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passing is geworden, toen de groote krijgsheld MATTMTS , d
stichter der schans van Knodsenburg bij 't beleg van Bommel
(in het jaar 1599) den dubbelen bedekten weg uitvond. Oo
liet KoKMPUT verscheidene nieuwe schansen bouwen, waarvan
de eene de Kornput schans genoemd werd.
Toen de belegeraar RENNENBERG zag, dat al zijne pogingen
aanvallen en bedreigingen , even min als de gloeijende kogels
den dapperen KORNPUT konden doen zwichten, beproefde hi
nog voor het laatst dezelfde listen en lagen, die weleer de sluw
HASKIBAL tegen zijnen gevaarlijksten vijand, den dictator FABIPS
(de samrnelaar genoemd) gebruikt had. Hij besloot namelij
tegen den eenigen held, dien hij in de vesting vreesde , wan
trouwen te verwekken, en zond te dien einde eenen brief aar
KORSPUT , waarin hij hem voor de laatste maal opeischte, maai
tevens een gedrukt Waalsch boekje bijvoegde , onder den titel
« Afgeworpen brieven van den Prins van Oranje —» van eenen
zoo lasterlijken inhoud, en met bijgevoegde even eerroovendi
aanteekeningen, dat KORNPUT het niet waagde, om brief en inhoud aan anderen te laten zien. Maar gelijk HANNIEAL door
het verwoesten van alle landgoederen rondom Rome, (het landgoed van FABIUS alle'e'n uitgezonderd!) den edelen FABIUS in
verdenking bragt, zoo stookte ook hier RENNENBERG maar al U
veel kwaad, daar men binnen de vesting de achterhoudende
voorzigtigheid van KORNPUT met den onteerenden naam van
verstandhouding bestempelde. Het doel was bij de strekking
der gemoederen , vooral bij de burgers, ligt te bereiken. Men
begon te morren , de hoofden zaam te steken , en sommigen der
aanzienlij ksten stookten zoo lang, tot dat er eindelijk een algemeene oploop met oproerkreten ontstond, die door de onverschrokkenheid en onwrikbare volharding van KORNPUT alle'én
(die manmoedig dreigde, eenige voorbeelden van strenge bestraffing der verraders te geven) en door den moed en trouw
zijner soldaten gestuit werd.
Het wel beradenc en stellige antwoord van KORNPUT, dat hij
den staten en den prins getrouw zou blijven tot den dood toe ,
en de verachtelijke toon, met welken hij over de schandelijke
lastertaal tegen WIIXZM DEN EERSTEN sprak , hadden de volkomenste uitwerking; te meer, daar de uitvallen vernieuwd, en
telkens door NORRITS krachtig ondersteund werden, Nu was het
geduld van llENNiNBERa ten einde, en den spijt in zijn hart
verkroppende, trok hij - onder begunstiging van den nacht,-met
het geheele leger, in stilte en vrij goede orde af.
Dus had de onversaagde , alle rampen des noodlots door vastheid van karakter en voorbeeldeloozen moed trotserende KORNPUT
den onslerfelijken roem verworven, de vesting Steenwijk te
redden, en tevens de omliggende gewesten van vijanden te zuiveren. Alles stroomde , zoo uit de stad , als uit het leger van
NORRITS , naar het verlatene leger van RENNJENBERG , en men vondt
den weg nog bezaaid niet lijken. Alle krijgs- en mondvoorraad
werd naar de stad gesleept, en de burgers van Steenwijk werden door de staten, behalve de vergoeding der gemaakte onkosten , van alle generaliteits lasten vrij gehouden. Ofschoon kort
daarop eenc besmettelijke ziekte een groot getal der Steenwijksche burgers en der dappere verdedigers in het graf sleepte ,
ontkwam toch de dappere KORNPUT hel nieuwe gevaar, dat zijn
leven bedreigde , en bewees zijn vaderland met raad en daad ,
als held en ingenieur, en door zijnen schranderen vindinggeest,
nog vele diensten; en vooral geelt ons WINSEMIUS , de historiograaph van Vriesland, in zijne werken (7) daarvan roemvolle
bewijzen. Zijne betrekkingen met den graaf WILLEM
(7) In zijne chrooique of historische geschiedenissen van Vries
land, en in het werk : Rerum sub Philippo II > per Frisiam gestarum ab anno 1555 ad annum 1581. Libri Vil.

