), tot lid van de Kon. academie
van beeldende kunsten te Amsterdam (1822), alsmede van eenige buiten landsche
wetenschappelijke genootschappen. In Haarlem, waar hij zich in 1805 van zijn reizen
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terugkomende, voorloopig had neergezet, ‘in afwachting van gunstiger
omstandigheden’, bleef hij tot zijn dood wonen. Hij werd er een zeer geacht burger
wegens zijn warm hart voor de stad, ‘het verblijf mijner voorouders van moeders
zijde’; van verschillende letterkundige kringen was hij werkend lid; reeds in Oct.
1793 werd hij ‘ridder’ van het in 1789 opgerichte haarlemsch dichtlievend
genootschap Democriet (ontbonden in 1869), waar deftige Haarlemmers zich onder
schuilnamen verlustigden in het maken en voor dragen van dicht op rhetorijkers
manier. Van de aloude rhetorijkerkamer. ‘Trou moet blijcken’ was hij 25 jaar factor,
van 1817 af. Van 1815-19 had hij he t ambt van schoolopziener in het 2e, district
van Noord-Holland. Na een langdurige ongesteldheid overleed v.d. W., die
ongetrouwd bleef, in Haarlem, 17 Jan. 1841. Hij legateerde aan de stadsbibliotheek
van Haarlem zijn rijke boekerij, volgens een daarvan voorhanden zijnde lijst, welker
2871 nos. grootendeels het 2e supple ment (384 blz.) (1864) van den catalogus
dezer bibliotheek uitmaken.
V.d.W. schreef 5 tooneelstukjes: Selico (1794); Claudine (1798);
Recommandatiebrieven (1800); Willem en Klaartje of de Voorbeeldige pastoor,
zedelijk tooneelstukje met zang (1806); De oude verliefde dichter alleen, met zang
(1814, op ver zoek van den tooneelspeler Majofski geschreven en hem ter wille pas
in 1836 na diens dood uit gegeven); voorts: Reize door Frankrijk in gemeen zame
brieven met platen (1805); Parijs in den aanvang der 19e eeuw (3 dl., 1806-07; 2e
dr. 1814); Verhandeling over de redenen van het klein getal historieschilders in
Nederland (1808, een be antwoording van een prijsvraag van Teyler's gen., met
zilver bekroond); Aanteekeningen op een reize van Parijs naar Napels, door het
Tirolsche en vandaar door Zwitserland en langs den Rijn terug, met platen (4 dl.,
1811-13); Het Lied van de klok naar Schiller (1814, 2e dr. 1829); Ge schiedenis der
Vaderlandsche Schilderkunst seder de helft der 18e eeuw (4 dln., 1816-40, met por
tretten); Aanteekeningen op een togtje door een gedeelte van Engeland in het jaar
1823 (1824): Aanteekeningen op een togtje door een gedeelte van Duitschland in
het jaar 1828 (1829).
Zijn portret is gegraveerd door J.E. Marcus en Ph. Velijn, en gelithografeerd door
P.I.O.
Zie: Algemeene Konst- en Letterbode (1841) I, 51, 387-393; Democriet-Tafelliedjes
(Haar lem 1822); Navorscher (1904), 267.
R. Zuidema

[Willigen, Adriaan van der (2)]
WILLIGEN (Adriaan van der) (2) P z n ., geb. te Hillegom 20 Sept. 1810 overl. te
Rhedersteeg 22 Aug. 1876, zoon van Pieter v.d. W., die volgt, en C h r i s t i n a
A b i g a ë l v a n C a m p e n , studeerde in de medicijnen en vestigde zich na
volbrachte studie te Haarlem, waar hij zich in den langen tijd van zijn verblijf in een
geziene practijk mocht verheugen. Van zijn oom Adriaan van der W. (die voorgaat)
had hij een verzameling schil derijen, teekeningen, prenten, kunstvoorwerpen en
een groote bibliotheek geërfd. Deze verzamelin gen heeft hij, in den loop der jaren,
belangrijk kunnen uitbreiden. Evenals zijn oom had hij groote liefde voor de
kunstgeschiedenis. In de archieven van Haarlem heeft hij talrijke naspo ringen
gedaan naar gegevens over haarlemsche kunstenaars, welke hij publiceerde. Ziekte
nood zaakte hem in 1872 zijn practijk neer te leggen. Hij vestigde zich toen te
Rhedersteeg. Hij was 29 Mei 1845 getrouwd met G e e r t r u y d a A l e t t a v a n
Voorthuysen.
Hij schreef: Geschiedkundige aanteekeningen
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over Haarlemsche schilders (Haarlem 1866); 2e dr. Les artistes de Harlem (Harlem
1870).
Zijn kunstverzameling werd van 1874-76 ver kocht door A.G. de Visser te 's
Gravenhage. Bij Fred. Muller had in November 1875 de verkooping van zijn
bibliotheek plaats (zie Catalogue d'une collection superbe de livres rares et curieux,
manuscrits et imprimés de A. v.d. W. et A. v.d. W. Pzn. (Amst., Fred. Muller 1875),
met portret.
Zijn portret is gelithografeerd door P.I.O.
Zie over hem: C. V o s m a e r , Dr. A. van der Willigen in De Nederl. Spectator
(1876), 309; de Inleiding tot den veilingscatalogus van zijn bibliotheek; Nederl.
Patriciaat XVI (1926), 389.
Hoogeveen

[Willigen, Johannes van der]
WILLIGEN (Johannes v a n d e r ), geb. 17 Jan. 1777 te Rotterdam, overl. te Delft
16 Maart 1857, zoon van V o l k e r t v a n d e r W. en D i n a H o o g s t a d , studeerde
te Utrecht in de godgeleerdheid, was predikant te Simonshaven 1801, te Rockanje
1817, vroeg in 1837 zijn emeritaat. Hij was 19 Mei 1815 te Heenvliet gehuwd met
Gerarde Maria Elsabé Bodde.
Zie: Nederl. Patriciaat XVI (1926), 386.
Hoogeveen

[Willigen, Pieter van der]
WILLIGEN (Pieter v a n d e r ), geb. 29 Oct. 1778 te Rotterdam, overl. te Tiel 17
Dec. 1847, zoon van V o l k e r t v a n d e r W. en D i n a H o o g s t a d , ontving
onderwijs op de Eras miaansche school in zijn geboorteplaats, studeerde aan de
hoogeschool te Utrecht in de theologie, werd predikant te Harencarspel en Dirkshorn
in 1800, te Hillegom 1803, te Tiel 1813-46, in welk jaar hij zijn emeritaat vroeg. v.d.
W. was 21 Sept. 1803 te Harencarspel gehuwd met C h r i s t i n a A b i g a ë l v a n
C a m p e n , die overl. te Tiel 12 October 1827. Hij hertrouwde 4 Febr. 1837 te Tiel
met A n n a v a n R i e m s d i j k . Zijn zoon Adriaan v.d. W. (2) gaat hiervoor.
Hij schreef: in de Verhandelingen van de Maatschappij tot nut van 't algemeen:
Een spreek woord niet altyd een waar woord (Amst. 1820).
Door het Haagsch Genootschap werden uitge geven zijn bekroonde antwoorden
op prijsvragen: Over de wijsheid van Agurs bede (1807); Over den staat der ziel,
tusschen den dood en de wederopstanding der ligchamen (1811; herdrukt Tiel
1841); Over de schijnstrijtigheden in de verhalen der Evan gelisten (1828); Over
het hooggaande lijden van Jezus in Gethsemane (1831); Over Jezus Christus, de
Openbaring Gods (1844). In de werken van het Zeeuwsch Genootschap der
wetenschappen ver scheen: Over de waardij der wetenschappen in een volgend
leven (1824; herdrukt Tiel 1841); in de Verhandelingen van Teyler's Godgeleerd
Genoot schap: Over het eigenlijke wezen des christendoms (1836; herdrukt Haarlem
1838; 1e-3e Vervolg 1840-43); Opmerkingen omtrent de geestes-gaven, inzonderheid
met betrekking tot het spreken in vreemde talen bij 1 Cor. 12-14 ('s Hertogenb.
1846); Nagelatene leerredenen, m. levensber. door N.C. K i s t (Dev. 1849).
Zijn portret is gelithografeerd door H.J. Backer.
Zie over hem: Nederl. Patriciaat 16e Jrg. (1926), 386; Handelingen der
Maatschappij van Nederl. letterkunde (1848); Algem. Konst- en Letterbode (1848),
dl. 1, 1; G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III, 606.
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Hoogeveen

[Willigen, Pieter Cornelis van der]
WILLIGEN (Pieter Cornelis v a n d e r ), geb. te Gouda 31 Jan. 1859, overl. te Batavia
13 Juni 1910, zoon van P i e t e r C h r i s t i a a n v a n d e r W. en C a t h a r i n a
J u l i a n a P e e r e b o o m . In 1880 aangesteld tot tweeden luitenant der artillerie,
vertrok hij een jaar later naar Oost Indië. Zijn loopbaan als officier was zeer voorspoe-
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dig, 18 Juli 1882 werd hij tot eersten luitenant bevorderd, 29 October 1890 tot
kapitein. Na de IIe afd. der Krijgsschool in Nederland (de latere Hoogere Krijgsschool)
bezocht te hebben, werd hij, in Indië teruggekeerd, bij de verschillende wapens
gedetacheerd en daarna werkzaam gesteld bij het hoofdbureau van den Generalen
staf. In 1895 werd hij uitgezonden naar de Zuider- en Oosterafd. van Borneo, om
door aanschouwing gegevens te verzamelen omtrent land en volk. Benoemd tot
leeraar aan de Hoogere Krijgsschool keerde hij naar Nederland terug. Hij bleef daar
tot na zijn benoeming tot majoor der artillerie (8 Maart 1899). Op 29 October 1899
volgde zijn bevordering tot luitenant-kolonel der artillerie, en keerde hij naar Indië
terug. Hij maakte eenige expedities op Atjeh mede, waarvoor hem de eervolle
vermelding werd toegekend, trad op als commandant der veld- en bergartillerie op
Java, werd weder bij den Generalen staf geplaatst, waarbij hij verder bleef, om na
zijn benoeming tot kolonel (5 Juli 1906) als chef van dien staf op te treden. Den 28
November 1908 werd hij benoemd tot generaal-majoor en den 14 Juli 1909 trad hij
op als luitenant-generaal, commandant van het leger en chef van het Departement
van oorlog in Neder landsch-Indië. v.d. W. overleed aan cholera. Naar hem is de
van der Willigenrivier, een bron rivier van de Mamberamo, op Nieuw-Guinea,
genoemd.
Portret in Nederl. Patriciaat. XVI (1926), 392.
Zie over hem: Nieuwe Rotterdamsche Courant 13 Juni 1910. Av.D.
Hoogeveen

[Willigen, Volkert Simon Maarten van der]
WILLIGEN (Volkert Simon Maarten v a n d e r ), geb. te Rockanje 9 Mei 1822, overl.
te Haarlem 19 Febr. 1878, zoon van Johannes v.d. W., die voorgaat, en G e r a r d e
M a r i a E l s a b é B o d d e . Hij studeerde te Leiden, promoveerde in 1847 op
proefschrift: De aberratione lucis, werd in 1847 verbonden als leeraar aan de
latijnsche school te Amsterdam. In 1848 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de
wis- en natuurkunde en bespiegelende wijsbegeerte aan het athenaeum te Deventer,
welk ambt hij aanvaardde met een rede voering: Over natuur- en sterrekundig
onderzoek (Dev. 1848). Na de opheffing van dit athenaeum in 1864, werd hij
benoemd tot directeur van het Physisch kabinet van Teyler's Tweede Genoot schap.
Van 1857 af was hij lid van de Koninklijke academie van wetenschappen. Van
1864-78 was hij lid van den Gemeenteraad van Haarlem.
Hij schreef: Slingerproeven te Deventer (Dev. 1852); Bepaling der poolshoogte
voor Deventer (Dev. 1852); Proeve betreffende den galvanischen lichtboog (Dev.
1854); De coefficienten van breking van mengsels van zwavelzuur en water (Amst.
1864). Verder werden veel verhandelingen van hem opge nomen in Archives du
musée Teyler, tom. 1-5 (1868-80).
Zijn portret is gelithografeerd door J.P. Berg haus; een portret naar fotografie in
Nederl. Patriciaat XVI (1926), 386.
Zie over hem: Poggendorff's Biogr. Liter. Handwörterbuch II, 1332, III, 1448; J.C.v.
S l e e , De Illustre school te Deventer 1630-78 ('s Grav. 1916).
Hoogeveen

[Willmar, Étienne Elisabeth Georges]
WILLMAR (Étienne Elisabeth Georges), geb. te Luxemburg 25 Nov. 1794, overl.
te Brussel 2 Mrt. 1860, was de tweede zoon van J.G.O.M.V.Z. Willmar (die volgt)
en M.C. G r a s s .
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Hij studeerde aan de polytechnische school te Parijs en meldde zich na de vorming
van het Koninkrijk der Nederlanden voor een betrekking aan. Nadat hij eenigen tijd
op een bureau der landsgebouwen te Brussel gewerkt had, werd hij
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bij de vorming van het corps ingenieurs van den waterstaat 25 Dec. 1816 met ingang
van 1 Jan. 1817 benoemd tot ingenieur 2e klasse en als arrondissements-ingenieur
te Oudenaarden geplaatst. In 1824 werd hij naar Namen ver plaatst, waar hem de
toen van den provincialen dienst afgescheiden rijksdienst werd opgedragen.
Hij ging in Oct. 1830 in belgischen dienst over en werd 16 Juli 1833 tot ingenieur
1e klasse der ponts et chaussées benoemd. Op 26 Mei 1837 volgde zijn benoeming
tot hoofdingenieur 2e klasse, hij werd toen belast met de provincie Brabant ter
standplaats Brussel. Sedert is hij aldaar blijven wonen. Op 30 Juli 1843 werd hij
benoemd tot hoofdingenieur 1e klasse, op 20 Apr. 1846 tot inspecteur. Hem werd
de 3e inspectie als dienstkring aangewezen, bestaande uit de provinciën Antwerpen,
Brabant en Limburg. Eindelijk werd hij 27 Jan. 1850 benoemd tot inspecteur-generaal.
Van 1852 tot 58 werden de inspecteurs bij ontslag niet vervangen, zoodat er in
laatstgenoemd jaar geen hunner over was en hun dienst bij den zijne door Willmar
werd waargenomen.
Hij huwde D é s i r é e C o c h a r d , bij wie hij een dochter had.
Ramaer

[Willmar, Jean Georges Othon Martin Victorin Zacharie]
WILLMAR (Jean Georges Othon Martin Victorin Zacharie), geb. te Luxemburg 5
Sept. 1768, overl. aldaar 1 Jan. 1831, was de zoon van J o h a n n W i l h e l m
W i l l m a r en A n n a U r s u l a M i s s i n . Hij studeerde in de rechten en vestigde
zich als advocaat in zijn geboortestad. Hij bekleedde daarna in den tijd, dat
Luxemburg fransch was, verschillende rechterlijke, later administratieve, betrekkingen
en werd bij de organisatie van het nederlandsch bewind bij Koninklijk besluit van 2
Oct. 1815 met ingang van 9 d.a.v. tot waarnemend gouverneur van het bij besluit
van het weener congres tot groothertogdom verheven hertogdom Luxemburg
benoemd. Dit groothertogdom kreeg als alle zuidnederlandsche provinciën de
grenzen die de overeenkomstige departementen gehad hadden en dus die van het
zeer uitgebreide maar betrekkelijk dun bevolkte departement Forêts. Alleen was er
een uitzon dering gemaakt daar het weener congres bepaald had, dat de oostelijke
zeer grillige grens vereen voudigd zou worden door de Moezel en de Sure als
zoodanig aan te nemen. Het land ten oosten van die rivieren werd, behalve een
deel der stad Vianden, aan Pruisen afgestaan.
Luxemburg werd geheel op dezelfde wijze als de overige provinciën bestuurd,
terwijl het als deze eenige leden naar de Tweede Kamer afvaar digde. Ook in de
Eerste Kamer was steeds ten minste één lid uit Luxemburg.
Daar op het weener congres bepaald was, dat het geheele groothertogdom zooals
het als hertogdom voor 1794 bestaan had, tot den duitschen bond zou behooren,
en het bleek, dat de admi nistratie van het militair contingent, dat aan dien, bond
geleverd moest worden, te lastig was wan neer dit van uit drie provinciën geschiedde,
bepaalde de Koning in 1816, dat al de gemeenten in Namen en Luik, die tot het
hertogdom behoord hadden, tot het groothertogdom zouden terug keeren. Eerst
moest grondig onderzocht worden welke gemeenten of deelen van gemeenten dit
waren en nadat zulks geschied was, werd bepaald, dat met ingang van 1 Mei 1818
18 gemeenten uit Namen en 89 gemeenten uit Luik naar het groothertogdom zouden
overgaan. Hierdoor werd het door Willmar bestuurde gebied nog weder sterk
vergroot, hoewel ook de toegevoegde streek dun bevolkt was.
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Onderwijl was hij bij Koninklijk besluit van 29 Mei 1817 definitief tot gouverneur van
het groothertogdom benoemd.
Hij was een warm vereerder van koning Willem I. Dit bleek o.a. uit een circulaire,
die hij in 1827 aan alle burgemeesters van zijn gewest verzond, waarin hij het door
vele clericalen vooral in Vlaanderen zoozeer gesmade collegium philosophicum te
Leuven ten sterkste aan degenen, die zich voor priester wilden bekwamen, aanbeval.
Het algemeen bekende feit, dat hij een voorstander van de nederlandsche
regeering was, was oorzaak, dat een der eerste daden van het belgische voorloopig
bewind in Oct. 1830 was, Willmar als gouverneur te ontslaan.
De stad Luxemburg bleef als gevolg van den weerstand van den commandant
dier vesting, den prins van Hessen-Homburg, door duitsche troepen bezet. Daardoor
kon Willmar aldaar rustig sterven.
Hij huwde 7 Jan. 1787 Marie Cathérine Grass, bij wie hij 2 zonen had, van wie
een voorgaat en een volgt.
Ramaer

