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G E S C H I E D K U N D I G 

W O O R D E N B O E K . 
N M M " 

HAM. 
II UMALfJoANNesNATAll»), | 
ta Luik in 1709 geboren, 
was de xoon van UENDRIK-
WÏM»«M» kapelmeester der 
hoofdkerk, «n volgde »yn' 
vader m 1738 kt dien post 
op; bij «venaarde hem in 
talenten, en overtrof hem in 
roem. Twee rehsen, welke 
lijj naar Rome deed, en de 
verbindtenissen, welke h|} 
aldaar raet de grootste mees
ters aanging, droegen teel 
bij r om hem te volmaken in 
eèno kunst, waarin hij reeds 
de grootste vorderingen had 
gemaakt. De stoutheid der 
genie ontsloeg hem somtijds 
van de regel», en men stag 
hem met het beste gevolg 
nieuwe wegen inslaan, die 
do bewondering der kenners 
boeiden» Zijne landgenooten | 
hebben de opera Chanfontai-
n§ sieer geprezen, waarin 
«ene- »aw geestige en naar 
liet onderwerp sseer schrander 
gewjjssigde muasljk voorkomt. 
Üfijjne gebeden van Jumsrn.en 
JON.VTHAS , en de psalm-J» 
U liamim spevavi, welke 

A 

hff weinige dagen voor aj)n«H* 
dood, den 26 November 1778 
voorgevallen, op musijk 
bragt, moeten onder «ïjno 
beate stokken geteld worden» 
Hij had den geestelijken staat 
omhelsd ; asijn neef, HENDRIK 
HAKKI-, ia h-em opgevolgd» 

HAMANOJT AMAN, een Ama-
leoitAr, tNc»QOB" v»n A N U * 
»A«a» on gunsteling van As* 
SUBMIS, koning van Perziè\ 
wilde aieh aai* het hof van 
Rijnen, meester doen aanbid* 
den. Do Jood MUÏUIOCUIUIS 

weigerde hem deze eer te 
bewijzen. HAMW door deae 
weigering gebelgd, besloot 
den ondergang der Joden» 
en verkreeg tegen hen een 
doodvonnis. Hij had eeno 
galg voor MkR»óenEüs doen 
oprigten, toen ASSUKRUS ver* 
nam, dat dio Jood eertijds 
eene samenzwering tegen 
hem ontdekt had. De koning, 
erkentelijk voor eens dienst, 
dia nog: niet beloond- was* 
beval aan HA»UP*, MARDON 
CHKOS «egevieread dow 4e 

» > . - . . . • , * < • • 
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geheele stad te geleiden. 
Nadat deze onbeschaamde 
gunsteling zijnen meester 
door zijne afgunst en zijne 
wreedheid tegen zich verbit
terd had, werd hij aan de 
galg opgehangen, die hij ivoor 
zijnen vijand haddoenóprig-
ten. De geschiedenis van 
HAJWAN wordt door de heilige 
Vaders beschouwd als een 
der treffendste voorbeelden 
van de buitensporigheden en 
dolzinnigheden der trotsch-
heid, en van dé ongelukken 
en vernederingen, waarmede 
de Voorzienigheid deze ha
telijke ondeugd gewoonlijk 
straft. 

HAMAYDE (IGNATÏUS FJUN-
cïscus), doctor en hoogleer
aar in de regten te Leuven, 
In'die stad in I7Ï2,.-in den 
ondèrdorn vaiï'64 jaren over* 
leden , Was de godspraak der 
Nederlanden* Men raad
pleegde hem van alle kanten 
en over allerlei onderwerpen. 
Z$ne godsvrucht «venaarde 
zijne kunde* - Ohder al zijne 
geschriften is het nuttigste 
de verhandeling De recusa-
tionibns jïtdicum. Men be
dient zich in de regtbanken 
dikwijls met voordeel van 
hetzelve. •••-:.••' 

HAMBERGÊR. (GEORGE AL» 
BERTÜS), hoogleeraar in de 
natuur- en wiskunde te J e -
na, te Begerberg ia Fran-
kewland in 1662 geboren, 
overleed te Jetta in 1716. 
Men heeft van hein verschil

lende zeer op prijs gestolde 
verhandelingen over deze 
beide ^Wetenschappen. De 
meest bekende zijn: 1.° De 
iride dilnvii. — 2.° De op
tici» oöulorum vilris.**- 3.° 
Be hydraulictti de frïgote. 
— 4.° De basi computi éc-
clesimiivi, enz. Er heerscht 
in dezelve eene wezenlijke 
en nuttige en tevens zedige 
en omzigtige kunde in. ï>e 
verzameling zijner verhande
lingen is te Jena iö 1750, 
1 dl. in foU in het licht ge
geven. • 

"•''-.ff*- HAMCONIÜS (JÓACHIM)» 
de zoon van MARTINÜS HAM* 
cÖNitls, die zich door de uit
gave in het Latijn van zijne 
Doorluchtige mannen en Ge
schiedenissen Van Vriesland $ 
in 2 dLn heeft beroemd ge*-
riiaakt, werd teFollega, eert 
Vriesch dorp, gebaren. Iri 
1596 werd JOACHIM te Leu
ven in de wijsbegeerte ge* 
promoveerd, en verkreeg de 
eerste plaats. Daarna heeft 
hij gedurende zeven jaren, 
dezelfde Wetenschap in het 
Collegie het Varhen aldaar 
onderwezen. In 1602 Werd 
hij te Mechelen tot priester 
gewijd, en* is hij te fJèuven 
met grooten lof tot licentiaat 
bevorderd. Toen hij in het 
zelfde jaar door den aarts* 
hertog naar Vriesland • wetH 
gezonden, heeft SASBÖI,OÜS 
VöSKEWWs, öaVtsbiSSichop in 
partièu* van Philifpm, ein 
pauselijke vikaris iuA&Ver» 
eenigde Nederlanden y hem 



HAM. r 
tot zijnen vikarïs en darts* 
priester over de stad en het. 
gebied van hingen aange« 
steld. Hij is deh 2 Septem
ber 1607 te hingen aan de 
pest overleden, en wesd om 
zijne godsdienstigheid en an
dere deugden algemeen be
treurd. 

HAMEI, (JOANNES BAPTÏStfA 
B C ) , in 1624, te Vire in 
Nortncmdi)'e geboren, was de 
zoon van eenen advokaat;in 
den ouderdom van 19 jaren 
begaf hij.' zich onder de Va
ders van bet Oratorium, die 
hij echter na verloop * van 
tien jaren weder verliet, om 
pastoor van NëtiUli'Sur-M^f' 
ne te wórden; In 1663 ver
liet hij zijne pastorij voorde 
waardigheid van kanselier 
der kerk van Baywix.' 'ü^en 
gaf hij Vraéa gebeel en al aan 
zijnen :sthaalc ;voordenatrfüf-
kunde over. ,De groote COL
BERT Verkoos - hem in 1666 
tot secretaris der' akadethie 
van wetenschappen. . Twee 
jtiren later, nam hem ColiBEBT 
BE CRQISSI, gevolmagtigde 
voor den vrede van Aken, 
met zich' derwaarts. Du HA» 
MEiî  vergezelde hem ook haar 
EWgelatod, Hïj onderoam.dezp' j 
reisióp eenewijsgeerigewSj»»^ 
zijne voornaamste nieu\Ws»e^ 
righeid 'bestond daarin,Tom 
de geleerden, en „vooral 8en 
beroemden JSOVLE

 t e hefoe-
ken, 3iè hem, zegt Föjiïfi-
NELMA» al '3e schattën; der 
^röetondetvindèlykë uaftiuf 

kunde openfafei VanEondè» 
stak hïj over naaï Amstf* 
dam, en hragt er denzelfdeö 
geest. Hï) verzamelde op 
deze beide reizen rijkdom
men , waarmede hij zijne wer-
kcn.versierde. In Frankrijk-
teruggekeerd, hield hij niet' 
op te arbeiden tot aan zijnen 
aoód,. in 1706 voorgevallen. 
Gedurende zijn geheele le
ven stond hij ïn buitenge
woon-aanzien bij de grootste 
prelaten. Hij heeft echte* 
nooit anders dan kleine,be-
neficiën bezeten , en hij heett 
er geene gehad, van welke 
hij zich tolet- te gunste van 
iemand ontbloot heeft. Ue 
voornaamste vruchten zijner 
pen zijn: V> Attronamia 
phmica , en eene verhande
ling De me'téoris et fosnU-
lti° 1,̂ -iè. tü tfifift in 4.tö 
gedf dkt'.' 'jSsSati den. vorm van, 
zam en spraak, waarin deze 
beide werken- vervat' zijn', 
en aan die wijze; om dé 
wijsbegeerte te behandelen , 
erkent men, zegtFONTEKEI»-
Ï,E, dat .CICERO tot voorbeeld 
heeft gediend; maar men 
erkent zulks- mede, aan een 
zuiver Latijn, en aan een 

, tal geestige en [scherp--
'innige uitdrukkingen. Zïj-

'ne fclöeijende en rijke ver
beeld ittgskraent, heeft hSre 
bevalligheden over 0 dor
heid de,& onderwas ver-

eid* — ^DV&brporn^i 
JmrJ~ 3.° Dement-

«^ ..„.„—.««'—_'4i*i!te covr 
potejmimaïó ; alle drie SHé^' 

iV 4 / * . 
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zinnig,, de vruchten/ der 
overweging en der onder
vinding, — 5.° De consensu 
veterif et novos phiïosophitB, 
in 4,to, Rouanen, 1675. 
Men vindt er eene, soort van 
algemeene natuurkunde of 
liever eene verhandeling over 
de eerste^ grondbeginselen 
ïn. Hij doet er in zien, dat 
de denkbeelden der oude na
tuurkundigen niet zoo vreemd 
zijn als men denkt, en met 
de uitkomsten der nieuwere 
overeenkomen. — 6.° His-
toire etc. {Geschiedenis van 
de akademie van wetenschap" 
pen), waarvan de laatste 
uitgave, die van ,1701, in 
4.» is. —• 7..°. Opera philo« 
sophica et astrónomica^ Neu
renberg, 1681, 4 dl." in 4 t» 
•— 8.° Phitosopïiid vetus et 
nova, ad usum 'scholes ac-
commodata,, 170,0', 6 dl n in 

•si2.mo Met onpartijdigheid 
indt hij. in dit werk de 

ouüeVen nieuwe denkbeel
den. - \ 9 . ° Theologia spe-
culatrisel^nractica, 1691, 
7 dl.n in 8.vo>Jn zeer schoon 
Latijn» — }QS^rheologie&, 
clericorum semtmmig ac-
commodafai sianmarmnt^ in 
5 dl." Dit is eene verm 
derde en verbeterde ko^ 
uitgave van het, voorgaand* 
— ll.°, Jnstitutyones billi 
ca, seu sqxiptyrm sacrtz pra+& 
legpfyena^ina cum selecfrs\ 
anqoïlkiMiïbüs .in Penlateu-\ 
chttm. JÖit werk was de;i; 
voorlooper van .eejgiea grooteri • 

Bijbel, .tfanjsX'4m>>r i 
fol., en Leuven f rHti, ï 

fol. en met aanteekeningen „ 
waarvan een gedeelte; van, 
den Heer GUYAUX. - KICIUUD 
§iMON en dom CALMET, stel-, 
len er weinig belang i n , 
maar deze beide Commenta-
tors , zijn geene voldoende 
regters in dit stuk. Wel is 
het waar, dat de aanteeke-, 
ningen van DU HAMEI, niets 
bijzonder uitstekends, noch 
nieuws aanbieden; maar de 
Eijbel is geen grond, waar
op, juien met den nieu\vigt 
heidsgeest, moet arbeiden; 
het ware te wenschen , dat 
.BiciUBD SIMON zich volgens 
dit 'grondbeginsel had .gere
geld. — Men moet. hem niet 
verwarren, met eenen zeke
ren DU HAMEI., pastoor van 
Saint'Merry, te Parijs^ een 
gewaanden Heilige van de 
Janseniste partij,.. wiens le
vens ons door TRJBUVÊ (zie 

,dat artikel), is beschreven. 

HAMEI, DU MONCEAU (HEN-
DIHJK LODÈWIJK pu), te Pa-
rif s in 1700 geboren,, wijd-. 
de zijn geheele leven, om 
de kundigheden iiittebr.eiden, 
die betrekking', hebben, op 
'den landbouw» de zeevaart-
kunde , den handel, de werkr 
tuigelijke kunsten en, heeft 
over al deze onderwerpen, 
5ifiëV'.,o.rde en duidelijtcheid 
geschreven. Zijne wérken 
Iqinnen als eerste leerboeken 
beschouwd worden;,.,zij be-

.Vgt(en gewoonlijk fvve,rover-
wogéne nasporingen, d,e ont
wikkeling van verscheidene 
niqu'we en belangrijke proef» 
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némitigèn f methodische on-
derrigtingen, . zonder hoog
dravendheid; noch .platheid, 
aan zijn onderwerp. vreemd, 
geschreven. Zijne talenten 
verhieven hem tot den post van 
inspecteur' der marine. Hij 
overleed den 23 Augustus 
1782. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Traite etc. 
(Verhandeling over de ver
vaardiging van het touwwerk 
voor de schepen, enz.), 1747, 
in 4.to — 2.° Elêmens etc. 
{Grondbeginselen der scheeps-
timmerbonmkunde),1758, in 
4 to —. 3,° Moyens etc. 
{Middelen om de gezondheid 
van het scheepsvolk te on
derhouden , enzt), 1759, in 
i.2,rao __ 4,0. traite etc. (Al-
geiaeene verhandeling over 
de zee - rivier-' en vijver* 
viischerijen), injfol. met pi* 
— 5.° Elémen» &tc> {Grond
beginselen der landbonwkun-
de), 2 d l " , in 12.«o —6.° 
Traite etc. (Verhandeling 
over de bebouwing van lan-
derijen, volgens de grond' 
regels van den Heer TULL), 
gedeeltelijk uit hetEngelsch 
vertaald, 1750, en volg. 6 
dl.n , in ll.mo — 7.° Traite 
etc. (Verhandeling over het 
behoud der granen, en in 
het bijzonder der tarwe), 
1753 en 1768, in 12.«">... 
en Bijlage tot deze Verhan» 
deling, in 12.mo — 8.° ha 
JPIiysique etc. (De natuur' 
.kunde der boomen enz.)* 
1758, 2 dl.", jn 4.to — 9.* 
Traite etc. (Verhandeling 

óver de,loonien èft stwti'ken>i 
die in. Frankrijk-in de open 
lucht worden aangekweekt}, 
1755, 2 dl.n„ in 4.w — Wfi 
Dessemisetc (Over de zaait 
plaatsen en kweekerijen van 
boomen en- over derzelvèr 
aankweeking), 1760, in 4«t0-
— ll".°7)e Vexploitation etc. 
(Over de uilroeying der bos* 
schen), met de beschrijving, 
der kunsten, die in dè bos» 
schen aangewend worden,,, 
1764, 2 dl.n, in 4.K> , met 
platen. — 12.° Traite etc. 
(Verhandeling over de vrucht-
boomen), 2 dl.n, i n 4.£5», 
met 'bijna 200 zeer wel naar 
de natnur gegraveerde platen 
versierd. — 13.° Traite etc 
(Verhandeling over de mee" 
krap en de aankweeking der* 
zelve) , in 12.wo en verschei
den »andfere .y^öiandelïngfen, 
voorkomende in de Beschrij
vingen der kunsten, door de 
akademie van wetenschappen 
geleverd. 

HAMELMANN (HERMANUS) , 
te Osnabruggen in 1525 ge
boren , begon aldaar de leer 
van LUTHER tê prediken. Uit 
die stad verdreven, werd hij 
te Bilefeld door de Kanoni-
ken opgenomen, alwaar hij 
de jeugd volgens de Cate
chismus van zijnen patriarch 
onderwees. Hij werd ver
volgens benoemd tot opper-
bewindhebber der kerken;yan 
het Hertogdom Brunswy&i* 
om dezelve, volgens dejAflff8' 
burgsche geloofsbelijdeflfts te 

A 5 
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regelen» Eindelijk werd b\] 
in 1593 algemeen opperbe-
windhebber van het Graaf
schap Oldenbiirg, en over
leed in 1595. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.°; 
Comvientarins in Pentateu-
c/iutn, 1563, ir» fol. — 2,° 
Opera genealogica+7iistorica 
de Westphalia et Suxoniu 
inferiori) Lemgow, . 1711, 
in 4.to» op prijs gesteld. «— 
3.° -Chronicon Oldenburgi* 
cum r Oldenburg, 1599, in 
fol. in het Hoogd, Deae 
krbnijk der koningen van 
Denemarken, uit het huis 
Van O&denfinrg , dat in U4.S-
is begonnen te regeren, wordt 
ondanks er weinig orde noch 

' bevalligheid in gevonden 
wordt, Zöör geacht. 

•f HAMEiiSVELD» (IJSBRAND 
VAN) , in Febriiaïij 1743, te 
TJtreeht geboren > was na 
verschillende standplaatsen 
als Protestantsch predikant 
te hebben gehad, vóór het 
jaar 178-7, hoogleeraar aan 
de hoogestjhool zijner geboor» 
plaats; de staatsomwenteling 
in dat Jaar voorgevallen, be
roofde hem vanN dien post, 
en dééd hem eerst te Dttr-
gerdam, en vervolgens te 
L&yden\ als een vetgeten 
fourger leven. JMadat d"e stad* 
houderlijke partij in lS'öS'b'g*-

4«weken was, tötondé zich 
VAN ftlATttELSVEXt», een der 
ijverigste voorstanders der 
omwenteling, 'ten gunste der 
party voorgevallen, welke 
hij altijd gediend had. Na 

gedurende eenigen tijd in de1 

volks-club te Leijden, waar* 
van hij;,,, om zoo te spreken, 
de ziel was , . het voorzitter
schap te hebben waargeno
men , werd hij in de natio
nale conventie tot vertegen
woordiger van het Nederland-
sche volk benoemd , in wel
ke vergadering hij verschei
den welsprekende redevoe
ringen hield: men onder
scheidt voornamelijk die * 
welke betrekking heeffc op 
de staatkundige regten de? 
Joden in Holland, Het schee'n 
echter, dat VAN HAMELsvEtD,. 
als godgeleerde en letterkun» 
dige, alhier niet op zijne 
plaats was; ook werd h$ 
niet herkozen, en keerde tot' 
zijne vorige letterkundige 
werkzaamheden terug. In 
1812 ging hij te Amsterdam 
bij zijnen eenig overgebleven 
zoon inwonen, doeh werd 
aldaar spoedig- d'oor eene 
ziekte overvallen, die hem-
reeds den 9 Mei van hét
zelfde jaar in het graf sleep
te. Hij heeft een oneindig 
getal oorspronkelijke schrif
ten , en vertalingen nagela
ten , waarvan de voornaamst e-
zijn: 1.° De bijbelverdedigd* 
8 dl.n — 2.° Het nieuwe tes
tament nmr het Grieftwti 
met korte aanmerkingen vovr 
ongeleerden. — 3>° Het ow 
de Testament naar Ml He-
brêewDschy mede met aan-, 
merkingèn. — 4»° De Ape~ 
crijfe boehen, — 5*° De aard
rijkskunde des Bijbels-, '*& 
dl.n met kaarten, welk laat-
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té werk 'door R» J3NI8G5» te 
Sfombürg in hetflóógdnitach 
vertaald is. >*- 6»° #<? ©raag-* 
ötf,,6 dl.n — 7.° Be Zede* 
lijke toestand dep Neder» 
hndsche natie op het vitode 
der achttiendeeeuwi *r- 8*° 
Dé toelmeenende raadgever* 
5 dl.» — 9*° De ongeveins
de Christen* :. 4 dl.n — 10%° 
Bijbel-Geschiedenis met pla
ten. '-*>: 11.0 De Christen 
bevestigd in zijn gelo&f. *•»• 
12-.° De Humader.-:-r* 13.° 
2)ö kerkelijke G'ésëïdedénis » 
itt 28 dl.n Na dfe& döodvan 
VAN HAlWEfcsVËiiD heeft, de 

' Hoügleeraar Ai ÏJpteï, déze 
geschiedenis vervolgd', en 
het laatste deel, (het 20.« 
niet een algemeen inhotids-
règtster), is ïn 1807 in het 
licht verschonen $ ^ D i t zijn 
&& voornaamste >oc*sprölike* 
lijke berken Vaft VAK- HA-
MEiiSVEtD, de Voornaamste 

, Van 's mans vertalingen «ijn: 
W PETRUS AmmtVede-
matige bedenkingen övër de 
boeken der '•&.:••& ïiit het 
Moogdnitseh. —-J.2.° j . D. 
MiCHAëLts, oostersche en 
uitlegkündige Bibliotheek- —. j 
&*> Proeven van een Bij'-! 
%ehch zwmemtel der leer-
'Stellige godgeleerdheid, door 
D. G.M BAÉLET* met aan
merkingen. — 4.° Verkla
ring van den brief van PAU-
lus aan de Ephezersen Ro
meinen, door g.Ai CRAMER. 
— 5»° Geschiedenis der 
•mensMeid door XsELfR.-**-
6.° ïnleidinig in het Q* Tes
tament 9 door J. 4x. EJCÊ» 

ë&m, iserMariwgdërgeschie--
denis van êe begravingen 
opstanding volgens de vier 
Evangelisten* •••—-. 8*°' •'JKbst. 
flriaf * geschiedenis van dé 
•vijanden van de Christelijk 
ke Godsdienst, enz. :-^- &" 
Oréstes en Harmfone, dob* 
J. DÜSB. ,.—• 10,° Inleiding 
tot de oude Fabelknnde der 
Grieken en Romeinen j door 
C. T* .DAMM.-^- llS JESÜS 
menschenkenniè, door J» j&» 
EWALB*•"*->• 12,d NUumtë 
berigten over hei Turksehè 
rfy'fi, <*. 13.° Geschiedenis 
van den zevenjarigen ó0rlóg9 
éoor ARCHEniaQVS.,'•**• 14^ 
J9«? Jongeling, door RA$E* 
NER, GÏESEKE , KRAMER én 
anderen; •-*• 15.° Karakter 
van ffltEDERlK Sh-y^daor 
MirèMmi^ai^ WJ Grmd*- '• 
b$gitëseM- der zedelijke we
tenschappen t door J. BEAT-
T(E, vit het Eögelsch. *-*-', 
17;° ;jÖê -strijdigheid de* vier 
algemééne aangenomenEvan
gelisten en de kluarblijhe^ 
lijkfieid van derzelver echt-' 
heid'.y onderzocht* do&r E* 
EVAÏÏSOÜ', uit hetEngelschv 
:—- 18ï° Geschiedkundige èn 
Viijsgeesrige '• Gedenl'Jchr'iftèn 
over PJUS VI., uit hét 
JFratisch. *~ 19." Be echtheid 
der Evangeliën bemeten % 
door J. PRIESSTLEY , wit het 
Engelsen, met aahm«rkin'-
gen. «- ÏÏ0.° MgemeeneW 
tfèhieêeni's van- SvmM&ex, 
naar het BöOgdvltsehï*tf-$w-
sierém-i 1795 - -*- 1704 « 
dL«, ÏH 8-vo H^t »«ooraI 
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in dit laatste Werk, en- vele 
andere lettervruchten van VAN 
HAMELSVEI,D, dat de sekte
geest,, en des schrijvers 
vooringenomenheid tegen de 
Catholijke Godsdienst door
stralen, waarom dezelve in 
de handen van vele opper
vlakkige lezers zeer gevaar
lijk worden. 

•f- HAMER ( PETRUS ) , de 
zoon van een. beroemd pre
dikant, werd den 14 Octo-
ber 1646 te '* Gravendeel ge
boren. Hij was naanwelijks 
7 jaren oud toen hij zijne 
ouders, verloor. . Zijn oudste 
broeder en zijne zusters droe
gen Jzorg voor zijne opvoe
ding en lieten hemFransch, 
Latijn en Grielcsch leeren. 
Hij maakte zulke buitenge
wone vorderingen in de bei
de laatsta talen, dat hij in 
1662 bekwaam, geoordeeld 
werd om naar d* hooge school 
te gaan* Men zond hem-dus 
naar Letfden, alwaar hij zich 
verder in het Grieksch be
kwaamde en waar • hij het 
Hebreeuwsch leerde. Hij' leg
de zich ook op de wijsbe
geerte , de wiskunde en 
de Godgeleerdheid toe. In 
1669- werd hij voor de clas
sis van heijden onderzocht 
en als proponent aangenomen 
Met oogmerk , om», zjch-ver
volgens bekwaam, te maken 
om ~in bet Fransch te kun-
rjën prediken , ^ondernam hij 
ïn 1670 eene reis naar Frank-
ryk* ;Na . zich eenigentijd 
te JSantes te hebben opgV 

houden-,'.'alwaar hij ont-
scheept was, ging hij naar 
Parij8) waar hij de lessen 
en de redetwisten der. Sor» 
lionne hoorde, en waar hij 
zich den toegang tot alle be
langrijke bibliotheken ver
schafte. -Middelerwijl dat hij 
zijn tijd zoo aangenaam door-
bragt noodzaakte hem het ge
rucht , dat zich begon te ver
spreiden , dat de koning van 
Frankrijk voornemens was 
den oorlog aan zijn vaderland 
te verklaren, naar Holland 
terug te keer en. Hij werd 
in 1672 tot predikant te iVtt-
mmisdorp- beroepen, waar 
hij in 1716 overleed, na er 
zyn predikambt gedurende 
veertig jaren te hebben uit
geoefend. By was in 1671 
met HELENA VAN TIELE ge
huwd , bij -welke bij vijf zo
nen en vier dochters had ver
wekt. Eenige door hem na
gelatene schriften, zijn .van 
te weipig aanbelang (als zijn
de meestal reeds lang verge-
tene, dwecpachtige sekte
stukken) om alhier vermeld 
te worden*. 

HAMIIJCAR , een naam, die 
aan verscheiden Karthagers 
gemeen was. De meest be
kende is de vader van HAN» 
NiBATi, die BAUCAS bijgenaamd 
werd. Hij verwoestte lior 
lië, gedurende vijf j,aren , 
tot • dat hij met zijne vloot 
bij Trapani, in het jaar 242 
vóór J. C. overwonnen werd» 

.Omtrent 20 jaren later werd 
hy in Spanje gedood, U4J.-lleÉ 



HAM. . "U 
aan HANNIBAL, zijnen zoon, ee-
nen eeuwigen haat tegen den 

, Komeinschen naam zweren, en 
' liet hem met zijne beide an

dere broeders, als drïeleeu-, 
wen na, die tot aan hunnen 
laatsten zucht den boezem 
van Rome verscheuren moes-

•;• t e n . ; ; . 

HAMII/TON (ANTONÏUS graaf 
van), uit het oude huls van 
dien naam, in Schotland ï 
werd in 1646 in Ierland ge-
horen, en stak met zijne fa
milie, die KAKEL II . gevolgd 

. was V 'toen hij na den dood 
van zijn' vader in Frankrijk 
eene «schuilplaats kwam zoe
ken , naar dat land over. Na
dat die vorst op den •troori 
sijner, vaderen was hersteld , 

.volgde HAMH/TON hem naar 
Mrigèiand. ' Het was aistoen* 

„dat de graaf van GKAMWÖNÏ 
mét zijne zuster, eene der 
beminnelijkste personen van 
haar geslacht, in den echt 
trad. Dé nieuwe echtgenoot 
nam zijne vrouw mede naar 
jFrankrifh, De graaf van 
HAMII/TON stak dikwerf 'de 
zee over, om haar te bezoe
ken. Hij was eindelijk ge
noodzaakt, om er voor altijd 
te verblijven) • toen JACOBÜS 
I I . , na het verlies zijner sta
ten , er de wijk kwam -rie
men. Hij overleed te Saint-
Germain-en^haye in 1720. 
Hij had eenen vluggen en 
kieschen geest, eene leven
dige en schitterende verbeel
dingskracht. Men verwijt 
hem zijne neiging voor de 

hekeling. èlijne werken ïn 
174Ö, ïn 6 Vli.»-in 12.«»>ge
zamenlijk uitgegeven, -be» 
vatten; ï .° Gedichten van 
geene zeer uitstekende ver
diensten* w 2 , ° Tóoverver-
tèllingèn» —- 3ë M&noriën 
van den Graaf' vtih 'GRAM" 
3Ï0XT (PlULIBEB^i tliö 
twee deelen dezer uitgave; 
beslaan, en die men afzon» 
derlijk gedrukt hééft. Déze 
Memoi-ië'n, waarvan het za
kelijke zeer onbeduidend is » 
hebben enkel de verdiensten 
van eenert levendigén en vro»? 

lijken stijl. De laatste e* 
beste aller uitgaven der Wer-? 
hen van HAWILTOJÜ , is in 
4dl.nin8.vo, Parijs, 1812» 
of 5 dl,n in 18.wo 1813. 

* HAMIETJON (GBORÖË) > een 
Ingelsch génètSal, en graaf 
xm-Öthney, werd in 168». 
in Schotland geboren. Hij 
was de zoon van "WitüËM 
DOUGLAS graaf van Selhirh* 
Daar deze met ANNA heïto* 
gin van HAMII/TON, afkoms
tig uit de graven van H A 
MII/TON (zie HAMII/TON—AN
TONÏÜS) gehuwd, was , zoo" 
werd er in het huwelijks -
verdrag bepaald, dat al de 
kinderen, die uit deze ver-
eeniging zouden geboren wor
den, den moederlijken titel 
zouden voeren. DÓÜGÜAS 
zelf werd in 1660 tot hertog 
van HAMII/TON verheven; ©e* 
ze hertog die veel bfdiiég 
om in Schotland hef'jg«K»g; 
van'het huis maw ,0émp, 
m deong^luklewWöf*4ö«* 
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BUS II,, den Engelschen troon 
beklommen, in Schotland 
te doen herkennen, overleed 
in 1694. GEORGE die het on
derwerp van dit artikel uit* 
maakt, was de vijfde zoon 
van WifcLEM, hij onderscheid
de ?ich in de loopbaan der 
wapenen» en vooral in de 
veldslagen van Boyne, waar 
de ongelukkige JTACOB Ŝ JI. 
bijna was omgekomen, t& 
Atttrimi te>Si$enkerfrent bij 
de belegering van Althone 
én?*» Maar lord HAMWTON 
had het ongeluk te vechten 
voor een'overweldiger en te
gen fijnen wettigen koning, 
JÓes?e trouw, of beter dese 
muiterij, verwierf hem van 
wege koning WÏMJEM JIJ» 
de waardigheid van pair van 
Schotland en den titel van 
graaf van Qrknëy* Hij droeg 
bij, in deoorlogen over deérf-» 
opvolging i tot den schitteren., 
den roem van den vermaar» 
den MARLBOROUGH, en ont
ving van den koning nieu
we eerbewijzïngen? Hij werd 
achtereenvolgend tot generaal 
van de infanterie i gouver* 
jjeur van het kasteel van E": 
dwbnrg en lord luitenant? va» 
het graafschap Clydesdqle 
benoemd' Hij overleed %% 
Londen in 1737, w 4en ou^ 
derdom van 57 jarew, Hm 
beeft opgemerkt, dat met de 
mannelijke linie van HAMII> 
TON de onwrikbare getrouw 
heid van deze familie yoot 
hunne wettige koningen, de 
SiuAB-ra, als uitgedoofd was* 
Ee «ijttwle, mannen van dejj [ 

naam van HAMIKCQN gefeest* 
te weten, JPATWCK* eerste 
bewerker van de gewaand 
hervorming in Schotlatidi eft 
om «ïjne dwalingen in 1§26 
tot de dqodstrsrf veroordeeld* 
« JACOBPSJ, graaf van Jkk 
«•«« hertog vfin ChateH&cmlt 
overgrootvader van den graaf 
ANTONIÜS , schrijver van de 
gedenfacli rif (en va,** (*MM-
MOUT» De hertog jAgouVB 
was gedurende eenige;maanr 
den regent van het koning*, 
rijk Schotland* im $4$ van 
de minderjarigheid va» MA» 
n u STUART. Hjj had de 
hervorming omhelsd, mm 
vervolgens trad; hfj in den 
schoot der :Catholp;e. kerk 
terug, en gverleed in 1576» 
W jAconifs l , hertog van; 
MmiHo-to w Ï606 geho* 
*en, was, j;ee? gehecht aan. 
het huis der1 STUARTS, en 
mededinger in raagt van den 
heruchten ÜVIojsRosBj hijstreed 
legenden overweldigerCRQM» 
WEM- die hem eindelijk ge* 
vangen nam» en hem in 1648 
ten dood veroordeelde* -.»-«• 
HAMftfosi (GAVIN^S), een 
bekwaam schildef welke ve» 
1» schilderijen heeft nagelat 
ten, liet verscheiden np* 
d&lvingen in de Romeinsene. 
staten doen en trok er beel* 
den en vlakverheven hejeldt 
Werk uit» welks oude ge* 
dankteekeng waren, Méï» 
heeft van hem; SohoM ito.* 
Uqa p»Qtvrmi RWG* 1773» 
in fql, Hij i% in I W over* 
leden* —i ioBERws Hma* 
W * een g§«eMb.ej?i!,. h»efl 
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verschillende verhandelingen 
over de koortsen geschreven, 
overleden in 1793.— Wn> 
iEM HAMILTONV een ander, 
geneesheer, heeft geschre
ven: Waarnemingen over de 
eigenschappen en het ge-
brpik van Jietpaarsche vin-
gerhoedkruid, voor de «o«-
ièrzucht 9 tering j purper-
hoorts, enz. Hij is in 1808 
overleden. >— "VVIHJEM; GE-
RARDRS HAMIWON, een staats
man én vermaard redenaar 
bij het Engelsch parlement. 
Üij werd kanselier van de 
schatkamer in Ierland, en 
overleed in 1808» Men heeft 
hem zeef langen tijd voor 
den schrijver der Brieven 
van JvNtus gehouden. 

* HAWUCTON (Sir Wn> 
iiA^i),, een, geleerde Schot, 
Werd in 17&0 bij Edimburg, 
uu eene beroemde familie 
geboren, welker fortuin ech
ter bijna, te'nièt was. Een 
vóordeelig huwelijk, in 1755 
aangegaan* stelde hem in 
staat, pm zich op eene zijner 
geboorte waardige wij ze in 
de wereld vooste doen. In 
1764 tot afgezant te Napels 
benoemd, vond hij, de gele
genheid omaan zyne neiging, 
ter waarneming der groote 
natuurversclujnselen te vol
doen , : en hg vormde eene, 
maatschappij van geleerden 
en kunstenaars, wier werk
zaamheden hij aanmoedigde. 
Het schijnt echter, dat de 
bescherming, welke hg aan 
de kunsten verleende, njet 

geheel helaingelops was J het* 
Welk een Fransche afgezant 
aan het hof van Napels deé<? 
zeggen: «Deze Engelsch-
man geeft zich uit voor een 
beschermer der kunsten; en 
het zijn de kunsten, die hem 
beschermen« want dezelve 
verrijken hem." De volgen* 
de trek bewijst, dat hij zich 
niet bedroog. Nadat hij zijne 
tweede vrouw door mevrouw 
LE BRUN; had doen afschil? 
deren, stond hij dit portret, 
zonder bedenken, aan eenen 
liefhebber af, die ex hein 
eene winst van twee honderd 
guinjes voor bood, Hü had 
zich een rijk kabinet ge* 
vormd, waarin men vporna» 
meiijk eene prachtige verza
meling van Grieksche vazen 
opmerkte» die hi j in 1765 
van het huis, govcinari van 
Napeh kocht. Alvorens, 
dezelve naar Engeland te 
zenden liet hij, uit vree* 
ze, dat dezelve door de ver* 
voering mogten beschadigd 
worden» door den kunste* 
naar HANCARVIM<E afteeke* 
ningen van dezelve vervaar* 
digen* die in een werk, on
der de. bescherming van den; 
koning van Engeland in het 
licht verschenen, en ten ti* 
tel voerden; Mtruri»ehe% 
ÜriehscM en HomeinscJte 
Oudheden, in het Engelsoh» 
en Fransch» 1766» 2 dl»ifc 
f al, Ijïj verloor zijne doen-
ter in 1775* en zijne eerste 
vrpuw »n 1782. Twee jarenv 
later onderaam hf} eeo« *eia 
naar Em&ebmd, ^rn^sa, d* 
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• beweeggrond^ zoo als men 
meent, was, om zijhen Heef, 
den Keer.GREvii.iiE, te belet
ten een' huwelijk met eené 

, vrouw aan te gaan j die zich 
door haargedragzulkeene ver» 
bindtenis onwaardig maakte* 
Het huwelijk werd in de daad 
tegengehouden; maar daar 
déze vrouw {miss HARTE) , 
vervolgens in Napels was 
geweest, wist zij de gunst 
van Bir 'WILMAM zbo-'-wel'tê 
winnen, dat hij niet bloos
de , om zelf te huwen met 
diegene, welke hij onwaar
dig had geoordeeld, om met 
zijnen neef vereenigd te zijn. 
In 1798 werd hg tot geheim-
raad benoemd; en het was 
eerst dit jaar , dat mj miss 
HARTE voor zij ne vrouw er-
Icende, die den naam van 
lady HAMIJOTON aannam. Tóen 
de Franschen in 1798 het 
koningrijk Napels overmees
terden , volgde hij den ko
ning der Beide*Siciliè'n naar 
Falermo. Hij werd door zijn 
bestuur ih 1800 teruggeroe
pen, en overleed te honden 
AM 6 April 1803. De on
geregeldheden zijner vrouw 
hadden bijna zijner geheele 
fortuin dén bodem ingesla
gen, hij kon haar slechts een 
jaarlij ksch inkomen van 700 
ponden nalaten. Hij gaf in 
het licht: ï .° Waarnemingen 
óver den bergVësuvius, den 
berg Etna, en andere vuur~ 
èpuwende bergen, met pla
t en ,Londen , 1772, inS.vo. 
- - 2.° CampiPhlegrcBÏ, Na-
pÜrïlffi, 2 di.n in fol.: 

i 

De teekeningen, die de be- i 
lahgrijkste liggingen van j. 
plaatsen van het koningrijk J 
Napels aanbieden, zijn zéér \ 
zorgvuldig en naauwkeurig ' 
uitgevoerd* \ ."..'•'.. 

•'"•"*;. HAMIÏTTON(EMMALïpïA 
öf HARTE, ta.dg)y eenë door 
hare listen en haar wange
drag beruchte vrouw, werd t 
in 1760 geboren, en was dè; 
dochter van een en arnie'n 
dienstknecht in het grlaf-
schap C/^e^er. Hare moe
der nam' haar mede naar het 
prinsdom ' Wallis, alttfaar 
EMMA in den. ouderdom van 
13 jaren, in hoedanigheid 
van gouvernante, bij de kin
deren van den heer TetöMAS," ] 
zwager van den beroemden j 
graveur BoYDEMi, werd ge- j 
plaatst. Maar weldra ver- j 
Veelde zij; zi'ch aïdatfr, en. 
begaf zich drie jaren daarna 
naar Londen, alwaar z | j jn '! 

dienst trad van eenen kra-' 
mer der markt SÏ. James. 
Door éenè dame van den goe
den toon opgemerkt ï nam zij j 
de aanbieding aan, welke 
haar gedaan werd, oirt haar 
tot kamenier te verstrekken. 
In deze nieuwe betrekking 
aan de ledigh eid overgege
ven, bragt zij haren tijddoör 
met het lezen van romans en 
toonèelstukken; ;en teïwijl' 
zij de schouwburgen bezocht, 
Vormde zij zich voor de rol, 
Welke zij moest spelen. Maar 
diè smaak, welken zij begon 
aan den dag te leggen,jbe- . 
haagde niet aan hare mees* 

http://Keer.GREvii.iiE


H A M . 17 

teres; zij werd dua ontsla
gen , en daar zij zich zonder 
middelen van bestaan bevond, 
zag zij zich verpligt, om zich 
als dienstmeid in eéne kroeg 
te verhuren, die de verza
melplaats der tooneeJspelers, 
toonkunstenaars en schilders 
was, én te midden van welke 
EMMA. , volgens hare Memo-
riè'ê, hare deugd ongeschon
den bewaarde. Doch weldra 
moest zij de loopbaan der on
deugd inslaan. Vernomen 
hebbende, dat een jonge Zee
man, haar bloedverwant, was 
gevangen gezet, begaf zij 
zich, om genade voor hem 
te vragen, tot den admiraal 
Hr ; JottN WILLET PAYNE , 
toenmaals kapitein, die, door 
hare schoonheid getroffen, 
den veroordeelde vergaf, en 
EMMA, tot zijne minnaresse 
maakte.' Méér en me.es. Sn 
haar verliefd, gaf de kapi
tein haar onderwijzers, om 
haren aanleg te ontwikkelen. 
EMMA verwierf in korten tijd 
vele bekwaamheden, en werd 
daardoor des te gevaarlijker. 
Eenigen tijd daarna stond 
JOJHN WiiitBt, volgens een 
in Engeland vrij algemeen 
gebruik, zijne minnares aan 
eenen ridder FEATHER,STON-
HANGH af, die haar naar een 
prachtig landgoed in Sut-
seX' voerde. Maar na ver
loop van eene maand brak 
hij zijne verbindtenissen 
met haar af, en EMMA, 
zonder ondersteuning ' én 
zonder hulpmiddelen, liep 

XII . PEEI. , 

I door de straten der hoofd-
| stad, zich aan'alle buiten-

sporigheden overgevende. Zij 
was aan dien trap van ellen
de en vernedering ter prooi, 
toen zij dé aandacht boeide 
van eenen beruchten kwak
zalver , doctor GBAHAM , in 
geheel Engeland i door zijn 
elastiek bed, het bed van 
APOLLO genaamd, en zijne 
megalantropogenetie (kunst 
om geestige kinderen te têe-
len), in geheel Engeland 
bekend. Hij maakte zich 
meester van de sclioone EM
MA, stelde haar, naauwelijks 
met eenen ligten sluijer be
dekt, onder den naam van 
HYGIJEA. , godin der gezond
heid, op zijne stellaadjen voor 
de oogen van; hej publiek, 
ten toon. De, schilders en 
beeldhouwers, even. gelijk 
de overigen uitgelokt, beij-
y^den zich, om de nieuwe 
godheid aftesohildéren en in 
beeldwerk te;brengen, en 
onder dezelve, de beroemde 
ROMMEÏ , die haar /in alle 
houdingen voorstelde $ ejfy 
smoorlijk op, haar ,verliefd,ê»; 
Maar EMMA, dreef bare eer
zucht verder | en het geluk
te haar eene overwinning te 
maken, die hare eerzucht 
meer vleide; die namelijk 
van eenen door zijnen geest 
en zijne geleerdheid beken
den man , KAHEÏ. GHEVILM; , 
uit de oude familie der WA^-
WICHS. Deze, liet zich zpp-
danig door zijnen harjBfogt 
verblinden, dat by besloten 

http://me.es
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liafc, haar té« ht» wen; 'en hij* 
.zou zülks>óofe gedaan heb
ben , donder het" beletsel,| 
hetwelk zij» oom-, Sir Wïï,« 
•iiXM-ÖAMitTOSi dit huwelijk 
-i0 den 3-#ég "stelde. • Toe» 
de 4ieer' QRËVÏLILE in 1789 
•Van zijne fortUin en zij no 
posten' Beroofd! werd, zond 
hij EMMA tot zijnen etfm naai* 
Napel* i alwaar hij afgezant 
was , om ër geldelijke oft-
iderstènhing van té erlangen.; 
'Zoodra hij EMMAhad gezien, 
*atte hij'eeneninog hevige-
réii haritstogt voor haar op i, 
daWdieh;«*an zijnen neefv 
Hij -v&rgifc öogenblikkelijk 
dé' verachtirfg j" met welke hij; 
dé^e vrouw; behandeld had , 
eri er ^prool'eette nieuwe 
verbid tëntsüif Voort», waar
van di^vOörnaamstë1 bepa
lingen #arën ,* '3ét'^e! heëtf 
ëhèviMèy vah' alle rëgtën V 
Wtelké^if op EtasiA had, zfoü 
aftsien f'térw'öl' dié oom inte-
gèide'êr-d^'^'chtflden van zij
nen tfëéf* zbü <b»é*alenf. 'Het 
scHijiït'nfèt, d-afc he«-EMH* 
f%i köëéte," qili tan 'eëtten 
ntóri të:;Mfcheid*n'*? die vöör 
hlar 'üób' vvele? opofferingen 
hrffl: M a a n . ®9 beiïjvei'dë 
zf eb afs^tbett Ü zoo Veel :alé 
h«*haW ntö^lijk was; ötf* 
weder'" ih openbare "achtitfg 
iê^gerakeht* Het nuts van 
& V : W I £ M A M wa$ de verga
derplaats der 'kunstenaars* en 
geïeetde'n; 'dieife maakten haar 
aanhoudend hun hof, en de 
adel vm Napëfs ,• die eerst 
geweigerd; ha'flv om de min* 
nares van Sir ÜAMU/TON te 

f zien;, begon naar langzamer
hand te bezoeken. Bekwaam 'f 
in de kunst, om te behagen, 
verhoogde zij'hare .buitenge» 
Wone schoonheid., door* de 
bevalligheden dec kleeding, ; 
Waarin zij dagelijks verschei
denheden wist te whréngen» 

,: Zij bootste met dezelfde be
valligheid , de vrouw van den 

: Indóstan als die "van Egypte t 
; na,r nu zag men;„haar: als 
; «ener ASPASÏA y^dan als Bene | 

, HELENA of eene/ DIDO*; • zij j 
schitterde vooral bij. het-dan- \ 
Sè» ;he t i s in deze oefening 
dat zij uitmuntte, om 4? hou
dingen en ' vormen aantene-
ihfen •» die het gesclüktste 
Waren'om te; Verleiden-, en 
de goede ;zederi hébben Baar 
|ë» danken ,;.; de uitvinds tér-
vaneden meer dan-welhisti* 
gen'dans., der SG&all,ete.«ijn ,i 
dleif itten niee-dan al te dik" 
Wij Is' op ohz.e tooneèlen ziet. 
Deze verleidende» hoedanig» ] 
teden -vetblinêden'HAMii.ToN 
ft#langeï zoo ineër, die ein
delijk besloot haar; tot zfrhe 
eehtgenoote té nemen. ' I n . 
1791 -eenfe réis 'naar» Enge-
lüisd gedaan hebbewdei werd 
hfet huwelijk voltrokken; en 
ióeti -̂'hij te Napels terug 
k%aft» •;' Stelde hij dadélijIe 
zljöéf-nieuwe eehtgenoote aan 
aan: 'het hof voor. Dë ko
ningin MiRiA CAROMNA ont
ving' baar'op de innemendste 
wijze,( èn schöttk haar wel
dra-haar- verfipouweni Zij 
noodigde haar op 'hare ge
heime, avondmaaltijden; en 
der godin HYGIJËA, va«; den 



H A M. 19 

Jkwakzalver GRAHAE^ yiel 4ik-
w,erf 'ide jeep ten - deel, bet 
hed eenpr vorstin té. deelen. i 
U,et'WflS emtrenj: dezen tijd,» 
dat zij kennis maakte met 
den beroemden admiraal NEÏI-
-SON* toenmaals scheepskapi-
•tein yart het schip Am4ga-
wzninm. -Men wi l , dajt de 
ambassadeur «n zijne echt- >, 
:genöote•;,. hem ziende, eene r 
bijzondere vriendschap voor 
liern opvatten. Die vaht"Win- ; 
WAM Werd zoo, sterke dat 
ondanks de liefde, welke 
hij steeds voor" zijne vrouw 
koesterde, hij zich hield 
alsof bij de meer dan vriend
schappelijke " verbindtenis 
niet ontdekte, die tusschen 
haar en NEÏ,SON heérschte. 
Spanje vond zich toenmaals 
geplaatst,, tusschen Mnge-
4anè<* dat zijnen handel; in 
den .^grond kon boren f; en 
Jfitanliryki dat niet minder 
;te /vreezen ; was. In dezen' 
«gevaarlijken toestand, had 
KABEL IV» aan zijnen broè-
:der, den koning vm*Napels, • 
eenen vertrouwelïjkehi brief 
geschreven, waarin hij zich 
over eenige handelwijzen 
-van \Gtjoot' Briltannïê'p te 
zijnen opzigte, beklaagde. 
De koningin, aan welke 
FERDXNAND VI. dien; brief 
«mededeelde, had niets zoo 
-dringends te deen, dan er 
hare 'Waardige vertrouwe*-
-linge mede bekend te ma
ken ; en'deze zond dadelijk 
,den Woordelijken tekst van 
denzelv«n, aan het kabinet 

van honden. Zonder andere 
oorlogsverklaring, viel En-* 
geland de Spanjaarden ter 
zee aan ï • en de veftrouwe-
Jijkbeid der koningin van 
Napels, kostte aan Spanje 
twee fregatten>+ vier. milli-
oenen doliers en vijf hon-' 
derd gesneuvelden of ge
kwetsten. .Terwijl .INELSON 
te, Napels hij, lady HAMII.-
TON was > maakte BONAPAR-
,TE, op zijnen togt naar jE-
gypte^ zich meester van 
Malta, Om een verlies te 
herstellen, dat hij niet had 
weten voortekpmen , achter
volgde hij de Fransche vloot, 
die hij na , een verschrik
kelijk gevecht, in de re4e 
van Abukir vernielde. Hij 
keerde naar Napels terug en 
zijn intogt in: die stad, was 
een .ware zegetogt; het volk 

-begaf zich in. menigte naar 
de haven, om hen» te ont
vangen, en lady H A M I M W 
plaatste zich naast den ad
miraal , oni zijnen ïoem te 
deelen. Van dien oogenblik 
af waren het -niet anders 

,dan feesten en vreugdebé-
ïdrijven, gedurende welke 
Sir WnxuMjiüéet* dan ooit,, 
de vertrouwelijkheid, die tus» 
schen zijne échtgenoote en 
den admiraal heersehte, vol
komen sèheen goedlekeuren. 
Maar terwijl het hof en het 
volk xiietdan aan feesten 
en vreugdebedrij ven dach
ten, waren de Franschen *0t 
voor de poorten va» iïf&peïs 
genaderd | de fareugiJ* maak* 

file:///Gtjoot'


20 H A NT. 

te alstoen plaats voor de ver-
tflagènheid; het volk verzet
te zich, tegen het vertrek 
•der koninklijke familie naar 
Sicilië ;> en niet dan met de 
grootste moeite kon zij zich '.• 
tfes "nachts aanboord van het 
admiraaischip van NELSON , 
begeven;, dat dezelve den 
24 December 1798 naar JP«-

' tlerwo oyerbragt» Sir Wit" 
fiiAtt en zijne echtgenoote 
v ergezelden haar derwaarts. 
Toen door de véreenigde po
gingen der Bussen en Oos
tenrijkers» de Fr-arischen ge- ; 
noodzaakt -• waren, om het 
grondgebied der nieuwe Cis-
alpische Republiek te ont
ruimen , kwam het hof met 
*le Engelsche vloot te Na
pels terug; het strafte met 
regtvaardigheid» doch wel- : 

ligt-wiet al te veel gestreng
heid , diegene zijner onder
danen , die de partij 'der; 
•Fransche , Republiekeinen 
hadden gekozen, en men 
wil 3 -dat men vooral aan de • 
aansporing van lady HAMIII-
TON, die van dezen oogen-

. blik gebruik wilde maken, 
om hare vijanden te doen 
vallen, die talrijke doodvon
nissen moet toeschrijven, 
die de tecugkomsi des ko-
nings te Napel* kenmerk
ten : ten minste heeft men 
haar met genoegzamen grond, 
van de wijze van doodstraf 
beschuldigd, welke men den 
p&ms GARACCIOLI, dien zij 
bijzonder haatte, voorname* 
lijk wijl h\) niet tot hare 
aanbidders behoorde, deed 

ondergaan* - Deze grijsaard i 
de beste officier der Napo^ ' 
litaansche zeemagt, op zeé 
met de wapens in de hand 
gevangen genomen zijnde, 
werd aan de groote ra van 
een fregat opgehangen. NEL-
•SON- onderteekende het von
nis, ongetwijfeld, om daar
door lady HAMU/TON te be
hagen, die van haren kant ;. * 
het vermaak wilde smaken, 
van bij deze wreede straf-
oèfening, tegenwoordig te ,, 
zijn. fie prins CARACCIÖ-
•M- had ongetwijfeld zijne 
straf verdiend; maar men 
had hemnietbehoorentëont-
eeren,- omi aan eene vrouw 
te behagen, die geene eer 
meer had. Toen men de 
inuitelingen strengelijk. ge
straft had , begonnen de fees
ten op nieuw, en de admi
raal NELSON volgde op nieuw 
EMMA in den dwaf 1 wind der 
vermaken. Lady HAMU/TON * 
verdeelde haren tijd tusschen 
den admiraal en de -diploma
tische aangelegenheden, die 
zij alle beheerde, terwijl, 
haar echtgenoot zich met 
voorwerpen , die tot kunsten 
betrekking hadden, bezig 
hield. In tusschen riep het 
Britsch bestuur deszelfs af
gezant en NELSON eensklaps 
terug. Lady EÏAMILTON kwam 
met haren echtgenoot weder 
in Engeland, alwaar hare 
vertrouwelijkheid met NEI.-
SON , die zelfs met eene > 
achtbare vrouw gehuwd was, 
grootelij ks gelaakt, en zij wel-

\ dra een voorwerp van alge-
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sneene verachting werd, die, 
aog vermeerderde, toen zij 
van êene dochter beviel, 
aan welke men den naam. 
van miss NEE^ON gaf. Na 
haren echtgenoot ifi, 1803 
verloren te hebben, begaf 
zij zieh nat»* Merton-Plaee » 
een hu ls , dat men aan NEL» 
SON had gegeven; maar na 
den dood van dien admiraal 
in den slag van Trafatgar» 
gaf zij zich zonder eenige 
schaamte» aan hare bedorve-
»e lusten over, en had weldra 
alles verkwist, wat haar Sir 
WHMMAM m de edelmoedig
heid van d«n< vader harer 
dochter bad nagelaten» Zg 
verliet JEngelimd in Ï8 Ï0 , 
en ging met miss NELSON, 
©P bei vasteland, op eene 
kndboeve in- de nabijheid 
van Calait wonen'; en het 
is aldaar,, dat zij den l& 
Januari] 1815 overleed. La
dy HAMiiiTON bezat de kunst 
der intrigtiem der-v^rlei^ 
ding in eenen buitengemeen 
hoogen- graad ^ en , zonder
veel geleerdheid'te bezitten , 
had zij in den omgang met 
het hof eenen geest verwor
ven, die haar onderhoud 
zeer aangenaam maakte. Er 
ia in het;,Engelsen in het 
licht, verschenen: MemoHè'n 
van lady, BAMILTOK ,, 1 dit 
in 8.vo 

HAMWON. — Zie ABIMON. 

HAMMOND (HENDRIK), doc
tor in de godgeleerdheid van 

Oxford, kt< 16Q5, te Cher-
siy,, in de provincie Suf 
rey geboren, overleed in 
1760, met de leiding, van-het 
bisdom Woreestev belast, 

i waarvan hij bisschop was 
geworden* Zijne werken zijn 
te Londen, in 1684, 4 dl.»: 
in fól. gedrukt. Er bestaan: 
er eenige in het Latijn, doch 
de meeste zijn in het En-
gelach. Men onderscheidt; 
voornamelijk: 1.?: Een £eoe-
JetiendeCatechismus f dit is-, 
een, beknopte, inhoud der 
Christelijke zedeleer. ~ 2;° 
Een Comtnentarüm op het 
nieuwe Testament;^ ia het 
Latijn vertaald door LE CLERG, 
dié het met aanteekeningen 
venrijkte» of, om béter» te 
spreken, overlaadde. Deze 
vertaling zag he£ lieht in-
ïsör» a . d M , J* H* • — 3,° 
Ee» Commentarinm op de 
Psalmen enz. Zijn leven ia 
door I* Ffiiiü, bisschop vam 
<)a>£örd beschreven. . 

HAMON.(PETRAS), teBiois< 
geboren,, schrijfmeester van-
beroep, onderwees die kunst, 
aan KAREU IX.,, wiens- se
cretaris hij later werd». Hij-
ondernam* om eenige proe* 
ven van verschillende schrijf-
wij zen in het liohfc-te geven ,.. 
waarvan men» zieh in de vo~. 
rige eeuwen en zelfs io d« 
vroegste bediend.'had. Hij 
slaagde gelukkigiifk. in dat 
ontwerp, hetwelk hjj io 
1566, met behulp der hand
schriften van de koninklijk* 
3' • :, V 
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bibliotheek en van de ab
dijen van Saint'Denis y en < 
van Saint,» Gérvtain- des -
Préste-Parê's, ten uitvoer 
bragt; maar' hij maakte mis
bruik van zijne bekwaam» 
heid, en overtuigd zijnde» 
van valsche stukken verdicht 
te hebben , werd hij te Pa-' 
rijs, den 7 Maart 1569 op
gehangen. Deze ongeluk
kige was een Hugenoot, en 
de geschiedenis der gewaan
de martelaren van het Cal-
vinismus vooronderstelt, dat 
hij ter zake van Godsdienst 
werd ter dood gebragt, doch 
niets is yalscher. 

RAMON (JOANNES), doctor 
in de • geneeskunde der fa
culteit van Parijs•, te Cher-
burg in Normandijë, in 1618 
geboren, overleed te Port-' 
Royal dei CAamps in 1687. 
Hij was sedert 30 jaren in 
deze afzondering, aan wel
ke hij zich toewijdde, om 
deugden te verkrijgen; maar 
hij wankelde steeds voor de
gene , die noodzakelijk zijn, 
om zich aan de besluiten der 
kerk te onderwerpen. Zij
ne voornaamste werken zijn: 
1.° Alleenspraken, in 'het 
Latij n . — 2.° Een Verzame
ling van verschillende gods
dienstige Verhandelingen, 
Parijs, ,1665, 2 dl-n, in 
12.«no; en twee andere Ver
zamelingen, 1689, 2 dl.", 
i„ 8.vo —. 3,0 Pratiqneetc. 
(Oefening van het aanhou
dend gebed óf gevoelens van 
eene ziel levendig door God 

bewogen),, in-'\üJna>>'-**.'4;"> , 
Explication etc» {Verkla- ? 

ring van het Hooglied) * ., 
met eene breedvoerige .voor
rede van NICOLE, Parijs, 
1701, 4 dl.n, in l2jmo, en 
eenige andere door dé partij 
zeer gezochte werken j waar- j 
in grondbeginselen voorleg- i 
men V die buitengemeen ge- , 
schikt zijn, om de geesten > 
in den opstand tegen de kerk ' 
hardnekkig te maken, door 
de berooving van de Sacra
menten, en andere straffen, | 
tegen diegene bepaald, Wel»; , ! 

ke Weigeren, naar de alge- | 
meene moeder der gèloovi-
gen te luisteren, als ver
dienstelijk ën voórdeelig te 
doen beschouwen. !• 

HAMPDEN (JOHN) ,• te Lon
den in 1594 geboren, on-, 
derscheidde zich, ,tjjdens het 
ongelukkige bestuur van KA-
K&M I . , koning van Enge-' \ 
land, ih de partij, welke 
zich de Republikeinsche 
noemde. Hij was een regt-
schapen man, die zeden , 
welsprekendheid' en dapper
heid bezat. Hij verbeeldde 
zich de voor de belangen des 
volks voordeeligstepartij om
helsd te hebben. Een ge
schiedschrijver van zijn land 
vraagt, of' hij , on dan ks zij i 

nen ijver voor het algëmee-
ne welzijn , niet schuldig is 
jegens zijne medeburgers, 

als hebbende hij de monar- . 
chie en de Constitutie inde 
waagschaal gesteld? Het is 
waar dat indien CROMWJEÏI 
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• liB r̂aajt', feefdj ènjtrent he | 
> jaar 1020, 'gnfóiLfleü kalissf 

HA«IM. Met het bestuur on-
: tevrè4eB-,v 4^d%,|ig;>oiij|dgr-
:• nemw,,, orai,ih,e;t;lV|a^oj{ïen:$» 
:n\qs, uitxeroeijenv ^Omaen* 

koran >yan; at-het aandien t% 
; berooVen^ het\y§l]c d̂gj&ejvej 
••• bezat^ liOpfdeeidfift^ij.j^^dafc 
', men een ?n|eM5y igp^jirepstf; 

stelsel tege;n,,,9V;ej5 ^at - S S 
den •v,al̂ ch1e;n;_profee,tj,.inoefit< 

:• stellen. . . . J^^^br t je . ï |ee;nr 
vverk^getiteld;: §qt;B#vkëGVi 
getuigenisst/n m^detigefm^ 

• men der een^eid'i.V^isi'R^ 
ikA-Cgoix> .die J^^t^eljie pp̂  

••; bevel van den ,tï.?ï ^ E . PON Ĵ-S 
• CHARTRAir<iï ui* hfe^ArabJstj)^ 
(in het Fransch. vertaa|d>,i 
, zegt, -dat men. hetaelve ,,•,$«. 
'' bloei» df.Jf Arabisch®, ,wej«v 

sflïekqndhej^ kap -noemen., 
; Maar ^hoe-^sierlijJk vJietzalve, 
• pok wezen ̂ mogfc,,/ibragt het 
'. echter niets> te ^eeg, ; ken.de: 
l barbaarsche wjalspi^kengheid, 
- van den alkpjan, ,.«niaak.te« 
•;' steeds, denzeifdenv ij»vIoed ,\ 
' op de barbaren;,, .die het-Ma»;, 
hometismus waren toegedaan,, 

ionenk had -gehad, het VQQB 
langêh tijd met de Engetsehe 
vrijheid, zoti gedaan zijjt ged
weest» ;.]VïaaE"̂ ind;i'#2 t̂tAMP*: 
DEN misslagen h4d(eft fcekeu 
hart 'Kg e> Irneer dan eeaen) f. 
kanmien hem ten minste niet 
verwijten, aan zijn -vaderland 
al het.kwaad te hebben wil
len doen, hetwelk hij aan 
hetzelve Berokkend" heef tv 
ïiaat ons ier bijvoegen;, dat. 
hy ,ovjerleed £«» 1643j!,ral-
vorens de huichelachtige, en 
achterhoudende CROMWEL , 
als overwinnaar 'op het too-
neel verscheen. » Maar de 
dwaling van HAMPDENt,,zfigt 
dezelfde geschiedschrijver,,, 
is eéne groote les voors de 
weidenkenden j die in tijden 
van onlusten, bekoord zou» 
den zijn, om partij tegen de> 
vastgestelde orde te kiezen,: 
daar zij alle gevolgen eeaer, 
omwenteling niet kunnen 
voorzien, noch al de uit
werkselen-o der nieuwe mogfc 
aiet kunnen berekenen , 'zoo 
moeten zij zich wapenen tegen-
alles wat strekt, omeenen 
door eene langdurige ondeBT 
vinding beproefden staat van 
zaken omver te werpen»'* 
HAMPDBN werd gekwetst aan 
het hoofd van een regiment 
parlementaire troepen* KA* 
BEE I . zelf droeg hem zoo 
vele achting toe, dat hij hem'.. 
zelf zijnen eigen heelmees
ter zond; maar de wond was 
dpodelijk, en.sleepte HAMP» 
BEN eenige dagest daarna in 
het graf. 

: HANAPES (NieofrAAs), bij; 
Auienton; ,in het F.r ;Óep.A 
Aisne geboren, begaf zich, 
onder de Dominikaners ep, 
werd patriarch van t/eritgan 
lem. Hij heeft n̂ het licht, 

, gegeven : Exemplu Ublica 
in materias momlei, enz», 
Praag en Wnrzbnrgi 1753, 
een werk den predikers nut-
t ig , die hunne r^dj»rv#i*n-

4 ' ' . ' . ; • • •• . > 
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gen met spreuken en voor
beelden uit de H. Schrift 
willen aanvullen, 

HANCKIUS (MARTINUS HAN-
KE, in het Latijn), in 1633 
Ie JBor», bij Breslau gebo
r en , werd in 1661 tot hoog -
leeraar, in de geschiedenis, 
staatkunde en welsprekend
heid ; in 1670 tot bibliothe
caris van de bibliotheek E L I -
ZABETH , derzelfde stad ; in 
1681 tot beschermer van het 
collegie van dien naam; ein
delijk in 1688 tot rector en 
opziener aller scholen van 
de Angsburgsche geloofsbe
lijdenis in dat land, benoemd. 
Hij Overleed té: Breslau in 
1709., na een vijftigjarig 
hoógleeraarsambt. Zie hier 
de beste werken van dezen 
geleerde; 1.** De bifzariti-
liariim rerum tcriptoHbuS 
grescis, heimig, 1677, in 
4.tp, een geleerd en metho
disch werk. — 2.° De Ro-
tnanarum ierutn scriptor*» 
èu», 1669, en 1675 2 dl.« 
in 4.to In het voorgaande 
werk geeftHANCKiusverslag 
van de schrijvers der Byzan-
tische geschiedenis; in dit 
van die der Romeinsche ge
schiedenis. Hij verzamelt 
de verschillende oordeelvel
lingen bijeen, die men er 
óver gedaan heeft. — 3.° 
"Verscheidene werken over 
de geschiedenis en de Oud
heden van Sileziè', zoo als 
Antiquitates silesiacts ad 
annum 1170, 2 dl." in4.w, 
1707; en De Silesiis indi-

genis eruditit, van 1165 tot 
1550, in 4 .» ,1702enl705. 
— 4.° Bedevoeringen, Bl$-
spelen en Gedichten, Deze 
verschillende schriften ver
worven hem in Duitschland 
zoo veel roem, dat keizer 
LEOPOLD hem tot zich riep, 
om eenige deelen zijner bi
bliotheek te regelen. Men 
vindt eene Levensschets van 
dezen schrijver in de Me
ntor iën van NICERON, 38.e 

d e e l . • • ' . , 

HÜNDEL ( G E O R G E FREnB* 
RIK), oen beroemde toonkun* 
stenaar, te Halle in Sak
sen , in 1684 geboren, stak 
naar Engeland over, om er 
zijne talenten te oefenen* 
Zijne Opera's bekoorden, 
de Britsche natie, die heiri 
gedurende zijn leven, met 
Weldaden en eerbewijzen 
overlaadde , en hem na zij
nen dood^ in 1759, te Lon
den voorgevallen, een ge* 
denkteeken oprigtte. Hij liet 
eene nalatenschap van 20,000 
ponden sterlings na. De 
verzameling der werken van 
HaNDEï., is in 1786, te 
Londen, bij inteekening in 
het licht gegeven. — Zie 
GARRICK. 

H A N G E S T (HlERONïMUS » E ) , 
doctor van het gesticht der 
Sorbonne, te CompiegnexAt 
eene adellijke en oude fa
milie geboren, was kanonik 
en groot-vikaris der kerk 
van Mans, onder den kar
dinaal DE BOURBON , bisschop 
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dier stad. HQ overleed al- « 
daar, in 1538. Deze ge
leerde onderscheidde zich. te
gen de Luterschen, en bragt 
verscheiden werken over de 
Zedeleer én wederleggendé 
godgeleerdheid te voorschijn* 
Het meestbekende dezer laat
ste is zijne Verhandeling 
óver de Èoogescholen tegen 
LÜXHER. Hij verdedigt de 
universiteiten. en het ge
bruik, om er cenigen graad 
te ontvangen, én. regtvaar-
digt de goede schoolsche 
godgeleerdheid; en doet zien 
dat deze leerwijze zeer goed 
i s , ofschoon men somtijds 
misbruik van dezelve heeft 
gemaakt» De bewoordingen 
bepalen en verklaren, grond
beginselen vaststellen, er 
gevolgtrekkingen uit aflei
den, een voorstel bewijzen, 
de tegenwerpingen oplossen, 
is de wiskundige wijze» De
ze gang is langzaam; maar 
dezelve is veilig; dezelve 
dooft het vuur der verbeel
dingskracht uit; doch komt 
tevens de uitspattingen van 
hetzelve voor; .dezelve is 
niet naar den smaak van eene 
driftige genie, maar voldoet 
aan eenen juisten geest. (Zie 
Heilige ANSELMOS , DENS , 
DONS , SUAHEZ , H. THOMAS , 
enz.). Nog heeft men van 
hem: 1.° Lumière etc. (E-
vangelisch licht óver Jtet al
lerheiligste Sacrament des 
Altaars)» — 2.° De libero 
arbitrió, enz. 

B 

HANNEKEN (MENNO) I een 
Lutersche godgeleerde, té 
blaxen, in het 0Idemburg-
sche in 1595 geboren, Werd 
hoogleeraar der zedeleer, ver
volgens der godgeleerdheid 
en Oostersche talen t&Mar-
pürgf en eindelijk opperbè-; 
windhebber der kerken van 
hubeh.' alwaar hij in 1671 
overleed* Zijne voornaamste 
werken handelen ov.ef de 
wederleggendé godgeleerd
heid» Nog heeft men van 
hem: .1.° eeqe HebreeütoscAe 
spraakkunst. — 2.° Expo-
sitio episfote PAVLI tid 
Ephesios, Marpnrg, 1631 * 
in 4.*°— PHILIPPUS LODE* 
WIJK HANNEKEN, zijn zoon, 
als hoogleeraar der godge
leerdheid te Wïttenberg in 
1706 overleden, i s mede dé 
schrftver van * versoheiden 
weinig, bekende Werken over 
de H» Schrift, in 4."» en 
in 12.mo. 

HANNIBAL, zoon van HA-
MILCAR, een Karthaagsch 
veldheer, zwoer aan zijnen 
Vader een en eeuwigen. haat 
tegen Rome. In den ouder
dom van negen jaren begon 
hij zijnen krijgskundigen 
leertijd in Spanje. Hij vorm
de, zich door de vermoeie
nissen des 'soldaats met de 
oefeningen des veldheers te 
vereenigen. Reeds in den 
ouderdom van 26 jaren (221 
vóór J . C.^, voerde hij het 
bevel over het leger derKar-
thagers, die hem hunne wraak 

5 
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h&dder* toevertrouwd yfen liam 
Sagmtum in Spanje; welke 
stad•"' iti b<m%en'oof scbap'taet 
de Romeinen stond•, - in. Uit 
Spanje Was hij er op bedacht, 
oirt in Italië té vallen, trok 
«ver de P§tëneën? verstrooi-
dó een Gallisch leger/, kwam 
aan! de JRIiotiej en van den 
oevéi- Sier rivier in tien da-
gert aan den voet der Alpen 
genaderd, sloeg hij in de 
naaitwé dóortogten derzelve 
bij herhaling de.oorlogzuch
tige Allobrögen. Öe oVéB-
tögt^dier1 bergen kostte hem1 

óngelödféïijke vermoei] enis-
seh; Tratis Liviüs verhaalt,; 
dat hij zich'genöodzaakt zagj 
otrii Wtsën:met azgn te doen' 
spPifigën;}jiMaardeze öp zich 
zelve onwaafsichijnlijke daad* 
zaak> steunt welligfr enkel-
opdeörimögelijkheid, Wéllce 
men tWee jaren later onder-
von d, om d ezelfde bergen g-
ten met olifanten, >en den. 
geheelen toestel van een groot 
leger dooi- te trekken; eene 
onmogelijkheid* die enkel 
uit dé instorting der aard-
klompen en rotsen was ont
staan , die in korten tijd den 
staat der groote bergen ver
anderen (*). Na eene in
spanning van negen dagen, 
zag HANNIBAI. zich op de 

kruiii der Alpen» ^Vijf «ite ; 
dere dagen waren voldoende^* f 
om: dezelve Iarigsdéïtaliaan* 
sche "zijdje: aftfcdalen*. Hij. 
kwam in de vlaktej én de? 

. monsteringv die hij alstoen. 
lover zijne troepen hield, deed 
' hem zien , dat zi}n leger van-

50,000 man en _9>0ÜÖ paait* 
den, tot 20,000'man en G»000> 
paarden 'verminderd iwas* '£ 
Ondanks- zijne verliezen nam> 
de Karthaagsche veldheeé , 
eerst*Tutin in, versloeg den* 
consnl GoKNEiiiüs SCIPIO aai* 
den oever der Tësié, enieeni-
gen tijd* daarna SEMPBOPUUS V: 

\ bij ,&è rivier JErebia, jn he» 
jaar 2*8?;róór Jf. C* Deze-
slag was zeer moorddadig*; 
De overwonnenen verloren vep. 
26,000 man bij r en de over-
winnaacs: door dé- strengste 
koude bevangen, hadden de» 
magtnièt, om zich over hun4 

ne overwinning te verhengèni. 
Op dezen onspoed' na, ge* ir 
lukte alles wel aan HANNI<-
BAii. Hij had totbondgenoo-
ten in zijn leger de Cïsalpi-
sche Galliërs en verscheide» 
ne duizenden Spahjaards. I» 
het volgende jaar overwon 
hij CNEÏCJS FLAMINIUS bij het-
meer Trasimeiius. De Bo-
meinsche veldheer bleef op-
het slagveld,, 15,000 vijan" 

(*> Er zfln op de Alpen en ZwitserseKe bergen-, eene menigte on
genaakbare plaatsen, die hien ten tijde der Romeinen zonder m0®1" 
te kon doortrekken. Er zijn rotsen, die in eene groote uitgestreKt-
héid scherp afgesneden- zijn, die toenmaals met aarde bedekt war 
ren, en waarvai* men den top langs eene zachte helling bereikte.. 
De inwoners dier landen weten hoe dikweriP dergelijke veranderin
gen in den loop eener eeuw, dikwerf in.' het tijdverloop ecruge» Jf*" 
ren plaats hebben-
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den sneuvelden, èjÓÖO^wer* 
den e/ krijgsgevangen; ge
maakt, en daar HANNIBAI. 
niet wist, wat met zoo vele 
gevangenen aan te vangen;, 
zoo zónd hij de Latijnen zon
der losgeld terug, en behield 
enkel de Komeinen. '. De re* 
publiek, onder zoo vele ver
liezen gehukt , zocht dezelve 
te herstellen door Q. FABIUS 
MAXIMUS tot dictator té ver
kiezen. Deze groote veld
heer, die den bijnaam van 
Sammelmr verkreeg, legde 
zich enkel toe, om de be
wegingen van HANNIBAI. gade 
te slaan, en de zijne verbor
gen te houden, en om hem 
te vermoeijen door menig
vuldige marsenen .liever dan 
tot een nadeelig gevecht over 
te gaan» FABIUS MAXIMUS , 
die zich door zijne listen en 
tijdwinsten bij de Romeinen 
had behooren te doen bemin
nen , haalde zich enkel klag-
ten op den hals; * Men ver
deelde het gezag van het be
velhebberschap tusschen hem 
en MINUTIUS FEMX , die zich 
door den Karthaagschen veld
heer deed omsingelen, en 
zonder de hulp van zijnen 
ambtgenoot zou omgekomen 
zgn- Nadat de tijd van het 
dictatorschap van FABIUS ver
streken was, verkregen 
TERENTIÜS VARO en PAUIUS' 
JSMIWUS het bevel over de 
legerscharen, beide wer
den in den slag van Can-
nee, in het jaar 216 vóór 
J . C. overwonnen: 6000Ö \ 
man voetvolk, en 6000 rui- \ 

Xms bleven met den Consul 
PAuiüs"MUXÜIVS op het slag* 
veld. Men zegt, dat HA* 
NIBAÜ' een schepel? ringen 
iiaar »Kart7Mgto zond, den 
ridders ontnomen, die in dit 
gevecht sneuvelden. Het 
schijnt dat HANNIBAI. had he* 
hóoren gebruik te maken 
van de voordeelen, welke 
zijne overwinningen hem aan-, 
boden, en regt toe op JBo-
me aantrekken, maar het is 
mogelijk, dat hij er hinder
palen in zag, welke de ge4 
schiedschrijvers niet hébben 
bekend gemaakt, en die men 
thans te vergeefs zou wil
len raden , weliigt ook, dat 
in de bedwelming des Voor* 
spoeds, zijne bekwaamheid, 
zijne voorzigtigheid en zijn 
moed zich logenstraffen* 
» Het lot der rijken , zegt 
een wijsgeer, is in de schik
kingen der voorzienigheid 
zoo bewonderenswaardig be
rekend , dat men bekoord 
zou worden , om te geloo-
ven -, dat de wetenschap der 
veldheeren , de wijsheid der 
staatsdienaars en koningen^ 
slechts middelen zijn, om 
het eeuwige plan te verwe
zenlijken , en dat dezelve 
daarom aan wisselvallighe
den en aan de ter uitvoe-
ring van hetzelve noodzake
lijke Veranderingen onder
worpen zijn." HANNIBAI. be
sloot den winter te Capua 
over te brengen; en de be
koorlijkheden dier stad de» 
den even zoo veel kwaad 
aan z|jne soldaten, als zij-
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ne wapenen verschrikking 
aan de Romeinscheveldhee-
ren hadden veroorzaakt. ln-
tusschenverzekeren ernsti
ge , geschiedschrijvers, dat 
het Afrikaansche leger, ge
trouw aan deszelfs hoofd, 
te 0apw zijne krijgstucht 
niet verloor, en dat he t , 
gedurende twaalf jaren , wel
ke het zich nog in Italië 
handhaafde, nog met de
zelfde dapperheid alle geva
ren trotseerde. Indedaad, 
hetgene, wat hetzelve te on
der bragt, was de stand
vastigheid der Romeinen, 
de voorspoed, welke de Sci-
pio's in Spanje behaalden , 
en de werkzaamheid van den 
Senaat van Rome, die in 
een enkel jaar achttien le
gioenen ligtte. Te vergeefs 
trekt hij in het jaar 211 
vóór J. G. tegen Ronie op , 
om hetzelve te belegeren: 
de Romeinen werden er zoo 
weinig door verschrikt, dat 
zij den grond verkochten, 
Waarop HANNIBAI. zijn leger 
had opgeslagen, en op den
zelfden dag eene aanzienlij
ke hulp. naar Spanje aori-
den. De regen, de stor
men en de hagel noodzaak
ten hem, om op. te breken, 
zonder, om zoo te spreken, 
den tijd te hebben gehad, 
<de muren van Rome te zien. 
De Consul MARCEijiUS werd 
vervolgens in drie verschil
lende gevechten met hem 
handgemeen; maar er had 
niets beslissend» plaats, en 
toen hij een vierde aanbood, 

verwijderde zie h ELiNNtBAi r I 
terwijl hij zeide: » Wat ia f 
er met een man aantevan-
gen, die noch zegepralend, 
noch overwonnen kan blij
ven?" In tusschen trok HAS-
DKUBAL , de broeder van HAN-
MBAL ter ondersteuning van 
zijnen broeder, Italië bin
nen , maar CLAUDIUS NERO* ' 
leverde hem slag r in- het ;, 
jaar 207 vóór J . G. hakte 
zijn leger in de pan en dood-' 
dé hem zelven. NERO, in. 
zijne; legerplaats' terugge
keerd, liet voor den ingang 
van die van HANNIBAII , het 
bebloede hoofd van HAS-

; DnuBAib werpen. 0& Kae-
thager dit ziende, zeide, 
dat hij er niet meer aan 
twijfelde,. o£ de doodelijke 
slag \vas aan aijn vaderland-
toegebragt. Karthago- van 
alle kanten in het naauw 
gebragt, kwam op het denk
beeld om HANNIBAII. terug te , 
roepen* Zoodra deze hele 
in Afrika was aangekomen, 
dacht hij i dat het beter was, 
den vrede aan zijn land t& 
geven , dan hetzelve eenen 
vernielenden oorlog te doen 
voortzetten. Er ttad een» 
bijeenkomst plaats-, tusschen 
hem en SciJHo; maar daac 
de Romeinsche veldheer naar 
geenerlei onderhandeling 
wilde luisteren, alvorens de 
senaat van Karthago aan 
dien van Rome voldoening 
had' gegeven, zoo kon men 
het nergens over eens wor
den. Het kwam andermaal 
tot eenen slag bfj Zwo**)® 
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l iet jaap 201 voor J Gi HAN-
NIEAT. verloor denzelven, na 
met even zoo veel ijver als 
in zijn o eerste overwinnin
gen gestreden te hebben; 
40,000- Karthagers sneuvel» 
den of werden gevangen ge
nomen* Deze slag, was een 
nieuwe beweeggrond voor de 
Karthagers om den vrede te 
vragen. HANNIBAL zelf raad
de hun denzelven aan. Dus 
was het einde van den tweeden 
JPunischen oorlog, na gedu
rende ach Uien jaren de bloe
digste gevechten te hebben 

• opgeleverd. HANNIBAL be
hield echter zijnen geheelen 
invloed , en werd in de bin
nenlanden van Afrika aan 

-het hoofd van-«en leger ge
plaatst; maar Rome eischte 
zijne terugroeping. Preetor 
geworden zijnde, verbeter
de hij1; verscheiden misbrui
ken, tot dat hi j , nadat de 
hem vijandige factie der HAN-
ïïö's hem hij de 'Romeinen 
beschuldigd had, van ge
heime verbindtenissen met 
ANTÏOCHUS , koning van Sy
rië te onderhouden , hij uit 
Hurihaga verbannen werd. 
Hij nam eerst de wijk naar 
genoemden ANTÏOCHUS.,' dien 
hij bewoog om den Romei
nen den oorlog aan te doen. 
Na de nederlaag van • dien 
vorst, begaf hij zich naar 
P a u s u s , koning van Bi-
thynik. Maar zich nergens 
tegen da nasporingen en in-
dagingen der Romeinen in 
veiligheid ziende, en door 
de vrees gekweld, van in 

hunms handen te Worden ge-
leverd, zwolg ' hij een snel 
werkend vergif in ; dat, hij-

sedert lang in de kas van 
zijnen ring verborgen had» 
en waaraan hij . in het jaar 
183 vóór, J. C. in het 64.e 

jaar van zijnen ouderdom 
- overleed. » Laat ons, zei-
de hij, de Romeinen van de 
vrees bevrijden , die- ik hun-
inboezem ; zij hadden eer* 
tijds de edelmoedigheid, van1; 
PÏRBHÜS te waarschoüwen, 
van voorzorg te hemen te
gen eenen verrader, die hem: 
wilde vergeven; en zQ heb*: 
ben tegenwoordig de laag* 
hartigheid, PRUSIAK te ver
zoeken , mij te doen omko
men. TITUS L m u s stelt' 
ons hem voor als eene on-
mensclielijke vvjeedheid , en 
eene* meer. dan Karthaag-
sehe trouweloosheid bezit
tende, als iemand,1 die noch 
eerbied voor dé heiligheid 
des eeds, noch 'Godsdienst: 
bezat. Zonder te willen 
ontveinzen, dat hem nog 
iets van de inborst en de on
deugden zijner natie over
bleef, gelooven wij echter 
dat de trekken, door den 
Latijnschen geschiedschrij
ver aan HANNIB AL toegekend, 
overdreven zijn, en dat de
zelve uit den haat voort
sproten , welken de Romei
nen hem toedroegen. Een 
met voorzigtigheid gepaaide 
moed, eene onwankelbare 
onverschrokkenheid, eene 
volledige kennis der krijgs
kunde, eene voorbeeldeloo» 
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ze werkzaamheid ,' hebben 
HAJSNÏBAL ' in den eersten 
rang. der groote. yeldheeren 
aller eeuwen geplaatst. Ter
wijl -TüKPiN BB CBISSÉ hem 
in:.zijne ballingschap en on
genade beschouwt, vindt hij 
hem gropter dan den be
roemden CATO , die zoo ligt 
aan het algemeen e heil. wan
hoopte , » HANNIBAL, zegt hij, 
die van het eene gewest naar 
het andere vlugt, om nieu
we vijanden tegen Rome te 
verwekken, zich troosten-* 
de te leven, door de hoop, 
van zijn vaderland te 
zullen wreken, en zijne 
trotschheid zoo verre 'ver-' 
nederende, dat hij devleijer 
eens konings werd , schijnt 
mij. toe grooter te zijn, dan 
CATO, die zich van hef le
ven berooft, toen hij tegen 
de genie en het geluk van 
CtfisAB, zijne eigene genie , 
zijnen moed en zijnen naam 
kanstellen." — Er zijn twee 
andere Karthaagsche veld-
heeren van dezen naam ge
weest , HANNiBAii, zoon van 
Gisco, die zich in 409 vóór 
J. C. in eenen togt tegen 
Sicilië onderscheidde en drie 
jaren daarna aan de pest 
overleed. — HANNIBAL de 
Oude verwoestte in deneer* 
sten Punischen oorlog, in 
216 vóór J. C. de kusten 
van Italië f en werd door 
zijne soldaten gedood, wijl 
hij zich door de Romeinen 
had laten overrompelen. 

HANmBAMANUS (FtAVIUS 

N > : • • 

.CiiAUDlüs), te Tonlousë ge
boren en te . Narboftne op
gevoed , was . de neef van 
KONSTANTHN» Na dat, deze 
vorst hem voor den krijgs* 
staat had gevormd, ver
klaarde hij hem tot koning 
van PonUis.y Ca.ppad.ocie en 
Armenië i en.de.ed hem in 
335 met zijne oudste doch
ter CotosTANTiNA in den echt 
tteden. . Hij regeerde niet 
lang. De soldaten, door.CoN* 
STANTIUS zijnen neef, aange
spoord, doorstaken hem in 
338 met dolken, onder voor
wendsel , dat er geen ande
re AUGUSTUSSEN moesten 
zijn , dan de zonen van KON-
STANTIJN. HANNIBAMANUS 
kwam in den bloei zijner 
jaren in eene stad van Bi' 
thgnië, waar het graf van dén 
beroemden, HANNIBAL was, 
«in het -leven, en het is on
getwijfeld van daar, dat hij 
dun naam van- JHANNIBAMA-
NUS voerde. Hij was zeer 
op de pracht gesteld, er» 
men wi l , dat- hij naar het 
voorbeeld dei- Persische ko* 
ningen, den titel van ko? 
ning der koningen voerde 
Deze hoedanigheden belet
ten den goeden burgers hem 
te betreuren. 

HAKNO , zoon van NA AS •> 
koning der Ammonïten. Na
dat zijne hovelingen hem 
hadden diets gemaakt, dat 
de door DAVW afgezonden* 
gezanten, om hem met zijne 
komst tot den t^oon geluk 
te wenschen, slechts ver-

http://Ca.ppad.ocie
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spieders waren,;zoo liet hij 
hun den baard scheren, en 
de" kleederen ter helft af
snijden. Deze Jïarbaarsche 
«tap kostte hem het leven, 
en zijn rijk,.;daa,r DAVIP 
Jiem van beide berpofde. 

. HANNO I een der vermo-
gendste ' burgers van Kar-
thago, had, daar hij zich .van 
<le republiek wilde meester 
maken, de senatoren,op de 
bruiloft zijner ,do.«hters ver
zocht , öm • dezelve te doen 
vergeven» Zijn ontwerp werd 
ontdekt;»inaar .daar. de se
naat den invloed van den 
schuldige vreesde, zoo stel
de hij zich ,-te" va-eden , met 
fiem voor te komen, door 
Gen besluit, dat-in het al
gemeen d& al ie groote prach t 
<tór, hruifcfterfcvérbood* Raar 
HANNO d*Jir èe Mét niethad 
kannen slagen»-fcqo'nam hij 
zijne toevlugtï totrJhefc open* 
taar 'geweld, ;Hij -trokkaan 
hét hoofdv,vaöi3Q000 gewa^ 
pende slaven in een zeetf 
sterk kasteel, van 'waar hij 
de Afrikaner» en den koning 
êèv Mooren'* in" den opstand 
zocht-te'wikkelen, maar hij 
werd gevangen genomen «n 
naar Kdr't/iago gevoerd. Men 
betrok zijne familie> ofschoon 
dezelve geen deel had.aan 
zijne zaniensweringj in zijn 
ongeluk ren dezelve werd 
met hem in hét jaar 336 
vóór J, C. uitgeroeid. ••> 

HANNO , Karthaagsch veld
heer; w«rd, in 57Ö«vóór de 

Christel^ke jaartelling door 
de republiek belast,,om fifri» 

•ku om te zeilen. Hij kwam 
in , den Oceaan , door het 
Naauw van Gibraltar , ont-, 
dekte verscheiden -landen , 
en werd in zijne togten en-

< kei gestaakt door het gebrek 
- aan levensmiddelen. Som? 
. mige geleerden, hebben. be

weerd, dat hij tot aan de ui
terste .punten van Ar&bië was 
genaderd.; maar dit gevoelen, 
is niet gegrond. PIUNIUS en 
PMTARCHUS verhalen te.zij-, 
nen opzigte eene bijzonder» 

. he'id ,. die aantoont hoe zeer 
zijne landgenooten naijverig. 
waren, op hunne vrijheide 
Hij had de wilde natuur van 
eenen leeuw zqótlanig' ver» 
zacht, dat hij er zich. van 
bediende, om een geheel (et 
zyaer.pakgoederert te dragen. 
D»; JtoKthagers vorbeeldldeii 
zich,.ji dat deze man,; na;;zplfe 
eenVwild • dier te •;he:bben„h?-r 

. tèügeid,ligte|fl%5^ou.de,i93ia-
g'en y • in alles ,\ya$ hij, on^er-i 
nëmên wilde9;en^dat.zijJu^f 
te Vreezen ..hadden ,. dafth]ij 
zichVyaa hunnen staat mges-;, 
ter; Blaakte,/5 Het is daaronv» 

! dat5< zij^hems voor aijne.©yeri-* 
ge levensdagen verbandeni..-.r 
Meft-heeft onder zijnen naam 
tl^izen^ die: niet y,an ;heln 
zij n * HENPBIK B&&S& Jevfert 
ec een*e; geleerde, uitgave van 
in het.0rieksch -en-jLatijn, 

, met nuilige aanteekeningani 
beijden,, 1674» in " .IJd»0' 
Men; vindt dezelve ook i-Me 
Kleine AardryMw^W* 
vers,, der u i tgW van Ox-
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ford, 1698, In zijne Ge* 
schied-, Staat- enZedekun-
dige Proeve over de omwen
telingen , heeft de heer DE 
CHATEAUBRIAND den PERIPLES 
van HANNO vertaald. 

HANNÓ (Heilige), uit eene 
adellijke familie gesproten, 
koos in zijne jeugd de loop
baan der wapenen. Nadat 
een godvruchtige kanonik 
van JBatnèerg, zijn oom, hem 
over de ijdelheid der wereld-
sehe goederen had gesproken,, 
deed hij afstand van dezelve 
en besloot zich aan God in 
den geestelijken staat toe te 
wijden. Door zijne deugden 
en zijnen plïgt maakte hij 
zich aan het hof van keizer 
HENDRIK I I I . , bijgenaamd 
den Zwarte, bekend; deze 
vorst liet hem bij zijnen per
soon komen* Eenigen tijd 
daarna benoemde hij hem tot 
proost van Groslar in Neder» 
Saksen, In 1056 verhief hij 
hem Op den aartsbisschoppe-
lijken stoel van Keulen* Na 
al de kloos tere van zijn dio
cees hervormd te hebben, 
stichtte hij er twee van re
guliere kanoniken te Keulen, 
en drie van de orde van den 
H. BENEDICTUS, op andere 
plaatsen. Nadat HENDRIK 
I I I . overleden was, liet de 
keizerin AGNES hem tot re
gent en eersten staatsdienaar 
benoemen, om gedurende de 
minderjarigheid van HEN
DRIK IV. te regeren. Deze 
jonge vorst, door devleijers 
en de deelgenooten zijner 

buitensporigheden verleid, 
wilde naar de vermaningen I 
van den heiligen aartsbis
schop niét luisteren; hij ont
nam hem zelfs het bestuur: 
van den staat. Maar de on-

, regtvaardigheden en afper
singen dergenen, aan welke 
hg zijn vertrouwen gaf, brag-
ten eene algemeene misnoegd» 
heid te weeg. HANNO werd • 
teruggeroepen,. en in 1072 
nam hij het beheer der zaken 
weder "op zich; Hij overleed ; 
den 4 December 1075, op 
welken dag men zijnen naam 
in het Roorasche Martyrolo
gium leest» -='• 

HANSITZ (MARCUS) » een 
Jesuit in 1682 in Karinihië 
geboren, hééft in het licht 
gegeven { Germania Sacrai 
Augsburg j 1727,"2 dl.n, in 
fol.; en".•"het Prodómus vatt 
het derde, bestaande in eene 
breedvoerige eri geleerde vér- ^ 
handeling y óver het bisdoni 
Regensburg ,'WJsenen, 1755V 
in fol. Het ware te wen-
schen , dat men er het ver
volg van bezate, met dezelf
de schranderheid en wijsheid 
geschreven; men' zou alsdan 
eene goede Kerkelijke Ge
schiedenis van dat Bijk heb*, 
ben. Dezelve zon zeer nood? 
zakelijk zijn, in eenehtijd» 
waarin eene menigte onkuth 
dige en onregtzinnige schrij* 
vers, zich beijveren , om de 
kerkelijke jaarboeken , en 
die van Duitschland in het 
bijzonder, door alle trekken 
der lasteringen en logen, te? 
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vermjnkön.,.„ Pater * HANSÏZ 
qyerleed' ;jte V£$<enen ,,in 1766. 

• HANS-SACSS. — Zie-SAöHS.; 

. getrouw.; -T~ 2»°"Goncordia 
, histories sacüs „et profanen 
[per. olympiadesitettifastos « 
f Röma condita ... nsaue i ,fidA 
" CArisium pdssum^.Antwer-:: 
'• jomy;f1614, „in fol. - - 3.° 
" Be vitismnctorMm omnium 

naiionfimet tempérum, Keit-. 
ten, 1605, ïh fol. «Dit- is 
eerie verkorting van Sunius* 

; —••>;4i° Biklia SdctucumeS" 
positimihm prMcarumpar-

' irum litteralibns éktmys-fi». 
; eis, Antwerpenv 1638, . 2 

dl.n in foJ. De schriften van 
HAÏUEÏJS, over den Bijbel wor
den niet zeer op prys gesteld. 

. HARALD Of HAROIiD I. , ko
ning van Engeland', onirzij" 
ne buitengewone vlugheid in 
faet loopen Haas-voet bijge
naamd, was ©en; zoon nit het 
eerste s bed..-saft'•KAJJUT I.* 
dien hij in 1036 opvolgde, 
ten nadeeje. der wettige erf
genamen des troons, zoon en 
klein'zoon van ETHEMED 1.1,, 
die KANÜT onttroond hsd, 
en die, oj» zich aari de na-
sporlngen «van dezen laatste 
te onttrekken v naar; vreein-
den bodem waren geweken* 
JDe Engelschen ,. wilden de 
krooni op het hoofd van HAR-» 
PE-KANUT, eenen anderen 
zoon van RANUT J. ®n van 
EwMA„ weduwe van ETHEI,-
RED I I . , die met KANUTeen 
tweede huwelijk had aange
gaan, plaatsen, maar HA-
BAïiO, door de Deenen on
dersteund, was de sterkste 
en behield de overhand, In 

, HAR^ÜS.j,of VAÏ>'DER.HAAR 
(ÏJRA^CISCÜS) i te .Utrecht in 
1550 igeboren, omhelsde den 
geestelijken staat, reisde 
do,or piiifqehland, en Italië, 
maakte kennis met pater AN-
TONUJS r POSSEVINUS , en yeiv 
gezelde hem op de reizen, 
welke die JTesuit op beyel 
van GREGORIUS J X I I Ï . [vooral 
naar.Rusland] ondernam. In 
zijn ^vaderland teruggekeerd 
[is hij eerstkanonik te 's Her-
togenbosch geweest; daarna 
heeft hij als par tikulier in 
zijne geboortestad gewoond; 
niet lang daarna is hij te 
J$amen\ en eindelijk te Leu
ven kanpnik van den E L J A -
COBÏJS geworden.. |n, d,ez.e 
laagte; stad is hij den 11 Ja« 
jguarij 16,32, overleden. Er 
bestaat van hem: 1." Anna-
les ducum, seu principum 
Brabant'its lotiusque Belgii, 
Antwerpen, ,1623, 2 dl.»in 
fol. . Dit werk is in drie 
deelen verdeeld: het eerste 
handelt pver Braband, het 
tweede over de Vereenigde 
ProHnciën, het derde over 
de Nederlandsche onlusten 
tot aan het bestand van 1609; 
het geheel is met portretten 
verrijkt. Deze jaarboeken 
worden voor de beste geschie
denis., van Braband gehou
den ;; dezelve zijn in het al
gemeen zeer nauwkeurig en 
; . <XII* DËEII.''. ., 
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Ihèt volgende jaaïrBchVeef fejg; 
eencn. brief, onder den naam. 
der koningin EMMA » om &s^ 
ÈFRED enEDUARÖf zonen dier 
koningin) en ETHEÏJRJBÖ. II» 
uit te nóodigen,, omunaar JS»*,', 
geland • terug te .komen" $ «n 
er hupne kroon terugtesne» 
men. De beide Jonge vor
sten vielen in den strik.; &i> 
PRED werd in hechtenis ge
nomen » nien stak liem de 

. oogen uit» en hij overleed 
kort daarna. EDUARD, die 

' later onder den -naam van 
' EDUABT» "III . , ofhei l igen 
'•;. MDUARDi den ^belijder re-> 
Ageerde, stak naar Nornrnn-
tdijë over, «n de koningin 
*• EMMA begaf zich naar-Vlaan* 
•• deren, tot den graaf BOUDE-^ 

WIJN. HARAIIB maakte aich 
gehaat om zjjne misdaden, en 
overleed kinderloos 4n f 039» 

HAUAtD Of HAROMJ Ï I . , 
zoon van den graaf GODWI-
NUS ,. die eerste staatsdienaar 
van HARAM» I. was geweest, 
liet zich naden^dood-van den 
heiligen EIMJARD I I I . , in 
1066, ten nadeele van E B -
«ARD-ATHËLTNG, aan wien de 
kroon van Engelandvolgens 
geboorteregt toebehoorde, tot 
koning verkiezen. TOSTON 
of TOSTE, broeder van HA-
RALD en WÏIAEM de Verove
raar betwistten hemde kroon; 
hij overwon den eerste, en 
werd den 14 October 1066 
in* den benoemden slag van 
tia4tings door den tweeden 
gedood. Met zijnen dood 
eindigde het bestuur der Ari-

^lo-Sakstóchekoningen* /die' 
sedert meer dan "600 jaren 
jover Groot-Briitunnië re» 
.geerden»^*» • ;.SiiJ.'.î -̂ v;,:,;.; 

' HAKÜÜRÖ " (jPtFRCHAR»),, 
hooglèeraar indftgodgèleërd-
heid te Leipzigi in 1614., 
in den ouderdom "van 68 ja-
Ten 'overleden, had het be
staan te. dankéri aan' èëné 
adellijke eh aanzienlijke fa
milie van Konitz, -in Prutó* 
iéen. . Zijne schriften zijn 5 
1.V* Doctrina de •cónjugioi 

'De eonfenione.; De magit-
tratupolitica, —*2.° These* 
de Smalkdlditi/scbnfessïonis 
arficuli*; De "lege divim» 
enz» Men kan ligt denken., 
dat dezelve met de sekte-
vooroordeelen doonzaaid zijn. 