van Vriesland en Kowfpurs brieven aan dezen krijgsheld (toen
hij uit Billingwolderzijl met hem correspondeerde) zijn voor
beiden vereerend; en het geheele leven van KORNPUT strekt ten
bewijze, dat men-zelfs in mindere rangen-niet slechts groote
daden kan verrigten, maar ook door uitstekende diensten, aan
het vaderland bewezen, zijnen naam onsterfelijk maken, en
tot een roemrijk voorbeeld voor anderen verstrekken kan.
C. F. HAUG.
Aanmerking. Men beschouwe bovenstaande korte levensschets
van VAN DEN KoRMpiJT als eene fragmentarische bijdrage tot
hetgeen Spectator bedoelt in hot artikel over de verdiensten
der Nederlanders in de krijgskunst (zie n*. 21). Dezelve is tevens eene kleine proeve , hoe dikwerf de vreemdeling ten onregte prijkt met uitvindingen, die men aan Nederlandsche vernuften verschuldigd is. De uitvinding der telegraphen behoort ons
toe, hoewel men in de werken over dit onderwerp, en door
vreemdelingen geschreven, hiervan geene melding vindt. IJe
voornaamste werken, over dit onderwerp geschreven, zijn:
ABEL BÜKJA. Abhandlung von der telegraphie oder Fernschreibe kunst, 8° 1794.
Magazin ffir das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte dOter band (bevattende de narigten van CHAPPE).
BÖCKMAS , versuch über die Telegraphie und Telegraphen,
nebst der Beschreibung und Vereinjachung der Franzasischeri
Telegraphen. J795.
Aechte und genaue Darstellung der neu erfundenen Franzosischen f'ernschreibe -Machinez 8e. J795.
Déscription d'un télégraphe tres sirnple et a Ja portee de
tut Ie monda in 8C. 1800.
BERGSTRÜSSER. Verschiedene schriften uber die signalkunsl
und Fernschreiberei.
LEHMAN. IVider die Zeïchensprache Bergstrassers und die
Geschivindpost LISVEIS J795.
Versuch einer sehr einfachen und algemeinen auflrisung
de>s berilhmten Problems einer Korrespondenz in ab-und unabsehbare tveiten , in 8.°.1798.

MEEST ZINSTORENDE

DRUKFEILEN.

In N". 24.
Bladz. 191, regel 16, staat; gelicht tot zulk een doel-leesjeschi.kt tot zulk een doel. Regel 20, staat; aan mannen ees - ook mannen. Bladz. 192, regel 8 , in de 2de kolom, staat:
Poplee - lees Pop/cc.
In N». 25.
Bladz. 194, tweede kolom, regel 11 en 12 slaat: en dikwerf
de overwinning geteemend wordt - lees - en dikwerf de overwinning verzekerd wordt. Regel 36 en 37 staat: wanneer de orde
n hunne kolonne gesteld is - lees - wanneer de orde in hunne
colonne hersteld is.
Bladz. 195, eerste kolom, regel 2, staat: ingeval van nood•.akelijkheid hem-lef s- ingeval van noodzakelijkheid hen. Regel
l, staat: den zijnen mogen rang-lees - den, zijnen rang.
Tweede kolom, regel 13, staat: de nieuwste wijze van krijgs
'.amen - lees - de nieuwste wijze van krijgs voeren.
Bladz. 196, regel 17, (tweede kolom), slaat: geschikt naar
len oorlog-lees-geschikt voor den oorlog.
Bladz. 198, eerste kolom, regel 24, staat: van Kornputees - van den Kornput - insgelijks in de tweede kolom in
regel 11. Op regel 16 dier kolom, staat: Grotf-lees Grol.
Bladz. 200 , tweede kolom, regel 7 , staat: en Fleurus vlag *s-en Fleurus lag.
»
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