[Willmar, Jean Pierre Christine baron]
WILLMAR (Jean Pierre Christine baron), geb. te Luxemburg 29 Nov. 1790, overl.
te 's Gravenhage 28 Jan. 1858, was de oudste zoon van den voorgaande en M.C.
Grass.
Hij genoot lager onderwijs op de centrale school in zijn geboortestad, middelbaar
onderwijs achtereenvolgens op het prytaneum te Saint Cyr, op het lyceum te Mainz
en op dat te Metz en werd eindelijk 1 Nov. 1809 leerling van de polytechnische
school te Parijs. In Oct. 1811 werd hij benoemd tot sous-lieutenant van de genie,
in 1813 tot 1ste luitenant en in 1814 tot kapitein. Hij werd in Oct. 1813 bij Leipzig
door de Pruisen gevangen genomen maar kwam spoedig vrij. Hij maakte den
veldtocht van 1815 aan fransche zijde mede. Na de inkrimping van het fransche
leger meldde hij zich in Nederland voor een betrekking aan en werd reeds spoedig
in 1816 tot ingenieur van het kadaster benoemd. Bij Koninklijk besluit van 30 Sept.
1817 werd hij met ingang van 1 Oct. d a.v. benoemd tot ingenieur 1e klasse van
den waterstaat en als arrondissements-ingenieur voor den Rijksdienst te Luik
geplaatst. Hoewel hij een der jongste ingenieurs 1e klasse was, werd hij 4 Aug.
1825 met ingang van 1 Oct. d.a.v. benoemd tot hoofdingenieur 2e klasse.
Toen Luik zich in Oct. 1830 bij den opstand aansloot, werd hij door het Voorloopig
bewind naar Brussel geroepen om met den rang van luitenant-kolonel op te treden
als directeur-generaal der fortificatiën en van de genie. Deze benoeming had hij
zeker niet aan zijn vader, die trouw bleef aan Willem I, maar alleen aan zijn
bekwaamheid te danken. Op 4 Febr. 1831 werd hij tot kolonel benoemd en in het
begin van 1832 werden hem onderhandelingen met Nederland opgedragen over
de bezetting van de grenslanden, zonder dat er verder strooptochten gedaan zouden
worden, over den toegang naar de nederlandsche vesting Maastricht voor
Nederlanders enz.; deze leidden tot de in 1833 gesloten conventie van Zonhoven.
In 1834 maakte hij deel uit van een commissie, belast met onderhandelingen te
Parijs over veranderingen in de douane-tarieven. Hij werd 19 Aug. 1836 tot minister
van Oorlog benoemd en tegelijk werd hem de rang generaal-majoor verleend. Ook
werd hij in 1836 in het kiesdistrict Brussel tot lid van de Kamer van
volksvertegenwoordigers gekozen. In 1838 werd hij bij zijn periodieke aftreding
herkozen. Van 18 Febr. tot 6 Apr. 1839 was hij tevens waarnemend minister van
Financiën.
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Op 18 Apr. 1840 nam het geheele ministerie ontslag en 28 Juni 1840 met ingang
van 1 Juli d.a.v. werd Willmar benoemd tot gezant te Berlijn, terwijl hij bovendien
geaccrediteerd werd bij de hoven te Dresden en Brunswijk en die van eenige kleinere
duitsche staten.
Op 5 Aug. 1845 werd hij benoemd tot gezant te 's Gravenhage. Hij werd tegelijk
geaccrediteerd bij het hof te Hannover. Hij heeft, ook uit sympathie voor veel
Nederlanders, die hij uit den tijd der vereeniging kende (Duchastel zegt, dat hij in
zijn hart Oranjegezind gebleven was), veel bijgedragen om de verstandhouding
tusschen de beide regeeringen te verbeteren. In denzelfden geest waren te Brussel
de achtereenvolgende gezanten Falck en Rochussen werkzaam.
Hij werd in 1845 in den adelstand verheven met den titel baron.
Hij huwde M a r i e F r a n ç o i s e T h é r é s e J o s é p h i n e V i s s c h e r s, overl.
7 Apr. 1837 en 27 Sept. 1840 C h r i s t i n e A n a ï s A v a c k , markiezin d'Ewagne,
geb. 5 Apr. 1810, weduwe van Joseph Colomban Petit Huguenin de Rignée. Bij de
eerste had hij een zoon en een dochter. De tweede heeft gedenkschriften nagelaten.
Ramaer

[Willmet, Joannes]
WILLMET (Joannes), geb. 13 Nov. 1750 te Amsterdam en aldaar overl. 22 Oct.
1835.
Hij studeerde eerst aan het athenaeum van zijn geboortestad, vervolgens aan de
universiteit te Harderwijk o.a. onder Scheidius en daarna te Leiden o.a. onder J.J.
Schultens. In 1785 werd hij predikant te Loenen. Een jaar te voren was reeds zijn
hoofdwerk verschenen, een Lexicon Linguae Arabicae in Coranum, Haririum et
vitam Timuri. Op 20 Nov. 1793 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de oostersche
talen te Harderwijk; in 1803 ook in de hebreeuwsche antiquiteiten. In twee
academische redevoeringen, die hij daar gehouden heeft, geeft hij blijk van
aesthetischen zin en liefde voor de oostersche poëzie. Het zijn een Oratio de sensu
pulcri Arabum (1794) en een Oratio de ingenio Hebraeorum, ad poesin in primis
composito (1796). In 1804 ging Willmet over van Harderwijk naar Amsterdam, waar
hij inaugureerde met een Oratio de retinenda antiqua Batavorum in literis Orientalibus
gloria. Deze rede is van belang voor de historie van de oostersche studie in
Nederland. Nog meer is dit laatste het geval met zijn Schets van den staat der
Oostersche Litteratuur in Holland in de achttiende eeuw. (Gedenkschriften in
Verhandelingen v.h. Kon. Ned. Inst. 3 kl. 2e dl. 1820).
Zijn portret is gegraveerd door F.J. Pfeiffer en J.E. Marcus en gelithografeerd
door J.A. Daiwaille.
Zie: H. B o u m a n , Geschiedenis van de voormalige Geldersche hoogeschool en
hare hoogleeraren (1844-47), 509v; J. N a t , De studie van de Oostersche talen in
Nederland in de 18e en de 19e eeuw (1929), 102 v.
Nat

[Winckel, Tilman de]
WINCKEL (Tilman d e ), of W i n c k e l , griffier, overl. 1725 te Roermond, huwt A n n a
P e t r o n e l l a D r i e s s e n s o p H e i d e , wordt 12 Januari 1688 door den Koning
van Spanje in den adelstand verheven. Zijn zoon P e t e r J o s e p h J o h a n n e s ,
geb. 16 Mei 1691 te Roermond is later ridder, griffier van het souvereine hof van
Gelderland, overl. 1746; gehuwd met M a r i a B a r b a r a d e H a e n , erfdochter
van het kasteel Ingeraidt bij Wanckum, en in 1742 vrijvrouw van Swolgen bij Meerlo
(L.). Zij stierf 23 Mei 1749. Ingeraidt kwam daarna aan de Wevelinckhoven's.
van Beurden

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

[Winschooten, Wigardus â of van]
WINSCHOOTEN (Wigardus â of v a n ) werd 29 Juli 1639 te Amsterdam geboren
en ging daar op een der latijnsche scholen, welker ‘braave rector’
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Adrianus Junius hij, als zijn ‘Papiere Seeman’ te voorschijn komt, roemt als
‘Ongemeen ervaaren in de geleerde taalen en als uitsteekend liefhebber van de
onse’. In 1659 werd hij ingeschreven als philosophisch student aan de leidsche
hoogeschool; in 1668 te Leiden benoemd tot praeceptor aan de latijnsche school.
De lust en de liefde, die zijn rector hem had ingeboezemd voor de moedertaal, deed
hem ‘ernstig beesig zijn in het naavorssen van haaren oorspronk en afkomst’ en
met ‘het ondersoek der Konstwoorden en Spreekwijsen uit de Saaken selfs’. Na
gezetten arbeid verscheen in 1681 van zijn hand W. á W i n s c h o o t e n s Seeman:
behelsende een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst- en Spreekwoorden,
voor soo veel die uit de Seevaart zijn ontleend en bij de beste schrijvers deeser
eeuw gevonden worden (Leiden 1681). Prof. Stoett prijst het als ‘een boekje, dat
niet alleen als spreekwoordenverzameling, maar ook om zijn woordenschat en als
bron voor de studie van dialecten en folklore ten volle de aandacht verdient’. Aan
den taalkundigen lezer belooft W. ‘Soo de tijd en de geleegenheid het lijden kan,
een Landen Seeman, om onder de naam van deese een ruuwe schets van onse
geheele Nederlandse taal te leveren en tot een toegifje van dit alles, een volslaagen
Letterkonst’. Alleen het laatste verscheen nml. Het 1e deel van de Neederlandse
Spraakkunst (Leiden 1683). Ook is Het Dictionarium Belgico-Latinum (Leiden 1684)
volgens le Long zijn werk.
W. ondertrouwde 2 Mei 1670 te Amsterdam met A l i d a P e l , oud 23 jaar.
Zie: S i e g e n b e e k , Gesch. der Ned. Lett. (1826), 227; De Nieuwe Taalgids
(1919), 97-106.
R. Zuidema

[Winsemius, Menelaus]
WINSEMIUS (Menelaus), geb. te Leeuwarden 25 Jan. 1591, overl. te Franeker 15
Mei 1639, zoon van den praeceptor H a i j o P i e r s W i n s e m i u s , werd
onderwezen op de latijnsche school onder rector J. Fungerus en promoveerde met
grooten lof tot de hoogeschool. Op 4 April 1609 liet hij zich inschrijven als student
aan de leidsche academie, waar hij eerst physica en wiskunde, daarna de medische
wetenschappen beoefende, onder de leiding van P. Pauw, Vorstius, Heurnius en
Bontius. Eerstgenoemde werd in 1613 zijn promotor. Naar Leeuwarden teruggekeerd
vond hij in Dr. Nic. Mulerius, later hoogleeraar te Groningen, een vriendschappelijk
raadsman, en met diens oudste dochter C h r i s t i n a trad hij 11 Juli 1613 in het
huwelijk. Na een eenjarig verblijf te Emden vestigde hij zich als medicus te
Leeuwarden en in Maart 1616 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de medicijnen
aan de hoogeschool te Franeker. Aan hem komt de eer toe aldaar den hortus
botanicus te hebben aangelegd (1632). Voor de kennis van zijn onderwijs zijn
belangrijk: Compendium anatomiae, disputationibus triginta sub (ejus) praesidio
propositum (Fran. 1625) en J.A. v a n d e r L i n d e n , Universae medicinae
compendium, quinque centuriis, sub clypeo.... Men. Winsemii, publico examini
decem disput. propositum (Fran. 1630).
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret is in het stadhuis te
Franeker.
Zie: P i e r i i W i n s e m i i , Epistolae excessui optimi etc. fratris M. Winsemii,
gevolgd door A r n o l d i V e r h e l , Parentatio habita D.M. Winsemio (Fran. 1641);
V r i e m o e t , Athenarum Frisiacarum, 163-165, add. 4; P a q u o t , Mémoires, II,
301; J. B a n g a , Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in
Nederland (Leeuw. 1868), I, 230 en volg.; W.B.S. B o e l e s , Frieslands hoogeschool
en het Rijks Athenaeum te Franeker (Leeuw. 1879) II, 96-98.
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[Winsemius, Pier]
WINSEMIUS (Pier), geb. te Leeuwarden in 1586, overl. 2 Nov. 1644, broeder van
den voorgaande, werd eerst onderwezen door zijn vader, den praeceptor, daarna
aan de latijnsche school door J.P. Pijnappel en rector Fungerus. Op 13 April 1602
liet hij zich inschrijven als ling. et jur. cand. aan de franeker hoogeschool, waar hij
een leerling werd van Arcerius, Adama en de Veno. Daarna de geneeskunde
beoefenend, disputeerde hij onder Clingbijl De igne elementari, en over diens
Decades duae controversiarum medicarum (1606). Sedert 30 Nov. 1606 zette hij
zijn studiën voort te Leiden, daarna te Helmstad, Erfurt en Jena. Op deze
academiereis sloot hij vriendschap met Dom. Arumaeus en Foppe van Aitzema.
Ook bezocht hij Zweden. Daar hij van de franeker hoogeschool was weggezonden,
en een verzoek tot promotie was afgewezen (Maart 1611), zocht en verkreeg hij
den doctorstitel te Caen op een Disputatio publica de testamentis (21 Apr. 1611).
Nu vestigde hij zich als advocaat te Leeuwarden, spoedig daarna wijdt hij zich te
Tzummarum geheel aan de studie. De eerste werken die hij uitgaf waren: Exsequiae
litterarum ad Hugonem Grotium (Giessae 1615) en Ausonii Popmae liber de ordine
et usu Judiciorum (Leov. 1617). Waarschijnlijk verzamelde hij toen ook reeds
bouwstoffen voor een geschiedenis van zijn gewest, zoodat daarin een aanbeveling
werd gevonden om hem 5 Dec. 1616 tot historieschrijver van Friesland te benoemen.
Bepaald werd ‘dat hij de Vriesche Historije sal continueren daer Furmerius heeft
gelaten, soo cort ende claer als enichsins mogelijcken sal wesen, mits naer de
waerheijt tot meeste eere ende dienste van 't Landt’. Van de Annales Frisici van
Furmerius verscheen dan ook weldra de Trias tertia (1617). Zijn Oratio de statu
unitarum provinciarum (Leov. 1618) is een waarschuwing tegen innerlijke
verdeeldheid der republiek; zijn Jus regum Hispaniae in provincias Belgicas (Fran.
1621), vertaald onder den titel: Verhael van het recht des Conincks van Hispanien
op de Nederlanden, spreekt uit den titel. Verder verschenen: Vita, res gestae, et
mors illustr. principis Mauritii (Fran. 1625); Panegyricus anni 1629 ad illustrem et
inclytum Ernestum Casimirum (Leov. 1630); Expeditio foederatae Belgicae ductu
ill. principis Frederici Henrici, in qua de Ernesti Casimiri Nassovie in castris ad
Ruremundam excessu (Fran. 1632); Panegyricus ad Gustavum II (Amstel. 1632);
Oratio Gustavi II etc. (1633); Oratio in obitum Frederici de Vervou (Fran. 1621). Van
blijvende beteekenis is zijn geschiedwerk Chronique ofte Historische geschiedenissen
van Vrieslant, beginnende van den jaere nae des werelts scheppinge 3635, ende
loopende tot den jaere 1622, waer achter een Beschrijvinge van Vrieslants Grietenijen
en steden (Fran. 1622). Het is opgedragen aan stadhouder Ernst Casimir en
Gedeputeerde staten, van kopergravures voorzien door P. Harlingius, en met
lotdichten van H. Bouricius, M. Winsemius, S. Arcerius, M. Ragerius en Jac. Rodrigius
de Becker. In de eerste boeken is hij niet los van de apocryfe geschiedschrijving
van Andreas Cornelius, Suffridus Petri en Hamconius. Later staat hij op stevigen
bodem en maakt gebruik van bronnen, die thans niet meer zijn te raadplegen. Het
20ste en laatste boek besluit hij met de mededeeling, dat hij gedurende vijf jaar
deze historie heeft samengesteld ‘niet sonder groote costen ende moeyte’ haar
bevelende ‘God Almachtich’, denwelcken zij lof, prijs ende eere in der eeuwicheyt’.
Zijn dichterlijke geest uitte zich in twee bundels: Amores (Fran. 1631) en Sirius
(Fran. 1638) terwijl hij een groot aantal
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lofverzen en gelegenheidsverzen bij promotiën en sterfgevallen schreef. Al deze
arbeid werd 28 Mei 1638 door de staten bekroond met zijn benoeming tot prof. eloq.
et histor. aan de hoogeschool te Franeker. Met een oratio aanvaardde hij 7 Dec.
1636 dien leerstoel. Hij woonde toen reeds op Sjaardemahuis. Wij vermelden nog
zijn: De causis corruptae eloquentiae dissertatio (Fran. 1638); Oratio in obitum D.G.
Staeckmans (Fran. 1640); Oratio in excessum Henrici Nassovii (Fran. 1641); Oratio
pro reparata aede Acad. (Fran. 1643). Na zijn dood verschenen, dank zij de zorg
van den curator Livius van Scheltema, zijn Historiarum ab excessu Caroli V, sive
rerum sub Philippo II per Frisiam gestarum Libri septem (Leov. 1646). De vorige
boeken van dit werk waren verschenen te Leeuwarden in 1629 en te Franeker in
1633. Hij stierf ongehuwd. Er is van hem een portret door J. Suyderhoef met een
achtregelig latijnsch vers van H. Neuhusius; een door een onbekende geschilderd
portret is in het stadhuis te Franeker en een miniatuur door A. van Halen uit het
Panpoëticon batavum in het Rijksmuseum re Amsterdam.
Zie: M. à W y b i n g a , Laudatio funebris in honorem etc. P. Winsemii (Leov. 1645),
herdrukt in H. W i t t e n , Memoriae philos. Orat. Dec. V, 79-89 (Francf. 1679); E.L.
V r i e m o e t , Athenarum Frisiacarum, libri II (Leov. 1758), 293-299; P a q u o t ,
Mémoires, etc. II, 298-301; D.G. M o r h o f i i , Polyhistor literarius (Lub. 1747), 1065,
1070; P. H o f m a n P e e r l k a m p , Liber de vita, doctrina et facultate Neerlandorum,
qui carmina Latina composuerunt, ed. 2a, (Harl. 1838), 320 325; M ö h l m a n n ,
Kritik der Friesischen Geschichtschreibung (Emden 1863), 84-86; W.B.S. B o e l e s ,
Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (Leeuw. 1879), II,
151-156; mijn Paden fen Fryslân (Boalsert 1932), I, 163, 168, 206, 210, 211, 217,
218, 266, 268, 269, 272; mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), zie
register; Catalogus der Briefverzameling van S.A. G a b b e m a (Leeuw. 1930),
210-218; F. M u l l e r , Beschrijvende Catalogus van portretten (Amst. 1853) 293;
J.F.v. S o m e r e n , Beschrijvende Catalogus van gegraveerde portretten (Amst.
1891) III, 689; Familie Winsemius in Alg. Ned. Familieblad (1883-84), no. 55; J.H.
K e r n k a m p , De kroniek van Friesland van Pierius Winsemius in Het Boek XXII
(1934), 197.
Wumkes