HABCÓURT (HENDRIK VAÏ< 
LoTttARïNGEN, • graaf van)» 
Van Armagnae en;BHonèf 
burggraaf van Marsan, groot* 
schildknaap van 'Frankrijki 
nit het hnis van Gwistf, waS 
de zoon van KAREI. VAN' LO* 
THARINGEN^ den eersten van 
dien naam, als hertog van 
Eibeuf. Na zich in den slag 
van Praag, in 1620 te heb
ben onderscheiden, diende 
de graaf van HARCOURT, als 
vrijwilliger tegen de Huge-
nooten. Hij onderscheidde 
zich in de belegeringen vafl 
Saint-Jean-d'Angelpt van 
Montauban, van het eiland 
Ré en van la Rodhélle,^ 
in 1629 bij den aanval va» 
Pas de SMZ«?. Door Ï.O»B* 
WUK XIII. in 1635 met het 
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band-.,zljher \ordeh vereerd, 
betaalde hij deze gunst door 
gewigtige diensten. , Eene 
der voornaamste was in-163? 
de.; herovering der eilanden 
Lering of de Spanjaarden , 
tegen .welke hij eene Zee-
magfr; aanvoerde., De slag 
van {luiers in Pïémpnt, in 
1639, de 3. e ondersteuning 
van' Cmali het beleg van 
Ttirin in 1640, en de inne-
ming van Coni in 1641 ver
wierven hem niet minder 
roem. Daar de koning hem 
wilde beloonen, gaf hij hem 
in .1642 het bestuur van 
Guienne, en den post van 
groot-schildknaap van Frank-' 
rijk. Hij begaf zich in het
zelfde jaar in hoedanigheid 
van: afgezant naar Engeland, 
In 1645 werd hij tot onder
koning van , Katalonië be
noemd, «n versloeg de Span* 
jaarden in den slag van IAo' 
rèns* Kort daarna nam hij 
Balaguer in, en behaalde 
andere voordeden. Maar Jiet 
beleg van •; herida in 1646» 
was voor hem minder, geluk* 
kig: hij verloor er zijn ge
schut en zijne bagaadjen en 
was verpligt hetzelve op te 
breken. In 1649 werd hij 
naar de Nederlanden gezon
den* alwaar hij Gondé+Mau? 
beuge, het kasteel van Sluis 
enz. innam. Hij diende ver
volgens met vele getrouw
heidiin Guienne, gedurende 
den burgeroorlog * die dat ge-
West in 1651 en 1652 ver
roestte» Hij verschafte zich 

op het einde >zijner dagen 
eene; eer volle -stille .levens
wijze in Anjoti, waarvan 
hem het bestuur ten deel viel* 
en overleed plotselijk Jn dts 
abdij va»; Boydwn'ont, :den 
25 julij 1666, in den onder
dom van 66 jaren=, den roem 
nalatende van »een dapper, 
edelmoedig, onverschrokken 
generaal te zijn geweest. Hij 
was de vader der soldaten; 
en te midden van eenen ver* 
schrikkelijken hongersnood» 
zond hij, nadat zijne bedien
den hem eenige vaatjes wijn 
hadden bezorgd, dezelve aan 
de zieken en; gekwetsten. 
Zijne nakomelingschap- be
staat' in den prins van LAM-
BBSC, hertog van Elbettf.x 

HARCOÜJRT? (HWMHK , jher* 
tog van), -maarschalk van 
Frankrijk, in 1654 uit een 
oud huis van Nnrmand,ije, 
vruchtbaar in beroemde per
sonen , geboren » droeg reeds 
de wapenen in den ouderdom 
van 18 jaren. Na zich in 
verscheiden belegeringen en 
gevechten te hebben onder
scheiden, werd hij in.1697 
als afgezant naar Spanje ge
zonden. Hij gedroeg zich 
aldaar met zoo veel geesten 
wijsheid, dat de' koning bij 
zijne- terugkomst zijn* mark-
graafschap van T/tury, on* 
der den titel vart ffarpourt., 
in November 1700 tot een 
hertogdom, en in 1709, tot 
een pairschap verhief.- Hij 
had veel invïoei op hettes-

2 • 
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tament van KAREII I I . , door 
hetwelk' die 'vorst zijn eigen 
huis vaïi zijnen troon verwij* 
•derde y 4ïn ér dat van Frank' 
rijkop te roepen*- J Hij over
leed in 1718, na in 1703 den 
:riiaarschalkSstaf ;van -Frank* 
rijk j en i« '1705-het lint der 
koninklijke orde te hebben 
^ontvangen. Hij tod onder 
andere kinderen van MARIA 
ANNA-CtAÜDÉ ÖE B R Ü & A R I ) , 
laijhe echtgènoote: l,° FRAN-
•eïiscüs, hertog van Hareourt^ 
pair en .maarschalk van 
*Jh>dnkk$kj kapitein d-ec iQf-
wacht, -in 1750j in den ou
derdom -Van, 61 «jaren overle
den ; 2.°:LODEWIJK ABRAHAM, 
honorair' deken der kerk-van 
JParéjSï • en^abt van Signy 
en. van Preuilly, in 1750, 
in den oüÖerdom /van 56 ja
ren overleden; — 3;° HEN-
•BRik '• 'CÏ.AUDIÜS, luitenant-
généraal der koninklijke l e -
gerbéndèn, in 1769, inden 
Ouderdom van 62 jaren over
leden , voor wiew zijne we- , 
du we in 1776 in de Lieve 
Vrouwe kerk te Parijs een 
praalgraf liet oprigten; -r-
4.° en ANNA PETRUS* mede 
maarschalk vat» Frankry'kixï 
1775, en landvoogd Van de 
provincie Normandijë. 

* HARBENBERO (EAREI. AU
GUSTUS prins Van), miüister 
van staat in Pruisg-ew, en 
kanselier van dat koningrijk, 
werd in T750 den 3t Mei 
geboren» Hij studeerde aan 
de liooge school ><e QSttin-
gett, ien begaf zich vervol- ' 

gens naar Engeland"waar h% 
zijne 'talenten: verder ontwik
kelde, en ©ene diepe s.tüdie 
der 'wetten en des bestuurs 
van dat land maakte. -Hij 
scheen er; zijn >> verblijf,\ té 
hebben vastgesteld, «n daar 
bij «enen vrijen toegang tot 
het hof had, werd hij»in het 
bestuur van het!keurvor,steh-
dom Hetnovergebezigd'.,-' waar 
hij niet lang verbleef. '"Hij 
had ernstige geschillen, met 
een Engelsch edelman>iwél- i 
ke vermogënde.vriendenbad^ 
en was* verpligt het; këttr» 
vorstendom te verlaten; ?zich 
naar Brunswick begeven heb
bende , «ontving hem de her
tog-op eene gunstige wijze 
en verkoos hem in 1787 om 
het testament van FREDERIK 
II. ,• dat in de eerste dier ste
den bewaard werd ,rnaar Bet* 

• lijn te brengen." Daar deze 
zending voor hem zeer Voor* 
deelige gevolgen had gehad, ^ 
ging hij over in* de dienst 
Van den markgraaf van -4»' 
gpac/i en Bareutk, Me hem 
tot den post van staatsdie
naar verhief. Deze post o-
pende voor hem den wegrot 
grootere waardigheden. De 
markgraaf stond, om staat» 
kundige redenen , zijne sta* 
ten in 1792 aan den koning 
van Pruissen af, die Kern 
daarentegen eéne jaarwedde 
toelegde. HARDENBERG werd 
toen door FBEDERJK WII-MW 
•belast den eed van de nieuwe 
onderdanen' van dien. vorst 
éf te hemen, :die hem tot 
«landvoogd van Anspach ea 
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vingih -lc79;J den titel'van 
Pruisisch''kabinetsraad', en 
werdy Wijdtens''de geschillen 
tussehèn* Btuissen en :<hefc 
rèpüblrkeinöehé i fflranktijkj: 
naat "ffMftftry'Jt aan den Meiw 
beroepen'.''"Met de uitrusting 
van= levensmiddelen voor.'hét 
legert belast, nam hij, dien 
post* met ..belangeloos «• ï-en; 
naamvkeuMgheidwaaiv Daar 
löird MAEMKSEÓRY «e» de ad* 
raira'al'KiNKEt een algemeen 
vredesverdrag hadden voor-, 
gesteld » onderzocht HARDEN* 
EKitG-, in hoedanigheid, van 
ëommissaéisy door den »ko« 
ning van -Pntissek te die& 
einde benoemd, de artikels 
van' hetzelve. Dit verdrag 
had-gféea -plaat», en. dé oor» 
log duurde tot Maart 1795 
voorti''t Er-'Werden te lïasel 
nieuwe, onderhandelingen ge
opend', hij-welke de graaf 
van Offltitegenwoordiglwas * 
die door- ËMEDENBEBé' verr 
Yaiïgen Werd?i en deze tee» 
kende in rnaani van- zijnen 
vorst dea'vrede, den 5 fa* 
pril van dat: zelfde jaar ge» 
sloten.., BABDENBERG kweet 
zich van deze- zending als 
«en bekwaam staatsman', én 
ontving de orde van den 
zwarten adelaar, de eerste 
der Pruisische; orders tot be* 
löoning. Naar Anspach te
rug gekeerd,, bragt hij er 
dé regeling van dat land en 
die van Bureuth ten einde, 
hij maakte voor Franketitand 
nuttige verordeningen, die 

het" bestuur vari dezeprovfn"» 
ere vereenvoudigden en ver* 
beterden. Rij: de, komst van?v 

• FREBERIK WILÏ»EM MI.V tot 
den troon :;hadden< er vielë 
veranderingen in-hei; minis» 

I terie' plaats.j! maai' zij had« 
den geenszins ftivloed op het 
gezag vaw deri heer van*tiAR--
DENBERG," hij ging. ;steeds 
voort Anspach en Bavètitft, 
te -besturen., ên ^vervolgen» 
de, departementen,vari Maag?». 
de&itrg, HalberstadiiWeiste 

falen >en Nemhutelv tToenj 
de graaf van Bamgmtz Taff; 
stand deed van het-ministe
rie van. buitenlarïdsche za-. 
k e n , had hij HARDENBERG! 
tot opvolger, die tevens het 
bestuur vatt vele provinciën 
behield. Pruissemwas toen 
met Jfaankrijh' in^eede* al-: 
waar lia het eonsula'at, Bo-
«AiHRTB de»'t i tel van kei
zer had aangenomen. Deze 
vredewas niet naar den-smaak 
van HARDENBERG'''', •daaren
boven aan Engeland. ge
hecht, en door een"Iang ver
blijf in dat konragrijk, m 
wijl hij er zijne admiuistra-
tive- loopbaan begonnen had. 
De. heer LAPORET, Fransen-
ambassadearte Berlijn * werd 
in Julij 1805door eene nota 
gewaarschouwd, dat,er een 
vredebreuk tusschen dezen 
staat èn Pryissen óp het 
punt stond van uit te bars
ten, dat HARDENBERG. een 
geheim vredesverdrag mei 
RttsUiid had onderteefeend* 
en dat deze staatsdienaar ge» 

3 * . " • • . • • . 



38 E A J i 

heel en al hei' vijandelijk' 
stelsel van Qróot-Brittannië 

"verlangde te omhelzen. Wat 
er ook" van wezen mogt, het 
Fraissisch kabinet had zeer. 
billijke klagten tegen datvan 
Parijs* De troepen van BO
NAPARTE hadden geoefend en 
oefenden nog va. Pruissen t, 
zoo als in al de landen die: 
zij in bezit namen, eene 
militaire willekeurigheid uit»i 
die veel bijdroeg om de voK 
ken jegens dezelve verbitterd, 
te maken, terwijl hunne le
gerbenden den val van NAPO
LEON bewerkten. Daar Fran-, 
Sche krljgsbenden onverwacht 
het vorstendom Anspach wa
ren doorgetrokken» beklaagd-
de de minister zich daarover 
bij den maarschalk Dunoc 
in de volgende nota van den 
14 Octobér, en die wij over
schrijven als een overzigt 
bevattende van het stelsel 
van het keizerlijke Frank
rijk. ,» Zijne Majesteit," 
zeide de Heer VON HAKDEN-
BERG, » weet niet waarover 
zij zich het meest moet ver
wonderen o£ over de geteeld-* 
dadigheden, welke deFran* 
sche legers zich in de pro
vinciën, veroorloofd hebben t 
of over de onbegrijpelijke 
bewijsgronden» door welke 
men dezelve wil régtvaardi-
gen. Zijne Majesteit, met 
regt naijverig op een aan
zien, hetwelk zoo wel aan 
hare magt als aan hare hoe
danigheid toekomt, heeft met 
een gevoel, dat zij vruchte
loos zou beproeven te ver-

' bergen* 'de regtvaardigeilde 
depêche gezien f die door de 
Fransche legatie aan zijn ka-

; binèt is ingediend'» Men be
roept zich op het voorbeeld 
van den laatsten oorlog en 
op de overeenkomst der om
standigheden .,-, even jsAs ; óf 
de uitzonderingen, die men 
toenmaals toestond niet op be
paalde overeenkomsten steun
den, die bij den-vrede; hebt 
ben ^opgehouden, even als
of'keizer NAPOÜEON zich de* 
ze overeenkomsten herin
nerd " had toen; hij het land 
van Hanovèr ini bezitting 
nam, van een land»' dat .door 
deze zelfde tractaten seder! 
vele jaren onder de bescher
ming van Pruissen was. 'Men 
wendt de onkunde onze f in* 
zigtën voor, - evéifc Cajsöf de 
inzigten zich 'hier'" niet* in 
de daadzaken zélve vertoon
den , en even alsof, de' aard 
der dingen vap°gedaante kon 
veranderen alvorens men het 
tegendeel heeft vastgesteld* 
Everi alsof de plegtige ver
zekeringen van de overhe
den der provincie en van de 
Staatsdienaars van Zijne Ma
jesteit bij den keurvorst van 
Beyeren niet genoegzaam 
datgene openbaar hadden ge
maakt, wat zulks niet noo* 
dig had te zijn en èvett »ls 

of ik zelf lang te voren» niet 
de kaart in de hand, in mij» 
ne onderhandelingen met Z. 
E . den Maarschalk DÜROC 
en den Heer LAFORET de on
mogelijkheid van eenigen 
doortogt van troepen door het 
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w^fignaafsoftap toetestöan* 
•»e$ogeBöbfeg had 'Verklaarde 
l»»usljfe kanten; iWt »?gff« 
edi^e^rigiiögiaw belemmerd^ 
boa E» de/«Ji«nïngï; nog geen e 
andere "fcorgen.nemen ,:> dan. 
die-irt'èMi^öaif^ë veiligheid; 
fatii,(,zijjni yoMs 'té werken ;* 
maae;'Mjcbas«hQttWfc ad<ll*van, 
djësBea-.Q,9genbife!:'8if;»-' al*?y^', 
vwnSHe vecM Wfeen isswrir i dfe* 
hij^fe®? aangegaan^? ©R«faij" 
aiêfe iatehr; .vc&rpligt;» • om» aaiv 
Bijnellegerbenden <ïetepvwBw 
«fedigiflgfvan^den fctaat noodn 

-*akelijk««;s^Ungin teïrdóseft. 
innem«ni'%;|)(Bzeinota>^ dis: 
bïlHfke ktagten over wezen
lij kei grievenT bevatte»^>:had 
voor zi den»:'. oogen blife» J-. geenè 
feeslisaendfe: uitkomst en NA-* 
potEoj* wist 'nog; <aan;JtMtis* 
«eb. t&. belette» W*zi«lw'm 
<fcè' oorlog* tegen- ifmto£f$&ilj? 
h$.7&»!SSAï$BE& en> bij. JKn*t*i<' 
eispv»*©: voege». irt.^u* 
sfehe^Iliadldeïïtnïnistec. diere 
Èé^rTOr.^an;&^a»t? naa®|Jej«f; 
^tevfgêlobfc^j onder^wMtW 
©ogenH hijl het-vefarag-dife 
teerdTe- '̂door'hlsïwelke J?r«fc 

. «e» Moh ?V!é*b>nd?r QHti 2$ne 
w^pene»: ïa«tr.die vair iStts* 
tamf>* t:$ég,elfc®4i êa Oascr 
tenrM&té vèreenigen-y. in;ge«, 
vaï dat fiÓNAPAUTK^d© .vöor-
waapdea^an: vrede, niet aan-, 
nam, welke teemfeet Ffcuis-

; siscnfc kabinet aanbood* Om
trent denzelfden tijd rigtte 
HAKDENBBKG; den SS&Decero-

' Ber 1808 eene Bot» aaw den 
afgezant va» Engeland te 

liin r Waas*» ziek FBB* 
C 

| ÖEBiK < WnÊfesr verboncïti èm 
i dff Engolsehen inr Ranopê* 
\ 'W\ hulp j te, komen. "Indien 

hun koning van srijnen kant 
beloofde de Pruisen tegen 

\ d& Pra'nschen?'ta? ondersteU'* 
) nêi»« De oorlog» duurde des 
| ndettegeWaan.de vaórt,enBo-
> NAPARTE." baa\grootendeelsdè 

overwinning; van"iAtfster^itz 
laan» da^enbegrijpelgke^wer-

keJ*w)stï«id'»deV «JBpuïBsenite 
;• danken , die met»^èene'-en»* 
i kei© beweging» .alleusteHin» 

geri en' krijgstende^an.JBoi* 
L NJIPARTK Jliarfden fcuriéenivei's 
\ |dalen. GèdurèndJajsdiafe'HAiW 

BHNEERCÏ:,mets :Mn§eliiind'ie^ 
gen lïïank^ft'onïïeihanèel* 

f de> teekén&F" de gifeial van» 
j HAÜGWITJ?!i teA'Weemn - tus* 
f schen -sPtfwisaê» en,$A]toi.E:oït 

een*,: bondgenootschap»;- ver-
j dsag> ^nmmdé^at^'ÊoQv^e 
l veliseBi'Beridé 'gokpèfnèmen* 
'. ten {ÈégeldndnitgezondetrAy 
? bedreven, de-vreemde onge-
1 riJHidnédett^f»#é jfcwa^k be*. 
grepemr afgünatën^idié' on» 

! dep hen? hestonden^besehou* 
Wende ? verwondert mew zicfe 
niet HieëPïOvefidePöyermagti5 

diié" NAPOEËÓNI;" öveF gehoël 
Europa verkregen hao\ Daar 
hi); de geheime schikkingen * 

• die1 het kabinet van ^Berlijn 
tegfitt hem nam» vernomen 
had,, beschuldigd©'-.tjij. het
zelve- van dubbelhartigheid. 
H*»I)EISBERGI verliet het mi-
nisteriej bestuurde geduren
de eenige maanden' de pro* 
vincien van Miag.4eSurg en 
iïalbers-twlt e» vertóoJc ver* 

ê • • • • : • : • • • 
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yólgensninaar ^z^ö! landgoed 
•Rj&npelltergr. s -rf ^etwijdefd 
vaiv de izakeri ,: ,'nani••! hijj 
geert eirlfel deelmaan de b'e» 
raadslagïngen' van Cfyarloi* 
te&bur£f$ -maar -Hij bad dé 
kiem itot iden^diorlog gelegd 
dié- rt usschen; iMrdlikryk "t én-
Briiissèmiin 180Ö):öntstond £ 
cnsjv door^deavoor* ket laat» 
sté laitê•• zjfo^-woodlottigen" 
veldslag «van -/éwa'geelndigtf 
werd. ^HAUDENBMBG verlieïr 
als toen zijne schuil plaats y 
en kwam .wetó^tuj; den ko^, 
mng.,v:die;ikemlfepfortefeuiis 
Ie jjvanJ'feuüfinlaiïdsclie i zakeir 
deed ^aanttémenyjwelke: dfe 
gen eraal • Z ASTEOIW* vrij will tg 
bad hed^rgeieglif Hij iwopnw 
dej'de, vergaderingvan iiKo-
nings&ergeth itóf^'alwaar'-.bij. 
zich ?lsieènb©ifW9anTistaats« 
m*anr»;deed»«k*feIlnenJ, * Maarv 
Fmnkrp'A k<m inheSt^TPruis* 
sisebe ministerie, niét'een' 
man zien-zitten», welken het. 
als zijn geheimen vijand ©ÏK 
kende,>>en.doorden invloed», 
welken z betr op- .nieuw in. 
JPmisseti? uitoefende, deed 
het HARDBNUEiMWiKi'deH veld
slag van. liriadtand vin onfc 
genade;overvallen'.. Daar *de 
keizer van Rusland hem $ * 
tijd véle ach tingen genegen-; 
heid had toegedragen, be* 
sloot hij zijne, woonplaatsin; 
zijne staten 'te vestigen* Hij 
woonde te Riga tot in 1812 

• en na de ongelukken van 
den veldtogt van'Moskou,-
keerde hij nv®x Prui&sen te
rug , nam de teugels der j 
staatszaken weder op, en j 

|! weckte;medëaaini defb^tieh-
! te^^tóalitie ift -lSlS^tegev 
l BöNSPAKTjey «Inl dëzen'en 
I dên ^volgenden; veldtögï'was 
; hg altijd bit den koning»$ deed 
' met de verbondene Mogend-
| bedé lden iritogtfi&'iPar&ïi 
l ört -öhderteeketóè- iftjsnaaift' 

van" rdaa •fanUkzrtmtymiw 
; 4«%" hèe vredesverdrag iredrè 
! Hoofdstad^ geVloten* ^"Daar 
' ^AR^BNBEKG: i'V^ar; zdeto ze,h>' 
| vfe»5ett> zijne't&lenteb«n Zij-
j n w a a d e n haat* tégen Bos** 
I.pfew*hadï ferwiènsj-vêr»; 
! vallênf verkiartngdhijIt^achfc* 

dadig -had medegewerkt••> *zocr 
I moesr hij dè achting vag-'al-i 
; fe vorsten'verdienen"^ en^è» 

der b«nnêr vereardeihlbmïnefc; 
j eeöl van hunrtfeïördeteekens^ 

Dé koningtvao.PrtBssen-vèt:* 
; hief «"fem *ot de waardigheid • 
• van";prinsi *Hij';'völ^de de» 
• zetteerst eiï demkeizet^an' 

Ruilind nsüxv-Londewj"en 
Ï vervöigeiis ontwiKkelde'«bij 
op :1e* WeenW'Gosi^res- *de' 
talenten' van* eeneh^djiepziis^ 
nigenidiplomaati' Béterug-
komsf vëh *: BotfftPiRpv . in 

; fflrwkry'k. in">f&l 5 'isèroor-
zaakte.op'nieuws een en alge» 
meénen oorlog ^djë de twee-

; de:;hetstelJing,iwnT &0Di?wnJt 
XYIIIï te weeg kragts^ Be 

| prins* VAN;HAUMENBE«6f*'nam 
in alle .vergaderingen*.'en in 
alle verhandelingen^, die oïri* 
trent dezen tijd plaats had
den, deel, en toonde" zich al
tijd het vertrouwen tan zij
nen vorst waardig. Bij zij
ne terugkomst te Berlijn 

|| behield bij zfjnen post van 
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ftJEimelijk fcèïig* tSe§*é'èii"V"ër-
bb'r»d< ^(jeFStuitJéH1 ïttsschè'n* 
êhméwkv (fmtêkmk dat 
had toegeschenen."'-* Hï)"ga$ 
fianhe**Mbihe1: ï^Bè&iM 
êènëü fttèfl^'lnidnïfc Vèrwék'-
HêfidëiT ^pftfeëï^gëlfë^etóeo;, 

ijvèi« étt • diètófen«?ëP WlërVen 
h W ; een 'dböïSlaanil- bewijs 
Vtin"ööhtihg;'ë'a]VKiëndschap 
*>an • Wège?»z$nen •kóninklij» 
leen>infeeetêri-/«Dèifc'S 'Mei 
lieeif'aÉÖÉffeW'Wiï.öËiM.i'op 

''dèip geboortedag #an' 'zifneiï 
ministei^ *blH*en"k}h Weteh 
«h* iln' hët5affpaPtteïnentJvan 
den ^prinstVAN-HAft»ENBEK« 
het safbésldstel^-tvan zijnen 
ÖöOrlöetóigëhf I'fBrsdtra i; vfal* 
gen» dat vansden* beroemd*»* 
GÉBAR» J verva&r #ig$ï-''plaa«* 
séfl ,t - én'^cfir-ëéf <ï%m -eigen* 
handig ëên? talléWleijends ten 
bïiéf; • De! tofflfiWënfelingen 
*ah»'PiéiKoét aettrfati Nafréls 

«ii"* door ;Bë liasgcttenUömst 
d'er Voifkeh tot bèdarerisg'é* 
bVage, dié ^gich"'ês;f'"êr9«o 
Vèreenïgdéri * Voerdëü in 1:822 
den' pfiBS • VAN' HA^D^NBËRG;! 
diè den«Öolikr£ van PMiStèn 
vergezeld-had; der\vaartsi '.. 
Gedurende de onderhandelin 
gen begaf hij sdèh uit gezond
heids1 beweeggronden naaf ; 
Genua, om er de zeebaden 
te gebruiken. Hij overleed 
in die stad den 26 Novèra 

blr ev'èTâ het̂ effdê  jaar in den 
öüdêrdÖrti'Vaiï ?2* jareiidÖoV 
gi&b'deü'PfUtsam ëri vóöftié1; 
mdijlj dbörJzijhM'^O'rSf'bë^ 

* i i i ï K .n *.i". ;-i- *.'* t'*«'»'»ji*'*»>.-v^.ii» 

" ; HAtt»ÈK(JöiNNË8 JICéBUS)? 
eêïr b'efewaiam genfcéShëer»* W 
Éa£ei4k'lê56 gèbtfr èn;, «tt 
in •die^tad! ïn 'Maart1 '171* 
dVèfréireli i) Is • '^chtéïéeïréol-
geiïd htiogleergikif^dèi; Rfi<& 
t&Wttëtfl nWtuü*H" óhilefedftf 

CJ 5 

dëiflfk-> léerstè arts" vöin* Ver--
Schillf ndé hoven van® mUcït-
iand geweest. •"•* Men-heéft 
vanA hëih: sl .° •iïPVèWömuis 

i#;tSïvo".Jiï4 2.° ExeVQitatiè* 
nnr^imuoéixsh Hi mediea 
fnmtiïtrh, •*'<t$84&* *& «3f& 

mêletètr centum> refóviitm 
H^%as lid van'de alcadeMte 
ftëtBiVWrati mFïidMÏ êftKi 
«.'*•• >.':.V*'*!:•:•. >--M J,.r:-ir,ï j>i?/ 
; HARDERWIJK̂  (GÉ»iïltfi0g>ï 
in Gelderlmd^éio^iiiQI^ 
derwees" de Wijsbegeerte 4é 
Keulen^ wal 'palstód^van"^* 
HVGói<öM'BUvalda^Vèn over
leed * é r ' i m i l a 0 3 r ^ hééft 
in 'hét: licht gegeven Coitó 
mentariëk óp AÏ»STÖTËI.B8;| 
opr eenige- werfeen --Van''A.&~ 
BEïiTüs 'detl Grooie én op de 
Wijsgeerigc :werkën van Paus 

, JOANNES XXI . , die van US6 
—15öd; in verscheiden dee*-
lén in &L zijn gedr#t . '"*• 

HAROION (JACÓB^s/r èen 
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JTfawfffihe:!-ï Hef ferfcwidiige;, •* 10 
SpMif̂ f: ini I68^ïgebjoren,;!:na 
in 1711 té jp«r#>tejzjjn ge-; 
kojnw*,*weudhij alja kyyee* 
keling bij de akadenxie van; 
opschriften, in ,1713 als l idy 
ty,i•iftfj.ït2§;*;ais pensionaris 
aangenomen* -. Hij - ga | - yer* 
«ch îifen,,;Ve?Haibde>mg»ff in 
het s^liphti w^lke men it» de 
Memorie» dier; jn^;8,$happij~ 
kan* raadplegen,! afe IJ^Q 
:jye>A th») door ,de.«Frafi$eJï¥ 
akad§9»Ées,è?t lid yerkdjsea^ 
di'i'ift'Ji^ folgepdeiijaa*,ben 
'gou- hij,de,ffistqiregfCi^^, 
achiedsVkisvfcfi* den abv^ms 
$fö idem iPvor tgang;!farr*Pi&, 
tpvmkhtndet ".*» ^«hWg»».. 
£wlfr, \Rij*JHd•;Werdit.oa* 
derw^ppv^AaM, 'yernandeïinr 
gen,, in het * licht gegeven* 
togn de keming ben* M a s t t e , 
•m»fe&spnjte^evep aafr.JméV 
vroftW^ttyan"jPr«»Ar^'è«ütito*. 
«<a*»tot> gebraife: zijnen do^t» 
laehtjge kWeekelingen, 4a£ 
hij in het licht gaf Geteute* 
dqnis., t dar» HMeMkuftde*. "*fte* 
emet &<irlfcédeïing <*m* $8 
Ifrmtahe > 'dicht- ym> mh 
*pre&A/iuhde*3 dl.», 'wlSWft 
zijl»©, Alg^mèene Gefoiïiédjz 
«*», ^aarvfffl h$ 18 dl.» in 
12*,W heeft geleverd} $Jt is 
een algemeen geacht «ja nut? 
tig werk, oïsfchöön hètoop» 
deel en de gezonde critïek 
er niet altijd den voorrang ,, 
in hebben gehad. Oe heer ] 
LWGUET heeft er twea doe
len hfjgëyoegdj wejke een 
hoogdravende woordenpraal, 
geheel bedekt met aardighe
den eit mislukte scherts be> 

vaMen,V^ïef.1e*enzeer !«n^% 
eigeBlgk^ftgescfhiedettts^. alA 
me^ den StfjiUtrijden » difl 
aan dea(ej|vt;p9t feijpgarfo alte 
^a^raken^ V;e r̂vj(ke t̂ Jftv # 
karakter»,.onkëtnelijfe £<*• 
maakt zij»* Waarinïïe gj-oofce: 
mannen al* g-edrogten ej» «Ie; 
gedrogtei* ,ah?,. groote mafmett 
\#orde»; &fge»ehMerd>; va^r 
in allerlei- rwaa#e#tï••;•„ a&$ 
kwïnkslageiiiWoi^RVepi^* 
ferd;-r< WW i n ta?tb-#e valscjijf 
h e f e ^gréfldjsegete wee* 
deOr T^SfgeiBt.eM *. t^aaSï1».M 
haat «egeb .de- GodsdiensSeV 
iv& hediefiareó, «ot-dezelf# 
hoogje :k.ge.bI?TOueff» #81«' 

dw> wmg&tèmtgpó)* "W«wr 
neer men oyerweegJi dat de? 
m,....yei»<#rïkkMf|kev wijseV 
om-; de ^cHtedjtfii* te Mt 
sch^v-ewi^^dter^. i^ooi «P 
algemeen mègm^fs^1* ^ 
% Jaa rMse» yan* het m ^ 
«shelofcesgéslaehe^en..ww 
Relater'•,*»' ' ï &ed«^enowff 
aijn ^mr$m* dat het'ver* 
haal .Acdaa#Z3*e» •desmfS 
klfiiffe»;**;fehartStogt;eiï*W 
«ehiö*ej> ontleent;. zoo» veft 
Mest . m m .fe yerdiohts^ 
der fèheHeerv:of &• V « ^ e l * 
lingen vah moeder- # " " f f 
te lezen* (251e LomwWicJL VJ* 
HABBION overleed- te M^f* 
i » September 1766i: 

ttABDOraN ( JöANïfGS ) • t e 

®uimper, in 1646 g e b " r e " ' 
was de zoon van eenen Koe»-
veïkooper dier stad, eï1.e' 
gaf zich, nóg zeer jong 
aijnde* onder de J*s«»*«B' 
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Hft oïldefgcheiddo ?»«ln, zper 
bij dezelve; ,!;do«r eenv vlug 
oordeel j : «en gelwjkkig ,ge-
beugen,„ •maarjnogine^r 4por 
den | m a a k v o p r ' paradoxe 
stellingen.enzonderlingegè» \ 
voèlens, Volgens ,hem wa* 
ten al de geschriften der 
Ouden, metuièüonderipgder 
Werken van CICERO* deru#a-
tüurlyhe "Historie van iJPwr 
mvs, tets Hekeldichten .en 
Brieven 5*an HofêATtüs »"•en 
der Lmdgedfektemvm ^*R-
GiMus, ondergeschoven» Zijn' 
JEneis is klaarblijkelijk door 
eenen Benedictijner der Ï3 . e 

eeuw «zamengesteld , die op 
• eene'verbloemde ïwifzeide 

reis Van den. H. PETRUS naar ; 
J&öme, heeft willen bejschrij- ; 
véft. - H e t ' i s niet minder 
duidelijk, dat de 0</e» van 
HORA Tius nit dezelfde febrijk 
zijn voortgékqmen*_<3©en en
kele oude^ gedenkpenning is 
echt, of ten minste, er zijn 
er zeer weinige; en wanneer 
men die, wil verklaren , moet 
men elke letter voor een 
geheel woord aannemen: 
door dit middel ontdekt men 
eëne nieuwe orde van zaken 
in de Geschiedenis». Deze 
vreemde verklaarwij ze haalde 

„ hem eene zonderlinge boer» 
terlj op den hals. Een oud
heidkundige door zoo vele 
buitensporigheden gebelgd, 
wilde, dezelve nog verder 
drijven. » Neen, pater," zei-
de hij hem eens, » er is geen 

i enkele oude gedenkpenning, 
of dezelve is door de Bene
dictijnen geslagen: ik zal u 

zulks, .bewezen; »#e •••;. letter^; 
..5ft,dm.. O RfcdVcu?^*-
schfeideto, gedenkpenningen 
gevnndeR.:Wörden>. en die te 
pudheidkundigen de zotheid 
hebben tgéhad, van AQOT CON» 
STANT1Ï0POI.I OBSÎ toATUBf te 
Verklaren»beteefeeneu kiaarr 
filglïeljyk: CÜSI 'opuES. NüMr 
Mlf',:OKPKC|NAi<: BEêJgP»Q l̂ïfA«'r 
.Deze sop? eeije , be.dekt^jygir 
ze bespottelijke .verlslïiring5, 
bragt ipater HAR©ovnei«..aan 
feèt wankelen, doch,'veranr 
derde .hen» niét,.,,. ** h Miei» 
verzekert, dat to.en ©ën'sjö-
suit, zijn vriend, hem eens 
•voorstelde, dat het publiek 

: ofcer zijne paradoxe steïïinï-
gen ëïjt ongerijmdheden zeer 
geërgerd was, patef HAR-
JBOüiN: hem op eene norsche 
wij ze ' antwoordde: - <*> W e i f 
gelooftgij. dan j dat ik altijd 
dea morgens ien ;vier lire 
zou zijn; opgêstaw,, pm eni-
Hèl te- «eggen, 'bfttgeinftniw&t 
andere *Foó> -Snip gezégd,lieht 
bén#''« '»Z§n•• ̂ rïendj ïiervfllgr 
de: » Maar het gebeurt'som^i. 
dat ^wanneer men;-zoo, vroeg 
opstaat, men schrift*," ZO-ttr 
dèr volkomen "nntwaakt" te 
zijn, en*meïï zijne droomer 
rijen van eenen onruöiigen 
nacht, als bewezene waais-
heden uitkraamt." Zijne over
sten verpligtten hem, zij»* 
dolzinnigheden te herroepen; 
hij deed zulks, doch bleef 
er niet minder om aan ge
hecht. Zijne gevoelens lei
den tot een e algemeene twij
feling en tot hèt ongeloof; 
desniettemin was hij vol 
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deugden en godsdienst. Hij 
aeide','dat-God hemhetme»' 
schel'ijk geloof had"ontno~ 
piert s óm méér Arachtudn het 
Goddelijk geloof te >\geven* 
Hij' overleed - te Parijs i«'-iri 
1729 ; verscheidenckweeké-
lingeh'in'zijne'- maatschappij 
naIaïeffdé;tzoo»als onder5 jan* 
derèn'V'den beroemden pafrëf 
KiinKüTfeé?.' Zijne voornaam
ste'* Weiken zijn: d^0 Eene 
Uitgave van PMNIUS, den 
natuurkundige,' ten gebruik* 
Vahi' den Dauphin, 1685,' 5 
dllni.in -sfcto; herdrukt in 
1728'; 3 djiniiïfök Dcraan-
teékeningeh zijn in ' - deze 
laatste uitgave Vermeerderd.* 
en de -paradoxe stellingen 
wat minder opeen, gestapeld. 
'Voor r hef ^overige is hefwerk 
inW'zeer; vele schrander-'en 
'njiauwkeurïgheid uitgevoerd. 
— 2.° Lu.'Cr-onologie etc. 
(De Tijdrekenkunde "dovr de 
gedenkpenningen hersteld)-, 
2'-di> in 4.">, Par§», 16S6, 
ih!het Latijn. Het is in dit bij 
dtsszelfs'uitgave reeds'vcrbo» 
,denr 'werk', dat de schrijver 
'«ijttdolzxpaigsfelseli over de 
ohderschaiving van de> schrif
ten*'der •ou'dheid uitkraamt. 
jui.-3i° Een-e Uitgave der kerk
vergaderingen , een .werk, 
waartoe de Ö eestelij kheid 
van Frankrijk hem had aan* 
.gespoord > en waarvoor het 
hem .éene jaarwedde tóe-
stond. Men moet zich ver
wonderen, dat de schrijver 
zich met deze onderneming 
belastte, *daat' hij van ge
voelen was, dat alle kerk» 

vergaderingen, Voor dïo v,ai* 
Trentë gehouden, als zod 
vele hersenschimmen warenT 
Indien dat'zó ff is,. vader i 
zeide eens'" pater'tis SUBN, 
lid van het Oratorium,-:töt 
den £esu*t j Jioe' komt het 
dan, dat-igtf eene ditgav? 
der Coricrètiè'n in "het licTit 
hebt gegeven ? — waarop 
H.UiDouiNantwo'ordde: Zulhk 
is erikét'-aan God.- en m$ 
bekend* 'Deze«uitgave, ifr 
1715 'niét groote kosten, ii> 
het* <Lomr.e: in" 12 dl.» in 
fol, ge'drü.kt', en waarvan 
het register, op prijs wordt 
gesteld ,r is eten; Vermeerderde 
herdr»k.'der..yorig'e. uitgave 
vah hef Lóuvrer IMi, 3? 
dl.» in fol. * Öp het verslag 
de;r 'leeraars WITASSE, l'i» 
ROT, DÜPIN, -BERTIN^ AN* 
QtTETii.,;i.B Mfcft'Bt:', ter oni 
derzoeking vart üezelve be* 
nbemd, werd het debiet door 
het parlement verboden. 1)° 
uitslag van dit onderzoek 
Wasi, dat deze .compilati® 
verscheidene grondstellingen 
bevatte, strijdig met die der 
Gallikaansche kerk, en dat 
de compilator verschel» 
dene wezenlijke en gelood 
waardige stukken had weg» 
gelaten, om beuzelachtig© 
en valsche- stukken in der* 
zelve? plaats te stellen. De 
schrijver, was Verpligt véle 
veranderingen te maken, die 
verscheidene losse stukke» 
te weeg bragten, die niet 
ligtelijk gevonden worden. 
Deze verzameling wordt min* 
der op prijs gesteld, da» d** 
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van" -pater ?£ABBG:,:! ofschoon 
-dezelve meer dan- 223» iconcï-
Iiè\» bevat, die nog niet ge
drukt waren. De<re<leh< hier-, 
vaftj is,' dat» patér..HA.RB,oum -
ejrï.verscheidenè stukken uit 
heeft weggelaten ,; welke: in 
4jè van pateirlaABBé gèvóri-
dëin worden* —- 4«° Eeh Com* 
Taentaêium ep RetMieüwe 
'Tes-latnent.i: in folrfi4eu A,m-
stêrddfo. en, ]s GraveM&age , : 
Vï-M.,:een werk lyolhersen-
s«himmen ,:cn; geleerde aan
merkingen,* zoo als men die 
van' den schrijvergewoort is. 
Hij beweert in;hetzelve»'dat 
JT. : C; Ten'de Apostelen , in 
het Latijn predikten. .~ 5.° 
Een e geleerde Uitgame» der 
Redevoeringen van THEMIS» 
TUIS. .-*-« 6.° • Opumula *e-
lecfa,' in ÏRolland.f rl709^ 
in foU gedrukt. -~> TfJOpus-
eula varia, meer gezocht, 
dan de Voorgaande.- Dezel
ve' werden na zijnehdood., 
in* 1533 te Amsterdam in 
fol. door -eenen 'zöër beken
den letterkundige in het licht 
•gegeven, aan wien pater 
HARDOUIN,. jilin vriend, ver
scheidene handschriften had 
toevertrouwd. Het aanmer-
kelijkste geschrift dezer ver
zameling , zoo wel om des-
sselfs zonderlingheid als uit-, 
gèbreidheid y • voert ten titel: 
Athei detecti. Deze atheïs
ten, zijn beroemde mannen, 
de meeste goede Christenen , 
die niet alleen hebben dur
ven zeggen, dat God de 
waarheid was, maar dat de 
Waarheid God was, hetwelk, 

volgens "pater HARDOUÏN, 
een ontegensprekelijk bewijs 
hunner; goddeloosheid' ï ^ —• 
8.° Eenige andere gedrukte 
:werkeb*: pyer' il ettiïaistë Pa
scha "van"'""Ji.<7»,^,1$!)$,'.','ih 
4,W, tegen de wettigheid 
{der ' 'Anglikatynsphe pries
terwijdingen),Vdoor, iÉ ' Cou-
iRAÏiasry!l->2."'dhn $"-in',Ï&W$ 
en versèlïëidên handschrif
ten, door den abt D'OMVET, 
aan ; wSen.«e schrijver' 4e* t 

:zelvfe hafl,.: toevertrouwd» fin. 
*de bibliotheek des;konings 
neeïgelegd* In .1766 is er> 
te jonden, .1 dl . , in 8Wr; 
in het Ij;Qh,t verschenen, teiii 
titel voerende.' J. B.&RVUI-
Kt: fid "j-censuram ^veterUm 
scriptorum Prolegomew* 
Hij versterkt in dat werk 
zijm , stelsel, oym de vonden « 
ondanks. de, Ijerjiroéping, dje, 
hij • van 'hetzelve/in 1707 ge
noodzaakt* was geweest te 
doen, Men kan de onbe
zonnenheid niet geestiger»; 
noch geleerder aan den dag 
leggen. Door al deize vreem
de denkbeelden, heeft hij 
zich het volgende grafschrift, 
verworven, hetwelk dezen, 
tegelijk gods.dienstigen en 
twijfelend en man, dezen aan
bidder, ̂ n vernieler "der oud
heid, dit wonder van ge* 
leerdheid, hetwelk tevens 
alle gedenkteekenenderinen-
scheHjke kundigheden ver
nietigde • vrij. wel afgeschilr 
derd: hetzelve is van d»n 
Heer V)ÏRNET » Hofygleeraar 
te Geneve. 
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•j Ja expeciatione JudiciJ* •»• . 
Hic jacet , ,. , , . 

Hominum pai-adoxatatös, 
Natiöite' Gallus, Religionë Ró-

manusj .-.<' • • ; ••.';. ;» ''»'• 
Orbis jitterati portantum :.,,., 

Venerandce antiquitati» cultor 
;']et destructor j , v ' 

Docte febricitans, 
JSomnia et inaudita commenta , 

vigilans edidit, 
Scepticuiftpiè egït. '" 

"Credulitate puer, audaria ju-v 
.ivehia3 deliriis senex. . .: 

<£Naar meerdere bïjzonderhe* 
den begeerig zijnde, kan 
men raadplegen de Brieven 
van pater BELINGEM, in het 
Wfi deel der Bibliotkèqué 
Frdnfaise herdrukt.] 

HARDUINUS. •>** Ziè A R - ' 

DUIK*' ' '::"'•_. 

HARDY (AxEXANDÉRy, t e 
Partje geboren,* en in :1630 
overleden,' i s devruchtbaar
ste schrijver a die ï&Frank-
ry'/i voor het tooneel heeft 
gekerkt* Zoodra men HAR
DY leest, zegt FÖNTENELMJ , 
houdt zijne vruchtbaarheid 
op, verwondering te baren* 
De verzen hebben hem, zoo 
min als de ordening zijner 
stukken veel moeite gekost. 
Eik onderwerp is hem goed. 
De dood van ACHII/LES . en 
dié van eene burgervrouw, 
door haren man in de mis
daad verrast, dit alles is bij 
hem hetzelfde'trenrtooneéiu 
Niet de minste angstvallig
heid omtrent de zeden eö 
welvoegelijkheid. Nü vindt 
men een ontuchtig vrouws
persoon op het bed , die door 

haretaal zeer:wel haar ka-, 
rakter te kennen geeft j dan 
;|wordt de heldin'van het'stuk' 
verkracht; dan weder houdt, 
een getrouwden vrouw.bijeenr. 
komsten met haren minnaar; 
de' eerste liefkozingen ge-: 
schieden "op het tooneel; en»i 

:i van ' hetg'érie er tusschen d«T 
*;beide minnaars plaats heeft, 
doet men. de aanschouwer» > 

• zoo min mogelijk, yerliezett» 
» Dit ïs* juis te zegt een 
nieuwere schrijver, hetpuiit». 
tot hetwelk wij in deze laat-

:ste jaren zijn teruggekomen* 
FIGARO, en bijna al denier 
we stukken zijn juist in dien 
smaak* . Het scheelt echter 

: veel, dat de stukken van 
HARBY niet zoo zeer bezocht 
werden als de 'onze.- Ten 

: einde met zijne bende me* 
van honger te sterven, waS 

; hij verpligti om,van deeéne» 
stad naar de andere te gaan,' 
even gelij k een kerniis*pot* i 
sehmakér." Zijne werden 
bestaan uit 6 zware dl." v"1 

8.vo, Pitrfr, 1623 ft-1628. 
Het tijdstip van zijnen dood 
wordt' omtrent 1630 bepaald. 

• • ' •' ' ' • i . ; ; 

HAREUS. ~ - Zie HARÖSIIS» 

* HAREI, (MARIA MAXI»"* 
MAAN) , doctor in de godge-

; lêerdheid en pastoor van $** 
1 Qermain des Prés iePartfti 

werd den 24 Febrüarij ï ? 4 * 
> te Roudnèn geboren, aan*1 

vaardde het ordegewaad der 
boetelingen van den derden 
regel van den H* FRANCIS» 

C ü s , en legde er zfjnö g6* 



H'Afe.̂  .m 
Joftë ïaf, Wndièfsaibtt4afttti v&n>3 

«den «óktörjaïen Üóëd in 'ÏÓBA 
^odgëleMdheid ontvangente 
hebben ̂ wërd- nïj Ktöt' gar-< 
«liaatf' van het klooster Ma-n 
zwêtiïm'&e «traat-déS Ué-:. 
gels benoemd. '* Hij' onder-»\ 
scheidde zich j1 -én idoórdê 
leerreden en door de ^Weïlséa! 
aie hij ih het" ïichi gaf»; Dë' 
«nö«pentèiing^rdiët<lösoaïsttè 
en Wéldta"!dfe«idólrlóg>!aatidë. 
Jierk^«ii« vooral éanv dé* klóotè-
ter^orden verklaarde ,;' nood
zaakte HAKEIJ-zijn klooster 
•én' \ JPrarikrif/i > té verlaten*' 
Hij dwaalde gedurende tien 
jaren in vreemde landen rond, 
reisde door Italië, én ver-
Jileef eenigeh tij d *te Rvine , 
waar hij totJid van AéArcadi-
iche AM&ëmie toerd opge
nomen. **~; Zich naar Fié~ 
mwnt begeven hebbende, ver
trouwde men- hem • hét -be-
sitüuf van- «enë gemeente toe 
•ië midden 'AWfAlgtêti gele
den ,* en hij fetagt drie jaren-
te midden der ijsveïdenxlier 
eenzame bergen door» HQ 
kwant in 1802 weder binhen 
J?ran%r.yk',' en werd tot vi-
karis' in-dé parochie van St* 
Germain des Prés benoemd) 
nan welke hij groote diens
ten bewees. Meteenen on-
vermoeiden ijver bezield, pre
dikte hij niet alleen in zijne 
parochiekerk, maar ook in 
Véle andere kerken van Pa-
'rif*. Zijne bescheidenheid, 
«ijne deugden, zijne gesprek
ken vol zalving en zijne in
nige overtuiging van de waar- I 

heden'Van het Cathoiijke ge
loof', Verschafte hem'-dé be>--f! 

keèring; vën Vele'Pro€éfc tan* 
iitert'i" dié-begonnen/mêtirhëni••; 
i; te'4ievvondéreni« >én*'èihdïgA 

-den mèt"zich aait' defovei- ; 

ï tüigifig •van' zjjnëleer- te on- > 
^ërWérpèri/' HA«E4< stehëèü 
ijzich -*të Vermenigvuldigen,; 
f men vond hém overal 'j *waar: 

! hQ éerië= góéde daad'kon ver*"-. 
i rigtëuj-ih'Ver^chëïdëii religi^ 
. euze génqotséh&ppen» in 'dü4 

ziekenhuizen, enz." Zijn ij'--
vér nam de plaats Van kraciif 
iü ^ dié in hëm, wegensiij-
Hë zwakheden en zijnen ou
derdom moesten afnémenï' 
Daar dë uitgaven Van Vöï.* 
TAIRÈ in 1817 talrijk bègoh-
rien'të worden, voegde fïA-
REI. bij het mandement van 
dé Groot-Vicarissen vairt 
FttrSfsy wijze •overwegin
gen ,'• welke hij, in zijn werk 
over AèntgeesidésPrièsiéi^ 
èchaps'••',,_ waarover wij onder* 
nader' zullen spreken, in het 
licht gaf.' Den 13 Oetobër 
1822, Vierde hij zijne Vijftig
jarige Priesterlijke waardige 
beid in de parochie van Si, 
Qérmaihs des Prés, Door 
éëhe smartelijke ziekte aan
getast, moest hij de stêen-
snijding ondergaan, Welke 
droevige gevolgen hadV Zij
ne ziekte nam toe en deze 
deugdzame geestelijke over
leed in den ouderdom van 
74 jaren , in Febf uarij 1823* 
Hij heeft nagelaten ; 1.° Fö*-
TAIRÈ etc. {Zeldzatóê 6if~ 
ton'derïiedeh ober tijnltvert 
en z^iien dood, 1783, in 
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8.vp, f-^'.f2.?„ "LUL vmie etaA 
llXewarè^'sbegeérte), Ï7,8;3," 
ïn, 8.vo j ee,n;.werkje, van '&!£.,'. 
bJ^dgyden.ssHet.is in, drig, 
deelen; verdeeld »• die-han'de*; 
leh•-, ,ï,°,;. QVpr.Gèfil, 2.° over-
de.,J£erki 3.° ogef deJffige*\ 
l0flvig&ei$9;, en. vele„ gpide , 
o^grwegiugen, bevatten, J-TK 
Zffyfjes -causes etc. (De oor
zaken «pan, de. publieke wan- * 
orde -¥ dAQ? een waar burger) y 
1784,» in,,.12,:«iot — ,̂4'.° jfan 
vip, {Lèveti vatp, BjEFJEX>ic~. 
ms JQZE*! LABRE) , ta.Bp-j 
me: in 178J,alseengodz,aJige-; 
overleden.,—- 5,° Esprit etc*-
(0e,est; des priesterschap», 
ofi verzameling t$an pyerwe* 
gingen; der:: plig.fen ivan de: 
pnesterg\tl&l&iïf2 dlXijr 
I2jfo,.i,,'3p|it.;Werk:is voorna-v 
meiijk den geestelijken nut
tig. . HAREI. stelt hun; voor 
oogen, zegt (l'Ami'. de Ja. 
JReligion et du ro*, T. 18,'. 
n.° 454), datgene, wat de 
Godsdienst het ernstigste en 
verschrikkelijkste bevat, zij
ne overwegingen en verma
ningen steeds naar.datgene 
rigténde, wat op de pries
ters betrekking heeft* Dus, 
handelt hij achtereenvolgend 
over de roeping, over de 
groot» en waardigheid van 
het priesterschap, ove'rde den 
geestelijke noodzakelijke ei
genschappen, overden jjverj-
het.goedevoorbeeld, de waak
zaamheid en de verachting 
der wereld in den geestelij-, 
ken staat. Maar dan vooral, 
wanneer hij over de gebre
ken «preekt, waar depries

ters* iin ikunheja v,eïfallen,. 
• wórdt, hij, met.eetien,nieuwen 
;$ver Jjezieldt JHij^tqpnt aawi 
•ihoe. zeer hetge)neViw>t enkel. 
|!berispelyk:ls in eenen, leek,; 
ilsonvtaö ĵS ergerlijk: ill> eenen. 
i*priestei?,?;WQ«dt>: ?.u,hijvdoii"f« 
i'derthtegen de ledigheid, gie-j 
'Jrigheid -en de andere zonden,., 
il tot, Iwelke i de. priesters zich. 
; zouden laten medesiepen, 
1 Verre izij \ het van. pjns CV?S* 
i! volgt dpzelfde.ri^claur), den 
.rijver. yan; HAJRÉI. voor;: de.eet 
'* van het priestetschap te la», 
•;' ken* Het, is2ons,;slêchts on-", 
bekend, of het niet van pas 

;: zoude, geweest zijn;,' spnttijds 
; zekere, schilderingen te ver* 
Izachten. em-zek^re.bjjzo?der« 

heden te,,yertmijdeni:/.$t ko-
men oöÉ onder liet artjkfsl 

/ benefieten dingen,voor, die 
; thans buiten toepassing zijn..» 
; Op ..deze opmerkingen na, 
•'; heeft ons de geest'des pries* 

ierschaps een. uitmuntend 
werk toegeschenen. Het is 
doorvoed met teksten uit de 
heilige Schrift eiijder Kerk
vaders ,•> die eene nieuwe 
krapht aan de grondbeginse
len en aan de aanmerkingen 

• der schrijvers bijzetten. Eï 
heerscht een, toon van,een
voudigheid en van godsvrucht 
en een geheel priesterlijke 
geest in. HAREI. vreest geens
zins zich zei ven te beschut 

; digen in den beginne niet 
genoegzaam te hebben begre* 

, pen, hoe zeer de bespiege
lingen aan eenen geestelijke 
noodzakeljjk zyn^ . Het ?4jn 

de overwegingen in d«j een* 
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aaamh.eid der Alpen gemaakt, 
die//de^e beide boekdeelen 
aanvullen. Zij zijn in veer
tig hoofdstukken verdeeld, 
en voornamelijk aan de gees
telijken, gerigt,, die de yer-
pligtingen van hunnen staat 
niet behoorlijk zouden heb* 
ben gekend, of die het on
geluk zouden hebben gehad 
er zich.,van te verwijderen. 

HARIÖT of HABRIOT.(THO-! 
BIAS) , een beroemd Engel-
sche wiskunstenaar, te "Ox
ford in 156Ó geboren , en te 
Londen den 2 Julij 1721 o-
vërleden , deed in 1585 ee
ne reis naar Virginië. Be
halve het Verhaal dier reis , 
uit het Engelsen in het La
tijn vertaald, en in 1590 te 
Frankfort in foU met pla
ten gedrukt, heeft men van 
hem:"JPraktyk der óktle-
dende 'kuiist, om, de atgö-
braiicKe,, vergelijkingen '"'te*, 
herleiden , in het Latijn in 
het licht gegeven, Londen, 
1631 ; een werk dat de al-
gebraische bewoordingen 
leert oplossen en aan de ver
gelijkingen , eene -ter bewer
king . gemakkelijke vorm 
geeft,; en aantoont hoe vele 
valsche en wezenlijke wor
tels eene vergelijking bevat. 
Het is; uit dit werk, dat de 
Engelschen beweren , ^dat 
ÜESCARTES heeft afgeschre
ven*, hetgene, wat hij over 
de algebra heeft in het licht 
gegeven. 

XII, DEE£. D 

HART.AY (ACH1M.ES B E ) , te 
Parijs xn{ 1536 geboren, 
was de zoon van CHRISTOF^ 
FEÏ. DE HARIAY, president 
met de fluweelen muts » werd 
in den ouderdom van 22 ja
ren raadsheer bij het parle
ment ; voorzitter in zijn 36.e 

jaar , en eerste president na 
den dood van CHRISTOFFEI. 
DU THOO , zijn' schoonvader. 
De JProtestantsche en Catho-
lijke ligue verdeelden toen
maals Frankrijk ; HARLAT 
Wilde noch tot de eene noch 
tot de andere behüoren. 
Bussi I.E GLERC hield hem 
^enigen tgd op de Bastille 
gevangen. Nadat HENDRIK 
IV. den vrede aan zijn rijk 
had teruggegeven, maakte 
HAIILAV er gebruik van, om 
de regtvaardigheid te her
stellen en de wétten te doen 
bloei jen. Hij overleed in 
1616. Men heeft van dezen 
overheid spersoon Coutwme 
etc. (Stadsregten van Qr-
leans), in 1583 gedrukt. 

HAR£AY (NICOIAAS DE) , 
van̂  Sancy , in 1546 gebo
ren en in 1629 overleden, 
was achtereenvolgend raads
heer bij het parlement, r,é-
kwestmeester,» afgezan t in 
Engeland en in Duitschland* 
kolonel - generaal der Hon
derd-Zwitsers, eerste hof-
meestér en opperbewindheb-
ber der geldmiddelen. Hij 
bewoog de Zwitsers, ,0W 
èene hulpbende van 10,000 
manschappen aar? HENDRIK 

http://ACH1M.ES
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I I I . -té 1éve*en * «n-wërd Ca-
tholijk eenigen tijd na HEN-
DRÏK I V . , terwijl hij zeidè, 
dat men van dezelfde Gods* 
dienst moest zijn als zijn I 
vorst. Hét is over deze ver» ' 
andering dat b'AcBiGNé bei 
hekelschrift vervaardigde, 
getiteld: La <3onfesH"on eld. 
{J)e Caihvlijkë geloofsbelij-
derrie van BASCT) , welke 
men in het| dagverhaal van 
HENDKIK H L vindt. Me» 
heeft van hem Discours eta 
{Verhandeling over deti'toe-
•stand zijner zaken), in 4JK> 
Men ziet er vele bijzonder
heden in over de regeringen 

' van E ENDRIK H l . en HEN
DRIK IV. De Memorien van 
VHCLEROÏ bevatten verschei
den zijner vértoogen aan de 
koningin MARIA DE Memcis. 
f Daar de geldmiddelen van 
HENDRIK IV. uitgeput wa
ren, ging HAfiiAir DE SAN-
CY bij de Metzer Joden ee-
nen zeer schoonen diamant 
verpanden. Het is deze zelf
de diamant, d ie , na door 
verschillende handen te zijn 
gegaan, eindelijk door den 
regent, PHIMPPUS VAN OR-
liEANS gekocht werd, e,n die, 
onder den .naam van Regent 
tot de juweelen der kroon 
behoort.] 

HARtAY (FRANCISCUS D E ) , 
Aartsbisschop van Ronanen, 
en later van Parijs * werd 
te Parijs in 162j> geboren., 
en was de zoon van Acnri,» 
tm DE HARÏ.AY , markgraaf 
van Ckampvallon. Zijn ijver 

voor de hékeeriflig der Pro
testanten , hét wélgël ukken l 
daarvan , zijne" leerreden , de 
voorzigtighêid , waarmede hij 
het Aartsbisdom Rènanen 
bestuurde, verwierven voor 
hein in 1671 datvahP«r#*. 
Hij hield Conferèntiën over 
de zedeleer, belegde kerk
vergaderingen , gaf heilzame 
verordeningen , ~ vaardigde 
mandementen ui t , en presi
deerde als hoofd, meer daa 
tien vergaderingen der Gees
telijkheid. LODEWIJK XIV. 
bereidde 'voor hem eenen 
kardinaalshoed, toen hij den 
6 Augustus 1694 aan eene 
beroerte overleed. Zijneiot-
rede werd, uitgesproken in 
de vergadering der Geeste
lijkheid van dat Jaar. P« 
abt XE GENDRE heeft zijn le
ven in 4.1» beschreven.'.(«l*' 
GENÖRB —- LODEWWRLE-TI 
Nog vindt men hét afbeeld-
^el van dezen Prelaat, P& 
even zoo vele naaüwkenrig-
heid als juistheid geschetst, 
in de Geschiedenis van F«* 
NEtoN door DE BAÜSSET , 2.e 

uitgave, l . e d l . , bladz. 51» 
52 en 327; 2.*"dl.,^ bladz* 
444. Op den aartsbisschop-
pelijken stoel van Rouanent 
was hi) zijnen oom F » ^ " 
ciscus DE HART,AÏ, in 16a-* 
overleden, en *an wien ,er 
«anteeheningen op den Brie* 
aan de Romeinen1,1641 ,*n 

8 vo en EecleUastictB /<**" 
tori® Uber, Parijs, 1629» 
in 4.»., bestaan, opgevolgd. 

HAKKEIT (MAHTIMIS), * 
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Amsterdam'ten 6 Mei 1633 f 
geboren -9 beoeferide dé wijs-i 
begeerte te'Leuven, en̂ bCfS 
gaf rzich in 1650 onder: der 
Domihikanen; Hij ohdér* 
wees.' mefc veel roem in"'zij* 
ne' orde-, 'bekleedde de ge* 
wigtigste gidsten bij dezelve,, 
reisde; >dïie.*rmalen naar Ro* 
tne, en overleed t&. Lfguveti 
dert 22 April i r04. Hij ge
noot'de achting' der Pawssen 
ëïrv0SaVdina{eh''V''''ett'h'ët''Ver-
trouwen van den-vberoemdén 
HtfMBERT % & JPKEÖIPIANO', 
Aartsbisschop vin" MeüTielen^ 
wijl hij'dê'godgéleefdé"!we-
terisèhappew-in eenett ;hoö* 
gen" g*aadi meester wasv Hij 
bediende'•• izich van 'zijne 
kundigheden, om de Janse- i 
niste .ketterij, Welke toen
maals d^xkêrk *van België 
Véronmiètte'; te bestrijden* 
ert * Schreef; verschillende, 
wèrkéli» tör verdediging der 
besluiten van den -heiligen* 
Sjoel.' Een" der meest 'be
leende is zijne verhandeling 
over i de- Redelijke gehoor* 
iaatiiheïdder Caiholifkeiliri 
de '•' Nederlanden ,• met be-
trekhfag tot "het letefi der 
II. Schrift, in de volkstaal, 
grondig onderzocht én bewe-' 
zen tegen den Heéc A'. A. 
( A>KFC>NMJS ARNAULD) , in zij
ne vérhandelingen over hét 
lëzëh der heilige Schrift? 
mét eénïgé geloofwaardige 
stukken^ die tot Het onder
werp betrekking hébben, 
ïw het Vlaamsen, Antwer
pen^ 1686 i. in 12*m<* De 

* • . ' • • • . ' • • . . ; • . - . . . D 

I verdedigers van ':ARN,4üLf? 
schreven .twaalf brieven tel
gen 'hem* * Maar hij beves* 
frigdê zijn gevoelen met eene 
niéuwe kracht in f zijne ver-: 
handeling: De lectfoiie gal-

[ Hees translationislSovi-Tes* 
tamenti *, Montibus impres* 
sa, enz., en gafsrijne Vlaam-
scheLverhan deling-in hetla-
trjn in hethlicht; onder den 
titel; vant De fëacra scrip* 
tura linguis, vulgaribus le
genda , rationabile obsé-

\ quitimbelgïièatholici, 1692 r 
in 12.iMo De Jansenisten 
gingen voort,; met hem aan-

: teranden, maar de verstan
dige lieden waren^ van ge-

| voelen * dat deze .twist te 
| zijne gunste beslist was , 
i en door dfe red^é ,,v en ? door 
< het ge»ag?» en door éenë me» 
. nigte gebeiirteiissen, welke 
" de kerkelijke- geschiedenis 

aanbiedt.:. .Zelfs! de wijggee^ 
\ ren eh protestanten stemmen 

tegenwoordig toe in de wijs» 
heid dier regels, te dien 
opzigte bij de Catholijken 

; vastgesteld. » Ik vind, zegt 
J. J. ROUSSEAUV de omzig* 
tighèid der Roomsche kerk * 
ten opzigte van de overzet
tingen der Schrift in de 
volkstaal, seer verstandig, 
ert even gelijk het niet nood
zakelijk i s , om aan het volk 

, te allen t$de de vterbloem-
; de beelden van het Hooglied 

noch de vervloekingen van 
DAVID tegen zijne vijanden» 
noch de redeneringen van 

I dén heiligen PAUW» over 
2 ' • 
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de genade voor -te «tellen.; 
even JEOO gevaarlijk is he t , 
,0111 aan> ihetzelve de verher 
yen zedeleer van he"t'Evan
gelie voortéstellen,, in> be
woordingen, die niet juist 
den zin des schrijvers niU 
drukken; want hoe gering 
men er zieh. ook van ver
wijdert ," en eenen anderen 
weg inslaat, gaat men.zeer 
\'er." Door DAVID HUME 
vernemen, wij , dat. men in 
Engeland? na de opkomst 
der zoogenaamde hervorming 
-vefpligt was , aan het volk 
•Üe overzettingen - der H. 
Schrift iri de volkstaal te 
«ontnemen.,, uit hoofde van 
de gevolgen, die er uit voort» 
sproten en van de dweeör 
aucht, welke dit lezen on
derhield. . •» In geene enke
le school der wijsbegeerte, 
zegt een • oordeelkundige 
schrijver* is men op het 
denkbeeld gekomen, de kwee-
ïcelingen '• te onderwijzen, 
door hun enkel de schrif
ten van den stichter der sek
te in handen te geven ; men 
hoopte nooit regtsgeleerden 
te vormen , door het enkele 
onderzoek der wetten, art
sen , door het enkele lezen 
van HIPPOCRATES , noch meet-
kundigen, zonder andere 
hulp dan de grondbeginse
len van EUCLIDES» Men ge
voelt, dat elk boek verkla
ring noodig heeft, vooral 
voor de eerstbeginnenden , 
dat de mondelingscheonder-
rigtingen den weg banenen 
de misvattingen voorkomen. 

Indien eenige verhevene gees
ten zich door de hoeken, 
zonder behulp van eenigen 
meester .onderwezen hebben, 
zoo knntien deze -zeldzame 
voorheelden aan alle men-
schen niet tot regel verstrek
ken». — Zie ABUNDE!.. — 
THOMAS — , EIKTOCHIUM, 
PRODICUS. '• . • ' 

HARO (don LODEWIIK-DË), 
te Valladoiid- in Februari) 
1598 geboren, de erfgenaam 
van- den beroemden Hertog 
van ,-Oliwrpz, .zitjnefi'moe
derlijken oom, minister van 
staat ,van PHILU-PUS IV.» 
volgde ;hem. op in het mi
nisterie, en bestuurde Span
je , onder den naam van dien 
vorst. Hi | was hefi, •«*' 
den vrede met de Nederlan
den, en in 1659,. dien, van 
Frankrijk,. met den kardi
naal MAZARIN sloot.-. De bei
de ministers begaven zien. 
naar het Faizanlen eiland t 
en ontwikkelden er beide 
hunne geheele staatkunde. 
Die des kardipaals, zegt 
VoMAiRE , was de sluwheid 
die van don LODEWIIK, de 
traagheid. Deze laatste IiP1 

zich bijna nooit geene woor
den ontglippen , die van den 
eersten waren bijna aund 
dubbelzinnig. De geestvan 
den Italiaanschen minister 
was, om te willen mislei
den,, die van de.Spaanschen 
om te beletten , dat men hem 
misleidde. , Men wil*-..»» 

„ hij van den kardinaal Beide: 
1 ïlij'heefteen groot gebrek t* 
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de-staatkunde r.namelijk van 
altijd Jè foUhn hëdHég&fa 
Als belooning voos den ,vren 
de» welken:dortJUQDEWHlfsge.4 
aloteno'hadi^ïTcirhief'-deikbr.'.' 
n%!i%>,imr* :&pm$& in 16.60$ 
zijn niarkgraafachap van Caf> 
piö tot een,,Hertogdom* des 
eerste jklassetsh gaf .bem 
den; bijnaam van den vrede* 
Deze staatsdienaar overleed 
in ,1,661. : Hij was eenman.y 
die eejien verzoenenden geest 
en f;gftne zachte: en van alle 
eerzucht verwijderde inborst 
bezat.»"Enkel door zijne ver*, 
diensten, geraakte hg tob 
de gunst van zijnen, mester»» 
tUij wasieett des gröptste; 
staatsdienaars, welke fèpan* 
je ooit gehad heeft. 'OFöent 
hij;*de teugels. van> bet-ber: 
stuur ia; handen nam».-was 
dat» rapé in oorlog met iPwmfa 
r§k<y >i&ortugefl. en Rolland. 
Iiulalonië was: in opstand en. 
dootf» de. Ftansehen ingeno
men ; de Milanezen morden;. 
de "Napol'itan'efn stonden ;QJ> 
het punt, om hetSpaanscbe 
juk af te schudden ,• bijna 
op het atelfde tijdstip, dat 
éè; slag van Rocpöi (1643) 
het schiereiland niet :,0en.e 
aanstaande; 'ontbinding i be
dreigde» Bo#;I«oDEwiïi|- her-, 
stelde" al deze'rampen,:.ligt-
te "een* srtesk legec, , en eeft 
geducht smaldeel, waarmede 
hij d^JEpransohen-terugdreef, 
de Portugezen en Hollanders 
beteugelde, en de opraerigfe 
landen, tot, rust bragfc. Het 
waren deze wij ae maatrege-

t.ïfc ' " 'S ' 
ten , die sden*, nlgemeenen; 

: virede van;1650 > jenshet hu-; 
weiijk van-r-LoDEWPie XIV.* 

| met MARIA THERÈSIA.*.: zijne 
; moei» t&iweeg.,bragAen.Js 

I - H^ROi.iw ŝ!-ï;i&ie',JÖARAl>nv, 

I HitRFAteüs * ceto> jPedisch 
l Heepy een der voornaamste 
! offisiese» vöin A,ST)SA«ES»'Ont-
; vtóig,"3 beyetj" .;bnjiv:iGv1BüSi:/tö! 

' doen stefvéh,?! vertrouwde 
, hém aa« ,eenfen* hef#jf toe> 

maakte heifti met!<«ynfe gte-, 
boortet bekend,*«n.;bewoog 
hem>\, om AjsTyA6«§ te ent* 
troonen. -— îe&STKAGESei* 

': G5KUIS» • -;••• Us lyyA- ..*••;•» 
: , :••'•• " e : ; . •;*• ••':/•' . ' . ; , i v t ï * 

• HAKPALICE , het; ^cBOongfe 
•meisje vani i ?Arga£-r <; werd; 
| door, JhaeeH!#v*die&-G*«'i?SlENUSi 
; smoejclijk ibseniind»,.. die nav 
' har» -[vsedster.VrQUw omgeS 
! kocht; te hebben,, aan.zijne= 
j bloedschendige ; 4^§ten ,voln 

$eed» Hij <,huwdeshjaar ver* 
volgens inëtt.veiftfliflflite uit* 
ep: doodde* vervolgens »ijnen<. 
schoottzöott", flttfc Jtaar ter.ug» 
té^tromen; maarHARB^LIICE,-
door deze dubbele misdaad-' 
verontwaardigd j Kefr; Jkeïn # 
naa» het voorbeeld yan<P«ae*--

.: NÉ ,. •asijnejn,;eigejnï zoa» eten»* 
: Zij Werd?, vplgens deSfabet-* 
leer,, in eerten ,vj»gel vöra»-

' derd. .Shwmmibxagt zichv 
zelve» uit, wanhoopiöm hefr 
leven. ©ez<$ inythologisohe 
gruwelen- zijn enjbafc rputtig^ 
om. dfr les 'va» het geurige 
geval» — Er apt. ***** s"*r"" 
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dere HAÜPALICE'S .geweest.' 
De eerste beminde hartstog* 
lelijk Ipïncus, en* stierf van 
verdriet, zich door hem ver* 
acht. te zien ; het is volgens. 
haar, dat een zeker gezang 
Uerpaliee werd genaamd. De 
andere is het onderwerp van 
het volgende artikel. 

HARPAMCË » "dochter yah 
HABPAMCÜS , koning der A-
inymneërs, in Thracië, werd' 
door haren vader vroegtijdig* 
aan de 'behandeling der wa
penen gewend. Zij onder
steunde hem, tegen NGOP-
TOLEMÜS , zoon van ACHH>' 
I E S , dien zij op de -vlügt 
dreef. Toen HABPALICUS 
ééhigen* tijd ^daarna- door zij
ne onderdanen vermoord was, 
nam HARPAtïGÈl'dè wijk naar1 

-dé bosschen," *ah wénv zij 
het vee vanedenomtrek aan« 
viel eh wegnam.* Zij viel 
irt de Strikken^ welke men 
voor-"haar gespannen had j 
en na haren dood deden de 
hoeren elkander "den oorlog 
nan, om het bezit der kud
den , welk zij gestolen had. 

rÏAftPAMJs, een beroemde 
Grieksche stérrekündige, om
trent het jaar '480 vóór J.. 
C. verbeterde den 8 jarigen 
tijdkring , door €Ï.EOST-RATUS 
uitgevonden. • Hi) stelde diert 
van 9 jaren voor, maar de
ze nieuwe tijdkring van HAR-
PALUS moest zelf; door JVTËTO 
of MeTiiois (zie dat art.) ver
beterd worden. 

HABPAEÜS ,»réen'Macedó-
nisch Heer, eri een der veld-
heer en .van A£EXANDEB den 
Gtoóte, verbond zich aan 
dien vorst gedurende deg» 
zelfs geschillen met"PmijiP-
PÜS, die hem.verbandteï'Hiaar 
zóodra de koning-'overleden 
was, riep ALEXANDER. 'HAR-
PAIÜS terug, ; gaf -hepi den 

; post van Groot-schatmeester» 
; en • vervolgens •«hét -bestuur 
' van Babyion. N a d a t ^ M a -

ce'dónische veroveraar zijnen 
togt naar de hutten bad on
dernomen, overlaadde HAR* 
PAiüfc, in de verbeelding > 
dat hij niet terug zonde kó» 
rtien, het volk met * onge-

; hoorde knevelarijen*y en^ver-
: kwiétte den liem Roever-
' trouwden schat,, door zijne 
; overdadigheden.iu.fi Dë held 
; kttaïfi terug ï ètr om aan zij-
• ne "^amschap; te;;ohtsnappèn, 
\ Verzamelde de landvoogd 

5000 talenten, ligtté 6000 
manschappen,* en nam "de 
vlagt naar Atlika. Uit Alhè* 

\ ne 'verdreven, > dat» zich de 
! wapens van AtEXANpEB* niet 
; óp < den hals wilde halen, 
nam hij' in het jaar 3^-vóór 

".• Jv,' C de wijk;haar Creta j 
; alwaar hij door «TuraBiBRON» 
eèn' zijner vrienden "verra
derlijk vermoord werd; Aiiix* 

| ANDER sloeg zulk een* blind 
geloof aan de regtscbapèn* 
heid van HARPALOS , dat hij 

; diegene, welke hem het eer
ste foerigt van de vlugt van 
dezen trouweloozen kwamen 
brengen , als lasteraars- in 
boeijen Het klinken. Zoo-

http://iu.fi
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«ïantg zijn de voorïngenotnen-
heden der koningen voor of; 
tegen ..degene, die hunne 
toegQiregenbcid' of bunnen 
haat bepalen:. • 

HIWIPE. . —• Zie LAHARPE 
kToANJtES" FllANCIsetlS- DE). 

H,VRPiJëtVrgedFOgten, doch
ters*, van, NEPTURUS en van 
de aarde», hadden,een vrou-
welijk , aangezigt, het lig» 
ehaarri. van eenen gier, met 
vlerken r klaaawen aan han
den . en voeten en beeren-
Goreii-. f)e voornaamste wa
ren Aè'u&o,, QOTPKT* en.CE-
X.JEÜO. • . JBNQ zond deze ge-
dfogten i- om de spijzen op 
de ttvfef van 1JH*NEUS met ba
sen drek te besmetten en weg 
te nemen. ZETHEI* en GA-
SBAI'S indreven dezelve ;• .maar 
Jms liet dezelve, op bevel 
van.JuNO'* in- J>hra&ië teeug 
komen. Nadat de Trojanen-, 
ai e het gevolg van Mmtts-, 
de kudden gedood hadden, die 
aan d-e HAKPIÏÖN toebehoor
den , geraakten zij in eene 
soort, van oorlog-met dezelve;, 
en CBMNO deed in hare woe
de aan JENEAs-ttë verschrik
kelijkste voorzeggingen-» 

HARPOCRATES, de god' der 
stilzwijgendheid, was de 
zoon van Isis. Men stelde 
hem- voor, onder de gedaante 
van eenen halfnaakten jon
geling,, met eenen mantel 
met oogen en ooien bezaaid, 
m eetten Egypiis«heniny ter 

op het hoofd. Hij. hield' in 
de eene hand eenen hoorn, 
en eenen vinger op den mond. 
De perzikbooiu was hem toe
gewijd , wijl. het blad van 
denzelven de gedaante een er 
tong heeft. Men heeft te 
•Lyon, 1603 in s,yogedrukt: 
BARVOCiiATJES,. sive De rec
ta silendi raliqne* 

•H.4KPOCRATIO (V.*Ï.ERIUs)f 
een redenaar van Alexan-
drië, liet een belangrijk 
Woordenboek na- over Hen 
redenaars van Griekenland» 
Wij. vertoont zicbin dit werk 
al» een zeer beschaafde schrijd 
ver* Men vindt er nuttige 
bijzonderheden in. over ,de 
overheden, de pleitgedingen, 
over de Atheensche pleitzaal. 
PHILIFJPUS DE MA-üs§4fi!'lever-
de «ene Gjcijeksche en jliatijn-
sch& uitgave van dit,werk, 
met geleerde aanteekenin-
gen, Parij» 9 161-4, in 4-to. 
VA&OIS de aiide heeft over 
hetzelfde werk belangrijke 
aanmerkingen gemaakt, voor
komende in de uitgaven van 
Legden 9 in 4.«>, 1683 en 
1696. Men weet niet juist 
omtrent welken tijd HA-RPD? 
ORATIO heeft geleefd. Men 
heeft met weinig grond voor
ondersteld, dat hij een der 
onderwijzers van keizer Vs» 

. R0S 19 geweest» 

HArtnJNGTON Ï̂oANNKs), een 
Engelsche dichter, in 1561 
te Keltton.t in het graaf
schap Sommerset geboren» 

D 4 
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had tot nieter de koningin 
ELIZABEÏII, bij wie zijn va
der in groote gunst stond. 
Hij heeft zich beroemd ge
maakt, door zijn boek met 
Puntdichten, en door eene 
goede vertaling in het En
gelsen van den razenden Roe
land van 'ARIOSTO, De laat
ste uitgave zijner werken is 
in het licht gegeven door 
THOMAS PARK, 1804, 2 dl.» 
in 8.vo. [HABRINGTON schreef 
ook een werk tegen het hu-
weiijk der Bisschoppen, Lon
den, 1653, dat hevige be
wegingen onder de Anglika» 
nen te weeg bragt]. 

HARRiNGTON(JAMEs),een En-
gelsche staatkundige schrij
ver , in 1611 te Uplon, in 
het graafschap Northatnp-
ton, uit eene oude familie 
van Rutïand geboren, ver
gezelde KAREL I. op deszelfs 
eersten togt naar Schotland. 
Na den trenrigen dood van 
dien goeden en ongelukkigen 
vorst, sloot hij zich in zijne 
studeerkamer op, van de 
menschcn verwijderd, die 
zulke gruwelen bedreven, en 
zich enkel met. zijne boeken 
bezig houdende. Daar zijne 
vijanden hem ais een gevaar
lijk mensch hadden afge
schilderd, werd hij in 1661 
met den graaf van Bat/i naar 
den Totoer. van Londen, ver
volgens naar het eiland Si. 
Nicolaas, en van daar naar 
Plymouth vervoerd. De 
graaf van Bath verkreeg zij
ne vrijheid. Hij overleed in 

1677. Zijne werken» door 
JOANNES TOLAND verzameld, 
zijn prachtig gedrukt te 'Lon
den, 1700, in fól. 'Indien 
men, volgens den' uitgever 
zal oordeelen, komen er vele 
berispeljjke zaken ïri voor. 
Het voornaamste is dat'-,- het
welk ten titel voert Oceana. 
Dit is een ontwerp van'~ge-
meènebest, waarin" genie, 
scherpzinnigheid en hersen-
schimmige ontwerpen voor
komen. Er stonden- èene 
menigte ^kunstrègters "op; 
HABRINGTON beantwoordde 
dezelve. , Deze antwoorden 
vindt men achter asijft werk. 
Eene andere meer volledige 
uitgave zijner werken, is in 
1737 en eene derde in 1747 
in het licht versclieneri. 

HARRIOT. — Zie HARWT. 

, HARRIS (WALTERUS), te 
Glocesler in 1651 geboren, 
Was geneesheer» en lid van 

het koninklijk collegié van 
Londen. ïïij oefende zp" 
beroep met veel roem uit 5 
en leefde tot in 1725. Hij 
was lijfarts van WiMtf» 
prins van Oranje, later ko' 
ning van Groot'Brittannïh 
Er bestaat van hem eene zeer 
geachte verhandeling: "e 

mor bis acutis itifantium, dat 
hij op verzoek van THOMAS 
SYDENIIAM, een' beroemden 
geneesheer van Londen, in 

het licht gaf. Door deze 
Verhandeling verwierf hij 
den bijnaam van Kinderarts 
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>-HARRISONJ 'veldheer der I 
parlementairen') èh mede» 
piigtige' der Veroordceling 
"van i.den. koning vian Enge- '\ 
land, KAKEL I . , werd open- 'I 
lijk opgehangen, in het jaar , 
1670. > '. 

HARUISON (JOANNEB) , ' een 
bekwaam werktuigkundige, 
werd in. 1693' teFoulby, va , 
het graafschap Yor/ï, gebo
ren; zijn vader*,- die' een 
timmerman was / hield, zich ' 
ook met het herstellen van 
uurwerken ..én zakhorlogien 
' bezig. De jonge 'HARRISON • 
'erfde' den smaak' van zijnen 
vader voor de werktuigkun-
•de , en maakte zich beroemd 
door zijn zee-horlogie, strek
kende , om op zeè de gra
den van lengte te bepalen. 
Na verschillende proeven , 
die niet naar -het verlangen 
der kenners uitvielen , slaag
de hij de vierde maal, en 
behaalde den prijs van 20,000 
ponden sterlings, te dien 
einde door eene acte der ko
ningin ANNA beloofd. Hij 
vervaardigde een vijfde uur
werk van die soort, dat hij 
nog tot grootere volkomen
heid zocht te brengen. Doch 
ondanks dit alles, kan men 
niet zeggen, dat' hij zijn 
doel bereikt heeft. De be-
-weging van dat werktnig, 
kan niet naauwkeuriger op 
zee zijn, niet alleen uit 
hoofde van de slingering van 
het schip , maar ook om de 
verschillende graden van 

warmte, de verschillende 
lucht- of hemelstreken, wel
ke men doorkruist. Om in 
•deze onregelmatigheden te 
voorzien , heeft SUJCLY , een 
Eirgelsche uurvverkmake-r, 
-een slinger-horlogje" Uitge
vonden, waarvan' de slinge
ring toppuntelijk geschiedt'; 
maar hij is niet beter ge
slaagd. Vóór HAR Risori, had 
HUYGÈNS' beweerd ,' het mid
del te hebben gevonden,om 
de lengte door de'slinger» 
uurwerken te bepalen. Even 
gelijk de meeste-werktuig
kundigen , die zich in hunne 
werkplaatsen bezig houden, 
viel het .aan HARRISON moei-
jelijk, om zijne denkbeelden 
schriftelijk uittedrukken, 
zoo als men zulks zien kan 
door zijne Beschrijving van 
het werktnigelijke, geschikt, 
om eene juiste tijdmaat uan 
ie geven, 1775, in 8.vo; een 
werk'zonder orde en stijl 
geschreven. Hij overleed t'e 
Londen , den 24 Maart 1776. 

* HARTIG- > (FRANCISCÜS bE 
PAULA ANTONIUS , Graaf van), 
een Hoogduitsche schrijver, 
te JPraag,. in 1758 geboren', 
was • gevolmagtigd ' minister 
van den keizer, van Oosten-
• rijk , aan het hof van Dres-
den, alwaar hij y van 1787 
tot 1790 vertoefde » en over
leed den i M e i 1797.' Er 
bestaat van hem: 1.° Proeve 
over de voordeelen ± wfrlke 
de vrouwen uit de beoefe* 
ning der huntten M weten-

5 
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$chappen trekken, Praag, 
1775,, in.8,vo Wij weten 
niet genoegzaam, of deze 
voordeelen, van den kant 
der .vrouwen niet,ten,koste 
van "andere veel wezenlijker 
voordeden zijn; van diegene 
namelijk j welke uit de ver
vulling- harer • huïsselijke 
pligten voortspruiten.' — 2.° 
Geschiedkundige aanmerkiri' 
gen over de verbetering en 
het, .verval van den land' 
bouw by de verschillende 
volhen , in het Hoogduitsch, 
Prang en Weenen, 1786, 
in 8.v0 .— 3.° Brieven over 
Frankrijk, Engeland", en 
Italië.,- Gejoeve-, .1785, in 
8.v» —, 4.° Mengelingen in 
dichtmaat? en onrijm, Pa
rij a, : 1788-,-' ïn • 8.vo- In deze 
drie laatste" werken heeft de 
se.brij.ver , zich doen opmer
ken , door de juistheid zij
ner aanmerkingen, door de 
schoonheid des stij Is en door 
de sierlijkheid en ongedwon
genheid zijner dichtregels. 

-'H&R'TKKOCH (ClUtlSTOFJFEfc), 
eens geleeirde Hoogdnitsche 
geschiedschrijver, was hoog
leeraar ,ta. Thorn, daarna te 
Koningsbergen, en overleed 
in 1687i Men heeft van 
hem: 1** De republica po-
tonica lihriduo, Frankfort, 
1687, 2 dl.», in 8.Vo Hij 
handelt In het 1 ,e Boek, 
over d<& geschiedenis van 
Polen» :in het tweede over 
het openbare regt van dat 
land. Dit werk wordt op 
prijs gesteld, ofschoon het 

zonder-sieraad1 en zonder Re" 
valligheid geschreven is -r \ 
2'° Beschrijving.en Gesehifr \ 
denis van* Pruissen, in,het j 
Hoogduitsdx, . IfrmkfotU • j 
1684, ip ff>U met-platen;-r 
3.° Kerkelijke Gexcïiiedente 
van Pruissen , 'Frankfort, 
1686, in 4.i» in: het Hoog-
duïtsch. —f 4.° De origini-
bus pomeranicis. -r- 5.° ChfOf j 
nicon Prutste?, met gelees , 
de aanteejkeningen verrijdt» 
Jena, 1679, in 4 .» 

HARTMAN (JOANNES ADOIPV 
te Munster in 1680 van Ca-
tholijke ouders geboren*, W 
gedureindef verscheidene j»« 
ren Jfesirit te zijn geweest > 
werd hij te Cassel in t7!5> 
Calvinist, en kort daarna 
.hoogleeraar in de wijsbe
geerte - en dichtkunde. lff 

f722 werd hij-tot boogleer-
aar. in de géselriedeois: e» 
welsprekendheid te JMf , 
purg bevorderd, alwaar hij «* 
1744 overleed. Zajne meeafr 
bebeBde: werken sijn; *•' 
Hisiorw hftssiacu, 3 ol."r 
weinig bekend. — 2.» Toe
stand der mtfemehappen ** 
Beatenlaxd, in het Hoog
duitse». — 3.° De Leve**-
beschrijvingen van «enig* 
Paussetï, in het Latijn. M»n 

begrijpt ligtclijk, dat ee» 
afvallige dezelve niet op «e 

best mogelijke wijze behan
deld heeft. — A." Pracept» 
eloquentie» ratiomlit en** 

HARTMAN (GKORG^), e«n 

Daitsche wiskunstenaar* 

http://se.brij.ver
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ïönd in 1540' dèn artillerie-
staf '{Bacülus >bombardicus) 
uit. Hij is -ook de schrijver 
eener Pergezigt kunde, te 
parijs , 1556 y in 4.«> her
drukt. ••,-'•• 

> HARTMAN ' (WOLFGANG), 
schreef de»•Jaarboeken VOJI 
Augsburg',. Bazel»; 1596 , in 
fol.; eene compilatie, .waar
in men vele bijzonderheden 
vindt, die tot de algemeene 
geschiedenis van Duitsch-
land behooren. 

. JIARTMAN (SÏGISMÜNDUS) , 
een Jesuit , ' te Weenen in 
1632geboren, onderscheidde 
zich door zijne ervarenheid 
in de wis- en sterrekunde, 
en overleed té Praag, in 
1681 , na in' het licht te 
hebben gegeven4' Observatio 
cometee, 1664..«— Gatrop" 
tica ilïustratapropositioni' 
bus physico.- mathematicis ; 
item, de maximis et mini" 
mis speculis, Praag, 1668, 
in fol. 

HARTSOEKER (NÏCOLAAS), 
den 26 Maart .1656, te Gou
da geboren, was de zoon 
van een' Itemonstrantsch pre
dikant, legde zich toe op 
de schoone letteren en talen, 
doch met eene bij zondere voor* 
liefde op de natuur- en wis
kunde. De akademie van 
wetenschappen van Parijs, 
en die van Berlijn, namen 
hein als lid aan. De Czar. 
PETER wilde hem mede naar 
Rusland nemen; maacHART-

SÖEKER verkoos het verblijf 
van-. Amsterdam boven dat 
v»n,. Moskau. Uit erkente
nis, voor•deze voorkeur, liet 
des magistraat van "Amster
dam; op algemeene kosten, 
op'een der stads-bastions ee
ne soort van Observatorium 
opcigten. Het is aldaar,dat 
hij eenen grooten brandspiegel* 
ondernam, uit afzonderlijke 
en op " elkander ?werkende 
stukken .'bestaande, volgens 
de • teekening , welke hij 
daarvan in de Spiegelkunde 
van KmcHKR had' gezien. 
(Zie ARCIUMEDES.) Nadat 
JAN WiMiEM , keurvorst van 
den Palts, hem tot hoogst-
des-zelfs eersten wiskunste
naar , en honorair hoogleer
aar in de wijsbegeerte, aan 
de universiteit van Heidel' 
berg had benoemd * verliet 
hij Amsterdam. Na den dood 
van dien vorst, begaf hij 
zichr naar Utrecht, alwaar 
hij den 10 December 1725 
overleed. Hij was levendig, 
vrolijk • en • toegevend van 
aard, daarvalschevrienden-,: 

zegt FÓNTKNEM.E, dikwerf 
misbruik van' maakten. Hij 
wilde liever de maalstroomen 
van DESCARTES doen herle
ven, dan het ledige van 
NEWTON aantenemen. Zijne 
verbeéldingskraeht stelde 
hem' somtijds zijne aanmer
kingen en ontdekkingen vo&t 
dèn geest, even alsof k # 
geheel duidelijk eene sfó«f 
in de maan zagy met al 3e 
wegen, die er naar -töe tel
den. Men heeft van hen»r 
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1.° Eene Verhandeling over 
de natuurkunde %- ..Waarbij 
verscheidene afzonderlijke 
stukken. over deze weten
schap , ' '* Gravenhage, 1730-, 
in 4."> — 2.° Eeno menigte 
Losse • stukjes, waaronder 
er weinig belangrijke voor
komen..: £Aan;hem heeft men 
de ontdekking van het be
staan van diertjes, in dier
lijke zelfstandigheden te 
danken, die hij kon ont
dekken , ..door middel van 
vergrootglazen, welke. , hij 
even- z.oo, volledig vervaar
digde als" die' van den be
roemden .LEEUWENHOEK. Hij 
vervaardigde ook verrekij
kers , vollediger dan die van 
CAMPANI.] ,. 

HARTÜNG (JOANNES) , te 
Miltembprg- in 1505 gebo
ren, overleden in 1579, on-, 
derwees met roem, het 
(ürieksch, te Freyburg, «n 
te Bresgau. Men heeft van 
hem geleerde aanteeheningen 
in het Latijn» op de drie 
boeken van de Ody*seat en 
eene Latijn sche vertaling van 
het Gedicht op dentogt'der 
Argonautetit van APOUCO-
NWJS, die niet zeer naauw-
kearig is. 

HAETZHEIM (GASPAUD) , te 
Keulen geboren, begaf zich 
in de maatschappij van J E -
s u s , onderwees gedurende 
bijna zijn geheele leven de 
schoone letteren, de wijs
begeerte en godgeleerdheid 
op verschillende Collegien, 

en overleed té ' Menlek I» 
1735: Men: heeft va'n heirtj , 
1.° Eaeplieatio i fabnlariim \ 
et superxtitiowm in S » ^ 
indicatarum»-Uiallegf>rteé\ 
analogico, moraU* preeiet 
UUerdlem sensum, Keulen, 
én Pa</Ma,;l?24!»il73i ,-ia 
8.VO rr* 2.° $JÜÓLM DEGtk 
SA * Cafdinnlis vitay'Sriei* 
1730 \. Ü£•-:s*yftw-r.3.0. Ito* , 
scheidene stichtelijke Welf* 
ken»"' : . ;* , 5 : . . - ?.»>:•• '»r»'S i,£">.. -'.''!,:'. ;. 

HABTZHEIM( JOZEF ) , e e è 

deugdzame en geleerde Je» 
sui t , -tevSmlep i J»i 16Wr 
uït eene*Patricische familie 
geboren ,'Begaf zich j . na de 
schoone letteren te hebben 
onderwezen, naar. Milmm 
om er de, godgeleerdheid t» 
beoefenen, •ènnbekleedde 'fê 
gelijkertijd den leerstoel vooï 
het (Sriekséh : en He* 
breeuwKch. Gedurende hei 
ve rb lp , dat hijtte J&offip 
en in de voornaamste Italw 
aa#schet steden hield, kW*1* 
hij met beroemde geleerden 
en voornamelijk met Mus** 
Töm in vriemteebapsbetreK' 
king. jn aijii vaderland 'e* 
ruggekeerd, onderwees hij w 
wijsbegeerte en godgeleerd* 
he id , en was gedurende w 
jaren verklaarder der heilig8 

Schrift » over welke bij j**j 
lijks verhandelingen in »et 

licht gaf, die door de g«' 
leerden geacht .en gezoeW 
worden, zonder daarom de 

pljgten des kansels fenbie©^ 
stoels te verzuimen» W80" 
van nooit iets in ptaa* 
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hm: terMg; ïtefjfojfcideiii. De 
Heer SCHANS* *;:;een<g!elieér-' 
de geestelijfce».Schrijver dei* 
gj^chieden'is., van Wotms t, 
voornemens,; Bfrnde, de: Ver
zameling der ponpilien van 
dp ,i kerk «vqn; ftttifgcfykLtod+ 
in het lichti»fgevein *« verza?, 
melde "boinVstoifen, die'hem 
van,.4e 4.9 tot sde; 13>fceeiiw 
hragtehï Nadat de dood ben» 
b^lei h3d,,l dit :'mïwerp ten 
uitjöer te |ftea£en, belastte 
3,itsh,- patep > -IJIABTZSEIM * op 
op; verzoek • jVari;, den; fcjLry AN, 
MAï«RERSC»Ëi6wr,!; Aartsbisr 
«ch^p^fan- ;Prdag^ y-inet de 
zqrg^ ;orn- dezelve in staat 
te ; stellen ̂ , va»- in het ïusht 
tekunnenV<§fsfehijnen,, Door 
aijne kundighederi en Jbrief-

, wisselingen met de geleer
den. Van Duitsehland, veiv 
meerde«de ,.hij,:, dezelve, tojt 
h^fcdnbbelq.^Hy had.dje vier 
eerste; deelen; reeds , in hét 
licht^ gegeven ,H en, het .5.«: 

afgeweekt, toen hij4o<>r"ee,ne 

beroerte- wewl,, getroffen j 
Waaraan hi j , na verloop van 
drie dagen,in1763 pverleed. 
Pajer HERMANUS SGHOLL , 
•Zjjjn,,- orde-broeder, belastte 
zich. riie^het ^vervolgen van 
dit werk7 en gaf het 5.e, 
€.e, 7.e en:8.e,deel in het 
licht. Zijne gezondheid, die 
zeer Wankelhaar, was, was 
niet bestand. Hij vervielin • 
eenek^ijning • die hem na 
verloop*van drie maanden, 
in 1768 wegmaaide. Patejc 
GILLIS NEISSKN volgde hem 
op $ en heeft het fl.e en 10 9 
deel in het licht gegeven, 

Eindelijk heeft A<j ^ S E ü -
' MAN het! Algemeen J$egi?ter 
; tot dit werk geleverd,'.-ÜJeUi, 
I lmr 0,7109, in m.A Oe KéuM 
• sphe iiitga^e iî  fol. is; pp; 
; schoon.* papier,» met fraaije 
| letters. In het begin van 
I het 5»e deel; vindt men dé. 
[ lijst • der Ywerfcen van pater 
HU,BJ,ZHfeïW(,»;Ji% de,vqlgende 
zijn; 1.5 Summa histories, 

; omtii* ab esordio rerum ad 
annum a Cnf&isTO tinto \ 
1718, Luxemburg, in 18.»<\ 
•*-?. 2»? De itiitio metropq» 

; fe<w Cfilöni<B etc., disqui*, 
siUo,, Kênlen, 1732, in 4.to 
•~, 3,°' Inscriptionif ÏÏer-, 

: sellensi». Ubio-Romftnes •«?#,-„ 
planatio, Keulen, ,1,745 ̂ in, 
4,tp, Dit is de verklaring 
van een,opschrift,, ,te, ,Ber\. 
#el, een dorp in het disjtrikfc 
van Keulen, gevonden, welks 
inwone,r-Sr bij« de" komst der 
Romeinen, aldaar de Übii, 
waren. -r- 4.° Billiotheca 
Scriptorum' coloniensium, 
Keulep i 1747 , in fol. —-
b.JJHssertationesX, histori* 
CQ«crttict% in Sucram Scrip-
tufatn, in fol. — 6,° Cata- '• 
lógus /listortO'crilicus codi-
cum Msst, biblióthecce eccle
siametropolitantz (?o/o»t« 

' efit**»„Keulen, 1752, in 4 w 
; —f,X'° Historia reinumma-
?ie& flolonienHS) et Disser* 
tationes de eadem, Keulen, 
1754 in 4.«> — 8.° Frodra-
muf historiez nniversitfitit 
Colonknsis cum Sinopsim-
iorum \ ,ef Scriptorun} ,&/&-
cyltaie theologica pro ec
clesia catMica et tepw* 
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Kénlen, 175», in 4 . " Po
ter HAKTZH'ËIM heeft nog de 
volgende handschriften nage* 
laten', .welke hij den tijd niet 
heeft gehad, om te herzien: 
1." Ecclesia occidentalis il-
histratdf opus a Schannat 
6<Éptüin , al> 'Harithèih ad> 
ftkempèïductum ,figuïis or-< 
ttktimi et öódice 'diploma-' 
ticö ailciwm.*— 2.° Vit<f 
mncti Aiïnanis diploMatieas 
—i 3.° Historie collegiitri^ 
éöronaU. -*- 4.°> Mis-toHd 
UttefaHa germaniée. —; 5,° 
ConcionuriigermatiiÉamnito-
mi plureSï — 6.°' Exeróiti-
orwin satïcti ilgnatiitomi 
aliqxiot. :'•••'***•• 7*° C&llécVio 
diplomatum pro aroMdioBcè' 
éü Colöhiemis , ducatumóiie 
MontenHsétMliaeeHsU hi$J 
toria»:•''-• '•'• •'••'" .•• " ; •<• '-"''•' 

tlAKÜNiAt-RASCHID, Vijfi 
i e Arabische kalief, uit het 
geslacht der Ahbassiden, ew 
een der beroemdste vorsten 
zijner dynastie, werd in het 
jaar 765 der Christelijker 
jaartelling geboren-. Een* 
groot gedeelte van Azië f Afri
ka en Europa werd aan zijn 
gezag onderworpen. Acht 
groote overwinningen in per
soon behaald, de met 'een 
nieuw leven bezielde kun
sten en Wetenschappen', -dé 

;beschermde geleerden', heb
bén zijhen Haam beroemd ge
maakt. Hij zou zulks riog 
meer zijn geweest, indien 
bjj met de dapperheid en 
praéhï, niet trouweloos- èh 
«n^nkbaarheid had'gepaaid*; 

maar de s'èhfttereMdgboe'da*' 
; nigheden -van dezen vorst zijhf 
door vele öndeugdieh on grooi' 
te misdaden bezwallqt. Hij i 
gebruikte de zwartste trött» 
Welooshf îd , tefl öpzigte va» ; 

•:XïMtkï'diö'zijnejetlgd bei | 
TVftakt had »• én offerde' zön*» j 
d e r r e d e n *><de 'familie H* ;. 
Braffleèydénfoip, aan welfe ^ 
hij efeö'^gedéelte van zijnen̂  
roem. te daWkéifc had» - 'Zijtt ; 
gewaandaéefbied jegefls Mï-

' HOME» Waö- geveinsd * en itf 
zijne edelmoedigheid straalde 
meer frotschheid dart groot» 
heid van ziel doori'Hijlë^ 
de eênéf schatting van?7O,000 
goudstukken aéri" défeèizetin' 

i. IRENE op, dèeïlNiCÉPHOftus, 
: haren opvolger i dien hljj VéF-' 

scheiden malen overwon, tof 
1 in IioMtèêtMbpel 'Reveili' 

en breidde- dé grenzen 'vt$ 
zijh' g'ébièd véidel* uit, dan' 
eènigé aflderé kalief; * HARÜÏJÏ , 
zónd M 807 een gezantschap 
aan Ktimtideto GHotfi, dien 
hij' als den een igén vorst be* 

'. schouwde» 'waardig, om niet 
hem in Vr'iendscbapsbetrèlc-' 

i'king' té staan/' Onder de* 
geschenken, welke hij hen» 

" liet aanbieden-, mérite rtiêft 
, een uurwerk o|>, dat als eet»' 
wonde* vf&td beschouwd V 
•een schaakspel, -waarvan dö 
overblijfselen nog in de ft»"" 
niriklij'ké bibliotheek varf 
Fratïkfijk gevonden wordeliV 
en loteri vaii vrüchtböottiert 
en andere planten. HABIW', 
overleed in 8 0 y na eén & 
ja'rïg : bestuur V bij' had *$l* 
zoön&SMfc lot opvolger* 
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':: fÏAttVEYof ÖAÏJ?V1BWS (WïË-

JMAM), dett 2* April Ï578 te 
Üblkglone:,* iri het graafschap 
Kent f *ge1>órèn,; en --'den. 3» 
Jnnij 1658 ' overleden , was 
lijfarts van JACÖBÜS I. en 
ff ABEIV I . , en höógleeraar der 
ontleed* en heelkunde in het 
«ollegie der genéèsheerën te.! 

honden, over! hetwelke^ h§ 
ai] ne weldaden verspreidde. 
Het is aan 'hem»' dat men 
gewoonlijk de ontdekking van 
<(en omloop des bloeds toe
schrijft ', ofschoon het zeker 
is', d^ CESAIJPINÜS denzèl-
vèn lang voor hem ontdekte, 
en dat de Jésuit FABRI er 
over gesproken hehbe, alvo
rens hot werk vanHARVÉv 
hem in handen was*gekomen; 
maar HARVEV heeft het in 
d^szelfs gebeele daglicht ge
steld, en door talrijke proef
nemingen bewezen/ « Men 
moet echter Bekennen, zegt 
een aèkère* natuurkundige * 
dat zulks tot dus verre meer 
eene zeldzame dan nuttige 
uitvinding is geweest» Het 
schijnt niet, dat de genees
kunde er gebruik van heeft 
gemaakt. De theorie van 
den pols, lang te voren met 
het beste gevolg aangewend, 
schijnt a] datgene te hebben 
vervuld, wat men van de 
omlooping des bloeds kon 
verwachten." (Xie HEROPHI-
MJS). Men heeft van dezen 
geleerden en beroemden arts 
schatbare werken. De voor
naamste zijn: 1 ° Exercita-
tio anatomïea de motu eör-
dit et sangwnis, Leyden, 

; T639; dit is de beste uitga-
; ve i Gldsgoé,; 1751 'ij in 4.toè 
, — 2.°" De cfccvlatióhé" mn-i 
guinis, Rotterdam, 1619. 