[Winter, Frederik]
WINTER (Frederik), geb. te Udem bij Cleef 7 Mei 1712, overl. te Leiden 16 Nov.
1760. Den 17. Nov. begraven in de Pieterskerk. Hij was de zoon van een pruisisch
ambtenaar, studeerde sinds 1731 te Duisburg en daarna te Leiden, waar hij den 15
Juni 1736 tot doctor medicinae promoveerde op een voortreffelijke (later door v.
H a l l e r in zijn Disputationes anatomicae selectae opgenomen) Dissertatio de motu
musculorum. In 1737 werd hij lijfarts van den Prins van Oranje, door wiens invloed
hij in 1740 hoogleeraar te Herborn werd. Hij aanvaardde dit ambt met het uitspreken
van een Oratio de certitudine in medicina. Door de gunst van zijn vorstelijken
beschermer werd W. daarna den 25 Juni 1744 beroepen tot prof. te Franeker, waar
hij de genees- en scheikunde en sinds 1747 ook de kruidkunde doceerde. Hij was
de opvolger van den 19 April 1744 overleden W i j e r W i l l e m M u y s en
aanvaardde zijn professoraat met een, den 26. April 1746 uitgesproken, rede De
certitudine in medicina practica. Den 8en Aug. 1747 volgde de beroeping tot
hoogleeraar te Leiden, en bij de aanvaarding van het professoraat sprak hij een
Oratio de motu vitali et irritabilitate fibrarum
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uit (23 Oct. 1747). In hetzelfde jaar benoemden de Staten-Generaal hem tot lijfarts
van den stadhouder Willem IV, welken hij ook bij diens laatste ziekte, waaraan de
Prins 22 Oct. 1751 bezweek, heeft behandeld: na den dood heeft W. met prof.
Schwencke de lijkopening verricht. Ook aan Willem V heeft W. zijn diensten bewezen.
De belangstelling van W. in de practische geneeskunde bleek o.a. uit zijn oprichting
te Leiden van een polikliniek, welke bij de toenmalige gebrekkige practische opleiding
der studenten voor hen van groot belang was. Zijn hoofdverdiensten liggen echter
op het gebied der anatomie en physiologie. Het vraagstuk van den bouw en van de
irritabiliteit der spiervezelen heeft met name zijn belangstelling gedurende zijn
geheele wetenschappelijke leven gehad. Hij heeft daarover zelf experimenten
gedaan en zijn leerlingen tot proefnemingen opgewekt. In deze irritabiliteitsstudiën
was W. een voorlooper van den beroemden von Haller, van wiens eerst in 1752
gepubliceerde proeven W. natuurlijk in 1736 nog niet kon weten. In verschillende
opzichten week hij dan ook af van Haller's opvattingen. In zijn enthousiasme voor
de nieuwe leer heeft W. zelfs de irritabiliteit tot de grondoorzaak van alle
levensverschijnselen verklaard en gewaagde conclusiën voor de pathologie en voor
de therapie uit de nieuwe vondst afgeleid.
Van hem verscheen: Oratio de certitudine in medicina, dicta publice in auditorio
academico, cum ordinariam medicinae professionem in academia Herbornensi
solemniter auspicaretur, die XIII Sept. 1740 (Leovardiae); Oratio de certitudine in
medicina practica, dicta publice etc., quum ordinariam medicinae et chemiae
professionem in illustri Frisiorum, quae Franequerae est, academia solemniter
auspicaretur (Franeq. 1747).
Zijn door een onbekend kunstenaar geschilderd portret bevindt zich te Leiden; er
bestaat een gegraveerd portret door L. Springer.
Zie: Nederlandsche Jaerboeken (1751), 1018-1021; v a n d e r B o o n , Geschied.
van de ontleedkunde v.d. mensch, 123; S u r i n g a r in Ned. Tijdschr. v. Gen. (1866)
II, 274; Handbuch der Gesch. d. Med. II, 86, 249.
Baumann

[Wintershoven, Mr. Pieter Frederik Eduard van]
WINTERSHOVEN (Mr. Pieter Frederik Eduard v a n ), geb. te Maastricht 21 Febr.
1822, overl. aldaar 20 Febr. 1899, was de zoon van F r e d e r i k J a n v a n
W i n t e r s h o v e n , kolonel en J o s e p h i n e J a n s s e n s . Hij werd te Leiden 5
Sept. 1838 als student ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten 13 Oct.
1843 op stellingen. Hij zette zich als advocaat te Maastricht neder en kreeg vrij
spoedig een goede praktijk.
Toen er onder de leiding van baron Heusch in 1848 een beweging opkwam om
Limburg tot een afzonderlijk hertogdom, afgescheiden van Nederland maar lid van
den duitschen bond, te maken, was van Wintershoven de aanvoerder dier beweging
te Maastricht, hoewel die stad en Venlo niet tot den duitschen bond behoorden. Het
gevolg hiervan was alleen, dat, terwijl de beweging in het volgende jaar teniet ging,
de bijnaam ‘de bond’, dien van Wintershoven als gevolg van zijn bemoeiingen
gekregen had, hem bijbleef, zoodat hij een halve eeuw later nog ‘de bond’ genoemd
werd.
Hij was in dezen tijd, hoewel een godsdienstig man, een warm liberaal, en werd
in het kiesdistrict Maastricht op 3 Sept. 1850 tot lid der Provinciale staten van Limburg
gekozen. Ook werd hij 9 Sept. 1851 tot lid van den raad van Maastricht gekozen.
Eindelijk werd hij 8 Juni 1852 in het district Maastricht tot lid der Tweede Kamer
gekozen in plaats
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van het clericale aftredende lid E. Borret (dl. I, kol. 423). Naar aanleiding van deze
verkiezing nam hij in Sept. 1852 ontslag als statenlid en als raadslid. Toen de
April-beweging in het zuiden des lands een tegenovergestelden weerslag had, werd
van Wintershoven in het district Maastricht op 17 Mei 1853 herkozen, terwijl het
hoofd der liberalen Thorbecke (dl. IV, kol. 1308) tegelijk den tweeden zetel voor dat
district verkreeg.
Op 12 Mei 1855 nam van Wintershoven met het oog op zijn gezondheid ontslag
als Kamerlid, maar een jaar later was die gezondheid weder zoo goed, dat, toen
Thorbecke bij de periodieke verkiezing in dat jaar behalve te Maastricht ook te
Deventer gekozen werd en hij het mandaat voor laatstgenoemd district aannam,
van Wintershoven zich opnieuw beschikbaar stelde. Hij werd 17 Juli 1856 tot lid der
Kamer gekozen. Hij was, evenals gedurende zijn eerste lidmaatschapsperiode, het
jongste lid in jaren en bleef dit tot 1858, toen een jongere gekozen werd.
Van Wintershoven heeft in de Kamer met kracht de belangen van Limburg
verdedigd. Nadat hij zich in een interpellatie op 8 Mrt. 1860 heftig tegen de
aftappingen van water uit de Maas te Hocht vanwege België en het daardoor ontstane
nadeel voor de bevaarbaarheid dier rivier had uitgelaten, werd door de leden Streus
(dl. VII, kol. 1188), Thorbecke en Gevers Deynoot (dl. I, kol. 935) een voorstel tot
benoeming eener enquêtecommissie gedaan om dienaangaande en over de verdere
grieven tegen België, vooral daarin bestaande, dat men het afgetapte water voor
bevloeiing van landen in de Kempen gebruikte en dit water op Noord-Brabant liet
afloopen, een onderzoek in te stellen. Dit voorstel werd aangenomen en op 31 Juli
1860 werd van Wintershoven tot lid dier commissie gekozen. De werkzaamheden
dezer commissie leidden, nadat een verdrag door de Tweede Kamer verworpen
was, tot het Maasverdrag van 12 Mei 1863.
Van Wintershoven was zijn provinciegenooten in zoover voor, dat hij, vooral naar
aanleiding eener brochure van Regout (dl. VI, kol. 1165), het beleid van Thorbecke
betrekkelijk Limburg aanviel. Limburg was echter nog goed Thorbeckiaansch, want
bij zijn periodieke aftreding tegen Sept. 1864 verkreeg hij op 14 Juni tegenover een
voormalig lid van het kabinet-Thorbecke slechts weinig stemmen en werd hij niet
herkozen.
Op 9 Mei 1865 werd van Wintershoven in het district Meersen weder tot lid der
Provinciale staten, en in 1868 werd hij weder tot lid van den Gemeenteraad van
Maastricht gekozen. Als lid dezer beide colleges was hij zeer op zijn plaats, hij was
in het bijzonder in waterstaatszaken zeer bekwaam.
Toen Pyls (dl. IV, kol. 1102), die in 1866 als burgemeester van Maastricht niet
herbenoemd was, dit in 1872 opnieuw werd, en van Wintershoven zag, dat diens
beheer niet in het belang der gemeente was, nam hij in 1873 als raadslid ontslag,
daar hij geen mede-verantwoordelijkheid voor dit beheer wilde dragen.
Terwijl Pyls, de Bieberstein en anderen omstreeks dezen tijd van liberaal clericaal
werden, bleef van Wintershoven liberaal, hoewel gematigd. Daarom werd hij 8 Mei
1883 in het district Meersen als Statenlid niet herkozen. Op 30 Oct. d.a.v. werd hij
evenwel in het district Maastricht in de Staten gekozen, nog wel tegenover het
invloedrijke Kamerlid (later minister en commissaris der koningin) Ruys de
Beerenbrouck. Hij bleef dit totdat hij bij zijn periodieke aftreding tegen Juli 1898
verzocht, wegens zijn leeftijd niet in aanmerking te komen en 7 Juni te voren
vervangen werd.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1228
Hij huwde 6 Juli 1846 R o s a A n n a H u b e r t i n a T i e l e n s , dochter van een
bankier, geb. 6 Juli 1825, overl. 17 Dec. 1858, en 24 Oct. 1860 P h i l i m è n e
C h a r l o t t e L o u i s e D e s i r é e baronesse B o u n a m d e R i j c k h o l t , geb.
11 Oct. 1841, overl. 31 Mei 1868. Bij de eerste had hij geen kinderen, bij de tweede
4 zonen en 5 dochters. Tweemaal hadden zij een tweeling. Vier kinderen stierven
jong.
Ramaer

[Wirichius, Nicolaas]
WIRICHIUS (Nicolaas), W i r i c h , W i r a u c h of W i e r i n g , overl. kort na 1618. Als
luthersch predikant is hij o.a. werkzaam geweest te Haarlem (1606-11 en 1615-17)
en te Utrecht (1618). Van 1589 tot 1598 was hij te Aken, ook van 1611 tot 1614.
Meermalen is hij verdreven, zoodat hij een zwervend leven moest leiden. Hij bezat
bij Aken een familiegoed Wirichshoff.
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. v. predikanten enz. der Luth. Kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 363v.; d e z ., Gesch. der Luth. Kerk in de Ned. ('s Gravenh. 1921), 67, 90-94,
106; J.W. P o n t , Gesch. v.h. lutheranisme in de Ned. tot 1618 (Haarl. 1911), 320,
328, 486, 537, 544, 548.
Knipscheer

[Wisaeus, Augustinus]
WISAEUS (Augustinus), geb. te Habelschwerde (Silezië) 17 Dec. 1614, overl. 22
Oct. 1701. Hij werd 1649 als proponent te Rotterdam beroepen en was daar luthersch
predikant tot zijn emeritaat 1692. Over hem verscheen: Eerengedagtenisse van A.
Wisaeus (Rott. 1701).
Zie: J. L o o s j e s , Naaml. der predikanten enz. der Luth. kerk in Ned. ('s Gravenh.
1925), 364.
Knipscheer

[Wisscher, Joannes]
WISSCHER (Joannes), ook genaamd M u n d a n u s of J o h . M u n d a n u s W.,
geb. 1623, volgens een opschrift op een portret, afkomstig uit Emden, eerst
calvinistisch predikant, daarna roomsch-katholiek priester, overleed 2 Juni 1663.
Over den overgang tot de Katholieke kerk van Joannes Mundanus Wisscher is
weinig of niets bekend. Hij was lidmaat der Gereformeerde kerk te Amsterdam en
predikant te Emden in Oost-Fries- land. Vandaar is hij naar Leuven gegaan om de
katholieke theologie te studeeren en zich tot het priesterschap voor te bereiden.
1654 vroegen de inwoners van Schagen om een pastoor. Uit de Acta Capituli van
Haarlem (Bijdr. bisd. Haarlem VII, 195) ziet men, dat Mundanus werd voorgesteld.
De deken en kanunnik van der Steen zouden hem na afgelegd examen approbeeren.
In de vergadering van 10 Oct. heet het, dat nog geen zekerheid bestond of hij
Schagen heeft aangenomen. Uit het verslag van d e l a T o r r e 1656 blijkt, dat
‘Johannes Mundanus Wisscher e praedicante haeretico optime conversus’ in
Schagen werkzaam was (Archief aartsb. Utrecht XI, 163). Natuurlijk bleef het
verleden van den katholiek geworden predikant geen geheim en bleven de klachten
der Synoden van Noord-Holland niet uit, want Wisscher strekte zijn arbeidsveld uit
over de bij Schagen gelegen dorpen, Valckooy, Basigerhorn, Colhorn, Haringhuyzen
enz. Tuytjenhorn werd tijdens zijn pastoraat als een afzonderlijke gemeente met
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priester opgericht. Zijn vruchtdragende arbeid verwekte zulk een rustelooze
vervolging, dat hij Schagen moest verlaten. Uit een onderzoek bleek, dat de officier
van Schagen bevonden had, dat Wisscher vandaar was getrokken naar Amsterdam,
waar de officier verzocht werd hem in versekeringe te nemen. De Synode vermaant
de Classis te vigileren voor dit schadelijk wicht (klachten der Syn. in Bijdr. bisd.
Haarlem XIII, 419; XIX, 378). Sinds die vlucht wordt hij niet meer vermeld, dan alleen
in het Necrolog. Harlem. (in De Katholiek LX (1871), 348): R.D. J o a n n e s
M u n d a n u s , ex concionatore heretico factus sacerdos olim pastor
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Schagensis, quem locum propter persecutiones debuit deserere, postmodum
deservitor ad fluvium Amstelam, obiit 2 Juni. Met dezelfde bewoordingen wordt
Wisscher vermeld onder Schagen, doch met verkeerden datum 2 Juli, door Bat.
Sacr. II, 433 en Hist. episc. Haarlem., 151. Onder Amsterdam vermeldt Bat. Sac.
II, 405, Wisscher niet, wel een A m b r o s i u s P l e t t e n b e r c h , geb. te Embden
1623, katholiek geworden en priester gewijd 15 Mrt. 1654, na zware vervolgingen
overleden te Amsterdam 2 Juni 1663. Het onderschrift van zijn portret, een vers van
J.M., wordt aldaar afgedrukt. Onder den schuilnaam van Ambr. Joannes Plettenberg
volgde Wisscher te Amsterdam pastoor van Ressel, overl. Oct. 1661, op in de statie
‘Achter den Pauwentuin’ of St. Willebrordus buiten de Vest. Hij woonde, toen hij
overleed, niet bij zijn statie maar, wellicht uit het oogpunt van veiligheid, ver uit de
buurt, op de Nieuwe-Zijds-Voorburg- wal, en werd volgens het begrafenisboek
begraven in de Nieuwe Kerk 4 of 7 Juni (Bijdr. Haarl. XVII, 46, 83). Zijn erfgenamen
P. Groenevelt en C. Noorman schonken de bibliotheek van Plettenberg (200 boeken)
aan zijn opvolger. Het Necr. Haarlem. vermeldt den dood van Plettenberg niet. Hij
komt vóór 1661 nergens voor, wel een bewijs, dat hij dezelfde persoon is als J.
Mundanus Wisscher. Hieraan heeft men wel getwijfeld; zie opstel in Bijdr. bisdom
Haarlem XIII, 151 en vv.; het berustte op een misverstand en werd deel XVII, 173
geheel teruggenomen.
Een geschilderd portret van Plettenberg, oud 40 j., afkomstig van de statie St.
Willebrord, berust in den Amstelkring. Zie M u l l e r , Catal. 4233a. Een gegraveerd
portret door T. Matham ook zonder naam, niet gecopieerd van de schilderij, is
eveneens in den Amstelkring.
Zie: Bijdragen Gesch. bisdom Haarlem II, 298, 300-301; VII, 195; XIII, 151-153;
XIV, 138, 268; XVII, 44, 46, 83, 178, 179-180; XIX, 378, A. R a s s , Convertiten seit
der Reformation XII (1875), 152-154.
Fruytier