: j-i „3;°' f)e genératiönë diii-
malium, Londen, 1651, in 

;:4,to. — . 4 ; ° De öv'0 (Zie 
GRAAP-IÏEINIER DE«) ' — 5.° 

{ EenEngelsch werk, getiteld: 
, Nieuwe grondbeginselen der 
wijsbegeerte, énz. 'Deze 
verschillende schriften - «ijft 
gezamenlijk uitgegeven •&£ 

\Londetit 1666, in 4̂ <»« -

HARVEY (GËfiEöN)V'een be--> 
kwame ar ts , in de Engel-
sche provincie BÜrrëy gebo
r e n , i n 1700 overleden; Was' 
gewoon lijfarts van K Aft EI. I I . 
in hoogstdeszelfs balling* 
schap, vervolgens van; hrèt 
Engelsche legér «in Vleran-
derëftf m eindelijk geireeis-
heer van den'Totttej4 van hon
den.' Hij is voornamelijk be
kend door twee belangrijke 
Verhandelingen, die niet 
zeer algemeen zijn: 1.° Ars; 
curandi mor bos eocpectatio-
ne* SCHAT, stelde tegen over. 

: hetzelve Ars sanandi cuiü 
esèpectatione, oppoxita arti 
curaildi nuda expectatiötie* 

:••--»• 2.* De vaiiitatibus, dolis 
et mendaciis medicorum; de
ze beide zeer gezochte wer
ken zijn in 1695 gezamenlijk 
te Amsterdam gedrukt. Hij 
gaf andere schriften in het 
Engelséh in het licht, in 
Welke hij, i*n het stuk vat» 
geneeskunde j een-overd (*©*«*** 
Scepticismus oitkraamU en 
dikwerf de algemeen Bange-

file:///Londetit


H: HAR. H A S. 
nomone gevoelens door de 
zonderlingste paradoxe stel' 
lingen doet vervangen. , 

HASDRUBAL, Karthaagsch 
veldheer, schoonzoon van 
HAMTLCAR, en zwager van 
HANNIBAL, liet de stad Car* 
ihagena in Spanje bouwen» 
Hij was kort te voren door 
REGÜLUS en METJSLI,US ge
slagen, en werd in het jaar 
223 vóór J . C. door een Gal
lische slaaf, wiens meester 
hij had doen sterven, verra
derlijk vermoord* 

HASDRUBAL-BARCAS » zoon 
van HAMILCAR, en broeder 
van HANNIBAL, veldheer der 
Karthagers in Spanje, ont
ving bevel, om zich met zijn 
leger naar Italië te begeven, 
ten einde zich met zijnen 
broeder te vereenigen. De 
Romeinsche veldheeren ver
volgden hem in zijnen logt, 
en behaalden op hem in het 
jaar 219 vóór J.C.eenevol-
komehe overwinning. Maar 
met zijnen broeder MAGO en 
met MASSINISSA , koning der 

.Numidiërs, vereenigd, ver
sloeg hij in twee verschil
lende gevechten de beide 

SCJIRIO'S , diè et in 213 vóór 
J . C. het leven bij verloren. 
Na zich eenigen tijd daarna 
eenen doortogt over de Alpen 
gebaand te hebben, kwam 
de consul NERO , toen fiUs-
DROBAL, naderde, om zich 
met zijnen broeder te veree
nigen, hem overrompelen. 
Er had een bloedig gevecht 
bij dé rivier jjfetawww plaals 
(207 vóór J . C ) , hetwelk 
TiTüs»Liviüs met dat van 
CanncB vergelijkt. Het J£ar-
thaagsche leger werd in de' 
pan gehakt, en HASDRVBAI. 
sneuvelde met de wapens in 
de hand. Door een onmen-
schelijk misbruik der zege
praal, wer4 zijn hoofd, op. 
bevel van den overwinnaar) 
in de legerplaats van UAN« 
NÏBAI, geworpen (*). Bij dit 
gezigt bewogen en verslagen» 
riep de Karthager uit: HAB• 
DBVBAJC verliezende, heb ik 
al mijn geluk, en Karthago 
al zijne hoop verloren» De
ze moorddadige slag, in207 
vóór J. C. geleverd, kostte 
aan de overwonnenen 56,000 
manschappen, en aan de 
overwinnaars 20,000, , s<"> 
Romeinen als bondgenooten. 
HORATIUS heeft op deze over* 

( ) De getrouwheid der gescUedenit vordert, dat de 
Uownl JSEUO, niet ah de eenige overwinnaar in dezen, 
gfdenkmardxgen slagorde aangehaald. Zijn ambtgenoot* 
%ï j£at™Sfmjm ettelijk» aandeel aah denteh 
S l J / f , / % 4e

A
aan™Uen van de kern van het Kaf 

S A*r>Tï>> i00r:MASDRïrjBJiL ™ Persoon aangevoerd> 
hftendtglpk het hoofd bood en afwendde, W 

•'V' .' ._'•••• F.f T e r v o l g e r s ^ 
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winning van den consul NERO 
eehè zijner schoonste oden 
.vervaardigd, en de uitdruk
king van HANNIBAI. aldus 
voorgedragen: 
Carthag'mi jam non es;o nuntios 
Mittam supertosj occidit, occidit 

Spes omnis et lortuna nostri 
Nominia, Asdrubale interempto. 

HUsBRUBAii, een Kar-
thaagsch veldheer, zoon van 
Gistio of GISGO , voerde het 
bevel-'-yin Spanje met den 
broeder van HANNIBAI. , haal
de SÏPHAX* koning der Nu-
midiè'rs, dié smoorlij k op 
zijne dochter SOPHONISBE ver
liefd was, tot zijne partij 
over. Dè hulpbenden, wel
ke hém déze Vorst leverde, 
vereenigd met de troepen, 
welke hij reed» had, deden 
ïn 204 vóór J. C. het ont
werp van- SCIPIO op Ufidit 
mislukken. Maar t'qètf in 
het volgende jaar de Romeïn-
sche= Veldheer de Karthagers 
en Numidiè'rs op eenen zelf
den dag geslagen had, keer
de HASDRÜBARn&at Kart Jia* 
go terug, alwaar hij, volgens 
APPIANUS gekruisigd werd; 
maar, volgens TITUShlvius, 
gelukte het hem integendeel, 
den senaat terug te houden, 
om onteerende voorstellen van. 
de Romeinen aan te nemen , 
trok hij andermaal aan het 
hoofd der Karthaagsche en 
Nuïnidische troepen, tegen 
SCIPIO op, die hem geheel 
overwon. HASDRUBAL over
deed kort daarna, in 201 
vóór 3. C. 

XII. DEEÏ» 

HASDRIMMI,, een andere 
Karthaagsche veldheer, deed 
vruchtélooze pogingen, om 
zijn vaderland in den derden 
Punischen oorlog tegen de 
Romeinen te verdedigen. Een 
leger van 20,000 man, waar
over hij het bevel voerde, 
hield niet op de Vijandelijke 
troepen, die Kart/itigo be
legerden , door gestadige aan
vallen af te matten. HASDRU-
BAli behandelde al degene, 
welke hij kon overrompelen, 
op eeneoninenschelijke wijze. 
SCIPIO dè Jonge $ die aan 
hun hoofd was, vervolgde 
dein Karthaagschën veldheer; 
daar déze het niet tegen de 
Romeinen kon volhouden, 
zoo sloot hii zich in de stad 
op. Nadat SCIPIO in 146 vóór 
J . C. jsich nieeèt^ i!van de
zelve had : gentaake, ver
schanste "HASDRÜBAIJ zich 
met, de overloopers van het 
Rómeinsche leger, zijne 
vrouw en kinderen in 'den 
tempel vaö JSsculdap, Deze 
gelukkig gelegen tempel gaf 
den belegerden eenige hoop; 
maar HASDKUBAII verliet hen 
weldra, en ging zich aan de 
voeten van SCIPIO werpen, 
om hem om genade tesmèe-
kèn. De Homeinsche veld
heer toonde hem in deze hou
ding aan de overloopers, 
maar deze moediger of woe
dender dan hij, staken den. 
tempel in brand. De vrouw 
van HASDUUBAti tooide zich 
prachtig op, en na dniz«n^en 

verwenschingeü tegen naren 
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echtgenoot ., uitgebraakt te 
hebben, ontzielde zij hare 
beide kinderen, en stortte 
zich met dezelve en met ,de 
verontwaardigde overloopers-
midden in de vlainmen. 

HASB (THEODORÜS),, te 
Brepien ïn 1682 geboren» 
doorkruiste Duitsqhlajtd en 
éïo/Iand,~ea werd te Hanau 
hoogleèraaV der schoone let-, 
teren. ïn -het volgende jaar 
werd- bjj naar Breinen terug 

.geroepen., om er als predi
kant en, hóögl eeraar in het 
Hebreeuwjsch Ie fungeren.. 
Hij .werd» ofschoon afwezig, 
-in" i7.12.te''Frankfort aan de
nder •tot-doctor in de godge
leerdheid bevorderd, en in 
1718 als,lid der koninklijke 
maatschappij van ifer/jm aan- ' 
genomen. Eindelijk werd hij 
•in 1723 hqógleeraar der god
geleerdheid in Breinen* al
waar hif déij 35 April 1731 
overleed.' Men heeft van hem 
Verhandelingen, ïn 8.vo, Vol 
geleerde aanmerkingen. Hij 
werkte met LAMPE aan een 
tijdschrift, begonnen onder 
den' titel van Bibliotfieca 
historico-philologtco-theolo-
gica; en vervolgd onderden 
titel van Museeum historieo 
philologicO'theologieum* 

HASECH (ANTONIUBÏ , een 
geestelijke uit het bisdom 
huik, werd beroemd om zij
nen hoogen. ouderdom , en 
om de middelen, die hij in 
het werk stelde, om tot den-
üclven te geraken. Toen zijn 

. bisschop hem ondervraagde * 
iioe hij het had aangelegd, 
om zijne, krachxen en .zijne 
gezondheid verre boven eene 

,eeuw te rekken, antwoordde 
hij', dat hij zich te allen tijde 
van'"drie dingen bsd.ont'Hqu» 
den: Muliertmi ebrietatis 
et >iracundia. (Zie LËONI-
cp^us). Hij overleed m 1526, 
in ,/len ouderdom ,van . 12S 
jaren', zijnde gedure»de..U)8 
jaren pastoor van Gulich of 
Gouvi, in het Lnxemltttrg-
sche, ..en volgens anderen„van 
G.eïich of Geule; bij 4 * W 
Iricht, geweest» '» 

HA.SSAN - BASSA , <4, &W 
HASSAX, grootvizier van, M 
Ottomanische r\jk» in M™* 
ha. in" 1703 gebpren,. diefde. 

i eerst in de- marine .van,. Al
giers. {Daar zijn. voorspoed 
de afgonst der benijders.M 
opgewekt, vormde ,e.r,z£ch. 
tegen hem eene partij, aan 
welker hoofd zich een bloed
verwant van den Bey bevond. 
Daar hij zijn leven bedreigd 
zag, begaf hij zich naar 
Spanje, waar KAKEL 11** 
hem zeer wel ontving». «n 

hem aan zijnen zoon FEROJ« 
NANIÏ IV., ' koning van JSa-
pels aanbeval. Maar het be
stuur van Algiers, eischte 
hem terug, De vertooge" 
van den JVapolitaanschen nu* 
nister deden hem echter aan 
de vrijheid leruggeren, waar* 
op hij zich in djenst.. vat» 
den •altera begaf]., De zachte 
en menschlïevende behande
lingen , welke hij gedarende 

http://i7.12.te'


I ï A S . 67 

zjjrte gevangenschap ten al-
lert tijde van den kant der 
Christenen had ondervonden, 
hadden hem de gunstige ge
voelens ingeboezemd) welke 
hij gedurende zijn geheele 
leven , ten-opzigte van de 
Franken behouden heeft. Zijn 
moed schitterde u i t , in den 
beruchten slag van Tschesmé, 
den 5. Juhj 1770, in welken 
de. Turksche vloot door de 
Bussen geheel in asch 
w.erd .gelegd. Voor den slag 
stelde hijgen wanhopig mid
del voor.j. namelijk, om.elk 
Russisch schip door een kar
veel te e doen aanklampen, 
dit: in , brand te steken, en 
op deze wijze de beide vaar
tuigen tegelijk in de lucht 
te doen; springen. Al de 
scheepsvoogden verwierpen 
dife.f;V.oorstel., HASSAN/JBA'ÏSA. 
was de eenige, die hejtzejve 
ten uitvoer bragt , en. het 
gelukte hem, zich {e redden. 
Vervolgens tot den aanzien» 
lijken post van groot-admi
r aa l , of kapitein-bassa be« 
noemd, wist hjj deze waar
digheid , gedurende eene lan
ge reeks van j a ren , in een 
onstuimig en aan de grootste 
wisselvalligheden onderwor
pen-hof te handhaven. Zijn 
roem vestigde zich hoe lan
ger, zoo meer, door de krijgs-
togten in, Syrië, en vooral* 
ip.,Egypte, alwaar, het hem 
door. eene bovenmatige streng' 
lieid gelukte , de muitelin
gen te beteugelen. Na in n 
Ï775 te Smyrw de orde te | 

hebben hersteld , nam liij.de 
Steden Jaffa en Accon in , 
ahyaar de beruchte DAHAH , 
cheik dier s t a d , onthoofd 
werd; hij doorkruiste daarop 
een gedeelte van Egypte, 

| en bragt een en onnoemelijk 
ken buit uit hetzelve mede* 
Nadat de bey's van Egypte 
aan het muiten waren . ge
slagen , ging HAS.SAN- BASSA 
te Iionstaniiriopelin de lente 
van 1 7 8 6 , onder zeil ; hij 
landde te Alëxandriè\ sloeg 
het leger der inuitelingen op, 
de vlugt , deed een aantal der* 
zelve over den kling sprin
gen , en trok- naar Cairo o p , 
waarvan hij zich meester 
maakte. Daar de oorlog.tus-
schen de Turken en de Kus
sen, in 1788 op nieuw was, 
losgebarsten , . werd • ftij tot 
opper-admiraal der, Zwarte 
Zee, en tot generaal-en-chef, 
der troepen benoemd, welke 
op de kusten moesten han
delen. Er hadden "den 18 en 
28 Junij en .den 14 Jnlij , 
zeegevechten plaats , die niet 
zeer beslissend waren. Maar 
daar de zee reeds, in de maand 
November met ijs bezet was , 
en Oczakov) zijne voornaam
ste verdediging verloren had, 
zoo werd die vesting, den 6 
December ingenomen, zon
der dat de admiraal iets kon 
doen , om zulks te beletten* 
Om dezen slechten u i t s lag , 
werd. hij afgezet; daar ech
ter de,sultan aan zijne dap
perheid: regt liet wedervaren, 
ZQO benoemde hij hj»«* **>* 

2 : , . . . - / :r: ;" 
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sSerêsMer van hmaïh In 
1789 voerde hij het bevel 
over het legercorps in Bes-
sarabië, maar- deed niets 
merkwaardigs. De Turken 
hadden gedurende dezen veld-
togt, van alle kanten onge
lukken ondergaan. De groot
vizier was te Martineseïiti, 
bij Fdcktan, door het ver-
éenigde Oostenrij&sehe en 
Russische leger geslagen , 
Orserd was geblokkeerd, 
Beweer had zichaan deRussen 
overgegeven, in dezen uiter
sten nood, benoemde de Por-
te hem tot groot-vizier; hij 
beantwoordde niet aan de ver
wachting van het publiek, 
en gaf aanleiding tot ver
schillende geruchten, die niet 
wel opgehelderd zijn. Hij 
overleed -te 'Scïiiumla, "in 
Maart 1790, in den ouder
dom van 87 'jaren. 

•j* HASSELAAR ' (KENAD SI 
MONS), dochter van SIMON 
HASSELAAR , en weduwe van 
NANNING BORST. Men vindt 
in de geschiedboeken geene 
bijzonderheden van de eerste 
levensjaren dezer Nederland-
»che Amazone opgeteekend; 
men weet slechts, dat zij te 
Haarlemmt eene aanzienlijke 
familie sproot, van «en deugd
zaam en onbesproken gedrag, 
en eene 46jarige weduwe 
was, toen zy hare heldhaf-
tïgheid, gedurende het be
leg van Haarlem" door de 
Spanjaarden, in 1373 aan 
den rtag legde. Toen de vij. 
and de i§f Janspoortomver-

geschoten én de bolwerken 
ondermijnd had, stond hij f 
op het punt, onV'dezelve | 
stormenderhand te veroveren, i 
Daar de regering zulks wilde j 
verhoeden , besloot zij daar* 
tegen eenen aarden wal op-
te werpen, en eene gracht 
fe delven, waartoe rijken en 
armen ,' jong en oud, ja zeilt 
kinderen en vrouwen dade- jf 
lijk 'handen aan het werk 
sloegen. Onder de laatste 
inzonderheid, muntte KENAU 
HASSELAAR uit, die- een aan
tal van 300 Vrouwen verxa» 
melde, over welke zij 'het 
bevel voerde. Niet alleen 
boden zij tot gemolden ar
beid de hand, maar met-bus • , 
spies en degen gewapend, 
verschenen zij in haar ge» 
woon vrouwengewaad op de 
wallen , van waar-zij de Spaan-1 

, sche benden j die elkander 
toeriepen: •» Hoe zijn <'e 

vrouwen hier mannen gewor- > 
. den , of zullen wij ons door 
vrouwen laten kloppen ? 
groote afbreuk deden* Of
schoon de moed van JKBNAO 
niet in staat was, om «te 
stad te redden , werd dezelve | 
echter door de staten van j 
Holland en Zeeland dank
baar erkend, die deze dap
pere vrouw in het volgende 
jaar met het: waagmeestet-
schap en met de ontvangst 
van de nieuwe belasting op' 
den turf, te Arnewuiden i ! 
begunstigden. ) 

-f HASSELT (GSRABB VAN), 
den 27 Augustus 1751, te 
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JSmiïëm- geboren, beeft bv'èjt 
de geschiedenis en <te oud
heden' zijns vaderlands en 
zijner 'geboortestad , eën aan« 
tal' werken in het licht ge
geven , die om derzelver- ge
leerde aanmerkingen en Se-' 
langrijke^ nasporingen;, ,hij' 
de Oudheidkundigen groóte* 
Mjks op prijs worden gesteld r 
doch* bm derzelver zonde»* 
tingen-, eh< niet' zeef ge-
kuischten stijt,- ondier het 
publiek Weinig- lezers Vift-
den.: ïn 1777 gaf hij- eene> 
nieuwe uitgave van het be* 
roemde JVederdnifseb Wöor» 
denboek Tan KIEIAAM; met 
zeer'geteerde aanmerkingen, 
2 dl.B; in 4.«» Deze- trifgave 
wordt zeer gezucht-» ïn 1780 
gaf. hij aanteekeningen i» 
het licht op de Anaieeta,. 
**»vMife*T»»üS', " en itt ?1792?' 
Stukken "èo&r^èe^Vadévlamb-
«the Historie, 4dl.ö in 8.vay 
Aïnhem enAmsterdam. Zijne 
voornaamste oudheidkundige 
werken zijn: l.0 Arnhem-
schë oudheden, 4< dit»*' in 
8.vo, Arnhem, 1803—1804. 
Een, Vooral' voor de bewo
ners van Gelderland'shóofd*-
stad, hoogst belangrijk werk. 
«—2.° Bijdragen' voor d* 
and'e' Geldérsche maaltijden', 
in 8.vo, Arnhem, 1805» — 
3.° Bijdragen voor dènburg 
van Nijmegen, tevens onder 
d'oude-dieren daarvan, die 
anér*kv gegfocfit, wiens hójr 
Vijl' den doorbraak des band-
dijhr teWeurd in dit jaar 
aldaar, te voorsclmn kwam, 

in 8.vo, Arnhem, 1805. — 
4.° Brieven, gewisseld /«*-
seften Nijmegen met hure 
Spaanscke bezetting on- Arn
hem in 1587, in fol., Arnhem ,-
1805, enz. — VAN: HASSELT 
overleed te Velp, bij Arnhem, 
den 16 December 1825. • ' 

I -.: * HASTIÏS'GS (WARttEtf)ï 
I algemeen landvoogdvan Ben--
; galen, te Dagsterford'Iiou-
se, ' in het Graafschap' Ox
ford, geboren, was de zoon 
Van een' armen' Rector te 
fèhurcftill. De jonge HASTINGS' 
had zijne opvoeding aan eenen 
moederlijken oom te danken,' 
die hem- de school'van West* 
minster deed' bezoeken , en 
hem, na zijroen- dootheenig 
geld naliet, dat échter, niet 

r. toereikende* Wa*-, Sim eeniga 
| loopbaan: ïft' "dé wereld in* te 
' slaam Daar de gailvoerder 

van den- uitersten ,wil ran 
zijn* oom, vriendschap voor 
hem- had opgevat, en een 
der bewindhebbers van- de 
Oost - Indische maatschappij 
'was, zoo bezorgde hij hem 
ecneir post in eene factorij 
vanBèngalên* Zeer leergie
rig zijnde, verkreeg hij de 
vergunning binnen *s landsJ 

in bediening- te worden ge* 
steld, waar hii de Perzische 
taal leerd»en de uitgebreid
ste kennissen ten opzigte 
van al hetgeen, wat betrek
king tot de belangen' der 
maatschappij kon hebben», 
verwierf. • CaliiuUaWlK^ 

R veroverd ziïnde, dwr den 
E S 
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Nabod (1) JjStinAJAH, DoyhA. 
werden:; al ;de Engelschen» 
die .zich in de stad be
vonden, krijgsgevangen ge
maakt». , HASTJNGS behoor-, 
de-.tot dit getal, Blaar; hjj 
bezat, die buigzaamheid wan 
karakter » dieinneuiendema-
nieren, welke dikwijls den 
weg „tot de fortuin ..openen, 
en die iti.ihem.-eene even, 
zoo eerzuehtige als.begeerir 
ge ziel verbargen» Hij maak-' 
te zich beschermers óöder. 
de overwinnaars», die zijne 
slavernij verzachtten en van, 
welke hij de-Vergunning ver
kreeg <jra te MoiiXadabad, 
hoofdstad »yan SURAJAO-JBOU» 
ij.4.. te wonen. . Men vergun
de hem vervolgens te Calca-
pqre, in eene. Hollandsche 
faktorij .te, gaa.n» waar hij 
den kolonel, it&iYE leerde' 
kennen, onder wien hij aljs 
vrijwilliger in -dienst "trad. 
Hij bevond zich by.de her
overing van Calcittta, kwam 
weder in zijne bedieningen, 
en wijl hij aldaar .ter behan
deling der staatszaken zeld
zame talentera aan den dag 
had gelegd," benoemd e men 
hem tot minister der maat
schappij bij den opvolger 
van SüRAJAH DOÜÜA, dien 
men om zijneheyige inborst 
afgezet had. Hij werd in 

1761 lid van het gouyernes 
inent van Bengalsn.m om 
derseheidda. zich wederdoor 
zijne talenten. Hij -keerd© 

j J n 1765; naar Engeland te- < 
rag i gaf zich a#n de studie 
óver» verkeerde met; de be-: 
rOemdste geleerden»difc wel* 
dr,a, zijne vriendeniMci$n&, •• 
beschermers fWerden»\ Het • 

|' volgende jaar verzocht »mj 
| van het gouvernement * .dat' 
men té zijnen gunste reenen 
Perzischen leerstoel,tb>](iWn' 

ford mogt oprigtenV en .hij. 
had zulks . Wel -vëfkregen »t 
indiéft èene zonder!inge,onv 
standigheid hem niet eens
klaps het toppunt? van groots 
heid bad doen bfireifceri»:In 
dit zelfde jaar 1766 Regeer, 

!
( de het lagerhuis van hetEn-
gelsché parlement bijzondere; 
berigten over de Indische 

. maatschappij te hebban JJtften 
; droeg dien last .aan H*st 
TiNG.s pp , die voor de balie 
dezer vergadering geroepen 
werd. Hij sprak er niet 
stoutheid en eene diepe ken» 
nis van het onderhavige on* 
derwerp, zoo dart hij de aan
dacht van de kamer en die 
van do maatschappij zelve 
boeide, ,die hem tot 'lid van . 
den raad van Madru$ be
noemde. Zij verleende hem 
tegelijkertijdeenenmagtbrief ' 

ittleftbtd^i " ^ «Mof*™ een groot geweil 

* . , welke zicfy S £ $ $ $ £ '""" ^ « **• 
" V e r t a l e r . 

http://by.de


.BA-'fc ï t -

ew» het freiaütff d&arvsttï 'O î 
zi dl»te; nernen. i Zij n e' feta'* 
tmhÜmoest. ziohf daarbij «•iet 
he]M»leHv,eiV de «oött^van 461» 
armé»j,iiefe/o>«$• de nederige 
sel^j Ysés'Svaft-* eeèe »JaWörij-| 
weré?ï»H7^1»iin dèn ««aetsl 
don» kkh< :déFt% jarengos* 
vérnen* v, vatt." Bmtgakwfm. 
tmé- jaren1' daarna voor» v$£; 
jaren.' 'algemeen gèüvepneur 
van sd" de Engeterché* befeit-
tingènj ••"•'•Deze benoèjhïng 
werd'ïdóor" het parlement'b'e"« 
Tfestiftd:, hetwelk vervolgens 
de ."ffuufzaamhei* van' 'het 
gouvernement van* HASirt̂ Gs 
verlengde. ;Tött dezen Ver
heven post"" gektmien •/• ;wü* 
feketrrige beschikkeF van 
rijke.en uitgestrekte gewésw 
«èn jsijude^ stelde HMTIH6* 
ziete enttóel twee oogmerken 
vbof^dat-om .de iua^-eiv de 
fokant»ten«'i*>a»4e»maai6»«hapS» 
pij te Vermeerderen ,. m .da* 
om.-: yo^Krczichi zelven -"eetó 
pnnoenïelijke rfortuin, te:ina* 
ken,J*'Hïj 'spaadde , 'hij BéE*? 
bledig^de niets, :oni die bög'-
merken te bereiken en zijn 
hart vba^medelijden ï>nva% 
ftaar J ;operide; den weg.iitot 
die - bioedigenifloneelen jf \nM* 
ke* ziek •vérnTOrwdeuiWd'er 
d'e; regeringen van HWDER-* 
AM van TIPP» ;S*EB> waar* 
fei de Engelachen ii» hunne 
vernielende overwinningen-, 
«rié der Spanjaarden en de 
WeM-Indiëny die hunne ge-
schiedichrijvers zoo openlijk 
hebben gelaakt, schenen te 
willest overtreffen» HASTINGS 

E 

had- w-gfèna-feB^nse?^*tti$ .• 
dig niet"'hét">regtr'' ¥dn * dëfi 
ntensÉfh" *n'**,dëk*léè*rb%r'ip[}ëfi 
der kerü& Wë\\ks hf fötelèdd ï' 
*<* dat de: ond*!rvV6rperi,imvbl~-
kfeft *efiketigelJÖren%ijtl,"Öf 
èn» të- werlEètfj?'&f'om voor 
hwtine meesters fe sterven.'-' 
Hij schond'd*e heiligste wfet* 
ten, de grontl'-vaödeji M~ 
d&sfem• wet^mefclijkëti Be-j 
zaaid, gehèelfe Natiën Ver-* 
dwëheh; de^oi*St"ëH?d«slafif, 
dè mannen", * de^vröüwe'n , 
het kind fen d& grijsaard al
lé werden döör vhet,sEngék 
sthev Zwaard dtwr'BASTiNG^ 
bestuurd, zonderöntjerseheid 
afgemaaid.* -Be*Gnderdruktë 
natiën sloegen eindelijk dart . 
het muiten- en dè Frattfechén 
gingen de "EJ"ngelsfihe; bezit
tingen •aani'amiiten,'/" zöifs 'iö 
ée« araaid *a&i den fïtëgêmee» 
n;erf goweTnéur verklaarden 
«iefo eenige^regtsehapertè lie
den tegen dè knevelarijen y 
w^aïönderMdiè' gebakt 'gin"gV 
De' invloed' Ten wrmetelë: 
staatkunde van H.«STÏ*<(ÏS ze
gevierden Ovec ai zijne' vij-' 
anden.- De ïrransehèn wer-v 

dén^ terug gêdtfeVéW;: de lil-' 
dische- P'rinèen weTfdtèn ver* 
slagen ,* onthield of djnsbaw 
aan Engeland?gemaakt en' 
ntëir bragt dert tafeid tot zwij* 
gen« TPérwijI* de* algemeen'© 
landvoogd* zijne- kisten me* 
zoo onregtvaardig' verkregen 
öehatteft. vulde, veerden nV 
inkomsten der" maattehap-
pij met 5,000,000 fonden 
sterling vermeerderd', *»e ^P 

4 ;.y.:: •• . : • , .} ' • • • 



Groot'SrittanfiiHetugvheir 
tien, terwijl het tevens zij
ne, magfc; in 'Indië vermeer
derd zagt, Door die-voorn 
deelen.-., welke het door 
stroomen -; bjoeds behaald 
had , verbjiijdt, schenen 
het hof van: St* James 
het hooier- én' lagerhuis 
de: Barbaarsche maatrege
len vart'HASTtóGS goed te 
keuren. Men had sleehls 
drie stemmen in deze laat
ste kamer tegen hem, die 
van BuRKEf Fox en SHERI-
DAN , maar zij waren veel 
vermogend: Het gelukte de
zen drie beroemden mannen, 
om de kamer het volgende 
besluit te doen nemen: » daar 
WARREN HASTINGS, alge
meen landvoogd van Benga
len en WILUAM HORNBY , 
voorzitter in den raad van 
Bombay m vele omstandige 
heden op eene met de eér 
en de staatkunde van de na
tie strijdige wijze te werk 
gegaan en daarenboven groo-
te rampen in Indië hebben 
doen ontstaan,, zoo is het 
de pligt ^an de bewindheb
bers dezer maatschappij, al 
de wettige en krachtdadige 

.middelen in het werk te 
stellen , om voornoemden al-
gemeenen landvoogd en voor
zitter uit hunne betrekkin
gen te verwijderen en hen 
naar Engeland terug te roe
pen." Intusschen wilde het 
grootste gedeelte der Ac-
tionarissen van de maatschap, 
pij eenige stellige verzeke-
ringen van het besluit der 

I 'S* ' , • / 

kamer logenstraffen en ver
zetten zich tegen de terug
komst van HASTINGS, Daar 
deze geenen anderen weg 
open zag ,. verliet'hij indië 
en kwam den 20 Junijl785 [ 
in Engeland aan." Geiduren- f 
de dien itijd. bereidde •-,. de , i' 
Heer BURKE eene aanklagte 
tégen den algerneenen land
voogd-.,,! hij bood; dezelve-den * 
4 April 1786 aan. Dezelve 
maakte een boekdeel uit in 
8 VPVan twee en twintig ar
tikels. Zie hier de tfoor- | 
naamste punten van beschul- f 
diging, te weten.: ^dat.HAS» ( 
•mms onregtvaardige en , 
wreedaardige daden had be» 
gaan; dat hij het rëgt der 
natiën had geschonden, door 
zich van Engelsche magt te 
bedienen ; om /de bewoners . 
van NohillaS) een ohschiul* 
«lig volk en buiten staat zich j 
te verdedigen, te verdelgen» 
dat, door van het gezag, bet- f\ 
welk hem was toevertrouwd» 

misbruik te maken j " hij ge" 
welddadigheden jegens CiuM 
AJUM-,- keizer van den J«* 
dostan had gepleegd , H»e 

hem een uitgestrekt land ont* 
weldigd en hem van 'eerie 
schatting beroofd had, die 
de maatschappij hem, vol
gens een verdrag betaalde» 
dat hij zich aan vele kne-
velarijen jegens den RAJ*H 
van Benares had schuldig 
gemaakt; dat hij den koning 
van Oude en zijne familie \ 
op eene onmenschelijke wij; 
ze onderdrukt had; dat hij 
de Provincie Farrukabad een 
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rijk en vruchtbaar land,"ver
woest haéi éoor er achtereen
volgend ipe* verschillende 
omwentelingen uitieioetken ; 
dat hij het koningrijk Oude 
(Ben der rijkste, schoonste en 
vruchtbaarste 'koningrijken 
van Indië'ontvolkt en, in eène 
Woestijn veranderd had; dat 
ruj. zich willekèuriglijk van 
zijn gezag bediend had, door 
oude stichtingen te vernielen, 
door bedrregelijke overeen
komsten aan te gaan en door. 
sommen te eischen, die hem 
niet toekwamen; dat hij het 
gele tegen den wil en tegen 
de bevelen'van'zijne lastge-
vers, tegen de acte van het 
parlement en tegen zijne ei» 
gene verbindtehissén oritvan* 
gen , tot ; onregtvaardige en 
nadeelige- dingen had aange
wend j *dat.J hij>« om> zijnen 
post te behouden, slinksche 
middelen had in het werk 
gesteld', door bij vol aiagt af
stand te doen en zich niet 
persoonlijk verantwoord té 
hebben, gelijk zijn pligteisch» 
te; dat hij MONZAPER - ZtfNd 
onder zijne bescherming ge
nomen had, en zich vervol" 
gent irmmelaös,jegsm dien 
vorst had getoond; dat hij 
eindelijk zijne gunstelingen 
door het verbreken van ver
dragten , en even zoo over-
dreveneals buitensporige uit
gaven te hebben gemaakt ver
rijkt had. Een groot gedeel
te van deze beschuldigingen 
sleepte de doodstraf na zich; 
maar HASTINGS had vele vrien

den ,* onder welke ér zich vér
scheiden bevonden, die door 
zijneknevelarijen irt*J»rf*è'ver- « 
rij kt waren. Va,n dettande' 
ren kant had het Engelsche 
kabinet door deze zelfde kne-
velarijen aanmerkelijke Vobr-
deelen getrokken, en: * do 
maatschappij had ei* buiten
gemeen bij' gewonnari; bok 
verwaarloosde men dit «be
ruchte regtsgéding,;dat' do 
algerrieene ontevredenheid 
opwekte. De zaak werd Van 
het begia af op de sleepb'aan. 
gehouden, en ondanks de 
ernstige verzoeken van SHK-
RIDANJFÖX en BÖRKB, werd 
dé acte vén beschuldiging 
niet voor den 10 AprillTST 
afgestemd (dat is 22 maan
den 'na de terugkomst van 
HASTIN&S ïn <3M£èlmd)> en 
de debatten• werdeneerstden 
13 Fébruarij 1788 geopend.; 

De hinderpalen, waarin dé 
vrienden van-HASTINGS dit 
regtsgeding' wikkelden, zijn 
onberekenbaar; het duurde 
zeven jaren. Gedurende dit 

\ proces gebeurde er éenerrij 
ongewone zaak. Een zekere 

!. GrEi«Tii., eenFransckkolonel, 
die op last van den algehiée-
neh landvoogd uit Inqiè' ver
jaagd? was geweest", had de 

* edelmoedigheid openlijk zijne 
verdediging op zich te: ne
men; maar de beschuldigde 
had er reeds eene veilig© in 
vele leden van het hooger-
huis, die hem beschermde», 
en deze kamer verklaarde 
hein eindelijk dett ï t Aprtl 

i : - 5 • ' - : • ' • • / • 
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~Ï78&. QWQ&iMigi De •kosten 
ten. laste van het' bestuur, 
belieppjft'.tot .100,000 ponden 
sterling», eppe ïigte. sorn in 
vergelijking van ,de ünil'lioe? 
nen^ die het uit Indwonóec 
het.bekeer. Van HASTINGS ge
trokken had,, die voor- zich, 
zei ven' in deze .'geregtszaak 
6OtOO0- ponden sterlings .uit
gaf. 3 Maar. het algemeen ge
voelen,bedroog zich niet; 'het 
deedr-aan HASTINGS ,-het.Eegt 
wedervaren, dat zijne! hebr 
zuehtigé • geweldenarij $ver-
diendé^eir de vermogende 
vrienden van den landvoogd 
konden...het nooit doïen. ver-« 
anderen». • De Indische maat» 
aefwpp^,,. die zeer. had bij
gedragen tot >de vrijstelling; 
va» haren gouverneur * legde 
hem èené jaarwedde van 40UO 
ponden sterlings toe, en wil-
dey-vdafr. zijne jaarwedde 28 
jareiv herwaarts zouden ge
rekend worden, te-weten van 
het jaar 176S, tijdstip» waar-, 
op- hij door dezelve tot lid-
van-.den raa"d van ~]}ïadra& 
benoemd werd; hetgeen een 
achterstand van II2,000pon-
dèn>- Sterlings, of bijna dri'er 
millioenen franken opleverde^ 
IntuS"Schtfn was de jaarwedde 
van 4 duizend ponden slechts 
tot hel. jaar. 1813 verzekerd, 
Maar do maatschappij yer-r 
andërdehet toen rneenelijÊ, 
rente. • HASTINGS, rijk ge* 
noeg om in overvloed' te le„ 
ven, verwijderde zich van 
de staatstaken, hield zich 
met; de lettei;- en bouwkunde 
bezig, die hij volmaakt wel 

kende, Rij ging sreïfe vfcfór 
een vermaard. ves&ngbomw 
k'undigè-door. Hij overleed 
in 1820, \in den. '.ouderdom 
van '88 jaren.;: Jrlij.Iieeft ee* 
nige; gediêhten . yervaardigd 
en geschriften nagelaten t 

, 1.° Ovev> dèn opstand'» van 
Benqret* !-*- 2,° •• Ovep- dm 
slaat van .Bengalen» — 3>*° 
Over .den' staat, van hidië. -* 
4.° Brieven aan.de bewind* 
hebbers van- de. -maatschap* 
pij , enz»--* •;,- • -:,-> • 

, >f- • - • » - « t 

.: -f; t HAÏSTIKÖSL; .(FRANCiseus 
RAWDOI* , • -Markgraaf van) > 
in 1754 geboren,- was in 
den , beginne .bekend onder 
den titel van- Lord Moira-t. 
Hij maakte zijne, eerste, wa-s 
penfeiten in Amerika, onder 
Sir W . GUNTON,' diende m 
de oorlogen óp fret'<Europe-
sehe vasteland ».en-vervulde; 
achtereenvolgend., de poste» 
van • opper-: bevelhebber iu 
Beftotlumd *•• groot - meeste* 
der artillerie,- «n eronnestabe^ 
van '*&&$.• Tpicer y'mjjtmdetiu 
Hij Iwerd* tot ridder van de 
Ordig vaneden Kmts\enoundy 
en tot" groot-kruis' der Butft* 
Orde benoemd; hij bekleedde 
daarna gedurende verschei
dene jare»* den post vani 
algemeen landvoogd van* Is* 
(Hër en breidde de Engel-
sche magfc in die gewesten 
aanmerkelijk ui t , zoo door 
den ivoorspoed van den ooi" 
log vanJVejpaw/, als door de 
regtvaardtg- en menschlie» 
vendheid van zij« bestuur» 
Hij mishaagde echter aan <h* 
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ïpdischemaatschappijitvrqag» 
' de om zijn, ontslagg- keerde 

naar- Engeland terug, , regt-
vaardigde zich volkomenljjk 
van de hein: te last gelegde 
beschuldigingen,„ ,en,, werd 
tot. landvoogd van Mql^abe-
noemd. Hij . overleed • den 
2(j JVovember 1826,.en werd 
in de citadel van Malta be~ 
graven. 

HATON ofHETTON,al?tvan 
Bic/ienou , daarna, \a 8 0 1 , 
bisschop van Bazel,- wer<l 
iq 811 door KAREL den Groo» 
te, naar NICEFHORUS , kei
zer .van. Konstanlinopel ge
zonden. Hjj. gaf een,, ver
haal dezer reis in het licht. 
In 822 -deed HA'TON afstand 
van. zijn' bisdom, nam zijnen 
intrek, in het, klooster, van 
Ric/iejwu , .,\v.a,arjip .hy hcir 
liglijk in SSèioyerïeed. Men 
heef! van hem een Gapitu-
laria ter onderrigting zijner 
priesters. Dit . belangrijke 
werk komt in het Spicile~ 
ginm van dom LUCAS I>'A-
CHEUIE voor.- Hij is mede 
de schrijver van een Ver
haal van de verschijning 
van WE'HTIXI in het 5.ed.* 
der Acten van den heili
gen BENEDICTUS door MA» 

piLïiON. 

HATTO. — Zie OTTO. 

HAUOICQUEII DE BLANCOUKT 
(FRANCISCUS) , leefde tegen 
het einde der 17.e eeuw, 
een tijdstip, op hetwelk hij 
in het licht deed verschij-

; H A U . 1$ 

pen: IV? l'Art ete. (De hunsf 
van het g-la&blazen),y?-AïX\$i 
1697, irt ,12.mo -—.2.° .#<?".. 
cherc.heSi.etc (Naspo'ringfi.n 
oper de. .qrde, van den hei* 
ligen (feerf) t rlQ95kofl7lp; 
2 rdl.n ,in 12,»>'o — 3,°.,JSlobi~ 
liaire^eic. (Lyistrferi-, adel" 
lijhe geslachten van Picar-
dijë)), J693 , en , nïet titelr 
platen ,van 1695, in, M? Dit 
werk.wprdt door de,liefhebr 
bers , om deszelfs zeldzaam
heid , .maar niet om d«szje}fs 
getrouwheid gezocht;. het ïs 
in de vergetelheid .geraakt, 
door, dat, hetwelk, <Je. lieer 
BIGNON in 1717 i heeft za-
mengesteld* 

HAULTIN (JOANNES BAPTIS-
Ï A ) , .raadsheer bij de regt-
bank, het Chatelet^- hield 
zich,bezig.Met esne Verzat-
meling : van. gedenkpenning 
gen ,..-die door de oudheid
kundigen nog;, niet in - het 
licht waren gegeven,, tóen 
de dood hem', in. 1640, .in 
den ouderdom van 60 jaren 
verraste. Men bewaart in 
de bibliotheek des konings 
der Franschen, hetgene, wat 
er van gegraveerd was, in 
een deel in fol. uit 157 bla
den bestaande. Men heeft 
van herri de Afbeeldsels der 
Fransche Munten,, 1619, ;Ui 
4.to» zeldzaam. 

IlAUSEN(WlLLEia), IqVif'' 
lingen, in Zwabenf in 171P 
geboren, begaf zich Jjn Itü^ 
onder de Jesuiten» en w$dde 
zich geheel f n a l . aa» ne* 

http://cherc.heSi.etc
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werk der mïssiëri toe, tot 
grOote tevredenheid der bis
schoppen , die hem beriepen, 
om hen in de vervuil ing der 
pligten van de herderlijke 
Waardigheid te komen on
dersteunen. * Dfr • graaf van 
ScJHRATTENBAeH f

 : &arisbis* 
schop ¥an Sdlzburg, door 
de vorderingen, welke tf« 
Sektarissen in zijn diocees 
BiaafetènV en de onlusten, 
welke den staat omtrent het 
jaar YtkiS bedreigden, veront
rust , nam zijne toevlugt tot 
-deri ij ver yan; dezen * missio
naris , die volkomen aati'zij
ne verwachting beantwoord
de, en veel bijdroeg, om H 
de orde, met de verkleefd- " 
liëid aan het oude geloof te 
herstellen. Hij overleed te 
Eichstiidty in"l781 ,' na in 
het Höogdüitsch verseheiden 
schriften in het licht te heb
ben gegeven, vol van een 
grondig onderrigt en eene 
zuivere -godsvrucht j e l in 
het' Latijn: Sanctita» racer <• 
Mfalïi in JPETBO apostolö-
fïtntac sacerdotum principe 
propositèt , Dillingen, Ï76&, 

'• in&.vo : 

ÖAUTEPEÜIJMlE (JoANNEg), 
een bekwaam werktuigkun
dige, te Orléanr, den 20 
Maart j 1647 geboren, was 
de zoon van een en bakker, 
geraakte bekend bjj Mevrouw 
DE BOUILLON, die in deze stad 
verbannen was, volgde haar 
naar '•Italië en Engeland, 
verkreeg door haren invloed 
verscheiden benefieten, en 

eene jaarwedtfe door naat 
testament. De abt HAÜTP> 
FEUIJ-LE had eenen bij zonde
ren smaak en aanleg voor de 
uurwerkkunde. Hij was het, 
zegt men ,«die het geheim 
uitvond, dm door middel 
van eene kleine stalen veer, 
waarvan men later gebruik 
heeft gemaakt, de trillingen 
van de onrust der zak-HH> 
werken te matigen (zie HOOR). 
Der akad'emie", van' weten
schappen , aan welke hij de
ze ontdekking medeïdeeKKV, 
vond dezelve zeer geschikt, 
om eene groote juistheid aan 
de zakuurwèrkèn te geven. 
De horlógiëii in welke men 
deze kleine véèr heeft aan
gewend, worden bij uitne
mendheid' s/ingefmtrweffoti 
genoemd. ;HuïGENSi'eigeod? 
zich ten onrègte - déze nlff 
vinding to«y. Dé abt' 'HAÜT^ 
FEUILLE muntte niet' minder 
in de overige deëlen der 
werktuigkunde uit. Hij over* 
leed te Orkam den 18 Oc-
tober 1724. Hij was een 
man, vrij' van alle eersraebt 
en meer bedacht om de We
tenschappen dan om zfl11^ 
fortuin te bevorderen. Mert 
heeft van hem een aantal 
beknopte, doch belangrijk» 
stukjes, en met nuttige aan
merkingen doorzaaid, die er 
tot getuigen van verstrek
ken. De voornaamste han
delen over nieuwe zaïneo" 
stellingen van drie draagbff* 
re uurwerken, over eene 
onrust bij wijze van kruis» 
die de slingeringen zeer kori 



HA ij.' n 
maken; over 'e'en spiegel-
zonnewijzer, öin" de slinger
en zakuurwerken haauwfceii-
rig naar de gon -te regelen; 
en over een :werktuig* dat 
den schilders - koh* dienen * 
om meer volledigheid in hun» 
«e werken té'brengen, enz. 

* HAOTÈPORT (MARIA DE) , 
in > 1616" geboren f was de' 
dochter van »"KA«EÈÏ Mark
graaf van HiijTÉPORT,: en 
tverd -in'hét Kuis -der 'köriin-
. giUr^A-NNA 'VAN ÜöSï'ÈNRÏJK , 
Van s'Wélke zij hofdame werd, 
opgevoed. Hare deugd, ha. 
re bevalligheden en de zacht
heid harer inborst, deden' 
haar invloe.d; óp den geest 
dier Vorstin Verwerven, even 
gelijk hare schoonheid in
druk maakte' op LonBWUff 
X'IH.T' mèffitr beider zedig
heid logen'Straft*zich geênen 
eogenblik. De kardinaal van 
RieÜEMËü-' verwijderde ,haar: 

echter yöin hèt hof* Daar 
LODEWHK XIII. haar enkel 
beminde, zöo alfc een god-
vreezendé vorst kan bemin
nen , zoo stemde hij toe in 
deze verwijdering. Toen AN
NA VAN OOSTENRIJK als re
gentes was uitgeroepen, liet 
zij haar met de grootste 
vriendschapsbetuigingen te
rugroepen, maar hare tegen • 
kanting tegen den kardinaal 
MAZABIN deed haar-de gunst 
harer meesteresse verliezen. 
De maarschalk van SCHOM-
BERG, weduwnaar geworden 
zijnde, trad in 1646, met 
haar in den écht. Zij baar

de ; hem geeri« kindeken , 
iriaar overleed in 1691.;. Het 
huis van 'HAÜTEPORT^

 v eieftj 
tak van dat van GONTAÜÜT** 
BI RON bestaat hög bij voort
during. , 

HAiDTÉMER ( WlIitEM P Ê ) , 
heer van 'FervaqueSiwas dö 
oudste krijgsman, die er ten 
tijde vart* HENDRIKrlV.- be-
stond. FKANCisctig 'VANFRAÜK-. 
BÏJK'J hertog Van Alenpónï, 
benoemde hein tot groofmeés* 
ter van Wijn huis, tot eersten 
edelman " zijner' kamer > tot 
veldheer zijner legerbenden 
in Vlaanderen, en tot Hoofd* 
van zijnen geheeïen raad.' 
FEBVAQUES werd'daarQfri niet 
meer geacht. Noch* de her
tog noch zijne giistelingen 
werden 'VÓO* i?ègfcst8h*ipen"'He« 
den gehouden, %n daarenbo
ven wikkelde hij dien vorst 
in otiregtvaardige onderne-* 
mingen, die hem met schan
de :bedékt en van iedereen 
veracht \noodzaakten, Viaan* 
deren te verlaten* Het Was 
FEBVAQUES , die hem in 1583 
bewoog, eene poging aante-
wenden, om Antwerpen te 
overrompelen en te plunde
ren; welke onderneming e-
ven zoo roemrijk5 voor de in
woners, als noodlottig voor 
de Franschenuitviel;zij*ver
loren er meer* dan 300 edel--' 
lieden èn 1200 soldaten bij, 
die door de burgers vermoord; 
waren. Na den dood van 
zijnen beschermer., wijtldis-ni} 
zich aan HENDRIK Ï V/ foe>; 
die hem-in 1595 tot maar< 
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schalk» *van Fmnkryk°yM~, 
bief;, bij onderscheidde zich 
bij het! beleg van Avfiiens^ 
inil,597.,*en;ov^rleed in 1613, 
in.den ouderdom van 75 ja
ren. ' ,.••.-.--',•. .-.;,* 

,, H A ü T e p p c H E ( J N b ë t . p ? B R _ E -
' TÖN •.,,beer van), Ie Parijs ^ 

in.zlZÏïï,"^ in den ouderdom, 
van SO jaren overleden» '.is. 
de r schrijver van eene, "Ter-
tmeUfig, «<«» Blijspelen, te, 
Ear&& in 3 dl.ninr;..J&P.°<» 
gedrnkUi: Men:;inpetbij. heifl 
geene schildering v.an,&&#ï?» 

.nochvbjjzonderheaen moeken, 
geschikt: om cjezelve. te ver* 
bête/enco&l te dikwQls. ojat-
aarfc hij hem: het boertig&iih; 
onbetamelijkheden en.; vuil© 
Eetfenfc Zijne blijspjéjen ge
titeld pfe-Jhuil! \de •Rpfyip)i 
VBpritfollet etc, {Dé nacht? 
(feest of de 'witf e Dame) ;e»> 
Krispijn geneesheer zijn» de' 
eeltige« die oj» het tooneel 
zjjn gebleven. Men heeft, 
nog. van, hem verscheidene 
Historieltes (Vertellingen), 
die tegenwoordig vrij zoute-' 
loos zijn, maar 4ie, bij > de-
zelver verschijnen wel opge
nomen werden, door lieden, 
die met het lezen van zulke 
beuzelingen hunnen tijd -ver» 
liezen. Hij was tegelijker
tijd tooneelspeler <»•• en zoo 
hartstögfëlijk, dat hij nog in 
den ouderdom van 90 jaren: 
het tüoneel betrad. 

iHAtlTEgERRE, of AtóESER-
ÏW • ( A.NTON1US ÜAD1N DEi) , 
hoogleeraar in de- regtsge- I 

leerdheid, werd in het dio
cees van Ca/tors geboren, 
en overleed in 1682 in den 
ouderdom van 80 jaren, als 
een der bekwaamste regtsgen 
leerden, van; Frankrijk be* 
schou^d, Meo;h,eeftvan hèw:, 
l.f Traite etc. (Yerhande* 
Ung over den Religieuzen 
staat), rr- i&f Notes '. e?c. 
( Aanteekeningen),; vol ge* 
leerde aanmerkingen, wet, 
de levensbeschrijvingen '<tel 
pau.ssen^Aow A%wASTÂ ius.srn 
3.° Een iCpjnmentrarium' opde 
Decxetalim; WD*ÏN^CPSTW«| 
H L , 166B, i i ï foL — ;4A 
Éene verh^ndeiingr[De. M-
cibns. et cpmitibys,.(*alU&, 
Pro.vin^ia/fibujf ,* in» 3 bpsr' 
ken,,te ffrmhfqrfiM Ï W -
in ;! 631 ^er^rujtt., -.wet ;eem 
breedv^cftige,;, vp.orr.ede -;d,e.$ 

! uitgeyers, ...JÜIANNES» CJÊ RGK 
\ ESTQR^rru,5.tiiesia,regyM 
! e? (liicïimAguitatoice, 1648» 
: 2dl,n.,in.4,tq , _ 6,° ^ c t o 
. stiwficcpJ.uri&dictUnis, vin,: 
' dicice.i Qrieans*. 1;702> in 

4;° Dit is eene;wederlegging 
der verhandeling over hetmis* 
bruik van FüVREaj.. De schrij
ver ondernam! dezelve, o{t-
bevel der geestelijkheid in 
den ouderdom van 70 jaren. 
— 7.° Eene Latijnsche ver-, 
handejingover den Oorsprong' 
der groote' henen, hetwelk 
SCHWCTERIANOS deed/ 'her
drukken, in" zijn Com,wen-< 
tarium, over het Duitsche 

, leenregt. Weinig menschap; 
rajn h«t kerkelftke regt, de 
kerktucht en de Gallikaan-

I soĥ s .vrijheden grondige* 
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•meester gevw## d#B .hijfen 
!hej)l>en- ,met;;£<wtóvee.l-;; C»rde-
<Onderwezen» <»?;» *»»>•••- >t<'' '.•'';•; 

lïwxwihifa'li-i 'Zib'•' TAN-V, 
CRÈDE DE HAHïiWWdtó» t ;:.» 
•^•;';-.'.:- J.;:'?.-: ^ C S T : ^ ."•":; 

. HAUrCEVItftlll^O^NB&BB) , ' 
mtvNorWMtdijp s? qn «nonnifc 
vaa den»M..AwBANüsinJS»-.. 
geland,,.: «bloeide, 'i i&.:>J?wy#-i 
omtrêmt hcstj^p-ljl 80 i .onder; : 
d̂ ,; regejcjngi .van ;fimjuuretis* > 
AjjG^uŝ usk y B § vheeft een',; 
zedéliijte-jdicht^tüfc geschre- •' 
vqn \ tegen de. on deugden van < 
he,t, menschelijke ^geslacht," 
getiteld ,4«r^*-2Ve7««ff, in 
:9iböej«%, -Pitrtf*, 1517 in 
4.$o,...• De-sehr^yer neemt zelf 
den f waam-vap.jèjo dichlstuk» 
Aij.ci«-Tiïi5MUs aan» Dit 
we«>kf 4*i Zfijdüfcanu i 

. . _ : \ v . : , • ; ; : . - , • , , : - . • • • • ?. -

* HAüflWSVIId4©(MïCOtAAS), 
•doctor ijl de godgeleerdheid 
vanï d4e facjnjlteitïvflii Parijs ± 
die men,meent in Auver'gne 
te zijn geboren v. ren die in f 
de. 17.e eeuw ?sckreef, is de 
schrijver;» van verscheiden 
werken, die zijner geleerd
heid en .xzijöer' ervarenheid 
in de kerkelijke wetenschap
pen tot eer. verstrekken. 
Men heeft yan hem: l<?Ex-; 
plication eia (Verklaring 
der, Verhandeling van* den 
heiligen. TxtOMAS, over -de 
eigenschappen Gods enz),*'— 
2.° L'Art'r etci (£)<?« kunst, 
om. teel ie redeneren •> enzJ), 
Parijs 1066J in.;l2.ntö, i«l 
twee deelen verdeeld,, waar
van i he£; eene lessen- bevat 

! ivpor de. .kansel-! en1 .balie re*!-
;; denaars:, en • bet tweede eena 
y [jevensbegchrijvingsutn RM- ; 

\aiu-stmi&-ijü<hÈE»•< n*et«dé ver* > 
jidëdigingi zijner leer.'en dè 
glijst • zijU'er iwerkeni -r- 3.? , 
':jj\Ml eic-XDe.kiimt^iomte : 
ypredihen-i of denkbeeld van-
Reenen :iioimaakteèprediker)%•:'' 
ihR«/^4»»f»1683'r,in.,il2.Wo. --i*---: 

ty& MJS-jcanfen 'etsiXRet •ort* 
•derzoëk, eden: geesten enz) * * s 
'•Parijs,,1666,in4,«0* 1772*u 
| n 12 m 0 . — 5.° VRistoire 
etc* :(Be koninklffiegesicMië-
\denis,\ of de mhaanstelm * 
belangrijkste- . onderwerpen*/: 
van Genesis t b^wifzèvan^ 
brieven), Parijs^ 1667 j m 
•4^0. !6*?* heS'Caraetèresietc." 
(Dekaraktertrekkenof's<chïl*; 
deringen van< hetv.&^ëtri en 
de iZfieMlmoedigheid -van den " 
geiitèzpligen^' • WMNÖIsewS 
vm-SALEs), Lyon, 1661, 
in Sévo.,: Dit werk is met 
onrijm- en dichtmaat «door-
n»engd»,^en; stelt het beeld 
yan? ketvin* en uitwendige 
Jeven'ides' Beiligen voor; •*»- : 

f.° AotiönSi etc. (Bedrifven 
pan'den heiligen FRAXcrs^ 
CU£ VAÜ:SALES, of de schoon
ste trekken uit zijn leven), 
in-t negen lofreden v Pars/s, ' 
1668, in 8.V>. -« 8.̂ ° Ori
gine etci ( Oorsprong van het. 
huis^ van,SÊhjES)\ Pwrijsy 
1669* in 4ito, te C/ermónt 
herdrukt, onder den titel van 
Ristovre etc* {Geschiedenis 
van het huis van'&»&#*) iv'* 
Xffiü} in 4.to. —i 9S TtóoA»* i 
fffft etc, {Engelachtige §&&* •• 
geleerdheid) i>opgAdijagen aa» 
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den bisschop van Geneve* 
Deze prelaat lokte den abt 
HAUTEVILÏ,E in zijn diocees, 
en gaf hem een domheerschap 
zijner hoofdkerk, hetwelk 
dien geestelijke aan Savooye 
boeide:, hij overleed aldaar 
in 1660. Hij was zeer ge
hecht aan de leer van den 
heiligen THOMAS, had de
zelve wel beoefend, en kende 
de werken van dien heiligen 
leeraar volmaakt wel* -' 

* HAUY (RENATÜS JUSTUS) , 
een beroemd natuur- en berg-
stofkundige, werd in 1742 
te Saint-Jutt bij Beauvais 
geboren, kwam te Parijs en 
maakte zijne eerste stndien 
op het Collegie van JSavar-
re* Hij was nog maar koor
knaap toen de wijzeen deugd
zame abt L'HOMOND hooglee
raar der humaniora, na den 
ijver en de godsdienstigheid , 
met welke de jonge HAUY 
de heilige diensten bijwoon
de , (e hebben opgemerkt 
hem onder zijne bescherming 
nam, en terwijl hij hein de 
humaniora onderwees, te
vens zijnen gelukkigen aan
leg voor de studie ontwik
kelde. Nadat hij regent der 
zesde klasse was geweest, 
werd hij in den ouderdom 
van een-en-twintig jaren tot 
hoogleeraar in de oude uni
versiteit benoemd, eerst in 
de vierde en naderhand in 
de zesde klasse in het Col
legie van den kardinaal LE-
MOINE. Zijn ligchaamsgestel 
was aw> zwak, dat hij den 

geneesheer- MAZEAS hoorde 
\zeggen : »Zie hier een man, 
die het jaar niet zal- doorko
men." Gelukkig werd deze 
voorzegging niet bewaarheid, 
en HAUÏ bereikte eenen lioo- , 
'gen ouderdom. Zijn smaak ( 
voor de natuurlijke weten- j 

'schappen ontwikkelde zich' j 
zeer vroeg, en zoodra hij de 
priesterwijding ontvangen , 
had, legde hij zich eerst op, 
de kruid- en naderhand op 
de bergstof kunde toe, terwijl 
hij tegelijkertijd, métgoedge-
volg de oude talen beoefende. 
Het toeval, dat dikwijls tot 
meester aan de genie heeft 
verstrekt, dééd hem eene 
belangrijke ontdekking met 
betrekking tot de kristallisa-
tie maken, even gelijk'het 
toeval NEWTON de wetten van 
de zwaarte kracht der lig* 
chamen toonde. HAUY

 :was 
met eenen rentmeester,'den 
Heer FRANGE DE CKÓISSEI. in ^ 
kennis , die :een schoon ka
binet van schelpen en berg-
stofkundige' voorwerpen- be
zat. Hij bezocht dikwerf 
dit kabinet en eens eene 
schoone kristalisatie 'be
schouwende, liet bij dèzel* 
ve vallen zoodat zij brak; De 
eigenaar bragt HAUY , die 
over dat ongeluk troosteloos 
was, tot bedaren en beval 
aan eenen bediende, de ver
brijzelde stukken op te ra
pen ; maar HAUY, die dezel
ve met' oplettendheid be
schouwde, bad hem» omdat 
hij er niet het minste belang 
in stelde, hem dezelve té 
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laten.; want,, zeide h | j , de 
gpSijifyormigheidf dezjèr ver
schillende lagen met tieten*.. 
mtffi, dat aan dezelve tot kern 
dient, ontdekt mij een ge-
lieini, dat ik doorgronden 
wil. Hij doorgrondde zulks 
in de daad, en dit geheim 
diende hem, on» in het ver
volg zijn stelsel van kristal-
kun.de, dat hij zoo wel heeft 
betoogd, in te voeren. Hij 
legde zich'met ijver oj> de 
meet- en natuurkunde toe,* 
en, werd in 1783 als lid der 
akademie van wetenschappen 
opgenomen. Dé stropni der. 
omwenteling had hem van 
zij në;'.';, geliefkoosde studiën 
niet kunnen aftrekken, toen 
in 1793/ het gouvernement 
hem opriep, om aan een al
gemeen nuttig werk te ar-
bjélden.;,, Etèdwongen , om te, 
gehoorzamen 'i" hield de, abt 
HAÜÏ! zich "zonder ophouden 
njét hetzelve: "bezig, zonder 
zich ooit met staatkundige 
zaken te bëmpeijen, toen hij 
tegen het êihdë van Augus
tus, dat i s , weinig dagen 
voor, de moord tooneelen van 
den 2 September, als Priester 
in hechtenis werd genomen. 
Met andere geestelijken'in 
het seminarie van Saint 
fflrmin (in eene gevange
nis herschapen) opgesloten , 
wachtte hij eiken oogenblik 
het tijdstip, waarop zijn hoofd 
onder de bijl van ROBKSPIEUUE 
zou Vallen. Hij had zijn be
houd aan een en wijnkooper, 
commissaris in de Wijk, in 

XII. DEEI.. 

welke hij woonde, die zijne 
; verdediging op zich nam;;. 
' en zijne vrijheid verkreeg, 
' te danken, " Men bragt hèm 
;deze tijding daags voorJüfa-
rïa Hemelvaart, maat hij 
toonde eenen grooten tegen
zin," om zijne ongelukkige 
lotgenooten te verlaten. Door 
den commissaris, zijnen red
der, gedrongen, verzocht hij 
als eene gunst, om tot den 
anderen morgen in de gevan
genis gelaten te worden, op 
welken dag hij de Mis wilde 
hooren. Hij verzocht deze 
gunst met zulk eene gevoe
lige eenvoudigheid , dat men 
hem zijn verzoek bewilligde. 
Aan de vrijheid teruggege
ven, had hij den moed, om 
aan de schrikverwekkende 
commissie Van. a,$genleen wel-

'l z#n een smeekschrift, te gun
ste zijner vervolgde mede
broeders , in te dienen. Voor 
eiken anderen zou deze vraag* 
een' droevigen uitslag kun
nen gehad hebben , maar zoo
danig is het vermogen der 
Wetenschap en der ware 
deugd, dat de regters van 
dit blóedgerigt zich alleen 
daarbij bepaalden, er het 
minste acht niet op te slaan. 
Geheel en al vreemd met de 
omkeerendé, gevoelens gedu
rende alle tijdstippen der 
omwenteling, verdiende de 
abt HAÜÏ niet de verwijting » 
welke men hem scheen te 
willen doen, van in deze 
zelfde tijdstippen de verftchïl-

, lende posten te hebben aan-

http://kun.de
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genomen, welke ^ i j ; bedien*; 
dé, zoo als dléh vaiVbéwaaê-
der der beFgstóffëJijke ver
zamelingen vart deSchooIdet; 
berg werken, 'van höogleeraat' 
öp de normaal' scholen bij 
derzelver' oprigting» van lid 
en secretaris van de commis
sie van maten en gèwigten, 
«n eindelijk van een der veer
tig leden, te zijn geweest van 
het instituut, door het uit» 
voerende bewind gesticht; 
De abt HAUY had bij de aan
neming dezer posten geen; 
ander doel gehad, dan de 
voortplanting der wetenschap
pen en het al gemeen e wel
zijn, en in dié betrekking 
waren zij met, zijne konings-

' en godsdienstige- gezindheid 
geenszins in tegenspraak.' 
Gedurende het consulaat werd* 
hij tot hoögleeraar in de 
bergstof kunde bil het Mu
seum van natuurlijke geschie
denis {Jfirdin des plahtes) 
benoemd, en vervolgens tot 
hoogleeraar in de faculteit def 
wetenschappen van de hoo-
ge school van Parijs, NAPO
LEON, die in zijne almagt naai' 
de bewondering der schrij
vers en dor geleerden streef
de, onderscheidde onder de* 
zelve dezen dïepzinriigen 
Hergstofkündige. H$j scheen 
eens en zijne kunde en zij
nen flvef bij dèn arbeid op 

. de proef té wijlen stellen, 
door hein in 1803 met dé 
vervaardiging «fener natuur
kundige verhandeling, in 
twee boekdeelen te belasten 
en bepaalde hern het korte 

f 
i 

LÜ.: ; . , ! 

!; tpvwlüop van zes maande^ j 
;i Dit •"was. bijna een wèrk; té 
i bevelen, gelijk men bij éëhe J 
! belegering beveelt. Nog vóór j 
iden bepaalden tijd: toonde \ 
hem dé abt HADY het eerste 

i deel van zijn werk, hetwelk 
hij in Vier tnaanden afgewerkt 

.;had. Dé consul verbaasd, 
vraagde hem * Wat hij tot be- i 
looning wenschte , de, abt f 
HAUT Vraagde niets voor zich 
zelvënV en verzocht hem al
leen eenen middelmatige^ 

.ipo'öt voor zijn' neef. BONA? 
PARTE, die zich somtijds voor ; 
edelmoedig wilde doen door» 
gaan, i schonk hem eene jaar
wedde van 6,000 franken. 
Tóén hij keizer geworden , 
was, bewees hij den abt HADÏ i 
dezelfde achting ï maar tot 
lof van dézen geestelijke zi] 
het gezegd, hij kocht deze 
gunst nooit door lage vïéije-
rijen, in eenen tijd, waarin 
de lieden van alle rangen ét I 
zoo verkwistend Mede waren» 
en hij werd er niet minder 
om geacht. De ; abt HAÜÏ 
zag met een opregt genoegen 

! de herstelling der BOURBONS. 
' Tydens de terugkomst van 

BONAPARTE ïn 1815, en toen j 
de additionele acte aan <*e 

staatsregelingen ter aanne* r 
mïng der Franschen onder* 
worpen werd, toekende HAO* 
neen'} desniettemin gaf hem 
NAPOLEON het kruis van of
ficier van het legioen van eer. 
Zijn roem had zich door ge
heel Europa verspreid; ook \ 
alle aanzienlijke vreemdeli"" 
gen, die te Parfs kwamen, 
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Vrildëri den geleerden natuur
kundige kennen.- Toen de 
verbondene mogendheden in 
de hoofdstad kwamen, bewe
zen de aartshertog JÖANNES , 
de prins van Denemarken + 
de koning Van Pruisgen, dé 
keizer ALEXANDER hem open-
lijk hunne hoogachting. De 
groothertogen MicitAër. en 
NICOLAAS, broeders van 
AXEXANÖÈR, volgden zgne 
leercarsus en boden hem 
60,000 franken voor zijne 
schoone verzameling vattberg-
stoffen, de volledigste, wel
ke 'bestaat; maar de abt 
HAUtf '••• wilde dezelve voor 
Urankrifk bevvareri. Bij de 
restauratie verloor hi j , men 
weet niet waarom, den rang 
van officier van het legioen 
van eer, en zijne jaarvvedde , 
wertftöffSOfoÖfrankèn vermiri-
derdVHif-had altijd een-zie
kelijk leVen geleid, maar 
üijhe ziekelijkheden beletten 
hem niét, zich aan een ge
stadig« wérk over te gévën. 
In zijne laatste levensjaren 
namen zijne zwakheden aan
merkelijk toe, èn sleepten 
hem den eersten Junij 1822, 
in den ouderdom Van 80 ja-
*en, in het graf. Hij stierf 
in de godvruchtige gevoe
lens, die hem in zijnen lan
gen leeftijd hebben onder
scheiden. Mét zijne uitge
breide kundigheden veree-
nigde de abt HAUY eene ge
heel bijzondere begaafdheid, 
om? té onderwijzen; hij was 
duid'elijki bepaald, nkattw* 

• ' • • • . • ' : • . < • • • • . • • ' F 

keurig, en bezat eene bui
tengewone niate van vrien
delijkheid, én mën verliet 
zijne leercursus met de vol
doening van op eene gemak
kelijke wijze nieuwe kundig
heden te hebben verkregen. 
Zijne zachteèn zedige inborst 
verwierven hem de achting 
van alle, die hem bezochten, 
en de Wetenschappen zullen 
langen tijd zijn» verlies be
treuren. De Möniteiir van 
den 24 Junij en de .Revue 
encyclopèdique hebben eene 
Levensschets van den abt 
HAUY geleverd. Dé Heer 
GXIVIER heeft zijne lofrede 
in dè zitting der akademie 
van wetenschappen van den 
2 Junij 1823 uitgesproken. 
Het prachtige Jkabinet van 
den abt HAUY is onlangs ver
kocht geworden; het is te 
wenschen , dat het- niet bui
ten Fraiikrijhgerake , of dat 
men de geregelde reeksen 
dobr eenige afzonderingen 
van derzelver stukken ver-
breke. Dit was een aankoop 
bij welken hét bestuur naai
de voorkeur had behooren te 
dingen. Men heeft van den 
abt HAUY: 1.° Exsai etc, 
{Proeve eeher bespiegeling 
over de porming der Kris
tallen) , Parij s , 1784, in 
g.vo — 2i° Êxposition etc. 
(Beredeneerde ontwikkeling 
van de theorie der electrir 
cit&it en van het mngnetit-
irius volgens de gronSegi**-
sels van den Heer -JBfJ***)* 
Parijs, 1787, i ï i é . w ^ ; 3 ; 
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Dg 7a Structure etc. (Over 
de vorming, als een naauw-
keurig kenmerk der berg-
sloffen beschouwd), 1793 , 
in 8.vo — 4.° Exposition 
etè. (Verkorte verklaring 
van. de Theorie van de vor
ming der Kristallen), 1793, 
in 8.vo — 5.° Instruction 
etc. (Onderrigting over de 
malen, van de grootte der 
aarde afgeleid en over de 
berekening i betrekkelijk der-
zelver , tienlallige verdee
ling) , naamloos Parij s , 1791, 
in 8.vo Het is gedurende 
«lat hij aan dit dikwerf ge
drukte werk arbeidde, dat 

, HAUY in de gevangenis werd 
gezet. — 6.p Extrait etc. 
(Uittreksel uit eene Verhan
deling over de grondbegin
selen van de mineraalkunde 
door den raad der bergvoer-
ken in het licht gegeven), 
1797. — 7.° Traite etc. 
(Verhandeling over de mi
neraalkunde), Parijs, 1801, 
4 dl.n in 8.vp, en atlas in 
4,to tweede uitgave, verbe
terd en vermeerderd, ibid , 
1822, 1823, 6 dl.n i„ 8 v0 
•— 8.° Tableau etc. (Verge
lijkende tafel der gevolgen 
van de Kristalkunde en van 
de scheikundige ontleding, 
betrekkelijk de classificatie 
der bergstoffen), Parijs, 
1802, in 8.vo _ 9° Traite 
etc. (Grondbeginselen van de 
natuurkunde), Parijs, 1803 , 
2 dl." ^ 12.vo, tweede uit
gave, 1806, 2 dl n in s.v° 
— 10.° Traite etc. (Verhan
deling over de natuurkun

dige kenmerken van de edel- ! 
gesteenten, om tot derzel- I 
ver bepaling te dienen , wan
neer zij geslepen zijn), Pa
rijs, 1817, in 8.vo — 11.° j 
Des Mémoires etc. (Verhan
delingen en Artikelen inde \ 
dagbladen der geleer den over • 
de natuurlijke historie••, na-
tuurkunde, bergwerkkunde \ 
in het magasin encyclopê- \ 
dique enz.). Wij kunnen 
aan de begeerte niet weder-
staan, om eenige trekken 
uit de schoon e lofrede» wel* 
ke de Heer CUVIER op den 
waardigen abt hield, aan te 
halen. » In die voorwerpen 
zelfs , welke hij zonder op* j 
houden bestudeerde,, in die | 
edelgesteenten, welke door j 
eene blinde drift zoo ver 
gezocht en niet zoo veel 
moeite en somtijds met zoo 
veel bloed betaald worden, 
was' datgene, hetwelk «j 
kostbaar voor het; volk heb* }, 
ben, juist datgene wat hem 
vreemd Weef. Een nieuwe 
hoek in het gemeenste der 
kristallen, zou bij hem meer 
belangstelling hébben ver
wekt, dan al de schatten 
van de beide Indien» D*e 

kostbaarheden, welke %00 

duur voor de ijdelheid w»* 
ren, die diamanten , waar
mede de koningen zelfs >net 

trotschheid hunne kroon ver
sieren , waren dagelyks *n 

zijn nederig vertrekje, zo"* 
der hem te ontroeren; i n 

het midden zijner eenvou
digheid, Wat zeg ik? M 

" h e t geweld eèner uiterlijk6 
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wereld, liet Jiem niet min
der ongevoelig, hij is noch 
door de bedreigingen van 
woeste menschen , die hein 
eenige oogen blik ken naar 
zfijri leven stonden, noeh door 
de huldigingen, die mannen 
van aanzien .hem op andere 

' tijdstippen toezwaaiden, ge
schokt geworden. . . . Maar, 
dat, hetwelk de talrijke leer
lingen nog grooter in hem 
dan zijne gaven en zelfs zij-* 
ne lessen vonden, was het 
gezigt van die onverander* 
lij ke zachtheid, welke eiken 
oogenblik door de teedere 
gehechtheid van zijne fami
lie beloond werd, van die 
eenvoudige godsvrucht, wel-
ke de geleerdste besjpiége* 
tingen echter vangeenezy* 
ner oefeningen verwijderde , 
eindelijk het schouwtooneel 
van een zoo Wei besteed, 
zoo kalm, zoo hooggeacht 
leven , want hetgeen de we
reld en de Wetenschap daar
van het roemrijkste hebben, 
heeft getracht, om de laatste 
smarten te verzachten enz." 
Wat is het schoon, aldus 
de Godsdienst met de we* 
tenschap, de gunst der we
reld met de zedigheid van 
een waar Christen te paren 
en van nooit den gehuldig-
den geleerde , met den vro-
men Geestelijke in tegen
strijdigheid te brengen. 

* HAUV (VAÊENTIJN), broe
der van" den voorgaande, 
stichter van de instelling 

der jonge blinden, werd^detir 
13 November 1748 i&Saint-
Justê in Picardyë geboren. 
JNa in het aanleeren dei-
schrijfkunst, bijzonder wel 
geslaagd te zijn , rigtte hij 
eene school voor d* sehoön-
schrijfkunst op, en» gaf te 
gelijkertijd lessen in de stad 
en ïn het Museum van Pa-
r§s. Een zonderling toeval 
deed hem van beroep veran
deren, zoo als hij zulks zelf 
verhaalt. Hij Was in 1783, 
iri gelegenheid met Mevrouw 
PARADES , eene beroemde pi
anospeelster van Weenen , 
die t&Partfs concerten kwam 
geven, te zien, entehooren» 
Met spelde», bij wijze van 
letters op groote kussens ge
plaatst , las zij snel, even 
felijk aij. de aardrijkskunde 

oor middel' *an -opgelegde 
kaarten onderwees, door een* 
andere beroemden blinden 
WEISSEMBURG yah Manheim 
uitgedachte Het was alstoen 
dat de Heer HAUY, al zij
ne oplettendheid op dit on
derwerp- stelde, en in 1804 
gaf • hij een stukje in, het 
licht, over de wijze om de 
blinden te onderrigten. In-
tusschenhad hij een en gees» 
tïgen blinde opgezocht, on» 
zijne proefnemingen te be
ginnen. Hij vond hem aan 
de poort van de kerkSfl*»'-
tèemain des Prés* Hij was 
een blindgeborene, dié eene 
aalmoes vraagde, ©m srijne 
oude moeder te ondersteunen* 
Hij wësd LESüsaiKgen*1»®^» 

F"» - \ 
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en Was van &yön. Hij nam 
hëm mede naar zijn huis , 
onderwees henv gedurende 
eenige weken,, en stelde hem 
vervolgens aan de inensch-
Herende {phUantropif&he) 
maatschappij voor* die over 
deze eerste proeve voldaan, 
aan den. Heer HAuy gelden 
en een huis gaf, teneinde hij 
zijn gesticht tot stand zou 
kunnen brengen , waarin hij 
twaalf kwee-keijngen moest 
opnemen. In de maand De
cember van hetzelfde jaar 

"1784 stelde hij w*lpnderrig-
te kweekelingen te Vermi\~ 
les, den koning en de voor
naamste Heeren van }iet hof 
voor. Hun droevige toestand 
en de naauwkeurigheid hun-
jner oefeningen verwekten de 
algemeene,.;, belangstelling. 
Hun onderwijzer ontving 
nieuwe aanmoedigingen, die 
hem in staat stelden het ge
tal zijner leerlingen te ver-
meerderen. köDEWUK XVI. 
benoemde hem tot tolk van 
de admiraliteit, daarna tot 
hoogleeraar , op het bureau 
dei* schrijfakadewie ter on
derzoeking naar de echtheid 
van oude en vreemde ge
schriften en eindelijk tot se
cretaris des konings. In 

.1786 bood de Heer H A W , 
dezen vorst eene proeve over 
de opvoeding der blinden 
aan. Dit werk is in verh'e-
v.en letters gedrukt en bij
gevolg kunnen het de blin
den lezen, wanneer zij de 
ïegels met de toppen hunner 
vingers overloopen. De Heer 

HABX had aan. dè mensch-
heid dezelfde dienst bewe« 
zen als de Abt DE L'EPÉË, 
de Heeren SICARP en GUYÖT, 
zoo gelukkig in hunne on
derwijzing der doofstommen. 
Ongelukkig vereenigde tnen 
in ï790, de blinden met de? 
ze laatste, in hetzelfde ge
sticht en er ontstond eene 
zekere verwijdering niet al
leen onder de aanvoerders» 
maar zelfs onder de ver
schillende leerlingen van de 
beide gestichten. De magt« 
gevende (Vergadering beval 
ü> 1791 , dat de beide scho
len der doofstommen en der 
blinden door den-staat,sou
den: bekostigd, worden, e'n 
dat het getal der leerlingen 
tot zes en tachtig zónde ge-
bragt worden. De beidege-
Stichten Werden echter na de 
omwenteling vandenQTher-
midor (27 Jglij 1794), tijd
stip van de doodstraf van 
ROBESPIERBË gescheiden, de 
doofstommen werden- op thet 

seminarie, van den heilige" 
MAGLOIRE en de blinden in 
het huis van de heilige CA-
THAB1NA verplaatst. De 
school der blinden zou op 
nieuw gebloeid hebben , maar 
de Heer HAÜV bedacht om 
zijne kweekelingen uit te hu
wen zich verbeeldende hen 
gelukkig te maken en om 
een voorbeeld te geven trad 
hij zelf voor de tweede maal 
in den echt met eqn gering 
meisje, dat niet de minste 
geschiktheid had- Toen 

II maakte hij Van een gesticht 
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dat slechts een collegie moest , 
zijn een gasthnis , waar de 
verwarring weldra onder de 
blind gehuwden en ongehuw
de personen en vooral onder! 
de, vrouwen , die, zoo als zij
ne eigene geen , het. minste 
denkbeeld van opvoeding hadT 
den-j ontstond, 'fot overmaat 
van ongeluk namHfUYonder 
het directorium revolntionnai-
re denkbeelden aan , werd lid 
van. de republikeinsche club, 
én- met. JÜAREVËM.U5RÊ r L E -
FKAUX, een der hoofden "van 
de zoogenaamde theophitan-
tropfscfip, maatschappij^. Hij 
woonde al de feeéten,- welke 
zy g f̂.» als ook de nationale 
feesten, bij j en geleidde er 
zijne kw,e.ekeIingenop* die, 
ofschoon van het gezigt be
roofd, een fijn gehoor ge- . 
noeg,..h.a4deja.,. om de dema-
gogi^ft^edfivoeringen en &e 
dolle kreten, waarmede men 
bij dergelijke gelegenheden 
zeer mild was, aan te hooren. 
Zonder twijfel raadpleegde 
hij in. deze dolzinnigheid niet 
met zijnen deugdzamen broe
der, of volgde zijne raadge
vingen niet. Vopr het ove
rige deed zijne gehechtheid 
aan de republikeinsche denk
wijze de wanorde in zijn ge
slicht slechts vermeerderen. 
Daar deze wanorde den heer 
HAUÏ belette, om geheel en 
al het doel, hetwelk hij zich 
voorgesteld had, te bereiken, 
verbond het consulaat deblin* 
do werklieden met het gast
huis des Quinze Vingts, 

waar zij .gedurende 14 jfacen 
bleven, en m,en stond den 
heer HAVV eê'rïe jaarwedde 
van 2000 .franken toe. Toen 
rigtte hij eene kostschool op j 
die hij het Museum der Hin
den, noemde \ maar die niet 
toenam. Zoo veel tegenstrijd 
dighedeh moede, welke hij 
zich zelven op den hals had 
gehaald, vertrok hij naar 
Petersburg, waar hij eene 
kostschool. voor blinden, op-
rigtte; keizer AZJSKANDEU 
schonk hem. de orde van Sint 
Wladimirt maar daar zijn 
gesticht niet dat gevolg had, 
hetwelk hij verwachtte, bê« 
gaf hij zich naar Berlijn en 
stichtte er eeri ander. Ein^ 
delijk kwam hij in 1806 in 
Frankrijk terug, geheel van 
zijne, republikeinsche denk
beelden genezen, &n vond in 
het huis vah.zijnen broeder 
eene schuilplaats. Toen bi^ 
de tweede restauratie de heer 
GuiM,ié, die tot opziener van 
het gesticht dev blinden be
noemd was, van" LODBWIÏK 
XVIII. den 8 Februari] 1815 
verkreeg, dat dit gesticht in 
een bijzonder lokaal zou ver? 
plaatst worden; van dien 
oogenblik nam de inrigting 
toe, en zij heeft reeds de 
gelukkigste gevolgen voort-
gebragt. De heer HATJY over* 
leed weinig dagen vóór zij
nen broeder, den 19 Maart 
1822. Zijne lijkplegtigheden 
hadden te Sint Medard plaats*, 
alwaar zijne blinde kweeke-
Hngen eene re.quietn Mi* uit» 
4 
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voerden, welke een hunner 
opgesteld had. De inborst 
van den heer HAÜÏ was goed, 
belangeloos, natuurlijk, tot 
weldoen genegen, maar hij 
had ongelukkiglijk eene al 
te levendige verbeeldings
kracht , een' te 1 igt opgewon
den geest, welke hem dik
wijls onaangenaamheden in 
zijn 'leven veroorzaakten. 
Niettemin is hem de maat
schappij eenen eeuwigen dank 
schuldig, een gesticht te heb
ben opgerigt, niet minder 
dierbaarder, dan dat der 
doofstommen, en hij verdient 
met regt, dat zijn naam naast 
die van E P É E , JSICARD en 
GüvoT geplaatst worde 1 

HXVÊNSW'8 (ARNÖLD) , een 
geleerde Jèsuit, te 's Her-
togenltoich in 1540geboren, 
Werd te Keulen' tot doctor in 
de godgeleerdheid bevorderd, 
en onderwees aldaar die we
tenschap met roem; na 27 ja
ren in de maatschappij te 
hebben doorgebragt, verliet 
hij dezelve, uit zucht voor 
de eenzaamheid,, en werd 
Karthuizer in dén* ouderdom 
van 48 jaren, Hij verwierf 
zich in die orde niet minder 
achting dan in demaatschap
pij , werd prioor van verschei
den kloosters, kloosterbe-
zoekerder provincie, en over
leed te Qetid in 1611, Hij 
is de schrijver van Verschil
lende werken: ï.0 De aue-
toritate saneiorum patruin 
in decernendisJidei dogma-
tibus, Keulen, 1620, in 

8.vo; dit is slechts eene re
devoering. — 2.° De erec-
tione novorum episcopatum 
in Belgioy Keulen, 1609, 
in 4.to. —. 3.o De crudelitate 
moribusque priscorwn ac re-
centinm he&reticorum, 1608, 
in 8.vo; een w.erk vol zake
lijkheid,' en in eenen sier
lijken en belangwekkenden 
toon geschreven. ' " " 

HAVERKAMP (SIEGEBERT), 
hooglèeraor in de geschiede
nis, . welsprekendheid "'en 
Grieksche taal te tjeyden, 
en lid derakademie van Öof-
tona in Italië, werd te 
Utrecht in 1683 geboren, en 
overleed in 1742. Hjj had 
zich door zijne lctfnde eenen 
grooten roem verworven, 
was vooral buitengemeen er
varen in de pénningkunde. 
Onder andere vruchten zijner 
werkzaamheid, heeft men 
van hem verscheiden uitga
ven van Grieksche en Latijn-
sche schrijvers: Van EüTrtö-
PIUS, in 8-vo, 1729; van 
JOSEPHÜS , Amsterdam, 1726, 
2 dl.n in fol., met zeer ge
leerde , doch al te uitgebrei
de aanteekeningen; van het 
Verdedigschriffvm TERTUI.-
iiiANüs. Nog heeft men hein 
te danken: 1,°Imperator»® 
tomanomm numismata dttrea 
a JULI o CJESAREad' ÜBM-
CLIVM, ex mus(Bo principis 
ÜROYl, met verklaringen 
Van JoANNES HAMELAKJtïS» e n 

eene beschrijving van het 
kabinet van LODÈWIK SMIDS , 
met aanteekeningen van HA-
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VERKAMP verrijkt, Amster
dam, 1738, in 4.to. — 2.° 
Eed goed Werk, getiteld: 
Sylloge scriptorum qui de 
greeca lingueB recta pronun-
Hatione scripserunt, Ley-
den, 1736, 2 dl.n in 4.t°. 

HAVERMANS ( MACARIUS) , 
to Breda den 30. September 
1614 geboren , regulier ka-
nonik der orde van prembn-
strateit, was met eene vroeg
rijpe, levendige,' doordrin
gende genie, maar meteene 
buitengewoon zwakke ge-

. zondheid geboren , die hij 
dóór zijnen bijzonderen ijver 
voor de studie geheel in 
den grond boorde. Hij over
leed reeds in 16S0 te Ant
werpen. Zijn voornaamste 
werk voert den titel van: 
1.° Tyrocinium ihèOlogieè 
moralis, Antwerpen, 1675, 
2 dl.n in S.vb. — 2.° De 
Verdediging van dat werk, 
Keulen, 1676. — 3.° Ver
dedigende Brief aan Paus 
IsxocJGXTrvs XI. — 4.° 
Theologisch onderzoek over 
de naasten-liefde.,—' 5.° On
derzoek naar de in het Sa
crament van boetvaardigheid 
noodzakelijke en voldoende 
regtvaardiging. Al deze 
werken zijn in het Latijn. 
* Hij was, zegt FOPPENS in 
de Oelgische bibliotheek, 
een geleerd man, doch waar* 
in eenige Critici, eene over-
helling tot Jansenismus dach
ten te bespeuren." 

. ' . • ' " ' 

• - . • . • • • i ? 

' HAVERS (CLOPTON), een 
Engelsche arts , gaf in 1691 
eene Verhandeling over 'de 
beenkunde in het licht. In 
het volgende jaar werd de
zelve uit het Engelsch in 
het Latijn vertaald. De laat
ste 'druk is die van Leyden, 
1734, onder dezen titel; No» 
vee queedam observattones de 
ossibus, in 8.vo. HA VERS 
heeft zeer wel over dè been
deren geschreven , hij heeft' 
ten opzigte van het beenvlies 
en het merg eenige ontdek
kingen gedaan; en heeft ge
meend er- eenige meerdere 
gedaan te hebben, • die ech
ter >re'eds vóór hem bekend 
waren. 

* HAVESTADT(BEUNAhnU8), 
eëh'Jêsuit , te Keulen in 
17T5~gëbofren, werkte in den 
beginne aan de missien in 
het bisdom Munster, en be
gaf zich vervolgens in 1746 
naar die van Chili. Te Rio-
Janeiro gekomen, stak hij 
naar Buenos-Ayres over, al
waar hij den 2 Febrnarij 1748 
zijne geloften aflegde. Van 
daar vertrok hij naar Sant-
Yago, met de grootste be
zwaren , de vlakten las Pam
pa* genaamd, en den berg-
keten der Andes doortrek
kende, Naauwelijks was bQ 
te Sant-Yago aangekomen, 
of hij werd naar Ia Concep-
tion gezonden» Hij verbleef 
gedurende twintig' jaren i« 
die afgelegene gewesten, en 
doorkruiste dezelve»tfp eènen 
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afstand van verscheidene dui» 
zenden mijlen, zijne togten 
tot den 39.en graad zuider 
breedte voortzettende .Toen 
de; Jes uiten uit de staten van 
Spart)? verdreven werden, 
werd pater HAVESTABT» den 
29" Juni} 1768, met zijne or
debroeders in hechtenis ge
nomen en naar Lima geveterd, 
van,wa«r hij gedurende ,den 
nacht werd opgeligt, en aan 
bpord van een .naar Panama 
bestemd schip gebragfc,. ngt» 
welk schipbreuk leed.- Ein
delijk gelukte het hem i» 
Sjpdftf? terug te komen ± van* 

waar " i j , z»ch Ö.V^P -&&$$ 
n^ar{l)upiscMand l*egaf.., .en. 
aich in den schoot zijnèria-
milie vestigde [te Munster',. 
alwaar.hij in 1780overleed]. 
Hij gaf een werk in betlicjit, 
getiteld i C/iilidugu^siveres-
c/tilensig r vel descriptio 
status et $ymptihus .pericu* 
litrque JJERKARDT .MAVE-
SFADT, 1777,2 dl." in:J2?'no, 
met eene kaart. Men vindt 
in hetzelve eene Spraakkunst 
van het Chiliaansch,. eetie 
vertolking in die taal van het 
Jbidiculut univergalis van 
pater POJWEY, en eene be
schrijving zijner togten, die 
echter slechts eene zeer on^ 
volledige beschrijving van dat 
gedeelte des aardbols aan», 
.biedt 5 en de, kaart ^waarme
de dezelve vergezejd gaat, 
kan der aardrijkskunde niet 
groptejjjks tot dienst zijn. 

HAVIEL (THOMAS), een 
Engelsche ' ridder, vorinda 

in 1553 eene partij tegen, 
MARIA van, Engeland. Hg, 
was zeer aan het 'Calvinist 
mus gehecht; en naar hét 
voorbeeld van al'de sektaris-
sen, wilde hij hetzelve dóór 
dé muiterij handhaven. H | 
wikkelde de prinses EMZ'A-
BETH *.vaderlijke zuster ;der 
koningin Ï'MARJA*, *«et W 
prins v|n (jourtpnai, j , J i l ^ i 
zoon van 'EJÓUABD IV» in Z})-; 
ne partij» Hij stelde ssi$» 
aan het hoofd van 1^00 „r^, 
ters, en 80Ö0 voètknechtettj 
naderde''dé stad 'R'ochesim 
ham dezelve in de mama, 
Januarij 1554 «toór veVstaftd-, 
houding in> Hij maakte aifih 
aldaar tegelijkertijd 'meeste* 
van twee groot© schepen^ 
bestemd, om den prins VW 
Sfianja naar Engeland <W* 
te>*vpersn» daarna t r p k m 
op] Londen aai»»'.'.: De konin-, 
gin liet hein weten, dat,*»' 
dien lm» verbindtenk W 
den pHns van :&panje aW 
de Bngeischen mishaagmt 
zij eenen anderen echtge* 
noot mu zoeken, die »«# 
beter geviel s en Belooft» 
hem aanzienlijke beloo»)»*! 
gen indien hfl - de wapenen 
wilde nederleggen, een trek* 
welke genoegzaam het ka
rakter wederiegt, door soi»« 
mige geschiedschrijvers aan 

die vorstin toegeschreven. 
Wijl HAVIE^ er op rekende» 
van door zijne muitersgezelr 
len , binnen Londen ge'5(e!{ 
te worden, zoo sloeg hjMl 
deze aanbiedingen van w 
hand; maar toen hij dachtt 
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zich eene dep stads poorten 
te doon openen , werd hij door 
de troepen der koningin int.. 
gesloten,, en . met omtrent 
200 der samenzweerders ge
vangen genomen, die met 
hem ter strafplaatg geleid 
werden. 

HAVXNGE. —, Zie PHILIP-
PDS DER (BOEDE-HOOP. 