[Wisselaersz., Thonis Cornelis]
WISSELAERSZ. (Thonis Cornelis), geb. te Amsterdam, datum onbekend,
terechtgesteld aldaar in Juni 1572. Hij was van geboorte een man van goeden doen,
bij het overlijden van zijn vader kreeg hij als deel een rentebrief van 200 carolus
guldens op een huis op den Noorderhoek van de Hallesteeg. In 1566 nam hij deel
aan de troebelen in Amsterdam, en werd om deze reden 29 Mei 1568 door Alva
ingedaagd, en 30 Juni 1568 ter verantwoording geroepen. Op 1 Sept. 1568 werd
hij verbannen. Later voegde hij zich bij de Watergeuzen, stak met een aantal anderen
in Emden in zee, en kwam in Londen aan. In Mrt. 1571, toen de Watergeuzen in
het Vlie lagen, kwam hij daar een man op de vloot bezoeken. Later diende hij op
het schip van Egbert Wybrantsz., in Mrt. 1572 lag hij in Engeland, en is 1 April 1572
bij de inneming van den Briel. Korten tijd daarna was hij op het schip van kapitein
Pieter van Hoorn, en nam deel aan de plundering van Zevenbergen. Midden Mei
1572 vertrekt hij met een paar makkers per schip uit den Briel, om naar Enkhuizen
te zeilen. Onderweg komen zij begin Juni 1572 in Monnikendam aan, waar zij volk
voor den Prins willen aanwerven. Buiten de poort gekomen worden zij door schutters
gevangen genomen en naar Amsterdam gevoerd, waar hij 6 Juni 1572 wordt
verhoord, en 13 Juni 1572 nam de schout hem nogmaals een scherp verhoor af.
Kort daarna is hij gevonnist.
Zie over hem: Archief van Amsterdam, Confessieboek (1567-72), fol. 320vo,
335vo, 338; B o r , Nederl. Oorlogen I, bijvoegsel, 123; M a r -
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c u s , Sententiën, 123; Konst- en Letterbode (1840) II, 184; Archief van Amsterdam,
Notitie van Jan Betsz. Rodenburgh, 88vo-92vo.
Vogels

[Wissenzoon, Willem]
WISSENZOON (Willem), W i s s o n i s of W y s s e , pastoor van 's Heer Arendskerke
in Zeeland, overl. 23 Oct. 1521, was een zoon van W i s s e R o g i e r z en diens
vrouw D o r o t h e a , zeer bemiddelde inwoners van dat dorp. Hij is bekend door zijn
testament, dat hij 27 Aug. 1518 deed opmaken en 22 Oct. 1521 tijdens zijn ziekte
door een codicille bevestigde. Hij overleed daags daarna. Het testament, waarvan
een uittreksel in Hist. ep. middelb. 57, werd vertaald en in afschrift gevonden te
Sluis en uitgegeven in Bijdr. bisdom Haarlem XIX, 204-225. Het geeft een kijk op
de gebruiken van dien tijd, en door zijn uitvoerige bepalingen en talrijke legaten
eenige bijdragen voor de geschiedenis van het dorp, waar de pastoor in zijn eigen
nieuw huis woonde. De godvruchtige pastoor ijverde bijzonder voor het zingen der
kerkelijke getijden. Hij besprak, dat zijn neef en executeur Lauwerens Govaartszoon,
zijn leven lang mag wonen in dat huis. Deze is wel dezelfde als de kapelaan van
het St. Barbaraaltaar van 's Heer Arendskerke, Laurentius Godefridi de Duvenee,
die 1505 of 06 als clericus te 's Heer Arendskerke in bezit was gesteld van die vicarij.
Hij stierf daags vóór zijn pastoor. In de ned. herv. kerk vindt men nog zijn grafzerk,
waarop een geestelijke is gegrift met een wapen: een golvende dwarsbalk, vergezeld
van drie duiven en het opschrift vermeldend, dat de kapelaan van deze kerke Heer
L a u r e y s G o v a e r t s z . v a n D u v e n é e overleden is 22 Oct. 1521.
De pastoor Wisse had bepaald, dat zijn executeurs zijn testament zouden doen
registreeren in het kerkenregister en een heerlijken steen op zijn graf ‘ter eeuwiger
memoriën zouden coopen’. Aan beide eischen werd voldaan. Nog ziet men in de
hervormde kerk van 's Heer Arendskerke een grafzerk, waarop een priester met
kelk in de handen en het opschrift: Hier leghet begraven Heer Willem Wysse pastor
van deser kerken was sterf ao. XVc ende XXI den XXIIIt dach in October.
Zie: P.M. G r i j p i n k , Register op de parochiën, altaren, Zuid-Bevel 44; B l o y s
v a n T r e s l o n g P r i n s , Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden
(Utr. 1919), 83.
Fruytier

[Wit, Hermanus de]
WIT (Hermanus d e ), geb. te Dordrecht 10 Juni, ged. 15 Juni 1764, overl. aldaar
12 Maart 1842, was de zoon van H e n d r i k d e W i t en J e n n e k e d e L e e u w .
Hij teekende met waterverf op verdienstelijke wijze in- en uitlandsche dag- en
nachtvlinders, waartoe het kabinet van natuurlijke historie van zijn stiefvader Paulus
Knogh, die in 1792 met de weduwe geworden Jenneke de Leeuw getrouwd was,
ruimschoots gelegenheid bood.
Hij was gehuwd met J e n n e k e V i j f w i j k .
van Dalen

[Wit, Jacob de]
WIT (Jacob d e ), schilder en etser. Hij werd in 1695 te Amsterdam geboren en is
daar overleden op 12 November 1754. Hij werd eerst leerling van Albert van Spiers,
doch reeds in 1708 gaat hij naar Antwerpen, waar zijn oom, Jacob de Wit,
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wijnhandelaar is, terwijl deze tevens als kunstvriend bekend staat. In 1710 wordt
Jacob hier leerling van Jac. van Hal. In 1714 is hij meester geworden. In zijn eerste
antwerpsche leerjaren heeft hij vooral Rubens bestudeerd, van wien hij 36 schilderijen
copieerde of nateekende. Ook heeft hij er eenige geëtst. Toen hij in Amsterdam
terugkwam, heeft hij ontwerpen gemaakt voor tapijten en plafonds geschilderd. Vele
amsterdamsche
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grachtenhuizen heeft hij met zijn werk verrijkt. Hiervan is echter vrij veel verloren
gegaan. In het voormalige raadhuis op den Dam is nog werk van hem te zien uit
1736-38, waarvoor hij ƒ 13.275 ontving. Bekend werd hij vooral door de z.g. ‘witjes’,
basreliefs met putti in grisaille, die boven deuren werden aangebracht. Jacob de
Wit gaf zich goed rekenschap van de plaats waar het werk moest komen, wat o.a.
blijkt uit een paar brieven van hem uit 1720, in het archief van de familie van
Schuylenburch, over de versiering van den salon in haar woonhuis aan de Lange
Vijverberg te 's Gravenhage (thans is hier het duitsche gezantschap gevestigd).
De Wit zal het plafond, een schoorsteenstuk en stukken boven de deuren
schilderen voor ‘hondert ducattons, omdat het het eerste werck is, dat ik in den
Haegh sal maeken en omdat ik daerdoor occaessie hoop te ontmoetten van meerder
profijt.’ Hij heeft groot succes gehad en verdiende een aanzienlijk vermogen. In
Engeland viel zijn werk zeer in den smaak. Zijn belangstelling voor het theoretische
blijkt o.a. uit het feit dat hij een verhandeling schreef over De proportien van het
menschlijk lichaam (1747; Amst. 1790).
Zijn geschilderd zelfportret was in de veiling Heberlé te Keulen 18 Jan. 1892; ook
een geteekend zelfportret is bekend; prenten door J. Houbraken naar J.M.
Quinckhardt en door E. du Jardin.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon II (1910), 890-891; M.D.
O z i n g a in Oud-Holland (1934); Catal. Kunsthist. bibl. Rijksmus. Amst. I (1934),
117.
van Guldener

[With, jhr. Mr. Daniël de Blocq van Haersma de]
WITH (jhr. Mr. Daniël d e B l o c q v a n H a e r s m a d e ), geb. te Rinsumageest
17 Mei 1797, overl. op Haersmastate te Buitenpost 19 Aug. 1857, zoon van J a n
M i n n e m a d e W. en C a t h a r i n a v a n H a e r s m a , liet zich 1 Oct. 1814
inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 4 Maart 1820
bevorderd werd tot Mr. in de rechten op een proefschrift Ad locum codicis civilis de
rescindenda venditione propter laesionem. Hij was advocaat voor het Hof van
Friesland, grietman van Oostdongeradeel en Achtkarspelen, burgemeester van
Achtkarspelen, dijkgraaf van Oostdongeradeel, adj. houtvester, lid der Prov. staten
van Friesland. Bij Kon. besluit van 26 Juli 1841, no. 35 werd hij in den adelstand
verheven. Op 21 Dec. 1820 trad hij te Leeuwarden in het huwelijk met V o l k e r t i n a
A d r i a n a H e r i n g a (geb. aldaar 10 Aug. 1797, overl. te Buitenpost 3 Juni 1862).
Uit dit huwelijk is de adellijke tak van dit geslacht.
Te zijner eere verscheen nog: Afscheidsgroet van de onderwijzers in
Oostdongeradeel aan hun vertrekkenden grietman... (Dokkum 1840).
Zie: Ned. Adelsboek (1923 en 31); Nederland's Patriciaat (1933-34), 470; mijn
Stads- en Dorpskroniek van Friesland, II, 181, 399 (Leeuw. 1934).
Wumkes

[With, jhr. Mr. Jan Minnema van Haersma de (1)]
WITH (jhr. Mr. Jan M i n n e m a v a n H a e r s m a de) (1), geb. te Leeuwarden 25
Sept. 1821, overl. te 's Gravenhage 19 Nov. 1889, liet zich 22 Sept. 1839 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Groningen en promoveerde te Utrecht tot mr. in
de rechten. Hij was grietman en later burgemeester van Oostdongeradeel en
Leeuwarderadeel, tevens lid der Prov. staten van Friesland. Op 27 Mei 1847 trad
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hij te Leeuwarden in het huwelijk met J a c o b a C e c i l i a C o e n r a d i n a v a n
B o e l e n s , geb. 1 Sept. 1822, ald. overl. 1 Juli 1864.
Zie: Nederland's Adelsboek (1931), 476.
Wumkes
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[With, Jan Minnema van Haersma de (2)]
WITH (Jan M i n n e m a v a n H a e r s m a d e ) (2) geb. te Gerkesklooster 5 Juli
1825, overl. te Leeuwarden 3 April 1904, zoon van C o r n e l i s M a r t i n u s v.H.
de W. en A n n a F r e d e r i c a v a n V i e r s s e n , liet zich 20 Sept. 1844 inschrijven
als student aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 5 Mei 1851, promoveerde
tot mr. in de rechten op stellingen. Hij was advocaat voor het Hof van Friesland,
rechterplaatsvervanger in het kanton Bergum, lid van den Gemeenteraad en
wethouder te Leeuwarden. Op 7 Juli 1854 trad hij aldaar in het huwelijk met A n t j e
H o i t i n g a M u l i e r , geb. aldaar 13 Juni 1827, en ald. overl. 23 Apr. 1883.
Zie: Nederland's Patriciaat (1933-34), 472
Wumkes

[Witkop, Jacob Laurens]
WITKOP (Jacob Laurens), geb. te Pekela 1808, overl. 1879, liet zich 15 Sept. 1828
inschrijven als theol. stud. aan de hoogeschool te Groningen, was van Jan. 1836
tot 28 April 1839 adjunctprediker te Anloo voor Annerveen c.a., toen hij tot predikant
werd beroepen te Metslawier en Niawier, waar hij voor het eerst in dienst trad 12
Mei 1839. Van daar vertrok hij naar Stiens in 1846, en in 1847 naar Zutphen, waar
hij 1 Juli 1879 emeritaat verkreeg. Hij gaf in het licht: De Evangelische
Broedergemeente der Hernhutters (Gron. 1841); Jesus in zijn goddelijkheid (Gron.
1845); Het Christusrijk op aarde (Zutphen 1849); De wedergeboorte naar het
Evangelie (den Bosch 1853); Voorlezingen over het wezen des Christendoms (den
Bosch, Zutphen 1854-58), 3 dln.
Zie: T.A. R o m e i n , De Hervormde Predikanten van Drenthe (Gron. 1861), 30,
31.
Wumkes

[Witte, Petrus de]
WITTE (Petrus d e ), geb. te Leiden 23 Aug. ged. Pieterskerk 24 Aug. 1622 (als
Pieter), overl. te Leiden 23 Aug. 1669, zoon van M a r c u s en v a n A n n a v a n
Peene.
Hij studeerde sedert 26 Oct. 1634 te Leiden. Candidaat geworden beriep men
hem in 1644 te Koudekerk, waar hij in dat jaar of in 1645 werd bevestigd. In 1649
wilde de kerkeraad te Leiden hem beroepen, maar de regeering der stad aarzelde
om dit beroep te approbeeren. Intusschen nam hij een in Juli 1650 verkregen beroep
naar Hoorn aan. Beroepen te Delft in Augustus 1653 werd hij daar bevestigd 14
Sept. 1653. Den 12den Oct. 1654 sprong het kruitmagazijn te Delft in de lucht; naar
aanleiding daarvan hield P. de W. een predicatie, verschenen als: Delftschen
Donder-slach, ofte korte aanspraecke aen de gemeynte van Delf bij een schricklick
Oordeel Gods (Amst. 1654, in 1694 te Utrecht herdrukt). Op dit boekje verscheen
een tegenschrift door A. v a n G h e l u w e . Ook wordt aan P. de W. het auteurschap
o

toegekend van den Donder-slagh der Godtloosen (Amsterdam 12 ), doch het is
waarschijnlijker, dat C. v a n N i e l daarvan de schrijver is. Zoo ook schijnt de
Dry-zegen Lauwer Kroon aen Cornelis Tromp (1673, plano) niet van hem afkomstig
o

te zijn. Wel de Wederlegginghe der Sociniaansche dwalingen (Amst. 1661, 4 ) en
de Cathechisatie over den Catechismus. Dit laatste verscheen minsten driemaal,
1658 (Amst.), 1724 en 28, terwijl het boek in het Duitsch, Engelsch en in nog andere
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talen werd overgezet. Hij werd van Delft beroepen naar Leiden en daar bevestigd
17 Mei 1656, nadat hij nog voor een 9 Nov. 1655 op hem uitgebracht beroep naar
Amsterdam had bedankt. In 1659 opende hij de Synode te Gouda met Ephese IV
vs. 3. Hij voerde te Leiden een hevigen strijd met de aldaar gevestigde secte der
Kwakers en werd daarin terzijde gestaan door zijn ambtgenoot Johannes
Hoornbeeck. Als verweerschrift tegen het drijven dier predikanten verscheen een
werkje,
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getiteld: Aen Johannis Hoorenbeeck en Pieter de Wit, predikers in Leyden. En aen
de Inwoonders der Aerden. Gedruckt voor Jan Smet op den 6 dagh der 9 maent,
o

November genoemt, 1663 (4 , 8 blz.). Petrus de Witte zelf gaf nog uit: Trouwhertige,
hoogweerdige en ernstige aenspraecke en vermaeninge over eenige ergelijke en
zeer ontydige saecken, onlanx gepleeght, gehandhaaft en gestijft.
Hij huwde 4 Nov. 1664 met A n n a v a n R o y e n , geb. te Utrecht 9 Oct. 1625,
overleden 25 Oct. 1669 te Leiden, dochter van C o r n e l i s en van diens eerste
vrouw P e t r o n e l l a v a n B l a n k e n d a e l . Zijn beeltenis bleef ons bewaard door
twee portretten: een door P. Schenck naar van Mieris; J. Tangena excud. met 4
reg. vers door Petrophilos. Het andere J. Hofspanger fecit en J. Tangena excud.
eveneens met 4 reg. vers.
Zie: S c h o t e l , Heidelb. Catechismus; d e z ., Maatsch. leven onzer voorouders;
Navorscher LIII, 445; R o g g e , Bibl. v. Contrarem. geschr. 163; K o e c h e r , Gesch.
Heidelb. Catech. 335; O v e r v o o r d e , Bibl. Gem. Leiden, no. 143.
Regt