•* HAWARDEM (EDÜABO)» 
een Engelsen Catholijke 
priester» uit het graafschap 
Ijankasierr w r̂cT in het En* 
gelsche cojlegie van. Donai 
opgevoed* en volbragt aldaar 
op eene luisterrijke wijze zij
ne studiën. Later beroepen , 
om er de humaniora, de 
wijsbegeerte en godgeleerd? 
heid te onderwijzen , kweet 
hij zich van die verschillen
de posten, op.,eene wijze , 
die aan zijnen eersten roem 
beantwoordde. , Vervolgens 
naar Engeland teruggekeerd» 
ging, hij in het noorden van 
pat land de heilige bedie
ningen uitoefenen, en deed 
zulks als een kundig pries
ter en een ijverig zendeling. 
Hij kwam-te Londen terug, 
alwaar hij bleef wonen, en 
alwaar hij zijnen tijd ver
deelde tusschen de uitoefe
ning der geestelijke bedie
ningen V en het zamenstellen 
yan verschillende werken, 
die evenzeer zijne geleerd
heid » de vorderingen welke 
hij in de schoone letteren 
had gemaakt, en zijn ver
langen om aan, de godsdienst 

nuttig ; ; ie jzijn , jbewtfzen. 
|. Men beeft van hem: i? De 

liefdadigheid en de waar" 
lieid». Hij tracht, ér in te 
bewijzen»dat men ^er Chr^s-* 
teiijke liefde niet..te; kort 
doet, t door aantenemen. dat 
er , "buiten den schoot dei1; 
Catholijke kerk, geenp za
ligheid is. — ti° gronden 
des Catholyken geUöfi. Öij 
bewijst in dezelve de onvéi?-> 
anderlijke regtzinnigheid dei 
kerk. '*-?•. 3.° Oè^tcarëJérji 
van JMSÜS CMRÏsxiï&r id^or 
de gezamenl0ke getuigenis^ 
sen der heilige Schrift), en 
der eerste overlevering be» 
wezen, drie deelen , tegen 
ÏIEMIBY».*— 4,0 Aqtwoord aan 
Dr. C&ARKJQenaandpn lieer 
WutSTOff over de godheid 
van den Zoon Go$s< en yan 
den ti. Geest $ gevolgd door 
de ontwikkeling der leer yan 
de drie eerste eeuwen over 
dat .onderwerp, *:--',*j5>°.„Ge
sprekken over dèGojiïsdiewt 
tusschen een' predikant der 
Anglikaansche kerk en een1 * 
landbewoner als leek. De 
schrijver behandelt in dit 
werk de punten, die tusschen 
de Catholijke en Anglikaan
sche kerk'in geschil staan. 
.•—•• 6«° De geloofsregely vol' 
gens eene nieuwe engethak* 
kelijhe wijze ontwikkeld, -~ 
7.° Verhandeling over de 
godgeleerdheid, in hand
schrift op het Engelscb cplr 
legie van Douai gebleven,. 
,—: 8.6 Verhandeling pypfden 
woeker, mede onujNge|$Wn;* 
HAWABDEN overleef te &*»*>;• 
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den den 23 April 1735i 

HAWJCE ( EDUABD ) j ridder 
der Ëath-orde, onderscheid
de zich door verscheiden 
roemrijke daden , onder het 
bestuur van GEORGE I I . , die 
hem uit eigen beweging, en 
ter bélooning van het door 
hem gehouden gedrag, in 
den beruchten zeeslag van 
1744, onder de vlootvoog
den MATTHEWS en LESTOCK, 
tot admiraal benoemde. De 
overwinning, die hij in 1759 
op den maarschalk JDË CÓN-
FLANS behaalde, voltooide de 
Vernietiging dër Frarische 
marine in den oorlog. GE
ORGE III. verhief hem den 
14 Mei 1776 tot het pair-
schap. Hij overleed hoog be
jaard, den 17 October 1781 
in zijn huis van Wanbiirif. 

•\ HAXO , veldheer der 
Fransche republikeinsche ïc-
gerbenden, te Saint-Dizier, 
ïn Lotharingen* omtrent het 
midden der 18e eeuw gebo
ren, werd in het eerste be
gin van den omwenteling^ -
oorlog tot chef van het ie 
bataillon vrijwilligers der 
Vosges benoemd, en onder
scheidde zich bij het leger 
des Rtj'n* en bij het beleg 
van MentU Eerst tot bri
gade- en later tot divisie, 
generaal benoemd, werd hij 
bijna altijd gebruikt tegen 
de Vendeërs, op welke hij 
Verscheiden voordeden be
haalde. Nooit heeft men hem 
«enige van die' barbaarsehe 
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trekken te verwijten gehad, 
die onder de beide partijen 
zoo gemeenzaam waren ge
worden, en die zoo langen 
tijd van het'tooneel van de
zen onbillijkenoorlog, meer 
een bloedtoóneel dan een 
slagveld maakten. HAXO ver
ijdelde in tegendeel de be
velen der volksvertegenwoor
digers, en behoedde verscbei-. I 
den Vendeesche dorpen voor 
brandstichtingen. Hen 26 
April 1794 te Rochestir-Yon, 
door CHAREtfTE geslagen; ge* 
kwetst en door zyne troepen | 
verlaten, werd Bij door do 
opstandelingen omsingeld, 
verdedigde zich tttoedigljjk 
tegen dezelve, en werd doof 
ARMAND, oud chef der divi
sie, in het Vendeesche Ie* \ 
ger' van het Centrum, uw* 
een musketschot gedood» 
CHARETTE zelfs prees de dap' , 
perheid van HAXO, en io 
Conventie nam het besluit» j 
dat zijn naam óp, eene «et 
zuilen, te dien einde in het 
midden van het Pan0oü 
opgerigt, zot» geschreven 
worden* 

t 

HAT. — Zie CHERON.(E- ; 
MZABKTH SOMMA) , en Cu*' : 
TEIiET» 1 

HAY ( JOANNES •), een Je* 
suit, te Dalkeiths bij &' 
dimburg in 1644 geboren» 
onderwees» de godgeleerd* j 
hcid, de wiskunde en o0 , 
gewijde taal , in Polen t 
Franhryk en de Nederlute \ 
den. H(j overleed «1» batl" 
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selier der universiteit van 
Ponih-Mousson in 1607» 
als een godvruchtig en ge
leerd man beroemd. Men 
heeft van; hem verscheidene 
werken, vooral wederlegging 
gen der Calvinisten; een uit
gave der gewijde bibliotheek 
van SIXTUS van Sienna> met 
aanmerkingen, iLyon.., 1591, 
in fol., en De rebus japo-
nicis', indicis et peruanïs 
epislolcë, Antwerpen ,1605. 

.*•• HAY of H A ^ W I L U A M ) , 
een Engelsche schrijver, 
werd in 1695 te Glymjbourn 
in het Graafschap Susses 
geboren*. Hij beoefende de 
wetten, toen de kinderziek
t e , terwijl dezelve zijn aan-
gezigt mismaakte, zijn ge
zigt zoodanig verzwakte , dat 
hy genoodzaakt was, van zij
ne studiën af te, zien, Hij 
reisde door Mngeland, 
Frankrijk, Holland en 
Duitschland, en werd bij 
zijne terugkomst in 1734 
tot lid van het parlement 
Verkozen, waarin hij gedu
rende dertig jaren zitting 
had. Na door het Graaf
schap Sussex tot vredereg-
ter te zijn benoemd, een' 
post, welken hij gedurende 
dertig jaren heeft uitgeoe
fend , verkreeg hij in 1753 
ook den post van bewaarder 
van de ter griffie gedepo. 
neerde stukken van den To-
wer van Londen. Hij over
leed aan eenen aanval van 
beroerte, den 22 Mei 1755. 
Zes maanden was het juist 

geleden , dat hij het verlies 
van een van zijne zonen, 
dien hij teederlijk beminde , 

_" beweende. Acht jaren daar
na kwam zijn andere zoon, 
die lid van den hoogen raad 
van Caiculta was, in lndië, 
(heimelijk,vermoord op be
vel van MIER- Cossiw, bij 
wien hij als gijzelaar was 
gebleven) om het leven. HAV 
had daarenboven twee doch
ters en heeft de volgende 
Werken nagelaten: I.° Aan-
nierkingen over de wetten, 
aangaande de armen en voor
stellingen om hun lot 
te verbeteren, 1735, twee
de uitgave, 1751. In dit 
deel voegt er de schrijver de 
uitspraken van het lagerhuis 
over dit gewigtige onder» 
Werp bij. —2.° Proven over 
hethiirgerlijkbeatuur, 1728, 
— 3.°' Moni Caburn, 1730, 
een dichtstuk, waarin hij de 
landelijke schoonheden be
zingt van het land, hetwelk 
hem zag geboren worden. — 
<i° DeGodsdienstvande wijs
geer , 1753.. — 5.° Proeve 
over de ieelijkheid, 1754, 
in dit geschrift schertst HAY 
met vele vrolijkheid over 
ẑ jn eigen gelaat; bedankt 
zijne ambtgenooten van het 
parlement van nooit iets te
gen hetzelve te hebben aan
gehaald, en overwegende, 
dat op vijf honderd acht en 
vijftig personen het lager» 
huis uitmakende , bij . de 
eenige was, die eeneJeelij-
ke gedaante had, besloot hij 
daaruit, dat deligchamelijke 
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lèelijïtheid • zéér zéWzaam is 
en 'de schoonheid veel ge> 
meener. ~ 6.° Eerie verta
ling van een latijniscïi ge
dicht over' de onsterfelijk' 
field der ziel door HAWKINS 
BROVVNE; 1754. —' 7.° Ver
talingen of navolgingen van 
vele puiitdiciïten van MAR-
XiALlS, 1755. De werken 
van; HAY zijn verzameld en 
in Hét licht gegeven, in • 
1794i 2 dl.n in 4.to op kos
ten zijner beide dochter^ en 
door de zorgen Van dèn lee
raar TÜTTÈ. H A Ï schreef 
niét véle bevalligheid en' 
sierlijkheid; in on rijm, zoo 
Wél als in dichtmaat ert Wa§ 
in het algemeen hooggeacht 
dm zijne regtschapenheid èn 
zijn wijs" gedrag, . '• '.'" 

•" * HA*ON (JOZEF)• een dér 
beroemdste thuzijk- Conlpo-
iiistén , werd den 31 Maart' 
1732,. in het dorp RoArau, 
aan de grenzen van Oosten' 
rijk en Hotigarpë geboren. 
Zijn vader, een arme wagen
maker, speelde eenige lan
delijke liederen op een e ou
de harp [en vond daaruit, 
terwijl zijne vrouw er bij 
zong, éen zondags-verdiën* 
ste.]5 Door zulks aantehoo-
ren, vatte de jonge HAYDN 
eènen- bepaalden lustvoor' dé 
toonkunst op. De vijfjarige 
Knaap vergezelde zijne ou» 
ders , en figureerde:met eerf 

Slankje en een stokje naast 
èn, even alsof hij de viool 

Speelde; De schoolmeester' 
val* Htiimbiïfg, door dé 

;! naamvkeurighéid getroffen, \ 
, waairmede hij de maat in 

acht nam, hai« hem in zij- I 
jrie school opy 'en zonder ' 
;: zulks te vermoeden, had hij ' f 

de eer* de eerste grondbé» j 
ginSelen dei* toonkunst aan 
dengenen te onderwijzen, 

; die eenmaal zoo veel roem 
•••'•in die kunst zou behalen. 
.; Hij was sedert twee jaren f 

in die school, toen REUTËB 
kapelmeester- des keizêrSj 
en der hoofdkerk van den 

: H. STEPHANÜS te Weénen, te 
Mdimhurg- komende, - HAÏDN 
zagV en verrukt dóór zijne 
stem en aijne inanieren» 
ïiem als kborkflaap' in de 
Si. Stephanus-kerk opnanu ; 
Hij maakte ztttke snelle vof-

; dèrlngen» dat hij in ^en i 
ouderdom van 10 jaren j zes* 
en acht-stènimige stukken 

; zamenstefde. Öenöódzaékt» 
om de hoofdkerk van 'Wee' \ 
nen te Verlaten,' vond I"j 
zich zonder fortuin en zon* 
der bescherming. Hij «ao 
slechts eene zoldering» «» 
het was hém bijna* örimoge* 
lijk, om in zijn bestaan 'e . 
voorzien; eindelijk was n ! 
gelukkig genoeg OIII eene 
mejufvröuwMAHTiNEZ *e '*e* 
ren kennen, die hij i" "e' 
gezang en klaviérspélen on* 
derweés, en die hem W* 

\ voor met kost en inWonWK 
beloonde. Déze daniè «W"0 

in vèrbindténiï mèiTMGTA8' 
TASió, eh hét was' ah»*"» 
dat hetzelfde' huis, W ,»*£ 
vertrekken boven eltfandg 
dëm béide béjfoórntfè' 
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bezat i" waarVanr<fëi'éenè "» 
•dëh "schoot "des ' óyervïoëds •• 
lpeide, terwijl de ahderèniet 
tegen de armoede gedekt was. 
HAYDN Jeerde van .METASTA-
Sio de Italiaansche'taal, ën 
men wil, dat de rijfcë dich
ter den armen toonkunstenaar 
ook mét zijne beurs bijstond. 
Maar niejufvrötfvir MARTINKZ 
verliet Weeneti, en HAYDN 
verviel weder ïharinoéde. 
Hij nam dë' wijk naar de 
voorstad Tjeópofdftadt,, al
waar eèn; JF¥iséur', met z;jjn" 
lot bewogen]", hem in zijn 
htitfs, eene söhiiilplaats gaf. 
Maar dit verblijf werd' hem 
noodlottig; "want '•, verliefd 
op eene" der dochters van zij
nen gastheer y trad hij met 
dëzëlvë in'den echt, ejn ver
schafte zich'eetie eigenzin
nige gezellin, •, die. zijne o-
verjfge levensdagen vergalde 
en regtvaardïgde op deze 
wijze net geVoeleri dergenen,; 
die beWeren, datmaritiëri van 
groóte talenten, 'niet dan 
slecht uitgezochte huwelijken 
aangaan. Hij was tot de ge
ringe winst* van zeventien 
kreutzers (35cents) bepaald» 
welke hij verdiende met Or
gelspelen, toen hij Het geluk 
had met PORPORA in kennis 
te geraken Deze beroemde 
componist stelde hem aan den 
VOrSt ANTONIÜS' EsTERHAZY 
voor, die zijne begaafdheid 
op eene edelmoedige wijze 
beloonde, en zijn opvolger 
vorst NICOLAAS, verbond zich 
geheel aan HAYDN , door 
hem kapelmeester: te iria. 

këfl. HiVDN bfagt dertig; 
ijaréh in: dezen post" door'jM 
f die nij "tot de zamehstélling* 
•' der iriëesterstükken besteed-s 

;dê,;* Welke zijnen haam öp-
istërfeJïjlfe hebben gemaakt. 
Hij dêed-in 179Ö en 1794; 

l twee. rëizërt riaar Engeland,,; 
ij waaraan hij grootelijks den> 

welstand te danken hady 
!; dien hij'in zijnen ouderdom* 
' genoot* Hij verlangde*zéér 
; on» ;ook'WraHkrpA te bezoe--

ken V en de uitvoering zijner, 
'l Symphonïê'n in 'heit cohser* 
: Vatóriüm van Para's te hoo-. 
:ren;* «ïaar de onlusten der' 
j omwenteling beroofden hem 

van dat genoegen. In zij» 
'. n en laats tén leeftijd* Vestig
de hij zich in'eene dèi'voor* 
steden van Weenèn, welke 
woning hij niet verliet, dan 
om zijn oratoria der schep
ping te Weenen door drie 

honderd tóonkunstënaarS 't©' 
: hoof en Uitvoeren. Hij had 
; biJM van genoegen én; aanV 
doening den geest gegévett t 
en men was genoodzaakt;, 
om Jhemy alvorens het cóhy 
eert was afgeloopén, weg 
te dragen. Hij overleed twee 
maanden daarna, den 31 
Mei 1809. Dè vorst ESTER-
IIAZY bekostigde zijne lijlc-
plegtigheid , ën alle gelëér* 
den beijverden zich, omzijn 
lof uittebazuinen* HAYDN 
bleef den goeden zeden ëh 
der Godsdienst steeds ge-

, trouw* Hoewel niet Zulke 
schoone talenten begaafd, 
was hij voor alle ti<ót8èHheïd' 
ongevoelig*; ëh sprajs nooit 
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het Miserere van MÓZART uit
zondert , behooren de schoon» 
ste stukken der gewijde 
toonkunst aan HAVDN. 

' . . ' " ' • ' I' 

. H A YB (JoANNES DE Ï.A) , | 
vrijheer van Coulteaux, lui- | 
tenant-generaal in het land- j 
voogdij schap van Poitou, .! 
werd in 1575 gedood. Hij 
heeft zich bekend gemaakt i 

; door Mémoires etc, (Gedenk- \ 
schriften en naspoHngen 1 
over Frankrijk, en Aquifa- ! 
nisch Gallië), Parijs, I58Ï» | 
in 8.vo, en met dè Jaar-
boeken van Aquitaniè',&<*!>* 
KOUCHET , Poitiêrs, 1644* 
Deze geschiedenis is zeejf j 
in een gedrongen, vooral in j 
het begin. DUCHESNE bft' 
weert, dat dezelve met ver-

. valschte titels is ; aangevuld. | 

over zich zei ven, dan met da 
bewonderenswaardigste ze
digheid. Iemand vraagde hem 
naar zijn gevoelen over MÓ
ZART : » In ben niet in staat er 
oyer te oardeelen , antwoord
de hij , alles wat ik Weet, 
i s , dat MOZART ontegenspre
kelijk de eerste componist 
der wereld is ." En toen 
die beroemde toonkunstenaar 
zich naar Praag begaf, om 
het Clemenza di TlTO, ter 
gelegenheid van het kroo-
ningsfeest van LEOPOLD II, 
uit te voeren, antwoordde. 
HAVDN, mede aangezocht, 
om voor die plegtigheid een 
inuzijkstuk te vervaardigen; 
» Neen , neen , waar MO
ZART verschijnt» moetHAYDN 
zich niet vertoonen." Deze 
componist heeft zich in al
lerlei soorten van muzijk 
geoefend. Men telt onder 
zijne werken honderd acht
tien symphonien , meer dan 
vijf honderd stukken voor 
verschillende instrumenten, 
twee en veertig ltaliaansche 
dito's, twintig .opera's, zoo 
als la Danlerina, 'la Pesca-
triee, la Vera Constanzay 
Armida , Acide e Galatea, 
Orfeo, enz., vijftien missen 
en twintig andere kerkstuk-
ken hvaaronder voornamelijk 
een Te Deum, en een Sta
mt uitmunten]. Het is 
vooral in de gewijde toon
kunst , dat hij wel geslaagd 
i s , en, indien nien de Of
ferande van ABRAHAM, van 
CMAROSA , DMBORA e» Sr-
«ARA, van GmiAEwt% en 

HAYE (JoANNÈSDEIiAj,een : 
Franciscane.rmonnik,te P<k i 
rijs, gewoon prediker, der , 
koningin ANKA van Oostetl* 
rtjk. werd den 20 Maatj 
1593 geboren, en overleed 
den 15 October 1661* Hl) l 
is zeer bekend door'twee : 
werken : het een e getiteld I 
Biblia magna, 1643, 5 dl.0 j 
in fol., bevat de commenta-
rien van GAGN^ÜS, ESTJÜ8» 
TIRINUS en van verscheiden 
andere, eene nuttige en yrjj 
wel zamengestelde compifo" 
tie. Het andere, BibMH 
maxima t 1660, 19 dl.1? i n 

fol., is eene weinig geachte 
verzameling, pe voorrede* j 
en de inleiding van het wei* [ 
bevatten vele geleerde aan- ; 
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merkingen, maar dezelve 
z'(\n sjecht verdeeld, en dik?, 
werf slecht gekozen. Dit 
boek is niet Zeer gemeen. — 
Men moet hem niét verwar
ren met JOANNES DEI,AHAYE, 
een Jesuit, in l ö l 4 , in den 
ouderdom van 74 jaren over? 
leden, van wien men eene 
Evangelische Overeenkomst 
in 2 dl.n in fol. en andere 
wérken heeft, noch met 
eenen anderen JOANNES DE 
in HAYE, kamerdienaar van 
MARGARETHA VAN VAI>OIS, 
en den uitgever harer gedich
ten, V- Zie MARGARETHA. 

HAYE (GniBERTus DE L A ) , 
een Dominicaner, ,»te Rifs* 
«el in 1640 geboren, maakte 
zich bemind en geacht door 
de zuiverheid zijner zeden» 
en de zachtheid fijner in
borst : ofschoon bij zich zeer 
ijverig aan het predikambt 
toewijdde$- wist; hij échter 
den tijd te vinden, om vele 
handvesten der Nederland-
sche kloosters te doorshuf-

: fel en , waaruit hij; een aan
tal «tukken ontleende, ter 
opheldering van de geschie
denis en de schrijvers zijner 
orde. Hij "overleed te Rijs-
seh denl7Junijl692. Men 
bewaart aldaar in handschrif
ten: 1.° Compendium histo
ries provincies Germanim in-
feriores JP. F. pradicato-
rum. 'Pater RICHARD heeft 
er gebruik van gemaakt in 
de Geschiedenis van het Do-
imnikaner-klooster yan Rij»-

Xil* DEE&. 

\.'sel, 1781, Waarin men eene 
zeer goede wederlegging ziets 
van de laatste Geschiedenis 
dier stad, door eenen waan
wijzen papierbekladder. -— 
2.° Bibliotheca belgo-domi» 
nieana. Pater ECHARD heeft 
dit werk opgenomen in zijn 
vervolg op de Scriptores or~ 
dinis Prcedicatorum van Pa
ter QUÉTIF , Parijs,. 172 L, 

Jp fol. 

HAYER DUPERRON (PETRUS 
JCE) , te Alengon , in 1603 
geboren, was de zoon van 
den procureur des konings, 
bij hét landsgeregt dier stad, 
eenen post, die hem zei ven, 
na den dood van zijnen va
der ten deel viel , maakte 
zich in zijnen tijd door zij
ne gedichten beroemd. Zijn, 
in dat vak belangrijkste werk, 
voert ten titel: Les Palmei 
etc. (De overwinningen van 
LopmviJK den regtvaardi-
ge\ enz.), Parijs , 1635 , 
in 4.to LE HAYER was een 
der eerste leden van de op
komende akademie der stad 
Caen. Hij leefde en be
rijmde nog in ÏH78; maar 
het jaar van zijn overlijden 
is onbekend. Behalve het 
voornoemde diclitstuk, en 
een aantal andere vlugtige 
gedichten, zoo als Brieven, 
Oden , Klinkdichten enz» 
heeft hij eenige werken uit 
het Spaansch vertaald, en 
onder anderen de Geschie
denis van Keizer KAKBC V» 
door J . A. DE VPRA , i*«-

G 
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rijs, 1072, in 4.«> 

HAVER (JOANNES, NjfCoiiAAs 
HUBERTÜS), een Rekollet-
monnik., oud-hoogleeraar der 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid in zijne orde, werd te 
Sarlontis den': 15 Junij 1708 
geboren, en overleed te Pa
rijs,den lOJulij 1780. Hü 
was een der Christelijke 
kampvechters, die zich het 
meest mét de nieuwere on» 
geloovigen in hét strijdperk 
waagden. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° La Spiri-
tualité etc. {De Geestelijk
heid en onsterfelijkheid der 
ziel), 1758, 3dLn in I2>o 
Waarin dit belangrijke on
derwerp «iet bondigheid be
handeld , en door alles, wat 
de godsdienst en rede -het 
overtuigendste bewijs ople
veren,, bekrachtigd wordt. 
Dit ïs 'eeue der beste eti 
volledigste verhandelingen , 
welke er over deze troost
rijke waarheid bestaat. De
zelve is in éenen duidelij-
ken , zuiveren en ongedwon
gen stijl geschreven. — 2.° 
La Règle etc. (De geloofs. 
regel op de lasteringen der 
Protestanten gewroken), 
1761, 3 ,dLn j„ 12.mo L.. 
3." VApostolieitè etc. {Het 
Apostolijkè der Rootnsche 
Kerk), 1765, in 12.ao — 
4.° Traite etc. (Verhandeling 
over het bestaan tan GodU 
in 12.™ — 5° Utiliié etc, 
(Tijdelijk nut der Christe
lijke Godsdienst), 1774, j n 
12.mo _ 6 .° La Charlatan* 

nerie etc, (De Kwakzalverij j 
der ongeloovigen) ,1780, in 
12.«no Hij gaf gedurende 
eenige jaren in gezelschap 
met den advokaat SÓRET, 
éen Tijdschrift in het licht, ! 
getiteld : La Religion etc. ! 
(De gewroken Godsdienst), \ 
1757 — 1761, 21 dl.", in 
12.nio Hij had eenige ge- | 
schillen met BOULMER (zie i 
dat artikel)j predikant te 
Amsterdam. Al deze schrif
ten zijn duidelijke bewezen 
van zijnen werkzamen ijver 
en strekken niét minder tot 
eer van zijne kundigheden, 
dan van zijne gevoelens. 

HAYES«(KAREÏI), éen ge
leerde Engelsche arts , in 
1678 geboren, Werd door de 
Afrikaansche maatschappij 
gebruikt; na dö ontbinding 
der zei ve , kwam hij in Bn- \ 
geland terug, begaf zich i 
naar Down, alwaar hij den \ 
i 8 December 1760 overleed. 
Men heeft van hem «ene 

Verhandeling over de Zi»" 
kingen, 1704, en Chrono; 
graphia asiatica et esgppti' 
aca, in 8.vo, belangrijk e»1 

op prijs gesteld. De meeste : 
zijner werken-zij'* in het En- j 
gelsch in het jicht gegeven, 
zonder den naam des schrij
vers. 

f HAYi,EY(Wii.MAM),een 
Engelsche dichter en letter
kundige , in 1754 te €?& 
chester, «it eene aanzien
lijke familie geboren, en te j 
Felpham in 1820overleden» 
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vertegenwoordiger der s(a4 
Ghichester; bij het parier 
ment had zich reeds vroeg
tijdig; op de beoefening der 
Italiaansche en Fransche ta
len toegelegd, en paarde met 
eetie groote geleerdheid, vrij 
uitgebreide kundigheden in 
de verschillende takken der 
schoone kunsten. Hij had 
in zeer naauwe vriendschaps
betrekking met G. CQWPER 
gestaan, en had deel aan 
ideszelfs vertaling van den 
Ilias, Onder vele, andere 
werken, heeft HAYLEY nage
laten: 1.° Poems andplays, 
1785, 6 dl,n in 8.v» —_ 2.° 
PMlos» Hst, and marat et* 
Sayspn old maids, enz. 
1.785'. 3 dl̂ n in 8.vo — 3.° 
Hij heeft ook in het En* 
gelsch een Leven van MlL* 
3W geschreven» eerst aan 
het hoofd der pracht, uit
gave zijner Dichtwerken, 
door BOYOELL geplaatst ( Lqn-
,rfe«, Ï594 — Ï797, 3 dl." 
gr. t in fol. met pi.), later 
afzonderlijk gedrukt, Lottr 
den, 179*0, in 8.vo - , ,4 . ° 
Leven van COWPER, met 
eepige zijner nagelatene wer
ken , ibid, 1803 ^ 1 8 0 4 , 
3 dl.n in 4.to; 2 e uitgave, 
iHd, 1809, 4 dl.n in 8,vo — 
5,° Leven van GEORGE ROM* 
NEY , een schilder , iHd, 
1809, in 4.to met pi.; ein* 
delijk beeft hij Leerdichten 
over de geschiedenis, het 
Heldendicht» de Beeldhouw» 
kunde, de Toonkunst, enz. 
4o het licht gegeven, 

HAYMON, of HEMMON , bis
schop van ïtalberstadti in 
de negende eeuw, was' een 
leerling van ALCtJitr of A t -
ciuiNüs j en bevond zich in 
848 op de kerkvergadering 
te Mentz, tegen GOTÉSCALC 
gehouden ; hij overleed den 
27 Maart 853. Hij schreef 
Cotnmentariën pp de Psalr 

men, op ÏSAÏAS en op .hef 
Boek der Openbaring; Leer
reden: opi de. Evangeliën der 
Zon- en Feestdagen des 
jaars, te Keulen, 1536 ge
drukt, en een kort begrip 
tier gewijde Geschiedenis, 
getiteld: De Christiaporum 
rerum memoria, 

HAYMON, een Engelschman 
van geboorte, begaf zich in 
de orde van den H. FRAN-
JCISCUS, onderwees met roem 
de godgeleerdheid , te Par 
rijs, in de dertiende eeuw, 
,en werd overste zijner orde. 
GREGORKJS IX. zond hem in 
hoedanigheid van nuntius, 
naar Konstantinopel, en be
lastte hem, met de herzie
ning van den brevier en de 
rubrieken der Boomsche 
Kerk. 

* HAYNECCHBISTIAANGOTÏ'* 
liOB), een beroemde geleerde 
van Duitsftfiland, en een der 
beroemdste verklaarders van 
VmGiuus, werd den 26 Sepr 
tember 1725 te Chemnitz'm 
Baksen, geboren. Zyn ,v»r 
der was een wever, m ?°P 
arm» dat HAYW, nog kipq 
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zijnde, dikwijls de tranen 
van zijne moeder over hare 
wangen zqg vioeijen, omdat 
zij hem geen brood kon ge
ven. Daar hij neiging tot 
de studie getoond had, be
lastten zich liefdadige buren , 
ieder op hunne beurt, drie 
stuivers in de week te be
talen , opdat hij in eene school 
kon opgenomen worden a waar 
iiij het latijn leerde; geluk-
ki^lijk had HAÏNE, vojgens 
het Duitsche gebruik, een 
groot aantal peters, waarvan 
de eene een rijke geestelijke, 
hem op "het collegiê deed ko
men en als kweekeliflg der 
WUmantels deed aannemen. 
Om zijne studiën eindelijk te 
vplfoojjen, ging hij naar de 
hoogeschool van Leipzig, 
voor eenigetoelage, niet an
ders dan twee gulden en .dè 
beloften van zijnen peter heb
bende, die het hein dikwijls 
aan het noodige deed ontbre
ken. t)e liefde -voor de we
tenschappen en het verlangen, 
om zich uit den ellendigen 
toestand te redden, waarin 
hy zich aanhoudend bevond, 
verdubbelden zijnen ijver 
voor de studie. Slechts twee 
dage* in de week wijdde hij 
aan den slaap toe. Dikwijls 
was hij, bij gebrek van boe
ken , genoodzaakt die van 
anderen af te schrijven, en 
hij was zoo arm, dat hij zich 
met liet brood der liefdadig
heid voedde. De hoogleèraar 
GRISTINS ontdekte de bui
tengewone Whoefte van HAY 
NE, en stelde hem eenenpat 

als leermeester te Maagden
burg voor. HAYNE had toen 
te kiezen, of, om op eene ze
kere gemakkelijke wijze, te 
leven en om zijne studiën te 
staken, of om dezelve te ver
volgen, in ellende levende. 
Hij koos dit laatste deel, en i 
werd voor die edelmoedige 
daad beloond, want CRIS-

 ! 

ÏINS deed hem denzelfden 
post bij een'Franschman, te 
[jeipzig wonende, verkrijgen. 
Hij volgde de cursus van 
EBNST , ter verklaring van 
de klassieke schrijvers, waar
in hij vervolgens zoo vele 
vermaardheid verkreeg. Een ;• 
Jjatijnsch treurdicht* het- ; 
welk hij bij den dood van j. 
eenen predikant der Fransclie j 
hervormde kerk Vervaardig
de, maakte hem voordeeüg | 
bekend, en z$n «aamkwain j 
ter ooren van den graai ' 
BaüHii, minister van den : 
keurvorst van Saksen» Hij ? 
wilde den schrijver van het 
treur dicht kennen, maar» n8 

ydele beloften, verkreeg 
HAYNE slechts den post van 
afschrijver van de boekerij 
des ministers, met de ge* 
ringe jaarwedde van honderd j 
kroon en; eene zoo geringe j 
som kon niet tot zijn bestaan 
toereikend zijn; hij was ge* 
noodzaakt zijne boeken tfi 

verkoopen; toen deze bro» 
uitgeput was, vertaalde hij 
in het Buitsch'een-slechte 
Fransche roman U *oldat 
parvenu {tiet militaire P' 
lukskind), welken bij voor 
twintig kroonén of taehug 
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franken verkocht* Vervol
gens „maakte hij eene andere 
vertaling, meer overeenkom
stig met zijne studiën, die. 
van den Griekschen roman 
van CHARÏTON , di e hein hoB^ 
derd kroonen of 400franken 
opbragt. Zijn EPICTETÜS 
volgde daarna, en- de op
brengst diende om in zijn 
onderhoud te voorzien. In 
de boekerij, waar hij slechts 
afschrijver was, leerde hij 
den beroemden WINCKELMANN 
kennen, even zoo arm als 
hij, met welken hij eene 
eeuwige vrien dschap sloot, 
en waarvan hij in gelukkiger 
tijden een ijverige; bescher-
merd Werd. Tijdens den ze
venjarigen oorlog werd H&Y» 
SE genoodzaakt, Dregden te 
verraten en zich naar Wit' 
temberg te begeven. In eene 
achtbare familie opgenomen, 
maakte hij er kennis met 
eene j ufvroüw, die hem- tot 
echtgenoot nam, én alzoo zij
ne ongeluks-gezellin werd'. 
Bij zijne terugkomst te Dret~ 
den was hij getuige van het 
bombardement en van den 
brand dier stad, die het 
weinige, dat hij bezat, ver
teerde. Vrienden verschaf
ten hem eene schuilplaats in 
Lctusnitz, bij eenen heer 
LEOBEN. Hif woonde in het 
kasteel van dien eigenaar 
niet zijne echtgenoote, meer 
met bet beheer vandeszelfs 
zaken bezig, dan zich op 
zijne geliefkoosde studiën 
toe te leggen» De oorlog ver' 

Cr 

volgde hem zelfs in diVoordv: 
het kasteel werd door/de 
Prttissen ingesloten, maar 
de tegenwoordigheid van 
geest der vronw van HAYNE 
redde de kostbare zaken, in 
de. kamer verborgen,. en wel* 
ke de heer LEOBEN hem had 
toevertrouwd» Hier hielden 
de ongelukken van HAYNE 
op, waarmede hij sedert tien 
^aren geworsteld hadi De 
geleerde LiPPERar riep hem 
naar Dresden terng,, en be«* 
lastte ben» den Latijnschen 
tekst zijner verhandeling over 
de Jöactylische versmaat te 
regelen. Middelerwijl stierf 
de geleerde GESSNKR, hoog* 
leeraar van de welsprekend* 
heid aan de hoogeschool van 
GÖTTiNGEN-in 1761. De ba
ron van MBNCKHAUSKN, eer
ste minister van Hanover, 
vertronwde dezen leerstoel 
en d e ,an derè pos ten, Wel ke 
GESSNEU bekleedde, aan ver
scheidene hoogleeraars toe, 
tot dat hij een' man gevon
den had, waardig om hem 
te vervangen. KUHNKENIUS * 
hoogleeraar te Legden, droeg 
HAYNE voor, die aangenomen 
werd. Hij vertrok in 1763 
naar Gëttingen, en in kor
ten tijd volgde hij GKSSNEH? 
in alle posten op, die deze 
bekleed had , zoo als in 
dien van président van het 
wijsgeerig seminarie, van 
boekbewaarder en van, lid 
van de koninklijke maat
schappij . IlAÏNK verw ierf na 
dien tijd het grootste aan-
3' ' 



M H A t 
zien» dat stëëds- toenam. IJ 
Men benoemde hëiri te Cas-
sel, om opziener van het Mu
seum te zijn, daarna te Ber
lijn r, altvaar hij eenen even 
zoo eervollen als voordeeli-
geri post moest bekleeden , 
maar hij weigerde alles, om
dat hij de universiteit van 
GÖttingén niet wilde verla
ten. Hij overleed aldaar den 
14 Julij' 1812. Men heeft 
Van hem als classische tolk 
ï.° Het handboek vanEPTC-
TETUS, 1756. — 2.° Dicht
kunde van TlBvmé, 1757. 
—- 3.° VÏRGILIUS, waarin 
hij al zijne voorgangers over
troffen heeft. — 4:.° P/SDA-
RUS» — 5 ° HoMÈhVS. ~ . ' 
6.° DroDÖRUS van Sicilië, 
1 dl., in 8.vo. ~ 7.° Eén 
aantal Gedenkschriften aan 
de hoogeschool 'van Göltin* 
gen.' — 8.° Eene vertaling, 
of liever eene geheeïe om
smelting van de al gemeen e 
geschiedenis van GÜTHKIE en 
GRAÏ enz. De werken van 
dezen geleerde zijn zoo me
nigvuldig, dat het te lang 
zoude zijn er eene lijst van 
op te geven. Derzelver on
derzoek zöu niet minder wijd-
loopig zijn» wij zullen ons 
bepalen te zéggen, dat hij 
te gelijk een beroemd hoog
leeraar, een geleerd oudheid-
kehner en eert uitstekende 
letterkundige was. Hij Was 
lid Van bijna al de geleerde 
genootschappen van Europa^ 
en men schat zijne Corres
pondentie op duizend brieven 
in het jaar. HAVNE was de 

éérste, die zich van het ge
bruik der verklaarders, die 
hem waren voorgegaan, en 
die alleeftT voor de wijsgee-
ren schenen te schrjj ven, ver
wijderde. HAÏNE begon door 
de beoefening van de dich
ters der oudheid. Daar hij j 
de schrijvers méér uit be*. j 
trekking dér genie én siiiaak, | 
dan uit die der spraakkuü* 
dïge taal beoefend had, ver
koos hij liever dé schoonheid 
der schriften te doen uitblin
ken, dan dé moeijelïjkbedett 
ter oplossing aan te bieden. 
Hij verzuimde intusschen de 
geleerdheid hiet, maar de- ; 
zélve had ook hare dichter
lijke z|jde. In de godenleer 
der dichters én in de Ver* 
schillende fabelen vond 1$ 
dè overlevering der verschil
lende volken, ën terwijl H 
dé fabelen van dé zinnebeel
dige gedachten afscheidde» 
bewees hij er dè geschied* i 
kundige daadzaken uit. Voor 
•de door dien naamaangew^' 
zene tijden ontmoette bij 
sporen van omwentelingen» 
en Onder den sluijer van verr 
bloemde spreekwijze, ont
dekte hij wezenlijke ge* 
beurténissen. Uit de«e na-
sporingen sproot eeneaaneen-
schakeling van belangrij^6 

daadzaken voor de geschie
denis., Welke tot dus verre 
onbekend waren. Zijne nie«" 
we leer is meer in het bij* 
zonder ontwikkeld in zijne» 
A.POM.onoiuus, Hij weder* 
legde en verbeterde dé# ge
voelens van zijnen vriend 
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WINCKEIMANN over de tijd* 
vakken der kunst, en toonde, 
dat de oorzaken, welke deze 
schrijver aan de vorderingen 
van de genie der Grieken 
gaf» zuiver ingebeeld waren. 
Zijne werken over de Etru-
rfsche oudheden zijn ook lof» 
waardig, en indien de abt 
Lvuzi hem in ' het vervolg 
overtroffen heeft, had HUYNE 
de eet de eerste te zijn ge
weest , die over de Godsdienst 
en de godenleer der oude 
Etrurië'rs licht heeft ver
spreid. Hij had geen'smaak 
in de bovennatuurkundige 
scherpzinnigheid, want zijn 
geest beminde . niet in het 
ledige te dwalen, ook werd 
hij in zijne .jeugd door het 
tstelsel van W o w , noch in 
zijnen ouderdom door de nog 
scherpzinnigere ideologie of 
kimde der denkbeelden van 
KANT nooit misleid, op deze 
wijze waren zijne werken nut
tig en geenszins gevaarlijk. 

HAYS (GILLIS i ' s ) , of l ie
ver LE H A I S , heer van la 
JFosse, een Latijnsch dich
t e r , op het dorp Amaye, 
twee mijlen van Caen gebo
ren , was hoogleeraar der 
Rhetorica te Caen», en rec
tor van de universiteit dier 
stad. Hij kwam vervolgens 
te Parij's, en onderwees er 
met veel roem de Rhetorica, 
in de collegien van dn Ple?~ 
sis, van den kardinaal Ï,Ë 
MOINE en van Beauvais, tot 
in 1666, wanneer hij pastoor 

van Gentilty. w e r d , alwaar 
hij in 1679 overleed. Zijne 
Latijnsche gedichten worden 
op prijs gesteld, doeh zijn 
al te hekelachtig. 

HAYS (JOANXES BAPTISTA 
HENDKIK DI?S> Zie DESHAYS. 

HAYWABD (Sir J O H N ) , een 
EngeJsche geschiedschrijver 
der Ï 7 . e eeuw» te Londen 
den 17 Junij 1627 overleden, 
schreef met eene vrijheid, 
die aan de losbandigheid 
grensde. Men heeft van hem 
in het Ëngelsch: bevenshe» 
schrijvingen der JSoorman-
sclie Koningen, 1613 , in 
4.to; die van koning HBS1* 
DJUIKIV., 1599, in4 . to ; de 
regering van EDÜARD- VI** 
1630, in 4.*°,-en*. Zijne 
schriften haalden hem wel 
verdiende, onaangenaamheden 
op den hals.- In zijne wer
ken wilde hij hij elke gele
genheid den godgeleerde u i t 
hangen , zijn stijl is onge-
dwongen maar al te drama
tisch. Indien hij volgens 
TACITUS gedacht heeft , heeft 
hij nog meer volgens het 
voorbeeld van TITUS Livius 
geschreven; en zijne beknop
te Levensbeschrijving van 
HENDRIK. I V . , i s bijna van 
het fiene einde tot het an
dere aangevuld met redevoe
ringen, die hij zijnen held 
in den mond legt. [Nog 
heeft men van hem een an
der werk : Over de opper-
hoofdiyheid da» koning» van 
4 •'•• r ' 
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Engeland in het stuk van 
Godsdienst,11624]. 

HAZAÖI,, officier van BE-
NADAD I I . , koning van Syrië, 
verstikte dien vorst onder 
eene deken, en regeerde in 
zijne plaats, in het jaar 889 
vóór J. C. Hij wendde ver
volgens zijne wapenen tegen 
de Joden, verwoestte hun 
land, en ondernam het beleg 
van Jeruzalem. Daar JOAS 
de vernieling der stad wilde 
voorkomen, zoo zond hij, 
Volgens de voorzegging van 
den profeet EMZEUS , al het 
goud en het zilver uit den 
tempel en zijne schatkisten 
aan den overweldiger. Hij 
verwijderde zich en overleed, 
de kroon aan zijnen zoon 
BENADAD I II . nalatende. 

HEARNE (THOMAS) , een En-
gelsche schrijver en oudheid
kundige, beroemd door zijne 
schriften over de geschiede
nis Van Engeland, door de 
onde schrijvers, waarvan hij 
goede uitgaven heeft gele" 
verd, en door de diensten, 
welke hij aan de bodleaan-
sche bibliotheek heeft bewe
zen, overleed in .1735, in 
den ouderdom van 57 jaren. 
Hij wilde, dat men hem 
slechts het Volgende graf
schrift zoude geven: Hier 
rust THOMAS HEARITE, die 
zijn leven doorbragt met het 
beoefenen en bewaren der 
oudheden. Men acht voor
namelijk het Stelsel der al* 
gemeene geschiedenis, bon

den, 1724, 2 dl.n in S.vo, 
in bet Engelscht Zijne zeer 
talrij ke werken zij n nooit ge-
zamenlijk uitgegeven. Hef 
leven van HEARNE, door Hun-
DEsFöRf», is in 1772, met 
die van LELANÖ en Woon, 
in 2 dl.nin8.vo, in het licht 
gegeven. [Hij verloor den 
post van bibliotheksris, wijl 
hij den eed aan het nieuw 
bestuur, na de verdrijving 
der STÜARTS , niet had wil
len afleggen]. 

* HEATCOTE (RAWH) , een 
Engelsche geestelijke enover-
heidspersoon, was té gelij' 
ker tijd vrederegter en pre
dikant. Hij werd in 1721 
in het graafschap Leidster 
geboren, en heeft de volgen
de werken nagelaten: |-
Hisioria astronomie sive 

De ortu et progressuastfO' 
nomite, Catnbridgé, 1746» 
in ,8.vo. -* 2 . a Schels der 
wijsbegeerte van lord Bo* 
LtitGimoKE, 1775. —• ,jj* 
Het gebruik der rede in het 
sMi van Godsdienst, 1775» 
enz. enz. Ook schrijft men 
hem eenen brief aan HOBA-
TIÜS WAtpotE toe, over het 
geschil tüsschen HvMS 'W 
BotrssEAU,1767. Het schijnt, 
dat HEATCOTE eenigzins met 
philosophismus besmet was? 
hij overleed den 28 Mei 179». 

HEATH f JAMES), «e n ^ n " 
gelsche geschiedschrijver, ta 
Londen in 1629 geboren^ 
koos de partij van KAREI» I« • 
en werd daarom in 16-18 uit 
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Oxford verdreven. Hij over
leed aan - eehe uittering in 
1664. Menïheeft van hem: 
l.° Geschiedenis Mn de bur
geroorlogen der Briltanni» 
sche eilanden* van 1639 tot 
de herstelling van KARELII., 
Londen, 1676, ïn fbl., in 
hèt Engeïsch» Bij deze uit
gave is eene- Bijlage, die 
deze geschiedenis tot hèt 
jaar 1675 vervolgt, door Jo-
AJiNEs PHIÏ.IP8. -—2.° Leven 
vWn CROMWEL, Londen, 
1663, in 8.vo, in het En
gelsen, — 3.° Gedichtene 

HEBE» dochter van JuPi-
TER énk'JuNfo, en godin der 
jeugd. JuPiTER droeg haar 
de zorg" op, om aan zijneta-
fel den nektaröf godendrank 
te schenken. Eens in tegen
woordigheid der godeft ge* 
vallen zijnde, schaamde zij 
zich daarover zoo zeer, dat 
zij niet meer in het openbaar 
durfde verschijnen j én JüPi-
TER stelde GANIMËDES in hare 
plaats. HERCULES trad mét 
haar in den echt i en bm zij-
nentwille Verjongde zij Ip-
LAÜS. Men noemde haar ook 
JüVENTA. ~': ' : ••.'''' 

HEBED- JESU. — Zie EBED. 

HBBER, zoon van SA&Een 
vader van PHALEG, Werd in 
het jaar 1281 vóór J. C. ge
boren , en overleed in den 
'ouderdom van 464 jaren. 
JOSEPHÜS, EUSEBIOS, de hei
lige HIERONYMUS, de eer' 

• • • ' G 

waardige • BBDA , de heilige 
IsindRus 'én bijna alle schrift* 
Verklaarders, verzekeren % 
dit de Hebreërs hunnen naam 
hebben ontleend van HEBERJ 
die de 'ware Godsdienst en 
de eerst-é' taal behield, se
dert dé verwarringdierzeif-
de talen, naar zijnen haam, 
Bebreetiwsche gen o emd. «Irt 
zijn Evangelisch betoog * 
hééft tlüET Willen bewijzen;, 
dat de naain der Hebreërs"s 
zijnen oorsprong neemt Van 
het woord heber, dat i s : van 
gene zijde, wijl zij van gene 
zijde van den Enphraat ge
komen Waren. Dit is Wer
kelijk het meest waarschijn
lijke gevoelen. 

* HEBERT (FKAN«3ISCÜS hxt' 
DEWWJK) , algemeen overste-
dèr Etiêteteih, of, volgens 
den schrijver van "de 'Maf' 
tyrs de la Eoij deszelfs 
Coadjutor , in 1738, in het 
diocees van Lisieiix gebo- -
ren, was gedurende.dëstor
men der Fransche omwen
teling, een voorbeeld van 
moed en verknochtheid aan 
de zaak des altaars en des 
troohs. Nadat de Biechtva
der van LODEWIJK XVÏ. , de 
abt POÜPART , pastoor van 
Saint-Eustache, den eed had 
afgelegd, vertrouwde de ko
ning het bestuur van zijn 
geweten aan pater HEBERT* 
toe. Deze eerwaardige gees? 
telijke , nam zonder bedek
ken , die gevaarlijke eer dan , 

[ en het schijnt, da^ het ge-
i 
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zamenlijk met hem was, dat 
de koning in 179&,; h'et ont* 
>verp: van; ecne gelofte en 
een gebedvervaardigde» in 
deze laatste tijden herdrukt, 
en waafih de levendigste 

v godsvrucht^doorstraalt, om 
G6d"te sraeeken, zich over 
Fran&nijk te ontfermen. Hij 
bleef bij den koning tot in 
den, nacht van den 9 op den 
IQ Augustus. r Op dien ge» 
dupbtén.dagy leende b|j het 
oor aan de aanzoeken * W<ei-' 
ke men hem deed y omzich 
aan het lot , hetwelk hem 
bedreigde» te onttrekken,»" 
en begaf zich in het gesticht 

' der lEudisten , en vervolgens 
naar een logement; maar hij 
werd weldra aangegeven, en 
naar het> Karnielieten-kloös-
ter vervoerd , waarin hij een 
der eersten was, die op de 
schrikkelijke September-da-

vgen vermoord wedden. Zijne 
deugden en sfjjne kunde, 
hadden heni de achting en 
het vertrouwen der geheele 
geestelijkheid verworven. 

* HE-BERT (JACOBKJS RENA-» 
TUS), gedurende deïeyoiu-
tionnaife regeringloosheid int 
Jfrankrijh , onder den naam 
van Père DUCHENE bekend', 
waS t« Alen$on in 1755 ge
boren* Hij kwarn zeer jong 
te" Pary<g, alwaar hij gedu
rende «enige maanden enkel 
door schelmerijen bestond; 
en 'zijne neiging tot dieve
rijen , deed hem achtereen
volgend » ait eenet» kleinen 
schouwburg, waar hij tegen. 

boekhouder:. der toegangs* 
kaartjes, oen uit een hui» j 
waarin ;hij als; knecht opge-
nomen was,: verjagen." flg 
bevond zich in de uiterste 
behoefte, toen de omwente-
ling eeri uitgestrekt veld aan 
zijne ondeugden kwam aan
bieden. Daar. :hij niets te 
verliezen* had, zag hij inde 
regeringloosheid' slechts oen 
middel', om aicbte verrijken; 
Men verspreidde .toenmaals , 
door de straten ;yan Pflriftj 
een dagblad,, dn; de genieën* 
ste, taal/ontwqrpen en den 
titel voerende van PèreDü* 
CHÈNE.- >.Men;;St.elde in het
zelve de nieuwe grondwet, 
onder «en:voo?deelig oogpunt 
voor; " maar raadde tevens 
het. gemeen aan > -de ontwen1-
teling slecjits in zoo verre 
te beschermen, in hetgene» 
dezelve redelijk heieft. Deze 
soort van gematigdheid mis
haagde den" J^kobjjnenj d*e 
tegen den Père J)üchène vaft 
LEWAIREJ, eenen anderen Pè' 
re Duehène stelden:, waarvan 
HÉBERT de redakteur werd» 
Reeds vanden eersten oogen-
blik af, was Mt blad vol 
gruwelijke beleedigingen té
gen den koning, de koningin 
en de geheeje koninklijke 
familie. HEBERT deed zijn 
best, om de zeden te be
derven , en de godveraaking 
voor te.'stellen, door tegen 
de godsdienst, «o hare be
dienaars , <le hatelijkste las* 
teringen uit te braken, Dit 
.verfoeijelijk blad, op de stra
ten , in de hallen en in de 
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borileelen mildelijk uitge
deeld, en met balen naar 
het leger gezonden y bragt 
•op het volk de misdadige 
u i twerkselen teweeg, wel ke 
de republikeinen er van ver
wacht hadden» ; Het gemeen 
zag in de dienaars van God 
niet anders nieer, dan voor
werpen van haat en bespot
ting; en^alles wat in het le
ger aan de monarchale Kaak 
nog getrouw Was, werd ook 
met die bedervende grond
beginselen besmet. HÉBEHT 
had zich met DANTON ver
bonden: maar zij hadden ge
heel verschillende inzigten; 
HÉBERT wilde een op het 
at heismus gegrond bestuur 
hebben, terwijl de andere 
Jakobijnen eeiïe godsdienst 
in hunne staatkunde opna
men ; ook verhief zich HÉ-
BERT , na den 10 Augustus * 
tot hoofd cener vierde, uit 
godverzakers zamengestel-
de, partij. Hij was omtrent 
dien tijd gemeenteraad, en 
werd vervolgens procureur-
syndicus. Men heeft gezegd, 
dat hij zijne verheffing te 
danken had, aan het regt-
fctreeksche aandeel, hetwelk 
hij had genomen; aan de 
moordtooneelen van Septem
ber , en aan het ombrengen 
der prinses van LAMBALLE,; 
maar zulks is niet genoeg
zaam bewezen. Indien bij 
in deze misdaden met de 
overige demagogen niet deel
d e , toonde hij zich daaren
tegen een der bloeddorstig-
ste vervolgers der dooriuch* 

tige gevangpnen des tempels, 
en vooral der koningin. Het 
Was HÉBEUT., die op het 
denkbeeld kwam, om aan 
die ongelukkige vorstin mis
daden te laste te leggen , 
Waarvoor de natuur en de 
rede een en afschrik hebben. 
Met verscheiden andere eer-
loozen , belast, om de onge
lukkige kinderen van LODE-

• WIJK XVI. te ondervragen > 
deed hij: hun de'schandelijk-
Xte. vragen, en misbruikte 
de Jeugdige jaren des dau
phins voo verregaande, dat 
hij hem zulk een afgrijse
lijk geschrift tegen zijne 
moeder liet onderteekenen > 
dat de revolutionnaire regt* 
bank, hoe bedorven dezelve 
ook ware, weigerde , het 
voorlezen van hetzelve aan 
te liooren» Iutusschen her-

, innert de beruchte FOÜQÜIEB-
TAINVTLIB, in zijnebeschul-
digings-akte, aan dit hate
lijke geschrift, en beschouwt 
hetzelve als een proceg*ver~ 
bals en HÉBEHT durfde het
zelve met zijne getuigenis 
bekrachtigen. ROBESPIERRE 
zelfs, werd er zoo zeerover 
verontwaardigd, dat lij], toen 
men er hem gedurende zijn 
middagmaal het berigt van 
bragt, onder het verbrijzelen 
van zijn tafelbord, nitriep t 
» Het was dien booswïehfc 
(HEBEBT) das niet genoeg er 
eene MESSAWNA van gemaakt 
te hebben, hij moest e*ook 
nog eene AGMHMNA Y*« #»«* 
ken." Hg had ntet Üiuw-
METTK , den Pruis fCi.ooTSi 
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en andere Jakobijnen» die 
met de meest demagogische 
grondbeginselen, eene af
schuwelijke godverzaking 
paarden, eene veereeniging 
gevormd, waarvan het doel 
was, on» al de afgevaardigd 
den der republikeinsehe par
tij (de girondijnem, én zelfs 
de Jakobijnen, die zich met 
hen niet wilden vereenigen, 
te vermoorden. Nadat een 
der niedepligtigen de zamen-

'• zwering ontdekt had, kwant 
eene afdeeüng van Parygy 
la Fidêlité genaamd, daar
van aan de conventie kennis 
geven, dié, met schrik be
vangen , oogenblikkelijk eene 
commissie van twaalf leden 
benoemde, ten einde de za-
menzweerders te achtervol-
gen. HÉBERT werd in hech-
ten is genomen; maar het ge-
heele graauw nam zijne partij 
op, en de door bedreigingen 
verschrikte conventie zag 
zich genoodzaakt, hem de 
vrijheid weder te geven. HE-
BKHT, trotsch op deze over
winning en op dé volksgunst, 
werd des te vermeteler. Het 
gelukte hem de twaalf ledige 
commissie te doen ontbinden, 
en zelfs om de leden, waar
uit dezelve was zamengesteld 
geweest, vogelvrij te doen 
verklaren. Velen derzelve 
kwamen op het schavot om 
het leven. BARRÈRB was d© 
eenige, die zich aan hetzelfde 
lot kon onttrekken, door zij
ne ambtgenooten te verraden, 
en door die partij te omhel
zen , welke hij tot dusverre 

met nadruk .bestreden had,, i 
namelijk die van MAKAT. I 
HÉBERT vvas van dien tijd af 
voor al de facliën «enge* j 
ducht man.' Toen hij den 
uitval van ROBESPIERRE tegen ! 
zijne hatelijke handelingen \ 
vernam , dacht hij , van zijnen 
kant, zijn doodvonnis te ver- 1 
nemen; en hij werkte onop« f 
houdelijk, om zich in staat k, 
te. stellen een en zoo geduch* , ! 
ten vijand het hoofd tekun- I 
nen bieden. Aan het hoof* ! 
zijner gedrogtelijke godver- j 
zakers, ontheiligde hij de I 
kerken, wierp de altaren 
omver, bezoedelde de asch-
der dood en, en deed de dienst 
van God door de niet minder' 
ongerijmde . dan goddeloozfr 
feesten der Rede vervangert. 
Later door RONSIN , hoofd van 
het revolutionnaire leger on
dersteund , maakte hij zich 
meester van de club en het s 
spreekgestoelte der Corde- } 
liers, waarin men al de volks* \ 
bewegingen. had. geregeld. 
HEBERT wilde dezelve vet" 
nieuwen: hij beschuldigde j 
DANTON en RoEESPiERREf de ; 
regten van den memch ge- j 
schonden te hebben, liet het j 
geschrift, hetwelk deze reg' j 
ten bevatte, bedekken, e» i 
het standbeeld der vrijheid 
eenen zwarten si ui j er omhan
gen. Door zoo véle verme
telheid verschrikt, vergaten 
DANTON èn ROBESPIERRËvoor 
eenen oogenblik, dat zij vij- \ 
anden waren, en vereenig" 
den zich , om HÉBERT en zij* 
fle factie te gronde te helpsB. 
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Deze demagoog werd met 
(Benige, zijner trawanten in 
hechtenis genomen en voor 
de revolutionnaire regtbank 
gevoerd, die hem ter dood 
veroordeelde. De nog korts 
zoo vermetele -man toonde de 
grootste zwakheid, en werd 
bijna bewusteloos naar de ge-
regtsplaats gevoerd. Het ge
meen had opgehouden hem 
te beschermen; het overlaad
de hem in zijne laatste oogen-
blikken met iiitjouwingen, 
en schepte er een vermaak 
in , hem de gruwelijke boer-
terijen te herinneren, die hij 
bij zoo vele ongelukkig'en in 
dergelijke gelegenheden had 
in het werk gesteld. Dit 
hoofd der godv'erzakinar werd 
sp den 24 Maart 1791 ten 
dood gebragt. Hij was met 
éene geestelijke dochter ge
huwd , die eenige dagen daar
na hetzelfde lot onderging. 
Ofschoon Zonder beschaafd 
onderwijs, sprak hij echter 
met eenë zékere naauwkeü-
righeid, en met Vele gemak
kelijkheid. Behalve zijnen 
Père Duc/iène, heeft hij ve
le schotschriften nagelaten, 
Viét etc, {Bijzonder leven 
«an den abt MAURTC), 1790, 
in8.vo, en PetitCarême etc. 
(Kleine vaste van den abt 
MAVRY of leerreden, in de 
vergadering der uitzinnigen 
gepredikt), twaalf N °«, in 
8.V0 ' ; . . ' 

HEBRON, hoofd van\het ge
slacht der Hebrönitèn , gaf 
zijnen naam aan de stad jffe-

bron, ook Arbea genaamd. 
ABUAHAM had in deze plaats 
eene spelonk' gekocht, om 
aan SARA. en hem tot graf-
plaats te dienen. Het was 
ook in deze zelfde stad, dat 
ABSAT,ON zich bij het leven 
van zijnen vader DAVID, tot 
koning liet zalven. 

8 H&CIIV ( CüBISTIAAN ) , te 

HECATE , eene dochter van. 
JuriTER en LATONA. Het 
was aldus, dat DIANA in de 
hel werd genoemd. Zij hield 
de schimmen dergenen , die 
van begraafplaats waren be
roofd geweest, gedurende 
honderd jaren aan gene zijde 
van den Styx op. HECATB 
werd als de godin des nachts , 
der. schimmen , der hel en 
der droomen beschouwd: zij 
bestuurde de betodveringen 
en de tooverkunst. Men stel
de haar voor, nu met een 
enkel Hgchaam met drie hoof
den en vier armen, zooda
nig verdeeld, dat, naar wel
ke zijde men zich wendde, 
elk hoofd zijne beide armen 
had ;' dan met drie aan elk
ander verbondene aangezig-
ten. —*'• HECATE is ook de 
naam eener tooveresse der 
oudheid, die, na er velen 
die zij haatte, en zelfs ha
ren vader vergeven te heb
ben , eene schuilplaats zocht, 
bij iËETEs, haren oom, ko
ning van Colcho», met wien 
zij in den echt trad , en dien 
zij de beruchte MEDE* ter 
wereld bragt. 
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J£a#<(? geboren, predikant 
van jE#e«* j in Oost y F!W#** 
/fl«rf, in 1748 j in den ou
derdom van 52 jaren overle
den» heeft werken nagelaten, 
die hem onder de geleejrden 
eenen naam hebben verwor
ven. De voornaamste zijn: 
1,° Commpntaiio philologi-
cq-critico exfigeticd de sec-
ta scribarwn. -*— 2.° Anti-
quitas Mar&orum inter. Ju» 
daos in Polonm et Turci-
cti imp. regionibus Flotentis 
sectce, adsertaet vindicata. 
•*- 3i° Verscheiden Sc&rifr 
tétti in' het- Hoogduitsch, 
enz . , enz. — Hij is on*; 
derscheiden van GQDPRIEP 
HECHT, rector van Lucauin 
JSeder-Lausnitz, de•;schrij* 
ver van talrijke, geleerde 
hatijrische Verhandelingen, 
enz., in 1721 overleden. 

HJSCQUET {PHIMPPUS) , een 
geneesheer in 1661 , te Ab-
bepille geboren, oefende 
eerst zijne kunst ui t , in zij
ne geboorteplaats, vervolgens 
te Port-Boyal, en eindelijk 
te Parijs, na den doctora
ten hoed in 1697 te. hebben 
ontvangen. Reeds in 1698 
kon hij aan de menigvuldige 
aanvragen naar zijne behan
deling niet voldóen. On* 
danks zijne neiging tot de 
eenvoudigheid, was hij yer-
pligt, zich van eene koets te 
bedienen, die hij hem de 
plaats van studeerkamer be-
kleedde. Hij legde zich in 
dezelve met even zoo veel 
ijrer op de studie toe, ulsof 

c . . ; • . • • • : • ! 

hij in zijn huis ware geweest, [ 
In 1712 tot deken dér genees- f 
kundige faculteit benoemd, 
liet hij aan het Wetboek '%.oor 
de drtseneibereidkunde wer« 
ken, hetwelklater werd in het | 
licht gegen. De zwakheden, | 
die hij zich door zijnen onver* 
moeiden arbeid pp den hals \ 
haalde, en de geest van boet* 
vaardigheid y waarmede Irij ' 
bezield was , Bewogen hem, I 
ora zich in 1727 onder de j 
Karmelieten der voorstad J 
Saint-Jacques te begeven, j 
Zijne afzondering hield niet i 
op geopend te zijn, voor de 
armen, wier vriend» troos« , 
ter en vader hij w*>s. HJj 
at nooit vleeschspijzen, e« 
dronk niet dan"water» PeSf! 
godvruchtige en bekwam* 
arts overleed in 1737. Men 
verhaalt* dat wanneer hij 
zijne vermogende zieken ba* 
zocht, hij zich dikwijls naaf 
de keuken begaf om dep koks ) 
en spijsmeesters eencomph* 
ment te maken: *.- Mij»? 
vrienden, zeide hiij hun,_ïK j 
ben u erkentenis schuldig» 
voor alle goede diensten,4iö 
gij aan ons geneesheeren be* i 

wijst: zonder u , zonder «W? i 
vergiftigende kunst, z° u4 e 

faculteit weldra de poort'"* 
moeten»" Al zijne werk®*1 

bewijzen eene uitgebreide 
belezenheid, eo eene diepe» J 
maar soms slecht overwo* 
gene geleerdheid. Zyn »*j)J 
is zeer ongekuischt. "8 
was ftBeff.gan' zijn© gevoe* 
lens gehecht y en v-e**»* 
d%Ke 4wel*r» m* *mS' 
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Er bestaat Van -hen*:" W De 
Vindécënce etc. {Over de on-, 
betamelijkheid aoor de man* 
neni om vrouwen te* verlos* 
senten over deverpligting 
der vrouwen'r om hare kin
deren te voeden), 1708 , in 
12.mo In zijne natuur- en ze-
dekundige beschouwing der 
vrouw, toont de Heer KOUS-
BEI., beknoptelijk de rede
nen aan , welke HECQUT meer 
breedvoerig had uiteengezet; 
hij meent, dat dit gebruik het 
Uitwerksel is , dèr verslapping 
in eene,in het oog onzer voor
ouderen , dierbare kiesch-
heid, en in die gestrengheid 
van zeden, welke zelfs den 
naam Van vroedmeester (ac* 
eoucheür) niet had uitge
dacht, daar dit woord in gee* 
ne oude noch nieuwere taal 
voorkomt. » De voornaamste 
reden, zegt hij, die den ou
den niet toestond, om te den
ken , dat het hulpbetoon bij 
de verlossing, aan andere 
dan vrouwelijke personen kon 
passen, behalve in de zeer 
zeldzame gevallen, waarin 
alles voor een dringend ge
vaar moet wijken, is het 
groote belang der zeden. Dit 
is een voorwerp, dat de ou
de besturen nooit uit het oog 
verloren: zij wisten dat de 
zeden de grondslag aller wet
geving zijn, en dat men te 
vergeefs goede wetten zoude 
maken, indien goede zieden 
er de uitvoering niet van 
verzekerden. De wreedheid 
d«r heelkundige bewerkin
gen van AuciUGAïus deed 

de artsen uit-iBome vérdrij* 
venj het verbande ook de 

,'Grieksche drogredenaars uit, 
'zijn* midden,: die men be*. 
"Schuldïgde,, er den smaak 
; voor de' kunsten en dndeug* 
den van Griekenland te heb-, 
ben ingevoerd en te onder
houden : waarschijnlijk zou 
het aldaar niet lang eene 
kunst hebben laten bestaan*, 
die, door mennen uitgeoe
fend , onder eenen "schijn van 
nat , het heiligdom des hu
welijks zoude hebben be
dreigd , en die , door den 
voornaamsten schutswai der 
huisgezinnen aan te randen, 
weldra de geheele veerkracht 
van den staat zou hebben 
aangetast; eene kunst, die 
door de kuischheid der vrou
wen te verontrusten, dezel
ve weldra zoude gewend 
hebben, om over niets meer 
te blozen, en haar welligt, 
tot zelfs de herinnering dier 
gestrenge deugd ? zoude heb
ben doen verliezen j waardoor 
zij bij de Romeinen de achting 
en den eerbied verdienden, en 
die eertijds het beginsel der 
grootste omwentelingen was 
geweest."1 De heer. ROUSSK& 
merkt op, dat deze redenen, 
klaarblijkelijk in dë natuur 
zelve der zaak geput, «afkeer 
nen indruk op de vrouwen heb» 
ben gemaakt, * dat het onmo
gelijk zou zijn haar te doen 
besluiten, zich doormannen 
in de verlossing te doenèi}-
staan, men zegt «iet op-"de 
plaatsen, waar die bediening 

I aan vrouwen is toevertrouwd , 
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maar in de steden, - waar 
4e*i vroedmeesters het meeste, 
in zwang zijn," Men i heeft 
moeders met hare vracht zien 

• sterven (en het« getal der-zel
ve is niet klein), juistdoor 
de aandoening, welke zij 
hebben ondervonden door de 
tegenwoordigheid, en vooral 
door de onbeschaamdheid der 
vroedmeesters. (Zie HIEBQ-
PHIICUS). -— 2.° Traite etc, 
(Verhandeling over de Vas-
te-dispensatiën), 2 dl." in 
12.«Do, 1708 en 1715. HEC, 
QUET bewijst er i n , dat niet 
alleen de onthouding van 
vleeschspijzen, maar zelfs 
het vasten,» de gezondheid 
eerder bevorderen dan bena» 
deelen. Hij raadt aan, om 
zich op de vastendagen van 
shuiftabak te onthouden, of 
ten minste om ér enkel om
trent etenstijd gebruik van 
te maken. De kerk heeft 
deze versterving niet gevor-
derd. — 3.° De la digestion 
etc. (Over de spysverte-
ring en de maagziekten), 2 
dl.n in 12.mo. _ 4.° Traite 
etc. (Verhandeling over de 
pest), in l2.mo. _ 5,0 fl0„ 
vu» medicina conspectu's , 2 
dl.n in 12.mo. -_ 6 ,° £,„ j ^ . 
decine théologique (De god
geleerde geneeskunde), 2 
dl.n in 12.mo. -~7.°LaMé~ 
decine etc» (De natuur 

, Ujhe geneesknde), 2 dl.nin 
52.mo. — 8.° De purganda 
medicina a euramm sordi-
ius, in 12.mo. _ 9,0 Q^ 
jiervations etc. (Waarnemin
gen ever de aderlating aan 

5" cu ; 

deü voet), in I2.'w>. - J O . ' . | 
Vertus etc» (Eigenschappen j 
van het gewone mater), in 

••12>o. -* j l . ° Abtit etc. \ 
(Misbruik der afzettende 
middelen), in, 12 mo.—12° 

' tte, Brigdndage etc. (De af
persing der geneeskunde), 
3 dl.n in 12.010. ^ 13." La 
Mèdecine etc. (De genees-, 

• heel- en arts ehy her eidkiinde \ 
der armen), 3 dl.n in 12."1». 
waarvan dé beste uitgave is 
die van 1742, in 4 dlD. -
Ï4.° Het naturalismns der 
stuiptrekkingen, 1733» 3 i 
dl.n in 12.ino. Hij zag in 
deze dwaasheid enkel de uit
werkselen van, het bedrog 
der eenen, van eene toome- ; 
looze verbeeldingskracht der 
anderen , en in sommigen 4e 
gevolgen eener geheime ziek* 
te; anderen hebben er ver* 
schillend over geoordeeld, j 
zonder er daarom wonderen j 
in te erkennen» (ZieMoNT- \ 
GERON). De getuigenis van 
HECQUET is des te minder on- \ 
verwerpelijk, daar hij ze" 
zeer der secte was toegedaan 1 
die deze buitensporigheden 
voortbragt. De heer IiEFB* | 
VRE DE SAINT-MABC heeft het 

leven van dezen beroemden 
arts beschreven. Indien HEC« 
QUET meer onderworpen hadde 
geweest aan de uitspraken 
der kerk, zou hetzelve even 
zoo stichtelijk voor de Chris
tenen , als leerzaam voo* «e 

lieden der kunst zijn geweest» 

HECTOR, zoon van PBÏA#» 
en van HECUHA, was «*-
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schrik der Grieken, ehr ig t -
;te groote verwoestingen in 
hun leger aan. Zijne lig-
chaamssterkte was .'verba--' 
zend; hij ligtte alleen en zeer 
gemakkelijk, eenen steen 
o p , die twee der gespierdste 
mannen,. niet danmet moeite 
van den grond konden til len, 
en wierp denzelvën midden 
tegen de poort van de leger-. 
plaats der Grieken, die hij 
ïttèt een geweldig gedruisch 
opende» Volgens de god-
spraken kon , zoo lang als 
de geduchte HECTOR leefde, 
het rijk van PRÏAM niet ver
nietigd worden. HJJ Stak 
zelf de vijandelijke schepen 
in den brand, en doodde P A -
TROCLES , die zich tegen hem 
wilde verzetten. Hij werd 
eindelijk door ACIIILLES over
wonnen en gedood, die aan 
zijn lijk eene laag- en laf
hartige wraak uitoefende, 
door hetzelve driemalen rond
om . d.e muren van Tróje te 
slepen. — Zie JBNEAS , H O 
MERUS. ','•.:• '. i , '.;: ... '•'" 

HECUBA, dochter van Di-
MAS , koning van Traciè', en 
vrquw van PRÏAM. Na de 
inneming van Troje , viel zij 
aan ULYSSES ten deel. Het 
smartte haar zoo zeer , hare 
dochter POLYXENA op het graf 
van ACHILI.ES te zien opof
feren, en haren zoon POLY-
DORÜS i- door het verraad van 
POLYMNESTOR, aan wien zij 
hem had toevertrouwd," te 
zien dooden, dat zij zich 

X H . DEEL. I 

de oogen u i t s tak ; daarna 
duizende smaad Woord en te
gen de Grieken ui tbrakende, 
werd zij in eene teef her
schapen. 

f HEDA ( W I L L E M ) , te Al
phen , bij Lei/den, geboren , 
deken van Utrecht, en in 
het begin der zestiende eeuw 
kanonik van Antwerpen, 
Werd door keizer MAXIMILI-
AAN I . in verschillende ge 
zantschappen gebruikt , en 
was later secretaris van P m -
ZiiFP.os I . aartshertog van 
Oostenrijk én Spanje. Hij 
gaf het .geslachtregister van 
KAUEL V . J en eenige ge 
schiedkundige werken, zoö 
als eene kronijk van Hol
land en van de bisschoppen 
van Utrecht., in het l icht. 
WILLEM HEDA overleed te 
Antwerpen in 1525. 

HEDELIN (FRANCiscus)yabt 
van Aubignac en 3leiinacy 
eerst advokaat, vervolgens 
geestelijke, werd te Parij» 
den 4 Augustus 160é gebo
ren.. De kartinaal van Ri -
CHELIECJ vertrouwde hem de 
opvoeding toe van den her
tog van FRONSAC , zijnen neef, 
en beloonde zijne zorg door 
twee abdijen. Hij was beur
telings taalkundige, huma-
niorist , d ichter , oudheid
kundige , prediker en .Ro
manschrijver. Hij bezat veel 
vuur in de verbeeldings
kracht , maar nog niper in 
zijnerinborst. Trotsch, ver. 

tl 
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waand, wonderlijk, eigen
zinnig» geraakte hij met een 
gedeelte der geletterden in 
geschil. Zijne geschillen 
toet CoRNElLtE, MÉNAGE, 
mejufvrouvv SCÜDERI én Ki-
OHELET, hebben het meeste 
opspraak gemaakt» Hij over
leed te Nemours, in 1676. 
Er bestaat van hem: 1.° Pra-
tique etc. (Praktijk des T00* 
neel*),* Amsterdam, 1715, 
3 dl.1» in &.vo», en Parijs, in 
4,to: vol geleerde aanmerkin
gen, doch dié geene genie 
vooronderstellen. Het i s , zegt 
EA HABPE» een lomp en ver
velend CommentaHum op 
ARISTOTEI.ES , door eenen 
schoolvos, zonder" geest en 
zonder oordèal vervaardigd. 
•w a.° TER EXT fvs, geregt-
vaardigdt tegen MÉNAGE. 

, Bit komt voor, in de Hol-
landsche uitgave zijner Prak", 
tijk enz. van 1715. — 3.° 
Enne slechte Apologie etc. 
(Verdediging des tooneets), 
— 4.° ZENOETA, 1647, in 
é» to, een prozaïsch treurspel, 
volgens de regelen vervaar 
digd, in dePraktijk des too* 
mei» voorgeschreven; het
zelve werd uitgefloten. De 
Srins van CoNDé zeide: «Ik 

en den abt van AÜBIGNAC 
vwpligt, de regels van ARIS-
TOTEI.ES zoo wel gevolgd te 
hebben; maar ik vergeef aan 
de regels van AUISTOTEIÜES 
niet, dea abt van AÜBIGNAC 
zulk een »l>eoht treurspel te 
hebben doen vervaardigen." 
Eenige and«re treurspellen 
«laagden niet beter dan zijne 

S D . I 

ZENOBU» "— 5.° MAC Am, I 
of de k oningiti der gelukkige ( 
eilanden, Pary's, 1666, 2 
dl.n in 8.vo. — 6 ° C&nteitt 
etc.{BaadgevingenmnAntS' 
TEUS aan CELIMENE), in 
12*ma. *— 7.° Histoire etc, 
(Geschiedenis van dm tijd, 
of Verhaal uit het rijk der 
behaagzucht), in 12.«K>. De 
schrijver van het Typogra* ?. 
phisch Woordenboek, end» 
vervolger van LAOVOCAT 
schreven hem nog eene zeld
zame en weinig bekende 
Verhandeling toe, over « 
Saters of Boschgoden, zeer 
domme mensehen en gedrag* 
ten, Parijs, 1627, in 8.vo| 
doch het is niet zekeri dat 
zulks van hem is. DeSchriJ* 
ver van dit zonderlinge we* | 
droeg wel den naam van BB«' | 
DEUN; maar men heeft w*** \ 
het minste bewijs, dat W ! 
dezelfde was als de abt vatt | 
AÜBIGNAC. Het is ook nif | 
van (JiiAUDiusHEDEtm, «r j' 
nen vader, van wien er La" ; 
tijnsche en Fransche gedich
ten bestaan in eene verzame
ling, getiteld: Ie* $ilf 
Franpaises, en afzonderlijk 
dé Heldendichten van Ov> 
Dius- [In de Memoriën va« 
SAUCENGBE vindt men etstt 
zeer belangrijk artikel over 
den abt HEDEUN VAN A«" 

BIGNAC]. 

HEDERIGH ( BENJAMIN) , «*" 
geleerde Duitscher* «» '6*9 

geboren, is de schrifvervart 
een uit»Hin*end tiexrcan »<*" 

1 nuale grmcwm r JPATKK* en 
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YovsiG hebben eefle schoone | 
uitgave van. dit werk gele» 
verd, 'Londen, 1755 en 1766, 
in 4.£°. Deze schrijver over
leed in 1748. '£Hij heeft ook 
in het licht gegeven: 2.° No
titie auctorum aniiqua ei 
media, 1743. —- 3.° Lexicon 
mythofogicum, 1724. -— 4,° 
Lexicon archeologicum., of 
Woordenboek der oudheden, 
1747]. 

HEDIPIA.• —• Zie AÏ-OASIA. 

.'.. HEDINGER (JoANNES R E I N -

HAUD), te Stutgard in 1684 
geboren, reisde met twee 
vorsten van Wurtenberg, in 
hoedanigheid van hoogstder-. 
aelver kapellaan, werd hoog-
leeraar der burgerlijke en 
kerkelijke regtsgeleerdheid 
te Giessen, vervolgens hof-
prédiker. en consistoriaal-
raad» Men heeft van hem: 
Aanmerkingen op de Psalmen 
en op het Nieuwe Testament, 
in het Hoogduitsch. Hij heeft 
Ook eene Uitgave des Bij bels 
geleverd, met veranderingen, 
die billijkerwijze zyn afge» 
keurd. Hij overleed in 1754. 

•:' * HEDOUJN (JOANNBS BAP» 
TiSTAÏ, te Beims in 1749 ge
boren, volbragt zijne eerste 
studiën in die stad, en legde 
asich met het beste gevolg op 
de wiskunde toe. T&Partfs 
gekomen zijnde, om zicbal
daar verder te oefenen, kwam 
hij op het denkbeeld, om in 
de afaoHdering te leven; en 

begaf zich in de congregatie 
van de heilige GENOVJSVA. 
Maar hij verliet dezelve om 
de prempnstratenzer-orde fe 
aanvaarden, waarin hij in 
1774 zijne gelofte aflegde. 
Zijne oversten zonden hem 
kort daarna naar het collegie 
van Parijs, om er zijne god
geleerde cursus te voltrek
ken. Het Was alstoen , dat 
de lust hem bekroop, om, 
onder den naam van Geegt 
van RAYNAL, een uittreksel 
van de Wysgeerige geschie
denis enz. van BAYNAI, te 
vervaardigen. Na dit werk 
ten einde te hebben gebragt, 
toonde hij hetzelve aan zij
nen prioor, die hem het on
gepaste daarvan deed gevoe
len, en hem aanraadde zulks 
te vernietigen. Maar hij 
sloeg dezen raad in den wind, 
en de Geest van RAYNAJU 
verscheen in het licht. Hij 
had weldra reden, om er be
rouw over te hebben, want 
de zegelbewaarder beval da
delijk nasporingen te doen, 
naar den schrijver en druk
ker van dat werk. In zijne 
verlegenheid vervoegde zich 
de jonge religieus, die , be
halve de gestrengheid der 
wetten, ook de bestraffing 
fijner oversten te vreezen 
had» tot een" zijner bloedver
wanten , HEDOIIIN m PoNSf-
JUuooN genaamd f kapitein 
der infanterie, toenmaals «p 
het kasteel van Nam, ®ft* 
eenige onbezonnenheid.'g*** 
vangen, e» veuswibt hem, 

3 ' • 
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zich oqk nog wel met deze 
te willen belasten. De ka
pitein was zoo inschikkelijk, 
en zond "zijne Verklaring aan 
den censor der politie, Pi* 
DAJJSAT DE MAIKOBERT, ten 
einde alle verdere nasporin-
gen te doen ophouden. HE
DOÜIN beging ongetwijfeld 
eenen misslag, maar hij her
stelde denzelven weldra door 
zijn gedrag en de diensten * 
welke hij aan zijne orde be
wees , door zich met ij ver op 
heit onderwijs zijner jonge 
ordebroeders toe te leggen. 
In 1785 tot de pastorie van 
Rhetonvilliers benoemd, tyist 
hij zoo «eer de achting en 
toegenegenheid zijner paro
chianen te verdienen, dat zij 
wilden, dat hij te gelijker 
tijd hun maire zoude zijn. 
HEDOÜIN overleed in October 
1792, en heeft nagelaten: 
ïv°' Esprit etc. (Geest en, 
genie van RAT ifAt), Part/s, 
1777, in 8.vo; Londen, (Pw 
rijs), 1782, in l8.moj Cfe-
nève, 1782, in 8.vo. Het 
•was eerst na den dood van 
HEDOÜIN, dat men wist, dat 
de Geest van RAYNAZ. van 
hem was, daar zijn bloed
verwant zulks zoo lang ge
heim had gehouden. — 2.° 
Principes etc, (.Grondbegin
selen der gewijde weispre*-
kendheid, met voorbeelden 
doormengd, voornamelijkuit 
de heilige Schrift, de kerk* 
vaders en de beroemdste 
Christen-redenaars geput), 
tot gebruik der studie-cursus, 
bij de premonstratenzer-orde 

gevolgd, Soissöns, 1787, fa 
121 rap. De bisschop van Nan-
ies (de heer DOVOISIN) had 
zich van eenige exemplaren 
van dat werk voot zijn se
minarie 'voorzien, «n stelde 
ër zoo veel belang;in, dat 
hij zijn verlangen -te kennen 
gaf, dat het mogt herdrukt 
worden, en dat mefi het in 
handen mogt stellen van dè 
aspiranten naar den geeste
lijken staat, — 3.° Fragment 
etc (Geschiedkundige e» be> 
ooordeelende fragmenten)', 
dezelve zijn onuitgegeven ge
bleven, 4 - TiieÏÏiet, (Woor
denboek der mgenoefnden)*, 
N . ° . 1 8 3 5 . .:••""•; 

* HEDOÜiVlI.I.B (GABRH» 
MAMA THEODORÜS JO^F» 
graaf van), luitenant-gene
raal , pair van Frankrijk étiz.> 
te haon, in het Fr. dep. 
der Aisne in 1755 geboren. 
Zijne adellijke maar niet zeer 
gegoede familie, plaat?'6 

hem als page bij de konin
gin MARIA ANTCHNETTE; D« 
werd vervolgens ïn 178Ö on
der-luitenant, en in 178»» 
het tijdstip der Fransche 
omwenteling, hetwelk nat 

der militaire bevorderingen 
was, - luitenant; in l '5" 
was hij /reeds • brigade-ge
neraal,, en begaf zich a" 
die hoedanigheid naaf M}" 
land, alwaar hij in verschU' 
lende gevechten groote voof-
deelen behaalde, en voorna
melijk in de veldslagen v»n 

Warwick, Cammines en M«' 
tien. De Commissie van*»* 
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gemeene wetzijn , welker 
Heden, met; de eerste grond
beginselen des oorlogs on--
hekend waren , hadden een 
plan _van aanvul gegeven» 
waarnaar de veldheeren Hou-
CIIARB- en HEDOU"ILI.E zich 
niet 'konden, rigten. Voor, 
de' revolutioivnaire regtbank 
gevoer.d», werd de eerste ten 
dood veroordeeld, en detwee^ 
d e , gelukkiger, werd vrijge
sproken. In Januarij 1794 
werd hij in zijne posten her
steld , en diende in de Ven-
dée in hoedanigheid van chef 
van den generalen staf,, on
der den veldheer HOCHE, 
dien hij, . na den slag van 
Quiberan in het bevelhebi-
berschap verving. Oe gene
raal HÉDOUVILLE was aan 
het hoofd der l . e en 16.e 
militaire, divisiën {Vlaande
ren en Pieardgè'), toen. hij, 
in 179S naar Sint-l)oming» 
werd gezonden, om Tous-
SAiNT-LouvERTUREte bevech
ten» Al zijne pogingen om 
den opstand tegen te gaan 9 

waren nutteloos geworden; 
UEDOUVILLÉ werd naar Frank
rijk teruggeroepen , en ver
trok andermaal naar de Fe»* 
dée, minder belast , om te 
bestrijden, dan om te be
vredigen» Het gelukte hem 
«enen stilstand van wapenen 
met verscheiden koningsge* 
zïnde aanvoerders,te sluiten, 
ftfiddelerwiji kwam <le ge
neraal BRUNE (zie dat art.) 
het opperbevel over het le
ger van het Westen op zich 

nemen ; weiverre dat HKDOÜ» 
' viMiE aan .eenen laaghartigen.' 
naijver hefcoor zoude leenen,. 
bewilligde hij er in r om als 
chef van den algemeenen 
staf bij het leger te blijven. 
Hij ondersteunde al de maat
regelen van BKUNE 9 en droeg 
veel bij tot de algemeene' 
bevrediging. Het schijnt, 
dat de>géneraal HÉDOoviLiiE 
zich met vele gematigdheid 
eir zelfs menscblievendheid, 
gedroeg, ook toen hij zich 
den 20 Januarij £800, inden 
schouwburg van Angers be
vond , boden de inwoners hem 
eene burger kroon aan, In het 
volgende jaar en onder het 
Consulaat van BONAPARTE ,-
werd h i j , in hoedanigheid -
van afgezant naar Peters
burg gezonden. "In 1801 
kwam hij in £rankryk t e 
rug» NAPOLEON, keizer ge
worden- zijnde, benoemde 
hem tot kamerheer, lid van 
den senaat, groot-officier van 
het legioen van eer; en in 
Junij 180&, zond hij hem 
naar Piombino, om bezit te 
nemen van dat Vorstendom. 
Na vervolgens- verschillende 
gezantschappen- in Dnitsek-
land; te nebben waargeno
men? verkreeg hij den titel 
van Graaf, diende in den 
kortstondigen Pruissischen 
oorlog in 1806, in het West» 
faalsche legercorps, ondes 
HIERONVMU8 BONAPARTE , en 
onderteekende het verdrag, 
waardoor de stad lireïlait 
aan Frankrijk werd afge-
3 
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staan. Hij bleef gedurende 
eenïgeri tijd als chef van 
den algemeenen staf aan het 
Westfaalsche hof. Nadat 
de vrede van Tilsit geslo-
tein was, kwam hij als gevol-
magtigd minister te Frank
fort terug. Tijdens den ih» 
togt der bondgenooten te Pa' 
rijs, trad hy den 1 April 
1814 tot de vervalling ver
klaring van NAPOLEON toe, 
stemde Voor een provisioneel 
bestuur, en legde vervol» 
gen» den eed af in handen 
van koning LODEWIJK X V11I. 
deze Vorst benoemde hem, 
den 4 Juni) 1814 tot pair 
van Frunkrijik, en versierde 
hem den 27 derzelfde maand 
met het kruis van den H. 
LODEVVIÏK. Bij de terugkomst 
van NAPOLEON van het' ei
land Blia, nanl dé gene
raal HÉbouviLt.E niet het 
minste aandeel aan de staat
kundige aangelegenheden , 
hield zich afgezonderd, en 
bij de tweede restauratie, in 
1815, behield hij zijne waar
digheid Van pair. Hij is in 
Maart 1817 overleden. 

* HEDWJG (JOANNÉS), een 
Duitsche art? en Hooglee* 
raar der kruidkunde, te Cr on* 
stadl in Zevenbergen, in 
1730 geboren. Er bestaan 
van hem verscheidene wer
ken , Waarvan de voornaam
ste zijn: t.° Epistola de 
precipitantia in addicen' 
da medicina noxis, Leipzie-
1755Vin 4to _ 2.«*$££ 
damentum histovioé natura* 

lis éuscorum fröndóBFiM, 
ibid 1782 — 1783; 2dl.« 
in 4.to, met pl.~3.?T4eff» 
ria generationis et fructi-
ficationis plantdrtttö cfyp> 
togamicarnm Tjis'ti2Ét*"\)b 
JPetersburgsche akadémifl'bè«F 

kroonde déze verhandelirigy 
welke zij in 1785j i*^-t0 

in hèt licht gaf,*Ziéi>"%» 
1708, in 4 t o , met 42 ge* 
kleurde platen.—- 4.° Stif' 

, pes cryptogamica, Lëipzig i 
1785 — 1795, 4-dhninfoI. 

; in bet Latijn en hét Hoog-
duitséh , enz. Hij overleed 
den 1 Februari} 1799* 

HEIÏWIGES , aan wie 'CHRÖ* 
MER ètt de overige Pootschê 
geschiedschrijvers" ook den 
titel van Heilige gëvén, was 
de doch ter van LoÖEWBK » 
koning vim Hongarije. De«e 
vorstin,. bij verkiezing lD 

1384 f koningin tan 'P-óh** 
geworden, deed «ich bijzon» \ 
der 'bewonderen dö.or ba*6 

liefdadigheid jegens de »?* 
men , hare milddadigheid je
gens de fcprken, door bare 

menschiievendheid èh door 
haren afkeer van alle pracht' 
Zij huwde met JAGÊIAO , 
Groot-Hertog van Jjitlh««en ' 
in 1386; maar zulks was «F 
voorwaarde, dat die vorst 
het doopsel ontvangen ert net 
Christendom in zijn flórtog* 
dom invoeren Koude. dat se* 
dert dien tijd met Polen & 
vepeenigd geweest. -BeDV«* 
GES overleed te Cracau «" 
1399. 
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- HEIWIGES (Heilige), ook 
heilige AVOIA genoemd, eene 
dochter des Hertogs van jfiTa-
tint/Hè', "huwde met HEN
DRIK, hertog van Silezië en 
Polen, dien zij drie zonen 
en drie dochters baarde. Zij 
begaf zich vervolgens met 
toestemming van haren echt
genoot , naar een klooster bij 
Ttebnitz, waarin zij Cis-
terzienscrttonnen plaatste. Zij 
eindigde aldaar heil igl ijk haar 
leven. CLEMENS IV. heeft 
haar in 1266 gecanoniseerd. 
De kerk viert haar feest, 
den 17 October. 

HEEM(JOANNES DAVIDVAN)* 
te Utrecht in 1604 geboren, 
en te Antwerpen in 1674 
overleden, wijdde zijn pen
seel toe aan bloemen, vruch
ten , vazen, muziekinstru
menten en Smyrnasche ta
pijten) . Hij stelde die ver
schillende voorwerpen op 
zulk eene natuurlijke wijze 
Voor, dat de eerste natuur
lijke aandoening was, om 
er de hand naar uittesteken. 
Zijn koloriet bevat eene aan
gename frischheid en eene 
zonderlinge vlugheid ken
merkt zijn penseel. De in-
sekten schijnen opzjyne schil
derijen te leven. Hij liet 
«enen zoon na (CORNEMS 
VAN HEEM), die een gedeel
te der talenten van zijnen 
vaflèr erfde. 

* /HEEMSKERK (MAHTINBS 
VAN), wiens ware naam was 

VAN VEEN, in zijnen'tijd na 
RAPHAÖL van Holland bij
genaamd , f was de zoon van 
eenen metselaar]., en werd 
in 1498 , in toet Noord-Hol* 
landsché dorp HeèmtAer/ï ge
boren , waarnaar hij' den 
naam voerde, en overleed te 
Haarlem in 1574. Zijne, 
teekening is naauwlteurig; 
hij bezat vele gemakkelijk
heid en was vindingrijk; 
maar hij heeft het licht donker 
al te zeer veronachtzaamd. 
De kleeding zijner beelden is'1 

stijf en zijne hoofden, héb
ben geene edele houding. 
Deze sehilder liet vele' goe
deren na. Hij'maakte een 
testament, bij hetwelke nij 
eene vrij aanmerkelijke som 
bepaalde, om elk jaar een 
zéker aantal meisjes uitte-
huwten aan dezelve geene 
andere voorwaarde opleggen
de, dan om op eenen be
paalden dag rondom hél 
kruis te komen uitriten, dat 
op zijn graf ton geplaatst 
worden: Dit is hel eenige 
kruis, dat door de Protes
tanten is behouden gebleven, 
om tot titel aan deszelfs 
stichting te dienen. De Voor
naamste werken van dien 
meester zijn- in de Neder -
landen. Het grootste ge. 
deelte is verloren geraakt, 
maar niett wordt er schade
loos voorgesteld 4o&tddn»e> 
nïgte platen, die volgens hem 
gegraveerd zijn: VASARI ïe: 
veft er eene beschrijvende 
lijst van * welke d* liefheb-
4 ' ' [':'' 
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bers kunnen: raadplegen. 

•f HEEMSKERK (JAKOB VAN), 
een beroemde Hollandsen» 
zeeheld , ie .Amsterdam ge» 
boren; werd in 1595 belast 
mét het opsporen van eenen 
weg naar Sina en Oost*ln~ 
die, langs het Noord-oosten, 
De ijsbergen deden deze on
derneming mislukken, die 
in 1596 hernieuwd, nog nood-
lottiger was dan de eerste» 
daar VAN HEEMSKERK niet 
meer dan twaalf manschap
pen van dezen laatsten togt 
naar Amsterdam kon terug 
voeren. , In het jaar 1607 
stelden hem 's lands staten 
aan, om de vloot, tegen 
Spanje uitgerust, als admi<-
raal te gebieden en de Span
jaarden op hunne kusten aan 
te tasten. Hij nam dezen 
last op zich, zonder voor zich 
zelven eenige andere beloo
ning te bedingen, dan dat: 
'hi j , van hetgeen hij boven 
de 500,000 gulden op den 
vijand mogt veroveren, 30 
ten honderd zoude genieten. 
Hij kwam met zijne vloot, 
uit 26 schepen van oorlog, 
behalve de proviandschepen, 
bestaande, den 25 April op 
c(e hoogte van Lissabon, en 
stevende vervolgens naar de 
straat van Gibraltar, waar 
hij de Spaansche zeemagt21 
schepen in getal en onder 
den admiraal don X. ALVA-
REZ n'AvitA staande, aan
tastte en aan boord klampte, 
doch door het tweede schot 
reeds Rijn linker boen ver

loor ,• zooidat Bij als ëen held, 
in zijne , wapenrusting, op 
het dek nederviel. Ofschoon 
hij gevoelde, dat zijn eindo 
naderde, sprak hij zijn volk 
nog moed in; beval te vech
ten zoo als hij begonnen was, 
en aanstonds eenen anderen 
in zijne plaats te stellen, 

. waarna hij als een wakkere 
zeeheld, in zijne volle wa
penen met den helm op het 
hoofd en het .zwaard in de 
hand, voor bet vaderland den 
geest gaf. Zijp dood kwam 
echter niet ter* kennis van 
het volk dan na de beyoch-
tene zege. ~De Spaanschen 
verloren , behalve 10 of 11 
schepen, hunnen admiraal 
en onder-admiraal, bénevens 
meer andere grooten ; terwijl 
de zoon des eersten met zeer 
vele anderen gevangen geno
men werd. Het grootste ver
lies der Hollanders bestond 
in hunnen dapperen vl°ot* 
voogd, wiens lijk naar Am
sterdam gevoerd» en °J?. s 

lands kosten,- met .veeiloi8" 
ter en eene getuigenis, waar* 
door hi} eeuwig leeft, i o ^ 
oude kerk ter aarde besteld 
werd , alwaar zijne grafstede 
ten Noorden 'van het koor 
gezien wordt. 

HEEBEBOORD (ADBIANOS), 
hooglëeraar der wijsbegeerte 
te Leyden, was een der eer
sten , die de grondbeginse
len van den hervormer dier 
wetenschappen in Europ<*i 
van DESCARTES hebben aan
genomen en durven onderwij' 
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wijzen. Zijne voornaamste 
(schriften over dit onderwerp 
zijn: 1.° Ólelethemata jphi* 
losopïtica. —f 2°&hUo8ophia 
naturaHs', moralis et ratio • 
nalis, enz.; 

-j-. HEGESUS, een Cyre» 
naeisch wijsgeer, bloeide in 
het begin van de der<le eeuw. 
Hij was een leerling van PE-
MBATER en de grondlegger 
eener nieuwe secte, die naar 
zijnen naam die van üege-
sintüehe aannam. Deze wijs
geer beweerde , dat, daar het 
kwade grooter dan het goede, 
in deze wereldwas, het ge
lukkiger was van te steryen; 
eene leer, die den zelfmoord 
regtvaardigdei De koning 
PTOLOMEUS deed zijne school 
sluiteri; maar HEGESIAS 
schreef een werk, in het
welk hij zijne grondregels 
door de schijnbaars te drog
redenen bewees , en men wil, 
dat, na hetzelve gelezen te 
hebben, verscheiden perso- : 
nen zich om het leven brag-
ten.-— HEGESUS van Mag~ 
nesia, een redenaar en ge
schiedschrijver, in de 5.de 

eeuw voor de Christelijke 
.tijdrekening geboren, had, 
xoo als men wil» eene Ge-
,schiedenis van ALEXANDMR 
geschreven, waarover Dyo-

NISIOS HAIilCAKNASSEüS en 
LONGINUS spreken. 

HEGESIPPUS, een Jood, 
Verliet de Godsdienst zijner 
vaderen f om het Christen- ' 

H 

4om te omhelzen» begaf zich 
in 157naar Home, enoverr 
leed aldaar'in 181. Hij is 
4e, eerste^ schrijver na de 
Apostelen, die eene kerke» 
Jvifi iffewfyëdenis heeft na
gelaten ; van den. dood v̂an 
J» G«4ot op-zijnen tijd. . Ér 
blijven ons slechts eenige 
fragmenten van \pyer in EjJr 
SEBips, die met geleerde aan-
teekeningen* door -Pater P E 
TRUS- HAM.OI3C en JOANNES 
ERNSTTGRABE zij n in; n het 
licht gegeven. Dit werk,was 
.met zeer Vele eenvoudigheid 
geschreven, omdat hij , zegt 
de heilige HiERONYMUS den 
stijl dergenen wilde navol
gen, wier leven hij beschreef. 
Men kan het verlies van het 
overige dier geschiedenis niet 
genoeg betreuren. HEGESIP-
puii, tponde de aaneenscha
keling der overlevering aan, 
en deed er in zien, dat de 
schat der waarheden door J. 
C. onderwezen, tot op zij
nen tijd met dé grootste zorg 
bewaard was. Zijne getui
genis had des te meer kracht, 
daar hij al da voornam©kerr 
ken van het Oosten en Wes
ten bezocht had. De vijf 
boeken over de vernieling1 

van Jeruzalem, welke men 
in dé Bibliotheek der kerk
vaders vindt, en afzonder
lijk Keulen 1559, in .8.y°', 
zijn van eenen anderen HE-
GESIPPUS, die tijdens*den 
ondergang van het Wester-
sche rijk, maar na de, re
gering van KONSTANIJÖN d#n 

5 
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Gtoote leefde. Zie MABIL-
Ï,ON Mus Hal., T l p . 14, 
ën CA VB Letterkundige Ge-
èóhièdenis, L« Dl. blz;265. 

HEÏDANÜS (ABniHAM), 
Hooglëeraat der godgeleerd-? 
tieid* té Le§'den, Werd te 
Fiktikenihül in den Palts 
in 15W geboren. Hij ver» 
•wierf : "eeneh grooten roem 
doóY zijne schriften én Zijne 
leerreden. Hij k\vam in 
naauwe vriendschapsbetrek
king met DÈSCAKTES en over
leed te Legden, in 1678. 
Men heeft van hem ëètte 
Verhandeling over dé God' 
gelèefdMü, 2 dl.n in 4*0, 
ï6§6> en Onderzoek van 
den CdiïtechisWus der Be-
Mhxïranïeiii in 4.t* 

HEIDÈGCER (JOANNES HEN-
riMt), een Protestanisch god
geleerder ïh 1633 op een dorp 
in &è nabijheid van Ztarich 
geborene Hy onderwees het 
«ëbrfeeu"\Vsch en de wijsbè 
geerte te Heidèlèerg, ver
volgens d« godgeleerdheid 
"en de kerkelijke geschiede
nis te Bteinfiirtn, en ein-
•deljjk de zredekunde en god
geleerdheid te Zuric/t, al» 
waar hij in 1688 overleed. 
ISÏen heeft van hein Ver
scheidene werken, de voor
naamste zijn: 1.* Eistoria 
gaard patriaró&arwn, 1729, 
2 "dij» ïn 4to - 2.° Depe-
regrinatimibw retigiosis 
1670, fh 8.vo — 3,° Tnmu. 
h9 conciUt fridentini\ Zu-
rich, 1698. 2 dl n in 4kto 

H E I . 

~ 4.pEene< Godgeleerdheid f 
1700, in fol. Enkel liet eer
ste dezer werken heeft eeni» 
ge verdienste itt 'de oogert 
dergenen, die dezelfde gods
dienst des schrijvers niet be
lijden. HEIDKGGER heeft «elf 
zijn. Leven beschreven, dat 
na zijnen dood door de zorg 
van den Hóogleeraar HOP-
MKISTEU in 1698 te Z«rie&t 
in 4.io is in het licht gege* 
ven. — [Zijn zöónJoANNKS 
JAKOB HEIDËGGER, in 1660 
te 'IttrieA geboren , werd on. 
der'GËORGE II . te Londen» 
eerste opziener der openba
re vermakelijkheden, enoveï-

leed in 1Ï49.J 

»; HEiirt (JOANKES), e«« 
èeleerde Duitscher, in •Xlv* 
te Braunsckeicfi, in Neder-
Saksen 'geboren, studeerde 
aan* de hooge scholen Vftfj 
Eèfmstedt mGMingeny eö 
'begaf zich in 1773 naarM*' 
land. Hij was ervaren'«» 
de geschiedenis^ aardj'pS* 
kimde, kennis van den staat. 
in de oude en hedendaagscne 
en de Öostersche letterkun
de, en kende bijna al dea
len van tiuropa. Te M^ 
kan begon hij eerst met WJ' 
zondere lessen te geve"j 
maar daar zijne verdienste 
eindelijk bekend was gewor
den , werd hij in UW f 
hoogleeraar in de hoogd»"' 
sche taal en oudheden f» 
de hooge school l* M°thT 
benoemd. Hij verkreeg » 
1804 dén leerstoel der SJ 
schied-, staat* en hand.»* 
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fctötièj en ^ r ó ^ i r i 1816 tot 
höoglèeraarderaardiijksk on-
de van dë'lcvvèekélïngenvan 
hef éor'ps •dër" 'Güiden *bé-
nöeind, het Welk gesticht 'Was', 
ën bestuurd werd door den 
generaal •• MOOBAVKËP. Hij 
was viermalen totRector Van 
de hooge" scKoolJVan Moskau 
benoemd» "töën hem "de dood 
dën 28 Oétóbè> 1821'j in den 
ouderdom vèn 62 jaren, vet-
raste. Öehalveëene Rjus-
sisch-hoogduitsche spraak» 
kunst en Véle 'Woordenboeken 
dër Russische, 'Frahsché;eh 
bóogduitsche taal j heeft hij 
nagelaten fin hét hoogduitsch') 
1.° Proeve van eeti hort be-
grip Voor dé aardrijkskunde 
&n de plaatsbeschrijving van 
het 'Russische keizerrijk, 
naar ie orde van het aïpha» 
bét» G'ótHngen, 4776, in 
8.vo, — 2L» Oèè»- êeti staaf 
der wetenschappen iri Rus
land* onder PAUL 1* —3.° 
Handboek noorden koophan
del, Moskau, 1804, in 8.vo. 
— 4.° Russisch leesboek >' of 
keuze van stukken, uit de 
beste Russische schrijvers 
ontleend, Riga, 1805, in 
8.v°. —' 5.° Schets van al-
gemeene aardrijkskunde, 
Moskau, 1811, in $.vó. _ 
6,° Kennis van den staat van 
de koningrijken van Groot" 
Brittannië, Moskau, 1811, 
in 8iV0. — 7.° Grondbegin
selen van de hedendaagsche 
Aardrijkskunde, Moskau, 
1813, in 8-.vo. —8,° Proeve 
van staatkunde der voof' 
naamsóettuteti, te weten van 

Èwsland, Üosfênrtfk, Frahk-
riik, 'Gróöt'Britidnmê èrt 
Friiissën, 1> AU in 8.Vo- De 
dood ^bëjéttè den schrijver' 
dit belangrijke Wérk"ten ëiü^ 
de te brengen. 

W;HEIN * (PlISTElf. PtETBBlS*! 
ZOON) , gewoonlijk PIET Hliisf; 
gënaaind» werd 'ih' 1570 te 
Délftihaven "van Durgérlijjke 
ouders: geboren." Zijne eersfé; 
pröevèh'-ïn dekrijgsdienst ïé; 

Jahd'*eri' térr ïzée waréh zóó' 
gelukkig ,'djft alles met éti 
vóór hém scheen te strijdénV 
Ik 1626 tot den rang Van 
vice-admiraal dër HoHandsch* 
West-Indische vloot vërhë* 
vèh, sloeg hii dè Spaanschë; 
vloot op de kusten van Btdi 
zilië, h'toiA verscheiden sche*' 
pen, waakte eènett rijken 
bwlti dien hij in het volgende 
jaar 1627 haar Holland voer
d e , alwaar hij bij zijne aan
komst té Amsterdam Wet zeer 
Vele «érbewijzen ontvangen 
Werd. Op dën 9 Séptenibèt 
1628 maakte bij zich meester 
van de Spaansche zilvervloot 
(deplata), waarvan de waar
de op 11,509,524 Ned.l gul* 
dens Werd geschat. Ter be* 
looning zijner heldendaden •', 
verhieven hém de staten in 
1629 tot den rang van lui-1 

tenant:admiraal; in welk jaar 
h\) andermaal met eene vloot 
naar de Vlaamsche kusten 
werd gezonden; doch cjp flért 
20 Jtmij ,in een gevecht'tegisn 
eenige vijandelijke schepen, 
waarvan e* d r i ö a l s t t t ^ é 
veuoverd werdim* sneuvelde. 
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Zijn stoffelijk : overblijfsel 
werd te Delft ün het koor 
der oude-kerk begraven , al* 
\yaar hem eene sierlijke graf
tombe is opgerigt. , , , 

HEINECCIÜS of HEINECKB 
(JOANNES G O T T U B B ) , een 
Djiitsche regisgeleerde, den 
2J September 1681 te' Ei
senberg t in het Altenburg-
sehe geboren, werd in. 1713 
hoogleeraar der, wijsbegeerte 
te Halle, en in Ï72l.,hoog-

. leeraar der regtsgeleerdheid, 
met den titel ;van hofraad. 
Zijn roem deed hem door de 
staten van Vriesland in 1721, 
als hoogleeraar in de regten 
naar Franeker beroepen. 
Drie jaren later bewoog hem 
de koning van JF't'nissen, te 
Frankfort aan de Oder eenen 
leerstoel voor de regtsge-
leerdheid te aanvaarden. Hij 
bekleedde denzelven met 
roem tot in 1733, w.anne.er 
de koning van Pruissen hem 
in zeker opzigt noodzaakte 
te Halle te gaan onderwij* 
zen , alwaar hij in 1741 over
leed. Er bestaan van hem 
een aantal werken, waarvan 
de verzameling is gedrukt te 
Geneve, 1744, 8 dhn in 4,to. 
De voornaamste zijn: l .° An-
tiquïtatum romanarumjuris-
prudentiam illustrantium 
Syntagma. Deze uitm un ten -
de beknopte verhandeling 
begon hem in vreemde lan^ 
den beroemd te maken. ~» 
2.° Blementa juris civilis 
tecundum ordinem lnstitu* 
tiomm et Pandeclarum, 2 

dl.» In de Lenvensche, uit» 
gave , 1778, heeft men aan-
teekeningen % gevoegd, om, 
de vooringenomenheden, ie» 
schrijvers tegen de Catholi}-. 
ke Kerk te wederleggen, De* 
zelve loopen over'zulke be» 
kende onderwerpen, dat, 
daar men moeite .heeft,, om, 
te vooronderstellen, dat de 
Duitsche' leeraardezelve niet 
gekend zou hebben, men be
koord word t , om zijne goede 
trouw te . verdenken. _ De 
schrijver der aanteekeningeti' 
stelt zich tevreden', niet op 
eene zekere plaats te zeggen: 
ignprare voluit. Deze aan-
teekeningen , die in zeer ge
ringe, getale en zwak yitge* 
drukt zijn , konden zeer ver
menigvuldigd en met eenea 
nadruk voorgedragen worden, 
geëvenredigd naar de gro** 
heid . der beleedigingen e» 
lasteringen van, den Saksi? 
schen hoqgleeraar. En zoo* 
dra men de onvoórz.igtigneld 

heeft van dergelijke leerboe
ken in te voeren , i s het bu
lijk er ten minste die voor
zorg bij te nemen. Hoe is 
het voor het overige moge
lijk te begrijpen, dat uw» 
in landen, 'waarin de oude 
godsdienst nog in derzclyer 
geheele krach» en luister iSr 
de jeugd aan het gevaar bloot 
s te l t , om haar geloof te las
teren, om zoo goed als kwaad» 
eenige afgetrokkene gr°n0j" 
beginselen der regtsgeleera-
heid te leeren? Datmenons 
eene prolestantsche univer
siteit aanwijze» alwaar ruen 
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als leerboeken fie sWerken* 
van Cathölijkën' 'gebruikt, 
waarin de dwalingen der pro* 
testanten;öntsïuijerd en we« 
derlegd worden. Zuilen de 
•lafhartigheid en onvoorfcig* 
tighëid dan: altijd; het d̂eeT 
van de kinderen, des lichts 
zijn, en zullen de kinderen 
def eeuw of der dusternis» 
altijd prndentiores filiis lü* 
•cis in generatione j»a'we» 
zen? Laat ons er bijvoegen, 
dat de- -Fégtschapen' lieden , 
de bondige',geesten onder de 
protestanten zelfs, door eene 
zoodanige ongerijmdheid ge
ërgerd Zijn. « Of> zeggen 
zij, wees- openhartig" en te 
goeder trouw protestantsch, 
of indien gij Gatholijk wilt 
blijven, zoo leert niet aan 
•uwe kinderen aan uwe kwée-
kelingen, de Godsdienst ha
ten, in welke gij hen wilt 
opvoeden." 3«° Fimdamenta 
glyli cultiori». 'Dit zijn les
sen :, om den Latijn schen stijl 
te vormeni!—• 4.° Blementu 
philosop/iies rationalis et 
moralis, qttibus prcemissa 
jest kistoria philosqphica. 
Dit is een kort begrip der 
logica en zedeleer. — 5.° 
Historici juris civilis romani-
ac germanici, — 6.° Mie-' 
menta juris natura et gen~ 
Hum. — 7.° Verscheiden 
AkademischeVerhandelingen 
over verschillende onderwer
pen. ; [Men kan over dezen 
schrijver nazien de Duitsche 
Bibliotheek, en vooral de 
MemoriaJoAsr^GöTTL.IÏMl-
SECCIUS, gevolgd door de 

catalogus zijner werken.', ten: 
j getale van negen en tachtig, 
| aan het hoofd der uitgave 
| zijner Etement&jwi>s eivir, 
\ Usf, ite Bresim in 1765, 
' door. zijnen zoon J . CHR. 
; GOTTI.. HEINBOCIUSJ itt het 
: licht gegeven]. 

HEINECICEN : .(CHRISTÏAATSI 
HENDRIK); een, door:>. zijne 

; vroegrijpe genie ï : beroemd 
kind V te Lubèh in 1721 "ge* 
boren, en in 1725overleden, 
Was het wonder„zjjner jaren. 

•Tien maanden oud zijnde, 
• sprak hij ;• toen hij één jaar 

bereikt had, wist hij de voor
naamste , gebeurtenissen van 
hetpenfateucum, in de l3 . e 

maand die van bet Oude» 
Testament, en in de 14 e die 
van het Nieuwe. Twee ja
ren en zes maanden oud zijn
de, beantwoordde hij ver
scheiden aardrijks- , én ge
schiedkundige vragen. Wel
dra sprak hij met vele gemak
kelijkheid latijn en fransch. 
Alvorens zfln vierde jaar in 
te treden , kende, hij de ge-
slachtregisters der voornaam
ste buizen van Europa. Hij 
begaf zich naar Denemarken, 

; en werd aan den koning en 
hoogstdeszelfs geheele hof 
voorgesteld, die zoo vele 
kunde, in; eenen zoo téede-
ren ouderdom, buitengemeen 
bewonderden. Van deze reis 
teruggekeerd, maakte hij 
zich gereed , om eene .loop
baan te beginnen," die men 
meende doorluchtig te moe
ten zijn, en leerdesehnjven 
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toen hij ziek werd^ H^ had, 
ee,n zeer teeder en zwak lig— 
ehaamsgeslel, en eea' af
keer aan elk ander voed
sel, dan het zag zijner rainne. 
Bij werd eerst weinige maan» 
den voor. - zijnen dood, door 
een en zamenloop van ziekten 
veroorzaakt, gespeend. (Zie 
de Verhandeling van denh.1" 
MARTINI , te Lubel in 1730 
in het licht gegeven, waarin 
hij door natuurlijke oorzaken, 
de verbazende bekwaamheid 
'van dien gefeildeti grooten 
man, tracht te verklaren). 
Het is te vermoeden , dat, 
indien hij in het leven ware 
gebleven, zijne kunde en 
vooral zijn oordeel niet aan 
aijne eerste vorderingen zon
den beantwoord hebben: de
ze vorderingen zelfs tegen 
de orde èn den wensch der 
natuur gemaakt, hadden niet 
alleen de werktuigen van het 
dierlijk leven ondermijnd, 
maar ook die, welke tot de 
verstandelijke vermogensdie-
nen., (Zie BARATIEB, CAN-
BIAC , CniTo, Pic. Het Leven 
van dit buitengewone kind 
is door CHRISÏV VON SCHO* 
NEICH, zijnen onderwijzer, 
beschreven). 

HEINSIÜS (DANIBÏ.) , te 
Gend in 1582, uit eene aan
zienlijke familie gebaren, 
was een leerling van SCAW 
GEit, toenmaals hoogleeraar, 
der geschiedenis en staat» 
kunde te Lepden, Hij velg-
de hem op in zynen leerstoel, 
na s$tte« den» ouderdom vaa 

32 jaren dien der Grie&scha 
' t,aal te hebben bekleed, en 
overleed in 1655« Mep heeft 
van hem: l." vr|j getrou» 
we Vertalingen,, in het bij" 
zonder van MAXIMUS van 

, Tyrus; van de, Verbande-
1-i'ng. over de dichtkunde va» 
ABISTOTEI.ES, bij welke hij-
eene Verhandeling over he% 
Treurspel heeft gevoegd; van. 
HESIODÜS met Aanteekenfa 
yent van THEOÖRITUS, van 
M-OSCHÜS , van BioN. • •«,v9ft 
CtEMENs van Alexandriè\-<* 
2«° Aanmerkingen <ty b«t 
nieuwe Testament» 16411 ' n 

fol. — 3.° Lam mini, ft 
alia ejusdem generis, Mi* 
den, EtZEVik, 1729, \nM>m 

— 4.Q Eene verzamelingzij
ner Redevoeringen»Leijdefi* 
1690, in 4.w — 5.° GrieK
sche en Latijnsche gedich
ten , onder welke men on
derscheidt, zijn dichtstoK 
De contemptu woftifi eerst 
afzonderlijk gedrukt» daanna 
in de Leijdsche uitgave vafl 
1621 opgenomen » da vrucht 
eenéjr zachte en christelij*' 
ke wijsbegeerte* volg'0 0 '8 

schoonheden, gelukkige n8* 
volgingen, bondige en diep* 
zinnige gevoelens. Men be
wondert vooral deze dichtre
gels, over het innerlïike g*" 

' voel van het IK j 

Nonne-vMe», quotie* BOX P>ï« 
! cumfunditur atra,, rt. 

ïmmensi terga oceani»'err 

que-polunique, . ^, 
Cun», rerum «bduxi|#pec«^nwr 

nubik* ae», . - ' . - * ,«£ 
I*fec fragor ünpuïsas aut VP* 

aMabJtur auré*£ 
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Ut nulló intuitu pi^ns jahi de-
fixa recedit l 

tn sese» et yires intro, se cpl-
ligit omnes ? 

Ut magno hospitio potitw, se-
que excipit ipsa » ' . ' • . : 

ïotam i n t u s ! . . . . . 
Ut gaudet sibi jüncta, sibiqüe 
• inttmditiir ipsa • 

Ipsa sib» tota> incumbens, to-
tamqiïe pererrans , 

Immensa , immeiisam spatio , 
longeque patentem l 

-r-i 6.° Uitgaven van HORA-» 
TIUS , met: aahteekeningen , 
Treurspelen van SENECA , van 
TERENTKÏS. Hij bezat werk-
bejij k vele kunde; en er ver
scheen niets belangrijks over 
de beoefening, der oudheid 
in het licht, of hij haastte 
zich, er zijne bibliotheek 
mede te verrijken. De re-

Eubliek van Venetië verhief 
em tot ridder van dén hei-

fi-gen MARCUW; 'GfesrAAP A.-
BQÏJ? gaf hem bewijzen van 
achting: hij< had ook derge
lijke bewijzen- vön URBANUS 
y i l l . ontvangen, alvorens 
hij tot de sekte der Calvi
nisten overgegaan, en bij de 
Synode van Dordrecht te
genwoordig geweest was. 

HEINSIÜS (NICOUAS), zoon 
van den voorgaande, even 
zoo geleerd als zijn vader, 
werd te Letjden, in 1620 
geboren, enoverleed te'* Gra-
venhage, in 1681. Hij werd 
tot resident aan het hof van 
Zweden benoemd, en. behaag
de er zeer aan CHRISTIN* , 
«ene vorstin, die de geleerd
heid hartstogfelijk beminde, 
en hem naar Mnnkrfk èn 

Italië zond, om Kaar êerië 
verzameling van boeken en 
oudheden aan te koopen. Er 
bestaan van hem verseheiden 
werken: 1.°'< Latynsche ge* 
dichten ; verscheiden malen 
gedrukt» De beste uitgave 
is dié van Amsterdam, 1666 » 
in 12itt>°— 2.° Vrij belang
rijke en zuiver geschrevene 
Brieven, door BURMAN, in 
zijne verzameling in 5 dl.n 
van brieyen van beroemde» 
geleerden , medegedeeld. —> 
3.°. Eené goede uitgave van 
CLAUDUNÜS enz- Zijn leven 
ré door PETRUS BUIRMAN be* 
schreven, en komt beknop-
telijk voor in de beredeneer
de bibliotheek der werkere, 
van de Europesche geleer-
den, Julij, Augustus en Sep
tember , 1742 , art. -6. 

HEJSS (JOANNES VON), Heer 
van Kogenheim, resident aan 
het hof van Frankrijk, voor 
den palts-keurvorst, over
leed te Parijs\ in 1688V 
Hij is hekend door zijne 
Geschiedenis van het Duit' 
sche rijk\ Parijs , 1684, 2 
dl.n in 4 [o; er is eene an
dere uitgave derzelve te Pa
rijs in het licht verschenen, 
1731, 3 dl«n in 4.» en in 
8.vo met geschied- en staat
kundige aan teeken mgen , e» 
tot dat jaar voortgezet door 
VOGEL, opper-regte» dei? 
Zwitsersch« garde Die val* 
Amsterdam, 1*733 , W m«* 
platen versierd, dte «̂  ** 
zegel» der keizer» -VÉOWW"' 
ten. Dit werk sw**» g0** 
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zijn i indien het eerste "ge
deelte , hetwelk, de geschie-> 
djenis van Duiticltland: be» 
Vflt.i.naanwkeutiger en uit
gebreider was, indien het 
tweede, dat eeflen staat van 
Duitschland' voorstelt, be-
paalder. • én juister was , 
en indien het derde, dat 
akten-stukken en bewijzen 
bevat, minder onvolledig 
was. De vervolger toont 
al te veel partijdigheid te^ 
gen.diegene, wier geschie
denis hij wil beschrijven, 
Met al deze gebreken is dit 
werk nog beter, dan de-lang
dradige en al te gebrekkige 
Geschiedenis van Pater BAR
RE en • vooral beter dan dé 
geschiedenis der Duitscbers 
dpor den abt SCHMIOT, die 
in het Hoogduitsch geschrei 
ven, met al het Philoso-
phismus van den tijdgeest is 
beklad* 

HBISTEB ( LAURENTIÜS ) , 
een beroemde arts, te Frank

fort aan den Mein den 21 
September 1683 , geboren y 
Werd in 1710 hoogleeraar te 
Aitorf; in 1720 begaf hij 
zich naar Melmstadt, alwaar 
hij eenen grooten roenj ver
wierf, door de lessen, wel- | 
ke hij over de heel-, ont
leed- en kruidkunde , eh de 
theorie en praktijk der ge
neeskunde gaf. Hij oefende 
er met het beste gevolg zij
ne praktijk nit. PETER ï . 
Wilde hem haar Rusland 
lokken; maar HEISTER. kon 
niet besluiten Vuitschland 

te verlaten, alwaar:hij de 
achting van verscheiden vors
ten had verworven. Hij is 
door de uitgebreidheid en 
verscheidenheid zijner talen
ten , de tal - en belangrijk
heid zijner werken een der 
belangrijkste geneesheeren. 
Hij overleed te Helmstadt 
in 1758. Zijne voornaamste 
voortbrengselen zijn : 1.° 
Compendium anaiomicuntt 
waarvan er een aantal uitga
ven bestaan. De ontleedkun
de van VERHEVEN, die alge
meen in de geneeskundige 
faculteiten was aangenomen 
is in de vergetelheid ge- ; 
vallen, sedert dat ^HEIS- [ 
TKR de zijne heeft in het 
licht gegeven. — 2 » " ^ 
medicamentis Germania in* \ 
digenis sufficientïbus, Heling ! 
stadt, 1730, in 4 . ;o- ;3 . 
InsHtutiones chirurgie^» 
Amsterdam, 1750, 2 dl.n, 
in 4.to met pit." — 4,° Com* ^ 
pendium institutiomem m?' \ 

• • dicaritm, Amsterdam, l?6*,» « 
in 8,vo op prijs gesteld. HM ; 
heeft een aantal Verhande* 
tingen over belangrijke on* 
derwerpen geleverd > velfi ; 

heeft hij. er geschreven, o'» . 
te bewijzen, dat het oog
vlies zich in het kr i s ta l^ 
vocht bevindt; hij is de eer- < 
ste Duitsche arts, ' die van 
dat gevoelen is geweest. •— 
Zijn zoon EMAS FBBDERIK , 
te Aitorf in 1715 geboren f j 
en te Leijden in 1740 over- } 
leden , begon zi.ch door ƒ11* ( 
ne kunde te onderscheiden. 
Men heeft, hem eene «erW 
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litig in hét Latijn te dan
ken , der Engelsche verhan
deling van DOUGLES, óver 
het buikvlies. ••.-* 2° Apo-
logia pro medicis atheismi 
ncéilsatis, Amsterdam, 1736. 
— Er iis een veldheer HEIS-
TER geweest, die zich in de 
dienst van het huis van Oos
tenrijks onderscheidde * en 
in het begin der achttiende. 
eeuw, in een gevecht tegen 
de misnoegde Hongaren sneu-1 

velde.-, •'"' ;;• 

'*>HEM> (WlLI.EBOI.DUs), 
-abt van Roth , in Zwaben , 
van de premonstrafenzer or
de , en in die hoedanigheid 
onmiddellijk prelaat des 
ïijks i werd te JEroldzheim, 
den 6 September 1724 ge
boren* Hij beoefende met 
bet beste gevolg dé god- en 
regtsgeleerdheid, èn onder
wees vervolgens met roem 
deze beide wetenschappen. 
Hij' Werd in 1760 tot abt 
van Roth verkozen, en over
leed algemeen betreurd, den 
30 Octbber 1789. Hij heeft 
nagelaten: 1.° *NemeSis nor" 
Ier Una, soa modus corri' 
gendi canoiiicos 'regulares 
pramontratenses, Angsburg, 
1757, in 8.vo — 2,° Jnris-
pnldentia universalis exju-
HbUs canonico civili,roma-
110 r germanico tam ptiblico 
quam privato, feudali et 
criminali collecta, libri V., 
1768 —•• 1773, een diepzin
nig werk, vol geleerde aan
merkingen. '—. ZfRegtenen 

XII, DEEL, 

xoorregten der onmiddellij -
ke kérkvoogdijschappen des 
rijks, Kemptent 1782 —-
1785 , zonder naam des schrij
vers. Be daarin vastgestel
de grondbeginselen en de 
gevolgtrekkingen , dieec van 
worden 'afgeleid, verwier
ven de algemëene goedkeu
ring. — 4 ° 'Verschillende 
werken in;het Hoogduitsch. 
Men heeft ook aan zijne zbr* 
gen te darikeji, de uitgave 
van een werk, vol geleefde 
nasporingen , de vrucht der 
inspanningen van den abt 
STADELHOFER , zij n voorgan
ger, hetwelk hij op zijne 
kosten liet drukken ,• en dat „ 
ten titel voert; Historiaim» 
perialis ac exempti collegii 
Rhótensis in Sitevia ex mo* 
numerilig domesticis et ex-
ternis, potisgimam partem 
ineditis, eruta:",• Awgsbnrg, 
1 dl. in 4.to • 

HELDING (MiöHAê'L), uit 
Zwaben, bijgenaamd Smo- , 
.mus/, wijl bij zich, als suf
fragaan van het aartsbisdom 
Mentz, tot Bisschop van Si-
don liet zalven, werkte aan 
het Interim yan KAKEL V: 
Deze vorst gaf hein tot be
looning, het bisdom Mers
burg. HELDING werd door 
keizer FERDINAND in Ver
schillende gewigtige onder
handelingen gebruikt. Hij 
verscheen met roem op dé 
kerkvergadering van Trent& 
en overleed in 1561, injdert 
ouderdom van 55jar<«. Men 
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heeft van 'hem eenige wer
ken, onder andere Leerre
den r\an welke fSuRius er 
vele uit het Hoogduitse!) .en ; 
het Latijn heeft vertaald.; 
een Cathec&itmttèjf'enz. Hij 
was ^een geleerde en werk* . 
zame prelaat, die aan zijne 
studeerkamer al den.tyd toe-
wijdde, dien hij «billijker wij- \ 
ze aan zijne herderlijke be
dieningen kon onttrekken. 
Zijn leven i s door eenen on
genoemde zeer naauwkeurig 
beschreven. Men vindt het» 
zelve in het l . e dl. der Ök~ 
éervationes hallenses, onder 
dezen ti^UMlCHAEi,is0-

Ï donii episcagi Martisbur» 
gènsis «»(«. • ; . : • . . . ' 

IIBLENA , dochter van TRSTN- , 
DARUS en IIBDA., en zuster . 
van CiijriEMNESTRA , echtge- <; 
noote, van MBNELAS , koning 
van Sparta en, werd ge» ; 
schaakt door 'I*HBSBOS, die 
haar kort daarna ;terug guf. •? 
Vervolgens kwam PAJRIS , de ' 
zoon van .koning PRIAM haar 
schaken, «n voerde haar 
naar Tr^fe^ hetwelk.in ge
heel Griek.em.land «enen ..al-
gemeenen opstand tegen <jie 
stad verwekte. Na^at.^NEAs 
haar bij het schijnsel der 
vlammen, die Troje ver-
teerden., ontdekt had, .wilde 
bij haar als de oorzaak van 
het ongeluk zijns vaderlands 
dood en; maar VJBNUS Var-

—Bcheen "hem., ,en gaf hem • 
deze Wijze les, zoo uuttig 
4a Ae iegen spoeden: 

Non tibi Tindariilis faöics iio-
visa Lacoénse 

Culpatusgue Paris» Dirumin* 
clenjeniia dirum 

Has eveiftii qpes. 

Na den dood .van PARIS* 
was HELEKA met DEIFHO-
« I S , z|jnen broeder gehuwd* 
dien z-ij ;aan MENEI«AS over
leverde , om' .weder by hem 
in gunst te.komen. MENB-
.«•As geleidde haar .zegevie» 
rende naar Sparta» , Zopdta 
haar echtgenoot overleden 
was, begaf zij zich naar het 
eiland Rhadus ijj Poiaxo., 
hare hIoedv.erw.ante,.die haar 
aan ' eenen boom liet ophan
gen J om haar te ^straffen, 
wijl zij den ondergang van 
een oneindig aantal helden 
bewerkt had. (Zie HOMERI»-) 

HEIJENA iE>eilige)4 ia «^ 
•vlek Drepane in Bithy^ 
geboren, was -van eene g«* 
ringe afkomst,, aan welke 
zij .zich onttrok door de be
valligheden van haren geest 
en ,van haar gelaat» in ha
ren eersten stand -wa« "Q 
eene waardin. -CONSTAWÏ'I^ 
CH^OR-ÜS «trad niet n a a r in 

don echt; maar verstiet haar 
weder, toen DiQCkETiAN»* 
hem tot dë waardigheid *«? 
.C/snar -.verhief., DegeseM" 
deni-s meldt «ns niej, w»j 
er van haar sedert dien J p 
geworden i s , tot dat KoN-
STANTWN, haar «aan * ioi 

Jkeizer gekroond zjjfl de, tiaar 
aan het hof ierugri«p< ha»t 
den titel van AUGUST* g»»" 
*n haar al (Ie, aexhewft® 
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http://hIoedv.erw.ante


Het geven j die aan de moe
der van eenen keizer toe-
komen. IViet te vreden van 
haar aan zijn hof ,* en in zij
ne legerbenden te doen eer
biedigen , wilde hij, dat zij 
naar haar goedvinden over 
zijne spaarpenningen zonde 
beschikken. Zij bediende 
zich van dien invloed enkel 
tot welzijn der kerk en ter 
ondersteuning van ongeluk-
kigen. Omtrent het jaar 
326 bezocht zij * ofschoon 
bijna 80 jaren oud, de hei
lige plaatsen. Bij hare aan
komst te Jeruzalem, ge
voelde zij zich met een vu
rig' verlangen bezield, om 
het kruis te vinden, waar
aan JESUS CHRISTUS geleden 
had* Oit haat voor het Chris» 
tendom hadden de Heidenen 
alles in het werk gestejd , 
om de kennis , te vernieti
gen der plaats, waar het 
ligchaam des Verlossers was 
begraven geworden. Met te 
inreden van op dezelve een 
aantal steenen en bouwval
len verzameld te hebben, 
hadden zij er nog eenen tem
pel van VENÜS op gebouwd, 
en de plaats der opstanding 
ontheiligd, door op dezelve 
een standbeeld van JUPITEK 
opterigten. HELENA , beslo
ten om niets te sparen, ten 
einde in haar godvruchtig 
oogmerk te slagen, raad
pleegde de inwoners van Je» 
ruzahm, en al degene, van 
welke zij e enige inlichting 
kon erlangen. Men ant-

* :«* . ' • . ' | 3 l 

woordde haar, dat, indien 
.zij het graf des Verlossers: 
kon ontdekken, zij ongetwij
feld ook de werktuigen zij
ner folteringen zoude vin
den. De godvruchtige kei
zerin , liet oógenblikkelijk 
den tempel afbreken, en het 
standbeeld van VENÜS en dat 
van JÜPITER omverhouwen. 
Men ruimde de plaats op, en 
begon te graven. Eindelijk 
Vond men het heilige graf J 
er lagen drie kruisen bij, 
met die nagels, die het lig
chaam des Heeren doorboord 
hadden, en het opschrift* 
dat boven zijn kruis was ge
plaatst geweest;; maar men 
wist niet hoe dezelve te on
derscheiden, daar het op« 
schrift afzonderlijk lag, en 
aan geen derzelve verbonden 
was. In deze verlegenheid 
kwam de. H. MACARIUS» bis
schop van Jeruzalem, op 
het denkbeeld, om de drie 
kruisen bij eene aanzienlijke 
vrouW te laten brengen , die 
op het uiterste lag, en zich 
vervolgens door een aandach
tig gebed tot' Gfod gewend 
hebbende, bragt hij de krui
sen elk afzonderlijk in'aan
raking met de zieke, die bij 
de beide eerste geen het min
ste uitwerksel gevoelde, doch 
zieh volkomen genezen be
vond, zoodra zij het derde 
bad aangeraakt.' De heilig» 
HEI.KNA legde bij dit wonder» 
waardoor het ware kruis be
kend werd, en hetwelk door 
SOZOMENUS , THKC-POBKTU* en 

2 • 
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RÜFINÜS verhaald wordt, de1 

grootste vreugde aan den dag» 
Zij stichtte eene kerk op de 
plaats v waar hetzelve gevon* 
den was, en legde het in 
dezelve niet eenen grooten 
eerbied te rusten, "na«hèt-6-
zelve in eenen zeer rijken 
koker te hebben geplaatst. 
Na een gedeelte van hetzel
ve aan den keizer, har-en 
zoon, te hebben gegeVeyu 
die het te Konstaniinopel 
met veel eerbied ontving., 
zond zij een ander gedeelte 
naar dé kerk, welke zij te 
Bpme stichtte, bekend onder 
den naam van het Heilige 
Kruis van Jeruzalem,, en 

.schonk tevens aan deze kerk 
het opschrift van het kruis 
des Verlossers, dat in 1492 
hoven op een gewelf in een ' 
looden kistje werd gevonden. ' 
•Het opschrift, =dat in het 
Hebreeuwsch., Grieksch en 
Latijn is , is met roode let
ters' op wit gemaakt hout ge
schreven. Deze kleuren zijn 
>6édèrt' het Jaar Ï492 zeer 
verzwakt. De woorden JJS» 
sus en Judmorum zij>n geheel 
verdwenen. Het plankje is 
negen duimen lang, maar 
hetzelve móet eene lengte 
van twaalf duimen hébben 
gehad. Bet was in het jaar ' 
326, het 21.e jaar der rege
ring van EoNSTANTiïH, en ïn 
het 13.e van het pausschap 
van den H. SÏLVE»T.ER , dat 
de B- HEI,ENA het gewijde 
»hout vond. Zij overleed in 
de armen van KONSTANTWN, 
in het jaar 328, in den ou. 

derdom -van €Ö jaren, fle 
liefde, welke zij den keizer, 
haren zoon, toedroeg, belette 
haar niet, hem zijns missla- . 
gen te verwijten: zij hield 
niet op fcijne overijling <«• 
laken,; ten opzjgte van zij
nen vahschelijk beschuldigden-
zoon CRISPÜS (zie dat art*). 

HELEN A (Eiiivu JUMA)I 
dochter van keizer KONSTAN* 
TWN, dié haar, op verzoek-
der keizerin EUSKBIA, aa» 
JwtUNUs ten huwelijk gaf» 
Zij overleed kort nadat het 
Gallische leger JUMANUS, in 
360, het 5,4e jaar van haar 
huwelijk, tot August»* hai 
uitgeroepen. 

HeLpNus, een berucht waar» 
zegger, zoon van PsBiAM en 
HEGUBA. Van spijt verhit* 
terd, H*3,ËNA «iet ten huwe
lijk te hebben kunnen beko* 
men, verliet hij Troje,e» 
werd door de Gtfïeke» krij j?s* 
gevangen gemaakt. Daov 
zijn wraakgevoel aangedre* 
ven, ontdekte hjj hun, zeg* 
men, een veilig middel, o18 

die «tad te overrompelen» 
Hij voorzeide vervolgens aafl 
PYRRHUS «ene gelukkig* 
scheepvaart, en ontving va® 
hem Chaonië, alwaar hij ver
scheiden steden bouwde. " e 

zoon van ACHHAES stond hem 
ook ANDROMA*JHE, weduW* 
van HECÏOR, nP. BEWSNI» 
behandelde naar met bet 
grootste ontzag , «n. verwekt* 
bij haar eenen zoon, 'CE*' 
Tnmvs genaamd, la he* &&* 
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het j a a r H59 1 vdórX C. De 
proleet SAMUEI» volgde he.n 
in al zijne waardigheden op. 
HELI had den- ouderdom van 
•98 jaren bere ik t , ' en was ge
durende 40 jaren- regter van 
Israël geweest. 

«ïe Boek van. de .JEndtf geeft 
• ViaeiLrus een zeervoordee-
Jig denkbeeld van HESENUS 9 

ei» Verhaalt • het goede ont» 
. haai, hetwelk hij aan iEwEis 
deed ondervinden. •_ 

H E L I . — Zie io&cyxNh 

H E L I , hoogepriester der 
Joden, afstammeling van 
ÏTHAMAR, tweeden zoon Van 
ASRON, was de zevende hod-
gepriester, e» de opvolger 

•van ACHIBOL, Daa rb i j ten 
opzigtc van zijne kinderen 
OPHNI en PIHNEES,. drê zich 
in de regterlijke bedieningen 
aan allerlei buitensporighe
den overgaven, en het volk 
uitkleedden r ai te zwak was., 
zoo waarschouwde hem een 
profeet inden naam desHéê-
reni, dat,- ont. hem voor zijne • 
lafhartigheid, int het tegen- -

gaan der ongeregeldheden 
zijner zonen te-straffen, het 
opperpriesterscbap- uit zijne . 
familie zou weggenomen wor
den; hetwelk echter eerst'na 
het vierde geslacht plaats 
had, toen$Airoe, nit hét ge
slacht van* PHINÉES, k-lein-
Sioon van AaRON, tot die 
waardigheid werd verheven. 
Nadat OPIUM en PHINTÉES ïn 
eenen veldslag gedood, en 
de ark des Heeren genomen 

• was, werd H E M , bij het ver
nemen van dit berigt, door 
zulk eene smart bevangen, 

»dat hg van zijnen stoel viel 
en stierf* ~ De tijdrekenkun» 
dïgen stelles zijnen dood in I! 

HELIADËN, dochters des 
zonnen Gods HELIOS , en van 
CEYMENA,. ea zusters van 
PHAETON-, over> wiens JAOOA 
zij' zoo gevoelig, getroffen 
waren, dat de goden haar in 
populierboomen.-.en derzel-
ver tranen iff; amber, her-
schiepen» 

•f H E M AS VAN- HUODEGEM 
. (EMMAMJEL MARIA ADRIANUS 

GUH.AIN),- den I April 1793 
te Gtend geboren, toonde 
•reeds vröegtydig dten' geluk-
kigsten aanleg voor den staat, 
dien hij- door zijne deugden 
en door zijnen ijver vereerd 
heeft. Op het tijdstip waar
op hij in 1811- in het semi
narie kwam, was de kerk 
in rouw gedompeld) ter oor
zake van de gevangenschap 
van ,Pres V i l ; •" NAPOLEON 
wilde de scheuring-in Frank» 
rijk, voltooi] en , doormiddel 
van eene gewaande nationale 
kerkvergadering: door den 
slechten uitval van zijne on
derneming verbitterd, verdub
belde hij zijne slagen tegen" de 
bisschoppen, wier standva»* 
tigheid zijae oogmerken weer-

• stond; men herinnert zich 
aan welke vervolgingen de 
doorluchtige ros BBÖGEW (zie 

3 , • • • • • • , • • • . . . . • 
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«lat artikel) vatKtojMt af was 
blootgesteld; eerst te Vincen* 
net opgesloten, werdhij ver
volgens van de eènê balling" 
schap naar, dé andere- ge
sleurd ? het was in dien zelf
den tijd, dat hij het voorwerp 
van de onwaardigste behan
delingen was, dat men. bin
nen de muren van Qend den 
geestelijke zag* aankomen , 
benoemd om den wettigen 
herder te vervangen. De 
moed, welken; de kweeke-
lingen van het seminarie 
toenmaals aan den dag leg
den , is genoeg bekjmd; aan
gemoedigd door het voorbeeld 
hunner bisschoppen, verko
zen zij. de ballingschap én 
alle andere gestrengheden, 
waarmede men fien bedreig* 
d e , boven de veronachtza
ming van hunnen pligt. De 
heer HELIAS had toen gele
genheid, om die gehechtheid 
aan de regtzianige grondbe
ginselen aan den dag te leg
gen, die , als ware het, den 
grond van «ijn karakter uit- , 
maakten. Bedreigd van een 
der eersten te zijn, die den 
toom der magt zouden on
dervinden » kon geene vrees 
zijne standvastigheid ; doen 
wankelen; ook benoemde men 
hem tot Garde d' honneur, 
alvorens men zelfs over het 
lot _beslist had, dat Zg„e 
atudïemakkers moesten ón-
dergaan. Den 17 Augustus 
J8ld verscheen de heer HE-
WAS in de uniform van de 
nieuwe mJme voor den pre. 
fcct DKSWOUSBEAÜX, maar het jj 

zij wit sluwe wraakzucht, het 
zij» dat de onverschrokken» 
heid zijner antwoorden den 

.•ambtenaar verbitterd had, 
de afzetting had in de zitting 
zelve plaats, en het bevel 
werd dadelijk gegeven, om 
hem:jaiaar Parg» te rverioe-
ren. Daar in de gevangenis 
van Mt. Pelagie' opgesloten 
en als een staatsgevangene 
geheim gehouden, moest tój 
tegenstand bieden aan da 
middelen, die in het werk 
werden-gesteld, om hem van 
zijn besluit te doen terug 
komen. Weinig tijds daaf 
na, 'en» terwijl zijne meds-
broeders teWezet'hunnege
hechtheid aan de: wetten vart 
de kerk boetten ,̂  werd hij 
uit de gevangenis van St> 
Pelagife naar Eayanne *»• 
vóerd, om er. in, het leger 
van het Zuiden te dienen. 
HELI AS verdroeg deze nieu* 
we strengheid met dezelf
den moed, maar hij deed ',n 

eene zoo moeijelijke, m*»tt 

die , waartoe hij gergepen 
was» zoo ze^rverschillende 
loopbaan, de kiem dier zie»* 
te op, welke hem later aan 
nieuwe beproevingen moe»* 
blootstellen. Bij den val van 
NAPOLEON aan zijn e familie. 
zijne vrienden 'en aan het 

diocees teruggegeven» wa» 
hij enkel bedacht, om nut
tig voor de eer van God <e 

werken. Door zijne over
sten naar het coliegio **? 
Aalst gezonden, bragt M\ 
door zijnen- ijver veel t»B 

tot den voorspoed van ditgc ' 
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Bt&fi*t waarvan de Itöker 
weldra te schaterend: werd 
voor degene, die zich alleen 
inet het regt bekleed' waan-
d'ert',- on) te onderwijzen. Jn 
T-821 benoemden hem dezelf
de oversten tot hoogleeraar 
van do heilige Schrift in het 
seminarie.' In het midden 
van zijne onnoemelijke na-
sporingen en studiën, aan 
welke hij zich overgaf» om-
dien post waardrglijk te ver» 
vullen,, ham' Hij elke gele
genheid te baat, oiii degods* 
dienst nuttiglijk te dienen ; 
behalve het dèet dat bij' aan-
a*"ë uitgave- van verscheidene 
geachte werken- had*, nanti 
fi0 nog een zeer werkdadig 
aan deel aan eene uitgave, 
die het meest ons tijdvak 
tot eer zal verstrekken j- Wij 
wil'len zéggen, d-te van het 
BynoSicon Belg&suMy 'door 
wijlen den leeraar V-AÏ* DE 
VEÊDB begonnen en voorbe* 
reid, en zoo gelnkkiglijk 
vervolgd door dehHteerttAwr 
priester en handvestbewaar
der te Meckélen. Deze laat
ste hééft zelfs- aanhet hoofd 
van deze* kostbare verzamel 
Kng wèï willen erkennen, 
hetgeen- hij te danken heeft 
ann de medewerking van den 
Heer HEMAS ; niet alleen r 
zeïde hij , wilde deze Zoo 
dierbare en toegenegen vriend-
met mij' het werk deelen, 
dat eene zoodanige uitgave 
vorderde ;' njaar hetgene nog 
meer i s ; het werkzou nim
mer ui' het Hfcht gekomen 

zijn, indien de eörste,. se
dert den dood van den leer* 
aar VAN' DE VEÊDE er niet 
ernstig, op bedacht was ge- " 
weest , deze gedenkschriften ' 
te bewaren en in het licht 
te geven» Her wasaanhem, 
dat de- erfgenamen- van den 

• roemrijken leeraar de ver-, 
• zameling vart» deze kóstba- = 
• re bouwstoffen toevertrouw? 
deny Behalve de verdienste» 

; van- ©ris* deze- bewijsstukkeni 
bewaard té hebbt-n-, waarvan* 

'de verzameling als- een- ge-
denkteeken, voorde toenma-. 
1ige Belgische kefkopgerigt, 
kan beschouwd worden» De -
Heer HBUAS' had' dat van 
aan minder zWaarlij.vïge uit'» 
gaven med'ete Werken, maar 
die niet minder nuttig tot •" • • • 
de verdediging. van diezelf
de kerk Waren', Dö zaak 
d'er Godsdienst ging hen» al
leen ter harte èn Si) stelde 
een- levendig' belangd ih al < 
hetgene hij daeht dezelve te 
kunnen dienen. De Kerke
lijke studiën Waren het bij
zondere voorwerp-van zijnen 
ijver, en het was? weinig 
tij ds voor de geheeïe ver* 
zwakking- zijner krachten," 
dat hij het 'besluit nam om 
eene nieuwe uitgave van eèn 
in de seminarién zeer ver-
apreidf boek tè geven, enhij 
zou* hetzelve met kostbare 

. aanteekeningen naar 3e te 
dien einde verzamelde bouw-
Stoifen van Wrjlera den Heer > 
PACQÜOT verrijkt Irebben, 
waarvan hem<he* handschrift 

4 • • 
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door'den Heer VAN HUIVT* j | 
HEM, was toeyerfrouwd. Bij
zondere gedachten kwamen 
hem weldra geheel bezig 

, houden; de steeds toenemen
de, vorderingen zijner ziekte 
deden alle hoop van hem te 
behouden, verliezen. Van 
toen af hield hij zich. enkel 
bezig om aan God eene laat
ste opoffering van een ge? 
heel aan zijne eer toegewijd 
leven te doen. Zijne gods
vrucht scheen geheel op den 
oogenblik, toen hij het ge
luk had van de laatste hulp 
van de kerk te ontvangen. 
De heilige Schrift sedert 
langen tijd het voorwerp van 
zijne onophoudelijke studiën , 
was zijne zoetste vertroost 
ting geworden» hij vond in 
de menigvuldige toepassin
gen van derzel ver tekst eéne 
verligting in zijn lijden: al 
zijne woorden toonden de le
vendigheid yan zijn geloof,, 
zijne volkomene onderwer
ping aan den wil der Voor
zienigheid , de kalmte en de 
goedheid van zijn hart aan. 
Op de aan nadering des doods 
vereënigde hij zich geheel 
met den op het kruis sterven
den Zaligmaker; en het was 
op vrijdag den 5 Februari) 
1830 dat hij den geeBt in deze 
godvruchtige gevoelens gaf. 

HËIICEA. — Zie CAMSTO. 

HEMNANDUS» — Zie E u -

HEMODOBUS', een der ho-

veljngen van SEI.EUCÜS PH> j. 
toPAToft, koning van Syrië, T 
ontving in 276 vóór J. C. ' 
bevel, van dien vorst * om in 

I den tempel van Jeruzalem ! 
: te gaan, ten einde er de s 

schatten uit weg te nemen. 
Terwijl de priesters de hulp 
des Heeren tegen deze heilig- j 
schending afsmeekten , wflr , 
de HELIODORUS in de schat' 
plaats dés tempels treden. 
Hij werd er door engelen uit 
verdreven, die hem zoo ge- j 
voelig troffen, dat hij als i 
dood ter nederviel. Nadaf 
de hoogeprïester ÖNIAS het j 
offer voor hem had opgedra* j 
gen , gaf God; hemde ge- | 
zondheid weder,; en liet hènt j 
door dezelfde engelen >, die 
hen» gestraft hadden» zeg* 
gen, van alom de magt Gods 
te verkondigen. HEMODOBÜS 
gehoorzaamde aan .dithevel, 
en legde getuigenis der waar
heid af. - : fc 

HEMODORÜS r , eén- schoone | 
geest van Emisa in Pheni» 
ciè', schreef in zijne Jeugd 
den roman der Minnartjè'n 
van TBMAaENVS en CaA&t* ,, 
CLBA, in het Grieksch en 
in het Latijn in het licht ge
geven , Parijs, 1619»in 8'v0« 
Een werk, waarin de zedéi» 
niets te winnen hebben, waar- ' 
uit men geene enkele nuttige 
les kan putten, en waarbij i 
het tijdverlies het gering8*6 

kwaad i s , dat er voor dele« jj 
zers uit voortvloeit. C^\e 

AMYOT). HEIIODORVS had dit 
I geschrift vervaardigd, fc>en 
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hij tot bisschop van Trica in 
•Titesaaliè', was verheven; 
men heeft: gezegd * dat hij 
afgezet "was, wijl hij het 
niet wilde intrekken of her
roepen; maar zulks;: is niet 
zeker; SPCRAT%S,: PHOTIUS^ 
noch de andere schrijvers, • 
met uitzondering van NJECE-
PHÖKUS , spreken, niet over 
deze weigering * noch over 
deze ;afzetting. Het is niet 
minder zeker, dat het een 
voortbrengsel i s , hetwelk hij • 
moet veroordeeld hebben, in
dien hij, bisschop geworden 
zijnde, den geest; van zijnen 
slaat bezat. De roman van HE-
XIODORUS is in bet Grieksch; 
dezelve is in bijna alle talen 
vertolkte Deze prelaat bloei
de onder THEOJOOSIUS den 
Qroote, £De beste uitgaven 
AetEtkiopica, of töinnttrij'én 
van TasACfBXus en CHARI-
CJbEAt zijn die van Parijs, 
1804, 2 dl.n in 8,vo (door 
den h.r CQRAY), en van 
Staatsburg •> 1806, 2 dl.n in 
8.vo, die het 2.e en 3-e dl. 
der Verzameling van Griek-
•sche toiüans uitmakenj. 

, HELTODOUUS van Hiarissa, 
een Grieksch wiskunstenaar, 
beeft twee Boeken over de 
gezigtkunde nagelaten. E-
RASMUS BARTOMNUS liet de-
zelve in het Grieksch en La
tijn drukken, Pari/», 1657* 
in 4.to., 

HEUOGABAÏ.US , Of EtAGA-
BAMJS (VABIÜS ANTONIUS), 

Romeinsch keizer * . bijge
naamd de SARJJANAPALVS 
van Rome •, werd in 204 tè 
Antioehië geboren , uit eènér 
misdadige gemeenschap <:- van 
CARACAM.A -.-met-i zijne nicht 
=SCBMIAS< Hij werd dooi- de 
J?henioiërs tot zonne-priester 
verheven , én h e t r i s van 
daar, dat hij den naain van 
HEÜIOGABALUS hééft ontvan
gen* Jtfa den dood van MA-
CRINÜS, in 218, werd bij tot 
de keizerlijke waardigheid 
verheven» Ofschoon de se
naat misnoegd was, zich aan 
een kind' van 14 jaren on
derworpen te zien, erkende 
dezelve hem als keizer, en 
gaf hem den titel van Au
gustus. MCESA , zijne groot
moeder , en JSOBMIAS* ïsijne 
moeder, werden meet den
zelfden titel vereerd» H E -
laoGABAtüs vereenigde met 
de willekeurige inborst van 

een driftig grijsaard,, al»de 
eigenzinnigheden van^eeneh 
jongen losbol. Hij wilde» 
dat zijne grootmoeder in de 
vergaderingen van den senaat 
zou worden toegelaten;, • étt 
dat zij hare plaats bij de 
consuls had. Hij rigtfe op 
den berg Qurinaaleemn se
naat van vrouwen op, alwaar 
zijne moeder, een gedrogt 
van ontucht., zulk eenen zoon 
wel waardig, bevelen gaï 
over de kleederen en demo
des. Het keizerlijke paleis 
was slechts eene plaat* van 
schandig leven, door datge
ne bewoond, wat sm wei 

"5 
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doof geboorte dis doorreden 
het eerlooste in Bonte was» 
De koetsiers en tooneelspe-
lers maakten het hof uit van 
dien dontmen booswicht, wel
ken men keizer noemde* Ei
genhandig doodde hij: GAN-
K Ï S , z$nen leermeester, die 
hem zijne losbandigheden 
verweet» Eene der dwaas
heden-van HEMOGABALUS was, 
den god ELAGABAI., dien hij 
Wit PAenicië had medege-
bragt, te doen aanbidden. 
Deze god: was niet anders 
dan een groote zwarte steen, 
van . onderen rond, en: spits 
van boven, bij wijze van ke- . 
gel, met zonderlinge figuren. 
HEi.w&aBsii,üs liet ter eere 
van deze belagchelijke god
heid eenen tempel bouwen, 
dien hij met de, uit al de 
andere tempels geroofde goe
deren versierde. Hij liet uit 
Kkrtkago al <fe rijkdommen 

• van den tempel 'der maan 
brengen, het standbeeld van 
Bitnet uit denzelven wegne
men, dat hij in den tempel 
van zijnen god plaatste, dien 
hij met haar huwde. Der-
zelver bruiloft werd te Rome 
en in geheel Italië gevierd; 
hij liet zich ter eere van de 
nieuwe ecbtgenooten besnijw 
den, en offerde htm kinde
ren van den eersten rang. 
Degene, die aan dezelve gee-
ne huid» wilde bewijzen, 
werden door de witgeaochtste 
folteringen van het leven be
roofd* HELIOGABAMJS trad 
gedurende zijn vierjarig be
stuur met vijf vrouwen in-

1 .' 
den echt. Eene' zijhervrw- } 
-wen was eene Vestaalsche' \ 
maagd; en daar zulks eene' 
heiligschending onder de Ro* |' 
meinen was, an fewoordde hij, | 
aan degene, die hem zulks 
verweten; Niet* past beter ! 
dan het huwelijk van eene» | 
priester met eene Vestzak 
»che maagd* Weldra kwam- j 
hij op een nóg veel vreemder ' 
denkbeeld: hij* verklaarde 
openlijk, dat hij eenevrom* !: 
was. I n - die hoedanigheid* 
huwde hij* met een'zijnerof* j 
ficieren, ett vervolgens mee \ 
een? zijner slaven» Een ge* 
nootschap, in' zjjn paleis op
gang* i gaf uitspraken öyeB 
de uitgezochtste, schandelijk" 
ste ontuchtigheden.- • India* : 
hij1 ift ontucht fl*e losbandig" 
ste keizers evenaarde, over* 
trof hij dezelve alle in ver* 
kw ra-tingen» Hij is do eer» 
ste Bomein, die een geheel | 
zijden' kleed- heeft gedragen 
Om in zijneoverdreveneuit* 
gaven te voorzien, overlaatf* 
de hij het volk met belastin
gen. Hijf beschouwde hetf-
zelve, even gelijk dé kind6* 
ren een vogeltje beschouwen»- • 
dat hun tot speeltuig dientr 
Het strekte hem tot-vermaak* 
lieden uit de laagste klasse 
des volks ten avondeten te 
verzoeken. Hij liet hen^P 
groote blaasbalgen vol wm« 
•zitten, die eensklaps los ge» 
laten wordende, hen op den 
grond wierpen, om de prow 
der beeren en wilde dieren 
te zijih Déze bloedige toe* 
neelèn vermaakte» b**** 
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Somtijds verzocht hij acht 
grijsaards» acht kaalhoofdén , 
acht eenoogtgen, acht kreu» 
pelen te eten. * Eigenzin
nig- , dwaas- en wreedheden, 
zegt een wijze staatkundige, 
die zich onder het bestuur 
der willekeur steeds zullen 
vernieuwen, wanneer de des
poot een gewelddadig of be
dorven mensch zat zijn." 
Zijne soldaten sloegen - aan 
hét muiten: -hij. wilde dezel
ve bevredigen; maar wijl hij 
daarin niet konde slagen, 
ging hij zich in hét heime
lijk gemak van de legerplaats 
Verbergen: naar het voor

beeld van alle dwingelanden, 
zoodra hun ijzeren en aarden 
sehepter zich tegen de ver
bolgen volken verbrijzelt» 
Men ontdekte hem met zijne 
moeder SCEMUS, - die hém 
omhelsd hield, en volgens 
het meest algemeene gevoe
len, ónthalsde men hen den 
10 Maart 222 r want het juis
te tijdstip van zijnen dood is 
door de schrijvers verschil
lend opgegeven. Nadat zijn 
lijk door de straten van Rome 
gesleept was, werd het in 
den Tiber geworpen. De 
senaat wijdde zijne gedach
tenis der eerloosheid toe , en 
de nakomelingschap heeft dit 
billijke besluit bekrachtigd. 
HEMOGABA.I,US Was slechts 18 
jaren oud, waarvan hij 3ja
ren , 9 maanden en 4 dagen 
geregeerd heeft} maar hij 
was oud in het stuk van mis
daden en buitensporigheden , 
e» haft e* ealk een verba* 

zend aantal begaan, dat men 
dezelve als het het gevolg 
der geschiedenis eener eeuw 
zou beschouwen. Het Leven 
van HELIOGABALUS is beschre
ven door LAMPRIÏWS. ANT. 

:GUEVERA heeft een ander 
met meerdere bijzonderheden 
geleverd. 

HELI. (MAXIMILUAÏÏ), een 
"sterrekundige des keizers , 
en bestuurder van het o&-

rrervatorium van Weeneit» 
overleed in die hoofdstad van 
Oostenrijk^ den 14 April 
1792. In Hongarije den 15 
Mei 1720 geboren, begaf bij 
zich-onder de Jesuiten en 
maakte in korten tijd ver
bazende vorderingen in de 
wiskunde, -tot welke zijne 
vreedzame en kalme ziel , 
hem-bijzonder geschikt maak
te. Reeds in 1755 werd hij 
tot sterrekundige van het hof 
benoemd, en sedert 1757, 
liet hij niet na , om jaarlijks 
eene verzameling van waar
nemingen in het licht te ge
ven, met zorg ontworpen, 
en verzeld met geleerde aan-
teekeningen; zoodat bij zij
nen dood, deze Verzameling 
reeds 35 boekdeelen bevatte. 
Daarenboven heeft men- van 
hem: 1.° Elementa mrithme-
iicm numericcB et litteralisr 
Wéenen, 1761. — 2.° De 
sateMte Venen», Weenen> 
1765. Men ziet in deze Ver
handeling, hoe zeer deze 
groote sterrekundige «»n '** 
ijdele hersenschimmen «it 
denkbeeldige óntdekki»ge»> 



14© H E Ju» 

yan • v^ïen J!ijnér.ikoBstgenoo-
- ten Verwijderd Was» — 3° 
f)e JParallaxi Bolis v 1772. 

—'^4.c' Observatiotransitits 
VemriSstinte disetim solts, 
•die l^J^niiJ769, Hij was 
tot deze waarneming, door 
&ên Icon ing van Demmarhen 
beroepen, en had? zichtte 
dien einde naar Wardkus', 
in; LUpliwd begeven. - - 5.ff 

E^ae Verzameling der waar
nemingen der paters HAIXER-
BTBJN en KO3GÏ.ER iWeenen,, 
nWf 2 dl.Tï in 4.to Zjjne 
wijze van waartenemen en 
te berekenen, behoorde wel 
Biet tot de vaardigste, rnaar 
zij was zeker. Op eerièn 
zêfeeren dag, dat de abt DE 
Ï*A €AiMiB met hem dezelfde 
waarneming -maakte.»^vér-
schilder pater HELI. ëenige 
minuten met hem.} de abt 
scheen ér zeer verwonderd 
©ver; maar na de beide be
rekeningen vergeleken, i e 
hebbett, had hij de openhar
tigheid van te bekennen , dat 
de zijne: gebrekkig en'.«»-;' 
naauwkeurig was. Hij stond 
in briefwisselin g met de .be
roemdste sterrekundigen van 
Europa, die hem raadpleeg
den en zjjne teregtWjj zingen 
aannamen, zonder dat hij 
zich ooit over dit Vertrou
wen eenige aanmatigingen 
maakte. Dè grootemannen 
«yn op de hoogte van hun-

n nen foémj de lUeinèJ zieliètt > 
zijn tegen den dikwerf val*- j 
sëhen en ntigemaakten luis* [ 
ter nipjE bestand» die heff f. 
omringt. Door de beroemdste 
reizigers bezocht en bewon
derd, had bij 'altijd''dive'een
voudigheid , welk'e nieü zon» 
der moeite behoudt» wan.* j 
neer méh inëer omgang met 
de boeken dan niet de we* | 
rëld heéfti De dorheid der 
meetkunde yëtfflaauwde zijn» 
godsvrncht niet j die steeds 
levendig»••- tesder en vrucht
baar i*1 heilige* Werken was. 
By ontbrak nooit om des 
Zaturdags ter. eere van de 
heilige Maagd- t© VastenV 
0'et beschouwen des Hemels 
was voor hem'eèn voorwen*' 
Van overweging, en onder»S" 
t ingJhij «ag aan denzelven 
niet,. zoo als'ïyk, JLASDB, e» 
andere fldele bespiëgélaar»» 
de wanorde der stof» Da!*r 

hfet toeval in de ïuimte d a 
lende, l In deze onmetel|«fr 

stad, des grpotenKotoiïtg» X h 
beschouwde hij het wonder 
: der orde en deV gehoorzaaffl-
- beid ,,da;t;d:e.Schepper w 
voorkeur in die verheven» 
g*westen heeft geplaatst» 
om* er het tooriëel duurzame 
en treffender van 4e 'i»a* 
ken (**), Deze menigte W 
schitterende ligchamen Wfl& 
voor hem als voor den hei-
ligen JOANNCS CmtïSöSÏOïW8» 

(*)Ciyitas RCgis m a g n i , Ps# ^ 

srlorSse 'n^ÏÏÏIT 3 e^m, in fimameuto.caïï respta t^ 
l u b suis ,S Sa^(!t , s t a b u n t «*judicium «t-oon deficiënt in ** 
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«oö «vele eeuwige^ predikefs 
de* : grootheden Gods '(*).. * 
Zijne belangeloosheid ging 
zoo ver, dat hij ondanks de 
herhaalde aanbiedingen der 
keizerin MARIA TIÏERESU na 
<de :vernietiging der maat» 
schappij , geen beneficie wil
de aannemen; hoe nuttig en 
hoe' eervol hetzelve ook we
zen mogt: alles* wat hij had 
ging van zijne handen in 
die der armen over , en biĵ  
zijn overlijden, kon men 
Jiaauwelijks genoegzame pen
ningen vinden, om de kos* 
<ten te betalen, door zijne 
Jaafste ziekte te Weeg gfe-
Magt* 

HEI/LANICUS van Mitylene, 
een beroemd Grieksch ge
schiedschrijver j 12 jaren 
vóór HKRODOTUS , in het jaar 
494 vóór J.C» geboren, had 
de: Geschiedenis der oude 
Koningen der wereld en der 
eerste stichters der steden 
geschreven. Dezelve is niet 
lot ons gekomen» • 

HEIJCOT (JOANNES), te Pa
rijs, den 15 Februarij 1766, 
in den ouderdom van 80 ja
ren overleden, onderscheid
de zich in de scheikunde. ' 
Hij was lid der akademie 
van wetenschappen vin Pa
rijs , en der koninklijke 
maatschappij van honden. 
Hij heeft herzien en met 
zijne aanmerkingen verrijkt, 

(*) Prsedicatlone perpetua sui 
CHRVBOST. -* Zie de Qbserv, philot 

de op bevel van het miriis- -
terie vervaardigde, vertaling
e n ' het Fransch) der Ver-
Mndeling over de \ smelting • 
der, delfstoffen èti,4er gie
terijen , in het Hoogd. doof 
SCHÖTTBK geschreven» tè 
Partj's, ::1750 en 1753./in 2 
dl"" in 4.to gedrukt. Nog 
bestaat er van hem: 1.° VArt 
etc* {De kunst om lóol* en wol* 
lenstoffén te verwen enz,) , •>. 
17ö0 ;en 1752, in 1 2 ^ - -
2i* Verhandelingen, in de-
Memoriën der akademie van-
wetenschappen opgenomen. 
— 3.° Eenige andere wer
ken, met even zoo veel zorg 
als de voorgaande geschre
ven. HEMIOT was eerst voor 
den geestelijken staat be
stemd; maar een scheikun
dig boek, dat hij bij toeval 
vond, bepaalde hem geheel 
en al tot deze studie. Zij
ne vrolijke en verpligténde 
inborst, maakte hèm teedere 
en opregte vrienden. Hij 
werkte van 1718 tot 1732 
aah de uitgave der Gazette 
de France» 

HEMUBREKER (THEODORÜS),; 
een schilder, de zoon van 
eenen toonkunstenaar, werd 
te Haarlem, in 1624 gebo« 
ren , en overleed in dezelfde 
stad, in 1694. Op zijne 
reize, welke hij naar Rome 
deed, om zijne talenten ver
der te ontwikkelen , namen 
hem de MEDICISSEN in hun 

loaiiuntur majestatem ahtnori*. 
. N.» 196. 
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paleis op. Zijae zeden, zijne 
godsvrueht, en zijne mede
lijdende liefdadigheid, ver
hieven zijne •begaafdheden 
op eene buitengewone wijze. 
Deze meester muntte vooral 
«rit, om in het klein vrolijke 
onderwerpen te, schilderen* 

•f HEÜMERS (JAN-FBEDE-
«lic), een Hoüandsch dich
ter, werd te Amsterdam in 
1767- geboren. Hoewel zijne 
opvoeding niet op de beoe
fening' der letteren en we
tenschappen was gerigt, 
openbaarde hij reeds Vroeg 
eene bijzondere neiging voor 
dezelve, en legde zich toe, 
op de levende talen; die hem 
bijzonder nuttig moesten zijn, 
voor het beroep van koop
man , waartoe hij bestemd 
was* Hij maakte snelle vor
deringen in de Fransche, 
Ëngelsche en Duitsche ta
len , en kende de voornaam
ste schrijvers, die in dezel
ve hebben geschreven» toen 
Jrij beproefde om verzen in 
zijne moedertaal te maken. 
Hij begon in den ouderdom 
van negentien jaren, met 
eene ode getiteld: De Nacht, 
waarin ;men veel dicht-
vuur opmerkte, en Waarvan 
cenige strophen het talent 
reeds ontwikkelden, dat ha
ren maker eens onder de 
beroemdste dichters van zij
ne eeuw moest plaatsen. De
zelve • werd opgenomen in de 
Verzameling van Gedichten 
van verschillende Schrijvers 
'm het lieh.it gegeven, door 

den Heer UILENBROEK te Am> 
sterdam, l.e d.11788. Véle 
losse stukjes van HEMERS 
werden vervolgens indezelf-
de verzameling geplaatst, 
als ook in een ander geti
teld: Dichterlijke Gedack-
tebeelden. In deze laatste 
bevindt zich de Ode, g e 
teld? De Dichter, een be-
wonderingswaardig; voort
brengsel, vol vuur, schit* 
terende beelden, en geluk
kigste uitdrukkingen. HBU 
MEBS bepaalde zich niet tot 
deze kleine zamenstellin* 
gen; «ea öedicht in Me 
zangen , ' getiteld ; ^"*J*i 
TBS, verscheen in 17»0* 
in 4.to (herdrukt in 1815, 
in 8.vo). Dit wérk* uit de 
pen van eenen jongen dich
ter gevloeid, Werd met de 
welwillen dheid onthaal «»die 

men gewoonlijk aan de voort
brengselen van dien ouder
dom verleent, wanneer mei» 
er vonken eener genie, «» 
.ziet schitteren, die bWM» 
eens haar vaderland tot roera 

te verstrekken. Het ojcn-
terlijke vuur van den sebrfl* 
ver'blinkt er in eene w«* 
nigte van plaatsen in '»'*» 
ofschoon voor het overige"11 

werk geene sehoonheden van 
de eerste orde oplevert, «f 
als mèn er in zijne $r"7i 
ten van eenen lateren _qp 
ontmoet. In 1798 gaf UJV 
MEBS een treurspel in \ 
licht, getiteld: DtSOXAI** 
of de bevrijding van Amn'> 
het werd te Amsterdam t«» 
tooneele gevoerd, W0^ * 

http://lieh.it
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«afflcte geen opgang, en de 

t schrijver .bekende zelf, toen 
«ijn, smaak meer gelouterd 
was, de gebreken j «die niet 
toegestaan hebhen, dat dit 
stuk, waarin echter vele 
schoon e dichtregelen voorko-
üoen , ojp het taoneel-register 
bleef. HKLMERSbeminde het 
-schouwspel en bezocht -het-

j «elve dikwijls. Daarde-hol-
' landsche dagbladen alleenlijk 

.aan de .staatkundige berigten 
<zijn toegewijd , en vele gee-
ne letterkundige bij bladen 
-hebben* zoo als de Fransche 
•dagbladen, zoo wilde HBI.-
*IEBS in de*e gapihg voor-
jzien, -door: de uitgave van 
een afzonderlijk blad., alleen 
ftot tooneelkundige .critiek 
bestemd. Met dit inzigt be
gon hij er "<een onder denti-
Ael van BLoUdndtcUe.seikomB' 
Jtfirg van Amsterdams maar 
,er verschenen «iet meer dan 

.-«es NQ£ van in het Jicht, 
1 ,die evenzeer, bewijzen en hee-

•aeer de -schrijver op de hoog-
4e vanaijne onderneming was, 
.en den geringen smaak, dien 
•aijne Jandgenooten voor der-

^, .gelijke letterkunde hadden. 
|. ,'-*w- Sedert «iït tijdstip vervaar-
j digde hij enkel losse -stuk-

i •"'• $es, meer of min uitgebreid, 
[ waarvan et vele door,hem 

weiden voorgelezen in de 
kringen der liefhebbers van 
ée nationale, dichtkunde. De-

•**• «e gedichten zijn vervolgens 
verzameld en te Amsterdam 

' Sn twee deelen, in 8,-vo in 
"het licht gegeven,, 1809— 
1SJQ, -onder den titel van 

Ï4. '.' f l43: 

Qedichten. Zij worden sH< 
geineen grootelijks op prijs 
gesteld,.en wij vreezen nieit 
te verzekeren, dat nooit eeni-
ge verzameling zulks meer 
verdiende, zoo Wel met be
trekking tot het oorspronke
lijke dèr denkbeelden, der 
kracht «n dersierlykheidder 
uitdrukkingen, als ten op-
zigte der verhevenheid; en 
van al hetgeen, wat dert wa
ren dichter uitmaakt, zoo 
als HoRATiüs den zelve , be
schrijft ingenjkitncui Ht, eui 
mem divinior atque m Mugn& 
sonaturwm. Dit onthaal van 
bet publiek, dat niet ver
schilde van . -dat;, hetwelk 
den schrijver in de letter
kundige kringen van Amiter» 

i dam was te beurt gevallen, 
en dat hij niet ophield in 
het ver-velg te genieten , moe
digde hem aan, om een werk 
van eene grootere uitgebreid
heid te ondernemen., bet was 
een dichjtstuk in ^es zangen, 
-tot * titel ,en onderwerp heb
bende de HollandscJie Natie> 
bij las er stukken uit voor, 
die in de maatschappij te 
Amsterdam levendig toege
juicht werden. Hij gaf het 
eindelijk in 3.812, onder de 
boekcensuur van NAPOUEON, 
in het l icht , die er vele ge
deelten van schrapte; in de 
tweede en derde druk van 
dit waarlijk nationaal gedicht 
hersteld, dat zonder tegen
spraak., niettegenstaande «e-
nige kleine gebpeken een der 
verbeven«te der holland«che 

i| dichtkunde is% De Jïpisod* 
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van BEYLÏXGS dood te be* 
WOndërensWaardig; men kan 
hefc bijna niet zonder aan
doening lezen. HJSMHEBS? over» 
leed>-tè Amsterdam den 26 
Febriïarij 1813 »én werd zon
der eenigen luister, op het 
kerkhof te Muiderberg, op: 
een uur afstands van deze 
hoofdstad, begraven* Na zij
nen dood, verzamelde men 
de Dichtstukken , welke men 
in ïijne portefeuille gevonden 
had, en zij werden teH«a*> 
lem in twee deelen, in 8.vo 
in het licht gegeven , 1814 
—i.1815; (Nagelaten gedich
ten). Er verschenen in 1815 
te Amsterdam, nagelatene 
Gedichten, van dezen schrij» 
ver in het licht, onder den 
titel van Nalezing van Ge--
dic&ten, en andere die in 
de hulde van de nagedach' 
ienis van JAN JPnEDEMK 
HELMIERS in het licht ge
geven zijn, door de Heer en 
MEIJER, VAN HAIT, H. H. 
KI,EIN en B. KLEIN. Het is 
in dit laatste werk , dat men 
wijdloopige berigten vanden 
schrijver vinden kan, die 
het onderwerp Van deze be
schrijving uitmaakt. HED* 
MEKS wordt met regt als een 
der grootste HoUandsche 
dichters beschouwd. De Heer 
H. H, KLEÏM, vreest niet 
in het bovengemeld werk, 
hem den naam van Holland* 
gchen HOBATWS te geven. 
Ofschoon men moet beken
nen , dat men in de Gedich
ten van HEIVMERB oden vindt, 
4«a *orst dep fioraeinsche 

lierzangers waardig, is het 
niet te min* billijk te zeg- I 
gen, dat de HeerenBILDEB- i 
mm, FEITH (zie die acti* 
kels) en TOLLENS ook aan
spraak kunnen maken, op 
dezen schoonen titel. Wü 
zullen niet. op ons nemen, , 
van uitspraak te doen, tus* ; 
schen • deze vier groote dien- , 
ters , die allen de eer van j 
hun land waren, en de laat
ste nog is.- Wy zullen voor 

| degenen, die niet willen» 
1 dat men stilzwijgend datge

ne voorbij ga» wat een be
roemd schrijver geschreven 
heeft, bijvoegen , dat er nog , 
drie onuitgegeven ««evoe* 
ringen van HÈUMERS bestaan, 
waarvan de eenè eenei ver
gelijking i s , tan de Fran
s e ntet de Hollan^he 
dichters, in het heldendicüt, 
het treurspel en de ode; ne 
andere een lofdicht op ^ 
CBETU WH-HÉLMlNAyANMBR-
KEN, eene zeer beroem^ • 
dichteres. De H e e r ; B ^ 
MEES sprak deze beide i _ 
devoeringen uit, in de maai. 
schappij Felix MeriWi« 
Amsterdam, de eerste »' 
den ouderdom van l?j«re"' 
en de andere weinig «Ju. 
daarna: de derde -heelt»• 
onderwerp den hof van.•«»" 
zèrJüttJumsi H ë t p 0 - - n l 
van HELMERS i r na *We 

dood geschilderd, door J-Y* 
SMIES; en vervolgens door v 
VAN SENÜS gegraveerd; " 
vindt hetzelve op het tW 
blad van het eerste deel w 
ajjne Nagelaten* QedtcMt* 
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HELMON* (JOANNBS BA*>ÏIS-

Vk VAN) , i een Brusselsch 
edelman, in 1577 geboren» 
vestigde zich te Vilvoorden•, 
alwaar hij een groot gedeelte 
Van zijn leven doorbragt, 
zich geheel en al aan de 
beoefening der schei? enge; 
neeskundè overgevende.: - Na 
in zijne .verhandeling De 
fnagnelica vulnerutncnratio» -
«e» en. in* andere door hem 
geschrevene- werken, dwa
lingen te hebben onderwe
zen, die , volgens het oordeel 
der theologische faculteit van 
Leuven, openlijk kettersch 
waren , werd hij in degevan* 
gen is van het aartsbisdom 
Mechdèn ? opgesloten ; hij 
herriepyervolgens zijne dwa» 
lingen;' onderwierp al zijne 
schriften aan het oordeel der 
Koomsche kerk i leefde als 
«en. goede- Catholijke, door 
alle weidenkenden geacht, 
en overleed/,_• na: de laatste 
sacramenten met: zeer vele 
stichting te hebben ontvan
gen, den-30 December 1644; 
Wij ontleenen dit verhaal j ' 
p : de op verzoek zijner 
weduwe , pa zijnen .dood , 
door den aartsbisschop Lvan 
Mechelen afgelegde getuige
nis , gedagteekend Brits/tel, 
den 23 October 1646. VAN 
HEÏIMONT was weinig boven 
een, kwakzalver verheven , 
en volgde blindelings de 
droomerijen van PARACÉLSUS , 
men erkent in hunne ge
meenschappelijke denkbeel
den het mewéritmu» en het 

XH. DEKL. 

cagliosirocismnt onzer da
gen. Zijn algemeen genee»-
middel was een e. hersen
schim, die hein niet aan 
den dood 'kon ontweldigen. 
Hij bezat daarenboven, even 
gelijk PARACELSUS ," de ijdel
heid van eenen adellijken 
Duitschet: daar hij door het 
beoefenen der geneeskunde 
meende zijnen rang te kort 
te doen., verliet hij zijn va
derland f en verscheen eerst 
tien jaren later weder jn 
hetzelve. De beroemde Ei> 
ZKvm werd met het druk
ken der verzameling van, 
werken van- VAN HÉI.MONT 
belast, die onder dezen ti
tel in het lic,ht verscheen J 
Qrtus medicina, id est int» 
tia physiG<B:innttd&ta9 pro» 

' gressy* wtedminm nbvu*, in 
morborupt ultionetn ad vi» 

| tam fongamf Amsterdam» 
1648, 165?, in . 4.to, Vene-

' Hè', 1651, in foi. De*& 
zelfde verzameling der wer^ 
hen van VAN HEI,MQNT is la
ter verscheidene malen her* 
drukt, onder den, titel van 
Opera ommaken in het.Ne-
derdujitsfih * Eransch en En* 
gelsch vertaal^» De voort
brengselen van. dezen schei
kundige zijn meestal na zij
nen dood in het licht gege-
ven, en men acht dezelve 
weinig,•.-.omdat... zij zonder 
orde en zonder verband zijn* 
het handschrift was aan den 
drukker overgelaten , zonder 
herzien te Wijn; maar men 
stelt meer belang ia d ie , 
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welke Wj zelf 4ieeft in het 
licht gegeven* Zijne schrif
ten 'handelen oyerde natuur-
of geneeskunde. De voor
naamste zijn:; 1*° De mag' 
netica vitlnerum curatione, 
Parijs, 1621, in 8.v© '•*-
2° JiebriiM doctrina in au* 
4ita. •— Si' Ortusmedicina* 
- ^ 4-° Supplementwn de 
•aquis Spadanis, buik, 1624 i 
in 8JVO ënz. HENDRIK BE 
HEERS , lijfarts .der prins-
bisschoppen van Luik ,• ERNST 
en EERBINAND , wederlegde 
deze verhandeling, dooi- zij/. 
«e Depfenténïim supplernen* 
ii de Spadanis fontihus,' 
LuiAj 1624 j in 8>° r - Zie 
PAUACEÜSOS fin GociiENius. 

HEMONT (de vrijheerFnAN-
ciscüsMiEBCüRWsvAN), zoon 
van den voorgaafidej in 1618. 
geboren,- verbond zich, nog 
zeer jong zijnde, met eene 
troep heidens of landloopers. 
niet welke hij verscheidewe 
gewesten doorkruiste. Me» 
hield hem verdacht den steelt 
der wijten te hebben gevon
den, w$l hij met geringe 
inkomsten vele verteringen 
maakte; Hij heeft werken 
over godgeleerde onderwer
pen nagelaten; 1,* Alpha-
beii vere naXuralis Hebrai-
ei deUnéttHo, •>->• 2;° Go^i* 
tatiöneg super quaiweprio* 
ra capita Greneseos > Amster
dam, 1697, in- 8.V0 *— 3.° 
De attrihutig divinig. —.40 
De inferno, enz. Men ziet 
doöé deze werken „ dat hji 
een zonderlinge en tegen

strijdige g«est was. Hij ge. 1 
loofde aan de zielsverhi^ 
zing. Een gedeelte van zijn \ 
le-vèn bragt hij bij den vorst ; 
van Bulzbach door, begaf ; 
zich vervolgens op verzoek 
der keurvorstin van Bram 
denUrg naar Berl'ij'»ren i 
overleed kort daarna te tolln 
aan 4e Spréê, een gedeelte 
dier stad uitmakende, w f 
1699. Dé beroemde -Lm* 
NITZ vervaardigde voor hem 
een grafschrift • dat, ondank* 
de lofspraken* die hetzelve 
bevat r 'het denkbeeld geeft 
van «enen opgetogene* en 
g«estehzieners i 

Nil;natre inferior,,jacet,«0 
. Helmontius alter. . j -
Qüi Junxït varias mentis eiai, 

tis opes! .-' •' /i,jv : 

Per quem Pythogora* et U» 

Eheusque, *parat 4« f»*.0""?; 
'" . -V. ta s i b i . •.-• , • ,.;..i 

was met bnna al *«. V , 
kunsten en handwerken °, 

. kena-V «elft 'mét'**•.««*• 
het meest in t é g f ^ S , 
heid waren; Wj ' k O T

h
b j£ 

schilderen ien schoenen- " ^ 
'-few. ..'Na«i*i»***J2 

eene onbescheiden* « j ^ 
uitgedrukt te hebben> w 
h^gedureöde v e r s e r 
maanden gevangen \^hM$ 
hij zich naar Dmt^'^ 
begaf.] • 

HBi.ofeË, abdis j a n ^ J 

bedehuis den &"%»*' 

ren geest» hatf*m«nnW 
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,en iiare .boètvaatdighfiid,, 
overleed, den 17 Mei 1164, 
in den: ouderdom van 63 ja-1 

ren, en 22. jaren na haren 
echtgenoot. (Men zie hare 
geschiedenis in het artikel 
AiïaiLLARn). i Wij zuilen er 
enkel bijvoegen , dat zij de 
voornaamste oorzaak is der 
beruolitlieid van ABEIM^RD , 
van.udie. voornamelijk, wel
ke hij in deze eeuw geniet, 
waarins zijne minnarijen ge- * 
noegzaam, een voldoende ti
telzijnV om er eenen held. 
van'te maken. Ook is; hij: 
nooit»; .zoo zeer geroemd.: 
» Welke verdienste ABEN>

 ; 

IIARD ook van den kant des 
geestes m der: wetenschap 
bezeten höbbe » zegt een oor
deelkundig, .schrijver,* zou 
inert mi'ndör* over hem spT®# • 
ken» vzond%iK» daan minnen*" 
handel,; iwelkett hij met; de i 
schoone..en .geleerde BKLOÏ-
ZE heeft gehad. De zonderlin-

. ge schoonheid'dezermaagd, 
de uitgebreidheid van haren 
geest, hare; kennis van*hét. 
Hèbreèuwsch , Grieksch en 
Latijn , , hare scherpzinnig* 
heid in de verhevenste ge
heimen der :Schrift en der 
godgeleerdheid•'%• de hooge 

• adel der " MONTMORENCI'S i 
waaruit meri wil, dat zij 

; haren, oofsprowg nam j dit 
alles zette eenen man'luis
ter bij é voor wien zij zich 

. verklaard had. Ik durf zelfs 
onbeschroomd bewenen * dat 
de werken der scholierster 
aan die des meestert» den 

JK 

prijs hebben gegeven. Men 
gelööve, wat men wil', ik 
ben> overtuigd, dat indien 
men bij het herdrukken der 
werken van ABEIIXABD , de 
brieven dezer heldin wilde 
weglaten, de uitgever on
getwijfeld éene slechte re-
kening zoude, maken,; want 
men kan niet ontkennen» 
dat deze wijsgeer over zij
ne schriften al datgene heeft 
uitgestort, wat de boyënna-
tuurkunde het meest, spit-
vinnigs en ingewikkelds be
vat. Men ziet niet altijd 
1 wat bij ons wil lëerèn;.. hij 
vermoeit, hij verveelt; zijne 
boeken kwellen den lezer." 
Men heeft drie Brieven van 
HEIJOÏZE ónder die van A-BEik-
»A,hB % welke vol ziel en ver-

ubeeldïngskrachfe -zijn. De 
•Brieven dezer.^beidé min
naars ' in 16l6v di>or AMT 
BOISE , in 4.to in het licht 
gegeven, zijn zulks op nieuw 
te Londen y 1718, in 8.vo , 
iente Pary's in het latijn en 
fratisch , door dom GERVAI-
SK, oud abt van taTrappRi 
in 2 dl.n in Ï2.rao Dezelve 
zijn nagevolgd door POPE, 
ign door verschillende Fran» 
scbe dichters, die zich om 
strijd beijverd hebben, oni 
aan dezelve in hunne taal , 
alle bevalligheden te geven, 
die zij in het Latijn hebben* 
CoiiARDEAü is hierin, in het 
Fransch het best geslaafd» 
[Deze Brieven zfn ook i s 
Spflansche en Hoagdui*»^ 
verzen vertaald. — "" 

2 
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zijn eerst door DJRK SMIT 
eri naderhand door TOLLENS 
meesterlijk in" hèt Neder-
duitsch óvergebragt.] 

HELSHAMCÏUCHAKD), llOOg-
leeraar in de genees- en na
tuurkunde aan de universi
teit van Dublin , is de schrij
ver eener Verhandeling over 
de proefondervindelijke nar 
iuurkunde, na zijnen dood 
gedrukt. Dit werk wordt 
'm Engeland zeer geacht. 

BEÏ-VETMIS (ADBIANUS)-, 
een Hollandsche arts r in 1661, 
geboren, was de zoon van 
JOANNES FBEDERIK, lijfarts 
der staten-generaal en des 
prinsen van Oranje, door. 
verscheiden werken bekend,-
vol met de uitzinnigheden 
der alchimisten, overleed in 
170&. ADBIANUS kwam te 
Parijs, zonder eenig oog
merk, om er zich te vesti
gen , enkel om de zeldzaam-
heden dier hoofdstad te zien, 
en om .poeders , door zijnen 
vader vervaardigd, aan den 
man te brengen. Daar dit 
geneesmiddel niet veel af
trek had, schonk hem een 
drogist, 5 a 6 ponden Bra-
ziliaansche wortel, die hij 
hem als iets kostbaars gaf. 
De jonge HELVETIUS liep 
©ogenblikkelijk naar het zie
kenhuis , om experimentum 
in anima vilt te maken, en 
na de .kracht van aijn mid
del tegen den rooden Hoop 
te hebben ondervonden} Het 
hij hetzelve aanplakken. Al 

de door deze kwaal aahge* 
taste zieken vervoegden zich 
bij hem, en hij genas hen 
alle, LoDEWMK XIVL beval 
hem het middel publiek te 
maken, dat zulke bewonoV 
renswaardige uitwerkselen 
teweeg bragt: hij verklaar
de , dat zulks de ipecaou* 
anha was, en ontving 1000 
Louis dor tot eene belooning. 
Hij werd vervolgens alge* 
meen opziener der zieken. 
huizen in Framch-Vlaandf 

• ren, en lijarts van den her
tog van Örleans, regent des 
rijks. Hij ov*rleed den 20 

;Februarij 1727., eenige wer
ken nalatende. Het meest 

. geachie is zijne Verhande* 
ling over de meest gewone 
.ziekten > en over de onjeU' 
bare middelen, om dezelve 
te genezen, 2 dl.» in 8.™. 
1724, waarvan er verschei* 
den «itgaven bestaan. 

HELVETIUS (JOANNES CUÜ' 
MUS ABKUNÜS), zoon van 
den voorgaande, staatsraao, 
eerste lijfarts der koning'» 
van Frankrijk , algenieenen 
opziener der . militaire W 
pitalen, werd te F fff** 
den 18 Julij 1685 geboren. 
Hij werd, even als zijn va 
der, door het hof en de ««£ 
gezocht, en overleed in 17° ' 
Deze 'geneesheer was ej» 
zoo eerbiedwaardig oin iflW 
regtschapenheid als om «U 
ne kunde. De zachtheidiij 
ner zeden en de ge*u?*JjL 
«jner ziel waren op J 
aangezigt te lezen, «Ü *"* 
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spreidde niet hetzelfde- ver
maak en zijne kundigheden,; 
en zijne inkomsten. B^ zijn 
overlijden vermaakte hij lat: 
de boeken zijner bibliotheek," 
welke de geneeskundige fa
culteit van Parijs niet in 
de hare had,.• aan dat ge
nootschap. Er bestaat van 
hém': 1 .". Idéé etc. (Algemeen 
denkbeeld der dierlijke huis
houdkunde) >.. Parijs ,1722 , 
in 8.vo. Dit achtbaar werk, 
is met zeer uitgebreide aan-' 
merkingen verrijkt, over de 
behandeling der kinderziek
te» ••—, 2.° Principia physi-
co medica, in tfronum me-
dicince graiiam conscripta • 
Parijs, 1752, 2dl.»in8.vo, 
en verseheiden andere ge
achte werken over de ge
neeskunde» 

HBIiVETlUS (CtAUDlUS A -
DRUNUS) „ te Parijs in 171& 
geboren», was de zoon Van 
den voorgaande» Hij volbragt 
zijne studiën aan het eolle* 
gie van LODEWIJK den grM-
ie, onder den beroemden 
pater POREE , die, daar hij 
in de zamenstellingen van 
zijnen jongen kweekeling 
meer gedachten en verbeel
dingskracht, dan in die van 
zijne overige leerlingen vond, 
hem eene bijzondere opvoe
ding gaf: maar de treurige 
leer der ongodisterij deed 
er hém de vrucht van ver
liezen; hij gaf zich geheel 
en al aan dit even zoo on-
Herflmde [al* veïwoestenie 

stelsel over, 'en :gaf in 1758 
zijn werk De Vesprii (Over 
den geest) in het'licht, dat 
door het parlement van P«» 
r§s verboden werd. Se
dert de onaangenaamheden 
die de schrijver zich door 
dit werk op <tei* hals had 
gehaald , deed hij verschei
den reizen. In Frankrijk 
teruggekeerd > bragt hij h et-
grootste gedeelte des jaarft 
op zijn landgoed van Vore 
door, alwaar hij den 2&De« 
cember 1771 overleed' Zij
ne werken zijn: 1.° De l'es» 
prit (Over den geest)* 1768, 
in AM, en 3 dh» in 12.™o* 
-Dif werk , dat hij het hof,, 
en der- koninklijke familie '. 
durfde aanbieden, verwekto 
dadelijk de- algemeene ver
ontwaardiging-: op den 10 
Augustus trok de staatsraad, 
bij vonnis, het privilegie 
i n , den 12Mei op de goed
keur ing van den boeken -
keurder TERRIËR verleend.: 

Door het onweder, dat er 
tegea hem- broeide, afge
schrikt, deed BEKVETUJS 
verseheiden herroepingen, 
die onvoldoende werden ge
oordeeld, en zijn werk, door 
den heerDEBEMJMONT, aarts
bisschop van Parifs, door 
eenen apostolischen brief van 
paus GïiEMENS XIII . en door 
de theologische faculteit van 
Parijs veroordeeld, werd 
bij vonnis van- b«t parlement 
den 10 Februari) 1759> *»**• 
brand. Men vindt «eu%e 
welsprekend* «wtf*k** ' , a 

a •:*•;;:'*, 
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hetzelve; maar (e gelijker
tijd al dé dolzinnigheden 
van het materialismns j het 
schiet in orde te kort, en 
is vol van eetien bondigen 
geest onwaardige sprookjes;. 
Eene zijner geliefkoosde stel
lingen, die als de grondslag 

•van zijn stelsel moet be
schouwd worden , is dat de 
mensch enkel daarin van de 
dieren verschilt, dat hij 
handen heeft; even als of 
de aap, die zoo ver van den 
mensch verwijderd i s , er 
geene had. Voor het overi
ge , is deze dwaling slaafsch, 
afgeschreven uit den ouden 
ANAXAUORAsfzie dat artikel), 
aan wien PLÜTABCHCS ver-
Wijt van gezegd te hebben; 
» dat de rede en de wijs
heid , de meerderheid van 
den mensch enkel daaruit 
ontstaan, dat hij handen 
heeft, ©ra g©«ne ponten ; ter
wijl hij had'kunnen zeggen, 
hetwelk oneindig meer naar 
waarheid i s , dat indien de. 
mensch handen heeft, zulks 
is-, omdat een verstandig 
en redelijk wezen van werk
tuigen moest voorzien zijn •, 
geschikt om zijn verstand in 
uitoefening te brengen." 
Eene andere dwaling van 
HEIWETIUS, en die geen zeer 
voordeelig denkbeeld van zijn 
hart geeft, i s , dat de vriend» 
schap slechts èene zaak des 
eigenbelangs i s ; een denk
beeld uit EPICÜRUS ontleend, 
én door den Bomeinschen 
redenaar als ongerijmd én 
onteerend woderlegd. (Acad. 

QittÊSt. I. 2 , rié* nÜM 
amic. n.° 30, 31 , enz)r"*-»! 

2S LeBonheiiriRèt G-stak)-,» 
dichtstuk in zes zangen., 
in 8.v°, 1772, met fragnwrn 
ten van eenige Brieven* J l » 
gevoelt genoegzaam •> övef 
welk geluk een gödverlsflbf 
kan handelen: van dé 280 
stelsels, die de heilige -A'ü-
GüSTHNUS over het geluk t«lt, 
kan men zeggen, dat Hm-
VBTIÜS het slechtste gekoüeff 
heeft» Hij plaatst hetzelve 
in eene. eeutb'tan liehti 
waarin med het belang w» 
ieder in het bijzonder zioh 
met het algeirieenè belang 
zal zien verbinden. Dif na
gelaten en on voltooide wéffi, 
biedt slechts üWakke flikke» 
ringen van ingeving a*n' 
Het verdichtsel van hetzelve 
is gemeen, of* om zoo te 
spreken, nietsbèteekenend» 

de gang eentoonig e» 'ste« 
péödï de- dichtregels zijn al« 
een- proza zonder kleinV ÖP 
eene gewrongenè Wijze wtt 
de berijmin/óftderworpen'"--
3.° De Vkommè (Oüèt -M 
mensch), 2 dl Ö in 8.«>; *>£ 
niet minder ongerijmd werK 
dan dat O ter den Geest. *«. 
Schrijver was hofmeester der 
koningin én hij was algemeen 
pachter geweest: ™Pe \°n' 
godsdienstigheid deed hem 
déze posten verliezen. B*«* 
VETIUS bezat echter zacMe 
zeden, en zijne, tot de **'**•. 
digheid en deugdoverhellen** 
inborst, heeft niet dan i«^ 
tegenzin aan de noodfoW 
indrukselen der goddeloo»* 
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heiö- schijneta toe- te geven». 
Alvorens. zijne verbind ten is-
met éenige valsche wijsgee-' 
ren» kwam hij. es openlijk-
voor uit, niet alleen van op.-
regtelijk aan het Christen» 
dom verknocht te wjn , maar. 
hij oefende ook de pligten 
van hetzelve met eene'bui-
tengewone godsvrucht uit. 
« IA ben getuige geweest f 
schreef den 13 November 
177Ó, èene zeer geloof waar
dige persoon, die tijdens de 
gebeurtenis, welke zij ver» 
haalt, aan het hof was, «ik 
ben getuige geweest van de 
verleiding van den armen 
HEtvMTiur» Dit was het 
werk zijner verbindtenis met 
V.«.., die, hoe godsdienstig 
HEI/VEIIUS ook was, (zoo 
dat hij zelfs zijne familie, 
geheel uit brave lieden be
staande , verontrustte), iti 
een jaar tijds eenen godvec-
zaker van hem maakte» Het 
Was. dë zucht tot rijmen, die 
deze noodlottige kennisma
king te weeg bragt. Ikzucht 
er dagelijks over sedert zij
nen dood, én ik veracht er 
daarom des te meer den be
werker van , aan wien het te 
wenschenWare, dat men...,. 
Parij gien 13 November 1775, 
van 8. P." Het oorspronke
lijke van dezen brief is in 
handen van den eerbïedwaar-

' ••: K 

d i gen man * aan wien duzeï's'e; 
geschreven werdi' Een-wijs*' 
geer!- (de markgraaf D*Aa* 

,: GIJNS) , dien men niet zal Ter-
i denken van éan dè godsdien.; 
stige schrijvers gunsti g te' 
zijn, maakte tosschen de: 
wijsbegeerte van* HKBVBSPSUS; 
en die van Mozks,»d"e ^pl* 

• gende T-èTgeljjking. <«•- Deare' 
laatste, zegt" hij-, is niet die 
dorre en dróoge wijsbegeer* 

' t é , waarvan ;de Spitsyinnigs» 
, heid in ^redeneringen•* ver* 

vliegt, en welker krachten 
zich uitputten iB voor f het 
gel uk der" ra ensehen nutte-" 
looze nasporingen; deze-
noodlottige wijsbegeerte r; die? 
met de bijl ïrt é@ hand, en 
den band voor de oogen, al
les neerslaat» ..omver werpt» 
vernielt» en ©iets oprigtj 
die in hare goddelooze dol
zinnigheid, haren God vaA 
de stof maakt, den mensch 
enkel door de vingeren van 
de dieren onderscheidt, en* 
hem te zijner ontwikkeling 
naar de bosschen zendt, om 
den dieren den eikel te be* 
twisten;" Men heeft de wer
ken van HESÜVETÏÜS dikwerf 
herdrukt, de meest volledige 
uitgaven zijn in 177Ö in het 
licht verschenen; de eene bij' 
SEHVIÈRB, 5 dl»»>in8.vo; de 
andere bij PETRUS Droos», 
14 dl.» in I2.»w f ) . 

4 

(*) De abt DE FBIAEK heeft in dit, niet zeer gekuischt **ƒ***' 
verscheiden dwalingen hegaan, die wij onveranderd hebben g*J»*wj* 

oegïeleri 



1 5 * H E L . 

HEtvlcus {CmnsroFFkh), 
te SprindUngerii biySrank\ 

fort, den 26 December 1581 
geboren, en in den bloei zij
ner jaren den 10 September 
1617 overleden, bekleedde 
met eer eenen leerstoel der 
Oosfersche talen aan de aka* 
deinie van Giessen, en liet 
cenige werken na. De meest 
bekende zijn: 1.° Geschied' 
en tijdrekenhnndig tooneel, 
in fbL, frankfort, 1666. 
Dit is eene verzameling van 
vrjj naauwkeurige tijdreken-
kundige tafelen, ofschoon 
niet vrij van misslagen, en 
ontsierd door het vertrouwen 
des schrijvers^ in eenige ou
de kronijkschrjjvers en com

pilatoren» "~•»'. %*:-\Èynopiit. 
historie univerïalis ad m* 
num 1612, in•4#>-, 1637. 

HELVIDIÜS-PUISCIJS, een 
Stoïcijnsch wijsgeer, veroor
zaakte onlusten te Rome, 
ónder het bestuur van VES» 
PASIANUS. en werd met zijn» 
niedepligtigen verbannen. *-' 
Zie VESPASMNUS. 