[Witteveen, Folkert Johannes]
WITTEVEEN (Folkert Johannes), geb. 18 Dec. 1793 te Metslawier, overl. te Lemmer
12 Oct. 1886, zoon van Mr. J o u w e r t W., vrederechter te Dokkum, en van T e l t j e
S t a p e r t , liet zich 19 Sept. 1819 inschrijven als med. student aan de hoogeschool
te Groningen, waar hij 31 Mei 1822 promoveerde tot med. dr. op een proefschrift:
De delirio tremente. Hij was in 1813 als garde d'honneur uitgetrokken en werd
commandant van het 3de detachement. Hij trad in het huwelijk met P i e t e r t j e
S t a p e r t , en na haar overlijden (11 Sept. 1827) met C a t h a r i n a G e r l s m a te
Sloten (16 Febr. 1829). Hij vestigde zich als geneesheer in de Lemmer en was lid
der Provinciale staten van Friesland.
Zijn broeder S i j b r a n d W., geb. 13 Aug. 1802 en overl. te Huizum 29 Oct. 1884,
was ontvanger der directe belastingen te Wirdum, vroeger luitenant ter zee der 2e
klasse, gehuwd 2 Dec. 1841 met M a r g a r e t h a C a r o l i n a A l b a r d a (geb. 8
Maart 1808 te Staveren, overl. 19 Febr. 1890 te Leeuwarden). Zijn zuster M a r i a
W. was gehuwd met Mr. Arnoldus Johannes Andreae (dl. I, kol. 131).
Zie: Geslachtregister van de fam. Albarda, blz. 7 en 8.
Wumkes

[Wittichius, Christophorus]
WITTICHIUS (Christophorus), geb. te Brieg in Neder-Silezië 7 Oct. 1625, overl. te
Leiden 19 Mei 1687. Zijn vader was superintendent van de evangelische kerken
van het hertogdom. Hij begon te Bremen met de studie van de rechtsgeleerdheid,
doch begaf zich ook in andere richtingen en volgde in de wijsbegeerte Cartesius
(zie dl. VI, kol. 395-402). Omstreeks 1646 ging hij naar Groningen; na twee jaar
naar Leiden. In 1651 is hij benoemd tot hoogleeraar in de wiskunde, maar hij gaf
ook onderwijs in de godgeleerdheid. Korten tijd was hij hier; hij bleef ook niet lang
als zoodanig (mede als predikant) te Duisburg. In 1655 werd hij te Nijmegen
hoogleeraar, ook in het Hebreeuwsch; in 1671 te Leiden. Zijn inaugureele rede hield
hij hier op 10 Nov., Theologia pacifica (L.B. 1671), later verschenen.... Cum
appendice (1683). Hij schreef: Disputationes theologicae sexdecim de regula
credendi contra Valerianum magnum (Neom. 1656), waartegen Gisbertus Voetius
(dl. VII, kol. 1279), Andreas Essenius (dl. VIII, kol. 508 v.) en Matthias Nethenus
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(dit dl., kol. 665), schreven: De usu Sacrae Scripturae in rebus philosophicis contra
Christ. Wittichii dissertationes (Ultraj. 1656). Voorts: Disputationes sex de fundamento
verae religionis (Neom. 1663); Causa Spiritus Sancti
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(Lugd. Bat. 1678); Consensus veritatis in Scriptura divina et revelata cum veritate
philosophiae a Cartesio detecta (Lugd. Bat. 1682); Exercitationes theologicae et
Oratio de oraculorum divinorum veritate et gentilium falsitate (Lugd. Bat. 1682);
Metalleia sive investigatio epistolae ad Romanos, cum paraphrasibus (Lugd. Bat.
1685); Annotationes in Cartesii meditationes, curante Salomon van Til (zie in dit dl.,
kol. 1027) (Dordr. 1688); Investigatio epistolae Pauli ad Hebraeos. Accedunt
positiones sive aphorismi universam theologiam adumbrantes (Lugd. Bat. 1691).
Zijn broeder, advocaat te Aken, ons verder niet bekend, gaf na zijn dood de volgende
verhandeling uit: Antispinoza et commentarius de Deo et Ejus attributis (1690), ook
in het Nederlandsch vertaald.
Jacobus Gronovius (dl. I, kol. 986) schreef zijn lijkrede: Oratio funebris in Chr.
Wittichium.
Zijn geschilderd portret door H. van der Mij (kopie) is in de universiteit te Leiden;
gegraveerde portretten door A.v. Zijlvelt naar H. Verschuring, door A. de Blois naar
denzelfde, door A. Blooteling, L. Springer en een onbekende.
Zie: J. K o k , Vaderlandsch woordenboek XXXIII (1795), 16-20; B. G l a s i u s ,
Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 619 v.; K o b u s e n d e R i v e c o u r t ,
Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 489 v.; J. R e i t s m a , Gesch. v.d.
Hervorming en de Herv. Kerk, 4e dr. (Utr. 1933), 360-362, 404, 420; L. K n a p p e r t ,
Gesch. der Ned. Hervormde Kerk II (Amst. 1912), 18, 147; Archief voor kerkgesch.
(1838), 490 [handteekening]; (1848), 69, 118 v., 151; (1899), 173, 175, 190 v., 196;
Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 701,
804 (nos. 1010-13); M. S i e g e n b e e k , Gesch. der leidsche hoogeschool II (Leid.
1832), 189, 209, Toevoegselen en bijlagen, 148 v.; N o o r d b e e k e n M o u r i k ,
Naamrol der godgel. schrijvers (Amst. [1752]), 398.
Knipscheer

[Wolferdus, Michaël]
WOLFERDUS (Michaël), of W o l f e r s , geb. te Bremen 18 Oct. 1627, overl. te
Harderwijk 11 Jan. 1664. Hij studeerde te Groningen en werd bevorderd tot doctor
in de wijsbegeerte; daarna in de godgeleerdheid op een Dissertatio theologica
exhibens diludice expositam, solide evietam a Socianorum calumniis vindicatum,
meritorum Christi ad salutem electorum necessilatem (Fran. 1654). Na van 1650 af
rector aan een school te Franeker geweest te zijn, werd hij hoogleeraar in de
godgeleerdheid te Harderwijk. Zijn inaugureele rede was: Ignis sacer altaris sive
oratio inauguralis habita Harderov. 12 Dec. 1655. Hij bestreed Cartesius (dl. VI, kol.
395), en volgde Samuel Maresius (dl. II, kol. 868). Nog verscheen van hem:
Assertiones theologicae de re trapezytica (Hard. 1666). Zijn vrouw was A n n a
Onnens.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 621; K o b u s e n
d e R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 493 v.; H. B o u m a n ,
Gesch. v.d. voormalige Geldersche hoogeschool en hare hoogleeraren I (Utr. 1844),
194 v., 198; II (Utr. 1847), 655.
Knipscheer

[Wolters, Theodoor Arnold]
WOLTERS (Theodoor Arnold), geb. te Helmond 10 April 1820, overl. te Heesch 15
Oct. 1896, zoon van W i l l e m W. en P e t r o n e l l a v a n E u p e n . 7 Jan. 1849
werd hij aangesteld als secretaris der gemeente Heesch, hij Oss, waarop 2 April
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1851 zijn benoeming volgde tot burgemeester dier gemeente en later mede van
Geffen, welke ambten hij heeft waargenomen tot 5 Jan. 1888, toen hij gekozen was
als lid der Gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Van 9 Mei 1871 af had hij zitting
in de Provinciale
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staten, district 's Hertogenbosch. Hij was 8 Nov. 1852 gehuwd te Heesch met
J o h a n n a E v e r a r d a v a n d e K o o l w i j k , geb. te Heesch 30 April 1830 en
aldaar overleden 14 Juli 1897.
Zijn zoon A d r i a n u s M a t h e u s W o l t e r s volgde hem op als burgemeester
(2 Febr. 1888) en secretaris (7 Jan. 1888) der gemeente Heesch.
Een portret van beiden hangt in de raadzaal van het gemeentehuis te Heesch,
waar ook een stamboom met foto 's aanwezig is.
Cunen

[Wolzogen, Ludovicus]
WOLZOGEN (Ludovicus), geb. te Amersfoort in 1633, overl. te Amsterdam 13 Nov.
1690. Hij is afkomstig uit een oud-adellijk oostenrijksch geslacht. Zijn vader was
J o h a n n e s L u d o v i c u s W o l z o g e n , vrijheer van Neuhausen, die uit Oostenrijk
naar ons land is uitgeweken. De zoon studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid.
Na een reis door Frankrijk naar Genève en door Duitschland werd hij predikant van
de Waalsche gemeente te Groningen, daarna tot 1664 te Middelburg. Van hier is
hij beroepen naar Utrecht, waar hij tevens professor extraordinarius in de
kerkgeschiedenis werd, aanvankelijk zonder salaris. Zijn intreerede vond plaats op
21 Sept. 1664 en had tot titel De sole justitiae, daarbij doelende op de zinspreuk
van de hoogeschool te Utrecht. Toen hij in 1670 als hoogleeraar te Leiden was
benoemd en toch te Utrecht bleef, werd hem het gewoon hoogleeraarschap
toegekend. Nochtans vertrok hij in hetzelfde jaar als hoogleeraar in de
kerkgeschiedenis aan het athenaeum te Amsterdam, en waalsch predikant aldaar.
Hij behoorde tot den kring der ‘Sçavanten’ waartoe ook Franciscus Burman (dl. IV,
kol. 351), Regnerus van Mansvelt (dl. IX, kol. 646) en Johannes de Bruyn (dl. VIII,
kol. 230) gerekend werden (zie het opstel van J. H a r t o g in De Gids van 1876, II,
77-114). Tegen den spinozistischen Ludovicus Meijer (dl. V, kol. 342) schreef hij:
Libri duo de scripturarum interprete contra exercitatorem paradoxum (Traj. 1668).
Een van zijn hevigste tegenstanders was Jean de Labadie (dl. II, kol. 743). Het Récit
véritable de ce qui s' est passé au synode des églises walonnes.... à Dordrecht (20
Maart enz. 1669) bericht wat Wolzogen aldaar ‘tot bevorderingh van de ruste der
kercke’ heeft meegedeeld over de Labadie. Op gelijke wijze heeft hij de vroedschap
over dit alles ingelicht (zie D u k e r , a.w. III, 204 v., bijlagen, 50-52). Hij bestreed de
Labadie ook in zijn: Fides orthodoxa sive adversus Jean de Labadie censura
censurae in libellum de interprete Scripturarum (Traj. 1668) en in zijn Apologie pour
la synode à Naerden (1669). Heftig is door vele tijdgenooten tegen Wolzogen
gestreden. Toen in 1669, om hem te verdedigen, verscheen: Judicia variorum
professorum et doctorum theologiae, de Scriptura interprete, met het doel een
gunstig oordeel van verschillende deskundigen over hem wereldkundig te maken,
volgde daartegen een scherp en bitter boek: Theologorum quorundam judicium de
libro L. Wolzogen de interprete Scripturarum. Hierin wordt hij geteekend als een
vijand van de Kerk. De Staten van Utrecht evenwel verdedigden hun hoogleeraar
tegen de op hem gerichte aanvallen. Ook Leonard van Rijssen (zie dl. IV, kol. 1190)
schreef tegen hem e.a.: De oude rechtsinnige waerheyt verdonckert en bedect
door.... En nu weder opgeheldert en ontdeckt (Midd. 1674)
Hij gaf nog uit: Orator sacer sive de ratione concionandi (Traj. 1671); Dissertatio
criticotheologica de correctione scribarum in 18 scripturae dictionibus adhibita, quam
alii a Judaeis correptas, alii mutatas, aut aliter scriptas, aliterque lectas, alii mendas
manuensium incuria illapsas, alii
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plures, alii pauciores esse putant (Harderw. 1689). Na zijn dood is van hem gedrukt:
Explication de la prière, que l' on appelle la confession des pechez, avec la demande
d' une bonne conscience devant Dieu (Amst. 1700) en L e i g h , Dictionnaire de la
langue sainte, traduit par L.W. (Amst. 1703).
Zijn portret werd gegraveerd door R. de Hooghe, J. van Somer, R. Vinkeles en
J. Gole.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 622-24; K o b u s e n d e
R i v e c o u r t , Biogr. handwoordenboek III (Zutph. 1870), 496 v.; A.C. D u k e r ,
Gisbertus Voetius III (Leid. 1914), 80 v., 120, aant. 3, 204, aant. 4, 265, aant. 7,
284, aant. 2, bijlagen, 15, 27, 50-52; M.J.A. d e V r i j e r , Henricus Regius ('s
Gravenh. 1917), 45, 59 v., 68 v., 85, 198, 203; P. P r o o s t Jz., Jodocus van
Lodenstein (Amst. 1880), 188-192; Archief voor kerkgesch. (1842), 347 v.; (1929),
200; E.A. v a n B e r e s t e y n , Repertorium van gedrukte genealogieën (Haarl.
1932), 216; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans,
1900), 804 (no. 1016); J. R e i t s m a , Gesch. v.d. Hervorming en de Herv. Kerk,
4de dr. (Utr. 1933), 360v.
Knipscheer

[Woordt, Mr. Antony van der]
WOORDT (Mr. Antony v a n d e r ), geb. te Vlissingen 3 Nov. 1769, overl. te
Amsterdam 24 Sept. 1794. Vriend van den bekenden Jacobus Bellamy en evenals
deze een dichter met grooten natuurlijken aanleg, die zijn tijd verre vooruit was. Zijn
verblijf in Amsterdam en leidsche studietijd brachten hem in aanraking met mannen
als D. Wyttenbach, J. Kantelaar en den zoo belangrijken Laurens van Santen. Mede
onder invloed van dezen laatste trachtte hij hollandsche verzen te schrijven in
klassieke versmaten. De door hem nagelaten gedichten zijn bijna uitsluitend rijmloos.
Hij stond onder invloed van Horatius en Klopstock. Reeds op vier en twintigjarigen
leeftijd overleed hij ten gevolge van een ongeluk bij het paardrijden. Na zijn dood
gaf zijn vriend C.J. Wenckebach zijn gedichten uit. Verschillende van zijn verzen
kenmerken zich door goed rhythme en zuiver natuurgevoel.
Gedichten van A. van der Woordt (1795); later opnieuw uitgegeven door P.G.
W i t s e n G e y s b e e k (1829) en nogmaals met levensberigt aangaande den
dichter door C.J. W e n c k e b a c h (den Haag 1843); Handschriften (brieven van
en aan hem en aanteekeningen bij zijn verzen) in het bezit van de Maatschappij
der Ned. Letterk. te Leiden.
Zie: J.A. N i j l a n d , Leven en Werken van Jacobus Bellamy (Leiden 1917); M.M.
P r i n s e n in Handelingen van het XIIIde Vlaamsche Philologencongres (April 1936).
M.M. Prinsen

[Wopkens, Thomas]
WOPKENS (Thomas), overl. te Harlingen omstr. 1760. Hij studeerde te Leeuwarden
aan het gymnasium onder den rector Isaac Valckenaer. In een handschrift van
Wopkens worden nog bewaard: ‘Annotationes op Terentius’, door zijn rector hem
in de pen gegeven. Hij studeerde voorts te Amsterdam aan de kweekschool der
Remonstranten (vergel. dl. VI, kol. 292), en werd 13 Juni 1726 door een commissie
uit den kerkeraad van de Doopsgezinde gemeente ‘'t Lam’ tot proponent aangesteld.
Gebleken was dat hij ‘met ons eensgezind was in de goede en gematigde gronden
van onze doopsgezinde christelijke godsdienst’. In 1721 had hij reeds geschreven:
Opella scholastica, notae in epistolam ad Romanos et oratio de lingua graeca (zie
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het handschrift, te Amsterdam bewaard, t.a.p. beneden). Na eenige maanden te
Amsterdam ‘zijne goede diensten bewezen’ te hebben, en na enkele vereerende
aanzoeken, werd hij in 1729 doopsgezind predikant te Harlingen; op 20 Dec. 1746
vroeg
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hij zijn emeritaat. Hij schreef: Lectionum Tullianarum in opera quaedam Ciceronis
philosophica animadversionum criticarum libri tres (Harl. 1730). Na zijn dood
bezorgde Hendrik Johan Arntzenius (dl. I, kol. 178) Coelii Sedulii carminis Paschalis
libri V et hymni duo, cum notis C. B a r t h i i ...., quibus adcedunt T h o m a e
W o p k e n s i i adversaria emendatoria maxima ex parte adhuc inedita (Leeuw.
1761). Ook zijn nagelaten: Animadversiones in Tacitum werden door denzelfde
uitgegeven te Utrecht in 1794.
Zie: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. der doopsgezinden in Friesland (Leeuw.
1839), 237; C. S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd (Amst. 1865-66) I, 174, 197,
201-203; II, 141, 147 v.; J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Inventaris der archiefstukken....
bij de Ver. Dpsg. gem. te Amsterdam (1883), I 125 (no. 669); II, 281 (no. 1894).
Knipscheer

[Wormser, Johan Adam]
WORMSER (Johan Adam) Sr., geb. 4 Juni 1807 te Amsterdam, en aldaar overl. 1
Nov. 1862, was eerst kweekeling aan de stads-armenschool in de hoofdstad,
behaalde de acte van onderwijzer, kwam in 1826 op het kantoor bij Mr. F.A. van
Hall en werd in 1839 deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Hij was gehuwd met J a n k e v a n d e r V e n (1836). Onder de mannen van het
Réveil nam hij een belangrijke plaats in. De lezing van W. à Brakels Redelijke
Godsdienst had hem gebracht tot het positieve christelijke geloof. Gedoopt en
aangenomen bij de Ev. Luth. gemeente, ging hij 18 Sept. 1833 bij Ds. Kortenhoeff
Smitt over tot de Ned. Herv. Kerk. In 1836 voegde hij zich bij de Afgescheidenen.
In 1840, tijdens den zoogen. amsterdamschen twist, onder Ds. van Velzen,
onrechtmatig als ouderling geschorst, voelde hij zich meer tot de Herv. Kerk
aangetrokken, en stuurde sinds aan op vereeniging met de Gereformeerden. Zijn
vriendschap met Mr. Groen v. Prinsterer dateert van 1842, en werd bevestigd door
een 20-jarige briefwisseling. Deze gaf zijn brieven uit in 2 dln. (1874-76) en zijn
geschrift De Kinderdoop, beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijkeen maatschappelijke leven (Amst. 1853; 2e dr. 1864). Wormser was medewerker
aan De Reformatie, Nijmeegsch Schoolblad, De Vereeniging en De Nederlander.
Zijn oudste zoon en naamgenoot (geb. 9 Oct. 1845, overl. 7 Maart 1916) was sedert
1870 firmant in den boekhandel der firma H. Höveker te Amsterdam.
Zie: A. P i e r s o n , Oudere Tijdgenooten, 102;
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T. d e V r i e s , Mr. G. Groen v. Prinsterer. Een bibliografie (Utrecht 1908), 293;
d e z ., Mr. G. Groen v.Pr. en zijne omgeving (Leiden 1908), 100-103; G. V o s , Groen
v. Prinsterer en zijn tijd; Christel. Encyclopaedie I, 43, 154; II, 576; IV, 697, 730; V,
104, 120, 754 (met portret).
Wumkes

[Wouwerman, Pieter]
WOUWERMAN (Pieter), schilder, werd geb. 13 Sept. 1623 te Haarlem en is te
Amsterdam overleden 9 Mei 1682. Hij was vermoedelijk een neef van den bekenden
Philips W. (dl. VIII, kol. 1308) en niet, zooals men vroeger meende, een broeder.
Hij trad in 1646 in het schildersgilde te Haarlem (niet geheel zeker) en huwde in
Aug. 1654 met H e n d r i k j e H a v e m a n s . Den 6. Mrt. 1657 werd zijn zoon
P a u l u s gedoopt en het heet, dat hij in 1664 in Parijs was. Hij schilderde jachten,
paarden etc. op de manier van Ph.W.; dikwijls maakte hij ook copieën naar diens
werk.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 904.
J.M. Blok

[Wijck, Thomas]
WIJCK (Thomas), schilder en etser, werd geb. omstr. 1616 te Beverwijk en begr.
te Haarlem 19 Aug. 1677 (volgens W a l p o l e 1682 in Engeland). Hij ging naar
Italië, o.a. Napels, was 1642 in het gilde te Haarlem en huwde aldaar 22 Mei 1644.
In 1658 was hij commissaris van het gilde, in 1669 deken. Omstr. 1660 ging hij naar
Engeland volgens W a l p o l e . W. had een zoon J a n , geb. in 1640, die ook schilder
werd (veldslagschilder). Th.W. schilderde alchimisten in hun laboratoria of
philosophen in hun kamer, havengezichten, italiaansche markten en herbergen.
Verscheidene malen heeft hij den grooten brand te Londen geschilderd, vooral was
hij echter om zijn alchimisten beroemd. Zijn etsen, ongeveer 25 in getal, stellen
verschillende beroepen voor en havengezichten; zij zijn zeer zeldzaam. Naar zijn
ontwerp maakten o.a. prenten: Basan, C.F. Boetius, P. Chenu, W.v. Kobell, Colibert,
Gutenberg, Hutin, J. Juncker, Leichsenring, Lireux, Ploos van Amstel, M.C. Prestel.
Geschilderde zelfportretten waren in de verkooping der coll. Rob. de Neufville,
15 Maart 1736 te Leiden, en coll. Marulle te Parijs 1876; een schilderij door J.
Verspronck 1641 in verz. David Sellar te Londen; prenten door A. Bannerman en
afgebeeld in W a l p o l e , Anecdotes II.
Zie: A. v o n W u r z b a c h , Niederländisches Künstlerlexikon II (1910), 906; J.H.J.
M e l l a a r t in Old Masterdrawings (1926-27).
J.M. Blok
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Y.
[Yttre, Godfried van]
YTTRE (Godfried v a n ), v a n I t t e r , I t e r e , I t t r e o f Y t r e , geb. te Neeritter,
kanunnikpastoor te Eindhoven in het tweede kwart der 16e eeuw, gaf omstreeks
1540 in zijn preeken en sermoenen blijken van kettersche neigingen. Om die reden
werd hij bij den Keizer aangeklaagd en een bevel tot zijn gevangenneming
uitgevaardigd, 24 Juni 1540. De magistraat der stad, zoowel als de gravin van Buren,
als vrouwe van Eindhoven, aarzelden om hieraan hun medewerking te verleenen.
Het is niet bewezen, dat zij den pastoor tot vluchten aanmaanden, doch toen de
commissarissen des Keizers te zijnen huize kwamen, was hij vertrokken naar zijn
geboorte-
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plaats. Twee jaren te voren was ditzelfde ook reeds geschied. Op last van den
Keizer daagde de bisschop van Luik, onder wiens gebied van Yttre zich bevond,
dezen uit om zich in Eindhoven voor hem te komen verantwoorden. Ofschoon hem
vrijgeleide verstrekt was, vreesde hij in hinderlaag te worden gelokt en durfde daarom
niet binnen de stad komen. Kort bij de stad werd hij plotseling ongesteld en door
vertrouwde lieden werd hij heimelijk naar zijn woning overgebracht, waar hij na een
kortstondige ziekte overleed; volgens gebruik werd de pastoor ‘overluid’ en daarna
begraven. Zoo werd althans verteld om daardoor èn den bisschop èn den procureur-
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generaal te misleiden. Op voorspraak van graaf Maximiliaan van Egmond, heer van
Eindhoven, verleende keizer Karel, 29 Dec. 1540, aan de stad een brief van abolitie
voor de houding, die zij ten opzichte van den pastoor had ingenomen. Kort daarop
werd te Helmond in een herberg door een zekeren Jan Otten openlijk verklaard, dat
hij te Helden in persoon was geweest ‘bij den pastoor, die men

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1240
te Eindhoven heeft overluid’. Op 21 April 1541 werd voor schepenen van Eindhoven
door schepenen van Helmond in laatstgenoemde stad een attestatie in forma van
het loopende gerucht opgemaakt. Van de zaak schijnt verder geen gewag gemaakt.
Zie: L. H o u b e n , Gesch. van Eindhoven I, 93-102; S c h u t j e s , Gesch. v.h.
bisdom 's Hertogenbosch III, 557.
Heeren

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1239

Z.
[Zeeland, Wilhelmus Gerardus van]
ZEELAND (Wilhelmus Gerardus v a n ), geb. 1 Oct. 1797 te Rotterdam, overl. 8 Juni
1845 te Schiedam, zoon van W i l l e m v a n Z e e l a n d en T h e r e s i a
S t r i j b o s c h , die een hoedenwinkel hielden in het Hang te Rotterdam, werd op
negenjarigen leeftijd toegelaten tot de latijnsche school (Erasmianum) te Rotterdam
en verliet deze vijf jaren later met lof. De tijdsomstandigheden beletten zijn ouders
de studie voor het priesterschap, waartoe hij roeping voelde, te bekostigen. Hij was
zijn vader in de winkelnering behulpzaam, maar hield de klassieken bij en onderwees
daarin zijn twee jongere broers, even begaafd als hij. Toen de welstand in het
ouderlijk huis terugkeerde, bevond zich de opleiding tot het priesterschap door de
maatregelen van koning Willem I in zulk een onzekeren toestand, dat hij voorloopig
zijn roeping niet kon volgen. Eerst in 1831 vertrok hij, reeds 34 jaren oud, met zijn
twee broers naar Uden, waar zij op de zoogenaamde hoogeschool philosophie en
theologie studeerden. Den 10. Mei 1833 werd Willem met den kloosternaam
R a y m u n d u s opgenomen in de orde der Dominicanen. Hij maakte zijn éénjarig
novitiaat te Tiel, legde 19 Mei 1834 te Schiedam zijn professie af in handen van den
provinciaal, pater Albertus van Kampen, werd Sept. 1834 te Munster priester gewijd
en deed op zijn 37. verjaardag zijn eerste heilige Mis in de Steigersche kerk te
Rotterdam. In Oct. 1835 werd hij door den nieuwen provinciaal, pater J.D. Raken,
benoemd tot novicenmeester van het in Juli 1835 te Gent gestichte
Dominicanenklooster. Onder veel ontberingen, soms van het allernoodigste, heeft
Raymundus van Zeeland hier zijn levenstaak aanvaard: herstel van de in eeuwen
van vervolging te loor gegane kloosterlijke tradities, die hij met de uiterste stiptheid
zijn novicen inprentte. Gebrek en overbelasting met werk knakten zijn gezondheid,
zoodat pater Raken hem reeds in Maart 1837 naar Nederland terugriep. Enkele
maanden assisteerde hij dezen te Rotterdam; in Dec. 1837 werd hij als vicarius
belast met de stichting van een klooster te Uden. Met één ordebroeder en drie
postulanten vestigde hij zich aldaar, wat aanleiding gaf tot onderzoekingen van
regeeringswege. Enkele jaren leefde de kleine gemeenschap in ongerustheid over
de toekomst, tot Willem II de stichting bij Kon. besl. van 28 Nov. 1840 erkende als
klooster, gerechtigd tot het aannemen van novicen. Onverwijld begonnen de
Dominicanen te Uden het habijt in het openbaar te dragen. In verband met de
opheffing der zoogenaamde hoogeschool te Uden werd het klooster in 1842 naar
Nijmegen verplaatst. Den 29. Nov. 1842 werd R. van Zeeland provinciaal der orde;
hij verliet in Januari 1843 het nijmeegsche klooster en werd pastoor van de St.
Janskerk te Schiedam.
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Ondanks zijn voortdurend zwakke gezondheid ontplooide hij als provinciaal groote
werkkracht, vooral ter hernieuwing van het religieuze leven en tot herstel van de
dominicaansche tradities, maar ging daarbij zoo weinig omzichtig te werk, dat hij
spoedig met de stille tegenwerking van oudere en jongere ordebroeders te kampen
kreeg. Dit onvermogen tot plooien speelde hem ook in het pastoraat van Schiedam
parten, waar hij zich door onverbloemde critiek op ingeslopen misbruiken in het
godsdienstig en in het maatschappelijk leven de vijandschap van zeer velen op den
hals haalde. Hij werd zelfs het mikpunt van een lastercampagne, waaraan enkele
gegriefde ordebroeders voedsel gaven. Na twee en een half jaar te Schiedam
gewerkt te hebben, overleed hij reeds na een ongesteldheid van enkele dagen. De
stille arbeid van dezen voor zichzelf en voor zijn onderhoorigen gestrengen
kloosteroverste, wien gebrek aan menschenkennis en aan tact veel verdriet heeft
berokkend, is van belang geweest voor de herleving der dominicaner-orde en een
belangrijke bijdrage tot de regeneratie van het nederlandsch katholicisme in de 19de
eeuw. Hij werd begraven op het r.-k. kerkhof te Kethel.
Raym. v. Zeeland schreef gelegenheidsgedichten bij priester- en kloosterjubilea,
leverde bijdragen voor den Noordbrabantschen Volksalmanak en dergelijke
periodieken, was medewerker aan den Godsdienstvriend van J.G. Lesage ten Broek,
met wien hij zeer bevriend was, en genoot eenigen naam als schrijver van
devotieboekjes, waarvan enkele ook na zijn dood nog herhaaldelijk herdrukt zijn.
Zie: De Godsdienstvriend, dl. 55, blz. 92 v.; G.A. M e y e r O.P., Gedenkboek van
de Dominicanen in Nederland 1803-1910 (Nijmegen 1910), 45 v. en 419 v.
Rogier

[Ziesenis, Bartholomeus Wilhelmus]
ZIESENIS (Bartholomeus Wilhelmus), geb. 1762, hertrouwde als weduwnaar van
C o r n e l i a H a r t , van wie hij een dochtertje van 2 jaar had, de katholieke, 39-jarige
J o h a n n a C o r n e l i a W a t t i e r , en dat wel in de Oude Luthersche kerk te
Amsterdam.
Zijn vader, A n t o n i e Z i e s e n i s , was directeur van de stadsteekenacademie
en beeldhouwer van de stad, de admiraliteit en de O.I.C. Ook de zoon was
stadsbouwmeester. Hij kwam later in bijzonderen dienst van koning Willem I,
waardoor hij naar den Haag verhuisde, waar hij in 1820 stierf. Hij heeft het vooral
aan zijn tweede vrouw, de buitengewoon begaafde vertolkster van treurspelen, te
danken, dat ook hij wordt genoemd. Na haar huwelijk bleef zij den naam
W a t t i e r - Z i e s e n i s dragen, zoodat de Zieseniskade, bij het Leidsche plein en
den Stadsschouwburg, die naar haar heet te zijn genoemd, eigenlijk: Wattierkade
had
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moeten heeten. Over haar zie dl. V, kol. 1101.
Zie: W e s t e r m a n , Herinneringen aan Wattier-Ziesenis; T.J. G e e s t in Tijdschrift
voor Geschiedenis (1920), 374.
Koppius

[Zoes, Gerard van]
ZOES (Gerard v a n ), of Z o e z e i u s , G e r r i t S o e s t G e r r i t s z ., vader van Nic.
Zoes (dl. I, kol. 1597), komt voor te Amersfoort als behoorende tot een aanzienlijke
en talrijke familie dier stad. Omdat velen van hen denzelfden voornaam dragen zijn
zij moeilijk te onderscheiden. Verschillenden van hen hebben naam gemaakt als
rechtsgeleerden en als professoren van een universiteit. 1563 was een Gerrit Soest
Gerritszoon Raad der stad. 1563, 28 Dec. komt voor als executeur van het testament
van Mr. Willem Soest, Gerrit Soest Gerrits. De kinderen van Gerrit Soest Gerritsz.
waren de erfgenamen: P e t e r , J a c o b , C o r n e l i u s ende H a e s g e n en G e r r i t
d e j o n g e , zijn uitlandige zoon. N i c o l a a s , de toekomstige bisschop van 's
Hertogenbosch, zoon van Gerrit Gerritsz. is eerst 1564 geboren, dus waarschijnlijk
waren voornoemde zijn vader en broeders. 1568 komt voor: G e r r i t Z o e s t
G e r r i t s z . d e j o n g e en H a r m a n D a m e n , zijn huisvrouw. 1584, 8 Dec.
heer G e r r i t S o e s t G e r r i t s z ., erfgenaam van Mr. J a c o b S o e s t . Of dit de
vader en de broeder van den bisschop zijn, blijkt niet. Over den bisschop Nic. Z. zie
vnl. dl. I, kol. 1597 en Archief Utrecht XIII (1885), 224-235. In Bulletin de l'institut
historique Belge de Rome (VIII, 96-104), Procès d'information pour la nomination
de Nic. Zoes, vindt men over zijn vader en over hem de volgende niet vermelde
bijzonderheden: zijn vader G e r a r d en zijn grootvader G e r a r d , geb. te Amersfoort,
waren trouwe Katholieken. Zijn vader was 1546 gehuwd. De naam der moeder
wordt aldaar niet vermeld. Twee van Gerards zonen waren priester, een dochter
kloosterlinge en hij had nog meer kinderen. Een der priesters was de latere bisschop,
twee zijner zusters worden vermeld. Hij was oom van twee priesters-kloosterlingen,
van wie een de Capucijn Winnocus van Estveld was (dl. VI, kol. 493), de andere
werd Jezuïet. De Jezuïet Gerardus Zoes (dl. III, kol. 519) was een zoon van
Gulielmus Z.
De ouders van Nicolaas Zoesius waren reeds overleden, toen deze bisschop
werd in 1615. Otto van Egmont, ridder, gouverneur van Zeeland, getuigde de ouders
en grootvader goed gekend te hebben als zeer streng katholiek.
De getuigenissen doen verschillende data kennen uit het leven van den bisschop,
niet vermeld dl. I, kol. 1597. Hij was geb. 5 Aug. 1564, studeerde eerst te Amersfoort
bij katholieke meesters, getuigt zijn bloedverwant in den 4en graad, Henricus Zoes,
doctor in de beide rechten en professor te Leuven (dl. III, kol. 1519). Nicolaas Zoes
behaalde aan de universiteit van Douai onder den kanselier Math. Bossemius (dl.
VI, kol. 171) het licentiaat in de beide rechten, 9 Apr. 1588. De tonsuur had hij
ontvangen als scholier te Amersfoort van Nic. van Nieuwland, bisschop van Haarlem,
met brieven van den aartsbisschop van Utrecht, 31 Mei 1577. 26 en 27 Mei 1589
ontving hij, clericus van het bisdom Utrecht en secretaris van den bisschop van
Doornik, J. Vendeville, van dezen de mindere orden en het subdiaconaat op titel
van een kapelanij te Marbais, bisdom Namen. Dezelfde bisschop van Doornik diende
hem 22 Sept. 1590 het diaconaat, en 2 Dec. daaropvolgend de priesterwijding toe.
Zijn eerste H. Mis droeg hij op in de kapel der paters Jezuïeten. 1 Dec. 1597
benoemde de bisschop van Doornik, Michel d'Esne, hem tot officiaal van zijn bisdom.
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In het consistorie van 30 Mrt. 1615, gehouden in het paleis van het Quirinaal,
bevorderde paus Paulus V Nicolaas Zoes, priester van het diocees Utrecht, benoemd
door de aartshertogen, tot bisschop van 's Hertogenbosch. De Paus en de kardinalen
scholden de verschuldigde rechten kwijt. B r o m , Archivalia in Italie I, 727, no. 2061,
vermeldt de benoeming op 16 Mrt. 1615, datum der bullen van bevestiging. Aldaar
vindt men II, 450, no. 365, een brief van Nic. Z. over het klooster der Karmelitessen
te 's Hertogenbosch.
Fruytier