HELVIDIUS , een berucht 
Ar iaan , een leerling van 
AUXENTIUS , loochende de 
maagdelijkheid van MABU 
en beweerde, 'dat na de ge
boorte van I . C. de H, Ma,agd 
nog kinderen bij den B. JO
ZEF had gehad/ Hij wa* 

als «enen sfeer geregelden jeugdigen leeftijd geroerd hebbende, en 
jn het tweede gedeelte zijner briefwisseling Segt ons GRIMW, datifc 
zuvntjiaar roem hein onverwachts te midden van zijn u/elluttig•*««"$• 
overviel; hij verhaalt zijne kortstondige vcrbindtenissen, die wij goed 
geiilH noemen, et» hij voegt er bij . ddt HEtvKTiUs alle vroumn al* 
zeaeiopt beschouwde. <imil -hit <*,%•„,/,...„,. « f . r . .< j .« : . . J«ii»ia «ff» 

i . i X L . v ~ ï " s j \ y a " h e t w e r k °w den Geest. Dit werk best»» 
dele I r J ^ d e i . ' n 8 : l n ' w a a r r a n MP" <*« hoofdzakelijke inhbüdtot 
de natafi-ffi t" k a?.b , r eP/lB* '•" »»* al onze vermogens,-«Ifh tot 
w ^ n d ^ f f i t i e 7 0 e h s l l 5 , d ^ e P f t l e n » «" <5at wij enkel door de-mtr 
S > £ ? «« Zorde.van d e dieron verschillen; 2.» dat ons -belangr», 
55S»3linJeo Ztl l0t Ief.ma«k» het eenigebWeegrad ontroof-
S S d ' h « , . ï a d e ^ " «" « e r genegenheden is ; dat er 
onrëfftvaard P - P » M ' e ? dat<*e begrippen va,rhet regtvaardige e« 
uWnSwakl^'''È9 eewoo»t«n verschillen ; 3. ' dat alle me«. 
fcSwedStw g 'a«d;oor dezelfde hartstogten vatbaar zijn. <?» 
'Shèele m a t i - t t e m ' n o f m e < * ontwikkelt. ïVIen kan hieruit_he» 

leer a teI s e l%an deL„^^!f l° e n .SP r e k
J

e n ' , s , e e P t e h e m m e d e T t 
ie» bijeenver/amefdS 8 H n , a k e n ' d ! e hÖ ii'de wijsgeerige kran 
legd, die, In hSS-«» ' HEI;VK'<'<US werd door de korbonne weder-
>ver de ^dêleer o v e r T r ' j V i e r d e e '*" verdeeld, over fc •«!«>» 
leser t i t e l s ; ^he f terf?ba~-"- e n , t > °-ver h ? t b e s t ' , u r ' o l , d e r '' 

imd. VOUTAIRE . 

voeriglijk al hetXertift?t"V"::
1

wer ,8° ^ u w , heeft I,A -HAWS '»«'»" 
getooU Voor hem h a d d L » ^ 7 " " ^ ! 0 ^ " 8 " ' v a n H * « « n » &T 
«nder «nderen VAUCHB* ?«Y n d i f e »chri|vewHEr.vKTiu» aangerand» VMSI en de abt DB LIÖNAC. 

^«««MrfctB^ i><j» rfe Fronsche Vtrvolgtr*' 

deser titels Talhet laakKn£0dsd,enst» o v e r h e t bestuur, onder tVt 
uitgekraamd. VSWAIM « a , a n v o e r t ' h e t w e ^ deze schrijver.heett 
- ;. en in ziin« ^ f i \ *"\ e ? , M M s t e l 'en niet veel belang in dj* 

glfi al het v52??tfn
e; t e

t
d e r 18° ?eW> «eeft HA«W *«»*' 5.J w " r , v e r S: r van het materinlixm,.. vo„ HrrvtOTtü» oan« 

werk, 
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een geestürljver, die in de 
4.e eeuw leefde» De H, HIE-
RONYMUS heeft hem weder-
I e g d . ' ••• 

HEMTOT(PETRUS)» eenpic-
pusser (*) religieus, onder 
den naam van Pater Hrp-
POCVTUS : bekend, werd te 
Parijs,, in 1660 geboren , 
hij deed t^ree reizen naar 
Rome, en doorkruiste een 
gedeelte van Italië. Het 
was aldaar, dat hij de voor
naamste bouwstoffen verza» 
melde voor zijne Geschiede
nis der Klooster-, Religi' 
euzen en Militaire orden, 
en wereldlijke Congregatiën 
der beide sekten, die tot 
op dezen oogenblik bestaan 
hebben, met vrij getrouwe 
afbeeldingen hunner klee« 
derdragten , Parijs, 1714 —• 
1T21, 8 dln in 4.w> Dit 
werk, de vrucht van eenen 
25jarigen arbeid , is vol ge
leerde nasporingen, en is 
naauwkeuriger, ofschoon het 
zulks niet altijd i s , dan die 
der schrijvers, die hem zijn 
voorgegaan.' Zijn stijl i s , 
zonder sierlijk te zijn,zeer 
natuurlijk en zuiver. Men 
drukte'het 5.e d^ dezer Ge
schiedenis, toen de schrij
ver tePicpns, inl7T6over-

. leed, na verschillende be-
dieningen in zijne orde te 
hebben bekleed. Er is eene 

K 

soort v&nVérMrte UitgaVe 
van in. het licht verschel 
nen i Amsterdam, 1721 ^ .4 
dl." in 8.yo, voor de religif 
euzen, alsmede voor. dö 
krijgslieden. De verkorting 
is zeer onnaauwkeurïg; en 
wordt enkel om de platen 
gezocht. Pater HEMOT wat 
even zoo godvruchtig als ge
leerd. Men heeft van henijee-
nige stichtelijke werkeWi 
waarvan- het meest bekende 
i s ; Ie Chrètien enz» (De sterf 
veilde Christen), in 12.m? 

HEMEIIAEHS (JOANNES), t e 
's Gravenhage , in 1580 van 
Calviniste ouders geboren, 
keerde, nog jong zijnde, 
tot dén schoot der Catholij-
ke kerk «erug. Na zijne 
studiën volbragt te hebben» 
begaf hij zich naar Rome, 
alwaar hij zes jaren vertoef
de , na verloop van welke h$ 
te Antwerpen, een domheer
schap» verkreeg. Na die stad, 
door eene standvastige en bp-
regte godsvrucht, gesticht • 
en groote diensten aan zijn 
kapittel bewezen te hebben« 
overleed hij den 6 Novem* 
ber 1655. Hij gaf verschei
den werken in het l icht , 
waarvan de voornaamste zijn: 
JSnmismata imperatorum ro-
manornm a JVLIO CJESABB 
ad ÏÏERActtvat, e Muse& 
Arschotano, brevi et Msto* 

5 • - . • ' , • • ; 

(*) Bedelmonniken, dus tfcnoemd naar het dorpj^.Sic-
pus bij Parijs, waar zij in 1601 hunne Congregatie ie-
(tonnen. V e r t a l e r » 
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jrfö# eommétttario ésuplieata, 
Antwerpen, 1615 ert 1624, in 
4S&4 -1654, in fol.; Utrecht, 
l7Ó9i Amsterdam r Ï738» 
iö 4.«> (Zie f HAVERKAMP). 
Ojndanks deze uitgaven , is 
Sk werk niet zeer algemeen; 
Nog heeft inen van hem Gé* 
dichten en Redevoeringen* 

' - HisiteRé (CtAümos)> bi
bliothecaris der Sorèöme, 
liet verschillende schriften 
na* fié meestbekende voe
ren ten titel .* I , 9 Z)e acade
mici Paritiensi qualis pri
mo ftiit itiinsula etepuco-
pofVtti seholis, 1367, in 
44w --. '2*° Ite scholis pw 
hlteis, 1633; iö 8.vo ui. 3.° 
Augnsta 'Verotnanduomm, 
Parijs, ï 643, in 4»to Hij 
overleed te Saint-Queniin, 
waarvan hij kanonik was, in 
1650, in den ouderdom Van 
omtrent 70 jaren. 

•f HEMERT (PAÜI.ÜS VAN), 
tft Amsterdam, in 1756 ge» 
boren, oud-hoogleeraar der 
wy «begeerte te 'sGtavetoha-* 
gé, in welke stad hij den 
10 Februari) 1825, als lid 
Tan het koninklijk instituut 
enz. overleed. Hij toonde 
iich steeds een der ijverig
ste voorstanders van de Ean-
tiaansohe wijsbegeerte, en 
droeg uit al zijn vermogen 
b i j , om, dezelve in de scho
len van zijn vaderland en 

zijne sekte (de Calviniste) in 
te voeren j waardoor hij zich 
*oms groote onaangenaamhe
den op den. hals haalde, en 

tevens de doors1aand«te &«>• 
wijzen leverde, van de zvvafc* 
hei-d des gebouws van het 
Protestantismus; daar hij, als 
predikant te Wijk bij Deur
stede , zich niet aandenit* 
spraak van bet consistorie 
zijner gemeente, bij hetwelk 
hij van onregtzirinigheid be* 
schuldigd Was, Willende on-
derwerpen , genoodzaaktvcaSj 
om zijn ontslag *e-vrag^ 
Hij werd later secretaris der 
commissie van weldadigheifj 
te 'sGravenMge, en hiel* 
zichvoOTnamelijkbeaig» »•* 
het schrijven van werken, 
waarvan de Voornaamste wj** 
1. Grondbeginselen der K««4 

tiamsehe wijsbegeerteyAtn» 
sterdam, 1795 - ™Ch 
dl.« in 8.vo - 2.°KrM»e* 
M^^. ib id , -.1J9MJ; 
6 dl.« in 8.vo — 3° PW* 
VAX HEMMBT eptêtola^ 
DANÏMLÜM Wrr*M*BM*fc. 
vit, ter wederlegging va» «B 
Bibiotheea crita van V** 
TENBACH, waarin ^ ^ T . , 
de de Kantiaansche fJ8»®, 
geerte heviglijk had besJ 
den. WMTTENBACtf I«JT 
digde zich in zijne PW 
matMa, dat door VA* f® 
MERT andermaal werd best' 
den in zijne Trias ept*™* 
rum, 1810. Daarop J « J 
oenen leerling van W o j J * 
RACB aangerand, clB0'»Jgj 
VAN HEMERT dezen lettert*» 
door de uitgave van een» 
keischrift, bij wflw' * a n j j | 
menspraalc, onder den 
van Slrena PAühiVAU»^ 
HMM ad DASIBLSH'. WJ£ 
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msÉAcüWM j' tiihid ipsis 
kalendis J'anüarii» l&lé* **" 
4,0, Verhandeling >ovèr" het 
'Qeirheyetlëï^- 5.° jjekiitur*. 
b0 het ontbijt en-4ë thee* 
tttfaly II dl»n 1«0?, be* 
Staande uit WpgeéMge let*. 
ter- en geschiedkundige men» 
gelingen. r • 

HËMMERÊINÜS (FiüöX). ook 
MALLEOLUS genoemd ^ kano-
nik en zanger vah; ZüricAt 
il» 1428. "Er bestaan van 
hei» Werkm> in •tWëëdèe-
len, zeer ^eldaaam; beide 
inr fól., 'Jsondér jaarmerk f 
noch plaatsaanwijzing, met 
Göthische letters. Het éér
ste dóe! is zeldzamer dan 
het tweede. In hetzelve vitfdt 
men: Dialogus denbMlitate 
et rusticitate, enz. In hét; 
andere: Tractatus contra 
validos mendiémtés; Big-
hardog et BeghlnoiMotta*' 
chot enz., vol boerterijen 
zonder'geest noch smaak, 
zoowel als zonder t logica. 
De schrijver valt den vriend 
der menschen heeft 2teer*wel 
bewezen , dat de bedelmon
niken eene groote ontlasting 
en een groot gemak voor de 
maatschappij waren; en dat 
door zieh te beperken, om 
van aalmoezen te leven, jsi} 
het aan hunne medeburgers 
overgelaten veld, vergroot
te» en verrijkten. HEMMER-
MNÜS was zoowel in het 
stak van Godsdienst als in 
het burgerlijke, een onrus
tige en woelige geest. Hij 
werd als ee» 8taatami«dadi« 

» get *ë Ziiriè'h gévaigeïf'^é* 
| üeti hij; w&s geheel meïdeiï 

nieuwe» sektèï)-geest ;be^ 
ziéld, en riioet als één Voof̂  
looper -*ari LüTHER'ën CAÏ*'. 

ï VÏSÏIS"»';als een leerling van 
;| WÏCMIP'' ën Hüs beschouwd 

Worden» Hij overleed in 14S6* 

I; --t 'MEmüïSGk*- —;Zie Sixtus . 
VAK HEMMINGA. :'';,;":,';" '*1'"; 

'! ;.' HÈMMINGIÜS '' (NiCÖÏ.AAS) # ' 
in 1513 op het eiland XL*** 
land", géfcoren , was de zóön, 

Van een* hoefsmid* Na' on* 
derMEtiAfJCHToN, wiens geest
en vriendschap bij Verwierf, 
gestudeerd te hébben, V?ër& 
hij tot predikant bevorderd," 
daarna tot hoogleeraar in het 
Hebreeuwseh en in de goti-
geitetühèii ie Koppen/lagen, 
en vervolgens tot kanonik te 
RoscMld. Hij had eenigttv 

, onaangenaamheden te verdü-
ren van den 'kant der "titi-
theranen, die hem zijne nei
ging Voor het calvinismus 
veïwetèn; eenige jaren vóór 
zijnew dood, in 1600 voor
gevallen , Werd hij blind. 

'Men heeft van hem verschei
den niet zeer geachte wer
ken, behalve zijne Opiiscu' 

: Ie» ihéologiques i waarin de 
Calvinisten Veel belangstel
l enden die te Gelieve in 
1564, in fol. gedrukt WerdenV 

j " HEMMEMNCK of HEMMB-
MNG (JOAKWES) » een Vlaaln-
sche schilder^ in 1MO Jk 
Damme, b$ Brtfgge;:^b0m 

I ren, -waë «W?-'** •*«*«*» 
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meesters van de Vlaamsche 
Bchool. Men kent van. hem; 
de Geboorte van J» C., voor 
hetJoannet-gasthuiste Brug
ge, waarin hij verzorgd was, 
de Jagt der H- UnsULA-i en 
de ff. CHRISTOFFEL,, het 
kind JÊSÜS dragende, enz. 

HEMRICOURT (JACOBUS DE), 
een Luiksch edelman, rid
der van den H. JOANNES van 
Jeruzalem (thans Malta), 
den 18 December 1403» in 
den ouderdom van 70 jaren, 
overleden , heeft in het licht 
gegeven Spiegel der edelen 
van Hesbaye, met platen, 
Brussel, 1673, infol.; men 
heeft er eene nieuwe uitgave 
van geleverd, Luik, 1791 , 
Dit werk is voor al de ge-
glachtregister-schrijvers der 
Nederlanden grootelijks van 
nut geweest. Deze schrijver 
behoorde niet tot de familie, 
welke tegenwoordig nog dien 
naam draagt, zoo als men er 
zich gemakkelijk van kan 
overtuigen door de wijze, op 
welke hij er bij verschillen
de gelegenheden in zijn werk 
over spreekt. [Hij heeft een 
ander nagelaten, ten titel 
voerende: Kort begrip der 
oorlogen van AWANS en WA-
BOVX' Men vindt eene be
knopte Levensschets van dien 
schrijver in den Esprit des 
Journaux, van 1786]. 

f HEMSTERHUIB (TIBE-
RUJS), te Groningen in 1685 
«rehoren, en in 1766 n» r,™. 
MUS;» te xxromngenva. iös{ 
geboren, en in 1766 te Ley 
detials hoogleeraar der Griek > y 

sche taal en geschiede^» 1 
overleden; een der uitsle* | 
kehdste Hollandsohe letter* 
kundigen, voornamelijk «* 
de Grieksche taal „ en de on-, 
derlinge overeenkomst vart 
derzelver woorden en _me* , 
die van het Romeinsph. vael , 
heeft hij aan den grooten f 
RICHARD BENTLEY te danken. 
Zijn voornaamste leerling J 
w'as RÜHNKENUJS, en Zijne 
voornaamste werken zijn net 
Onomasühon van Jü"0* ; 
POM.TJX; de uitgelezene W* 
sprekken van LUCIANUS, en , 
de PLVTUS van AfitSTOFBA-
H S . In 1825 gaf J. « 
Aneedota Hemstertena*** 
in het licht, Leipzig^^J 
den. De inborst van HEM-

i STERHÜIS was zacht en De-
scheiden. 

f HEMSTERHOIS (FRANCIS-
CITS"), ^ zoon van den voor
gaande, in 1720 te U ^ 
leboren, en in 1790 te '*ö«-
ïenhage, waar bij eenigen 
tijd den post van eersten 
kommies van staat b«fcw«» 
de , overleden. HU »«•" 
zich als wijsgeer zeer beleef 
gemaakt. Zijne wijsgee»g» 
denkbeelden zijn voorname 
lijk vervat in SopW* °*J* 
la philosophie. Deleetva» 
het doel der schoof k«»R 
sten, en voornamelijK. ft 
de beeldhouwkunde, »B° 
hij ontwikkeld in »S"eI» JJJ. 
tre sur la tculpture, *'" f 

aan de godsdienstige WÖ*V . 
geerte zijn toegewijd, «» . 
menspraak: ArMée ««'• « 
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ladivitiité, 17/9, en lettre 
de DIOCLES u DIOTWE sur 
V atheïsme r- 1785. De ge
zamenlijke, schriften van F . 
HEMSTERIIUIS » -zijn het eerst 
door'JANSEN , in 17Ö2 in het 
licht gegeven. In 1.809 wer
den dezelve te Parijs, in 2 
dJ.n herdrukt, onder den ti
tel van QSuvres philósophi-
quei de F. HEHSTSÜHUJS» 

HEMUS, koning van Thra-
ciè', zoon van BOREAS en Om-
THYA , en echtgenoot van, 
RHODOPE, Hij werd met zij-' 
ne vrouw in eenen berg her
schapen, wijl hij zich als 
JoPiTE-R ,. eh: zijne vrouw als 
. JcfNo had- willen doen veree
ren. Het i s -dé berg Hemus 
of .Argenia.ro, die" Bomaniè' 
en Macedonië van Bu/gariè' 
scheidt. :•- • ' ! - • 

j . , . . . 

HENAO (GABRIEI. DE), een 
Jesuit, i&Valladolidia 1611 
geboren, en in Februari} 1704, 
als doctor van Salama/ikq 
overleden, -onderwees met 
roem in Spanje. Zijne wer
ken zijn in II dl.» in fol., 
in het latijn. De beide eer
ste handelen over den hoog" 
sten hemel; het derde over 
de Eucharistie; de drie vol
gende over de offerande der 
Mis; het 7.e, 8-e en 9.e dl. 
over de middelbare weten
schap? en de beide laatste 
over de Biskaaische oudhe
den , onder dezen titel: Bis* 
caia illustrata. Dit wordt 
nog het meeste geraadpleegd. 
Men heeft nog eenige andere 

kleinere werken van dezen 
Jesuit, die geleerd was, en 
met 'keuze compileerde. -

HENAULT (KABEL JOANNES 
FRANCISCUS), lid der Fran» 
sche akademie en van die 
der opschriften, honorair pre
sident der geregtèlijke on
derzoekingen , en opperbe-

- windhebber der geldmidde-
i len van het huis der konin

gin van Frankrijk^ werd te 
: Parijs den 8 Februari) 1685 
geboren, en overleed in die 
stad, op het einde van 1770. 

'Hij was de zoon van een al
gemeen pachter, en was eeni-

'•> gen tijd lid van het Öraio-
torium geweest. Nadat dia 
president HENAULT er de 
bloemen, der letterkunde ge» 
plukt had, keerde hij-in de 
wereldr terug, en behaalde 
in 1707- den prijs der Fran-

. sche akademie door zijn dicht-
stuk FHomtne inutile (de 
nutielooze mensch). Men 
heeft van hem: 1.* Abrëgê 
/etc. (Beknopte tijdreketi» 
kunde der Geschiedenis van 
Frankryk), 1768 , 2 dl n j 
in 4.to,. en 2 en 3 dl.n 
in 8.vo Dit is het volle
digste en tevens beknoptste 
werk, dat er over de ge
schiedenis van Frankrijk be
staat. Het heeft veel op
gang gemaakt, ofschoon het 
niet zolnider gebreken i*ï 
maar het is zoo zeer boven 
de wijze verheven, vrmr&p 
men tegenwoordig' *& I®** 
schiedenis besohrtó > «** 
men «eer onhill^K «oude 

http://Argenia.ro


''m. m 
handelen ,• indien men- bet--
z#ïve strèngëlijk Wilde he-,, 
oordeelen. De abt FAST»N-I 
DES-ODOARTS heeft er een 
vervolgTva»geleverd» waar-
in,m.èn noch de kunde» noch 
hetiioordeel * noch densmaak 
v4R;>.zijnen, voorganger aan
treft. ;,•...» Het is»een abt e\rt 
visaris-generaai («i« zfjn ar-
tikèfy» zegt een crttiw*\ï 
die; (©adernomen: heeft * * om,h 
van 41* v e r l i g , een» klei* 
n* *ér»a«»elplaat* van ttiau/i 
wótwterfsjehe wijsbegeerte*, ts 
makfo, jdie de eeuw ftan 
LopOTWS X i y . hoont# wijl; 
dejzelve geen woordenboek^ 
zoor ah dat der Encyclo
pédie heeft voortgehragt/., 
dié; de tegenwoordige • ae-M 
den-j veel ..zuiverder, en hei» * 
Jiger tifidt, dan allfes , w&t 
xneri ©dit gezien heeft, ien, 
die „zich «indelijk,.. san. 
zulk .een *¥»l*ch .e» hejags: 
chfcljjki4.ge;*nap <feeeÜ 'Pvefcrs; 
gegeven,,da*-sseïfs fk>Fjlo*< 
zofétk zich. nipt hebben kun
nen onthouden, v zijn werfe 
als d». vmeht van ontstel
de harsen en--te beschouwen} 
maats nietg moet in JèezQ,: 
eeuw verwondering barjen ^ 
waarin be«, vervolgen • vajpi\v. 
geaebte werken* een, der 
geliefkoosde middelend i&i 
om de dwaling te Versprei
den» en vooral om do ge^, 
schied.enis te verwringen» 
— Men vervaardigt van. 
beroemde werken ve*vol-, 
gen, die men als noodza
kelijke , Mjlagon-ï doet bev 
schouwen, e» ent dus op 

eenen gezdnd?* Wam, e«4 ! 
ne moorddadige en vergifc. f 
tige loot." r - 2.? FB'AJIOW-

;cus II.» een geschiedkun
dig treurspel, in proziW 
Dit is een tafereel dier on* 
stuïinige;.tyden.•••—. 3.° Ie 
reveil ets*, {Het' ontteokèm j 
van Mnumfpm) > eenibhjm ! 
spel. Hetzelve is metFRAN-: 
cois I I , , en andere stukke^ ,' 
gezamenlijk gedrukt, 1768» [ 
2 dl.n i * l&PrV <W£.M«' 
chimères {jfahmeM<éiïf' \ 

,men), eene: verlustiging» i« j 
één bedqjf, in, eenenge«el« 
schappelijken kring ten too* 
neele gevoerd. De pflesir-

: dent HÉNAÜX.1? is hog -b«*«. 
'. kend, door éenïga/fiW dioht< 
stukje», diebevalligheidade*< 
men. Men kan er/överoot*' 

•; dfeèlen, doojc ;• den Vierling i •> 
'welken wij zullen aanhalen.' 
Op eenen zekeren dag trad 
de koningin bij eeneöefr 
togin binn en, op den aogen-»' 
blik, dat deze aan den pw* 
sfcdent Schreef, en plaatste 
aan den voet van het btmi 
j e : » Raad een* welkejiamif 
;u defce groere aanbiedt.' m 
het antwoord voegde,»É , ! 

NAtra/r de volgende dichtre* 
g e l s J • • . ' ' . : , : • ; . • • 

Ces mots tracés par une m»» ; 
divine, - ,,_ fit 

Ne m'ont causé que troubie ei 
qu'embarras; * ' „ 

G'est trop oser, si HiP» Of"1 

la devine; , Atta 
C'eat ëtre ingrat s'ü *»e deviöe 

•pas.'-

Men vindt een mrsiag oVet 
het leven érc >de werken vat» 
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den president 'H£NAVI/C aan 
het hoofd der verzameling 
zijner onuitgegevene werken 
J5.0 Twee andere treurspe
len-, MARXUS en CORNELIUS , 
waarvan het eerste te Parijs 
veel* opgang maakte , 1806 , 
in 8.vo, VOMAIBÉ weidde 
zeer uit in den lof der wer
ken van den -president Hé-
NA©I,T., met wien hij in 
briefwisseling was. De pre
sident schreef hem in den 
onderdom van 80jaren ëenen 
zeer aandoenlijkén brief, om 
hem van zijne dwalingen in 
het stak van Godsdienst te 
doen terug komen, en van zij* 
nèn kant had Voi/rAmte dik
werf beproefd j om* den pre
sident tot zij nö partij over 
tej-haknj d.ooh geen-van bei-
dé^èrèifctelrtöa 4oel.J * 

v Mèmva èPMmmMtir/EiJo-' 
ANN&s) t de* zoon van eenen 
bakker* te Pdrifsi reisde 
door de J§paans6fo&" Neder** 
landen, Holland en Enge
land. In zij ft5 vaderland te
ruggekeerd , inaakt* hij zich 
bij" den opperijewtódhebber * 
FOÜCQÜET door zftnë Ge
dachten bekend- Nadat zijn 
beschermer in ongenade was 
vervallen, .en. GOHSEÖT in 
zijne plaats gesteld, ver
vaardigde de dichte* tegett 
dfczen laatste eew klinkdicht, 
dati hoewel hard, :©chter 
zeer schoone dichtregels be
vat. Men weet wat deze 
groote Staatsdienaar» bij • 
dte gelegenheid zeide (Zie 
ConB»ftT,) Nadtói -HéiutlW 

.zijnen misslag erkend had, 
trachtte hij al de exempla* 
ren van zijn klinkdicht te 
vernietigen ; maar, even als 
thans, Verspreidde zich de 
hekelschriften al te. gemak* 
keiijk, dan dat hij hierin 
zou' hebben kunnen slagen» 
HéNAtiT is niet alleen als, 
dichter, maar ook als epi-/ 
kunst hekend. Men l zegt 

-, dat hij enkel naar Holland!, 
ging, om • SÊINOSA te zien » 
en dat deze hem*verachtte: 
maar zulks is niet genoeg 
bewezen. .HÉNAÜT Waszëer*' 
op vermaken gesteld, en?« 
"zocht :de? wroegingen *van? 
zijn gekweten , door de 'dol», 
zinnigheid van zijnen geest* 
aan het'bedaren te brengen. 

i; Ha$' rgintg-': van 'de ongöds** 
d-ien*tigheid tot êë-:%oim*>-
vrucht' 'over;; maar dez«t 

, godsvrucht plotseling gebor 
;ren-^ vervloog op dezelfde •• 
^ wijzeiij- Hij .overleed"in zee*£ 
Ghrïstêlifke gevoelens ^ te* 
Parijs >, in 1682. Zijne Ge* 
dichtefe^béHeg) in 1670," 
;in " I2.W» verzameld $ «bevat»; 
ten f li"Verscheiden Klink- * 
dichten * onder welke men 
, v00rnameMjk onderscheidt 
;da€ Jvanf de Misgeboorte' 
{KMotton) i dat in den tijd ; 
veel gerucht maakte, of-' 
schoon het noch regelmatig 
noch naauwkeurig i s , dat 
er valsche denkbeelden Sn 
voorkomen, en da* het ver* » 
der geen e andere verdien**» 
hezit, dan twee of *** «&•* 
goede tegeraiede» te bevat-• 
teo. •«*•• 2^ Brieven', i» 



160 H E N * 

dichtmaat en in onrjj m. De
ze verzert zijn niet altijd-on* 
gedwongen, fin aan het on-
rijm ontbreekt dikwerf de 
vlugheid. — 3.° Eene be
rijmde; Navolging van het 
2.e'en 4.e bedrijf der Trou
de- ;van SENECA : voor der« 
gelijken arbeid bezat hij 
eenige begaafdheid. *— 4.° 
Nog heeft men van hem dei 
berijmde Vertaling van het 
itegin van het Dichtstuk van 
LUCRETIUS , hetwelk men; 
in de JFareteriana en elders 
vindt. Hij was met dit 
'Werk. reeds ver gevorderd ; 
jtiaar zijn.' biechtvader liet ' 
Jiét' hem verbranden,: eene 
daad» die welligt de zalig
heid van HÉNAUT verzeker-, 
<de , door eene opoffering, die 
Wm zwaar heeft moeten val*: 
ïen , vooral indien het ver-
Volg aan het begin beant
woordde. » HENATJO»* zegt; 
liA MONNAYE , was een de» 
mannen van zijnen tijd,, "dië 
een vers het best , wist té 
wenden. DESPBÊAWX » *die • 
in dat punt zoo kiesch w^s» 
ontkende zulks niet; en toen 
men hem vraagde, waarom 
h $ , in het derde gezang 
Van üijnert Lulrin, en in 
zrjn negende Hekeldicht, 
met minachting over hém 
gesproken had, antwoordde 
bil, dat hij in plaats van 
HÉNAUM< , eerst BOURSAÜLT , 
en later PERRAULT had ge
plaatst; maar na zich met 
deze laatste verzoend te heb
ben, had hij deze namen 
door HKNAU!»T doen vervan* 

gen, die in 1682 gestorv*» 
zijnde, buiten staat was* 
om zich te beklagen," Deze 
aanmerking van l»A MON-
NAYE behoorde tot eer van 
UOILE.\U , als eene aanteeke-
ning in de- werken van dien 
dichter voprtekomen. 

HENORIK I.» bijgenaamd 
üfe Vogelaar, * omdat de af» 
gezanten , die hein zij h.e ver
heffing tot -de kfeizerlijk» 
waardigheid! kwamen aan
kondigen , heni met de -vo-
geijagt bezig vonden; weM 
in 876 geboren, en was da 
zoon van OTTO , hertog va« 
Saksen» De drie standen van 
Duïtschland bevestigden hem; 
als keizer in 919,*in deft" 
ouderdom van 43 jaren, Hij 
was een der.' waardigste W ' 
sten om de kroon te dragen. 
Onder hem werden de 200 
verdeelde Duitschë He«ea 
weder vereen igd. Pe ee*8t° 
vrucht van deze Vereewgwg 
was de ontheffing der schat
ting, welke men aan de Hon
garen betaalde, en eene groo-
te overwinning op dezeig«" 
duchtë natie behaald. »BN* 
DRtK gaf. vervolgens w e " 5 ' 
nog van meer belang dan zij
ne overwinningen. DuttW 
land en Saksen hadden ge
brek aan versterkte steden* 
noch de adeldom , noch net 

volk wilde zich gaar"6 pf 
sluiten; van daar die geina* • 
keliikheW, die de barbare" 
hadden, om hunne overwin
ningen tot aan den « ^ 
voortte*ettenV HBNORÜK.«« 
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steden bouwen, endegroote 
vlekken van Saksen en der 
naburige provinciën met mu
ren omringen. Óm deze 
nieuwe sterkten te bevolken, 
verpligttè , hij het negende 
deel der landbeworiefS, zich 
in de steden neder te zetten. 
Hij beval, dat de openbare 
vergaderingen en de feesten 
niet dan in de steden kon
den gevierd vyorden. Hij gaf 
aan de nieuwe burgers aan
merkelijke voörrègten, tot 
zelfs ? diegene , die op het 
land bleven , te noodzaken , 
hen te voeden en het derde 
gedeelte van hunnen oogst 
naar de magazijnen der ste
den te vervoeren. De andere 
edellieden vatten tegen de-
zen eenen haat op , die nog 
bestaat en die zoo verre gaat, 
dat zij hun den adel betwis
ten, omdat zij overheidspos
ten aanvaard hadden. Men 
gaf hun den naam van Vil-
Iqni (schurken). Als men 
naar billijkheid te werk gaat, 
was de goede rede aan hunne 
zijde; maar deze onderneming 
van HENDRIK was door de 
omstandigheden noodzakelijk 
gemaakt: de veiligheid des 
rijks vereischte het, maar'in-
dien de staatkunde het goed
gekeurd heeft, het geheiligde 
regt van persoonlijke en we
zenlijke eigendom , en de 
staat der zeden hébben er 
door geleden. HENDRIK be
dwong ARKOU) den Kwade, 
hertog van Beyeren, overwon 
de Boheiners, de Slavoniërs, 

XII. DEEL, 

de Deenen. Hjjj övenVön het 
koningrijk van Lotharingen, 
onder JKAREI. den Eenvoudi-

,gen, en behaalde tv Mersburg 
eerie tweede overwinning op 
de Hongaren, in 934. Al deze 
voorspoed maakte hein niet 
hoogmoedig, maar hij bleef 
zedig onder zijne lauweren. 
Hij voerde nooit den naam van 
keizer, noch zelfs dien van 
koning van Duitsckland, in 
zijne magtbrievehi, Hij over
leed den 2 Juljj <èdè> OTTO i 
zijn oudste zoon, volgde hem 
op. HENDRIK, hertog van liet' 
jereh en Bruno aartsbisschop 
van KeMen, waren zijne twee 
andere kinderen. £De ge
beurtenissen van de regering 
van HENDRIKI. zijn verzameld 
geworden, door DITHMAR , 
WiTJKIND , ell JoANNES , KoEN-
BAAD DIETERIOH, men heeft 
nog zijn Leven door eenen 
ongenoemden in het T&esau~ 
rus van CANISIUS 3.e deelj. 

HENDRIK II. (Heilige), bij
genaamd de Kreupele , ach
ter-kleinzoon van den voor
gaande , en zoon van HEN
DRIK den Jonge , hertog van 
Beijeren, werd in 972, in 
het kasteel van Abunde aan 
den Donau geboren, en in 
1002 tot keizer verkoren. 
Hij stichtte het bisdom ham
berg* sloeg HEZESON hertog 
van Beyeren, herstelde Paus 
BENEDICTUS* VIII. op zijnen 
zetel, werd door dezen P̂ U» 
in 1014, te Rame, tot kei
zer gekroond j verdreef de 
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Grieken en de Sawacenett 
uit €alabrië en Apuglia, 
bevredigde dé Italiaansche 
onlusten, üoozré&teDuitscA-
land, overal teekenen van 
milddadigheid en régtvaar-
dïgheld nalatende. Het was 
ïh eenen dier Jaatste krijgs-
tógten, dal, door de vijanden 
afgesneden en gevangen ge-
aiömen, hij 2ich door eenen 
gevaarlijken sprong redde, 
waarvan hij de gevolgen ge
voelde en waarvan hein den 
naam van Kreupele bijbleef: 
echter schrijven eenige schrijd 
vers dit ongeluk aan eene 
samentrekking der spieren 
toe, veroorzaakt door zijne 
croote verriioeijenissett. Hij 
stierf heiïïglijk in 1024, in 
den ouderdom van 52 jaren. 
Hij is misschien van alle 
jDüiis«he keizer* degene, 
die de kerken op de mildste 
wijzen beschonken heeft; 
echter werd et zijne niagt 
niet door verzwakt. Zijn 
volk was gelukkig en zijne 
geldmiddelen waren in goede 
orde. Hij had te Verdun 
Benedictijner-monnik willen 
wordett en vervolgens dom
heer te Straatsburg; maar 
hij diende God met meer 
stichting en vracht op den 
troon, dan hij in de een
zaamheid van het klooster 
on in eenen staat, tot des-
zelfs persoonlijke heiliging 
bepaald, had kunnen doen. 
Men zietin den ingang van 
de abdij van ST, VANNES te 
Verdun, eene schilderij waar
op HENDRIK is voorgesteld, 

• * 

den fichepter *n de' ttfoen 
verlatende, en het monniks
kleed aan den heiligen Abt 
RÏCHAKD vragende. Nadat de 
abt hém gehoorzaamheid had 
doen beloven, beval hij hem 
van voort te gaan , het rijt 
te regeren. Hetgeen uitge-
drukt is in eene redevoering, 
waarvan de zin is 5 » De 
keizer is hier gekomen om 
in gehoorzaamheid te levert, 
en bij oefent deze deugd al 
regerende uit." Men.be* 
weert, dat men tot zijne 
krooning te Romei zich voor 
de eerste maal van den kei
zerlijkenkloot bediende. Paus 
BBNED.CTUS VUL vraagde 
hem alvorens hem te woo-
nen: Wilt gij aan mj en 
mijne opvolgers degeirom-
heid in alle dingen bemrèn. 
En dit is het eerste voor
beeld der gehoorzaamheid, 
die de keizers aan den W 
beloofd hebben. JH h*° 
de deugdzame CtiNEGO*0* 
getföuwd (zie dat öftike') 
ert liet haar maagd j m 
Zij„ beide Heilig verk »a£ 
Hêt was een wijs» voorzig 
t ig , moedig, grootmoedigjn 

heerlijk vorst, die het .«£ 
in den boezem des vredj 
verrijkte, en het eerb e« 
waardig voor zijne mbWw 
maakte zoowel door dehuiP 
middelen in den staat «er 
ven daargesteld , a l d o o r " 
deugden'van deszelfs hooW-
Een duidelijk bewijs van dn» 
zend anderen, van de" »' 
Vloed dfer Godsdienst • op »« 
geluk der volken en den *0^ 

http://Men.be*
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spoed der rijken. Dagene, 
die in de staatkunde zijne 
uitstekende liefde voor den 
maagdelijken staat gelaakt 
hebben, hebben niet opge-' 
merkt, dat het rijk verkies
baar was, en dat de dood 
der keizers , die eene onnoe
melijke nakomelingschap na
laten , dikwijls even zoo vele 
kuiperijen en onlusten ver
oorzaakte,, .alsof zij 'geene 
kinderen gehad hadden. [De* 
kerk viert zijn feest,; den 
14 July. Mein kan over de 
regering yan HENDRIK H . , 
de in het vorige artikel aan
gehaalde schrijvers raadr 
plegen. Zijn leven aan ADE^-
BERT, bisschop van IJtreqht, 
toegeschreven, is opgeno-
nien in het Thesuurus tnonif-
menta. van CANISIÜS niet aan-
teekeningen van BASNAGKJ|. 

HENDRIK III. de Zwarte Ï 
zoon van kei2èr KOENRAAD II.. 
w'erd in 1017 [te Ofister-
beek bij &rnhenï\ geboren , en 
volgde zijnen vader in 1039 ,-
in 4en ouderdom van 22 ja
ren; op. De eerste jaren van 
zijne regering, werden door 
oorlogen tegen Polen, Bohe-
men en Hongarije gekep-. 
merkt \ maar zij leverden 
geene enkele merkwaardige) 
gebeurtenis op. De verwar
ring regeerde in Rome, zoo 
als ook jn geheel Italië, De 
keizer trok over de bergen, 
om er den vrede te brengen , 
en ,slaagde er i n , om den-
zelven aan den PquseJijken 

'stoel te geVen, door fle ver
heffing van CJCEMENS II. HEN
DRIK en zijn? echtgenoote 
ontvingen vervolgen^ de kei
zerlijke kr°°h van. den nieu
wen Paus. Na eenige krijgs-
togten tegen de muiters van 
Italiëi Bollanden Vries
land* stierft déze vorst te 
Botfefd in/Sahen, in 1056, 
en werd te, Spififji begraven. 
Eenigen tijd voor zijnen dood 
had hij eene bi|eenkomst niet 
HENDRIK!, koning vanFraftk* 
tif£* Deze hem vervvijtingen 
gedaan hebbende, dat hij ón-
regtvaardiglijk 'verscheidene 
provincieli Van de Fransche 
kroon afgescheurd» bezat, 
stelde hem de keizer voor, dit 
geschil door een tweegevecht 

, te beslechten ; maar de Fran
sche vorst, weigerde zulks, 
tiet is van dezen vorst, dat de 
Paussen de stad Benevento 
ontvingen»die hij. aan LEOIX. 
afstond om de stad Bamberg 
van eenen leenpligt te ont
heffen, die zij jaarlijks aan 

; den heiligen Stoel betaalde. 

HENDRIK 1V.,,: de Oude ,• 
zoon van HENDRIK III. ver-
kreeg de keizerlijke kroon 
nn hem , in den ouderdom 

; van -6 jaren» ; AIÏNÈS» zijne 
moeder, eene hekwame en 
moedige vromyy regeerde het 
rijk gedurende de eerste ja-» 
ren. Van den ouderdom van 
13 jaren af, regeerde. ümi\ 
DRIK zelf, en betoonde: iïi*f*' 
perheid tegen de f0.jM:«wgie 
vorsten van 

2 :' ".' 
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vooral tegen do Saksers. Al
les was toen in de schrik* 
kelijkste verwarring. Dat 
men er over oordeele door 
het regt om SQ.hattingenvan 
de reiziger* te eischen : een 
regt, dat alle Heeren van 
den Mein en de Wéter tot 
nan het land der Slavoniërs 
onder de leènvoorregten tel
den. De keizer, alhoewel 
jong en aan alle verma
ken overgeleverd., doorreisde 
Duiischland, om er eenige 
orde te bewerken, maar het 
was zonder Veel uitwerksel. 
AiiEXANDEivH. gestorven zijw» 
Ae, verhieven de Romeinen 
den kanselier HIIDEBRAND} 
die den naam van GREGOUIUS 
Vil . aannam, een man van 
zuivere zeden , van eenen uit-
gebreiden geest en vaneene 
onbuïgbare standvastigheid. 
HENDRIK IV. bragt hem klag-

rifa. tegen de Saksers iny 
Steeds beteugeld en steeds 
gereed om de wapenen we
der pptevatten. Deze-barba-

> ren hadden den keizer doen 
bedreigen, van zijnen kei
zerlijken schepter aan eenen 
ander te geven , indien bij 
zijne raadslieden en zijne 
minnaressen niet verwijder
de» indien hij met zijne 
vrouw niet woonde en indien 
hij niet van tijd tot tijd Saksen 
verliet, om de andere provin* 
•ië'n yan zijn rijk te doorreizen,•, 
Men ziet dat deze gewaande 
barbaren vragen deden, die 
niet barbaarsch Waren. BEN* 
naiKlV» geloofde, dat de ban
bliksems van het Vatikmn 

een sneller uitwerksel, dan 
zQhe wapenen zouden te 
weeg brengen. Hij wendde 
zich tot GKEGORIUS. Ö« 

,. Saksers beschuldigden den 
[ keizer van hunnen kant van 

êimvnie en van verscheide
ne andere misdaden. Deze 
beschuldigingen waren niet 
zonder grond. Dé Duitsche 
keizers genoten gedurende 
langen tijd het lêenregt, 
steunende'op hergène zij aan 
de bisdommen en aan de ab« 
dijen begiftigd of de in
komsten derzelve door hun
ne milddadighederi vermeer
derd hadden. Maar keizer 
HENDRIK IV. wilde deze *e-
neficien voor geld uitdeelen. 
De keizer, zegt VOLTAIBB, 
(welken wij hier bij voorkeur 
aanhalen),' benoemde tot rte 
bisdommen en HENDRIK IV. 
verkocht dezelve,. GREAORIÜS 
VII. kantte zich tegen W 
misbruik aan (Antial. . «* 
l'mp., lome I.<*v «"«• 
1076); om er krachtdadiger 
in te voorzien , belegde a» 
Paus twee Kerkvergaderin
gen te Rome in 1078 en 
1080, waarin hij het tor
mulier der leenhuldigm-
gen, dat in den keizereene 
geestelijke magt sëheen te 
vooronderstellen, vernietig
de. HENDRIK belegde ip 
1076 eenen Rijksdag » 
Worm», doet den Paus ai-
zetten, en tegen hem een 
schotschrift in het !«**.£• 
ven, met ingebeelde en w 
lagchelijke misdaden aanga* 
w l d , beschuldigt hem v*B 



H E SF. Ïö5 

to&verij. en- tieiligschendin» 
gen>, doet lienl door eenen 
struikroover opligten op den 
oogenblik dat hij de H.Mis 
deed en in eenen toren op
sluiten , waaruit hij door 
het Romeinsche volk weder 
wordt bevrijd. Het was als-
toen , dat de geschillen tus~ 
schen het Rijk en de P r i e 
sterschap niet de grootste 
hevigheid losbarstten. De 
Paus sprak tegen HENDRIK 
den banvloek u i t , waarmede 
hij hem reeds bedreigd"had, 
en ontsloeg, zijne onderdanen 
van den eed van getrouw-
heid. De Duitsche Vorsten , 
die volgens de toenmaals 
aangenomé reglsgeleecdheid 
handelden, en den vrede 
aan een land' wilden geven, 
dat door een* twistgierig.ei-
gehzinnig en gewelddadig 
Vorst bestuurd w e r d , wa
ren er op bedacht,om HEN
DRIK aftezetten. Daar deze 
Vorst , die in zijne ziel de 
deugd van GREGORIUS. hul
digde., dezen slag wilde af
wenden, zoo trok hij over 
de A/pen, en ging den Op
perpriester te Canosa, een e 
sterkte aan de Gravin M A -
TJHIMIA toebehoorende, be
zoeken. Na eene driedaag-
sche boete op de plaat* van 
het kasteel, blootvoets en 
met een boetekleed: bedekt, 
ontving HENDRIK eindelijk, 
onder de vernederendste 
voorwaarden de ontbinding. 
Vele schrijvers hebben de 
gestrengheid des Opperprie

sters -als overdreven- afge
schilderd. Maar GREGORJUST 
sloeg geen geloof aan de op-
regtheid en duurzaamheid 
dier boetvaardigheid , . en 
oordeelde,, dat dezelve aan 
geehe te sterke beproeving, 
kon onderworpen worden; 
de gebeurtenis) deed z i en , 
dat hij zich niet bedroog, 

. Nadat de Longobardèn , ver
achting voor eenen Vorst had'» 
den opgevat, die nu-de laaÉ* 
dunkendheid. zoo ver dreef', 
dat hij ongenaakbaar, en 
dan weder schroomvallig.en«. 
zwak tot laagheid ' toe, een' 
dwingeland in zijnen voor
spoed , een slaaf en blood
aard in zijne tegenspoeden 
was , wilden zijnen jongen-
zoon KOENBA..U> . in zijne-
plaats verheffen. HENDRIK 
door de vrees opgewekt , 
van zijne Italiaansche staten 
te verliezen,- maakte zich 
gereed, om zich'op GREGO
RIUS te wreken. Deze Paus 
liet hem door de rijks-vo.rsten 
op. den rijksdag, van Farcïi-
heim afzetten, en- zijne 
schepter aan RÜDOLP;, Her 
tog van Zwaben geven. De 
afgezette keizer sloeg zijnen 
mededinger in verschillende-
gevechten ,. en- deed hem 
eindelijk in den slag! van 
TolcKsheim sneuvelen. HEN
DRIK liet te gelijkertijd den 
Opperpriester, in eene Kerk
vergadering van Brixeu af
zetten , en GUIBERT , Aarts
bisschop van Ravenna*, in 
deszelfs plaat» s tel len, dien 

3 
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hij door zijne wapenen op 
den I*auselijken stoel be
vestigde. Na eene tweeja
rige belegering, maakte hij 
zich meester van Rome, en 
liet zich aldaar door zijnen 
on Wettigen JPaus als keizer 
kroonen. GREGORIÜS over-
Jeed te Salcrno; maar daar
mede was de oorlog niet ge. 
eindigd. KÓENRAAO» zoon 
van HENDRIK I V . , doorUn* 
BANUS I I - , tot koning vaft 
liuii'ë gekroond, stond té
gen zijnen vader op. HEN
DRIK , de tweede zoon des 
keizers , liet zich in 1106 de 
keizerlijke kroon opzetten, 
en nam den naam aan van 
HENDRIK V. De den vader 
Vijandelijke Heeren voegen 
zich bij den oproerigen zoon. 
Men bewerkte eene bijeen
komst tusschen den ouden 
keizer en zijnen zoon , de
zelve zou te Mentzplaats 
hebben. Na zijn léger af
gedankt te hebben, begaf 
HENDRIK IV. , zich op reis, 
om zich derwaarts te bege
ven» Maar de ontaarde HKN-
DRIK V,, door de magt zij
ner partij ondersteund , liet 
hem te Jngelheim gevangen 
nemen, en noodzaakte hem , 
na hem met geweld Van al 
dé rijkssieraden beroofd té 
hebben , afstand (e doen van 
het bestuur. De ongeluk
kige HENDRIK I V . , eerst 
naar Keulen en van daar 
naar Luik gevlugt, versta» 
melde een leger; maar na 
eenigen voorspoed, Werden 
zijne troepen, door die van 

zijnen zoon geslagen. Tot 
de uiterste ellende gebragt, 
arni, voörtvlugüg, zonder 
hulpmiddelen, smeekte hij 
den Bisschop van 'Spiert, 
hem een wereldlijk dom
heerschap in zijne kerk te 
verleenen; hem voorstellen
de , dat, daar hij gestudeerd 
had, en zingen kon,hijdett 
post van lector of onder' 
zanger kon waarnemen! de
ze gunst werd hem gevm* 
gerd. Zie daar het lot der 
door den hart stogt des tóorns 
en der trotschhèid bev 
heerschte menseben;. daar 

z(j niets van, de ware groot-
held bezitten, zijn zij al
tijd.' beneden hun ongeluk» 
ett vergrooten hetzelve »t 
de kleinmóèdigheid hunner 
gevoelens , en de eigenzin
nigheid hunner redmiddelen. 
Eindelijk van iedereen ver
laten , schreef hij aan zijne» 
zoon, om hem' trsmeeken 
van töetestaan , dat de I»»' 
schop van hnik, hein ee
ne schuilplaats verleende. 

»JLaat mij, zeide hii f«» 
in dien brief/ te ' L«iïW' 
ven, zoo niet als k e i f ' 
ten minste als ; \lvgtfmH 
dat het niet tot mijne oi 
veeleer tot uwe schande^ 
zegd 2ij, dat ik in den 
paaschtijd verpligt ben g» 
Weest, nieuw* scbnilpla»* 
Sen te zoeken." Hijove; 
leed in die stad den 7 A» 
smius Tl06, na zijne oe 
een en zijne kroon, aan z>J 
Hen zoon" te hebben^ gron
den. Hij werd te-t"»*»» 
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graven , daarna f als In deri 
keikelijkon ban zijndej we
der opgedolven , en geduren
de vijf jaren van grafplaats 
beroofd, tot dat zijn zoon 
HENDRIK V..hem te Spier» \ 
in de begraafplaats der kei
zers liet beaardigen. Deze 
Vorst bezat geest én moed ; 
hij vaardigde wetten uit» 
om den yrëie vm Duilsck-
land te handhaven , en was 
steeds bereid, om denzel-
ten wet zijnen degen te ver
dedigen. JËen blind ver
trouwen jegens onbekwame 
staatsdienaars, een dierlijke 
hartstqgt voor de vermaken, 
het onverdragelijk misbruik 
om voor geld de kerkelijke 
waardigheden aan onwaar
dige onderdanen te verkoo-
pen ,' zijnetrotsehheid in den 
voorspoed ,- zijne lafhartig
heid in de tegenspoeden, 
zijne trouweloos- en wreed
heid, bezwalkten »zijn be
stuur, -1 en waren de, bron 
zijner ongelukken (ZieURE-
GÓKIUS VII.) Zijn Leven is 
door verscheiden schrijvers 
beschreven, onder anderen 
door JoANNES A.VKNTINOS 
(Augsèitrg, 1518, in 4.w),'. 
die hetzelve door eene keu
ze zijner Brieven liet volgen,-

HENDRIK V. de Jongef in 
1081 geboren , zoon van HEN-
WÜK'IV* of den (lude-1-volg
de hem T10& op (zie .dat ar
tikel). Hij deed weldra blij
ken • dat de opstand de on-
ïiesdanen tegen hunnen vosst, 

en de wreedheid èéris zoons 
jegens zijnen vader, door 
geene opregte ftefde, voor 
de kerk ingeboezemd wor
den. Zoodra hij zich door 
den dood des ouden keizers 
onafhankelijk meester zag, 
matigde hij zich, als eèn 
onvervreemdbaar regt zijner 
k rooh , die zei f de ieehreg^ , 
ten aan» welke aanleiding 
tot. zijnen opstand hadden 
gegeven. In 11tO begaf bij 
zich naar Italië, maakte 
zich meester van paus PA^ 
SCHAMS XI-, en dwong den-
zeiven, liém het regt te ver-' 
leenen , om tot de kèrkelij*" 
ke waardigheden te benoe
men. NaauWèlijks was dé 
nieuwe kèizèrbuïtèniteftëi 

| of de opperpriester trok in 
twee kerkvergaderingen te 
jRiMneV in 1112 en T-tlö, de 
vérgunning i n , tot welke 
hij was gedwongen gewor
den ; liernieinvde de beslui
ten tégen dev kerkélij ke 1 een-
regtert, doorlee'kengegeven, 
en deed HENDRIK in den ker# 
keiijken ban. Het duurde niet 
lang of die vorst keèrdetoaar' 
Italië' terug, en na den dood 
van PASCHAMS II . en de ver
heffing van GAIASIÜS I I . £ liet ••. 
hij den hieuwen paus, mid
den in het conclave bij de 
keel grijpën , én met duizen
den slagen overladen. Hij 
stelde hem vervolgens den 
onwettigen -paus, ^KBSOBIWS 
VIII. tegen. 'Door etew* 
n ieuwen banvloek •g*t**fi*5'' 
en v̂oor een dengwj^ ï«t 

4 • • • , • ' ' • • • . • ! • - , • • - ; ' 
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als dat van zijnen vader 
beducht, belegde hij in 1122 
eenen rijksdag te IVorms••', 
ten einde zich met paus CA-
WXTUS II. te verzoenen, die 
zijne legaten derwaarts zond. 
Met toestemming der stan
den, deed de keizer afstand 
van de benoeming van bis
schoppen en abten , en aan 
de kapittels de vrijheid der 
verkiezingen overlatende , 
beloofde hij de geestelijken 
niet meer met staf en ring 
te beleenen , maar. dat hij 
in plaats van die zinnebeel
den , bij dergelijke plegtighe-r 
den , den schepter zoude ge
bruiken. Het grondgebied 
van den heiligen stoel werd 
geheel en al vrijgesteld , van 
de opperleenheerschappij des 
rij ks. De keizer RUDOÏ,F 
zag later van alle leen - en 
regaalregt af; maar zijne 
opvolgers wilden in dezen 
afstand geen genoegen ne
men, en het vuur der twee-
dragt stond op het punt, om 
op nieuw los te barsten, 
toen NICOIAAS V. zulks voor
kwam doop het Duitsche 
concordaat in 1448 met FRE-
DERiK IH. gesloten. Nadat 
HENDRIK V. het verdrag van , 
Worms had onderteekend, 
werd hij door de legaten 
van zijne excommunicatie 
ontbonden. De keizer over
leefde deze gebeurtenis niet 
lang, eene besmettelijke 
ziekte verwoestte Europa: 
hij overleed aan dezelve te 
Utrecht, den 22 Mei 1125, 
«1« een ontaarde ieoon, een ' 

5 N . 

I huichelaar zonder godsdienst, 
een onrustige nabuur, en 
een slechte meester, wei
nig betreurd. Het is ondes 
dezen vorst, dat de heeren 
der groote leenen , zich in 
het oppergezag begonnen te 
bevestigen. Deze onafhan
kelijkheid , welke zij zich 
trachtten te verzekeren , en 
hetwelk de keizers zochten 
te beletten, droeg ten minste 
even zoo veel bij ,als de ge» 
welddadigheden, en het wis
pelturige gedrag van HEN
DRIK tot de onlusten, d̂ie 
het rijk verdeelden, (*ER-
HARD, abt van Reichersberg 
heeft het leven van HENDRIK 
V. beschreven. Hetzelve is 
met dat van zijnen vader 
door GRETZER in het licht 
gegeven, 1615, in 4.t(> 

HENDRIK Vt de Gestrenge, 
zoon van FREOERIK I. #«f" 
barossa , volgde zijnen ya« 
der in 1190, in den ouder
dom van25jaren op. Been» 
in den ouderdom van 4 j»? 
ren , in 1169, was,hij W 
Roomsch koning verko^n 
,en gekroond. Keeds nie«f 
dan eene eeuw had de ge* 
woonte bestaan, den titel 
van Roomscb koning te-gf 
ven , alvorens men de kei* 
zerlijke kroon verleende. _"e 

oorzaak der onderscheiding 
dezer beide titels, kon we» 
ixet verlangen zijn» v,mr' 
mede de keizers bezield wa* 
ren, om de keizerlijke waar
digheid ïn hun huis te ver
eeuwigen ; en evengelijRin 
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het dalende Romeinsche rijk 
de keizers met dat oogmerk 
hunne zoons.tot Cmars de-
Jen verklaren » op dezelfde 
wijze bedienden, zich de 
'Westersche of Duitsche kei
zers ̂  die het woord CcBmr, 
hetwelk in de vergetelheid 
vervallen was, niet wilden 
gebruiken , van dat van 
Roomsch - koning : • hierin 
welligt datgene navolgende, 
hetwelk werkelijk was te 
beurt, gevallen aan KAREI. 
denJZroote, die tot koning 
van Italië was gekroond, 
alvorens tot keizer té zijn 
benoemd. Hetgene, wat zon
derling i s , is dat, nadat 
Italië hun ontsnapt was, * 
«ij nog den naam van Roomsch 
honing behielden; altijd in 
denzelfden «eest, om het 
keizerrijk erfelijk te maken , 
en door eenen titel, die 
zij Wisten niets wezenlyks 
meer te bezitten, hunne 
•kinderen a,ante duiden, om 
derzelver plaatsen te vervul* 
Jen, en op deze wijze de 
volken voortebereiden , oni 
er hen in te zien opvolgen, 
HENDRIK VI. reeds tweema
len bij het leven zijns va-
«ers, erkend en gekroond, 
vernieuwde dien toestel niet 

'h"nk1^e
Ij;t? in,onafi 

;» n •"! , Na «enige togten 
l?t

m*flttnd> ^egaf ?die 
jorst z,ch naar Apvglia, om 
^ reg t en te doen*gelden, 
welke CpNsTANxu * Z5jne 
G E R o f R ü ^ R , koning van 

Napel* en Sicilië, op die 
rijken had, Van welke TAN-
CREUE > een bastaard zoon 
van ROGRR, zich had mees
ter gemaakt. Eene der groot
ste laf hartigheden * welke 
een vorst in staat i s , om te 
begaan , maakte den keizer 
deze verovering gemakkelijk» 
De onverschrokken koning 
van Engeland, RICHARI» 
Leeuwenhart , van zijnen 
kruistogt terug komende, 
leed schipbreuk aan de kust 
van Dalmatië. Hij begaf 
zich op het grondgebied van 
LEOFOM», hertog van Oos-
tetirijk: deze hertog schond 
de gastvrijheid, sloeg den 
koning van Engeland in 
kluisters, verkoopt hem aan 
keizer HENDRIK Vl- , even 
gelijk de Arabieren hunne 
slaven verkoopen. HENDRIK 
"trekt een groot losgeld voor 
denzelven , en met dat geld 
gaat h0 de Reide Sicilië» 
veroveren. Ü\) iaat het lijk 
van koning TANCRKDE op-
delven; en, door eene even 
zoo wreede als nuttelooze 
barbaarschheid , houwt de 
beul aan dat lijk het hoofd 
yan den romp 'af. Den jon
gen koning, zijnen zoon , 
worden de oogen uitgesto
ken; men ontmant hem , en 
sluit hem te Ch-ur•, bij de 
Grauwbunders in eene ge
vangenis op. Zijne zusters 
werden in deElzas met ha
re moeder opgesloten; en 
de voorstanders dier onge
lukkige familie» hetzij vrjj-
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lieeren of bisschoppen, wer* 
den van het leven beroofd. 
Al de schatten werden weg
genomen en naar Duitsc/i-
land gevoerd. Deze gru
welen d«den hem den bij
naam van den Gestrenge en 
den Wreede geven. Zijne 
wreedheid was de oorzaak 
van zijnen val; zijne eigene 
vrouw CONSTANTU , wier fa
milie hij had uitgeroeid, trad, 
zegt men, tegen hem in sa
menzwering , en «leed hem 
den 28 September 1197 ver
geven. 

HENDRIK KAPSON-, land
graaf van Tïturingen, tot de 
keizerlijke waardigheid ver- j 
heven , droeg er eigenlijk | 
gezegd enkel den titel van, 
en weJ voor zeer korten tijd. 
Nadat Paus INNOCENTIUS IV , , 
keizer FREDEUIK I I . , in de 
kerkvergadering van Lyon, 
&ie zulks niet goedkeurde, 
had afgezet, verkozen do 
aartsbisschop van Mentz c 
Keulen en Trier met eeni-

, ge Duitsche' vorsten in 
1246, den landgraaf van j 
Thuringen in zijne plaats; 
maar deze nieuwe keizer 
overleed in het volgende jaar, 
&an eene wond, of liever uit 
verdriet, eenen veldslag te-
gen de troepen van FREDE-
KIK verloren te hebben. 

HENDRIK VII . , oudste zoon 
van HENDRIK , graaf van Lux
emburg, werd in 1308 tol 
lreizer verkozen, en in 1309, 
in den ouderdom van 46 ja

ren gekroond. Deze vorst 
was de eerste, die door 
slechts zes keurvorsten be
noemd werd , alle zes groot-
officieren der kroon: de aarts
bisschoppen r n Mentz\ Trier 
en Keulen, kanseliers; den 
paltsgraaf uit het huis val» 
Beijeren,i later grootmeester<) 
den hertog van Saksen, üit' 
het huis van Ascanië, groot-
schildknaap ; den markgraaf 
van Brandenburg, «it net-
zelfde h ais , groot- kamerheer. 
Hét was de paltsgraaf,™ 

krachtens dèmagt, hem «>pr 
de overige keurvorsten ver» 
leend, 'BxxoMK, grüafvan 
Luxemburg, tot RoofM 
koning, ioehoimtlgen hetzer% 
beschermer der Boomden 
ulgemeene • kerk en verm-
ger der weduwen en weezen 
benoemde. » Men ziet daar
door ,: zegtuen geschiédschrir 
ver, dat deRoornsehekerK' 

hare uitbreiding, haar Uns
ter , hare veiligheid, "« 
grooté voorwerp de* mag' 
bescherming der keizers^'' 
eenen tijd uitmaakten, w» 
wij den Darbaars'ohen noemen. 
en' waarin men echter » 
wel wist, dataegodsdienj; 
de hechte, grondslag « e r r l 

ken, de eenige waarborg* 
het geluk der koningen e 
volken was." U^wn^ 
tegaf *ich naar !*«««V 
zijnen ^m Soxm^S van Botieme,inVt»tsfW 
tot -stedehouder te hejbj 
benoemd. lteM**™\fo 
maals verscheur" «00t

 ci. 
partijen der Guefjen e»" 
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leltijnen, Hij moesteen ge
deelte deï steden én zelfs 
Borne belegeren. Deze stad 
was insgelijks in twee par
tijen verdeeld: de ÓRSiNi's, , 
door den koning van Napels ] 
bnderstehnd , hadden b|jna 
de geheele stad bezet; de 
COMNNA'S, die Gibellijheh 
waren, hadden enkel het 
kapitool kunnen behouden. 
HENDRIK VII. werd er in 
1312•;•' in dé kerk van 'La-
ieffltièn gekroond, na vruch-
ielooze pogingen in Bet wérk 
té hebben gesteld;» om zich 
meester van de geheele stad 
te maken, Hij maakte zich 
gereed , om Italië te onder
werpen , toen hij te Buon-
convéntohy Sientla,in 1313, 
in den oaderdom van 51 ja
ren overleed. Er liep een 
gerucht, dat een Dominika* 
ner, BERNAUDUS DÉ MONTE-
PüLCHJio gënaairtd, hém den 
dood had toegebragtf, door 
hem óp dèri feestdag der 
Hemelvaart ian MAAIA , met 
vergiftigden Wijn tè doen 
communiceren.. Véle schrij
vers zijn van dit gevoelen 
geweest 3 intusschen Wéét 
men , dat de' ziekte, des kei
zers langzamerhand ontstaan 
was, en dat zijn zoon JÖAN-
NES, koning van Bohème, 
patent-brie ven aan de of de 
van den heiligen DOMÏNÏCÜS 
gaf, waardoor hij broeder 
BKRMARDUS onschuldig ver-
Idaarde aan de misdaad , van 
welke men hem beschuldigd 
de. MtisFATi, staatsdienaar 
van den keizer, heeft zyn 

leven in het Latijn in liet 
licht gegeven. 

HENDRIK van Bourgondiër 
Bijgenaamd de Groole-, was 
de eerste hertog, dié dat 
gewest in eigendom bestuur
de. Hetzelve was eerst door 
de Bourgondiërs veroverd ', 
die er in het jaar 413y èén 
koningrijk gesticht hadden. 
De kinderen van CËonovkus 
maakten zich meester van 
dien staat, dieö.huin va
der schattenpligtig < had ge
maakt, én het koningrijk 
Bonfgondië werd toenmaals 
verdeeld•,'••"- in het eigenlijk 
gezégde hertogdom Bourgón-
dië, en in het graafschap 
Boiirgondië. Zij werden bei
de vereenigd onder het be
stuur van KARELden Qroote. 
Bourgondiè' werd toenmaals 
bestuurd door hertogen, die 
in het bezit van beneficie» 
waren, tot in Ó«7,^wanneer' 
HUGO CAPKT , 'koning' van. 
Frankrijk, hetzejvë in voïïei» 
eigendom aan zijnen hroe<ter 
HENDRIK den Qroote afstond. 
Dé gelijktijdige schrijversI, 
en vooral de kronijïcvaridèih 
H. BENIGNÜS , grijzen zijne 
godsvrucht en" zijne zedeiv, 
en stellen hem voor als zich 
eenig en alleen' met het ge
luk zijner onderdanen hëzig 
houdende. Delzé vorst overr 
leed in 1002, op zijn kasieel 
van Poiiillê snr-SaMe. Hij 
üet geene kinderen na Mj 
«ijne vrouw GERBERGA, wë-
d uwe van A DEiBERTüs, ko
ning derXtongobarden, mate 
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hij ,nam den zoon dier vor
stin aan, uit haar eerste hu
welijk geboren, OTTO W I L 
LEM genaamd, en aan wien 
koning ROBERT , na eenen 
achttienjarigen oorlog, Bonr-
gondië ontweldigde. Door 
een, vergelijk, hetwelk hij 
later ,met ROBERT s loot, ver
kreeg OTTO WILLEM Opper-
Bourgo?idië, met den titel 
van graaf van Dijon, 

HENDRIK I . , koning van 
Frankrijk t in Julij 1031, 
was de oudste zoon van R O 
BERT en van CONSTANTUvan 
Provence* Ondanks zijne 
moeder den troon beklom
men hebbende, bad hij met 
eenen burgeroorlog te wor
stelen. CONSTANTIA. , door 
EUDES , . graaf van Cham
pagne, en door BOUDEWIJN, 
graaf van Vlaanderen, on
dersteund , verwekte eenen 
opstand* om de kroon aan 
haren tweeden zoon te ge
ven. ROBERT ,-: hertog van 
Normandtjëi was den ko
ning behulpzaam in het on
derwerpen der muitelingen, 
De troepen der koningin wer
den geslagen» en de broeder 
van HENDRIK verpligt, hem 
den vrede te vragen. Hij 
gaf hem denzelven, en deed 
te zijne gunste eenen afstand 
van het hertogdom Bourgon-
diê, waaruit het eerste ge
slacht der hertogen van Baur~ 
gondië, uit koninklijk bloé<l 
is voortgesproten. ' Nadat 
hertog ROBERT overleden, 
en het bezit van het hertog

dom Norfnandijè' aan zpnen 
natuurlijken "zoon _ WittEM 
betwist was , vereenigde HEN
DRIK zich met hem , om hem 
behulpzaam te zijn in het 
heroveren van zijn erfdeel. 
Heide vereenigd, leverden den 
muitelingen, s l ag , op de 
plaats genaamd Val des Uu-
nes bij Caen. HENDUiKwerd 
in denzelven door een Coten* 
lijnsch edelman, door eenen 
slag met de * lans van het 
paard gel ïgt , doch rigtte zicti 
weder op zonder gewond te 
zijn. . W I L L E M , later de ver
overaar bijgenaamd, over
winnaar zijner vijanden w 
dien s lag , geraakte in bet 
vreedzame bezit van zijn .her
togdom. Nadat zich een nieu
we pretendent, de neet van 
zijnen vader had opgedaan* 
ondersteunde HENDRIK nero 
tegen denzeüden WiijU** 
op wien hij afgunstig begon 
te worden. Hij beproetde * 
verovering van Normndye* 
doch zónder gevolg; en over
leed te Vitri en Brie, f* 
4 Augustus 1060, m d«J 
ouderdom van 55 jaren, aan 
de gevolgen van eene te. 
onpas gebruikte artsenij, oe 

roem nalatende van een gr 
veldheer en een. regtvaarfl'S 
koning; maar de»eregtvaa^ 
digheid strekte zich met w 

nuttige gestichten en de y. 
betering van misbruiken m'» 
de eeuw van HENDBIK iw« 
voor dergelijke verander^ 
gen , die het a l g e m e e n 6 ^ 
luk verzekeren ,. «*6t * t. 
schikt. Na den dood ^ » e 
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«ertfte -vrouw liet HENDBIK 
eir-eene tweede tot zélfs in 

" Mogkrfu:> zoeken: naïnelijk, 
ANNAV dochter van JAROS-
hkyrft hertog van Rusland. 
KIen beweert, dat de ge
strengheid der Canons hem 
tötdit huwelijk bewoog: men 
nïogt alstoen tot in den ze
venden graad niet met zijne 
bloedverwante trouwen. «Zoo 
waakzaam, zegt zeker schrij
ver, was de aandacht der 
Kerk ten öpzigte der zeden; 
en indien men thans vindt, 
dat hare wetten in dat punt 
te gestreng waren, moet men 
ook tot èer van dien tijd öp-

* merken, dat niemand er zich 
over beklaagde." De wedu
we van HENDRIK trad weder 
in den echt met den graaf 
van Crèpi; èti na den dood 
van haren tweeden* echtge
noot, keerde zij naar haar 
land terug v om aldaar ie 
sterven. Zij had den koning 
gebaard PHIWPPUS en HUGO. 
HENDRIK , die haar ongetwij
feld wel kende, had haar 
niet tot voogdessé z(jnor min
derjarige zonen benoemd. 
Zijn zwager, de graaf van 
Vlaanderen, verkreeg dit 
voogdijschap. Bij zijne eer
ste vrouw, MATHÏLIU, eene 
aöchter van keizer KOENBAAD 
IL, ' had HENDRIKgeenekin
deren gehad. PHU,IPJPÜS, dien 
hij vóór zijnen dood tot ko
ning had doen uitroepen , 
bekleedde den troon na hem. 
Men zal meer bijzonderheden 
«ver dien vorst en déh vol
gende in de verschillende 

schrijvers vinden, rdié de ge
schiedenis van Frankrijk be
schreven hebben* -* 

HENDRIK IL , koning van 
Frankrijk, te Saiiit-Ger-
maih en Laye den-31 Maart 
1518 geboren, was de zoon, 
van FRANCISCÜS I . j en Van 
de koningin CLAÜDIAI en' 
volgde zij nen vader iri. het 
jaar 1547 op. Frankrijk 
was toenmaals in oorlog met 
Engeland; HENDRIKH.ydie* 
zich onder zijnen vader in 

"Piêmont en 'in Roussïllori 
onderscheiden had, Zette 
denzelven met het beste gé--' 
vólg voort, en eindigde den
zelven in ï550, dóór eeheft 
vrij voordeeligen vrede. Dè 
Engelschen gaven hem Boü-
logne terug, Voor vier hon
derd kroon en, in twee ter
mijnen te betalen. Het vol
gende jaar is merkwaardig 
door het bondgenootschap, 
ter verdediging' der protes
tanten in Buitschland, tus-
schëh HENDRIK I I . , MAURITS, 
keurvorst van Saksen, én 
AtBERTus, markgraaf Van 
Brandenburg, alle drie ver-
eenigd, tegen keizer KAREI, 
V, In 1552 nam hij Metz, 
ÏÏoul en Verdun in , die al
tijd aan Frankrijk zijn ge
bleven. Nadat KAREI. V. 
aan de protestanten volkome
ne veiligheid ten opzigte van-

hunne godsdienst gegeveny' 
en met dé tegen hem verbon
den Duitsche vorsten; d«5' 
vrede gesloten had. w** &m* 
DRIK II . dê e<söigè,:aiemet 
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den. l?eizer In oorlog bleef.; 
Om in J e kosten van zulk; 
eenen vernielenden oorlog te 
voorzien, verkocht hij een 
gedeelte .zijner domeinen", 
stelde eene belasting- van 25; 
ïivres Op. eiken klokketoren, 
en eene andere op het' zil
verwerk der kerken» KAREII 
V,;.,verscheen foor M.etz met 
een leger van honderd dui-
zend man* De hertog van 
€hdse, ; door den geheelen 
hoogen adel van Frankrijk 
ondersteund, verdedigde die 
stad zoo dapper, dat de kei
zer verpligt-was af te dein
zen; maar die vorst nam ver-
volgens Teromne in, en ver-
melde hetzelve tot op den 
grond. On» zich te wreken ft 
verwoestte de Fransche vorst 
Bmbandf HenegouwenyCam* 
bresis, en scheen in den slag 
van Benii, in 1554, eenig 
voordeel op de keizerlijken 
te, behalen, doch zag zich 
echter verpligt het beleg dier 
stad op te breken. Hg ver
loor in hetzelfde jaar den 
slag van Marciano, in Tos-
liane. De uitputting der oor
logvoerende mogendheden 
vertraagde den oorlog, en 
deed te Vaucelleé, in 1556, 
«en vijfjarig bestand sluiten. 
Deze gebeurtenis werd ge
volgd ^oor den afstand van 
het bestuur van KARET. V. •, 
en door eenen nieuwen oor* 
log. PHILIPPIJS II. met 'En
geland vereenigd, viel met 
40,000 man in Pimrd4jè\ 
aan het hoofd van welke stond i 
EMMANÜEL PmiiiBEiwr, hertog II 

Van Sff«0ó#'er, een dergroo» 
te veldheeren zijnerteeuw* 
Het Fransche leger werd, in 
den slag van Saifftjliientjn^ 

I den 10 Augustus 1557f, zoo... 
i danig geteisterd , ;dat er niets; 
van het voetvolk overleef», 

:- Alles werd gedood pfgeyan;: 
gen genornien;» Ijle,, overTO-, 
naars verloren ; slechts ;8Q, 
manschappen j d,e, connesta-; 
bel van MONTMORENCY en bij« 
na'al de*lwpfdb%ïeren ver*. 
den gevangen genomen; «e 
.hertog 'van ENGHISN doodelp 
gekwetst, de bloem desadèls 
vernield, Frankrijk in rouw 
en in ontsteltenis. De her* 
tog van Guise \nt Xtali'è te
ruggeroepen , verzamelde een 
leger, en stelde het rijk ge
rust , door de inneming van 
Calais, dat hij den Engel-
schen den 8 Januarij .-1558» 
ontweldigde; hij nam *f®' 
enboven ook Guines en *¥* 
denhoven in. De hertog van 
Jtievers maakte zich tege
lijker tijd meester van, C/iar< 
lemont; de maarschalk van 
TAermegjvan Duinkerken^ 
Saini-Vinox* HENDRIK sl°ot 

den 3 April 1559 eenen vre
de, die later de ongeMW* 
vrede werd genoemd, uoc» 
zulks in de daad niet V * 
Calais bleef wnFrafiknj*' 
het is waar, dat zulks slechts 

voor acht jaren was; maa* 
men wist wel, dat men veor 

dien tijd. redenen zou hebben 
gevonden, om hetsselve n>et 
terug te geven. Men steM* 
den hertog van Savooije** 
der in het bezit v a n e e n ^ 
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Veelte zijner staten*. Alles 
werd van, weerszijde terug 
gegeven, het zij in'Italië,-
het zij in Frankryk, niét; 
uitzondering "der drie belang-
rijke steden Metz, TOM/én 
Verdun, die aan dp Fiah-
schén verbleven. Door den 
zelfden vrede werden geslo
ten de huwelijken. Van Eu-
ZABETH", dochter des konings, 
met »PHILIFPUS II. * en van 
zijne zuster MAKGABETBA , 
niet den hertog Van Savootjfe. 
De feesten, welke hij bij 
gelegenheid van dit tweede 
huwelijk gaf, waren voor 
Frankrijk noodlottig. In 
een door hem aangelegd tour-
nooispel, werd-'HENDRIK, ' 
terwijl hij in de straat Saint-
Antainë tegen GABRIO, 
graaf van MoNTGOMMEEî zie 
dat artikel) met eene speer 
rende, gekwetst. De vorst 
overleed aan zijne wond den 
10 Juïij 1559» HEKORIK be
antwoordde niet aan dé hoop, 
welke men-,van'.zijn bestuur 
had opgevat. Hij was van 
natuur goed en tot de regt-
vaardigheid genegen; maar 
daar hij niets uit zich zel-
Ven durfde of kon doen , zoo 
was hij de oorzaak van al 
hét onheil, dat diegenen 
stichtten, welke hem.be-
heerschten. Zij lieten hem 
zulke overdrevene uitgaven 
maken, dat hij het rijk met 
groöte belastingen overlaad
de, en dat zij door het volk 
onder dezelve te doen~gebukt 
gaan, zich zelve op de on-
*egtvaardigstó w ĵze Tertlflc-

ten. Men zou ook «ijne: 
zucht voor de schoonè-letté- , 
fen en zijne milddadigheid 

;;ten opzigte van de geleerden" 
ihebben kunhen, prijzen,.in- ' 
.dien de bedorvenheid van zijn" 
hof, door zijn voorheeld. ge
wettigd, de schoonste gees
ten van zijnen tijd niet had 
uifgenoódigd, om zich veel
eer door ontuchtige gedich
ten dan door bondige werken 
te onderscheiden. Degalan* 
terie was on dèr de • Hovelin
gen algemeen in zwang; en 
de hartstogt des vorsten voor 
DIANA VAN JPOITIERS, herto
gin van Vatentinois, was 
het eerste bevVeegrad van al
les, wat er in bet bestuur 
plaats had. Deze vorst maak
te, volgens BODIN, van de 
veelwijverij eene den dood 
schuldige zaak, en begon 
met dezelve aan de doodstraf • 
te onderwerpen. Hij was de 
eerste ,„ die zijn afbeeldsel 
op de munt plaatste. Hij 
vaardigde zeer gestrenge be
velen uit tegen de calvi
nisten., niettegenstaande de 
goedheid de grondslag zijner 
inborst was; hij voorzag al 
het kwaad, dat dezelve een
maal aan het rijk zonden be
rokkenen , en dat zij nader 
Kerk eene noodlottige scheu
ring te hebben toegebragt» 
ook* den staat zouden schok
ken. Van de vier zonen» 
welke hij bij CATITARINA »S 
MEDICUS had verwekt» volg
den FRANCISÖÜS, KAPBÏ*^ 0 

HENDRIK hem na «UrauMler 
•op; de Ia»t«te, Jrta«ciscw, 

http://hem.be
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heïtög afan Ateugator,plaat
ste• '"zich ift het vervolg aan 
het hoofd der muitélingen in 
de 'Nederlandens en zijne 
doch ter MARGARETHA. huwde 
met HENDRIK IV. M<yuf-
vrouw DÈ Lus SAN heeft de 
Jaarboeken van HESDÏIIK 
IL, 174», 2 dl.n in 12.'»o, 
in het licht gegeven ; en de 
abt LAMBERT zijne Geschie* 
denii, 1755, 2dl.»in 12.".?*.• 

HENDRIK I I I . , koning van 
Frankrijk en Polen, derdie 
zoon van HENDRIK I I . , en 
van CATHARINA DE MÉDICIS, 
werd te Fontaineblean, den 
19 "September 1551 geboren. 
ÏDeze vorst droeg den titel 
van hertog van Anjöu, van 
welken hij afstand deed * 
om dien van koning van Po
len aan te nemen, toen .deze 
kroon hem na den dood van 
SIGISMKNDUS AUGUSTUS » in 
1573 was toegekend. De 
roem , dien hij reeds inden 
ouderdom van 18 jaren in de 
veldslagen van jarnac en 
Monconlour behaald vhad, 
doch welken roem hij , bij 
het beklimmen van den' troon 
weder verloor, had de Polen 
bewogen, hem te verkiezen. 
HENDRIK had Sedert drie 
maanden bezit van dezen 
troon genomen, toen hij den 
noodlottigen dood van KAREI, 
IX. zijnen broeder, vernam; 
hij verliet denzelven, om in 
Frankrijk te midden der on
lusten en verdeeldheden te 
komen regeren. DoorLoDE-
WHK, kardinaal van GUISE, 

den .15. Februarij* 1575, Ie 
Reims gezalfd en gekroond, 
handhaafde hij in het begin 

;den roein van dapperheid, 
welken i hij verworven had. 
Hij won* in hetzelfde jaar 
den slag van Vormans, en 
besloot in de vergaderingder 
staten, in 1576 te Bloitgtf* 
houden, tot del» oorlog tegen 
de hugenooten; maar deze 
partij was reeds te vejano-
gend, en men schonk aan 
dezelve te Nêrw den vrede, 
Deze vrede , de voordeelig-
ste, welken de calvinisten 
behaald hadden, stelde.hen 
nog niet te vreden, en werd 
in 1580 gevolgd door een 
bevredigings-edikt, in het" 
welk men hun dè vrije uit
oefening hunner godsdienst 
toestond. Men stond hun 
half verdeelde kamers in «e 

acht parlementen van het ko
ningrijk toe. Men verbood 
de priesters of monniken» 
die gehuwd waren, te ver-
ontrusten, en hunne kinde
ren werden als wettig ver
klaard. Het koningnjK 
scheen een weinig tot rust 
gekomen; maar het was een 
vuur, dat onder de ajw» 
smeulde, en HENDRIK J*1' 
deed niets, om de brand voor 
té komen.., In plaats vanop 
eene nuttige wijze voor den 
staat, zich zelven en <ie 

godsdienst te arbeiden, Sa 

HENDRIK zich met *«»» • 
gunstelingen aan verfoei^" 
liike ongebondenheden oven. 

terwijl h(j, om zijne wroe-
gingeu te verstikken > tege-
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lijkertijd gotlsdienstigé oefie- | 
niogen pleegde. -Hij hield 
met" hen ̂ afzonderingen, be
devaarten , tuchtigde ' zich, 
stelde broederschappen van 
boetelingen in, en verscheen 
openlijk in derzelver gewaad. 
Men tioemde heni enkel Broer 
HENDRIK. Wel* verre dat de
ze .huichelarijen zijne on
deugden zoudei), bemantelen , 
dienden zij enkel om dezel
ve .meer in het oog te doen 
Joopen. Hij leefde in de 
verwijfdheid en in de ge
maaktheid eener coquétte ; 
om zijne schoone handen te 
bewaren , sliep hij met hand
schoenen aan van een bij
zonder vel; hij legde een 
zeker deeg op zijn aange-
:aiftt en daarover eene soort : 
van masker. Intusschen be
gonnen de onlusten In Frank-
*rijh op nieuw. Het bevre-
idigings edikt had de Catho« 
lijken: misnoegd, en de ver
metelheid der Hugenooten 

. versterkt. \Men vreesde zeer, 
dat het Calvinismus de heer-
schende Godsdienst zou wor
den , en deed zulks nog meer, 
na den dood van FRANCISCUS , 
Hertog van Alengon , eeni-
gen broeder des konings,re 

'Ch&leau.. Thierri, in 1584 
voorgevallen. Door dezen 
dood, werd de koning van 
Navarre, hoofd der Huge
nooten de vermoedelijke erf
genaam der kroon. De Ga-
tholij kenwilden niet, dat hij 
regeren zoude. Er ontston
den drie partijen in den staat 

Kil, Dsnsty M-

welke men de oorlog der 
drie HENDRÏKS noemde: drie 
der Catholijke ligue, door 
HENDRIK, Hertog van Guise 
aangevoerd; die der Huge
nooten , waarvan HENDRIK , 
koning van Navarré',' dië 
later onder den naam van 
HENDRIK IV. regeerde, het 
hoofd Was, en die van ko
ning HENDRIK I I I . . welke 
•men de staatkundige• of ko-
jiingsgezinde partij noémd.e j 
op deze wijze werd de ko
ning van algemeerien vader, 
dien hij behoorde te zijn,. 
het hoofd eener factie. Hij 
beman tel de zijne vrees en 
zijne moedeloosheid in eeno 
verdedigingsrede, waarin hij 
zich als schuldig erkende, 
en waarin hij de misnoegden 
smeekte,,de wapenen neder 
te leggen. Hij stelde zich 
zelven aan het hoofd der 
Catholijke associatie, in»de 
hoop er zich meester van te 
maken, en vereenigde zich 
met GOISE tegen den koning 
van Navarre. Al de yoor-
regtèn der Protestanten wer
den door een edikt in 1585 
uitgevaardigd, ingetrokken. 
Deze nemen in (iuienne en 
in Languedoc onder aanvoe
ring van den koning van 
Navarre en den prinö van 
Condé de wapens weder op. 
Paus JSIXTÜS V. het drei
gend gevaar der Catholijke 
kerk inziende, vaardigde 
eeiïe bul uit légen déssèl)»]-
de Vorsten, en'be'yreMg^e 
de ligue. 'HMvDjfttt "Mlï*é&a 
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JotEUSE»zijnen gnnsteling Ï 
niet de bloem ,; des Fraii-
schen 'adels, ett een vermo
gend? leger tegen ben pp, 
het laatste werd, door HEN-
DBIK van J^ajoarre , den • 10 
October ',15S? te ffouiras ver
slagen. De Hertog van Gui
se had de Duïtschers en de 
Zwitsers j die het Navarre-
sche leger wilden gaan ver
sterken , geslagen» In Pa
rijs teruggekeerd» werd hij 
er als de redder der natie 
ontvangen» De «teeds zwak
ke en wispelturige HENDRIK 
Ut. beprpefder om de ligtie 
te doen vallen; hij durfde 
aan GUISE den toegang tot 
Parijs verbieden; maar hij 
ondervond te, zijne kosten, 
wat het i s , zonder magt te 
gebieden. GUISE, .zijne be
velen verachtende, kwam te 
Parij's. Te vergeefs liet '. 
HENDBIK er den 12 Mei 1588 
troepen binnenrnkken, om 
zich van- de kruisstraten 
meester te maken? Het volk 
sloeg dadelijk aan het mui
ten, verschanste ziehen ver
dreef die troepen. Dit noem
de men la journée des bar' 

: rieades (liet gevecht der ver
schansingen). Hetzelve maak
te den Hertog van GUISE 
meester der hoofdstad; de 
koning zag zich .verpUgt'*' 
om zich naar <ffhartres , en 
van daar naar JRouanen te 
begeven^, alwaar zijne moe
der, CATIURHU DE MEDIGÏS , 
hem bewoog het vereeni-
gingS'-edikt te onderteeke-
inren. Indien GUISE op den: 

dag > der Barrikaöen, «anen 
I aanslag op het leven of de 

vrijheid des konings had ge
maakt , zou hij de meester 
van Frankrijk zijn geweest; 
doch hij had een afgrijzen 
van eene zoodanige onderne
ming, en deze trek, «00 
als vele,andere, steekt;óp 
eene eervolle^ Wijze af, bij 
de lasteringen, -welke de 
Protestantsche schrijvers en 
de nieuwerwetsche wijsgee» 
ren, tegen ^hem, verzameld 
hebben- 'HENDRIK IHr.wa8 

veel minder; kiesch. Bflbe* 
gaf zich naar Btoi», alwaar 
hg in 1288 de algemeen» 
staten des koningrijks be
riep. GUISE kwam hem al* 
daar, in tegenwoordigheid 
van een ligchaam, hetwelk 
dé natie voorstelde» bezoe
ken. HENDRIK en bij ver
zoenden zich aldaar op eene 
plëgtige wijze ï zij begaven 
zich naar hetzelfde altaar, 
«ommuniceerdert er gezamen
lijk,; de eene beloofde WJ 
eedé, alle vroegere beledi
gingen te vergeten» de an
dere van voortaan geb?.01' 
zaam en getrouw te zy»< 
maar tegelijkertijd ontwik 
de koning 'den dood van <*«»* 
S E , en liet hem op hetei»* 
de van hetzelfde jaar 15»» 
met den kardinaal *ÖJJj 
broeder» vermoorden» " 
bloed dezer beide a*avoeS 
ders versterkte de Hpie'. 
Hertog van 'MAWSNMS . 3°°» 
ste broeder van den je * 
moorden :Hertog, w««•» 
1589 door den raad vM*<* 
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eertfging tot, Initenantcgene? 
raul t van Men koninklijken 
staat en de kroon van Franke 
rijk yerklaajrd. De ypor< 
naamste steden desTijks(Pa,' 
?&*:> Italianen , Dij on x 
Lyon, Taulpuse), als. in 
eenparigen opstand geven 
zich aan hem over, en slaan 
openlijk tegen den koning 
aan het muiten. Men' be» 
schouwde hem ,niet anders, 
daii. als eenen moordenaar en 
meineedige, zoo als hij in 
de daad was. De Pans ex
communiceerde hem. Zeven
tig leeraars, in de Spjhonm 
ne vergaderd, verklaarden 
hem vervallen van den troon 
en de onderdanen van den 
eed van getrouwheid ontsla* 
gen» i De: factie der zestie
nen , uit de vurigste leden 
der /*£•«£ beslaande, zet de 
aan HENDPIK verknochte le
den van het parlement in de 
Bastillegevangen. De we
duwe van den- Hertog van 
GÜISE kwam regt vragen over 
den moord aan haren echt
genoot en aan haren zvvager 
gepleegd. Op aanzoek van 
den procureur-generaal' be
noemt hèt parlement, twee 
raden, om het crimineel ge
ding tegen HENDRIK VAN VA» 
XQJS, voormalig koning van 
Frankrijk\ en-^^ien aante-
stellen. Deze koning had 
zich met zulk eene verblin
ding gedragen, dat hij nog 
geen leger had: hij' zond 
SANCY, om soldaten bft de 
Zwitsers te werven, en'hij 

schreef aan den Hertog van 
May enne,' reeds hoofd der 
ligue, om hem te sineëken, 
den, moord, aan zijnen broe
der gepleegd, tè vergeten, 
jrlij zond tegelijkertijd naar 
Rome, om de ontheffing der 
censures te verzoeken , die 
hij zich door jderi dood van 
#èn kardinaal ne GÜISE had 
op den hals gehaald, Daar 
hij 'noch dén Paus , noch: de 
Parijzenaars! kon bevredigen , 
nam hij zijne toevlugt tot 
HENDRIK van Navarre. De
ze vorst kwam met zijn le
ger tot hem, bevrijdde hem 
te Tours t uit de handen van 
den Hertog van MAYËNNE . 
die op het punt stond, om 
hem in te sluiten, en trok 
vervolgens op Party's aan. 
Maar alles veranderde van 
gedaante door de verinoor» 
ding van HENDRIKIII., door 
JACÖBUS "" CLEMENT (zié dat 
artikel) met een mes getrof
fen, aan vyelke verwonding 
hij den volgenden dag 2 Au
gustus 1589 overleed, zon
der bij zijne vrouw LOUISE 
van Lotharingen, op het 
kasteel van Moulinsïn 1601 
overleden , kinderen natela
ten. Met hem stierf de tak 
van VALOIS uit, die 261 ja
ren geregeerd^ en 13 konin
gen aan Frankrijk .gegeven 
had. Al zijne persoonlijke 
ongelukken , zoo wel als die 
van Frankrijk hadden d.er-
zelver bron in zijn zwak, 
wispelturig en veranderlijk 
karakter, en vooral in da 

2 ' '...' "..:., 
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geringe kennis, dïë hij van f| 
den geest dersëktarisseh en II 
v6örnai«él{)k der Calvinisten 
had; » 'Deze'vorst, zegt 
één schrijvèT» 'die onpartij
dig over hein* spreekt, was 
de prooi der i'actién; h-j], 
wilde dezelve bevredigen 
dóór toegevendheid; hij vlei
de hare woelingen , in plaats 
Van dezelve tegen te wer* 
ken ; hij verhond zich met 
dezelve en de ongelukken 
van Frankrijk, van dag tot 
dag toenemende, bedreigden 
hem niet deii versëhrikke-
ïijkstën val." Het is deze 
vorst, die in 1578 de orde 
Van den Heiligen Geest in-
'Stelde. Men wil , dat hij de 
statuten défzèlVe, volgens 
dié van ëehë^bijha gelijk-
soortigVordë ontwierp, door 
LODEWHK I . , koning van 
Sicilië, ifi 1352 ingesteld, 

HENnRiK IV. de'Grooie, 
koning van Frankrijk en 
Sfamrre, werd in 1553, op 
het kasteel van Pau , hoofd
stad van Béarn, geboren. 
ANTOSIUS VAN BOURBON, zijn 
vader, eëh zwak vorst, veel
eer ongevoelig dan wreed» 
*aam, was het hoofd van 
den Bourbonschen tak , dus 
genoemd .naar «en leengoed • 
van dien naam, dat aan hun 
huis verviel, door een hu
welijk met de erfgename van 
BótmnoN. Hjj stamde af van 
ftoBEBT van Frankrijk, graaf 
«an Clermont, vijfden zoon 
'van den heiligen LODEW'IJKJ 
en heer van BOURBON, Jo* 

ANNA' •D'AÏ.BBË* ,- nioëdèjp^an 
HENDRIK I Vv was eëné' doch* 
ter van HENDRIK'•• ö'AiiB'kï»r 
koning yan 'NttWarlrel 'Zl$ 
Stond op. het punt \"ótii"hèW 
ter gereld te brengen,'tbëtt 
haarvader Kaaréene sehdö-
ne gouden doos jnet eeiie 
dergelijke '•keten' toonde, !ëtf 
zeidó: > Mijne dochter dë̂ e 
dóös en hetgen ei "Wat déielve 
bêvaï ,* *y voor ti , ndiën' gij 
bij uWe verlossing ëen Gas* 
konjischliedjé zingt: ik Wil 
niet, .Voegde hij ëf big, dat 
gij een weenend ën "stuursch 
kind ter wereld ziitf brenJ 

gen." JoAiïNA io'A'tiBRE'r Je» 
viel kort daarna; èri, gedu» 
rende de éérste batënssttw*" 
tèn, ' zona; zij een'liedje1 in 
de Bëarhesche taal. Den
der nam dadelijk hë<ik»* 
weg, wreef hetzelve de lip
pen mët knoflook* en deed 
het wijn drinken, éen ff* 
bruik, dat sedertdien tijdm 
het koninklijke huis w 
Frdttkrtjk altijd is opgevolgd» 
Hét Vervolg zijner "opvoeding 
beantwoordde aan het begin 
derzelve. De jonge PW0* 
werd aan het hof van Fm*** 
rijk, onder de leiding van 
een kundig onderwijzer »* 
GAUCHÈRÏE genaamd, tot m 
1566opgevoed. Alstöen «n-
de JoANNA D'Ar.BRËT, • ffl» 
moeder, die openlijk ^fl)fr" 
vinismas had omhelsd, nem 
te Pau bij zich hebben, en 
gaf hem 
onderwijzer. Zijn voedsel 
was zeer gewopn , en zlJn ^ 
kleederen «envoadig en»08" 
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Aefc#ptqoiseJ, Rij ging;al-» 
tfj 8 .blootshoofds, Men zortd 
hem met jongelingen van 
denjelfden ouderdom",, naar 
school; vojgens bet ge
bruik dèS lands en def tij
den, beklauterde hij wetde
zelve de rqtfcen » enu 4e krui* 
«en de^BaburigefbergenruIn 
Iwrt I ,Cal vini£m»s opgevoed , 
wesd 14) 4oflJf wjne iWoedgr 
ter, verdediging ; dier sekt? 
bjesjennd j te fa Moekeïfe$$i!» 
Ma§rdet njeni beni in I5j60,tpjt 
hoofd, de.r»elve., en de • prins 
yan £«ëMféi!wag-; zijn Ittóte» 
l>antè , vHBKttBMC ,was in den 
^n. der dopt tan, 1 & jaren'.., bif" j 
4en ;;&lag ;5raa.. Moncontm? 
teg^)wooBd1g ;•». en * «iwiér-
scheidde .zich in; denz©ïï'enJ. 
Nïtii deajjvrede van fSWftt-
QèrmaM, <i©n I I Angnatns 
ï 570 groWea; * werd bf PW*t 
de aanzienlijkste, heeren zy-
npr.partij aap bet; hof gelekt. 
Men huwde hem- twee j«ren 
Mter tjBit j'»jnet de prinses 
MARGARETBA van Vuloïs, 
auster va» KAREI* JHL.\ Na-;! 
dat bet ware of Valsche ge
rucht eener nieuwe zamen-
zwering, .dèja moord vaneden; 
BARTjÉoi.oiviBtjs-»(ïc4/ bait'*6 

weeg gebragt, iwerd HEJN-
TOS^Krt..in de- keuze gesteld , 
©f om te Sterven, of van, 
godsdienst te veranderen ; hij ; 

wordt Catholijk r en bluft bij
na driejaren staatsgevangene. 
Ir» 157$ ontsnapt zijnd», en 
sïch naar Aten$9n begeven-
hebbende» stelde hij zich 
»an bet hoofif van d© nartij 

der Hugenooten, all* ver-
inpeyenissen, uitstaande, en 
alle kansen van .eenen bnr-
ger» en godsdienstoorlog be
proevende, lijdende dikwerf, 
gebrek aan het , noodige, 
nooit gsene rust, genietende, 
en zich, als ;den .vermetel- ." 
Sten soldaat, blootstellende. 
Toen bij ln» den slag van 
Coutras, in 1587 ontdekte.. 
dat eenige der zijnen zich 
voor rhein plaatsen K met oog
merk om ai}nen, persoon te 
verdedigen en, te fokken,y, 
,r.*ep hij hwn. ffpe _:; ffkr j£ij&q 
hid ,ik Uf..$(iakt. mij niejl. 
onzigtb^ar i, ik jpil.te voor? 
schijn komen,^ Natde overv 
.Winning bood, ,„ men», hem de 
juweelen .en ;9n<lere kostbare 
bjeuzeljngen va,n ^OÏEUSE aan, 
die , in dpjzen, slag gedood 
vvasj b|i twèes dezelve, van 
èe hand, zpggende: », Het 
past senkel der» tooneelspelers 
om zich te rverhoovaardigen 
op de riiiïe.kleederen, wel
ke , zij dragen», Hét ware 
sieraad van een'veldheer» is 
de moed, de tegenwoordig» 
held van geest in eenen veld
slag en de menschlievendheid 
na de overwinning." Men 
kan in het voorgaande arti
kel zien, op welke wij ze bij 
zijne zaak jtnet die van HEN
DRIK; III., vereenigtfe. , Hij 
droeg, sedert den dood zy-

, ner moeder ,* jn jj575j A d$P ^ 
Junij voorgevallen j.den^itei 
van Aonwg mn 'SlwqrrR-
Het overÜijde»•v^n'Mmavx 
I I I . «e§'*l»»» W-m% *m p o 

- 3 r , .'*' • ;• 
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van Frankrijk, maar zijne 
Godsdienst sloot er hem van 
uit door ëéne wet, welke de 
Cathcdijken als geheel anders 
geheiligd en onschendbaar 
beschouwden, dan de Sali-

, sche wet. Hét is-onder dit 
gezigtspiint, dat een zeer 
wijsgeerige redenaar (de con
stitutionele./ bisschop JPAU* 
CHET), de ligue geregtvaar-
digd heeft. » Het is geen 
vraagstuk, zeide h i j , het 
ïs eene-daadzaak. JDe Gal
liërs hadden geene andere 
Godsdienst, tijdens de ver
overing; de Franken namen 
dezelve aan. Dé beide na-
tien i eerst door dè bloedige : 
sporen der overwinning1 ver
deeld, vervolgens door de/ 
weldaden des tijds en der 
natuur inëengesmolten, en 
deze vërèéhiging, meer ver
schuldigd , dan men denkt, 
aan de banden van eenheid, ; 

welke dè Catholijke Gods
dienst Ï uit den aard zelfs 
der; ware grondbeginselen, 
steeds meer en meer tracht 
toetebaïeh , xQa er bestendig-
lijk aan verknocht geweest. 
In al die algemeenë vergade
ringen i, zoo talrijk onder 
de beide- eerste dijnastien, 
was de Gatholiciteit dè 
eerste -en- onschëndbaarste 
wet. Onder hët derde ge
slacht, Weef, ondanks de 
hatelijke Wetten vatt het leeh-
roeng bestuur, deze groote 
wet m haar geheel. Dezelve' 
was d r eerste wet sedert 
het bestaan der monarchie, 
die nooit geene verandering 

in hare openbare bekrachti
ging heeft ondervonden/Men 
heeft dikwerf datgene ver* 
andërd, Wat men de SalU 
yche wet noemt; nooit ech* 
ter in bet wezenlijke punt, 
de nationale wet der Catho» 
licifeit;" (Zie PHARAMÖÏJD, 
CtoDOVËps). iiENDttiÉ mn 
twee vêldsJagen,* öp den htëf* 
tog' van MAITENNÊ , hoofd der 
ligue, dien vmiAripm, in 
1589y en dien van:lwt in 
1590. - Hij zette vervolge^ 
den oorlog met? afwisselend 
geluk voort, 'en? sloeg het 
beleg op voor Party» >t • Men 
fteeft gezegd,f datiy 'térWijl 
bij deze grooté-itad; in b«É 

tföau w bragt, '..de Gëèstélflien 
èn Keligieuzen ëène ('s'öoM*an 

militaire monstêring " hiel
den y procëssiegWijW»"^net 
opgeschorte klëederen j «e" 