[Zomeren, Henricus van of de]
ZOMEREN (Henricus v a n of d e ), ook v a n S o e m e r e n , Z o e m e r e n ,
S o m e r e n , professor, volgens de meeste over hem handelende schrijvers genaamd
naar de plaats zijner afkomst, Someren in Noord-Brabant. Hij overleed 14 Aug.
1472, volgens sommigen te Leuven, volgens anderen te Rome of op den terugkeer
uit Rome. Opmerkelijk is, dat hij 1435 in de matrikel der universiteit te Leuven werd
ingeschreven als: Henricus Zomeren Trajectensis diocesis; zie R e u s s e n s ,
Matricule de l'université de Louvain (Brux. 1903, I, 74). Zomeren in Brabant behoorde
tot het bisdom Luik. Daarentegen was Henricus de bloedverwant (nepos) van
Martinus van Erkenbroek, secretaris van 's Hertogenbosch, ook van Zomeren
genaamd naar zijn brabantsch geboortedorp (Analectes XVII, 175). Bij de promotie
der philosophie te Leuven 26 Febr. 1437 behaalde H. de Zomeren de negende
plaats van 68 (Analectes I, 413). Daarna trad hij op als professor der philosophie
en behaalde den graad van baccalaureus in de theologie. 5 Mrt. 1448 werd hij
gekozen tot dictator der universiteit. Dit ambt bekleedde hij slechts tot September
van hetzelfde jaar. 1449 aanvaardde hij de reis naar Rome, voorzien van een rotulus
der universiteit om beneficies te verkrijgen voor de professoren. Hij was alsdan (het
eerst in 1439 en daarna met enkele tusschenpoozen) 8 jaar regens in de philosophie
en baccalaureus in de theologie. Na zijn terugkeer voltooide hij de theologische
studie te Parijs, waar hij den graad van baccalaureus behaalde 1451 en van licentiaat
1456; zie D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Chartul. Univers. Parisiensis (Paris 1897)
IV, 707. Hij behaalde aldaar ook den graad van doctor in de godgeleerdheid. Een
Mr. Henricus van Soemeren was altarist 1460 -62 aan het altaar van O.L.V. te
Helmond, doch afwezig. 1462 werd H.v.Z. benoemd tot professor te Leuven in plaats
van den overleden Heimericus de Campo, dien hij ook opvolgde in zijn prebende
aan het St. Andriesaltaar in de St. Pieterskerk. Van stadswege genoot hij een
driemaandelijksche toelage. 16 Mei 1455 vroeg hij om aangenomen te worden als
kanunnik van de Sint Lambertuskerk te Luik. Hij had een mededinger, zoodat Rome
moest beslissen. 30 Sept. 1456 stelden de dekens der kapittels te Luik H. Zomeren
aan als hun afgevaardigde en hij zelf stelde eenige gevolmachtigden aan om ambten
in zijn naam aan te nemen of neer te leggen. Henr. de Z. werd ook benoemd tot
deken van de Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen en had een kanunnikdij in de St.
Janskerk te 's Hertogenbosch. Door de faculteit der theologie werd hij gekozen tot
rector der universiteit voor Maart-Sept. 1463. Als professor voerde hij gedurende
eenige jaren een hevigen strijd met zijn ambtgenoot, Petrus de Rivo, over het
vraagstuk ‘de futuris contingentibus’, 1470 liep de twist het hoogst. Henricus de Z.
werd door de universiteit in het ongelijk gesteld en na rumoerige raadszittingen eerst
geschorst en dan afgezet als leeraar. Hij ging in beroep op Rome, waarheen hij zelf
toog. De universiteiten van Parijs en Keulen werden in
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den twist gemengd. Henricus van Zomeren werd door Rome in het gelijk gesteld,
en de universiteit moest hem in zijn rechten herstellen. Zijn tegenstander, Petrus
de Rivo, naar Rome gedaagd, herriep zijn dwalingen na eenig talmen, 1476. Henricus
de Z. zag het einde van den strijd niet; hij was te voren overleden, terugkomende
van de reis. De documenten over dezen strijd vindt men in hun geheel in V a l .
A n d r e a s , Fasti academici (Lov., 2 ed. 1650), 339-357. Uitvoeriger wordt deze
nog beschreven met bijvoeging van documenten door: P. F r e d e r i c q , L'hérésie
à l'université de Louvain vers 1470 in Ac. royale de Belg. Bulletins de la classe des
lettres (Brux. 1905), 11-77 en eveneens aldaar (1906), 377-438, door J a c q u e s
L a m i n n e , La controverse sur les futurs contingents à l'université de Louvain au
XVe siècle.
Onder de vele vrienden en begunstigers van H. de Zomeren was de kardinaal
Bessarion, die pauselijk legaat was geweest in Duitschland en de Nederlanden. Op
zijn verzoek schreef van Zomeren een werk, dat na zijn dood gedrukt werd: Epithoma
prime partis dyalogi G. Ockam que intitulatur de hereticis que et continet septem
libros. Recollectum per magistrum Henricum de Zoemeren in Wienna Austriae ad
instantiam reverendissimi in Christo patris domini Bissarionis Episcopi Tusculani
sancte Romane ecclesiae Cardinalis Niceni vulgariter nuncupati (Impr. Lovanii per
me Joh. de Westfalia sub anno 1481). Deze wiegedruk is beschreven in C a m p b e l l ,
Annales de la typographie néerlandaise (la Haye 1874) no. 914; H a i n , Repertorium
bibliographicum II, no. 8435; C o p i n g e r , Supplement (1895) I, 8435. In een der
boeken in handschrift van hem afkomstig, thans in British Museum no. 17285,
schreef hij zijn naam met den titel van licentiaat in de theologie en kapelaan van
den kardinaal Niceni. Waarschijnlijk vergezelde hij dezen kardinaal-legaat op zijn
reis in de duitsche landen. Behalve deze kardinalen had H. de Z. nog een grooten
steun te Rome in den aldaar invloedrijken norbertijnerabt van Park, Th. van Tulden.
H.v.Z. was in deze abdij leeraar der theologie geweest. Hij benoemde den abt tot
zijn algemeenen erfgenaam en schonk een kelk en verschillende boekdeelen over
de godgeleerdheid, om zijn jaargetij te houden, dat op 14 Aug. vermeld wordt in het
necroloog dezer abdij. Van zijn boeken aan deze abdij geschonken bevinden zich
nog no.1032 (21188), Opera S. Hieronymi, en no. 1724 (21191) in de Koninklijke
bibliotheek te Brussel, 16632 en 17285 in het British Museum. In dit laatste vindt
men van H. de Z. Multiplices questiones super quartum sententiarum ex diversis
doctoribus scilicet Scoto et aliis doctoribus subtilibus per manus magistri Henrici de
Zomeren. No. 16632 en 17285 in het British Museum zijn afkomstig van hem uit de
abdij Park. No. 1382 (2004-10) der Kon. bibl. Brussel, Opera S. Anselmi, een boek,
dat H. de Z. kocht te Parijs Nov. 1455, had hij ten geschenke gegeven aan het St.
Martensklooster te Leuven. No. 1391 (Cat. II, 320) der Koninklijke bibliotheek bevat
bl. 186v-190: Questio solempniter disputata anno Domini 1462 in universitate
Parisiensi per doctissimum et celeberrimum sacre theologie professorem magistrum
Henricum de Zoemeren Brabantinum. Verder bl. 190: Disputatio Henrici de Zoemeren
cum Petro de Rivo et epitaphium ejusdem ab Aleriensi episcopo (Joh. Andr. de
Bossi) compositum.
Volgens C o p p e n s I, 467 en S c h u t j e s IV, 244 was hij 17 Dec. 1467 kanunnik
geworden van het kapitteI van Sint Jan te 's Hertogenbosch en ligt hij aldaar begraven
bij het voormalig altaar van Sint Laurentius.
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Zie: M o l a n u s , Historiae Lovaniensium lib. XIV, ed. P.F.X. d e R a m , 506, 582;
F o p p e n s , Bibl. Belg. 467, 468; C o p p e n s , Beschr. bisdom 's Hertogenbosch
III, 416; Analectes hist. eccl. Belg. XVII, 175; XXIII, 479, 484; XXVI, 298, 305-306;
XXVII, 305, 361; XXX, 218, 223 en vv. 282-284; XXXVIII, 191, 193 vv. 196, 198-200,
277, 280; H. d e J o n g h , L'ancienne faculté de théologie de Louvain (Louv. 1911),
57, 75, 77, 79, 81, 88, 100, 101; v a n W a e f e l g h e m , Le nécrologe de l'abbaye
du Parc 329-330; v.d. G h e y n , Catal. Bibl. royale de Brux., II, 95 no. 1032, 313 no.
1382; III, 108 no. 1724; V a l . A n d r e a s , Fasti acad. Louv. (2 ed. 1650) 78, 84,
339; S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch V, 660; Bossche Bijdragen IX,
229.
Fruytier

[Zomeren, Martinus van]
ZOMEREN (Martinus v a n ), v. S o m e r e n , Z o e m e r e n , geb. te Zomeren, overleed
te Leuven 17 Dec. 1468 (onzekere datum). Hij wordt ook van Erckenbroek genaamd.
Hij was secretaris der stad 's Hertogenbosch, priester, magister artium en sedert
1428 kanunnik van de St. Janskerk te 's Hertogenbosch (volgens Taxandria III, 155
reeds in 1424).
Bij testament van 30 Aug. 1467 stichtte hij twee beurzen voor de studie der
philosophie en theologie voor studenten, die in het college van den H. Geest moesten
wonen. De stichting had plaats door de erfgenamen 17 Jan. 1478, na den dood van
den bloedverwant des stichters, professor Henricus v.Z., die voorgaat. De begevers
waren eertijds de deken van de Sinte Catharina kerk te Eindhoven en de prior van
Mariënhage te Woensel, thans de bisschop van den Bosch. De voorkeur hebben
inwoners van den Bosch, Eindhoven, Helmond, Zomeren en Mierlo. De beurs bracht
1876-77 slechts 16 frs. op. Martinus van Z. was de weldoener van vele kloosters.
Zijn jaargetij als weldoener werd gehouden tweemaal in Dec. in het
Windesheimerklooster St. Mertensdal en Mariatroon te Leuven (Analectes XIII, 105,
107). 17 Dec. wordt hij vermeld in het Obituarium van Corsendonk met ouders en
vrienden. Ook dat van het Bernardijnerklooster Mariëndonk bij Heusden vermeldt
zijn dood op 17 Dec. Dan werd zijn jaargetij en nog een in Juli gehouden voor den
grooten aalmoes van hem door zijn executoren 1474 ontvangen (Obituarium
Mariendonk (h.s.) 20 Juli en 17 Dec.). Hij werd als bijzondere weldoener in het
klooster Mariënhage te Woensel begraven. Hij was lid der
Illustre-Lieve-Vrouwebroederschap te 's Hertogenbosch (Taxandria XVI, 54 met
overlijdensdatum 7 Sept. 1468, welke ook Analectes XVII, 175 opgeeft).
Door verwisseling van prebende werd een eeuw vroeger een M a r t i n u s d e
Z o m e r e n deken van het kapittel der Sint Adrianuskerk te Naaldwijk, Nov. 1320.
Hij behield deze waardigheid tot zijn dood 9 April 1365 (Bijdragen bisdom Haarlem
II, 150).
Zie: Annales acad. royale d'archéol. Belg. (Anv. 1901), 3 serie, III, 320, 340;
Analectes hist. eccl. Belg., XVII, 175, 205; C o p p e n s , N. Beschr. bisdom den
Bosch I, 362; W i c h m a n s , Brab. Mariana, 827; Handboekje zaken R.-K. eeredienst
XXVI, 1872, 357; S c h u t j e s , Gesch. bisdom den Bosch II, 218; IV, 237
Fruytier

[Zomeren, Paul of Pauwels van]
ZOMEREN (Paul of Pauwels v a n ), v. S o m e r e n , was de veertiende geprofeste
kanunnik van het klooster Mariënhage te Woensel, dat behoorde tot de congregatie
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van Windesheim. Volgens Schutjes leefde hij omstr. 1562 en was prior. Hij is zeker
dezelfde persoon als Paulus van Someren, pater of geestelijke bestuurder van het
nonnen-
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klooster zijner congregatie, Jericho, te Brussel. De Koninklijke bibliotheek te Brussel
bezit twee bundels preeken in het Nederlandsch van P. Paulus van Someren, welke
hij gepreekt heeft 1479 en 1480. De tweede bundel zegt van P. van Zomeren, dat
hij dikwijls predikte ‘bij bevele des oversten prioers van Windesheim ter generaelder
capittelen en in het klooster Jericho 1479.’
Een P a u l u s d e Z o m e r e n , student in de Valk te Leuven, had de eer bij de
promotie 1442 plechtig gehuldigd te worden als primus der philosophie tegelijk met
Petrus de Rivo, den later befaamden professor. R e u s s e n s geeft P. de Z. alleen
als primus op. Hij kan dezelfde persoon zijn, als de augustijner koorheer hier vermeld.
Het jaartal 1562 bij S c h u t j e s is zeker verkeerd; het klooster is gesticht 1420,
de 70ste geprofeste stierf 1569; hoe kan de 14de dan leven 1562 zooals men daar
vindt? C o e v e r i n x vermeldt, dat 1460 P. de S., prior in Haga, aangesteld was als
visitator der zusters van Orthen te 's Hertogenbosch.
Zie: S c h u t j e s , Gesch. bisdom 's Hertogenbosch I, 365; V, 948; Catal. manuscrits
bibl. royale Brux. III, 241 no. 2006 (2487), 243, no. 2007(15130); Catalogus omnium
primorum phil. et artium (Antv. 1824), 14; Analectes hist. eccl. Belg. II (1865), 229;
G. v a n d e n E l s e n , Analecta G. Coeverincx II, 194.
Fruytier

[Zubli, Nicolaas Hendrik]
ZUBLI (Nicolaas Hendrik), geb. te Soest 6 Mei 1806, overl. te Assen 20 April 1888,
liet zich 16 Juni 1823 inschrijven als theol. student aan de leidsche hoogeschool,
waar hij in 1829 tot theol. dr. bevorderd werd na verdediging eener Dissertatio
theologica de Hymno Mariae. Hij trad voor het eerst in dienst den 10. April 1831 te
Renswoude, en kwam van daar naar Assen 10 Dec. 1837. Tengevolge van een
koninklijke dispositie van 28 Mei 1842 werd hij aangesteld tot protestantsch
geestelijke bij het huis van arrest aldaar. Hij gaf in het licht een leerrede getiteld De
Brief van den Apostel Paulus aan Philemon, beschouwd als een bewijs van den
weldadigen invloed van een levend geloof op 's menschen denkwijs, gevoel en
daden (Assen 1847). Zijn verspreide gedichten vindt men in verschillende
letterkundige jaarboekjes. Op 1 Mei 1886 legde hij zijn ambt neer. Zijn portret is
geplaatst voor den Muzenalmanak van 1861. Hij trad 7 Oct. 1842 te Assen in het
huwelijk met C a t h a r i n a O o s t i n g (aldaar geboren 1 Aug. 1815, overl. aldaar
19 April 1872). Hun zoon was Ds. J u s t u s E v e r h a r d T a t u m Z u b l i , geb. 12
Aug. 1843, overl. 18 Aug. 1901, predikant te Kattendijke, Haulerwijk, Hollandsche
veld, Hoornsterzwaag, Oldeholtwolde, Wezep en Zundert.
Zie: T.A. R o m e i n , De Hervormde Predikanten van Drenthe (Groningen 1861),
17; Nederland's Patriciaat, XXI, 479.
Wumkes