;beim op bet hbdfd v het har
nas op den rug, eert musket 
en èen kruisbeeld in deband 
optrekkende; maar zulks^8 

•een sprookje, door eènige 

schrijvers versprei*d>'<iiee^ne 

platte én grove boerterij» der 
•schrijvers i van het hekel
schrift Ménippée, letterlijk 
hebben opgenomen, 
wat waar i s , is dat verschei
den aanzienlijke burgers * *»e 

Voor het behoud van deoude 
godsdienst vreesden , in je* 
genwoordigheid van defl le
gaat en den Spaanscben af
gezant, eenen èed aflegden, 
van liever van hotfgeï te 
sterven, dan zich over & 
geven. Intusschen sloeg «e 
behoefte tot algemeenen non-
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gersnotttJ over* Het brood* 
wefd tot voor eene Fransche 
kroon het >̂ond verkocht; 
men was genoodzaakt ge> 
Weest, er vanybeenderen uit 
het knekelhuis der • Saints^ 
Innocens <• té; * vervaardigen 5 
hetwelk men i&et brood van 
Mevrouw JOB MoSTJ'mssiMiit 
noemde, wij l 4sij er de uit
vinding "VanH geprezen bad» 
Eenige burgers^ doop iden 
honger buiten :de." stad ge
dreven:, werden door de be
legeraars gevoed! eene daad * 
welke \ sommige geschied
schrijvers als een heldhaftig 
medelijden hebben geroemd, 
maar die de beroemde En» 
gelsche redenaar BuRKE.koel-
bloediger heeft beoordeeld. 
» Het is waar,; zegt hij» dat» 
terwijl HENDRIK dehoofdstad 
belegerd hield, hij, de on* 
gelukkige huisgezinnen, die 
met gevaar van hun leven , 
onder de muren dier zelfde 
hoofdstad, eenige maten ko*. 
reti gingen inzamelen, on
dersteunde en beschermde* 
Ik keur zulks goed; maar 
ik ga niet tot eène overdre-
vene bewondering over. Hij 
zoo bijna een gedrogt van 
wreedheid, en een weetniet 
in het stuk van staatkunde 
moeten zijn geweest, indien 
hij anders gehandeld had. 
Maar terwijl bij zoo mede
lijdend voor een bandvol van 
honger stervende lieden was, 
kan men niet vergeten, dat 
hij het was, die de Fran-
schen bij honderden en dui 

M 

zenden uithongerden, alvb-' 
" rens in de gelegenheid te 
• knnnenüij», om met dat 
medelijden, eenige afzonder
lijke personen te kunnen be
handelen. Zeker maakte hij , 
door: i°«K^V uittehongerert, 
enkel gebruik van het-regt 
des oorlogs;. maar dit is een 
regt, hetwelk:hij zich in des-
zelfs gèheele volheid heeft 

, te nutte gemaakt." De her-, 
tög van Parma^ met een 
Spaansch leger uit de. Ns»-
derlandetimngeikointstt, voor* 
zag Parys op nieuw van 
leeftogt; en deed het beleg» 
van voor hetzelve opbreken* 
Daar HENDBIK zag, dat zij
ne godsdienst de eenige hin
derpaal zijner verheffing tot 
den troon was-v stemde hij 
erf. bereidwillig ui', toe r ottv-
zich te doen "onderwijzen , 
daar zijne verkleefdheid aan-
de sekte van CAI»VINÜS , 
slechts een opvöedingsvoor-
oordeel wasy hetwelk hem 
slechts zeer zwak Verknocht 
hield. Er werd eenè confe
rentie gehouden tasschen dé 
C nt hal ij ken zijner partij eti 
de aanhangers der ligue. De
ze conferentie werd gevolgd: 

door de afzwerihg van HEN-
BBUE te Saint'Denig, in 1593, 
en zijne zalving te Chartres» 
Men kan aan de opregtheid 
dezer afzWering niet twijfe
len ; HENDRIK scheen besten
dig welmeenend Catholijk te 
zijn, en zijne inborst was 
van dien aard, <ï»t hij niet 
lang kon'veinzen*-'Bet ge» 
4 •• 
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drag, dat hij hield* ten op-
Kigte,van de Jesuiten, de 
ijverigste vijanden van het 
JProtestahfismus, is een an
der bewijs; zijner ".verkleefd
heid aan het Koomsche'ge
loof. Men weet mer welke-
goedheid, hij déze'door het 
parlement verbannen religi
euzen terugriep 4 dat hij zelf 
hun advobaat werd, hun zijn 
paleis van fa Flèche gaf, en 
hun zijn hart maakte. In 
1594 opende de stad Parijs 
voor hem hare poorten; en 
daar de aanhangers der Uguer 
die, zoo als wij reeds gezegd 
hebben, de Catholijkegods
dienst als eene wezenlijke* 
voorwaarde tot de opvolging 
des tropng beschouwden, dan 
die, welke de Salischewet 
Voorschrijft V eindelijk vol
daan : waren ,-• zoo hielden al 
de onlusten op. De hertog: 
van MAÏÉNNE; had zijn ver* 
gelijk in 1596 getroffen; de 
hertog van MERCCBIJU onder
wierp zich in 1598, met' 
Bretagne., waarvan, hij zich 
had meester gemaakt. Er 
bleef niets meer over, dan 
om den vrede met Spanje te 
sluiten, aan welk land HEN»-, 
BRIK in 1595, den oorlog 
had verklaard; dezelve werd 
gesloten den 2 Mei 1598, 
te Vervim* Van dien dag 
af tot aan zijnen dood, was 
het rijk vrij van binnen- en 
buitelandscbe oorlogen, in
dien men er den veldtogt 
van uitzondert, in 1600 te
gen den hertog van Savooy'e 
ondernomen , die voor Frank* 

rijk roemrijk was;» ha door. 
een voordeelig verdrag * ge»> 
volgd werd...'»• In hetzelfde: 
jaar 1598, Werd het beruchte 
edikt van JSdntes uifgevaar» 
digd, hetwelk aan de Pro» 

; testanten«Vrij heden en •. voor* 
regten verleencte» waarvan zij* 

•? zoo dikwerf mishruiki maak
ten, en dat ÜOIJEWUK XIV, 
(zie dat artikel) zich ver-
pligt achtte, te moeten her
roepen. De ontroeringen v«n 
den staat waren bedaard; 
maar het zuurdeeg was niet 
geheel '.vernield... Er>-gin&. 
bijna geen jaar voorbij, in 
hetwelke men geenen aan
slag op het leven van HEN* 
DRIK maakte. Een ongeluk
kige uit de heffe des Volks 

, PETRUS BARRIÈRE genaamd »• 
sloeg zijne moorddadige >ian--
den aan den koning; hij werd 
in hechtenis genomen, enm 
1593, ten dood gebragf. h' 

• ANNES CHaTEL, een jongeling 
uit eene goede familie ge
sproten , bragt henl in 1595, 
met een nies aan den mond 
eene wonde toe; een behan
ger in 1596, een ongeluk
kige, die krankzinnig was* 
of den krankzinnige speel
de , beraamden denzelfne" 
moordi Eindelijk iragt Ri*--
VAiLïiAC, hem den 14 M6» 
1610 om het leven. Nadat 
het rijtuig van HENDRIK, aoot 
eene verwarring van karren» 
in de straat la Féronnene 
was opgehouden, maakte de
ze ongelukkige, van dien 
oogenblik gebruik, om hem 
met eenen dolk te doorste» 
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ken; Hij stond op het punt, 
om met één sterk leger in de 
Nederlanden en in ümtsc/t* 
land te vallen<$: een togt, 
Waarvan s de beweeggronden 
en het'doel niet wel bekend 
zijn; Sommige schrijvers 
hébben er eenen ëenvoudigen 
minnenhandel van gemaakt: 
een gevoelen , dat eehige zin
sneden uit de Memorïën van 
SUM,Y (zie dat-artikel) schij
nen te, begunstigen , en dat 
de Heer KABËI. DE LAMETH , 
zonder eenige achterhouding, 
in de nationale vergadering 
den 16 Mei 1790» uitsprak : 
» Een verschrikkelijk voor
beeld,; zegt hij," van het ge
vaar, om het Mgt:Tran oor* 
logsverklaring aan de konin
gen te laten, die"zich soms 
tef voldoening van hunne hij-
zondere hactstogten van het* 
zelve bedienen , dit is het 
voorbeeld van HENDRIK IV., 
die op den oogenblik, waar
op hij onder den dolk eens 
moordenaars viel, zich tot 
eenert oorlog gereed maakte, 
die Europa in-vuur en vlam 
zou hebben gebragt, om, 
geene rijken, maar enkelen 
alleen de prinses van CONDÉ 
te veroveren»" Deze vorst 
stierf in het 57.e jaar van 
fijnen ouderdom en: in het 
22.» van zijn bestuur, drie 
zonen en" vjjf dochters na
latende bij MARIA DE MEDI-
CÏS, zijne tweede of liever zij
ne eenige echtgenoote, wijl 
*ijn eerste hwelij k met MAR-
ÖARETHA DB VAIOW » als nie-

) tig werd Verklaard. HENDRIK 
: werd der riatië eerst dierbaar 
toen' hij vermoord was; Hét 
denkbeeld , dat hij nog. aan' 
het Calvinismus verkleefd 
was» joeg de Catholijkeit 
zeer tegea. hem in het har* 

,? nas,zijne noodzakelijkegods-
> dienstverandering verbitter* -
de een gedeelte der hervorm
den. Zijne minnares zélfs, 
de markgravin D-ENTRAÖUES 
trad tegen hem in -zameiizwc* 
ring. Het bitterste hekels 
schrift, dat zijne zeden ent 
regtschapenheid aanrandde j 
was het werk -eener prinses 
van CONTI, zijne naaste bloede 
verwante* Hij had échter 
het rijk in eenen bloeijenden 
staat gehragt. De onnoodige 
krijgsbenden werden afge
dankt; de orde in de geld
middelen volgde op de hate
lijkste knevelarijen; bjjj- be
taalde langzamerhand al de 
schulden der kroon, zonder 
daardoor de volken te ba* 
zwarén. De boeren "herhalen 
thans nog, dat fyij wilde* 
dat zij'alle Zondagen, éen 
hoen in den pot zouden heb*-
ben : eene eenvoudige uit
drukking, maareen vaderlijk >. 
ofschoon onvermogend gevoel» 
in welke te herhalen LODB-
WIJK XVI. behagen schepte» 
zonder dezelve meer te"kun
nen verwezenlijken.; hetwelk 
tot deze zoo bekende dichtS-
regels Tièeft aanleiding* jge-
g e v è n t ••.'•*. - ••. < / :••'•'• r-'"' 

Du graud et bon HEKIWJ'aÖnfi" 
re c© ton mot; 
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i Mai- poür y dohtter ,foi, j'at-, 
,,,, tentls la poule au pot* 
Pdrys werd vergroot en ver-; 
fraaid: hij dacht er niet aan , 
dat door de hoofdstad te ver-
grooten,;. hij eenen afgrond 
uitdiepte, waarin. de: zelf
standigheid des rijks met de
seden en de grondbeginselen 
zonden wegzinken. Hij be
gunstigde; den opstand der 
Hollanders, en droeg niet 
weinig bij*, om dezelve voor 
vrij en onafhankelijk te doen 
verklaren. Een noodlottig 
voorbeeld-: voor LODEWHK 
XVI; j die, daar hij hetzelf
de deed ten opzigte van de 
Engelsche volkplantingen f 
kort daarna het slagtoffer; 
eerier weinig beradene staat
kunde werd. Hij vereenigde 
met een e bn i tenge won e open -
hartigheid, de verheveristë 
gevoelens, eene bekoorlijke 
eenvoudigheid van zeden•', en 
met den moed eens krijgs
man», eene onuitputbare 
menschlievendheid. «Ikkan 
mg , zeide hij , na eene over
winning, ik kan mij niet 
verheugen, wanneer ik mijne 
gesneuveld® onderdanen op 
het slagveld uitgestrekt zie 
liggen; ite verlies dan zelfs, 
wanneer ik win." Toeneeni-

f e> troepen, door hem naar 
)uiUckland gezonden, in 

Champagne ongeregeldheden 
hadden aangerigt, zeide HBN-
»RIK IV. tot de veldheeren, 
die nog te. Pari)'* waren: 
* Vertrekt in aller jjl; stelt 
'er orde; gij zijt erbfl m\\ 
verantwoordelijk voor, Zoo 

waar als öüd, leeft 1 _ 
volk beleedigen» is mij bej« 
leedigen..*ï" HENDRIK onfc* 
moette datgene,, wat de groo-
te mannen vormt en aaodeo" 
dag legt, hinderpalen te ovew 
winnen, gevarenuit testaai?# 
ens vooral vijanden t die a$* 
ner waardig warend' De wwfe* 
zaamheid was e zijne heer* 
schênde hoedanigheid. U» 
hertog van Pamv *eide, dat 
de andere, veldheren » 
oorlog als leeumh of mm 
zwijnen voerden/* maar dal 
HMJOBIK het alSk een arena 
deed. .Zij hé gevoelens over 
de koninklijke, waardigheid 
waren groot en, ve rhe f 
« Mijn koningrijk, w™ b«*• 
is .onhetwist&afu-:Aet rijft W 
God. flet behoort H « 
eigendom) toe; H« heeft ^ 
mij slechts toevertrouwd. *« 
móet dus alle pogingen>« 
het werk stellens o»» e t^ , 
te doen heerschen, opdat my 
ne geboden aan i e zijne on
derworpen »ijn» opdat mi.p 
welteazijne^ttendoen e e

t 
bièdigen." Zijn eerbied ver 
de Godsdienst was opregt» 
standvastig* en zonder men 
sehel«k inzigt. - .Toen Mj 
Zich eens met e e n i g e ^ J 
nen aart tafel bevond, j» 
zich in:: al te vrijeen *J» 
zeer godsdienstige gW** 
ken uitlieten, zeide hij au, 
« Laat msmlke goede m"J 
kers z«h al* wij- wil*?»** 
eer van God ntoet bov-e» «^ 
les «aan; en wsnuf *• *" 
om zynen eerbied te doen^; 
moet alle scherts en spo"« 
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nfl ter zydë Wórden gesteld." 
Nddat een beroemde' leeraar 
Vöoir hem gezégd had! Wij 

' ontvangen het 'geloof van 
onze vaderen; hernam HEN» 
DRIK dadelijk! Wij ontvan
gen het geloof van God, en 
Wijf leeren hét-van onze va* 
deren*} De groote hoedanig* 
lieden vatt̂ HïiNöRiK werden 
"dijèr gebreken bëzwalkt. Hij 
;tr«at eenö'bijüfondere drift 
vöör het spel eh.de vrouwen. 
Men kan in gèÈne deelen de 
ee'rfcte •'. Ve'rficjhoffHen, omdat 
dezelve' in JPary'g -zoo vele 
dobbelhuizeïi deed ontstaan; •' 
en nog min,der de tweede," 
omdat zijne imniiapjjèn van ' 
zijde jeugd" ttf-tot!*in zijne , 
laatste- dagen zrfö openbaar 
en zooalgëineeri waren, «dat: 
' iften '» meg*>MkzÓtóuc-i" «an -de-) 
zélve niet.Mêcf den naam:' 
Van galanterie katr geven.'' ; 
[Ér is bijna geene eenigzins J 
bestendige toegenegenheid 
van hem bekend, dan Voor 
de beruchte GAJBRIEI,I,E D'ES» 
TR&S , die hem op hare beurt 
ontrouw was. ïntusschen 
was de verblinding Van HEN-
i)RïK zoo verregaande, dat 
hij , indien dé Vroegtij dige • 
dood dezer dame zulks niet 
belet had, met haar in den 

• echt aou zijn getreden]. Om 
aart zijne lusten te voldoen, 
maakte hij geene zwarigheid, 
om dé konïnklgke waardig
heid te verlagen, en somtgds 
zelfs geweld te gebruiken. 
Ook zegt BAYLE ronduit, dat 
er nooit geen man was, on* 
vaardiger om eene getrouwe 

eehfgetipot^te hebbem -Bij 
de belegering van Amfenit 
Verweet de maarschalk DE 
BIRON hem openlijk *>; zijne 
jninnaresse medegebragt t e 
hebben; dat déze' ergernis 
de soldaten deed morren ,• en 
dezelve minder ijverig maak
t e , om hem te dienen. Des» 
niettegenstaande behield [hij 
te midden zijner ongeregeld
heden gevoelens van eer. en 
godsdienstigheid, dierlhem 
Voor de irïdrukselen der deugd 
Vatbaar en gevoelig maak
ten. Toen hij iriogprot»8fc 

tantsch y en- in den bloei der 
Jeugd, aan de geheelè oit-
• stuimigheid der hartstogten 
iét" prooi" was, liet bij zich 

idöör .de predikanten en dè 
hoofdeiv zijner partij verma
nen. <dEenigen tijd voor den 
•slag van Coulrits, zegt een 
geschiedschrijver, had de ko
ning van Navarrëj.te mid
den van zoo veel onrust , v è t -
nioeijenissen en: 'gevareif, 
steeds door zijne heersenen» 
dé neiging voor dé vrouwen 
medegesleept, eenen minnen-
handel aangeknoopt, met de 
dochter Tan eenen overheids-

°persoon- van fa Roebelle i 
een zoon'\ die de vrucht zij
ner thinnarijen was, maakte 
de ergernis openbaar: de wel-
dènkendeh onderde hoge-
nooten zuchtten over het on
gebonden leven van tem hoofd. 
De- predikanten spaarden-KÖ 
hem geèwe verammingen»s>.*fi 
spöórdwn hem vooral J #"^e 
levendigste -wijze, mv eetoe 
openbare ye^oeding van *«-

http://eh.de
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hen misslag voor zijne broe* 
ders aan: BOURBON kon er 
:Biet toe besluiten; eindelijk 
voegde ssich MORNAÏ bij de 
predikanten, en den koning 
,*an Navarre ter zijde ne
mende,, stelde hij hem .voor» 
dat; optbet punt van den her? 
tog van JoïEUSEte bestreden , : 
hg "ziêh iiiet kon inntslaan» 
örii zich voor, den God der 
heerscharen te vernederen; . 
-welke ;. verwij tingen h|J zich 
niet zou tedoehTiebben • in
dien hg'i !door -zijne onboet
vaardigheid de gramschap , 
jdes Hemels op zijne* parlij \ 
foaddè?i»r'e«i indien hij; aoöJi 
vele <*egt8ohapen« Iie4en\ató f; 
ilagtf>ffers; zijner ongeregeld- ï 
iieden «deed omkomen. ;<D\t i 
denkbeeld trof BOURJBON j hij i: 
stemde toe, om in tegen
woordigheid der aanvoerders ]• 
tan zijn: leger, in dé kerk.| 
van Pon», èe nederige be-j' 
lijdenis van zijnen misslag 

„té doen; en nadat de predi
kant CHANPIKU hem, gedacht 

, de les had opgezegd, deed 
hij hen* heioven te la Ma*, 
cAelle, waar hg de ergernis: 
gegeven had, zijne openbare 
böetdoening te herhalen: hij 
onderwierp zich aan alles; 
maar de jonge heewsn, die 
Ihem omringden, iwaren ver-
«nit waardigd o ver de gestreng-; 
heid der predikanten, «IJ ver-;; 
weten hm» van zich te laten; 
behandelen als Ê«B Christen' 
van d* (gemeene volksheffe.: 
Qyihehi ongelijk, .antwoord* 
i e hun de koning van JV«. 
mrme, men kan ziek niette 

veel vofir Oml nernplemi 
en de memohen niet genatg 
trotseren.'*S, Bij:<eene ander? 
gelegenheid zeide bij de«8 
belang- en zinrijke woordWH 
De koningen moeten Pfi»f 
God een kinderlijk ?» WC 
hunne onderdanen een p r 
derlijh hart &e$en-^ê 
abt LENGT** ̂ :m-.ïiiBWQ* 
heeft, in het,"4^;deel dfa* 
nieuwe, Hitgaveïvan h#t/«# 
ml de BMmt. llh» 59 M* 
ven vat» HBNPBIJS IV. «pgj* 
nomen., .Men.iWnd* ook»H> 
derzetye i^deFransche»* 
euriusfen* -Men bespeurt ^ 

, dezelve vsiurv gées t> vfiRj 
beeldingsk^ht^fièn^8' 

1 dië weïspr?k%»dheid|e*^r 
t e , di« in,>:eenen;!*OM*'MP 
zeer behaagt* ^ ' i ! , 0 e " f 
ni et minder belangd© W 
niet minder aangeBfln^ v™ 
zameling van kwinkslagen^ 

• voorbeelden van; goedeWT 
renheid van- dien *&»*>.f 1 
derden titel van ^ « ^ 
mmi,JV.(GeegtvanttW 

in 12.»io in het licht versehe 
nen. fHet lëv*n van mr 
DRIKl^rdoOrPBREW.^jJ 
in; mO met eene™U*Z. 
verspreid, die d « r r t 
lens en-«der erkentenis^ 
Franschen tot -eé* vff?**' 
geen vorst beeft « ^ J J , 

vwdienstemkergemaaK^.' 
ie^er noemde hem * * J , 
ni»g énduperen ƒ ;<**** 
gaf hem n e » ^ 0 8 ^ " , , : ^ 
fifwrfe; ei» wat « • 8 * i # 
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den * g<téien$EXï»RïK' te noe
men. Ofschoon hij alles heeft 
in -liet Werk gesteld, om zijn 
volk gelukkig > te maken , 
<laar hijde belastingen ver
minderde, en door een wijs 
bestuur de Vampen des oör-
logs lénigde", "Heft hij, on-
ddhks zijne gestrenge bezui
niging,1 echter' niet na de 
kunsten" en dé letteren te be
gunstigen. * Mett zoo het lé
ven en de weldaden vaft dezen 
Vorst' slechts zeer flaattwe-
lijk Schetsen., als men zeide, 
dar hij1 de órdé in de geld
middelen herstelde; de kne-
velarijen der grooten te keer 
gïrtjg;; waak- 'en Werkzame 
ambtenaren"'in de plaats van 
Italiaanfeche woekeraars aan
stelde , aan wie alle takken 
*an inkomsten der konink
lijke schatkist waren opge
dragen ; van j«ar £otjaar ver
beterde! hij de inkomsten der 
pachthoeven van den staat; 
verzachtte de zoutp'ach't, en 
Schold zijn volk verscheiden 
millioenen van de hoofdgel
den kwijt. Hij begunstigde 
den akkerbouw, en deed zich 
in zijne inzigten toelichten 
door den beroemden OfciviER 
DE SERRES, den besten mees
ter, dien de landbouw nog 
gehad heeft. Be door veer
tigjarige burgeroorlogen ver
woeste wegen, werden her
steld; nieuwe aangelegd en 
met olm- en vruchtbobmen 
beplant. HENDRIK ontwerpt 
ett voert weldra de beroemde 
onderneming van. het kanaal 
**n Brfare nü{ hij voert in 

;het rijk deaankweekirtgvan •> 
den moerbezienboom in v ett 

t'rigt de fabrijk der Gobelin*' 
'op:'ónder zijn bestuur vèsV 

.; tigeh zich twee Frangche 
volkplantingen, de een e te 
Canada, de .andere in Guia-

: na: de werken van deNieu-
we Brug {Pont'Nèiif), Aaot 
CATHARINA? DE MÈDicis:',be
gonnen • j ' worden "ieh i einde 

•gebragt; het kasteek vian, 
Saint" Germain wordt' gé* 
bouwdy Fontainelleau' ver«-
fraaidy het Louvrê voortge
zet , en dè gaanderij $ waar--; 
door dit paleis gemeenschap 
heeft met de Tuileriê'n, be
gonnen. HENDRIK vergroot, 
de bibliotheek der koningen, 
die hij publiek maakt, her
stelt het collegie van Frank
rijk, geeft aan de hooglee-
raren ruime jaarwedden, en 
tracht de beroemdste geniën 
van zijnen-:tijd naar Frank» 
rijk te 'lokken. De heilige 

! FRXNCISCÜS VAN SALES- ont» 
', snapt niet dan met moeite 

aan. het «dringende aanzoek 
van dien vorst, dié hem den 
kardinaals-hoed doet aanbie
den , terwijl JOSTUS Lipsius 
zich verwondert in Holland 
eene jaarwedde van 600'gou-
den ;:kroonen* van HENDRIK te 
ontvangen'. Doch ondanks 
al deze zorgen, voorziet deze 
beschermende genie zgno 
tiiighuizen, versterkt' zjjaie 
vestingen, en dekt'de«eiv» 
met de sterkste artillerie, die 
toenmaals bestond. W**~ 
gebruik maakt h§ van zulk 
«ene groote maft? Hy word* 
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de middelaar tusschen al de 
staten van Europa, en belast 
zich in. dat opzigt met de 
edele rol. van den heiligen 
LODEWIJK» Hij eindigt den 
langdurigeri oorlog tusschen 
Spanje .en de Vereenigde 
Provinciën ,. en verzekert-de 
onafhankelijkheid eener re
publiek,, die in zijne onge
lukken hem edelmoedige hulp 
had- verschaft. Hij was het, 
die den Paus mét de republiek 
van Venetië verzoende, en 
eenen oorlog voorkwam, die 
aan den heiligen Stoel nood
lottig zijn, en groote wan
orde had na zich kunnen sle
pen. Te midden van al zij
ne werkzaamheden, behield 
HENDRIK die vrolijkheid van 
inborst., en die blijgeestig-
heid, die van den grootsten 
en besten der koningen, er 
ook den getrouwsten en be-
minnelijksten der Fransche 
ridders van gemaakt hebben. 
Al de gedenkschriften van 
den tijd en alle verzamelin
gen bevatten eene menig
te kwinkslagen, geestige 
gezegden, treffende en be
vallige antwoorden, die el-
ken oogenblik uit zijne» 
mond vloeiden en aan sijn 
hart ontsnaptenj maar geen 
geschiedschrijver heeft hem 
beter dóen kennen dan Stn>-
Mr, zijn vertrouweling en 
vriend, in zijne wei Lékende 
Memoriën\. 

HENDRIK I . , koning yaft 
Engeland&n hertog van Aar-
mandfë, derde zoon van | 

WujkisM den Veroveraar,, 
Het zich in 1100,. na den 
dood van zijnen broeder WIL
LEM den Rotse, ten nadeeje. 
van ROBERT zijnen oudsten* 
broeder, die toenmaals» op 
zijnen terugtogtuit het ƒ&*/»•, 
ge land, in Itqliê' was, tot ko
ning van Engeland kroonen. 
Deze overweldiging bewoog. 
ROBERT om haar Engeland 
overtesteken, om zijne reg-
ten gewapenderhand terug' 

. teeischen, maar hij stond 
hem dezelve af voor eene 
jaarwedde van 3000 marken. 
Kort daarna ontstond er een 
nieuw geschil tusschen. de 
beide broeders, waar.vanliet 
einde voor ROBERT noodlot
tig was. Hij werd in HOS 
in den slag van Tinchebuy 
en Normandijë geslagen 
en krijgsgevangen gemaakt» 
HENDRIK behaalde eeniga 
voordeden op koning LOI)Ë* 
WIJK den dikke, had groote 
geschillen met den H. Â * 
SELMUS over de leenregten» 
en overleed aan een overma
tig gebruik van latnpreijen» 
in 1135, als een moedige 
krijgsman, een bekwaine 

staatkundige en een rWp-
vaardige koning beschouw»! 
Hij bepaalde voQr *8n e ^ 
ten dezelfde maten.eri gf 
wigten, hij onderteeken^ 
vooral een Charter vol «ot 
regten, dit is hst eerste vow 
beeld der vryheden vat!*£ 
geland. Hij was met-A*?*" 
DA, dochter van Gw*lZÏ 
Graaf van Leuven, «eMJJ 
die zich «aar de abdö v»» 
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Afflighettt in België begaf, 
in 1 welke zy overleed*, en 
alwaar'; ment nog «f rigedenk-
teeken ziet te harer eer op-
gerigti terwijl hét gebouw, 
fietwelk ai} bewoonde nog 
den naam draagt y$n het pa-
lei»' der koningin van En
geland* •'•':'•. 
::::: , • : ' , \ .: , • • : ; • • • ; , V > ;. " ' 

HENDRIK I L , koning van 
Engeland, zoon van GOD* 

«RIED PLANTAGENET, Graaf 
ymAnjou, m van MATHM> 
DA , dochter van HENDRIK I . , 
werd in 1154, na den dood 
van STEPHAOTB gekroond. Hij 
vereenigdè met zijne staten 
Snjou, Toüraihe, Foiiöu, 
Saintonge',;'Guienne , Gas-
eogne, volgens bet erfregt, 
Mretagne; dat hij op CONAN 
'iVi veroverde, en Ierland 
Waarvan hij . zich meester 
maakte. Zijne regering is 
berucht door den moord van 
THOMAS van Kantelburg , 
dien hij in 1170 door een 
onbedachtzaam woord te weeg 
bragt. Voor de gestrenge 
regtbank des Heeren zijn de 
vorsten verantwoordelijk voor 
de misdaden ,. tot welke hun
ne hartstogten en hnnne en
kele nalatigheid aanleiding 
kannen geven. HENDRIK was 
na den moord, dien hij ech
ter van zich schoof aan de 
gevoeligste «lagen ter prooi, 
welke de Goddelijke régt-
vaardigheid, in deze wereld 
aan eënen vorst kan toebren
gen. De koning van Frank
rijk en de graaf van Vlaan-

/dereto vielen zijne overzee-

sche gewesten aan. ~LODK-
wiïk '.drong-: tot. in het bin
nenste van Normandijë door , 
en begon de hoofdstad te be
legeren. Terwijl HENDRIK 
zich gereed maakte, om de
zelve bij te springen , ver
nam: bij , dat de koning van 
Soltot land met een aantal 
Engelschen in het koning
rijk gevallen was, en •••pfort* 
ïiumberïand* verWoekttei \iHij 
liet Normandijë iöan des-
zelfs lot over, en snelde 
daar henen, waar heit onge
luk.; grooter kon worden*: De-
ze vorst erkende in dit ge* 
vaar, het ontoereikende zij
ner hulpmiddelen tegen de 
werktuigen der Hemelsche 
wraak. In plaats van tegen 
heit optetrekken, gaat hij 
regtstceeks naar Kantelberg 
en zijn gevolg buiten de stad 
latende., neemt bij eenen 
slechten overrok tot eenig 
bekleedsel, en begeeft zich 
blootsvoets en in stilte naar 
de hoofdkerk, bij het graf 
van: den H. THOMAS. Zon
der, eenig voedsel genuttigd 
te hebben, bragt hij aldaar 
het overige van den dag en 
den geheelen nacht, zónder 
vloerkleed op de zerken uit
gestrekt , in gebeden door, 
zich daarna den rog ontbloot 
hebbende, wilde hij , dat 
elke bisschop, die tegen
woordig was» en de reli-
gieusen der ïorde, ten getale 
van 80 , hem na elkander 
met roeden «ouden slaan. 
Laffe «potter* blewn niet 
ten achteren» om ziöh. iea 
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koste'des konings. te verma- jj 
ken, maar de onverwachte 
omwending van zijn geluk, 
sloot Hun dadelijk den mond. 
Daags ha zijne vernederende 
boetvaardigheid* ljjet HENDRIK 
de; ,mis lezen ter ;eére van 
den heiligen martelaar; op 
hetzelfde uur,* dat dezelve 
werd opgedragen, werd de 
koning van Schotland dopr 
de •••; Engelschen,. die aan HEN» 
BRIK getrouw waren geble
ven:, geslagen en gevangen 
genomen. , Oogenblikkelijk 
werd het beleg van Roüa* 
nen opgebroken.', de vrede 
*usschen Fratikrijk en En* 
geland hersteld, en al de 
ontwerpen der vijanden van 
HENDRIK werden 'te leur ge
steld. In. minder dan drie 
maanden zag hij zich zoo 
vermogend als 'hi j ooit ge
weest was. Met den koning 
ivan Frankrijk het kruis op
genomen hebbende, om naar 
het Heilige Land te gaan , 
maakte hij zich tot net ver-'' 
•trek gereed, toen hij zulk 
«en levendig verdriet opvat
te , van zich in zulk eene 
inoeijelijke en netelige om
standigheid door zijne kin
deren verlaten te zien, dat 
hij er te Chinan in Tourat-
ne den 6 Julij Il89aan over
leed. [Zijn zoon RIOHARD 
Leeuwenhart volgde hem op. 
Het teven van HENDRIK II. 
ss in het Engelsch beschre-
ven door Lord LYXTEMON.] 

••! •: HENDRIK I I I . , koning van 
w-gelandi zoóa van JOAN. 

NES Zonder, landen van h*'» 
TBELI,Avan Angoulènie.) h& 
kjom den troon» na den doud 
van zijnen vader, in 1216, 
in den ouderdom van 9 ja» 
ren. Hij deed yruchteJoo** 
pogingen»; om: Jweder in Jiet 
bezit van fflprwwdijë teige* 
raken. De heilige LOÖEWJJK 
sloeg hem twee malen, en 
vooral in den slag van fait' 
burg m Poitau, en nood» 
zaakte hem een verdragie 
onderteekenen, waardoor;hij 
enkel in-het bezit bleef van 
dat gedeelte van -Güiénne, 
hetwelk • aan gene zijde dei 
Garonne ligt. Hij was in 
zijn eigen rijk niet gelukki
ger dan buiten 'slands. De 
.vrijheeren van Engeland,^ 
gen hem in opstand, en aan 
hun hoofd hebbende Sinwx 
DE MONTFÓR*!, dén zoon van 
eenen anderen SIMON , den 

geesel der Albigenzen, sla
gen tegen HENDRIK fan*e] 
muiten en wonnen in 1264 
op hem den beroemden slag 
van Letees. Hij werd in dan-
zelven «iet BICHARD zjjnen 
broeder, en EDÜABD» zfin^ 
zoon, die eerst de m»»»e • 
van Londen geslagen hafo 
krijgsgevangen, gemaakt.v 
vrijheeren ontwierpen alsto>» 
een nieuw plan van bestu"*) 
hetwelk zij den koning ««« 
ten onderteekenen, en m 

het parlement goedfeef*! 
Dit is eigenlijk het jftW 
en de oorsprong van net 
gerhnis en van de mag' *, i 
het parlement in $Wfmt>' 
indien men fteteeiw al* **" 
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uit de drie ligchamea .des 
rij ks bestaande vergadering 
beschouwt. In het.volgende 
j aa r , / 1265 , vormde de Her-* 
tog van Oioeester j haijverig; 
op het gezag des graven van 
Leicester, eene; partij iegen 
hem, en deed prins EDUABD 
ontsnappen, i . De zaken 'ver
anderden óogehblikkelijk van 
gedaante,, :, :,LEICESTEÖ, ie 
Engelsche, CATIMNA , w e r d ' 
met, HENDRIK>,'• zijnen zoon;; 
ih 1265, in den slag yan 
MvasAuih geslagen en ge
dood.,. HENDRIK I I I . en zjjn 
zoon- RICHARD bekwamen de 
vrijheid weder, en de mui
telingen onderwierpen zich 
geheel en al in 1267. H E N 
DRIK overleed ; in vrede te 
Bonden'i» 1272 in den ou*; 

dei-dom van 65 jaren,, na 55 
jaren in de grootste stormen 
geregeerd te hebben. »..Hij.; 
Was, zegt, i>v T E R Ï R E , eeni 
vors t , diebëene beperkte ge
nie bezat, zonder bekwaam
heid "voor het bestuur, een 
«slaaf zijner, staatsdienaren, 
die nooit volgens de omstan
digheden zijne.partij wist te 
kiezen, die zwakheid toon" 
de , wanneer hij onverschrok
kenheid moest aan den dag 
leggen, m laatdunkenheid, 
wanneer het noodig was * om 
zien te buigen en naar den 
tijd te schikken. Hij was 
voor het-overige godsdien' 
s t ig , liefdadig, een vijand 
van wreedheid, onberispelijk 
>n zijne, zeden: met éen 
woord , deze vorst bezat de 

X I I . Dwi,. 

deugden, welke men in ecnen 
partikulier prijst, en had: 

,, gëehe der hoedanigheden * 
welke men in eenen vorst-
bewonderd" ["De paus had 

:; HENDRIK I I I . met het ko-
: ningrijk Siciliëbeleend,.doch 
ondanks al zijne/pogingen*; 
kon hij hetzelve nooit ver

moveren.}:.. "•.;• •;..>•:.-.:.-: 

- HENDRIK I V . , : koning van 
Engeland^ de dertiende se-

! dert de verovering, en der 
eerste PLANTAGENET uit den 
tak der LANKASTÉRS ,< zooit 
van JOANNBS van Geiidi her-.' 

| tog van Lancaster•, derden 
zoo*n .van EDÜARD IIIvj 'Ön-; 
derscheidde zich : ih i zijne 
jeugd in hitthanen, tegen 
de afgodendienaars?; bij* zij-

i ne terugkomst deed een ge
schil , hetwelk hij niet den 

: Hertog; van JVorfaIA, haA, 
hem ui t .Frankri jk verban
nen. Hy-vraagde aldaar de 
hand der dpchter van den 

\ Hertog van Berm, oom van. 
KAREB V I . , mèar de koning 
vaii Engeland^ RICHARD H.. , 

: vollen neef van HENDRIK::r 

verzette zich tegen dat hu-' 
; walijk, en deed het Hertog

dom LancastèrAn beslag ne
men^ HENDRIK- kwam in
cognito in Engeland terug, 
vormde zich een leger van 
60,000 man , terwijl dat Kan 

'• RICHARD, die in Ierland 
was , dien ongelukkigen vorst 
verliet. Nadat HENDRIK ««h 
bij verrassing van den J*«T* 
söon des fconings had mee»-

N 
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tergemaakt, -voerde hij hem 
ttaar Londen * d̂ eed hem af
zetten , vervolgens in den 

«Töièer opsluiten, Waarin hij 
den folterenden hongerdood 
onderging. HENDRIK werd 
in 1399 tot koning uitgeroe
pen, doch hij vond eeriea 
tegenstrever in den jongen 
MORTIMEK, zijnen neel;wiens 
regten sterker waren, dan 
die van HENDRIK, naardien : 

de Hertog san Clurence, 
géoot-vadervan HENDRIK was; 
.van diaar ontstonden de fac-
tien der roode en witte roos, 
die het bloed van tachtig, 

, prinsen uit het. koninklijke 
buis deden stroomen* De 
.doodstraffen en sluïkmoorden 
handhaafden HÉftfiRiKÏop ee-
nen door gevaren omringden 
troon* Om zich tegen dei 
kwade gezindheid van Fmnk* 
rijk te beveiligen ;,• stookte' 
hij de verdeeldheden aan tus* 
sohen de Hertogen van Qr* 
teans en Bourgmdië. Hij 
overleed te Westntmster aan 
de melaatschheid in 1413, 
in den ouderdom van 46 ja* 
ren;. Gedurende zijne laat
ste ziekte, die meer dan 
twee maanden duurde , wil* 
de hy altjrjdzijne kroon aan 
het hoofde - einde van zijn 
bed hebben , uit vrees, dat 
hem dezelve mogt ontnomen 
worden* 

HENDRIK V,, mm van den 
voorgaande, veertiende ko
ning Van Engeland, sedert 
de verovering in Ï413 ge
kroond, vormde het ontwerp 

omi Ftankrijk te veroveïeny 
en bragt hetzelve gedeelte
lijk: ten uitvoer. Hij lafldde 
met1 eèn leger van 5O„0W 
man in JVormandtjë:, vero* 
verde en plunderdeMafflear, 
won in 1415 den, slag van 

..i Anzincaurtkop KAREI. VI. • 
i keerde irtet verscheidenwrs-
;! ten> éïi bijna 1400- etólie-
!de*i, .die hijknigs«evangen 
; Had gehaakt ? naar Engéhni 
'; terug."» Drie jaren late? state 

hij andermaal naacIW*W 
over, nam in1419 RoWV* 
in* maakte zich meester va» 
geheel Narmandijë* De ven' 
deeidheden vijin hetFransphe 
hof waren zijnen veroverin» 
gen zeer gunstig. He*'»». 
van OrJeansen dat van p w -
gon&ië vervulden Parp *»« 
factiën. De koningin *«*" 
BBIAA van Beyeren, def™ 
aarde, moeder des Da»pl«ns* 

later .KAKEL VH.» ^vZ 
zijde-JPan den ' ^ n £ . ^ J B 
vorst. :lDe oorlog ,*»»a'f, 
door een schandelijk verfrag, 

te Tra^Yin 1420 &^n'g 
De artikels van dat verdrag 
behelsden: dat HaNDfltK T 
met CATHARINA van fit1* ,., 
rijk zoude huwen; * M . J 
na dendood vanKAK^vJ' t 
koning zoude zijn, *" „ 
hij middeierwijIdÈHjit^ 

regenten ^™^&«l$W 
zoude voeren. De v*"\f 
was genoodzaakt de WJJK 

•; 4̂W/ÖM te nemen; en oisen 
; BaüpMhl; TMngnedoC;»* 
ri,%tvergne,Touratn8* 
Poitouheta troepen ^«'f*^-... 
t en , zou hij echte* «*» 
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schijnlijk zijnen troon ver» 
loren hebben, indien eene, 
fistel den koning vfln • En
geland in 1422, in het 36^ 
jaar van zijnen ouderdom niet 
in het graf gesleept had, 
Wij overleed in het kasteel 
van Vincennes, en; werd te 
Saint'Denisi even als een 
koning van Frankrijk, ten, 
topn gesteld. Met groote bt>-
kvvaamheden voor het krijgs-
beroep paarde HENDRIK ,Y« 
groote deugden* Hij was 
mat ig , ingetogen, een vriend 
der regtvaardigheid, en zeer 
naauwgezet in het waarne
men zijner godsdiehstpligten. 
Men zou in hem meer mensch-
lievendheid gewenscht heb-
ben» want men zal nimmer 
het bevel regtvaardigen, het
welk hij gaf, o m , na den 
bloedigen slag van Anzin-
court,. de krij gsgevangenen 
te ontzielen (de wezenlijk
heid van dit bevel vooron», 
dersteUende, dat verschei
den Critici beweren niet be
staan te hebben), noch de 
mishandelingen, welke hij 
aan de burgers van verschei
den steden deed ondervinden, 
van welke hij zich meester 
maakte. Het is waar , dat 
de Franschen in dien tijd 
niet altyd met meer edelmoe
digheid handelden; maar het 
barbaarsche regt van weer» 
wraak moet geen Christen -
vorst bezielen. [Men kan 
over de koningen van En* 
geland raadplegen , M A T - ' 

TMEUS ï)& MAIiMESBUKY en 
N 

PotïDORtJS - VlRGlMOS*] 

HENDRIK V I , , vijftiende 
koning van Engeland', se* 
dert de verovering, zoon en 
opvolger van HENDRIK V . , 
in .1422 , in -den ouderdom 
van slechts 10 maanden, had 
noch zijn geluk noch zijne 
verdienste. Hij regeerde zoo 
als zijn vader, in Erarikry'k, 
onder de voogdijschap van 
den hertog van Bedford, en 
in Engeland f onder die van 
den hertog van Glocesfer» 
Hij behaalde zelfs door zijne 
veldheeren , verscheiden ;p« 
verwinningen , te Crevanl, 
Verneuil en Rowbroi; maar 
de overwinningen der maagd 
van Orleans, en de voor
spoed , die op dezelve volg
de , maakten een einde aan. 
de overwinningen der En-
gelschen (zie JOANNA D'ARC 
en KA REI. VI I . ) ; en de ge
schil len, die in Groot-Brit' 
£a»«iê'ontstonden, eindigden 
met hem de kroon te doen 
verliezen. RIOHARD,. hertog 
van York, door zijne moe
der een bloedverwant van 
EDUARD I I I . , verklaarde den 
oorlog aan HENDRIK VI.,, als 
aan den zoon vaneenen vorst , 
dien hij niet als wettig be
zitter van den troon beschow-
d e , overwon hem, en »»n» 
hem gevangen. MARGAKETHA 
van Anjoit, vrpuw van don 
gevangen koning, en d i e s w 
re boven haren ech*gen#ot 
verheven w a s , vers lo f en 
doodde den heetag van Yorh $ 

2 ' 
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in den slag van Waliefiehl j 
in 1460, en bevrijdde haren 
man. EDUAKD, -zoon des 
hertogs wreekte zijnen va-: 

•der, versloeg dé troepen der 
koninginV en maakte haar 
in den slag Van 'Tewksburi, 
in 1471 geleverd, krijgsge
vangen. ' HENDRIK: had de 
vlugt genomen naar Frank
rijk; in Engeland terugge
keerd ', werd hij gevangen 
genomen, en in deü Toicér 
van Londen opgesloten, waar
in hij in 1471 » door den 
hertog van Gheester met 
dolken doorstoken werd. Hij 
was een «wak, maar deugd
zaam vorst V die in zijne "on
gelukken «Vedelijdénswaar-

'dig was. fEöUARD, die hein 
onder den naiRm van EDUARD 
IV. opvolgde, deed evenzeer., 
om zonder hinderpalen te re
geren , den eenigen zoon van 
IÏEKDK1K VI. sterven]. 

HENDRIK VII . , zoon van 
EDMONÖ, graaf van Rtcke-
mont, en van MAR6ARETHA , 
uit het huis van Lankaster, 
negentiende koning van Ent 
getand, na de verovering, 
s tak, door den hertog van 
Bretaffne, en door KAREI, 
VIII., koning van Frankrijk, 
ondersteand, nasrEngetand 
over , versloeg en doodde den 
overweldiger RJCHARD UI. , 
en liet zich in 1485 op den 
troon van Groot*Brittanniè' 
huldigen , dien hij beweerde, 
hem als den oudsten van het 
huis van Lancaster, toe te 
behooren • Hij was werke-

|j: lijk uit dat huis, doch va» 
de" moederlijke zijde , en in-
eérien zéér verren graad. Hij' 
.vereehigde de regten van 
Lancaster, én York in zijnen 

•; persoon, door' zijn huwelijk 
met EMZABETH , dochter van 
EDUARD IV. Zijne Vijandê» 
stelden te Vergeefs alle mid
delen in het werk, omhein 
den troon te doen verlaten. 
Een bakkersknecht, LAMÖER-
TOS SiMNEï. genaamd, en de 
zdori van eenen bekeerden 
Jood, PEREIN WAëR0BJS gf 
héeten; de eenë volgens zijK 
zeggen, eeri neef van EDU* 
ARD I V . , én de andere zijn 
gewaande zoon , betwistte» 
hém;, na de rollen Van p"»* 
sen te hebben leeren spelen, 
de kroon (zieEDUARofi^N* 
TAGENET). De eerste eindig
de zijn leven in de keuken 
van "HEïtoRiK VIL , en de 
tweede, eenigzins geduchter, 
op een schavot. De Engel' 
sche vorst had zijne vijanden 
weten te overwinnen, en de 
muitelingen te beteugelen; 

hij wist ook te regeren. *'.)B 

bestuur , dat 24 jaren duur
de , en faijna altijd vreed
zaam was, had goede uit
werkselen op de zeden oer 
natie. De parlementen, a» 
hij bijeen 'riep, en die W 
ontzag, maakten wijze wet
ten ; het verdeelende gereg' 
trad weder in alle voorregtf' 
de handel, die onder «e» 
grooten EDÜAUDIH. had be
ginnen tebloeijen, en ged«* 
rende de burgeroorlogen ge* 
•kwijnd had, stak onder M ' 
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BRIK VII,, die de SAKOMON 
van Engeland werd bijge
naamd, langzamerhand bet 
hoofd weder óp. De slechte 
staat, waarin hij de geld
middelen vond , maakte hem 
de bezuiniging toteene wet; 
maar men verwijt hem v de
zelve te ver te hebben ge
dreven , en de opbrengst der 
verbeurtverklaringen te heb
ben berekend. HENDRIK VIL 
overleed in 1509». in den 
enderdom van 52 jaren. Door 
zijne deugden en de bescher
ming y welke hij- aan de ge
leerde verleende, verdiende 
hij de titels van godvruchtig 
vortt» en vriend der lette' 
ren. Hij is de eerste ko
ning van Engeland., die 
wachten heeft gehad» 

HENDRIK VIII . , zoon en 
opvolger van- HENDRIK VII . , 
beklom den troon in 1509. 
De geldkisten van zijnen va
der waren bij deszelfs dood 
met 2 inillioenen ponden ster-
lings gevuld: toenmaals eene 
verbazende som, die veel 
nuttiger zou zijn geweest, 
indien dezelve in den handel 
in omloop was gebragt, KEN-
BaiK VUL bediende zich van 
dezelve, om den oorlog te 
voeren. Keizer MAXIMILIAAN 
en Pau» JULUJS II . hadden 
een bondgenootschap tegen 
LOOEWUKXIL gesloten. Op 
aanzoek van den opperpries
ter , nam de Engelsche vorst 
deel aan hetzelve. Hij deed 
in 1513 eenen inval in Franh. 

rijk t behaalde. Bij den Spa-, 
ren-Slag eene volkomene 
overwinning, nam Terouape 
en Doornik in , en stak we« 
der naar Engeland over, roet 

' verscheiden Franscbe krijgs
gevangenen , onder welke 

; men den ridder HAYA,RD telde. 
Omtrent denzelfden tijd viel 
JACOBUS I V . , koning, van 
Schotland, in Engelanjfc 
HENDRIK versloeg en doodde 
hem in den slag van Floddens 
field» De vrede met Frank' 
rijk werd daarop gesloten. 
LODEWWK X I I . , toenmaals, 
weduwnaar van ANNA van 
Brelugne, kon denzelven met 
HENDRIK niet bekomen , darjr 
door met zijne zuster MAEU 
in den echt te treden; doch 
in plaats van een huwelijks? 
goed- ra» zijne vrouw te ont
vangen , zoo als de koningen 
zoowel doen als de part ik u-
lieren , betaalde LomwilK er 
een. Het kostte hem eene 
millioen Fransehe kroonen , 
om de zuster van zijnen over
winnaar te huwen- Nadat 
HENDRIK VIII. dezen oorlog 
gelukkiglijfc had ten einde 
gebragt» nam hij, weldra deel 
aan diegene t welke de kerk 
begonnen te verdeelen. De 
dwalingen van LTJTHBR begon
nen zich te verspreiden. De 
vorst, door WOLSEI, GAKDI-
NIER en MOBÜS ondersteund, 
wederlegde den aartsketter 
in een werk, dat hij aan 
LEO X. aanbood en opdroeg 
(sommige s«I>rijvera uwe
ren , dat AU werk geheel en 
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al was zamengesteld, door 
den beroemden FISCHER). De
ze Paus vereerde hem en zij
ne opvolgers, met den titel 
vün Verdediger des Geloof*: 
een' t i te l , dien hij reeds se
dert vijf jaren verzocht, én 
dien hij niet lang verdiende. 
E r was toenmaals aan het 
hof van honden , een meisje 
vol geest en bevalligheid , 
op welke HENDRIK smoorJijk 
verliefd Werd. Zij heette 
ANNA BOULEN of BOULAIN (zie 
dat ar t . ) . Dit meisje legde 
er zich op t o e , öm de harts-
togten des konings optewek-
k e n , en om hem alle hoop 
te benemen van aan dezelve 
te kunnen voldoen , zoo lang 
zi] zijne vrouw niet zoude 
wezen. HENDRIK was sedert 
18 jaren gehuwd met CA-
THARINA van Arrqgon, doch
ter van FERDINAND en ÏSA-
ISELUI , en moei van KARET. 
V . Op welk eene wijze zou 
men eene echtscheiding be
komen ? Men moet weten, 
dat CATHAUINA eerst gehuwd 
was geweest met prins Au» 
T H Ü R , den oudsten broeder 
van HENDRIK V I I I . , die haar 
l a t e r , met dispensatie van 
JtThivs I I . , zijne hand had 
gegeven. Men dacht er niet 
aart , dat zulk een huwelijk 
bloedschendig kon zijn; maar 
soodra de Engelsche vorst 
besloten had , zijne minnares 
te trouwen, vond hij het on-
wet t ig ; en verzocht Paus 
CMJMÉNS VII'. hetzelve als 
zoodanig te verklaren, 'De 
kardinaal Wotsfii, die zoo 

trotsche staatsdienaar» dat 
bij gewoonlijk zeide, deko* 
ning en ik , keurde de in^ 
zigten van HENDRIK, goed. 
Men betaalde godgeleerden, 
om yah dezelve uitspraken 
aftepérsen , die met het Ver
langen des konings strook
ten. De P a u s , dringend aan' 
gezocht , om deze verbind-
tenis te verbreken, maar 
evenzeer Vreezende, dé God
delijke wetten te overtreden, 
als 'aan KAREL V. te nittjw. 
gen , die zulk eenen hoon 
voor zijne moei wilde sparen, 
zocht tijd te winnen, zich 
verbeeldende, dat de over
weging HENDRIK tot redeljjke 
gevoelens zou terug brengen 
(zie CLEMKNS V I I ) . » f r 

deze vreesde niets te zullen 
verkrijgen , trad hij in loóó 
met zijne minnares in den 
echt , en liet dit zoogenaam
de huwelijk door THOMAS 

CRAMMËR, aartsbisschop van 
Kantelberg, goedkeuren, «a-
dat de Paus t e m in den Ker
kdijken ban had gedaan, 
l iet 'hi j zich tot Beschermt 
ën hoofd der Engelsche herh 
verklaren. Het parlement 
bekrachtigde dezen titel ,vei-
nietigde het geheele g<^« 
van den opperpriester van 
Rome, en deed zijnen naam 
uit alle boeken schrappen» 
en men noemde hem verder 
niet anders dan den BH#ff 
van Rome. De volken leg
den voor den koning eenen 
nieuwen eed af» dien w 

den eed van ««PP^r? 
(opperhoofdigheid in het «e* 
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teïijfe bestaor) ïioemdé.' Öê 
kardinaal' JoANNEsFisCHER, 
THOMAS MORUS én verschei- ; 
den andere beroemde perso*-
Den , die deze nieuwigheden..; 

.vijandig waren, verloren bet 
hoofd op bet schavot* Daar 
HENDRIK; zijne geweldenarijen 
flog verder, dreef, zoo open
de hij dereligieuze gestieh-, 
ten , maakte zich meester 
van derzèlvergoeder.en, waar» 
van de inkomsten , volgens 
'SALMON , 1,83,707 ponden stjsr». 
liugS opleverden y en voor 
ded buit der kloosters kocht 
hij vermaken» die met de 
«cbatten vervlogen T welke de
zelve gekocht hadden. HEN-
»RIK , die gewoon was ge
weest , om, indien hij geld
gebrek had, zijne toevlugt 
tot de geestelijkheid en ée ; 
kloosters te nemen, zag zich 
in eenen toestand gebragt, 
die hem de hen deden ée-
klagên, welke «ouden eij eren 
legde, zoo als KAKEL V. zich 
uitdrukte , over deze onstaat
kundige handelwijze van HEN
DRIK sprekende. Een ander 
uitwerksel derzelfde handel
wijze was de buitengewone 
ellende, waartoe zich dui
dende armen zagen gebragt, 
die door de aalmoezen des 
kloosters onderhouden' wer-
den- Onder de regering van 
EMZA-BETH, was men vet» 
pligt, om lot elf bilte te 
doen doorgaan, ten einde de
zelve te doen bestaan ; een 
middel waarvan dé jaarboe
ken van Engtfttnd geen voar-

• N 

, feeeid haddenopgeleverd^zie 
IJUTHBR). Het is in het werk 
van, HENDRIK ; ëüPEiiMAw., gë* 

I titeïd i' Noodfottiffiédën der 
Heiiigschendingen , dat men 
moet zien,' en de onnoeme* 
ïjjkbeïd der sommen, welk® 

[ HKNOBIK door die goddelooste 
rooverijen bijeen verzamelde, 
en de on geloofelijke snelheid 
mei wejke dezelve vervlo? 
gen. Ofschoon HENDRIK zieh 
tegen den Paus Ï verklaarde.", 
wilde hij echter noeh Lu-
tersch noch Calvinist zijn. 
De tmntwhêiantiatie, werd 
even gelijk vroeger aangeno
men ', de noodzakelijkheid der 
oor-biecht,, en van de CoriV» 
manie onder eene enkele ge-

; daante bevestigd. Deorage-
; huwde staat der priesters, 

en de geloften van zuiver
heid werden onherroepelijk 
verklaard. De aanroeping 
der Heiligen werd niet af
geschaft ,. maar beperkt. Hij 
verklaarde, dat hij zich van 
de geloofsartikelen;, door de 
Catbolij ke Kerk aan genome», 
niet wilde verwijderen: even 
alsof hij er zich niet genoeg 
van verwijderde, door de 
eenheid te verbreken. 2ij»e 
liefde voor eene vrouw beagt 
al deze veranderingnn te 
weeg; maar deze liefde was 
van geen langen duur Door 
de schoonheid van JOANNA 
SËVMOUR getroffen , liet hij 
ANNA BOOTEN, op vrija?wak 
vermoeden vsti ontrwiw» in 
1536, ÓRtboofd*n. i&Mat 
JOANNA ISesMobR » baren*-
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nood was overleden, deed hij 
haar. door ANNA. van Kleef 
vervangen» Hij; was door het 
afbeeldsél dezer tvorstin be
koord : geweest;: doch vond 
het oorspronkelijke zoo zeer 
van hetzelve verschillend , 
dat hij na verloop van zes 
maanden weder van dezelve 
Scheidde., Op deze,volgde 
CATHABINA HOWARD» dochter 
des hertogs van Norfolk, in 
1542 onthoofd , onder voor
wendsel» dat zij vóór haar 
huwelijk minnaars had ge
had. Het is hij deze gele
genheid , dat het parlement 
eene even zoo ongerijmde als 
wreede wet uitvaardigde: 
> Dat elk man, die van 
eenen minnenhandel der ko
ningin mogtonderrigt zijn» 
haar op straffe van hoogver-
raadjmoet beschuldigen*.... 
E n , dat elk meisje, dié met 
eenen koning van Engeland 
trouwt, en niet maagd i s , 
zulks op dezelfde straffe moet 
verklaren." CATHARINA PAR-
RE, eene jonge weduwe van 
eene uitstekende schoonheid, 
echtgenoot e van HENDRIK, 
na CATHARINA HOWARD stond 
op het pnnt, om hetzelfde 

' lo t té ondergaan, als deze 
ongelukkige, niet om hare 
minnarijen, maar om hare 
met die van LUTHER overeen
komende gevoelens. De laat
ste jaren van HENDRIK VIII. 
waren merkwaardig door zij
ne geschillen met Frankrijk, 
Eigenzinnig in zyne ooilo- \ 
gen, zoowel als in zijne 
minnarijen, had hij zich met 

j] KAREÏ«:¥* tegen FBANCISCUS" \ 
I.,-vervolgens metFRANois- » 
c u s l , tegen KAREJUV., en 
en eindelijk! andermaal met 
dezen tegen den Franschen 
vorst verbonden. In \M& > 
nam hij Boulogne in, en be
loofde zulks door het verr 
drag van 1546 terugtegeven» 
Hij overleed in 1547, in den (l 
ouderdom van 57 jaren. Men ^ 
verhaalt, dat toen bij op het *' 
punt was, om te sterven» i 
hij uitriep, terwijl bij die
gene aanzag, die rondom zijn :. 
bed stonden: » Mijne vrien? i 
den, wij hebben alles ver
loren , den staat, den goe
den naam, het geweten en 
den Hemel." Eenige schrij
vers hebben deze bijzonder
heid tegengesproken; maar *• 
indien HENDRIK deze rede 
niet gevoerd heeft, is "e t 

échter zeker, dat hij er geene 
kon voeren , die meer naar 
waarheid was. Hij beriep ^ 
al stervende tot den troon, ,•• 
EDÜARD , zoon van JoA*NA j 
SEYMOUR; en na hem» IVlA" j 
RIA, dochter van CATHARÏN* | 
van Aragon, enEwzABfiTH, 
dochter van ANNA Bouw*» 
ofschoon bij dezelve vroeger 
door het parlement als bas
taarden en onbekwaam tot <"> 
troonsopvolging had doen ver
klaren. ». AI degene, «egt 
deabtÜAVNAr,, die &*#?#* ( 
met eenige oplettendheid Be
oefend hebben, hebben i" 
hem slechts eenen zm&" >, 
ken vriend, eenen wispeK»' 
rigen bondgenoot, een* ruwe» 
minnaar» een'ijverzuchtige» 
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echtgenoot, een*> wreeden | 
vader, eenen, heerschzuchti-
gen meester, eenen wille* 
keurigen en barbaarschen ko
ning erkend." . OMI hem in 
eenen enkelen trek af tè schil
deren, is het genoeg te her* 
halen, hetgeen hij kort voor 
gijnen dood zeide: dat hij 
nooit het leven van een. 
mensch aan zijnen haat, 
noch de eer eener vrouw aan 
zijne lusten had geweigerd. 
Hij verloor in de vermaken, 
of in ijdele bezigheden, den 
tijd, dien hij tot het onder
zoeken der grondbeginselen 
des bestuurs had kunnen be
steden. Een blind vertrou
wen in zijne staatsdienaars, 
noodzaakte hem, om gedu
rende de helft van zijn be-
stuur, de speelbal hunner 
hartstogten of het slagtoffer 
hunner belangen te zijn; de 
andere helft werd besteed, 
om de rust des rijks te sto
ren , hetzelve met bloed te 
overstrootnen, en te verar
men. Hij hielp, door zijne 
misdadige en buitensporige 
verkwistingen, zijne onder
danen te gronde, en dit was 
nog het minste der onheilen, 
welke hij aan Engeland be
rokkende. Het is onder de 
regering van dien vorst, dat 
de zweetkoorts, eene gevaar
lijke ziekte, het geheele rijk 
besmette. Men zal dezen 
dwingeland nog naauwkeu-
riger leeren kennen, wan
neer men de naauwkeurige 
en sierlijke geschiedenis van 

den kardinaal Poi.us, door 
THOMAS PHILIPS , lee,St, [De 
Qeschiedenis van HEN nul K 
VUL, is door lord HERRKRT 
beschreven, in fol.. Dit werk 
wordt door de Engelschen 
zeer op prijs gesteld, en moet 
daarom bij de CathoJijken 
verdacht zijn. De abt ,RAX-
NAL heeft in 1768, de Ge
schiedenis zijner echtsc^e*? 
ding in het licht gegeven $ 
1 dl. in 12.mo.—Ook vindt 
men de meeste bijzonderhe
den uit het leven van den 
vorst, en vooral de klap-
mehuet, zoo als die schrij. 
ver zich uitdrukt, „ welke 
HENDRIK met zijne vrouwen, 
danste, in eenen zeer ironi-
schen stijl beschreven, in 
het eerste deel der Boer
tige reis door Europa, door, 
A. JFOKEE, Sz, , '*Hage, 
1826]. 

•f* HENDRIK I . , koningvan 
Iiastiliè', zoon van AiiPON-
sus IX. en van ELEONORA van 
Engeland, volgde, ïn 1214, 
in den ouderdom van zeven 
of acht jaren, zijnen vader 
in het bestuur op. Die van 
het huis van Lara, welke de
zen jongen vorst, uit de han
den der koninginvan Leon, 
zijne moei, genomen had
den, waren oorzaak, dat de 
grootste heeren van het ko
ningrijk de wapenen tegen hen 
opnamen. Daarop werd ko-

j ning HENDRIK door het afval
len eener dakpan gekletst» 

i en stierf elf dagen daarna in 
5 
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1217, aa twee jaren en ne
gen maanden geregeerd te 
hebbehi, Hij liet geene kin
deren ha, en ALFONSUS IX. * 
koning van heon, maakte zich 
meester van zijnen staat* 

•f1 HENDRIK I I , , koning 
van Kaslilië'i natuurlijke zoon 
van AIJ?ONSÜS XI . , en van 
$U5ÖlSORA BE ÖUZMAT4, te S e -
villa in 1333 geboren, droeg 
eerst den naam van graaf 
van Transtüitiare of TrUte* 
mare* ónder welken bij ook 
in de gfeséhièdenis bekend 
is , JNa* talrijke pogingen in 
het; Werk gesteld te hebben , 
ÖBÏ atóh meeste* te maken 
van dert Vroon, van regtswege 
aan zljöëh -broeder PÊtn Vé 
den tofëede ten deel geval* 
Jen, gejukte het eindelijk 
aan HENDRIK,.den koning van 
Frankrijk in zijn belang te 
winnen, die te zijner onder
steuning een aanzienlijk le^ 
ger zond, onder de bevelen 
van den cönnestabel D-UGÜES-
ewN en den graaf LAMARCHE. 
Achtereenvolgende overwin* 
mingen 'bragten deJFranschen 
voor Montiel(1368), inweï-
ke stad koning PETRUS de 
wïjk had genomen. Nadat | 
HENDRIK eenen muur rondom 
die wljkplaats had doen op- | 
*igtett, beloofde koning P E - * 
TRÜS, die geen ander red-
middel meer zag dan de om-
kooping, aan DÜGUESCMN 
aanzienlfjke sommen, en ver
scheiden groote steden van 
tèpiwje i indien hij hem den 
graaf van' Transtamare wil

de overleveren, maardefco»* 
nestabel maakte dert preteö* 
dent met deze voorslagen be< 
kend, en op het aanhmi* 
dend aanzoek van dézen, be* 
willigde hij , om PBTBOS 
den wreede in zijne tent te 
lokken, die in dezelvé,;in 
1369 door zijnen broeder W 
moord werd. ' D e ïegeïfog 
van HENDBTK was merkwaar
dig doofde Wijsheid en voor-
zigtigheid van dien vorst* 
die, erkentelijk jegens Fr«»j-
rijk, hetzelve met de hulp 
zijner wapenen tegen Kmk 
den kwade, bijsprong. H«<: 
DRÏK overleed, den 29 Mf 
1379 , vol berouw over fij
nen broedermoord, étt doof 
zijne volken betreurd. 

+ • HENDRIK III.» koI4?"g 
van KmtiUë, bijgenaaindg 
Zwakke* te Burgos,™W'J 
geboren, beklom bij dendoort 
van zijnen vader JOANNESIO 
den 10 October 1390voorge; 
vallen , den troon. z , J ° e ^ 
ste staatsdienaar, zijne mo" 
dom LEONORA en zijneoomen. 
maakten g e d u r e n d e ^ m,n 

derjarigheid, misbruik van 
hunne magt, en hielden hém» 
als in zïjn paleis %^f' 
Toen bij den ouderdom^ 
reikt had, ma 'het•jnK-\ 
kannen afschudden, »"°? 
bq zijne h e e r s c h ^ f 
bloedverwanten bestrfcöe"' 
en hij overwon . * • « * * * , , 
geschillen van Ö Ë ^ D ' ^ . 
XIII . en BoNiFAéiüS 1 ^ 
die beide naar de p a ^ g 
Waardigheid stonden, v«w 
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rustten voor eenen öogétiblik 
het koningrijkKaètiHè\ HEN-
DUIK had' zich1-eerst voor Bo•• 
KIPACIÜS verklaard; doch koos 
later dé'partij van BENÈDIO 
TUS. Omtrent dezen tijd zag 
hij zich ook genoodzaakt, 
zich tegen de aanvallen der 
Portugezen te Verdedigen, 
wier land- en zeemagt hij 
versloeg. Algemeen betreurd, 
overleed deze vorst den 25 
December 1406. Hij'had de 
kunsten beschermd, de ste
den des koningrijks ver
fraaid , en hét règt xloen eer
biedigen. 

HENDRIK TV., bfjgénaamd 
de Onvermogende en de mild
dadige , en dien men liever 
de verkwister1 moest noemen, 
was de Zoon vaïi JOANNES H . , 
koning vah Kastilië, dien 
hij in 1454, in den ouder
dom van 30 jaren opvolgde. 
Zijn bestuur was de zege
praal der ondeugd. JOANNA 
Van Portugal, met welke hij, 
na de verstootïng van BLAN-
CA van Navarre, zijne eer
ste vrouw, in den echt was 
getreden ^ bedekte hare min-
harijen met geen en den min
sten slnijjer. HENDRIK, die, 
om welken prijs zulks ook 
wezen mogt, kinderen wilde 
hebben, geleidde zelf, zegt 
men, in het bed zijner echt»-
genoote, BERTRAND DEM,A 
CUEVA , wiens lot was, te 
gelijker tijd de lieveling des 
konings, en de minnaar der 
Voningin te zijn. Uit deze 
^meenschap werd eenedoèh-

, N. 2Ö3 

tér geboren, JOANNA genaamd. 
BERTRAND verkreeg dé aan
zienlijkste posten des kö-
nifigrijks tot belooning. De 
grooten morden, en zetten 
dit schijnbeeld van koning 
in 1465 af. In éette plegtige 
handeling j beroofde men zij
ne beeld tenis, van al de ken» 
teekenen der koninklijke 
waardigheid, die men aan 
zijnen broeder AiiPóNsüs toe
kende; Deze plegtigheid 
ging met al de gruwelen des 
burgeröorlogs gepaard. De 
dood van den jongen vorst, 
aan welken de zamenzweér-
dèrs het koningrijk hadden 
gegeven , maakte geen einde 
aan déze onlusten. De ko
ning vfèti onvermogend r èn 
zijnde dochter als bastaard en 
uit e&htbreuk geboren ver
klaard. Verscheiden grooten 
dongen naar de koninklijke 
waardigheid; maar de mis
noegden besloten de zeven
tienjarige IsABEIiLA, ZUSter 
dés konings, te erkennen. 
De koning kon zich uit *óo 
vele onlusten niet redden, 
dan door zijne zuster ISA-
BEMA, voor zijne eenïge wet
tige erfgename, met uitslui
ting Van JOANNA, te erken
nen; en voor dien prijs, iiet 
men hem den naam van ko
ning behouden. Te vergeefe 
herriep hij bij zijnen dood 
in 1474 dit verdrag; de troon 
bleef aan IsADBfJjA, *oo *** 
Werkelijk de büÜjkh&id &*» 
denselven «afc *<w&ftt»3«* 

. [HENBKMJEZ H«L €A»*«.IM>> 
pater tm hh *3HOÏX> en a.i*« 
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FONsysyan Patermo, hebben 
de kronijk van HENDRIKIV. 
beschreven; maar hunne wer
ken zijn nooit gedrukt ge-, 
weest], , 

* HENDKIK (HENRI CHBIS-
TOPHE) , koning van ffaiti, 
in 1767 geboren, volgens 
sommigen op het eiland Saint* 
phristophéy; waarvan bij zij
nen naam zon ontleend heb-

, ben; volgens anderen op het 
eiland Sainte - Croix '9 eenc 
'Deensche volkplanting, ein
delijk volgens anderen.op het 
eiland Saint-Domingo op de 
plantagie Limonade, behoo-

• rende aan den beroemden 
vertaler QUREAU DELAMAI.-
I E ,! overleed aan de Fran-
sc/ie Kaap, den 6 October 
1818. Toen er in 1790 een 
opstand in liet Fransche ge
deelte van Sr, DOMINGO uit
barstte toonde HENDRIK een 
der gverigste deelnemers van 
de vrijheid der Negers te 
zijn. Onderscheiden doop 
eene verheven gestalte en door 
een vast karakter duurde het 
niet lang of hij verkreeg op 
zijne makkers eenen onwe-
dèrstaanbaren invloed. Door 
hun tot de hoogste militaire 
waardigheden verheven, werd 
hij eindelijk door TOÜSSAWB 
LOUVERTÜRE hunnen opper-
Veldoverste tot brigade-ge
neraal benoemd. Deze aan 
wien zijnen neef MOZES den 
hoogsten rang betwistte , be
lastte HENDRIK zijnen opstand 
te beteugelen, <3eene vol-* 
dosnda kracht hebbende, om 

«Me van.MOZES aanteraridën, 
meende HENDRIK list te moe- } 
ten gebruiken. Hij veinsde • 
van in de gevoeligheid te j 
deelen van den neef tegen 
de» oom, drong zieb in zijft 
vertrouwen , en weldra ger ! 
lukte het hem om, zich dope • 
verraad van MOZES meester ' 
te maken. Nadat Toqssiffl* j 
MOZES had doen ombrengen, •, 
bekleedde hij HENDRIK met f 
het bevel, dat hij in hel 
Noorden gehad had. Tof 
op den 21 ..Ootpher 1801 de 
voorstanders van MOZES m 
de kaapstad aan bet, mag» [ 
geslagen waren, vermoordden 
zij de meest toegenegens ; 
vrienden van TOÜSSAÏNT. Maar , 
HENDRIK steeg te paard»door
reed de stad aan bethooW 
van een hand vol soldaten r 
viel de opstandelingen aan» 
doodde er zelf twee, ver 
dreef den opstand en na ft 
de opperhoofden deszelvenm j 
heehtenis. Daar nieuvveop-
standen in verscheidene p 
deelten van het eiland »«-
gebroken, waren» verdoof 
hij dezelve even « « d y 
zijne vlug- enberadesbed. 
Toon het Fransch krjjgsl« 
ger zich in 1802 onder öeff 

lel van den generaal L f ^ f 
voor de kaap vertoondl nao» 
kon HENDRIK, ^ie e r h e ^ 
vel voerde aanhet &™ 1 
wederstaan, bood «chter_ 
nenj kloekmoedigen «"gJJ : 
stand en ontruimde A* » . / 
„iet, dan na ^ z e l v * *W 
brand te hebben; f gevoJT 
van 3000 mani »e» *"/ 
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Iblijfsel van haar garnizoen , 
toewerkte zijne vérèeriigihg 
met iToüSSAiNT LOÜVÈKTURE. 
TOÜSSAINT slagtoffer der agen
ten van hét 'consulaat, met 
welke hij handelde opgeligt 
en naar Europa vervoerd 
zijnde, vereenigde zich HEN
DRIK met DESSALINES , die 
TOUSSAINT in het opperbevel 
der Negers vervangen had 
en droeg mét herti bij om de; 
Franschen van het eiland üit-
tetoeijen. DES SALINES deed 
zich vervolgens onder den 
naam van JACOBOS I . tot kei
zer van . Haïti uitroepen en 
HENBRIK werd eèn&ijner eer
ste generalen. Maar de mis
bruiken der magt, aan wel* 
ke zich DESSALINESS overgaf, 
het volk tegün -hem in op» 
stand gehragt hebbende, ver
wekten HBNDRTK en de mu
lat PETHION, toenmaals ver-
eenigd , tot voorwendsel eene 
belasting nemende, die hij 
op het katoen en de suiker ge
steld had, eenen opstand in 
weiken DKSSAMNËS den 15. 
October 1806 vermoord Werd, 
HENDRIK werd dadelijk voor
zitter en opper"Veldoverste 
•van den staat van Haïti 
verklaard en benoemde tot 
aijnen luitenant PETHION, 
dien hij tegelijkertijd gouver
neur van het zuidelijke ge
deelte maakte. AJgemeene 
staten werden aan de Kaap 
bijeengeroepen en namen den 
naam aaft van Nationale ver* 
gadering. Van toen afstel
de zich de verdeeldheid tus-
achen HENDRIK en PETHION, • 

die ëéh ver tegen wooidigend 
bestuur wilde oprigten , ter
wijl zijn; generaal er óp be
dacht w a s , om zich tot de 
opperste magt te Verheffen. 
In eène proclamatie , ' waar
in hij PETHION eenen muiter 
noemde, verklaarde hij* dat 
de magt aan den sterkste 
behoorde. Aan het; hoofd 
van onnoemelijke troepen Ver
sloeg hij verscheiden malen 
zijneti vijand en noodzaakte 
hem, om zich inde stad Pa*'* 
au Prince op te s lui ten, 
waar deze zich onder den 
naam Van voorzitter hand-
handhaafde. Vreedzaam be
zitter van het gedeelte van 
het eiland , dat hem gehoor* 
zaamde, geworden zijnde , 
liet HENDRIK in de maand 
April 1§11 zich kroon en en 
aan de kaap tot koning van 
Haïti zalven onder den naam 
van HENDRIK I* Hij schonk 
aan zijne voornaamste hoof
den landgoederen, die hij 
tot leengoederen verhief, en 
vormde, zich een hof, naar 
het voorbeeld der Europesche 
vorsten. Hij zelf verorden
de er de feesten , waarin hij 
zoo ver g i n g , dat hij zelf 
de kleederdragt regelde van 
degene, die er bij tegen
woordig waren. Nooit was 
een dwingeland naijveriger 
op zijn gezag ; de minste na
latigheid, de minste vertra
ging werden met den éooi 
gestraft. Een e wreede koel
bloedigheid bestuurde *fjn* 
noodlottige besluiten en ^» r " 
zelrer uitvoering. Wij mh 
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lei» van hem twee ,w*eede. 
trekken aanhalen,, die ons 
door de Franschen, die:de 
volkplanting bewoond hebben; 
verhaald zijn» Eens vermoe
den; opgevat .hebbende tegen 
een izijmt aanvoerders' ,..•die 
4e 'Sterkst? redenein weende 
te hebben, omopzijne vriend
schap te rekenen, ontbiedt 
hij hem, doet hem oéder-
zitten «n onderhoudt zich 
gemeenschappelijk met hem, 
schenkt.,,zich een glas wijn 
in j biedt^hem eenen be
ker met vergift aan, en zei-
de J laat ons eens klinken t 
broeder! De ongelukkige, 
die zijnen ondergang niet 
3an al te zeer besloten zag, 
putte zich uit in betuigin
gen van verkleefd- en ge
trouwheid. M geloof, u i 
zeide hem HENDRIK , maar 
drinkt dat uit., broeder. M§ 
had de keus van te drinken 
of gefusileerd te worden, hij 
gaf den geest onder de oogeri. 
van het, gedrogt. Toen hij 
op eenen anderen tijd uit 
Europa eene teekening vaii 
een buitengewoon sierlijk rij
tuig ontvangen had, 'deed 
HENOWK de bekwaamste 
werkman komen en vraagde 
hem of hij hem ook een rii-
tuig naar die teekening Ico„ 
vervaardigen. Op zijn j a . 
woord; schreef hij hemden 
dag voor, op welken hij het 
«Jt««g op het uur der para-
de moest leveren. De dao-
kwam aan, het rijtuig Verf 
scheen met. HENOR,! Z o n d „ 
om d e n werkman te. halen , I 

die hem zeide, dat het bin
nen twee uren gereed zqude 
zijn, en hjj deed hem Pp de 
plaats fusileren. , Daar hij 
echter zijne, ovèrweldigingen 
door buiten_lan.dsche onder-

' handelingen ;ZQcht 'te hand-
haven, onderteekendehijmet 
Engeland handelverdragten 
voor |het noordelijke gedeel
te der volkplanting, hetwelk 
onderworpen was, terwijl het 
westelijke, gedeelte aan PB-

| TOIO^ gehoorzaamde. Toen 
na de restauratie het Ftan* 
sche -bestuur agente» naat 
Stf. Domingo zond, toonde 
zich PETHION gereed, om het 
oude moederland te erken
nen, maar terwijl HENDRIK 
verklaarde, dat hf ff18"10 

in de vriends.cbappelïjke ke-
trekkingen met Frankrip 
zou toestemjnen » weigerde 
hij volstrekteiijk om. afttaöfl 
te doen van het oppergezag-
Qnderrigt ,:• dat FrankW 
een krijgsleger gereed maff" 
t e , om het eiland te nood* 
zaken zich te onderwerpen. 
maakte hij zich gereed 'f 
eene kloekmoedige verfl<"»* 
ging en verklaarde in ew 
manifest dathij geene kr|gs' 
gevangenen zoude maK»"' 
Zonder twijfel was hij vss» 
wel overtuigd, dat de open
baring dezer versch"KKelJ* 
ke toebereidselen > « W f 
Schrik zoude aangejaagd ne» 
ben , want gedurende t«** 
jaren hielden de minste^ 
bereïdselen van bet mo*»61 

land hem 'm bedwang* ® 
beletten hem van »m»ge f* 
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gingen'7 tegen 'het republi-
keinschfr gedeelte, van heit 
eiland te > doen,waarover P E -
THION regeerde. Bij den dood 
van; dezen mededinger ech
ter, in Maart I81& voorge
vallen» dachtihij: de beide 
staten, te kunnen vèreeöigen t, 
zich saelfs YJ:eij;ende;van.ver-
volgen» tegen: he£jSpaanschd 
gedeelte'té handelen» Hij ging 
aan . het hoofd van 15,000 
«tan» tot twintig mijlen van 
Port. au Princé, maar de 
mulat BOYER , • opvolger van 
PETHION , bood hem zulk een én 
dapperen tegenstand, dat hij 
gedwongen, werd van naar de. 
Kaap terug te trekken, waar
van <J*ï| de «verband reeds 
vreénde. l>e Vfirfïranding van 
het fort Mendniki waar hij 
zijn. vooranamste ammunitie-
magazijn gevestigd had , stel
de hem: langen: tijd buiten 
staat i om iets tegen zijne vy-
anden uittevoeren, die van. 
hunnen kant zich niet gene
gen -voelden, om hen inrust 
te laten, en schreven aan; 
zijne agenten éenen heviger 
brand toe te Port\mi PrinA 
ee den 15 Augustus'182U; 
uitgebarsten» De dwingelan* 
dij van HENIMIUI werd daar*i 
enboven onverdragelijk voor 
degenen, die hij zijne on
derdanen noemde: het ge-' 
ringste voorwendsel moest 
eenen algemeen-en opstand te 
weeg brengen» Op het ein
de van September sloeg het 
garnizoen van het fort Sint 
Marcut, verbitterd over de 
skehte behandelingen van 

eenen kolonel,'. "Siê door «Ie 
soldaten bemind was^r door 

, HENDRIK bevolen en dnw. de .̂ 
gouverneur van die plaats 
uitgevoerd, aan-het muiten, 
en na dengouverneur te heb
ben doen onthoofden, liet 
het door een gezantschap van 
officieren Het hoofd aan BOYER 
zenden, in naara deiinwbners 
vragend* om onder de .rege
ring der republiek te komen». 
BOYER snelde met een leger 
van, 15 of 20,000 man ter 
hulp der.opstandelingen "toe.\ 
In? ẑ jn, kasteel- Sam-Sanc} 
door eenen aanval van be« 
roer te opgehouden, detacheer-, 
d& JHBNARIKJ om di«n op
stand te dempen, dén gene
raal BoiMAiN aan het hoofd 
van'5, of 6,000 man. Deze 
getienaal, die asich persoon
lijk o*eE. hem te beklagen 
had, ging tot de muitelingen 
over, vele bevelhebbers volg. 
den 0zij,n,»arb*eld, eindelijk 
kondigde de generaal Ri-
cij&RPi in den nachts vanden 
15 op 16 Ootober, nadat alle* 
troepen zich gewapend had
den* de afschaffing ivant de 
koninklijke waardigheid aan*. 
HENDRIK, die hem nog ge
trouw waande, zond hem 
eenige bevelen , die miskend 
werden. HENDRIK ontbood 
alstoen JOACHIM Noëh, de 
getrouwsté der veldbtseren 
zijner lijfwacht, en beval 
hem van al de troepen, di» 
hem nog getrouw waren» *• 
verzamelen; en van alle Man-
ken en mulatten te êwiem* 
Nadat hot dmm gdsiktwm 
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omtrent lSÖOraan te véreeni-
gen ï vertoonde hij ziöh voor de 
kaapstad, reeds door de uiiii-
telingen bezet. Na éèhige 
geweersdhóten verlieten hem
de soldaten, en zieh bij huns 
ne inakkers voegende, vraag* 
den ZJJ de afzetting Van kó* 
ning HENDRIK, die, om niét 
levendïïM hunne handen te 
vallen;, 'zich met «en pistool-
schat? doodde, Z p e we<J«v 
*«*•'• zfne kinderen en <ie 
generaal Noëjc vlugtten da
delijk naai- het fort Hendrik,; 
maar dit fort zich deftig 
overgegeven hebbende, wer
den de 'kroonprins, oudste 
zoon .van HENDRIK/ de ge*! 
neraal JYoëï. en eenigcande-
ren der gétroawsten van den 
dwingeland vermoord-, en het 
göheele Fransche gedeelte 
wm Sti Domingo erkende de 
teerschappij vanBoyER, <,„-
der-d-en titel van voorzitter 
èerlrepubltek van Mmti. 

GEN. — ^ie HARCOÜRT.-

H ^ fcnniK, 0f Fnm^ 

lijn den 1 8 ' S i 6 ^ 
geboren. Hij was -ëï *T 
-on va„ ftA2'wSt 
ï-, die voor hem P » n I M 

joorliefde C T f f i 
H*u*,* beoefende ^ . J j 

zijne vroegstejeugd de krijgs
kunde, en was in die we-
tenschap reeds ervaren, voor 
welke zijn oudste broeder de 
grootste af keerigheid aan den 
dag legde. In 1742 maakte 
hij zijnen eersten véldtogtïfl 
hoedanigheid van kola»»!* 
en onderscheidde zich in den 
slag van Czaslau. In deri 
oorlog van 17*44» diende hij 
onder de bevelen van de» 
koning, zijnen broeder, als 
hoogstdeszelfs adjudant, «et* 
dedigde Taharr wenddeude 
aanvallen van Nadasty af» 
en bedekte zich met wem. 

: in den slag van Hohenfiied* 
berg,, JVa den vrede W 
Dregden, begaf: hij zich naat 
Potsdam, alwaar hij te «lid» 
den der geleerden," waaruit 
FJRËDERIK IL zijn hof had 
zamengësteldi de kundighe* 
den verkreeg, • die hem zoo 
zeer onderscheiden hebben* 
In 1752 huwde zijn broeder 
hem uit aan een e prinses van 
Hessen-Kassei, en stond hem 
b|j die gelegenheid het kas* 
teel van Berlijn KU Ref* 
in hét eerste begin van den 
zevenjarigen oorlog (1756)» 
commandeerde hij , onder de 
hevelen van den'koning 4" 
nen broeder, eene brigade» 
en onderscheidde zich even» 
zeer door de bekwaamhfiii 
zijner krijgsbewegingenj a!s 

door zijnen moed. Inden 
slag van Praag besliste hy» 
door eenen , met de groots'0 

dapperheid uit'gevoerden afl»" 
val, de overwinning teg»"* 
stederPruissen} h i jbeh^ 
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de vervolgens in den veld» 
togt van 1760 verscheiden 
voordeelen op den generaal 
DAUN, en den hertog van 
Tweebruggen* Toen de Pruis-
sische legerbenden te gelij
ke jv tijd door talrijke vijan
den werden aangevallen, 
overlaadde prins HENDRIK 
zich met roem. Belast, om 
het Noorden van Pruissen 
té verdedigen, wist hij , of
schoon met een veel kleiner 
leger dan dat des vijands» 
hunne krijgsbewegingen te 
verijdelen, en hen in bedwang 
te houden, en redde verschei
den, malen het leger van den 
koning, zijnen broeder. On
danks zijne diensten, had hij 
echter met hem vel® geschil
len « en verwijderde zich zelfs 
eenigen tijd naar Glogau; 
maar in het begin van den 
volgenden veldtogt (1761), 
vereenigde hij zich op nieuw 
met zijnen broeder, en werd 
belast , . om met 40,000 man 
den maarschalk DAUN aan 
den linker oever van de Elbe 
terug te honden. Hij ont
wikkelde in dezen veldtogt, 
dien-hij door eene roemrijke 
overwinning te Freièerg, op 
de keizerlijken, onder aan
voering van den prins VAN 
STOIBERG, behaalde, de zeld
zaamste talenten. Sedert de
ze gedenkwaardige overwin
ning t die den kort daarop 
gevolgden vrede te weeg 
bragt, had FRËDERIK I I . al
len eerbied voor zijnen broe* 
der. Hij gebruikte hem in 

Xïï. Dmh. 
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verscheiden belangrijke ge
zantschappen , het zij aan het 
hof van Rusland, het zij aan 
dat van Versailles, waar 
prins HENDRIK met de éer« 
volste onderscheidingen werd 
ontvangen. Kort daarna over
leed FRËDERIK I I . Eenige 
onaangenaamheden, die HEN
DRIK van den koning, zijnen 
neef, ondervond, bewogen 
hem, om zich in 1788 an
dermaal naar Frankrijk te 
begeven; maar de omwente
ling verdreef hem weldra uit 
dat land. Hij keurde de 
traagheid der maatregelen 
af, welke de koning van 
Pruissen brj die gevvigtige 
gelegenheid in het werk stel
de, ü e tegenspoed van het 
Pruissische leger, door de 
Franschen geslagen, bragt 
eene toenadering van den ko
ning van Pruissen tot zijnen 
oom te weeg, en hij belastte 
hem met onderhandelingen, 
die den vrede van Bazel ten 
gejolge hadden. "FRËDERIK 
WtlXEM I I . overleefde deze 
gebeurtenis geene twee j a 
ren. Zijn opvolger FRKDERIK 
W Ï M . E M IJl- vereerde prins 
HENDRIK met zijne liefde en 
zijnen eerbied, maar deze 
laatste leefde echter in af
zondering tot aan zijnen dood, 
den 3 Augustus 1802 voor
gevallen. Er bestaan ver
scheiden Hoogduitsche le
vensbeschrijvingen van dien 
prins; in 1809 kwam er te 
Parijs, in 8.vo ook eene in 
het Fransch in het l icht, 8P" 

O , . 
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titeld: Vieprivée, politique 
et Militaire dujprince HJSN-
« / de Prussé, 

HENDRIK de Krijgsman, 
éérste Hertog van Braland, 
volgde, zijnen vader GODFRIED 
den Moedige, in het jaar 
1190 in het bestuur van Bra
land op: hij was de eer
ste dié den titel van Her-
iog van Braband aannam. 
Dit' land eerst door CLODO-
VEUS overwonnen, werd ver
volgens een gedeelte van 
het oude koningrijk Aiistra' 
sie en Lotharingen en van 
'het keizerrijk van KAKEL den 
Groolem Het kwam ver
volgens onder het gezag van 
GKRRERGA , dochter van KA-
REI, van Frankrijk met LAM-
BERTUS I», graaf van Ber-
gen en Leuven gehuwd , die 
als de stam der Brabandsche 
vorsten, moet aangemerkt 
worden. HENDRIK vergezel
de gedurende het leven van 
GODFRIED den Moedige, den 
koning van Frankrijk Lo-
DEWIJK den Jongen naar het 
graf van den heiligen THO
MAS van Kantelberg, onder 
den naam van graaf van Leu
ven. Hij vergezelde even
zeer Gwno DE LUSIGNAN en 
RAYMOND graaf van Tripoli 
naar het Heilige Land. In 
1197 reeds hertog van V/aan-
deren zijnde, keerd« hij met 
HENDRIK den Jonge , ' her
tog van Saksen t weder naar 
Palemna terug, kenmerkte 
fcifih door verscheidene trek
ken van dapperheid, maar 

bijzonderlijk door de inne' 
ming van Joppe. Bij zijne 
terugkomst handhaafde hij 
de regten van OTTO van 
Brunswijk , die het'rijk aan 
den hertog van Zwaben be
twistte en ging vervolgens 
tegen de graven van Gelder 
én Holland strijden , die hij 
gevangen maakte. Steeds 
met de wapenen in de hand, 
viel hij den Bisschop van 
Luik aan , die' hem in den 
-kerkelijken ban deed, hem 
overwon , vervolgens wede' 
in zijne gunst herstelde en 
de absolutie gaf. Zijne dup-
perheid deed hem bjj al de 
vorsten van zijnen tijd vree
zen -,5 eerbiedigen en opzoe-
ken •••.de keizer OTTO trouw
de zijne dochter en bekrach
tigde met hem een verbond 
dat hem in de geschillen van 
Duiiscliland tegen &***• 
rijk nuttig was. ^unne 
vereenigde krachten kon<ien 

echter niets doen tegen m* 
tippus AUGUSTUS , die nem 
in den slag van Bovmf' 
den 23 Julij f214, g ^ 1 

en al versloeg.. Een bon"" 
genootschap, dat hem nadee 
lig was, moede, omhelsj« 
de hertog van BrabaniU « 
partij van FRËDERIK »• >. 
gaf kern zijnen zoon als ë > 
zulaar. Hij was bijna z»J» 
geheele leven in °0 r '0So ' 
stierf te Keulen' den 5 »eP 
tember 1235, na - I M ^ J T 
van Engeland, die nietW 
ze'r FREDERIK in "j*0. ,c,. 
ging treden, naar Y \ \ 
ten vergezeld *e hebben- m 
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gaf aan de stad Brussel een 
wetboek, dat hét oudste ge
denkstuk is van wetgeving 
dat men in dat land kent. 

HENDRIK , een kluizenaar 
der 12.e eeuw, omhelsde de 
dwalingen van PETRUS DE 
BRÜYS. Hij loochende, dat 
het doopsel den kinderen nut
tig was, hij veroordeelde het 
gebruik van kerken eh tent-.{ 
pels, verwierp de vereering 
van het kruis, verbood de 
mis te doen, en onderwees , 
dat men niet voor da over
ledenen moest bidden. Het 
geweld, hetwelk PETRUS-DE 
URUVS in het wérk had ge
steld, om zijner leer ingang 
te doen vinden, was hein 
niet gelukt: hij was te Saint' 
Gilles verbrand. Om zich 
aanhangelihgen te maken, 
sloeg HENDRIK den weg der 
indringing en der zonderling
heid in. Hij was nogjong, 
had korte haren en eenen 
geschoren baard;, hij was 
groot en slecht gekleed; hij 
ging, zelfs in dé strengste 
winterkoude, blootshoofds 
en blootsvoets. Zij n aange-
zigt en zijne oogen waren 
.ontroerd gelijk eene onstui
mige zee. Hij had een door
dringend oog, en zijne ster
ke stem baarde verschrik
king. De roem van HENDRIK 
verspreidde zich in het dio
cees van Mans, men smeek
te hem derwaarts te gaan, 
en hij zond er twee zijner 
leerlingen, die door het'volk H 

als iwee engelen ontvangen 
werden. HENDRIK begaf zich 
vervolgens derwaarts , werd 
met de grootste eerbewijzen: 
ontvangen , en wist zich da 
vergunning te verschaffen, 
om in dat diocees te predi
ken én te onderwijzen, ter
wijl de bisschop, de god
vruchtige HitDEBERT, naar 
Rome was gegaan, om den' 
Paus te verzoeken, zich naar 
Clutiy te mogen begeven, 
(hetwelk hij niet verkreeg). 
In menigte liep men naar de 
leerreden van den huiche
laar, én. de geestelijkheid 
vermaande het volk, om zich' 
naar desêeive te begeven. 
Toen HENDRIK zeker was van 
het vertrouwen des volks * 
onderwees hij zijne dwalin
gen. Zijne predikatien brag* 
ten een uitwerksel te weeg, 
hetwelk men niet verwacht
te. Het,volk ontstak in woe
de tegen' de geestelijkheid', 
en behandelde de priesters, 
kanoniken en andere geeste
lijken als geëxcommun iceer-
den. Want om de priester
schap , de bewaarster en na
tuurlijke verdedigster der 
godsdienstige waarheden, 
hatelijk te maken, dit is al
tijd het eerste doel van de 
apostels der logen. Men 
weigerde, om iets aan hunne 
bedienden te verknopen; men 
Wilde hunne huizen afb,re-> 

"ken, hunne goederen plmw 
deren, en hen steenïgen o£ 
ophangen. Eenigen hunner 
werden door cb?n modder ge« 

2 • 
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sleept en wreedejjjk geslagene 
Het kapittel van Mans ver
bood aan HENDMK » op straf
fe van excommunicatie, om 
verder te prediken» maar de» 
gene, die hem dit vonnis 
bekend maakten, werden mis
handeld, en hij vervolgde 
zijne predikatiën tot de te
rugkomst van bisschop Hit-
DEBERT , die levendig getrof
fen was over de verwoes* 
tingT welke die aartsketter. 
onder zijne kudde had aan-
gerigt; maar in korten tijd 
wist hij het vertrouwen zij
ner diocesanen weder te ver
werven. Hij overtuigde HEN
BRIK" openlijk van onkunde 
en bedrog, en noodzaakte 
hem zijn diocees te verlaten. 
Hij was vóór de terugkomst 
des prelaais overtuigd ge
worden van op pinksterdag 
eene echtbreuk te hebben be
gaan, alsmede van verschei» 
den andere misdaden, Paus 
ETJGEKIÜS Hl . zond in 1147, 
eenen legaat naar die gewes
ten. De heilige BERNARDDS 
begaf zich te gelijker tijd 
derwaarts, om de volken voor 
de dwalingen en de dweepei 
rij , die deze gewesten ver
woestten , te behoeden, HEN-
BRIK nam de vlugtj maar hij 
werd ingehaald, en in de ge
vangenis van het aartsbisdom 
Toulonse geworpen, waarin 
hij overleed. DeHenrikers, 
zijne leerlingen, verspreid
den zich in de zuidelijke 
provinciën van Frankrijk. 

en gaven, aldaar ergerlijke 
tooneelen. "' 

HENDRIK, de Goede, ïn-
steller der Broeders-Schoen
makers, enz. — ZieBüCHEt 

HENDRIK VAN HUNTINGTON, 
een Engelsche geschiedschrij
ver der twaalfde eeuw, was 
kanon ik van Lincoln, daar
na aartsdiaken van Hunting-
ton. Men heeft van hein! 
1.° Eene Geschiedenis van 
Engeland, die met het jaar 
1154 eindigt, en die door 
SAVII., in 1596, in het fo
rum anglicarum Scriptoretf 
in fol. in het licht werd ge
geven. — 2.° Eene kleine 
verhandeling over de Ver
achting der Wereld,: ent-
Deze lettervruchten zij" "J, 
het Latijn en redelijk WÜ 
geschreven. 

HENDRIK VAN SÜZAI t>|* 
genaamd in zijnen tijd» ƒ* 
Bron en de Mister der regti' 
geleerdheid, was kardinaal 
en bisschop vat) Ostia, van 
waar men hem ook wél den 
naam van Ostiensies g*ett' 
Hij was aartsbisschop va» 
Embrun en overleed in 1271« 
Men heeft van hem een kort 
begrip van hot kerkelijke e" 
burgerlijke regt, onder de» 
naam van Gulden Boett™ 
bekend, hetwelk hij op be
vel van ALEXANDER IV. vef* 
vaardigde. Er bestaan drie 
uitgaven van hetzelve, ƒ*"' 
me, 1473, 2 dl.n in.KjL' 
Bazel, 1576 enLyon,Wl\ 
Hetzelve wordt door de ca* 
nonisten met nut gerf," 
pleegd. — Men moet hein 



H E N . 213 

niclf verwarren niet HENDRIK 
SUZON , een Dominikaner der 
t4.e eeuw, waarvan er ver
scheiden Mistieke werken 
bestaan» Deze was een god* 
vruchtig man, die in 1366 
overleed. 