[Zuylen, Willem van]
ZUYLEN (Willem v a n ). In zijn tijd is er zeker geen Nederlander, bij oud en jong,
bij rijk en arm, (hij wist wel eens een aardig straattooneeltje te groepeeren) zoo
bekend geweest als Willem van Zuylen. Zeker geen ander acteur! Hij had het van
zijn moeder. Moeilijkheden met beroepskeuze heeft hij niet gekend. Geboren in
1847 in den Haag, onderscheidde hij zich reeds in 1855 bij het kindertheater van
Verwoert. Als dertienjarige speelde hij bij Valois, van het Koninklijk
tooneelgezelschap, en ontroerde in 1860 als Jaquinet, zoontje van Paljas, die geen
oog had voor het door zijn vader meegebrachte speelgoed, omdat ‘moederweg’
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was, zoodanig dat V i c t o r D r i e s s e n s hem als leerling aannam. Hij speelde
toen in Rotterdam en Amsterdam, en kwam in 1863 in Antwerpen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1246
bij het gezelschap van Driessens en van Doeselaer. Hoewel de lieveling van het
publiek, hield hij het in Vlaanderen niet uit, trok weer naar Rotterdam en Amsterdam
en nog eens weer terug naar Rotterdam.
Hij trouwde in 1867 met mej. v a n D i j k , en toen zijn chefs, Albrecht en van
Ollefen, ook den amsterdamschen schouwburg gingen bespelen, hielp hij te
Rotterdam het driemanschap oprichten: le Gras, van Zuylen en Haspels. Dit is
bekend door de opvoering van Multatuli's Vorstenschool, waarin hij Spiridio speelde.
Het drietal gaf veel oorspronkelijke nederlandsche stukken, zelfs in 1880 in Londen.
En met succes ! Een engelsche dame verklaarde dat zij v.Z. zoo goed begreep,
doordat alles in zijn gezicht meespeelde. Toen le Gras en Haspels in 1881 een
afdeeling van het Nederlandsch Tooneel oprichtten, vormde hij een eigen gezelschap.
Dat wijdde in 1883 te Groningen den nieuwen schouwburg in (een bouwwerk van
F.W. van Gendt (3), zie dl. VI, kol. 560). Hij gaf den eersten avond: Our Boys van
H.J. Byzon, en speelde een week lang elken avond voor volle zalen.
Van Zuylen was overal in den lande, ook in het Noorden, zeer geliefd en zoo bleef
zijn gezelschap telkens terugkomen. Bij een benefiet voor hem in 1884, trad hij in
het, ook als operette bekende: Mijn Leopold, op. Niettemin raakte hij in zorgen en
ondervond hij tegenspoed, waaruit le Gras en Haspels, die weer uit het Ned. Tooneel
waren getreden, hem verlosten, en nog eens het vroegere driemanschap gingen
reconstrueeren van 1893-99. Tevens hield van Zuylen druk bezochte voordrachten,
en sloot hij zich een tijdlang aan bij het Tivoli-gezelschap te Rotterdam.
In 1899 werd hij zenuwziek, het herstel bleef uit en op den laten avond van 10
Febr. 1901 ontsliep hij, 54 jaar oud.
Willem van Zuylen was een onvergetelijk tooneelspeler, die steeds in contact is
gebleven met het publiek, waarvan hij zeker was, zooals ook dit het was van hem.
Bij zijn steeds duidelijke dictie, was hij een buitengewoon veelzijdig acteur.
R ö s s i n g zegt van hem: hij was een kunstenaar bij Gods genade. De romantiek
was niets voor hem, hij was pur sang realist. Hij hield van het rijke leven, vooral van
gezonden humor, maar ook 's levens tegenspoed en droefenis hebben mee hem
tot den waren mensch, tot den echten acteur gevormd. Als hij liefde voor het
onderwerp had, dan wist hij het te dragen en op te voeren. Hij had een goddelijke
opgewektheid, maar zooals hij zelf opgaf: hij lachte ook wel eens omdat hij niet
schreien wilde.
Hij speelde in Inkwartiering en in de Bibliothecaris, beide van von Moser en
Schönthan, in Torenheuvel, in Glanor's Uitgaan, hij was Kobus in Vriend Fritz, Janus
Tulp in het stuk van Justus van Maurik, de kastelein in de Kiesvereeniging van
Stellendijk, Koenraad Deel in Annemie van Rosier Faassen. Professor Crampton
was hij in Hauptmann's drama, in 1893, allicht zijn beste rol. Zijn laatste succes
behaalde hij met Henri Dekking's Groote Dagen!
Zijn portret bestaat als prent van J. Holswilder.
Zie: W o l f f , Onze Tooneelspelers; H e n r i M. D e k k i n g , Het leven van W. van
Zuylen door hemzelven verteld, en door D. oververteld; J.H. R ö s s i n g , W.v. Zuylen
in Eigen Haard (1901), 117; E. S m i t , Voorzitter Schouwburgbestuur te Groningen.
Koppius

[Zwaag, Wicherus Cornelius van der]
ZWAAG (Wicherus Cornelius v a n d e r ), geb. te Ried in 1811, overl. 1879, zoon
van Ds. W y t z e v.d. Z., liet zich 4 Oct. 1828
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inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen, was predikant te
Zwaagwesteinde (1834-40), Dronrijp (1840-54) en Zuidbroek (1854) tot hij 1878
emeritaat verkreeg. Van hem verscheen: Drietal leerredenen betrekkelijk de Herv.
gemeente te Zwaagwesteinde (Dokkum 1838); Preeken om evangelisch licht te
verspreiden (met Ds. D.A. de Groot te Sneek en P. de Goeje te Heerenveen)
(Koevorden 1846); Handboek voor Ev. onderwijs (Gron. 1852); Schets der kerkel.
gesch. (Gron. 1853); Handboek voor bijbelsche en kerkel. geschiedenis (Gron.
1853); Leesboek over de bijb. geschiedenis (Gron. 1854); Leerrede, uitgespr. bij
zijn afscheid van Dronrijp, 5 Nov. 1854 (Zuidbroek 1854); Leerrede, uitgespr. bij zijn
intrede te Zuidbroek, 12 Nov. 1854 (Zuidbr. 1854); Beknopte handleiding tot het
doen van belijdenis (Gron. 1855); Eerste kort begrip der bijbelsche en kerkel.
geschiedenissen (2e dr. Gron. 1857); Uitgewerkte handleiding voor belijdenis- en
lidmatencatechisatie (Gron. 1858); Korte beantwoording der buitenvragen (Gron.
1858); Tweetal leerredenen over de altoosdurende onmisbaarheid des Christendoms,
in betrekking beschouwd tot den tegenwoordigen tijd (Gron. 1863); Open brief aan
mijn gemeente en aan allen, die in het gemeenteleven belang stellen (Gron. 1863);
Godsdienstige herinnering aan het laatst gevierde akademiefeest, leerrede (Gron.
1864).
Hij was een bekwaam woordvoerder en pleitbezorger der Evangelische richting.
Zie: T.A. R o m e i n , Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 257,
528; mijn Stads- en Dorpskroniek v. Friesland (Leeuw. 1934), II, register; J.
V i n h u i z e n , Stadsen Dorpskroniek van Groningen (Bolsward 1934), register.
Wumkes

[Zweerts, Bruno]
ZWEERTS (Bruno), geb. te Amsterdam 23 Juni 1741, overl. op huize Landrust te
Loosdrecht 20 Aug. 1804, tooneelschrijver. Hij was een zoon van Philip Zweerts
(1), die volgt en was in zijn geboorteplaats keur- en taxemeester der spaansche
wol. Hij gaf in het licht: Tancredo, treurspel gevolgd naar het Fransch van V o l t a i r e
(Amsterdam 1763, Rotterdam 1764, 2e dr. Amsterdam 1778, 3e dr. Rotterdam
1785); De betovering, kluchtspel uit het Fr. (omstr. 1763), voor de eerste maal
ververtoond door de troep van Corver en Bouhan te Utrecht den 4den Aug. 1763;
Belisarius, treurspel naar het Fr. van d ' O z i c o u r t (Amst. 1769); Het verheerlijkt
Leeuwendaal, zinnespel met zang en dans ('s Gravenhage 1766, 2e dr. ald. 1766),
in tegenwoordigheid van prins Willem V in den schouwburg te Amsterdam opgevoerd;
De eerlijke misdadiger, zedenspel uit het Fr. vert. van M a r m o n t e l (Amsterdam
1768); De Hollandsche matroos of de helden van de Doggersbank, blijspel naar het
Fr. van M a y e u r (Amsterdam 1781); Het beleg der stad Calais, treurspel naar het
Fr. van B e l l o y , met hist. aanteekening (Amst. 1786).
Hij trouwde te Amsterdam 3 April 1770 met A n n a S t u e r m a n , uit welk huwelijk
een achttal kinderen werden geboren. Een dezer kinderen, P h i l i p Z w e e r t s
(1775-1816), makelaar in effecten, zette het geslacht, dat nog heden bloeit, voort.
Zie: 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 Noorden Zuid- Nederlandsche letterkunde 2e dr., 775; Catalogus der Bibliotheek
van de Mij. der Ned. letterkunde te Leiden i.v.; J.A. Worp, Geschiedenis van het
drama en van het tooneel in Nederland II (1908), 189, 302, 315, 318, 323; J. t e
W i n k e l , De ontwikkelingsgang der Ned. letterk. V, 2e dr. (1924), 456, 481;
Genealogie-Zweerts in Ned. Patriciaat XIV (1924), 399.
Wijnman
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[Zweerts, Cornelis Isaac]
ZWEERTS (Cornelis Isaac), geb. te Amsterdam 30 Jan. 1783, ongehuwd overl.
aldaar 3 Jan. 1852, zoon van K o r n e l i s I s a a c Z w e e r t s (geb. te Amsterdam
11 Juli 1752, overl. ald. 15 Aug. 1820, als gelegenheidsdichter bij P.G. W i t s e n
G e y s b e e k , Biogr. anthol. en crit. woordenboek der Nederd. dichters VI, 597, 598
vermeld), een jongeren broeder van den voorgaande.
Hij vertaalde uit het Engelsch W.H. B a r t l e t t , Gezigten in Amerika, naar
afbeeldingen op de plaats zelve geteekend (Amsterdam 1841); J.P. D a v i s , China
en de Chinezen (ald. 1841), Gezigten in Amerika (ald. 1841-43); G.G. A d d i s o n ,
Geschiedenis der Tempelridders, 2 dln. (ald. 1842, 43); J.J. G u r n e y , Een winter
in de West-Indiën (ald. 1843); M. M o u l d y , Stonehenge, of de Romeinen in Brittanje,
3 dln. (ald. 1843); T. H o o d , Tylney Hall, of misdaad en vergelding (Deventer 1845);
E m i l i a F l y g a r e C a r l è n , De overburen (Amsterdam 1846); L e i c h H u n t ,
De zoogbroeder. Een historisch verhaal uit de geschiedenis van Venetië, 2 dln.
(Deventer 1847); E o t h e n , Schetsen van eene reis door Turkeye, Syrie en Egypte.
Naar de 5e dr. vert.(Amsterdam 1847); C.W. M a n b y , Tom Racquet, zijne drie
ongehuwde tantes en de familie Whittlebury, 2 dln. (Deventer 1849).
Zie: B r i n k m a n 's Alph. lijst van boeken i.v.; Genealogie-Zweerts in Ned.
Patriciaat XIV (1924), 398.
Wijnman

[Zweerts, Philip (1)]
ZWEERTS (Philip) (1), geb. te Amsterdam 6 Maart 1704, overl. te Weesp 5 Nov.,
begr. te Amsterdam in de Nieuwe kerk 11 Nov. 1774, dichter en tooneelschrijver.
Hij was een zoon van Cornelis Sweerts (zie dit dl., kol. 1003), en fungeerde van
1730 tot 74 als notaris in zijn geboortestad.
Een gedicht van zijn hand komt reeds voor in Lijk- en grafdichten ter gedachtenisse
van den Heere David van Hoogstraten (Amsterdam 1724).
Hij gaf in het licht: Gedichten (Amsterdam 1735), 2e dr. o.d.t. De gedichten van
Ph. Z w e e r t s (ald. 1759 met portr.), benevens Oordeelkundige aanmerkingen
over de poezy en schilderkunst, uit het Fr. vert. (van J.B. d u B o s ) en ten deele
gevolgt en vermeerdert, 3 dln. (Amsterdam 1740, herdr. 1760); voorts de volgende
tooneelspelen: De beloonde deugt of de gestrafte wreedheit, bly-eyndendt treurspel
(ald. 1723); Semiramis of de doot van Ninus, treurspel (ald. 1729, 2e dr. 1745,
vermoedelijk naar het in 1716 verschenen tooneelstuk Sémiramis van Mad. d e
G o m e z ); Scipio, treurspel (ald. 1736, vermoedelijk naar Scipion van N. P r a d o n ,
1697); Merope, treurspel naar het Ital. van S c . M a f f e i (ald. 1746). Ten slotte gaf
hij in 1755 de Nagelaten gedichten van Mr. H u b . G r e g . V r i j h o f f uit.
Hij was lid van het amsterdamsche kunstgenootschap, dat de kenspreuk ‘Ars usu
juvanda’ voerde en uit derden- en vierdenrangspoëten bestond, vgl. Sesde vervolg
op de Lat. en Ned. Keurdichten (1733), 3-6.
Op 21 Mei 1739 huwde hij te amsterdam met J o h a n n a M a r i a d e P u t t e r
(1720-99), uit welk huwelijk een zevental kinderen werden geboren, o.a. Bruno, die
voorgaat, en Philip (2), die volgt.
Philip Zweerts is in 1751 door Corn. Troost geschilderd (gegrav. door J.
Houbraken). Ook kwam zijn portret voor in het Panpoëticon van Arn. van Halen,
geschilderd door J.M. Quinkhard (1735). Zijn beeltenis werd bezongen door Sybr.
Feitema en F. Steenwyk.
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der Noorden Zuidnederlandsche letterkunde, 2e dr., 774, 775;
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Catalogus der Bibliotheek van de Mij. der Ned. letterkunde te Leiden, i.v.; F.L.
H a r t o n g , Reg. der protocollen van notarissen (1916), i.v.; E.W. M o e s ,
Iconographia batava II (1905), no. 77, 57; J.A. W o r p . Geschiedenis van het drama
en van het tooneel in Nederland II (1908), 141, 311, 319, 334; J. t e W i n k e l , De
ontwikkelingsgang der Ned. letterk. V, 2e dr. (1924), 126. 518; Genealogie-Zweerts
in Ned. Patriciaat XIV (1924), 397, met portret; Bibliotheca medica neerlandica
(1930), 47.
Wijnman

[Zweerts, Philip (2)]
ZWEERTS (Philip) (2), geb. te Amsterdam 27 Febr. 1745, overl. aldaar 25 Juli 1799,
geneeskundige. Hij was een zoon van den voorgaande, liet zich op 18 Jan. 1771
als student te Utrecht inschrijven en promoveerde aldaar in hetzelfde jaar tot doctor
in de medicijnen op proefschrift De circulatione sanguinis in corpore humano (Traj.
ad Rhen. 1771). Hij zette zich daarna als geneesheer in zijn geboortestad neer.
Nog schreef hij: Geneeskundige verhandeling over de steen en de blaas (Amsterdam
1777) en Verhandelingen gedaan in de Mij. Felix Meritis te Amsteldam (Alckmaar
1790).
Zie: Album studiosorum Ac. Rheno-Traiectinae
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(1886), 165; Alg. Ned. Familieblad (1883), 38, 4b; Bibliotheca medica neerlandica
(1903), 47, 126, 131, 316; Genealogie-Zweerts in Ned. Patriciaat, XIV (1924), 397.
Wijnman

[Zijlma, Jan]
ZIJLMA (Jan), geb. te Vliedorp in 1824, overl. 5 Sept. 1907 in het diakonessenhuis
te Groningen, landbouwer te Zuurdijk, werd opgevoed op een boerderij dicht bij
Houwerzijl, waar zijn ouders woonden. Hij ging aldaar ter school bij meester Pieters
te Houwerzijl, later te Ulrum, waar meester W. Br. Onnekes hem opwekte tot
zelfstudie. Hij werd lid der Prov. staten van Groningen, woonde te Leens en gaf in
het licht: De Marne. Eene geschiedkundige beschrijving van de Ommelanden in het
algemeen en van het westelijk gedeelte van Hunsingo in het bijzonder (Gron. 1884);
Thomas Seerath, geschetst in zijne verhouding tot het Provinciaal Dijkwezen in
Prov. Gron. Cour. 1891. Van hem vindt men ook een historisch opstel over het
octrooirecht in de Prov. Gr. Cour. 2 Juni 1884.
Zijn broeder is G e u c h i e n Z i j l m a , schrijver van Ommelander Schetsen
(Winsum 1890).
Zie: J. V i n h u i z e n , Stads- en Dorpskroniek van Groningen 1800-1900 (Bolsward
1935), 436
Wumkes
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IV, 11

Acronius van Buma, J.
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II, 10

Ads van Schotland

I, 17

Adalbold I

IV, 11, 1037

Adalbold II

IV, 12

Adam, Wybe

VI, 8

Adama, A.L.
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I, 42

Aeneae, W. Schultetus

X, 9

Aenée, E.

X, 9

Aenghelen, P. van

IX, 11

Aerd, Th. A.C. van

VIII, 9

Aerde, J.P. van
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IV, 14; VIII, 655

Afinianus, P. a Fine

IV, 602

Agarge, G. de l'
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VI, 25

Alderwerelt, Jean C. van

VI, 25

Alderwerelt, Jean L. van

VI, 26

Alderwerelt, Joan C. van

VI, 26

Alderwerelt, R. van (1)

VI, 27

Alderwerelt, R. van (2)

VI, 27
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IV, 28, 29
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VII, 646

Ittersum, Rob. van (1)

VII, 647

Ittersum, Rob. van (6)

VII, 647

Ittersum, Roelof van VlI, 649
Ittersum, Rud. van
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II, 628

Janné, L.

II, 628

Janning, C.

I, 1206

Jans, Dina

IX, 447

Jans, Loth

IV, 808

Janse, J. Stroobant

III, 645

Jansen, A.

II, 629

Jansen, A.H.

IV, 808

Jansen, B. (beeldh.)

I, 1207

Jansen, B. (kartuizer)

VIII, 917

Jansen, Corn.

IX, 448

Jansen, F.W.A.

I, 1208

Jansen, G.M.

I, 1208

Jansen, H. (kanunnik)

VIII, 917

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

Jansen, H. (van Barneveld)

IX, 448

Jansen, H.G.

V, 260; VI, 853

Jansen, H.W.
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