HENDRIK VAN GEÏIDER, zoon 
van HENDRIK I V . , gra&fvan 
Gelder en van MAUGARETHA 
van Braband , werd in 1247 
op den bisschoppeiijken stoel 
van Luik verheven, dien hij 
door zijn losbandig leven en 
zijne geweldenarijen onteer» 
de. Hij mishandelde den 
deugdzamen THIBAUT of T H E -
OBALDUS , zijnen aartsdiaken, 
die zich tegen zijne onge-
bondenheden verzette, en 
noodzaakte hem het land te 
verlaten. (Zie GREGOKIUS 
X.)» In de kerkvergadering 
Van Lyon van zijnen zetel 
beroofd, ging hij voort den 
volken tot ergernis te ver
s t rekken, en overleed in 
1284. 

HENDRIK VAN GEND. — Zie 
GEND» • ' 

HENDRIK VAN HERVORDE, 
dus genoemd naar zijne ge
boorteplaats in Weslfalen, 
een religieus dei orde van 
den H. DOMINICUS, heeft zich 
beroemd gemaakt door eene 
kronijk, getiteld: De fas-
ii» illuslrious, Helmstadt, 
1620, in 4.to. Dezelve telt 
tot het begin» der wereld te
rug,, en Eindigt met het jaar 

1325. Hij overleed* te Min* 
den, in Saksen, den 9 Oc* 
tober 1370. 

HENDRIK BoicH» eéh regt«-
geleerde der 14.e eeuw, te 
Saint-Pol de Léon in Bre* 
tagne geboren, i s de schrijd 
ver van een Commentarium 
op de Deeretaliè'n, Venetië t 

1576, in fol . , weinig gezocht. 

, HENDRIK HARPIÜB» een -
godvruchtige Franoiskaner, 
dus genoemd, wijl hij van 
Herpt, een Noord - Bra-
bandsch dorp, geboortig was , 
legde eehen bij zonderen ijver 
in de zielzorg aan den dag , , 
en overleed tè JMechelen in 
1477. Men heeft van hem 
een aantal stichtelijke wer
ken , in het Vlaatusch ge
schreven, en m het Latijn 
en Franseh vertaald-

HENDRIK VAN GORINCHEM 
of GORKUM. — Zie GORKUM. 

HENDRIK VA» DEN HEILIGEN 
IGNATIUS , een Karmeliet der 
stad At/i, in de Belgisch* 
provincie Henegouwen, oir* 
derwees met roem degodge* 
leerdheid, en bekleedde de 
voornaamste posten zijner or* 
de. In het begin van het 
pausschap van CLEMENSX! . , 
hield hij zich langen tijd te 
Rome op ; en overleed te 
Cavée r eeW gesticht der 'Kar
melieten bij Luik, in 1720, 
in eenen noogen otidêretoitt. 
Zijn voornaainisiü voorbreng* 
3 ' 
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se! is eene volledige verhan
deling over de zedekundige 
godgeleerdheid, onder den 
titel van Ethicaamoris, huik, 
1709, 3 dl.n:in ibi. Er ko
men zaken in voor, die de 
godgeleerden: niet Baauwkeu-
rig hebben gevonden; het is 
te Rome in 17.14 en 1722 
verboden geweest. Nog heeft 
men van hem: 1.° een ander 
godgeleerd werk, getiteld: 
Theologia vetus', fundamen-
ta/is, ad mentem resoluii 
(toctoris J. VB BACttONE, 
Luik* 1677, in foI# — 
2.° MolinUmus profligatm, 
Luik, 1715, 2 dl.n in 8.v°. 
— 3.° Artesjesuiticts in sus-
tinendis novitatibus, lawita-
tibusqué socioritm, Straats
burg, 1717. —.4**.: Tnbn 
magna miriim clangens so-
mim* De wwssitaterefof 
tnandi societatemJ'ESU, per 
LÏBBfiTpM CAXDTWIH. Dit 
is eene verzameling van stuk-
ken vol bitterheid, en wei 

. nig overeenkomstig met de 
leer van het Ethica, amoris. 
De lieden der partij achten 

«Ie uitgave van 1617, in 2 
zware deelen, in l2.mo. 
HENDRIK TAN DEN HEILIGEN 
IGNATWS verklaarde zich 
openlijk in zijne schriften 
voor de zaak en de gevoelens 
van den heer ARSAütiD, en 
pater QUESNEJD, 

HEN«3BUJS (JOANNES), hoog
leeraar der godgeleerdheid, 
i"< RhiUteli in Ressenland* 
werd in 1616 geboren , en 
overleed in 1671, Hijwensch-

te vuriglijfc de vèreeniging 
der lutheranen met de calvi
nisten ; maar zijne pogingen, 
ter bewerking van dezelve, 
haalden hem van den kant 
der beide partijen enkel be-
leedigingen en kwade behan-
delingen op. den bals. Het 
ontwerp was, wat de hoofd. 
zaak betreft, onuitvoerbaar. 
Hoe zou het mogelijk Zijn, 
twee sekten te vereenigen, 
die nooit onveranderlijk hun
ne eigene leer hebben kun
nen bepalen ? Voor welke 
regtbank zou men hen zen» 
den, door welk gezag hen 
overtuigen, nadat zij hef juk 
deralgetijeeneKerk, deeeni-
ge bewaarster van bet ge
loof en de zedeleer der Chris? 
tenen, hebben afgeschud? 
Men heeft van HEWCHUJS 
verscheiden godgeleerde en 
wederleggende werken in 
4.to en in S,vo;, om & Se' 
matigdheid, welke dezelve 
ademen, op prijs gesteld-
Van de ongerijmdheid aller 
sekten overtuigd, dringt de 
schrijver niet dan zéér zwak 
op de leerstellingen der zij* 
neaan. De voornaamste zij" * 
}.° Compendium sftfirm rfe' 
ologiep, in ê.yoiy—2»° "e 

veritate rèligionis chri*tia" 
« « , in 12.«no; -~ 3.° J « ^ 
tutiones tAeologiees, in4^« 
— 4.° Historici ecclesiaitica 
et civilis, in 4.t°. 

* HENKE(HENDniKPmWP' 
PUR KoKNRAAn)+ een beroem* 
«Ie Protestantsche godgeleer
de , in 1752» te HeMen, «n 
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het hertogdom Brunswijh 
geboren. In den ouderdom 
van 10 jaren, te Helmstadt 
wees gebleven zijnde, werd 
hij in de school dier stad 
opgevoed; maar hij maakte 
zich eerst bekend toen Sein» 
RACH hem liet deel nemen 
aan de uitgave van-zijn La-
tfjnsch dagblad. Zijn roem 
Verbreidde zich alstqen met 
snelheid. Hij verkreeg wel
dra een en leerstoel der god
geleerdheid y werd tot -abt 
van het klooster Ronigshitter 
en vice-president van het, 
•VVpIfenbuttelsche consistorie 
benoemd. Men kent van 
hem: 1.° Kirckengeschichte. 
( Kerkelijke geschiedenis ) , 
5, dl«n in S.vo, waarvan er 
verscheiden uitgaven bestaan. 
Hij wilde, er eene verkorte 
uitgave van in het Iichfc ge
ven, welke hij niet ten ein
de bragt. Dezelve is vol
tooid door den geleerden Je-
suit VATEI., en in 1810, in 
8.yo gedrukt. — 2 ° Linear 
menta institutionutn fidei 
ehristiante, He/msladt, 1793 
"•—1795, in 8,vo, In de voor
rede van dit werk ijvert hij 
tegen datgene r wat hij de 
Christnlatrie of de bijgeloo-
vige aanbidding van J . C . 
noemt, en tegen de Biblio-
latri, of den overdreven eer
bied voor de gewijde boeken'; 
«ven als of men te veel eer
bied kon hebben, voor een 
boek, dat men als goddelijk 
erkent, en waaruit men de 
geloofsregcl en put. Het 

O 

ft schijnt ook, dat hij Van de 
| Christelijke godgeleerdheid 

al datgene verwijderd heeft, 
wat niet tot de godsdienst, 

; der rede behoort, en opdter 
ze wijze de rede tot- gids-
des getoofs stellende. H-BK-
KE heeft ook aan de uitgave 
van verseheiden tijdschriften 
gewerkt, zoo ais Magazin 
jnrdie Religionsphiiosophier 
Museum fur die KircJien* 
gesehïchte , EusëHa, enzfi. 
Hij overleed den 2 Mei-1.8.09?,, 
ten gevolge eener réis, wel
ke hij. naar Varijs had ge
daan, in- hoedanigheid van 
afgevaardigde, der staten van 
Brunstovjk. HENKE was in{ 
de oude talen zeer ervaren,, 
en bezat eene gezonde cri-
riek» . . '•..':• 

"HENNEPIN(LODÈWIÏK) , een» 
RekoIIet-monik van Ath in, 
Henegouwen, aldaar hij in* 
1640 geboren werd-, wijdde 
zich gedurende eenigen- tijdv 
aan de dienst der gasthuizen: 
toe , werd aalmoezenier bij; 
het leger, stak in hoedanig
heid van miasionnaris naar 
Quebec over, en oefende diq 
bediening gedurende elf ja
ren in Canada uit. In T67& 
stak hij over het meer Otita* 
rio,, doorkruiste de uitge? 
strekte gewesten, die ten' 
zuid-westen van Canada zijn» 
en ontdekte in 1680 de ri
vier Mississipi. Bij gaf ee
ne beschrijving zijner ont
dekkingen in het lichfi P*". 
rijs , 1663, ehAm*tWme!* 

ï 

m 
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1704; èe laatste is de vol
ledigste. Pater HENNEPIN 
overleed te Utrecht in het 
begin der achttiende eeuw. 

f HENNEHT (JOANNES FBE-
»ERIK);, een beroemd wijsgeer 
en wiskunstenaar, lid van 
het koninklijk Hollandsen 
instituut, in 1734, te Ber-
hjn geboren j hoogleeraar 
der wijsbegeerte, wis- en 
sterrekunde te Utrecht, van 
welke waardigheid hij in 
1804 eervol ontslagen werd. 
«U overleed den 30 Maart 
1813, nalatende:!.0 Oratio 

xrxet , 1764, in 4,to 2° 
Aphorismi pJiiloiopMci^ U. 
trecht,UU. ~ - ' 3 . ° è e „ e 
verzamelmg van Verbande-
tingen over verschillende on-
derwerpen,ib.l77-6,in8.vo, 
«« eenige andere mihder be-
langrijke schriften. 

een werkzame D u i t s c h e " e : 
sch,edschrijverder!6eee,fw 
Er bestaan van hem verschei, 
den zeer geachte werken 
degeslachtreg i s te r sv/n

,C
v

e
e

n
r ! 

scheiden hu zen van •/>,.'/> 
/«»r fbe t re f fen d l V a n £^ 0 f 
naamste is Thpnt^ r" 

**t werk is het iïu? d , * v a n 

Hetzelve voeL d Z a a ^ t p ' 

Bff «' Ha?lw8s 1596. J "U is onderscheid™. 

in den ouderdom van 78 js« 
ren overleden , eh schrijver 
van 3 dl.ü m e t Verhandelin
gen , over verschillende teks
ten der H. Schrift, en van 
eene Vertaling in Latijnsche 
verzen van den profeet JO
NAS. Hij was predikant en 
hoogleeraar der godgeleerd
heid te RelmstadU 

HENNÜYER (JOANNES) , bis
schop van Lisieux, in 1577 
in den ouderdom van 81 jV 

, ren overleden , was biecht* 
vader van HENDRIK I I . , en 
bisschop van fjodève geweest. 
Hij maalde zich onsterfelijk 
door zijne merischlievend-
heid , gedurende de moord-
tooneelen van den Bartho-
lomeus-nacht. De luitenant 
des konings van zijn gewest» 
kwam hem het bevel bekend 
maken, hetwelk hij ontvan
gen had, om ten gevolge 
der steeds vernieuwde za" 
menzweringeh, en van eenén 
nieuwen aanslag, welken 
het hof meende ontdekt te 
hebben (zie COMGN» en KA* 
REL IX.) , de Hugenooten 
van JLiHeux te vennoorden» 
De doorluchtige prelaat ver
zette er zich tegen , en gaf 
akte van zijnen tegenstand. 
Wel verre, dat de koning hem 
zoude gelaakt hebben, zwaai* 
de hij aan zijne standvas
tigheid den lof toe, wolken 
zij verdiende; en zijne goe
dertierenheid, vermogendef 
dan de leerreden, de boeken 
en de soldaten veranderde 
het hart en den geest van al 
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de Calvinisten. Z$ legden 
alle hunne afzvvering in zij
ne handen af. [De Biogra,' 
phie universelle beproeft, om 
Het edele gedrag van dezen 
prelaat in twijfel te trekken; 
maar de redenen, waarop 
zij zich beroepen , asjjn zoo 
beuzelachtig, dat men bijna 
bekoord zoude zijn , om de
zelve aan de boosaardigheid 
van den partijgeest toe te 
schrijven]. 

HENOCH oudste zoon van 
KAÏN, bouwde met zijnen 
vader de eerste stad. Dit 
woord beteeken t oorspronke
lijk slechts eene vaste woon
plaats , een afgesloten grond-
gebied. KAÏN en HENOCH 
rigtten er eene op voor hen 
en voor hunne nakomelingen. 
Zij werd HENOOHIA genaamd. 

HENOCH zoon van JAUED en 
vader van METHUSAIEM , in 
3412 vóór J. C. gebocën, 
werd van de aarde opgeno
men , om in het paradijs ge
plaatst te worden na 385 ja
ren met »de ménschen ge
leefd te hebben. Hij moet 
eens komen om de volken 
tot boetvaardigheid te bewe^ 
gen (Zie EWAS.) Men schreef 
hem in de eerste eeuwen der 
kerk, een werk tóe,vo^van 
fabels over de sterren en o-
Ver de nederdaling der En-

..... ° o 

gelen op aarde; maar het is 
waarschijnlijk , dat dit voort* 
brengsel door de ketters was 
gefabriceerd", die niet te
vreden de heilige Schriften 
te vervalsenen, zich vér-
maakten met .ondergescho
ven en fabelachtige werken , 
over de ligtgeloovigheid hun
ner onnoozele aanhangers. 
Ëenige beoordeelaars onder
stellen , dat dit Werk "waar
lijk van HENOCH, door on* 
trouwe handen verminkt is 
geworden» Zij beroepen Zich 
op den heiligen JUDAS, die in 
zijnen brief, er een gedeelte 
van schijnt aantehalen. Maar 
de heilige JUDAS haalt H E 
NOCH aan, zonder over zijn 
boek te spreken; de aange
haalde plaats kan de vrucht 
Van een oude overlevering 
zijn, in andere boeken be
waard (*). Zie JUDAS. 

. HENRI (MATTHEUS), een. 
Presbyteriaansch predikant y 
in 166? geboren, legde zich/ 
om de heilige Schrift deg te 
beter te kunnen begrijpen; of 
liever, om , zoo als alle sekta-
risten, gronden te vinden , ten 
spijt van oude vertalingen, 

.dwalingen of paradoxe «stel
lingen te verdedigen, op de 
beoefening der geleerde talen 
toe. Hij overleed te Ches* 
ter in 1714, na verscheiden 
werken in het licht te heb* 

' 5 . • ' • • . 

• .(*> Het schijnt thans zeker . d a t het aan HBNÖCH toepsebr*1 

boek bestaat, men moet dus op het gevoelen der beoordeelaars 
rugkomën, die beweren,-dat dit werk verminkt i» gworde». 
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hen gegeven, onder welke 
de aanhangers der sekte on
derscheiden : 1.° Verklaring 
des Bijbels, 5 di.n in fol. — 
2.o Verhandeling over den 
aard der scheuring, 1789 , 
>—3." beven van Psmtr-
Püs HZURI, 1696. Pit is 
het leven van ziijn' vader, 
een der grondleggers van het 
Presbyterianismus in Enge
land,'Aoov zijne aanhangers 
den goeden HENRI genaamd; 
maar de verrigtingen der 
sekte hebben aan dezen bij
naam-niet beantwoord. 

HENBI (NicoïyAAs)-, te Ver, 
dun in 1692 geboFen, hoog
leeraar in het Hebreeuwsch 
bij het koninklijk collegie, 
in 1723, te Parijs; in 1752, 
door het nedervallen van het 
bovenste gedeelte van eerien 
muur overleden, heeft in 
het licht gegeven, eene ge
achte uitgave des bijbels, 
in 2dl,n in fol. Partjs', 1722 
en 1745. Dezelve is met 
aanteekeningen van verschil
lende schriftverklaarders ver
rijkt , en bevat twee verta
lingen 5 i e oude, welke de 
vulgata i s , en de nieuwe, 
die van PAGNÏN. Deze uit
gave heeft den uitgever ve-
Ie nasporïngen gekost, maar 
dezelve is niet vrij van alle 
hekeling. Hij kis ook nog 
de schrijver eener Beoreeuio-
sc/ie Spraakkunst, 

UENRI ( PETRUS JOZEF ) 
pastoor vm^Sufice, in het 
voormalige hertogdom Lux

emburg, heeft de' vlijt met 
de goetje studiën, en met 
de geheele werkzaamheid 
vanden herdelijken ijver ge* 
paard. Men heeft Van hem; 
l.° De doclrina sacra, Leu
ven, 1771, i l . in 12.!™,.-
2.° Explication etc. (Vei"-
klaringen volgens den C«« 
techismus der diocesen van 
Luik, Kamerijken Namen)* 
waarvan de 4e uitg. te Ltyh 
in 1780 is in het licht re" 
schenen.— 3.° Instruclionf 
etc. (Gemeenzame onderrig-
tingen over de vier deèlen 
der Christelijke leer), waar
van de laatste uitgaven zijn 
van Rouanen, 1786, en Lm* 
1786, 4 dln iii 12 m° — «• 
Discours etc. {Gemeenzame 
gesprekken, over vertcMr 
lende onderwerpen der ze* 
deleer) , Luik, 1786, Rofr 
anen , 1787. Deze verza
meling beantwoordt volko
men aan degene, welke voor
afgaan. De vermaningen 
zijn beknopt, en zooaan'ö 
als dezelve na de Catechis
mus belmoren uitgesproKe» 
te worden, welke tjen'platte 
lande (in Franhr^h) gewoon
lijk onder de Hoogmis ge* 
schiedt, opdat het den vol
wassenen aan geen onder
wijs onrbreke, dat in gene" 
ouderdom overtollig **• \ 
het algemeen heeft zich fl 
schrijver eenen zeer verdien
den roem verworven» «°»r 

de duidelijkheid, de open' 
hartigheid, en de goedegee»1 

zijner leerreden en onder-
ri'gtingen; op eene wW-u»-
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tendé wijze naar bet begrip 
des volks afgemeten,, en die 
daarom meer nut stichten, 
dan de taal der verhevenste 
welsprekendheid. Men kan 
niet zonder aandoenig het 
tttwwe/lezcn , dat de schrij
ver , in de werkzaamheden 
van het priesterambt afge-
sloofd , aan zijne ambtsbroe
ders zegt: hetzelve is vol 
gevoel, ijver, en er straalt 
eene liefdadigheid in door, 
waarvan het vuur zich tot 
aan gene zijde van het graf 
uitstrekt» Deze eerbiedwaar
dige man heeft zich verpligt 
gezien , om in de laatste ja-
ren van zijn leven van aal* 
moezen te leven* Hij is in 
1791 te Namen overleden» 
werwaarts hij, met zwakhe
den overladen » de wijk had 
genomen, na zijne parochie 
gedurende 46 jaren bestuurd 
te hebben. 

HENRIETTE MARIA van 
Frankrijk, koningin van 
Engeland', dochtervan HEN
DRIK IV, en van MARIA, DE 
MEDICIS, werd in 1609 ge
boren en in 1&25 aan KAREÏ. 
I*, koning van Engeland* 
uitgehuwdé Debitterheden, 
die de eerste zachtheden van 
haren staat volgden, waren 
zoo gevoelig, dat zij zich 
zelve den naam van Onge
lukkige Koningin gaf. Men 
verweet aan haar de nei
ging, welke men aan KAREL 
I. voor de Catholijke gods
dienst toeschreef,, en voer 
«net woede tegen haar uit f 

maar zij beantwoordde deze 
beleedigihgen enkel door wel
daden. Toen eenige hove
lingen haar voorstelden, om 
de woedendste tot een voor
beeld te straffen, antwoord
de zij: » Ik moet zelve tot 
een voorbeeld verstrekken, 
kan men beter zijn gezag doen 
gevoelen, dan door wel te 
dóen, aan degene die ons 
vervolgen V* Zij wilde zelfs j 
niet i dat men haar de ha- j 
men zoude noemen van som
mige personen , die haar bil 
de voornaamsten van het hof 
hatelijk maakten. » Ik ver
bied het u , zeide zij : in- | 
dien zij mij haten , zal hun. f 
haat welligt niet altijd du
ren, en indien hun nog eenig 
gevoel van eer overblijft, j 
zullen zij zich schamen, > 
eene vrouw te kwellen, die ] 
zoo weinig voorzorg neemt, -| 
om zich te verdedigen.", In-
tusschen ontstak het vuur; " 
des burgeroorlogs geheel En- , 
geland. De koning, de ge-
heele koninklijke familie wa
ren-verpligt geweest, TJon- \ 
den te verlaten. De koningin •-. 
steekt naar Holland over, (j 
verkoopt hare meubelen en i 
edelgesteenten, en koopt Ie- 1 
vensmiddelen en krijgsbe» 
hoeften , waarmede zij ver- ;'. 
scheiden schepen belaadt* ;j 
Na de Hollanders door hare '•< 
onverschrokkenheid en werk- / 
zaamheid verbaasd te heb- :| 
ben, vertrok z!jj naar En- f, 
geland. Een woedende storm • ty 
kwam haar overvallen,maar jjj' 
zonder haar te witmoBdigen. Ij 
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Zij hield zich* te midden 
des storms, zó° Veel moge-

j i j k op het verdek des schips , 
.ten einde hare troepen aarite-
moedigen, terwijl zij schert
sende zeide, dat de konin* 
ginnen (*) niet verdrinkend 
Na eindelijk ëene menigte 
tegenspoeden en gevaren té 
hebben ondervonden, stak zij 
in 1644 naar Frankrijk over. 
De slechte staat van zaken 
der koningin ANNA van Oos» 
téntijky gedoogde niet, dat 
zij aan hare schoon-zuster, 
in de onlusten der Fronde, 
die hulp gaf, welke zij aan 
hare; ongelukken wenschtè 
te vérleenenri en de dochter 
eens könings van Frankrijk, 
echtgenoote eens konings van 
Engeland'i zag zich genood» 
zaakt, zoo als zij het ïselve 
zeide, ém 'aan het parle» 
ment eene aalmoes te vra» 
gen, ten einde te kunnen 
bestaan. De noodlottige dood 

f a n haren echtgenoot, in 
1649 op een schavot ont» 
hoofd, was- eene vermeer-* 
dering »Van smart; maar zij 
had den troost van voor ha
ren dood KAKEL I I , , haren 
zoon, op dèh troon zijner 
vaderen hersteld te zien. Zij 
deed twéé reizen tmwcEngèj 
land; en na zich eenige da^ 
gen aan het hof van Frank" 
ryk te hebben opgehouden ,1 
nam zij baren intrek, in het 
gesticht der Visitatie van 

(*> 

Chailloté Zij overleed in 
hetzelve, in 1669. Haar lig-
chaam werd op, bevel van 
LODEWIJK XIV. naar Saint-
Denis vervoerd; veertig da
gen na deze vervoering sprak 

" JBOSSÜET' in tegenwoordigheid 
van MONSIEUR en • MADAME* 
de lijkrede uit, welke men 
vindt aan het hoofd der ver* 
zameling, welke der Fran» 
sche letterkunde en der Gods* 
dienst evenzeer tot eer verv 
strekt. De adelaar van M«* 

'aux'y schijnt ditmaal eene 
hoogere vlugt te hebben ge* 
nomen, en de gróote staat* 
kundige denkbeelden, welke 

hij „in dezelve met de ver
heven denkbeelden der Gods
dienst verèenigt, dóen te 
gelijkertijd de verhevenheid 

'•• èn verbazende uitgebreidheid 
zijner genie bewonderen.* 
Het leven der koningin van 
Engeland, is te Parijs* i» 
1693, in 8.vo in het licht 
gegeven* <;• ••'. 

HENRIETTE ANNA va" j®*? 
geland, hertogin van Ow' 
ans, wös de laatste der kin
deren van KAREI/ I . , koning 
van Engeland m van HEN* 
RIETTE *an Frankrijk» * | 
werd te ExceHer in 164* 
geboren, juist irf den tijd* 
dat de koning haaf vader, 
aan zijne1 ondankbare en mu»* 
zieke onderdanen tet Fo0t 

was. De koningin, hare moe' 

Mkvonct gebruikt, J ' ' ' ram > toenmaals ook in de» ««* T» 
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de r , beviel van haar in eene 
legerplaats, te midden der 
vijanden, die haar vervojg-
den. Genoodzaakt, om te 
vlugten, liet zij hare dochter 
achter, die 15 dagen, na 
hare geboorte, krijgsgevan
gen bleef. Na verloop van 
omtrent twee jaren» werd z i j , 
door het beleid harer gou
vernante, gélukkiglijk van 
deze gevangenschap bevrij d. 
ïn.'Jdrtinfcry'A, onder de oogen 
harer moeder opgevoed, baar
de zij weidra verwondering 
door de bevalligheden» die 
men in haren geest en in 
hare manieren ontdekte. P H I -
LIPPUS van Frankrijk, her
togvan Qrlèans, broeder van 
LÖDEWIJK X I V , trad met 
haar in 1661 , in den echt; 
maar dat huwelijk was niet 
gelukkig. De koning, die 
veel'vermaak in haar schep
te , onderhield met haar eenén 
vertrouwelij ken omgang, op 
vriendschap en haren schoo-
nen geest gegrond. Hij gaf 
te harer eer dikwerf feesten, 
zond haar Verzen enz. Deze 
zoo vertrouwelijke betrek
kingen verontrustten de ko
ninklijke familie. De koning 
zag zich verpligt, om het 
geruchtmakende van dien om
gang , tot eene stille hoog
achting en vriendschap te 
bepalen, die nooit verzwak
te . LODEWIJK XIV. bediende 
zich later van MADAME, om 
met Engeland een verdrag 
tegen Holland te sluiten. 
De pr inses , die op KARKL 
I I . , haren broeder, den in

vloed had , dien de indrin
gendste geest en het teeder-
ste hart schenken, ging te 
Duinkerken scheep, met het 
geheim van den staat belast. 
Zij bezocht KABEL te Kan
telberg , en kwam met den 
roem van den goeden uitslag 
terug, Zij had er genot van, 
toen een plotselijke dood haar 
te Saint-Cloud, in 4en ou» 
derdom van 26; jaren weg-
maaide. Het hof was in eene 
smart en verslagenheid, die 
de wijze des overlijdens nog 
vermeerderde: want H E N -
RiETTfi had zich vergeven ge
waand; en was zu lks , naar 
men meent , werkelijk , niet 
door den hertog van Orléans, 
zoo als men het in het be
gin uitstrooide, maar, vol
gens den hertog van SAINT-
SIMON, door den ridder RE 
LORRAINE. BOSSUET heeft 
hare lijkrede uitgesproken. 
Dezelve is een uitmuntend 
tafereel van de ijdelheid der 
menschelijke grootheden. Het 
geheele hof was bewogen, 
door de treffende omschrij
ving dezer woorden der hei
lige Schrift: Omnes morimur 
et quasi aquce dilahimur. 
Bij deze woorden: » O on
heilvolle, o verschrikkelijke 
nacht! waarin van alle kan
ten , als een donderslag, het 
verbazende berigt weergalmt: 
MADAME sterft! MADAME ia 
overleden !" iedereen smolt 
irr tranen. Mevrouw DE *•* 
FAYETTE heeft hare geschie
denis beschreven. 
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f HBNRION DËPANSEV ( P E 
TRUS PAÜLUS! NlCol.AASJ, 
eerste voorzitter Van het hof 
Van cassatie, in 1741 te 
Treveray bij Lignp (Lotha
ringen) geboren, zoon van 
eenen overheidspersoon van 
die' provincie, volbragt zij
ne regtsgeleerde cursus te 
Ponl-a-Mousson en .kwam 
in het jaar 1762 te Parijs, 
waar hij het volgende jaar 
advokaat werd. Na een vier
jarig verblijf op de lijst ge
schreven , kwam HENBION , 
niet dan door de móeijelijk-
sle pogingen, de hinderpa
len te boven, die hij in de 
intrede van eenen levensloop 
ontmoette, waarin dé goede 
uitslag niet minder van het 
geluk afhangt dan • van de 
talenten. Reeds had het 
nuttige gebruik van den tijd ï 
dien hem het gebrek van za
ken overliet» hem met de 
beste schrijvers* die over de 
leenroerige wetgevingen ge
schreven hebben, gemeen
zaam gemaakt. . Hij begon 
zich te doen kennen, door 
den lof van DUMOULIN, van 
MATTHEUS MOLÊ , vervolgens 
door een geleerd pleitgeding 
voor de marmeren tafel van 
de admiraliteit, ten voor
deel e van eenen neger, ge
veerd, die de vrijleid le
geerde, als naar Frankrijk 
gevoerd ,zónder dat zijn mee-
ster de door de wetten van 
«ien tijd voorgeschrevene for
maliteiten ter' handhavinsf 
van den slavenhandel in e(£ 
vry land, had in acht ge-

nomen. Du pleitgeding deed 
den jongen advocaat de groot
ste eer aan j maar het was 
tot de raadpleging en niet 
tot het pleiten , dat hij zich 
bestemd had. Le traite ete, 
{De verhandeling over de 
leenregten van DUMOVLIS 
ontleend en met andere 
schrijvers dver het leentegt 
vergeleien), dat hij in 1773 
in 4.to uitgaf, bepaalde den 
roem van HENRION, die van 
dien oogenblik zijn kabinet 
van de raadplegingen over, 
de vragen, waarin hij zich 
zoo diep . ervaren getoond 
had, zag overvloeijen. Do 
artikels, die hij over de-
zelfde stoffen! in het «aak-
register der regtsgeleerdheid 
schreef, plaatsten hem ge
heel en al in den eersten 
rang der regtsgelcerden. De 
gebeurtenissen Van 1789, 
hielden hem terug in de uit
gave van zijne verhandelin
gen over het leenregt, een 
werk,, waarvan hjjj twee dee- , 
len, in het licht had doen 
verschijnen. Nadat hij t\e" 
gedurende het schrikbewind 
naar het landgoed Pansey 
begeven had, aanvaardde hij 
onder het- directoriaal be
stuur, den post van admi* 
nistrateur van het departe* 
ment van Marne. Hijg1"*? 
van daar en onderwees "« 
wetgeving aan de centrale 
school van Chaumont, e" bJ.' 
de invoering van het consu
laat, werd hij tot lid van 
het hof van cassatie verhe
ven , waarvan hQ weldra een 
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der voorzitters werd, Toen 
verschenen achtereenvolgend 
"zijne verhandelingen: De la 
cotnpétence etc. (Over de 
bevoegdheid der Begters), 
&ste druk , Parij» , 1827 , 
in 8.vo (een werk dat clas-
siek geworden, en in het 
Hoogduitsch en Itaüaansch 
vertaald is.) De l'autorité 
etc, {Over hetregterlijk ge
zag in Frankrijk), 3 . d e 

druk, ibid, 1827, 2 dee-
len , in 8.vo Des biensetc. 
{Over de gemeentegoederen 
en de land' en boschpoli-
tie)y 2.de druk , ibid , 1825 , 
in 8.vo ' eéne Bijlage ver
scheen in 1827, onder den 
titel van Du regime etc. 
{Over het bestuur van ge-
iiieente,« bossehen, volgens 
het nieuwe boschwachters 
Wètboefc), enz. , in 8.vo, van 
vier en een half blad. N A 
POLEON haastte zich, om den 
vrijheer HKNÏUON IIEPANSEY, 
tot zijnen staatsraad te be
roepen . Later in (1814) ver
trouwde het provisioneel be
stuur, het departement van 
justitie aan dezen waardigen 
overheidspersoon toe , waar
in de eervolste daden, het 
kort bestuur kenmerkten. 
Toen de heer DESÈZE(3Mei 
1828), de eerste voorzit-
tersplaats vaö het hof van 
cassatie open had gemaakt, 
beriepen de eenparige wen-
schen HENRION DE PANSEY, 
tot dezelve, die met deze 
hooge bediening bekleed 
Werd door een koninklijk 
bevel van den 17 Mei daar

aanvolgende. Deze eerbied
waardige m a n , niet minder 
onderscheiden door de hoe
danigheden van ziel en geest , 
dan door de bondigheid van 
zijn onderwijs, stierf in 
zijn 88 jaar den 23 April 
1829. Hij maakte bij zijne 
laatste oogenblikken een en 
nieuwen druk van zijn kort 
begrip over De nationale 
vergaderingen in Frankrijk 
sedert de oprigting van de 
Monarchie enz,, gereed-
Voor 'de eerste maal gedrukt 
in 1826, I . Deel, in 8.vo 
Men heeft hem nog eeriige 
andere schriften te danken, 
zoo als- die over de munici
pale magt en van de bin-
nenlandsche politie der Ge
meenten , 2.d e d ruk , Parijs, 
1824, in 8.vo 

. * HENBIOÏ (FUANCISCUS) , 
een dier struikroovers , die 
uit het slijk gekropen ,Frank
rijk onder den last hun» 
ner misdaden deden zuchten , 
werd in 1761, te Nanterre 
van onbekende ouders gebo
ren. Hij diende gedurende 
eenïgen tijd als knecht te 
Parijs, maar al zijne heeren 
waren genoodzaakt, hem, 
om zijn slecht gedrag weg 
te jagen , en indien hij aan 
het schavot, dat hij door zij
ne 'eerste misdaad verdiend 
had , ontsnapte , moet zulks 
enkel aan de schuldige toe
gevendheid worden toege
schreven , van eeneft yeoea-
reur bij het parlement, dien 
hij het laatste dfend©, en 
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dié zich* zoo als de ande
ren , tevreden stelde, hem 
uit zijn huis te verjagen. 
HENRIOT verkreeg alstoen 
eenen post als commies bij 
de tollen; maar toen op den 
13 Juljj 1789, eene bende 
muitelingen, de tolbooiuen in 
brand ging steken, voegde 
hij zich, in plaats van de
zelve te verdedigen, bij de 
opstandelingen , en genoot, 
zoowel als hij, eene laakbare 
straffeloosheid. Het is door 
deze heldendaad, dat hij in 
de staatkundige loopbaan op
trad. Van dien oogenblik 
af, vereenigde hij zich met 
de overdrevenste demagogen , 
en nam deel aan alle mui
terijen , alle volksbewegin
gen , welke de oproerjingen 
toenmaals, ter bereiking van 
hun misdadig doel, beraam
den. Tot op den 10 Au
gustus 1792, was HENRIOT 
slechts een van die talrijke 
handlangers, welke tot het 
begaan van misdaden ge
bruikt werden; maat toen 
de troon was ingestort, werd 
hij vermeteler, plaatste zich 
aan het hoofd eener bloed
dorstige horde, en bestuurde 
de verschrikkelijke moord-
tooneelen, van 2 en 3 Sep
tember , . voornamelijk in de 
Karmelieten * Kerk, . alwaar 
men eene menigte Geestelij. 
ken op een gestapeld had.. 
Hfl was het, die in de wijk 
van den koninklijken tuin 
toennjaals der Smg.Cuhftei 
genaamd, op de gemeente, 
ka* .mandaten aan de beulen 

deed afleveren» die de pries
ters , in het seminarie van 
Saint - Firmin opgesloten, 
hadden, vermoord. Het for
mulier, dezer mandaten ont« 
sluijert de geheele wreedheid 
van het gedrogt, dat dezelve 
in de pen gaf. » Ik vraag, 
zeide hij , dat er mandaten 
worden afgeleverd Voor da 
sommen van . . . . .aande 
burgers . . •-. » • die op den 
2 September aan het ombren
gen der priesters van -Saint' 
Firmin hebben werkzaam ge
weest." . Deze heldendaden 
verwierven hem eenen groo* 
ten invloed, hij vond zien 
natuurlijker wijze aan het 
hoofd van alle oproerigejwr 
eenscholingen geplaatst. Het 
gelukte hem, de laatste eer 
aart een zijner waardige hand
langers, den POOILAZOÜSKI» 
te doen bewijzen, die aSwh 
den 10 Augustus, do?r,z}'n5 
vermetel- en wreedheidI nao 
onderscheiden, en vervolgens 
een der voornaamste ro°°7

r" 
denaars, der te VermlW 
ómgebragte gevangenen van 
Orléans was geweeste •«•Ml 
Was zoo bloeddorstig ><w"jj 
de wreedste mannen met de ̂  
naam van gematigden bestenw 
pelde. CARRIER, die afgrij
selijke procureur, wiensnaa'™ 
aan de oevers der ho*n 
Steeds met afschrik zalw°£ 
den uitgesproken, was»v0^ 
gens hem,» niet op de hoogt 
der omstandigheden, wyi °i 
H inwoners vanNanteu w» 
voorstanders der Girondijns 
bewhouwd, doch 4ie g«*" 
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tfclijks déèl hadden gehad, 
aan de verdediging van JSati* • 
te&, tegen het Vendeesche 
leger, naar Parijs had. ge
zonden , in plaats van dezel-

, ve te doen fusileren. . HËN-
RIOT was door zijne misdaden 
een geducht en gewlgtig man 
geworden; hij werd tot hoofd ̂  
der gewapende magt, en ver-1 

volgens tot provisioneel be
velhebber der nationale gar
de , of liever der Volksver-
zanielingen, aan welke men 
dien naam gaf, benoemd. De 
partijen Van la Montagne, 
vervolgde sedert lang.metde 
grootste verbittering die van 
la Gitowie; maar Jiare po
gingen waren vruchteloos. 
De welsprekendheid van 
GUAÖET en GENSONNÈ , had 
over al hunne aanvallen ge» 
zegevierd. HENRIOT alleen 
belastte zich met de uitvoe
ring dier verschrikkelijke 
omwenteling, en gebruikte 
zijne gewone middelen, de 
magt en het geweld. Op den 
31 Mei begaf hij zich bij 
he(; aanbreken van den .dag 
d°or de bandieten vergezeld, 
die zijnen staf uitmaakten , 
naar den walgang van de 
Pont-neuf, en liet ten tee
ken van alarm, een groot 
stuk geschut afschieten, dat 
aldaar geplaatst was. Bij 
dit sein vormden er zich tal» 
rijke bijeenscholingen , op de 
plaats Gfevegenaamd; Urn-
moT plaatste zich dadelijk 
aan hun hoofd, en 4©ed de 
vergaderplaats der conventie 

•AII« DEKli. 

omsingelen. Daar do Mon-
• lagnards zich alstoen door 
die waardige huurlingen ge» 
rugsteund , en door de woe
denden geholpen zagen, die 
den toegang tot de tribunen 
belemmerden, begonnen zij 

. op nieuw hunne aanvallen 
tegen de Girondijnen. Zij 
trachtten. dezelve afteschrik-
ken , door hunne beleedigin-
gen en bedreigingen. De 
vergadering, door haren voor
zitter vooruitgegaan, verlaat 
de zaal in de hoop, dat ha* 
x& tegenwoordigheid de mui
telingen uit een zoude drij
ven ; maar alles was vruch
teloos , het gemeen was ge
woon niet. meer te gehoorza
men. De voorzitter kon te 
naauvvernood eenige woorden 
doen hooren, en HENRIOT 
sloot hem den mond, door 
deze nadrukkelijke redevoe
ring: » Het volk zeïde h i j , 
is niét opgestaan, om rede
neringen aan te hooren, het 
Wil slagtoffers . . . . Voort, 
kanoniers , naar uwe stuk
ken. De conventie, door 
zoo vele vermetelheid ver
schrikt, was verpligt, om 
Weder binnen de zaal te 
gaan, en twee en twintig 
harer medeleden vogelvrij te 
verklaren. Daar de gemeen
te aan HENRIOT een bewijs 
harer erkentenis wilde ge
ven , benoemde zij hem, on-, 
danks eenige stemmen, tfift 
zich tegeh deze verhefSp© 
verzetten, onhenjgep*MJk: 'o* 
hevelhebber,,. .-4» ^ ' « « w * 
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garde. Een getrouw •hand
langer-van RoBESJPiËnRE zijn--
de , ondersteunde hij hem uit 
al zijn vermogen, en was 
hém behulpzaam in het vo
gelvrij verklaren van DAN»' 
TON, HÉBEBTi en de andere 
revolutionnairen, van welke 
hy zich wilde ontdoen. Toen 
op den 9 TAermidor•'.,. eene 
nieuwe omwenteling., door 
den val van - ROBESPIEKUE, 
een einde aan bet schrikbe-
wind maakte, geleidde HEN» 
RIOT vijftig offers ter slagt-
bank, en liet dezelve, on
danks de kreten van het van 
bloed Verzadigde volk , van 
hét leven beröoven. Na de
ze hloedtooneelen Snelde hij 
ter hulp van ROBESPIERRE; 
hij trachtte het volk te zijne 
gunste optewihden, door in 
de straten te roepen: Tetoa- '\ 
pen l Leve ROBESPMRKE t 
Maar dat geineen , hetwelk 
hij reeds «oo, dikwerf had 
aangehitst, en waarvan hij 
zich hediend bad, om zoo 
vele misdaden te bedrijven, 
hoorde hem niet meer. Hij 
Werd zelf door vijf gendar
mes -in hechtenis genomen, 
en voor de commissieh der 
conventie gevoerd. Te mid
den echter dor wanorde van 
een dergelijk tqoneél, was 
CoPMNfirAï., een der voor
zitters van de revolutionnai-
re regtbank -tot hem doorge-
drongen, doorsneed de koor
den , waarmede hij gebonden 
was, en liet-hem ontsnap
pen. HKNRiorbesproBg oogen-
fcükkelyk eenbaard, het

welk het toeval hem deed 
vinden, en eene «ompagnie 
kanoniers ontmoetende, be-
var hij hun hunne stukkei» 
tegen de conventie terigten; 
zij gehoorzaamden; maartlaar 
hij hen weinig genegen zag, 
om vuur té geven , dorst hij 
het hun niet te, bevelen. 
Daar echter de overwinnen
de partij eiken oogenblik ver-
mogfindèr werd, zoo kwam 
dezelve HENRIOT aanvallen-
Deze bloedgier werd alstqen 
mét schrik bevangen, hij 
nam met zijne kanoniers (ie 
vlagt, én 'week in het ge« 
meente-huis, in hetwelk W" 
BKSPÏKRRE was. Maar door 
de vrees gevoelloos, en !»J" 
na in eenen slaat van dron
kenschap, nam hy gee"e" 
enkelen maatregel» -om.;»P? 
partij te redden, en zoowel 

zijne woorden als n™j*. 
•den, gaven op dien oo£n 
blik genoegzaam te kenW". 
dat rijne linnen verhijs^ 
vvarenrCoF^NHA^ov^r 
ne lafhartigheid verontw^J 

,. -diffd, greep hem alstóenm^ 

11 en wierp hem « «et v 
van het stadhuis» «aai«« 
hij opgenomen, ^ « e " , 
genden dag, 24 inln tf»*' 
met ROBESPIEBRB na*»f n e 

, schavot geleid werfl« 

*• HEKRIQTJEZ (« f* 0 ?"! ' 
in 1520 te ViM**«** * 
Atlenlejo geboren, was ^ 
der eerste medgeaelien 

den heiligen teN*T,08'ÖB 1,1 
was reeds diaken, V*®* 
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zich in. den ouderdom van 
25 jaren onder de maatschap
pij begaf., Priester gewijd 
zijnde, ging hij naar deIti-
diè', om aldaar het geloof te 
prediken; gedurende 53 ja
ren was hij in die gewesten 
met zoo veel vrucht werk
zaam , dat hij den bijnaam 
verdiende. van Apostel van 
het schiereiland. In 1553, 
werd de door hem bewoonde 
stad belegerd en ingenomen. 
Pater HENRIQUEZ, die in de 
roagt der overwinnaars ge
vallen was, had gedurende 
de drie maanden zijner ge
vangenschap veel van hunne 
wreedheid te verduren. - Hij 
oyerlee.d in 1600 en werd te 
Tutncurin begraven, alwaar 
zijne gedachtenis langen tijd 
in zegening is gebleven; hij 
had verscheidene Herken en 
twee ziekenhuizen doen• bon-
wen».' Hij was zoo ervaren 
in de taal des lands gewor
den , dat hij in dezelve lig-
telijk kón prediken, en zelfs 
met de Braminen zin twisten. 
Pater HENRIQUEZ beeft ver.- J 
scheidene werken in de Ma 
iabarsche taal nagelaten: 1. 
een woordenboek en eene 
spraakkunst. De tongvallen 
der verschillende gewesten, 
Welke door vader HENRIQUEZ 
bezocht waren, waren door 
hem grondig beoefend; en 
niemand was beter in staat 
dan h i j ^ om de kennis der-
zelve door werkjes over de 
eerste grondbeginselen ge
makkelijk te maken, .*- 3.° 

Eene Catechismus of kort 
begrip der Christelijke leer* 
— 3.° Leven van JESUS 
CttiifSTUS, der heiligemaagd 
en van verscheidene Heili
gen , waarvan een exemplaar 
in . de bibliotheek van het 
Vatikaan zorgvuldig bewaard 
wordt. *— 4.° Eene leerwij
ze der Malabarsche taal, 
waarin de schrijver alles heeft 
doen voorkomen , wat voor 
eenen nieuwen Christen noo-
dig is, .om te weten. .— 5.° 
Contra fabulas ethnicorum 
pro defensione divina legis, 
het is moeijelijk te begrij» 
pen, hoe deze vader, van 
boeken ontbloot, een zoo ge
leerd werk heeft kunnen 
schrijven. — 6.° Twee brie
ven, betrekkelijk de Indien: 
de eerste van 1548 en de 
andere van 1565. Dezelve 
zijn opgenomen in de Itali-
aansche verzameling van brie
ven over die gewesten, Fe-
netiè', 1565. 

HENRIQUEZ (HENOMK> , te 
Porto in Portugal geboren, 
werd door den heiligen Ie-
NATIUS in de maatschappij 
der Jesuiten opgenomen, on
derwees met roem de god
geleerdheid te Salamanka, 
alwaar hij SÜAREZ tot leer
ling had , en vervolgens ie 
Cordova, Na de vrijheid 
verkregen te hebben. om in 
,de orde van den H. •DMM-
Nicus ovep te gaan,*tegde 
hij het gewaad dier ordeJ*£, 
alvorens zyne • geloften ie 

2 •. •. ' . ' » • • 
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hebben afgelegd , om dat van 
den heiligen JGNATIUS weder 
te aanvaarden. Hij o verJ eed 
te Tivoli, den 28 Januari) 
1608, in den ouderdom van 
72 jaren, nalatende: 1.° De 
fine hominis, hetwelk hij in 
1594 had -vervaardigd; er 
komen, met hekelingen door-
mengde zaken in voor, die 
aan MOMNA gunstig zijn. — 
2.° Een -Kort begrip der 
redelijke Godgeleerdheid, in 
het Latijn , Venetië, ï€00, 
in fol. — 3.° Eene Verhan
deling De -elavibus ecclesia, 

HjENlUQWEZ (JoANNES C H R Y -
SOSTOMÏJS) y een werkzaam 
schrijver van de orde van 
Citeaux (Cistercienser), in 
1595 te Madrid uit «ene 
adellijke familie geboren, 
was algemeen commissaris 
der lersche religieuzen zij
ner orde, groot-prioor der 
orde *an Calatrava, en al
gemeen geschiedschrijver van 
de congregatie der Bernar-
dijnon in Spatie, Hij over
leed *e Leuven , den 23 Oc-
tober 1632. Bij heeft een 
aantal werken nagelaten, bij
na alle strekkende, om de 
geschiedenis zijner orde op 
te helderen , onder anderen: 
1.° Menaloginm Cistercimse 
cum notie, Antwerpen, 1630 
2 dl.* in fol. — 2.-° $a*ci-
.ettlut sanetorum ordit)is€ig-
tereiensis, 'Brussel, 1623 , 
in fol. — 3.° LUia Cis ter-
eimsia, Douai, 1633, in 
tol. Dit zijn Je levens
beschrijvingen der heilige 

Maagden zijner orde. 

* HENJRX (DAVID), een 
Schotsch schrijver,in I710bij 
Aberdeen geboren,kwam zeer 
jong te Londen, alwaar hij 
een' der redacteurs werd van 
het dagblad, getiteld: Gent-
Iemand magusine. Hij heeft 
daarenboven nagelaten: De 
volmaakte Engelsche pad-
ter,' of beoefenend stelsel 
der Landbouwhunde, 1779» 
ifi üitg. — 2° Geschied
kundig tafereel van al fa 
reizen rondom de wereld, 
Ï774, 4 di.n in 4.» Hij 
voegde «r later 2 deelen bij» 
die de reizen bevatten van 
den kapitein COOK enz. «BN* 
ïwr overleed den 5 Junij 1792. 

HENRYS (ChiLVDtiss), »ƒ" 
vokaat'des konings , in'net 
schependom van JForez, »i' 
no geboorteplaats, in lGW» 
in cenen hoogen ouderdom 
overleden , was. zeer ervaren 
in het kerkelijke én burger
lijke regt, in de geschiede
nis , het openbare regt en 
de belangen der vorsten. H,J 
werd dikwerf door onder
scheiden ministers, netzft 
«it Frankrijk of ui* vreern-
•de landen, over staatszaken 
geraadpleegd. Zijne regt-
schapenheid, zijne bewbei 
denheid , voorzigtigheio ƒ» 
belangeloosheid, «venaarden 
zijne kundigheden. Men heelt 

van hem: 1.° Eene « , tH1ir 
tende Verzameling mttJ£" 
sluiten , 2 dl." in fol. 1/"*J 
«net de aanmerkingen 
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BRKTONNIEH. HENR'YS deed 
zijne verzameling met nut
tige en aangename aantee-
kening«n vergezeld gaan. Jn 
de eene heldert hij de grond
beginselen des regts op , en 
in de andere strooit hij trek" 
ken uk van letterkunde en 
geleerdheid. De beroemde 
advokaat MATTHEUS TERRAS-
SON heeft ook Bijlagen en 
Aantekeningen vervaardigd, 
©m tot eene nieuwe uitgave 
van HENRYS te dienen. Die 
Bijlagen en Aanteekeningen 
zijn gedrukt in de uitgave 
van 1738 , in 4 dl.n in folr 
— . 2 ° l'Homme etc. (De 
Goiï-mensc/t, of Overeen
komst der Goddelijke en meti-
sehelyke daden van JESVS 
CHRISTUS). 

lÏKNSCJnEMUa (GJoDEFRIDUS), 
een Je^uit , den 21 Januavij 
lt5.U0, te Venraij , in het 
[Amburgsehe geboren, werk
te gedurende langea tijd met 
roem aan de uitgebreide com
pilatie der ActaSanctorwm, 
met BoLiiANDUS, die zijn re
gent was geweest, en droeg 
niet weinig bij , om. da le
genden te zuiveren, van de 
godvruchtige en soms belag-
chelijke sprookjes ,. met wel
ke de schrijvers der eeuwen 
van onkunde, dezelve opge
vuld hadden. Na met Boiv-
Ï,ANDUS de Heiligen der 
maanden Januari) en'Febmi-
arij in het lieht te hebben 
gegeven, leverde bft met 
pater PAPEBBOGH> de Levefts 

der Heiligen van de maan
den Maart en April. Hij gaf 
ook in het l icht: Brem» noti-
tia Galliarum etB'elgii, Anfc* 
werpen, 165S, in 8.v°; De 
trilrwr DAGOSRRTfS. Fran-
coritm regibus y -Antwerpen , 
1655, in 4.t°; een .belangrijk. 
en geleerd werk ; De epis-
copatuTrajectensiyA.ntv/et:~ 
pen , 1654, in 4.t»; waarin 
hij, bewijst, dat de bisschop
pelijke 'stoel van Tongeren 
naar Maastricht i s . ver* 
plaatst. Hij> overleed te Ant
werpen, den 12. September 
1681. Pater PAPEBKOCH heeft 

: zijn Leven beschreven, en 
hetzelve opgenomen; in het 
7. e d.ï der Acta Sanctorum 
van de maand Mei, 

• * HENSI.BR ( P H I M P P U S G A -
iHuëi.), een bekwaam ge-

'. neeaheer, te Olden&worth , 
in het Sleeswijksche^den 11 
December 1733 geboren. Hij 
was eerste-lijfarts des ko-
nings van Denemarken en 
droeg veel bij tot de bevor
dering der koepokinenting. 
Men heeft van hem: l , b Ten-
taminum et observatimwn 
de morlo- varioloso satura , 
Gtöttingen, 1762, in 4.1» — 
2." Brieven over de Koepok» 
inenting, aan fiel parlement 
van Parijs opgedragen, AI-
tona, 1765 — 1766, 2 dl." 
in &.vo —. 3.° Aanwijzing 
der voornaamste halpmidde-
ten, in gevat van gehijn-
dood, Md? Ï7%0 — 1780* 
Jn 8 ,w — &f Q>xev 2&eMe&-

http://Hensi.br
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Gestichten, Hamburg, 1785, || 
in 4 «> Hij overleed den 31 
December, 1805. 

HHNTEN { JOANNES) , te iVa-
lines, een dorp in de Bel
gische provincie HenegoU' 
wen, geboren, begaf zich, nog 
een kind zijnde, naar Por' 
tvgal, alwaar hij Hierony-
miet werd , en later ging hij 
te Leuven in de orde van 
den heiligen DOMINICUS. In 
1551 werd hij doctor in de 
godgeleerdheid , later prioor 
en studie-prefekt. De godge
leerde faculteit belastte hem, 
op bevel van KAUEI. V. ,'om 
den Bijbel te verbeteren, en 
aan denzelven de zuiverheid 
van den ouden tekst terug 
«e geven; hij werkte met 
inspanning aan deze taak , 
en toonde, dat hij het ver
trouwen waardig w a s , het
welk men in zijne kunde 
gesteld had. Het is voor
namelijk door zijne zorg, dat 
de eerste Bijbel, de Leu-
vensche genaamd, in 1547 
in het licht verscheen, en 
te Antwerpen, 1570 , met 
platen. HENTEN overleed te 
Leuven in 1566 , in den ou
derdom vnn 67 jaren , door 
den arbeid en de verstervin
gen uitgeput. Men heeft nog 
van hem : Oe Commentarien 
van'EüïUYwius op de Evan
geliën; — 2.° dievanOEcu-
MENIUS op den ff. PAULUS; 
— 3.° die van'AitETiMs op 
het Boek der Openbaring* 
enz. Zie het Belginm Do* 
minicanum van pater JONGHE , 

bladz. 152. 

HEPHCESTION. — Zie KPHB« 

STION. 

HEPIICGSTION , een Grioksch 
taalkundige van Alexandm, 
ten tijde van keizer VERÜS, 
waarvan nog bestaat Ën'cki-
ridion de metrig èt poëmate, 
Grieksch en Latijn, door PAW 
in het licht gegeven ,Ulrecht, 
1726, in 4*> 

HERAGLAS , broeder van den 
• beroemden martelaar Pul" 

TARCIIUS , bekeerde zifih met 
zijnen broeder, gedurende de 
vervolging van SEVERUS. HIJ 
Was gezamenlijk met ORIGE-
N E S , en later'alleen geloofs-
onderwijzer van Alexandrte. 
Zijne verdienste verhief hem 
in 231 , op den bisschoppe-
lijken stoel van Alexandm, 
zijne geboorteplaats. Hij stierf 
tégen het einde van 247, den 
dood derregtvaardigen. 

HERACLEON, een ketter der 
3.e eeuw, nam het stelsel 
van VALENTINUS aan. »'.' 
bragt echter eenige verande
ringen in hetzelve, en ga 

zich in zeer uitgebreide t/»*»* 
mentarien over de evange* 
Hen van den heiligen Jo*N* 
NES en den heiligen LUCAS, 
vele moeite , om de leer van 
het evangelie naar dit stel
sel teschoeijen. Deze Com
mentarien zijn slechts ve -
bloemde verklaringen, '*«» 
alle waarschijnlijkheid. °nt* 
bloot, steeds'willekeurig en 
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tHkwérf belagcheïijk. On
der begunstiging dezer ver
klaringen, deed UERACLEON, 
door vete Christenen, het 
stekel van VALUNTINÜS- aan-
nemen, en vormde de sekte 
der Jttérachóniten* ORIGENBS 
heeft de Commentarien van 
HRBACBEON wederlegd, en het 
is uit ÓBIGENES, dat GRABE 
de fragmenten ontleend heeft, 
di« er van de schriften va» 
dien* dweeper bestaan» ,, 

HEBACIJEONAS , vierde aoDn 
• van keizer HERACHTUS en van 
RÏARTINA,, tweede vrouw van 
dien vorst, .werd in 626>ge-
boren. Zijn vader benoemde 
hem in 641* met HEBACLIUS-
KONSTANTIJN , zijnen oudsten 
broeder, tpt- hoogstdeszelfs 
«pvolger in het rijksbestuur. 
Op deze wijze bekleedde hij 
jeeds in den ouderdom van 
15 jaren» de tweede plaats 
van den troon van Konstan-
tinopel. Nadat HB&AC£IS8-
KONSTANTIÏÏ?, vier maanden 
later (naar men meent, door 
SÏARTINA vergeven)» overle
den was , bleef HERAGLEON AS, 
onder het gezag zijner moe
der , alleen keizer. De haat, 
welken d« euvel daden dier 
vorstin hadden ingeboezemd, 
werd aan betde noodlottig. 
Eene kabual, dooreenen.be
kwamen hoveling gesmeed v 
noodzaakte h«n prins D A V I D , 
bijgenaamd TIBKRUJS., broe
der van HKRACXEONAS, en 
KONSTANTIJN , zoon van H E -
RAeuüs-KöNSTAHTUN,-• mede 

in h&fc bestunr aan te nemen. 
Men zag dus ; drie keizers 
te Kansiantinopel, aan het 
hoofd van wfelke zich eene 
heersehzuchtige vrouw be*-

vond: maar dit gedrogtelijkè 
bestuur was van geen en lan
gen duur. Nadat de senaat 
HERACXEOISAS en MARTINABI 
hechtenis had' doen nemen % 

sneed men «ten zoon d« neuk
en der moeder de tong-'"af,, 
opdat de schoonheid des eener) 
en de welsprekendheid der ' 
andere geenen verderen in& 
vloed op het volk mogten uit
oefenen é Menbragt hen ve'rr 
volgens in ballingschap, in 
welke zij hunne dagen eiri» 
tBgden. HERACLEONAS had 
omtrent zes maanden, na den 
moord aan zijnen broeder ge
pleegd f geregeerd». 

HERACI>EOTKS, ( DraNxsius)•, 
een wijsgeer van B,eraclea',. 
was eerst een Stoïcijn,. en 
daeht, of liever zeido, zoo 
als ZEJSO, zijn meester,dat de 
smart geèït kwaud t>. Maar 
eene wreede ziekte,met smar
telijke pijnen gepaardj deed 
hem fri 264 vóór J . C. van ge
voelen veranderen» Hij verliet 
de Stoïcijnen, om zich bij de 
Epicuristen te voegen ,dte het 

, geluk in het vermaak deden 
bestaan r even gelijk de dwa-
srefl, d i e , zoo &ls HORATHJS 
zeg t , de eene zof(eE"ij niet 
laten varen, dan om dezelve 
door eene andere te vervan* 
gen. HHRAC*HJ»TB8 schreef 
oud'emherdeae ferhdndèlin -
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gen óver de wy&iegeerte en 
eenige Diehtstukhen. HE-
BACMDES voert er een van 
aan, dat aan SOPHOCIES werd 
toegeschreven. 

HKRACWANUS ; een der 
veldbeeren van keizer Ho-
söiuus, hragt den verrader 
STILICO , te Ravenna, in 408 
om het leven. Tot belooning 
van déze dienst, gaf BONO-
RW8 hem het ïandvoogdij-
Schap van Afrika* In den 
opstand van ATAMJS , bleef 
hij den keizer getrouw, en 
verdedigde hét gewest tegen 
de krijgsbenden, Welke de 
müitéling gezonden had; hij 
doodde zelfs eenen zekeren 
KoNSTANTUN, dié dezelve 
aanvoerde. Zijne getrouw
heid logenstrafte zich wel
dra: in 413 tot het consulaat 
verheven, leende hij het oor 
aah de hevige raadgevingen 
van SABINUS , d i e van zij nen 
knecht, zijn schoonzoon was 
geworden , en die hem aan
raadde het rijksbestuur te 
overweldigen,' Om zijn oog
merk ten uitvoer te brengen, 
hield hij de vloot terug, die 
gewoon was koren naar/ /«. 
«é'overfte brengen, en nam 
«elf den overtogt naar dal
end aan , met eene zeemaet, 
uit 3,700 schepen bestaande! 
lie graaf MARINUS verzette 
zich tegen zyne ontscheping. 
Alstoen besteeg HERACM!-

«ÜS een enkel «chip, dat hem 
overbleef, stak naar CarMa< 
go over, alwaar hij vermoord 

H^RAOMDKS Ponlicuiyt>m 
wijsgeer van Herauten, in 
JPon'tus, een leerling van 
fSpEUSïppüs en ARISTOTEI.ES, 
is minder bekend door zijne 
werken, dan door éenen trek 
van ijdelheid. 'Hij wilde 
doen geloöven,! dat hij op 
den oogenblik van-zijnen dooi! 
ten hemel was gestegen. U§ 
verzocht een' zijner vrien
den, eene slang in zijn fci 
Ie leggen, in de: plaats van 
zijn ligchaam, ten einde men 
zich zonde verbeelden, dat 
de goden hem hadden weg
genomen. De slang wachtte 
den oogenblik van zijnen dood 
niet af, om zich te doei» 
zien; na dat iemand eenige 
beweginghad gemaakt, kwam 
zij te voorschijn, enontdeK-
te" alzoo het bedrog van HE* 
RACMDES. Hij leefde omtrent 
het jaar 336 vóór J.C. Men 
vindt iets onderlijnen naa"1 

in den JSSOPÜS van AM»5» 
1505, in fol; 

> HERACMTÜS , een beroem* 
de Grieksche Wijsgeer, te 
Efeze geboren, bloeide .om
trent het jaar 500 vóór J«t" 
Hij was zwaarmoedig»01" 
niet te zeggen eigenz»&ni£' 
en weende aanhoudend over 

de menschelij ke dwaasheden» 
waardiger om het Iagchen» 
dan om het medeleden te 
verwekken. Deze treiir»ge 

gewoonte, of, als inenw»1' 
deze gemaakte grijnzinge"' 
waardoor hij zich beioenia 
wilde maken, gevoegd ?».! 
zijnen raadselachtigen «MMv 

http://Aristotei.es
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deden hem dun (luisteren én • 
[weenenden wijsgeer noemen. 
Hij schreef onderscheidene 
Verhandelingen, onder an
deren eene otier deNatuïtr, 
waarin hij leerde, dat alles 
door eenen geest bezield 
wordt; dat er slechts ëene 
eindige door het. vuur ge
vormde wereld bestaat, die 
na verschillende Veranderin
gen , weder in vuur zou ver-
fceeren» Nadat EURÏPIDES 
eert afschrift vat) dit voort
brengsel- aan SOCRATES had 
gezonden, zeide hem deze 
bij de terugzending van het
zelve, « dat hetgene-, wat 
hij van dit boek begrepen 
had, hem goed had toege
schenen ; en dat hij niet twij
felde, of hetgenè, wat hij 
niet had kunnen verstaan, 
zulks ook was:" even als of 
onverstaanbare dingen in een 
wijsgeerig werk, goed Ison-
den genoemd worden. Na
dat DARIUS , koning van Per-
zië, hetzelfde werk gezien 
had, schreef hij eenen zeer 
v'erpligtendén brief aan den 
schrjgvery hém nitnoódigen-
de, om aan zijn hof te ko
men , alwaar hij meer in aan
zien zou zijn dan in Grie
kenland. De wijsgeer sloeg 
zulks op eene onheusche wij
ze van.de hand, en gaf een 
zeer grof antwoord, op do 
voorkomende beleefdheden 
van dien vorst. Men zegt, 
dat, daar de omgang met 
iHenschen zijne gemelijke in-
horst , hoe langer zoo meer 
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verbitterde, hij zulk eenen 
grooten afkeer tegen dezelve 
opvatte, da.t hij zich naar 
eenen berg begaf, om aldaar 
met een hem waardig gezel
schap, de wilde dieren na
melijk , van kruiden te leven. 
Daar hij zich door deze levens
wijze eene waterzucht öp den 
hals had gehaald, trok hij we
der naar de stad, en raadpleeg
de . de artsen door raadsels * 
hun vragende, of, ztj een. 
regenachtig teeder hèldet 
hnden maken* Daarde/ge-
neesheeren niets van zijne 
vragen begrepen, bedekte 
hij zich geheel met mist, 
zich verbeeldende door déze 
geleende warmte, het vocht 
te kunnen verdrijven, dat 
..hij hem al te overtollig was; 
maar daar, dit middel hem 
niet genas , zoo stierf hij in 
den ouderdom van 60 jaren. 
Men verhaalt van heni eeni-
ge kwinkslagen , en «enige; 
vrij gewone . zinspreuken. 
Hij antwoordde den Efezers, 
die zich verwonderden hein 
met kinderen te zien hiltjk» 
ken of koten,.» dat hij zich 
nog liever op deze wijze 
vermaakte, dan zich met 
hunne zaken te bemoeijen. » 
Hij had tot grondregels, 
» dat men de geschillen in 
derzelver geboorte moest ver
stikken even gelijk men 
eenen brand smoort;" en* 
»dat de volken zoowel voor 
hunne wetten als voor hun
ne muren moeten strijden. 

1 Hij geloofde » dat de natuur 
5-

http://van.de
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der ziel eene ondbordringba» 
re zaak was. Er blijven ons 
eenïge fragmenten van' dezen 
Wij sgeer over j door HENDRIK 
ETIENNE , met die van DE-
MÖCRITÜSt TIMON , * en ver» 
scheiden anderen onder den 
titel van Poeffis philosophi 
üa, 1573» in S.vo gedruktv 
[Alen kent van deFtngmeri-
teil der schriften van dezen 
wijsgeer, de volgende uit
gaven: De prïnóipiOf rerum 
naturalium ex mérite fieta* 
eliti physici exercitatio, 
Léipzig» 1697; De rerüm 
naturalium gene& ex mente 
WeracUH physica disserta* 
ti»i Leipzig, 1702 J* 

HBR1CÏ.ITU8 de Sicyoniër, 
Het is onder zijnen naam, 
dat Lm Aï.tATms hét werk , 
De incredibilibus heeft in 
het licht gegeven. Hij had 
hetzelve ontleend uit de.bi-
Wiotheek van het VatHcaan. 
Dit werk in 1641, te Bome 
gedrukt, is later te honden 
'en te Amsterdam herdrukt. 
De laatste uitgave is de 
gchoonst'e.- {Men telt in^de 
oudheid verscheiden andere 
HERACMTUSSBN, onder welke 
er wijsgeeren zijn, en een 
Christen schrijver, doorlSu-
sEtuus aangehaald]. 

HER ACfctus, Homeïnseh 
keizer, in 575 geboren , was 
dezoon van HERACLIUS, land
voogd van Afrika, onttroon-

de PHOCAS» die" afjne onder
danen, als een, dwingeland 
behandelde, en 'liet zieh, 
na hein te hebben dóen ont-
halzen•", in 610 in zijne plaats 
kroonen. Uoe\ zeide hij 
hem , gij hadt hei rijk enkel 
overweldigd, om hei wik 
zoo vele rampen te beroklifr 
nenl *— PHOCAS antwoonlfe 
hem: Bestuur .hetzelve be
ter» De nieuwe keizer maak
te gebruik van>dezen raafo 
Hij monsterde de trqeue»* 

• hield .dezelve m tucht, en 
voerde in den staat eene 
nieuwe orde in. CHOSKOB» 

I L , koning van Perzië, wa» 
met JPHOBAS in oorlog 5 .Hf1 

RACMÜS liet hem den ¥«** 
vragen, en kon denzelvf 
„ie? verkregen, • » * • £ 
fjcbe vorst zond m 614 eew 
geducht leger naar P ^ » -
««, Jeruzalem werd. ^ge
nomen r de kerken verban*» 
een aantal geestelijken, mon
niken, r e l ig i euzen^J j j # 
den vermoord, de Chmte 
„ e n a a n d e Jodenverkochr 
de gewijde vaten, het hou. 
van het ware kmis e» a" 
dere heiligdommen B«^J£-
De overwinnaar zweert, * 
hij den keizer en zijne" w 
ken geenen vrede zal 
leenen, dan op voorwaar^ 

dat zij JESUS C»BIBT«S J » 
zaken, en de zon, d»f. 
heid derPerzers, aanbtwe 
zullen (*)." Door deze moe« 
willigheid beleedigd, w° 

£)« K«»nnL,.l!i^Wer<; v»™"» e» «n*er anderen Ynt.W™ > deze t>ii/.onderheid ontkend s *«•» gloeit Irgioliik, waarom. 
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HEKACMÜS tégW' Cnosnoës 
op'V sloeg hein bij verschil
lende gelegenheden van 622 
tot 627. De barbaarsehe ko
ning (ot in 'zi|në staten ver
volgd, vond aldaar SïROës, 
zijnen oudsten zoon, dien 
hij bad willen onterven, met 
de wapens in dé hand. Na
dat SïKöës hem in eène stren
ge gevangenis':had doen op-
sluiten, sloot hij den vrede 
ïriet HEBACWUS , en gaf hem 
het hout van hét ware kruis 
terug* • De "keizer nam dit 
kostbare • overblijfsel mede 
naar Kokstaniinopel, in wel
ke stad hy éenen plègtigen 
intogt deed. Iri het* begin 
Va*n het volgende jaar 629, 
ging hij naar Palestina 
scheep, met oogmesk om dien 
faéilïgeri schat' te Jeruzalem 
té rust te leggen» én er God 
voor zijne overwinningen te 
danken. Bij \Vilde bij zijnen 
intogt in de stad het kruis 
op zijne schouderen dragen, 
eh die plegtigheid' iriët de 
schitterendste pracht doen 
vergezeld gaan; maar hij ge
voelde zich eensklaps weer
houden en in de onmogelijk
heid gesteld, om verder te 
gaan. Nadat de patriarch 
*ZACHARIAS, uit Pem'ê' te
ruggekeerd , werwaarts hifi 
op bevel van CmsRoës, ge-
vankelijk was weggevoerd, 
hem had voorgesteld, dat 
deze luister niet met dm 
staat van vernedering strook* 
té , waarin de zoon Gods was, 
toen Hij zijn kruis door de 
straten van Jeruzalem sleep

te* legde .de keizer oogeti-' 
bllkkelijlc. zijne kostbare 
kleeding, zijne kroon en zijn 
schoeisel af; en in dien staat 
van vernedering en armoede r 
Vervulde hij zonder moeite 
zijn godvruchtig voornemen. 
Meii vierde den dag, wa«r« 
op' dit werktuig1 des heils j ; 

op deszelfs plaats was her
steld , als eeneri feestdag. 
Dit is de oorsprong van het 
feest van Kruistoerfièffing y 
door de Grieken en Latijnen 
deü 14 September gevierdl, 
een feest) dat te gelijkertijd: 
de feestviering Van de alge-
meene zegepraal des kruises 
over alle pracht enmagtder 
wereld i s , en dat tevens aan 
het zoo roemrijke tijdvak der 
Kerk herinnert, « waarin, 
zoo als ëen geschiedschrijver 
zich uitdrukt, de zoo lang 
tegen het kruis verbitterde 
keizers, zich eindelijk over
wonnen bekenden , hunne wa* 
pens nederlegden, en de ver
dedigers eti vereerders van 
hetzelfde kruis werden* De
ze verandering was niet het 
werk der mensehen; dezelve 
kon enkel door een Wonder 
der goddelijke almagt wor
den bewerkstelligd." (Zie 
KoNSTANTiJN de Groote), HE-
IUCLIUS deed zich geduren
de de zes jaren, welke hij 
den oorlog met de Perzer» 
voerde, door zijne godsvrucht 
bewonderen; maar nadat hij 
zich door de voorstander! va» 
hetmonothelismus, da* teen-
niaals hef rijk besmette t nart 
laten misleiden, vaardigde 

' S 
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hij i» 639 het edikt uit, .fic-
thesis genaamd, dat is te 
zeggen Verklaring; even 
als of het slechts eénë een-

, voudige geloofsbelijdenis wa-
.:,-• re geweest. Dit edikt, uit-

'••"':' drukkélijk kettersch, werd 
'\ te Rome in het volgende jaar 

640, door paus JOANNESIV.,. 
in eene kerkvergadering, 
veroordeeld. Daar de keizer 
zijnen misslag gevoelde,-
schreef hij aan den opper» 
priester, dat dit edikt niet 
vanVhera was; dat de Pa
triarch SJERGius hetzelve had 
zamengcsteld t en hem had 
aangespoord, om hetzelve 
in zijnen naam uittevaardi-

•.,.. gen; maar dat hij hetzelve 
herriep, omdat het zoo vele 
onlusten te weeg bragt. 
Gedurende deze geschillen 

, maakten de Sarracenen zich 
, meester van' Egypte, Syrië, 

en van ai de schoone deelen 
des rijks. HERACWUSC was 

v buiten staat, om zich tegen 
••••• Jinnne veroveringen te ver

zetten. IJy werd d©or eene 
waterzucht aangetast, die 
hem in 641 in het graf sleep
te. a.Men weet niet, zegt 
d©. abt GIJYON , welken rang 
men hem onder de vorsten 
moet aanwijzen. Op het ein
de van zijn bestuur gaf hii 
vereer „bewijzen van be-
schroomdheid dan Van moed. 
De Wnslmd, werkzaamheid 
en . dapperheid, welke hii 
gedurende^ den Perzischeï 
oorlog had doen uitschitte
ren , zyn bewonderenswaar
dig.; maar in de I^tste t%. 

den vindt mep den overwin-
. naar van CnqsRoës niet we-, 
der. Hij is een zintwister 
over gelöofsgeschrllèn, '-.die; 
even weinig belang in de 
zaken des rijks schijnt te, 
stellen , ,als 'hij zich beij* 
vert ,oi»,die der Godsdienst 
te beslissen. " Hij liet fe 
pligten van epnen vorst va
ren, om de bedieningen v$n 
eenen Bisschop «itteoefenen.' 
[De elf eerste jaren der re-
gering van HERACLWS wate» 
buitengemeen ongelukkigs 
de pest V de hongersnood fin 
aardbevingen ontvolkten d,f 
schoonste gewesten van -Aw* 
De Ferzers in , het .ooste? • 
de Arabieren, Bulgaren ei» 
Slavoniërs in bet westen̂  
verspreidden door he' S®? 

heele... land verwoestmge»' 
Daarbij kwam zich «•£•"!£ 
bekende; ziekte voegen, «'? 
men meent de kinderpoMen 
te zijn geweest j en die f 
Abyssiniërs in bet i»ff. 
hadden gebragt, vanwaar w 
Ungoba^den dezelve mpn« 
westen verspreidde». Ue > 
zers kwamen onder de. \ t 
ren van CAulcedouië'., >n"f 
eezigt van Kanstant*n<fh 
Hunne leger ten ten opslaan. 

het was alstoen , *it » » £ 
cwus eindelijk besloot, P« 
in Palestina te gaan bevecpr 
ten.J 
." • IIERACWÜS-KONSTANTÎ  
zoon van HBRACMUS,

 e « v 

FtAvxA Éüoocu, wf* £ 
Konstanlinopel in M * ; 
boren, en. volgde zij'»* v> 
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4ar in 641 op. Hij deelde 
den keizerlijken troon mét 
HERACLONEAS , zijnen broe-
def, zoon der keizerin MAR-
ÏINA, overeenkomstig den 
uitersten wil van HERACMUS. 
Maar nadat hij «vernomen 
hadV dat zijn vader eene 

j aanzienlijke gom • bij PYR-
I RHUS , patriarch van Kon» 
j ètüntinopel) in bewaring 
j had gesteld» en dat dezelve 
| in geval van eenige ongena-
j dé aan de keizerin MARTINA 
| moest worden' ter hand ge-
i fiteld, liet hij dit geld weg-
j nemen. MAUTINA, zegt men, 
j wreekte zich hierover, met 
: hetti te vergeven, maar zulks. 
} \y'as een van bewijzen ont-
V feloot volksgërücht. Toen hij 
! den dood" voelde naderen» 

deelde hij 'de schatten ui t , 
die hij van de soldaten ge-

; rOofd had , ten einde dezel-
! ve voor zijnen zoon CONSTANS 
j gunstig te «temmen. Hij gaf 
! den geest, dën 25 Mei 6 4 1 , 

na den rijksschepter drie 
maanden en drie en twintig 
dagen gezwaaid te hebben. 

! Het wegnemen van eenen, 
I door den uitersten Wil van zij* 

nen vader geheüigden schat, 
geeft geene aanleiding om te 
gelooven, dat een langer be« 

i fitunr aan dè wijsheid en 
regtvaardighetd zou zijn toe
gewijd geweest. 

HERALDÜS of HERATJI.T(DE-
I SIDERiüs), advokaat bij het 

parlement van Parijs, b'e-
| roemd door verscheidene zeer 

geleerde werken. De voor-

naamste zijn: 1.° Geachte* 
Aanteekenlngen op hétr:ver»*•'-'''. 
dedigschrift vanTËRTÜI.I.IA- ."•-.. , 
NOS , Op MlNUTlÜS F i iMi , ' ' 
op ARNOBKJS , op MAUTIAMS. 
— 2.° Een werk tegen SAU-
MAISE, Parijsi 1699, ïn.8.vo 
— 3.° Verscheidene rêgts* 
geleerde werkem Déze-ge
leerde Overleed in 1659, De'. 
beoefening der stchoóne letr 'j 
teren, bezette het grootste' \ 
gedeelte van zijnen tijd» en | 
het was vooral in dë schrif- ; 
ten der ouden , dat hij die» 
Schat van kundigheden pat-, . 
te , die hem onderscheidde. 
-"• HéRATJkT ,'• zijn zooft, was; ' ' 
predikant der Waalschè ge- \ 
meente te Londen, daarn'éi ; 
kanonik van Kantelberg. Men. 
heeft van hem de honinkltf- i 
ke bevredigef in rouw, te- 'j 
gen den dood van KAREI. I . , j 
koning van Engeland. Dit 
is eëne verzameling van leer- g 
reden, die na de herstelling ' 
van KARET. II. op den troon ' 
gevolgd werd door 20 Snd«re jj 
Uerfeden,* onder'den titel i 
van den'koninklijken levre* j 
diger in vreugde uitgegeven, 

* HÉRAUM-JDE-SECflEMiES ' 
(MARIA JOANNES) , te Parijs 
in 1760 uit eene aanzienlij- - < 
ke • familie geboren , volgde' j 
de loopbaan * der baKe, en 
onderscheidde zich in den 
ouderdom van 20 jaren-reed* 
in dezelve, door deverdedi-
ging van eenen onderwfw» 
tegen de ondankbaarheid van J 
zijnen kweekeling m *** I, 
eene dóór eene ontaarde doch- j 
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ter verlatene moeder. Do 
voorschriften der zedelèer 
hadden neg meer bevallig
heid in den mond van eenen 
jongen redenaar, met eene 
innemende stem begaafd , en 
met al de bevalligheden van 
zijnen ouderdom" versierd» 
Eene onverzienbare menigte 
kwam hem bewonderen. Zijn 
roem strekte zich weldra ver
der «it. Hij werd dopr de 
hertogin van POLIGNAC aan 
dë koningin voorgesteld, en 
door de bescherming dier 
vorstin , . werd , hij algemeen 
advokaat bij het parlement. 
Doch in dien verheven post 
handhaafde hij den luister 
niet zijner eerste optreding,; 
en weldra bewees de mede
dinging van eeüen jongen o» 
verheids persoon , aan wienaj 
de hoedanigheden des har. 
ten en des geestes waren 
ten deel gevallen , da tHé-
RAUW zijnen roem grooten
deels veeleer had te danken 
aan de gelukkige omstandig
heden i in welke hij zich 
bevonden had, dan eenewe-
zenljjke verdienste. Deze 
geduchte mededinger, was 
de Heei4 JÖ'AMBRAV, die van 
advokaat bij het hof vange-
meene landsmiddeJe.o, ' l id 
van het parlement was "•«-
worden. HjÉaAüivr scheen 
eenen oogenblik te ontwa
ken, om met hem té wor^ 
stelen, maar z$ne pogingen 
waren vruchteloos. JHil | 0 n 
njet beletten, dat men den 

hieuw aangekomene», de b£ 
wond^tóg taezwaaMe, die 

hem tot dus verre omringd 
had. Verontwaardigd van, 
ouder de meerderheid van 
zijnen tegenstrever bezwe*. 
ken te zijn, meende hij zij
ne eigenliefde te. wreken ,r 
door eene tegenovergestelde 
partij te kiezen, en hij wik
kelde zich in die der orn̂  
wenteling. Eerst tot koi 
ninklijk Commissaris bij de 
regtbank van cassatie be« 
noemd , Werd hij Jater dpQP 
het parlement van Parij?,^k 
de wetgevende vergadering; 
afgevaardigd. Hij had de 
grondbeginselen j welke hem 
bezielden, reeds aan den dag 
gelegd, door met de andere 
muitelingen op.den dag yan 
de inneming AerBa»Hlle(U 
Julij 1789), de wapens op̂  
tevatten. In de vergadering 
gekomen met het vooroordeel* 
dat hij overal de eerste be' 
hoorde te zijn, verliet JU] 
beurtelings de partij •&* 

feiiillanien (gematigden) en 
die der Girondijnen, wf;«n 

zijne eigenliefde te veel ha» 
té lijden, en, eindigde nw* 
zich bij de minst geaehte 
Jakobijnen te voegen. De»£ 
ning, de priesters, de U'", 
gewekenen waren aanbonden 
het voorwerp zijner aanval
len en z|jner smaadwoorde" 
en daar men Van de vfoor
den tot de daadzaken over
ging, nam hij deel aan den 
verschrikkelijfcen < J a ^ v ? n ^ 
Augustus, en verdedigde.fl 
voornaamst© bewerkers *»• 
denzelven , tegen den v t m 

regter I^ARiyi»?BEidi* °P ^ ^ 
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moedige wijze CHABOT en 
BAZIRE vervolgd had. Hij 
bleef niet ten achteren , om 
de ongelukken van dien dag 
aan de koningsgezindén te 
laste te leggen, en hij vraag* 
de tegen hen de oprigting 
eener bijzondere régtbank» 
die werkelijk den 17* dier-; 
zelfde maand Augustus tot 
stand werd gebragtv. en die 
de voorloopster werd dier 
andere. buitengewone regt-
banken, welke Frankrijk met 
geregtelijke vermoordingeri 
bedekten. Zijne ijdelheid ont
ving- eindelijk eènigev-vol
doening, hij kreeg op den l 
September den voorzitter-
etbel, maar deze post ver
meerderde zijne euveldaden, 
want op den 2 September 
deed hij niets om de moord-
tooneelen te betengelen, die 
<ïe hoofdstad bezoedelden , 
en hij kon het verhaal en 
zelfs de kreten der slagtof-
fers aanhooren , zonder de 
minste aandoening te onder
vinden. Bij de Conventie, 
herkozen, verkreeg hij ein
delijk den 2 November, het . 
voorzitterschap dier vergade
ring ,' maar, hij stond hetzel
ve af aan den Heer GRÉGOI-
RE , om in Mont-Blanc eene 
zending te gaan vervullen, 
waarvan het geheime doel 
was, om aan de vreemde mo
gendheden vredes voorslagen 
te doen. Ofschoon afwezig 
wilde bij aan de grootste der 
misdaden deel nemen; hij 
sehireèf aan zijne voorstan
ders gedurende het proces 

van den on gelukkigen LOJJE-
W«K XVI. en , gezamenlijk • 
niét zijne ambtgenooten Jo--
GOT en SIMON, rigtte hij aan 
Je Conventie eenen brief, 
waarin zij verklaarden dat 
LODEWIIK CAPET» ais raein-
eedig behoorde veroordeeld 
te worden. Na de voltrek
king der misdaad te Parijt 
teruggekomen \ verbond, hij 
zich met 'de wbedendste ter
roristen , en droeg uit al zijn 
vermogen bij tot den val van 
de partij; der Gironde? wel
ke dé begaafdheid van GuA» 
DET , - GENSONNÉ . en VKR-
HIAUX hem hatelijk badden > 
gemaakt, minder uit partij
zucht^ dan uit afgunst. Der 
Commissie van algetneene 
welzjjn toegevoegd» werd hjf 
belast met het ontwerpen der 
nieuwe Constitutie van 1793 
en later tot voorzitter der 

'Conventie benoemd, om de 
eer van hét feest op te hou
den, hetwelk moest plaats 
hebben, op den dag \ waar
op de; afgevaardigden zich 
vereenigden , om deze nieu
we grondwet te aanvaarden» 
In die hoedanigheid, begaf 
hij zich den 10 Augustus, 
den? tot dit belagchelijke feest-
bepaalden dag, naar de plaats 
van het Bastille , alwaar men 
een kolossaal beeld, de na
tuur voorstellende, had opr' 
gerigt. De voorzitter der-
Conventie én de deken der-
afgevaardigden van &ei.;*§«?'' 
parlementen moesfen•uü&W*"' 
zelfden beker watei? d̂ fefeeo * 
dat uifc ÖB h(u«*eti 4eP»a* 
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tuur vloeide. Dit tooneel 
stelde de verbroedering voor 
van eenen ex-ad vokaat bij 
het parlement; van Parijs, 
«en der jongste en bevallig-
ste overheid» personen van 
zijnen tijd, en van denoud-
sten, den inorsigsten der mon
niken van het Jakobijnen-
klooster der straat Saint-Jac* 
ques. Nadat HÉRAUI.T den ; 
beker gevuld had, riep hij 
ui t , terwijl hij den monnik 
in zijne armen drukte: » O 
natuur, ontvang de uitdruk
king van- de verkleefdheid 
der Franschen voor uwe wet* 
ten, en dat dit vruchtbare 
water «hetwelk uit uwe bor
sten, vloeit, dat deze zuivere 
drank, welke de eerste'men
sehen drenkte, in dezen be
ker van broederschap en ge
lijkheid, den eed heilige, 
welken Frankrijk op dezen 
dag, den schoonsten, wel» 
ken de zon ooit-verlicht heeft, 
sedert zij in het onmetelijke 
uitspansel is opgehangen, 
voor u aflegt." BÉRAULT 
was geheel bedwelmd door 
de eerbewijzen vanditfeest, 
lioebelagchelijk hetzelve ook 
was. De ergdenkende ROBES-
PIERRE , werd er achterdochtig 
over, ea vergaf noch aan den 
monnik, noch aan den pre
sident. .Tot de Commissie 
van algemeen welzfln he-
noemd, deed hij efózich door 
zijne demagogische dolzin: 
nigheid onderscheiden, daar 
hij niet op het spreekgestoel
te verscheen, dan omdehe-
wgnte maatregelen voorta» 

stellen, zoo als dé ontwa
pening der verdachten, het 
nietig verklaren hunner pas
poorten-, het;verleenen der 
vrijheid om dezelve in hech
tenis', te nemen, en het ver
bod, ora hetzelve op vrije 
voeten te stellen. Hij ver
liet de Commissie van alge-
meene welzijn iii de maand ; 
September Ï793, en-Wjerd 
naar het Boven-Bijnsche.gv 
zonden. Ook in deze zen
ding spreidde hij zijne ge-
heele revolutionnaire woede 
ten toon. NaauWelijks was 
hg in zijne bes temming aan
gekomen, of hij rigtteeene bij
zondere revolutionnaire.fegt-
bank op, %m einde het land 
tot rede te brengen..'» IK 
heb, schreef hij» eenige 
guillotines op mijnen weg 
uitgestrooid, en ik beving 
dat zulks reeds een heerlijj? 
uitwerksel te weeg bragt.--
Maar dit was zijn laatste 
voorspoed en de eindpaal v«n 
zijnen revolutionnaïren roem. 
Reeds ïn de daaropvolgende 
maand November, was <HI 
ter prooi aan beschuldigin
gen ; men bestempelde ne"» 
als eenen ex-adellijkenr<"e 

de Vérdachten begunstigde» 
enz. COUTHON verdedigd13 

hem gedurende zijne afwe
zigheid, en toen hij te "a' 
'rijs was teruggekomen!)ve * 
scheen hij zelf, als ee» *«-f: 
culotte, gekleed voor de »«• 
bune, en trachtte « i c h , f 

rede*. 
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dien 'liet eeaé door niij té 
boeten misdaad ï s , vandoor 
het toeval, in eene klasse 
geworpen té worden, welke 
LEPÈMJETJ^R en ik niet op
gehouden hebben té bestrij
den en té verachten, zoo ver
zoek ik de vergadering, mij 
mijn ontslag als lid der com
missie van algemeene wel
zijn te willen verleehen." 
Zijn ontslag werd niet vér* 
leend, maar ROBESPIERRE, 
had verschrikkelijke blikken 
op hem doen vallen, die hem 
duidelijk genoeg hadden doen 
begrijpenV dat hij nog niét 
buiten gevaar was. Hij ver-
bleef gedurende twéé maan- ' 
den in wreede onzekerheden, 
na verloop1 van- welke "Ro- ; 

BESITËRRE hem onder debeu-
SBélaiclit%Sté vdorwendseï;s,|"3i& j 
hechtenis 'liet nemen /ëÊWk • 
19 Maart 41*94 in de gevan
genissen 4 -van het huxem' 
lioiirg opsluiten. Te midden 
Van de- verschrikking en den i 
róüviPy» in Welke Frankrijk 
gedompeld was, had Hé-
'RAüLtf,""' ongevoelig voor de 
Wroegingen , en terwijl hij , 
de deugd en de ondeugd met 
dezelfde " onverschilligheid 
behandelde, zich steeds mét 
minnarijen en verzen opge
houden , voor welke men zei-' 
de>, dat dé jonge echtgenoote' 
fan ; CASumis DESMOULINS ! 
niet ongevoelig was geweest. 
Zóödfa hij in de gevangenis 
was opgesloten, en van de 
zaken' verwijderd, nam bïj 
«fnevrolijke inborst en zij-: 
•i:- XII. DteEi». • "•'•' i '•• 

hen smaak 'voor "de letter» 
kunde weder" aan", en hjj 
maakte een werk ter uitgave 
gereed," téfl titel voerendeV' 
*£raité etc. (Verhandeling 
óvëi* de eeïzucM)» KQBÈS-
PIERRE, dié zïjneh var ge
zworen had j Verloor hem ech
ter, niet uit het gezigt; het 
gelukte hém,; om hèm in het 
proces te- betrekken van DAN-
4oM' en CAMiiiiiirs DESMÖÜ-
utfs, HÊRAütï Werd met 
hén voor dé révolutionnaire 
regtbank gesleurd, en om 
hun in niets toetegeven, ant
woordde hij » even als zij , 
op dé vragen y welke irtéti 
hem deed i' door even zoo on
geregelde -gis onbetamelijke 
boërteïjenv' Hij hoorde iijn 
voïïnis «öüsfe* 'aandoening 
«tan, en 'Beleid fct aéti zij-
•öe laatsMooge^blikken zijfte 
geheele ëtandva-stlghéid. Öp 
het punt staande'\ om het 
Schavot té beklimmen, na
derde hij DANTON', en wilde 
'hem omhelzen, : maar deze 
steeds ongevoelige mensch, 
stiet hem terug* terwijl hij 
hem zèide: » Klim toch op , 
ónze hoofden zullen ' in de 
mand den tijd hebben, elk
ander te kussen." Hij werd 
ken 5 April 1794, ten dood 
gebragt. Dus sneefde een 
man, dte welligt mei geewe 
ondeugende inborst geboren 
was, maar die door de eer
zucht en de goddeloosheid 
tot de verregaandste nïtèf" 
sten gebragt wterd. ïidïön 
hQ zijne talenten ter verde-
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diging der wettige zaak had 
aangerend , zo« M| welligt 
even zoo min aan het revo-
jntionnaire slagtmes zijn ont
snapt » maar dan zou ten 
ininste zijn dood , dia lift 
slechts eane, strafoefening 
Was» de jnarteldood zijner 
getrouwheid zijn geweest. 
Onder de werden van Hja« 
BAÜLT-DE-SJSCIIEI.UES Willen 
wij aanha]Un>. 1.?° &loge etc* 
(Lofrede vqn den jongen abt 
van SAtm>I)wlAi 1779, 
ïn. §•** , r " 2." Visite etc. 
{Bezoek bg BUFFOX) ,1785, 
in 8>? JÖit. werk is in 1S02 
andermaal in het licht, ver«« 
«ebenen-, onder den titel van 
Voyage etc, {Reis naar Mont
eur),— 3 / Détails etciBy* 
zonderheden over dê Maat
schappij van Olteri), 1790, 
jn gya ^^fpheorie &te, 
{Betpiegeïijig o$?r, de eer-

. tucht), voor den eerste maal 
in het li©h* gegeven door den 
Heer J» B. SAI,GÜES» Parys,, 
1802, in 8.vo, met aantee-
keningen van den uitgever. 
Dit voortbrengsel, dat ge-

t heel op hét materialigmus 
steunt, i s slechts eene ver,» 
zameling1. van ongerijmde, 
zoo nipt misdadige grondre
gels, in eeneu duisteren en 
verwaanden stijl uitgedrukt. 
*«•» 5,° Rapport etc (Ver
slag over deGontlituiie van 
1793), in hetzelfde jaar, in 
een werk in. het lieht gege
ven, getiteld,; , ConstitutioM 
dn peuple Jfrangait. 

IfedBJBtOT (BARTH0I.0MEII# 

n r) , te Parijs, in ?025 ge« 
boren, toonde reeds in, zijne 
kindsehheid veel smaak .en' 
begaafdheid < voor de Ooster-
sclie talen; Hij versterkte 
zich op Verscheidene reizen, 
Welke hij naar Rome deed, 
waar toenmaals LUCAS £k*s 
,S?EKIUS en LEO,, AiMW* 
zich bevonden, die, hen»M' 
minden en hoogachtten. P« 
Groot-Hertog van Tptkm> 
FEBDINANÖ H , gaf: heiniesne 
'bibliotheek met Oosters*> 
handschriften ten geschen
k e , te koop uitgesteld,toen 
hij door Florence trok. D<"" 
den grooten COLBRBT uilS"* 
.noodigd, om in zijn vade1;: 
land terug te komen,mM 
niet uit Florence* t * r W 
ken, dan na debep#e>-
velen van den minftfêT» 
hebben aangetoond . d i ^ 
terugriep. Toen hij aan W 
fransche hof verscheen, on
derhield de koning hem v?£ 
scheidene malen,en voleen 
de hem eene jaarwedde ya» 
1500 Utres, pe kapselW» 
BE JPoNTCHAaTRAIN VfïWjJ 
voor hem vervolgen* • " 
Jeerstoel van koninklij f &»*& 
leraar in de Syrische »«• 
Hij overleed t e . P * * ' „ 
1695,. Hij was een >»J 
die eene uitgebreide WgT 
kunde, en eene tohotf„Z-
zat, die al z^m J ^ g J 
den nog ^yertrpifca^jJJ-, 

'nooit over weienfchajjf •' 
dan. wanneer hij door ? # 

: vrienden daartoe W ^ J " 
genoodigd. Z S » f ^ S . 
fenheid evenaart *Q&*m 
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de, én zij was des te op-
regter daar zij op de gods
dienstigheid gegrond was. 
De werken * die zijner ge
dachtenis het meest tot eer 
verstrekken, zijn: I..° Bh 
blioth, etc ( Qostersche Bh 
bliotheek ) ,Par i j s , 1607, in 
fol. eerst in het arabjseh 
zattiengesteld; vervolgens in 
het FranscH-overgebragt, ten 
einde het gebruik derzelve 
meer algemeen te maken j 
en door den Heer GALAND 
die er eene voorrede heeft 
bijgevoegd, in het licht ge
geven. Dit is een noodza
kelijk werk voor diegene, 
die de talen , .den geest der 
gesphiedenis en de gebrui
ken der Opstersche volken 
willen kennen. — 2.° Pen 
Turksob JVnordenioek ,'-> en 
andere zeldzame T{erhande~ 
lingen, die niet het licht heb
ben gezien. Daar zijne OoS' 
teriche 2&W*'oMee£ dagelijks 
zeldzamer en duurder werd:,t 
werd dezelve ie Maastricht, 
in 1766, in fol. en té,P«-
fijs, in 1782, in 6 dl>n in 
S.vo herdrukt. Daar voor het 
overige, deze verzameling 
slechts eene opeenstapeling 
van onverteerbare bouwstof
fen i s , zoo is dezelve dik
werf zeer gebrekkig. 

HERBERAI DES ESSARTS (Ni-
COLMS)» commissaris der, ar
tillerie, in 1552 geboren, 
sproot uit eene adèllyke fa
milie van Picardijë. Hij is 
voornamelijk bekend door 

Vertalingen van den AHA-
pis d?.r Gallen, en van de 
jfhORA van Griekenland, in 
fol. of in 8.voenz. Volgens 
het gebruik van dien tijd, 
had hij de volgende Spaan-
sche woorden tot zinspreuk 
genomen , JkCUERDO OLVIDO, 
dat i s ; herinneren en ver
geten, - /;,'.'.,r. • ' ';,.-

..•-,;*.' H E R B E R S T E I N j(KAREIi 
Graaf van)/bisschop van 
Laybach, 'in Rfaitlt werd 
in 1722 geboren, en in 1773, 
tot de bisschoppelijke waar
digheid verheven. Deze pre
laat was een, dergenën , die 
het moest de kerj:eljjk;e her
vormingen van JOZEF II . or*. 
dersteunden.. •-••• JHy keurde 
de boeken ,• JUjjr godgeleer
den goed, die eene leer pre
dikten, welke met de in-
zigten ;des keizers strook
te , en strekten, om het 
godsdienstige onderwijs van 
Duitschland te veranderen. 
Hij begunstigde uit al zijne 

, raagt de uitvoering der tal
rijke bevelschriften van J O 
ZEF , zelfs wanneer dezelve 
het meest met de tucht der 
Catholijke Kerk streden, 
wanneer bijv., het bestuur 
seminarien oprigtte, die het 
aan bet oppertoezigt der bis
schoppen onttrok , en waarin 
het de religieuze gestichtep 
noodzaakte hunne nieuweliij» 
gen te zenden; toen het, in
breuk makende op de bis
schoppelijke regten, ie, bi«f-

U schoppelijke uitspraken W 
l 2 
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nietigde of veranderde* de 
religieuzen uit hun klooster 
deed gaan* én 'hen op -eigen 
gezag seculariseerde. Een 
zoodanig gedrag kon dóór 
het, groofsie* gedeelte-zijner 
ambfgenöoten rtiet dan afge
keurd worden, maar d?'kei
zer' beijverde ifeb'i xka hëtti 
bij besluit van den SWMNo* 
vember 1781, een beyvijs zij
ner tevredenheid te jgeven, 
waarin '* Wj verklaarde y dat 
déze prelaat i, enkel volgens 
-zijne mèéning baid:gehandeldi 
en terwijl Mj-fijnen godBi 
.dienstijver prees', stéïdè-hij 
%èm aan de overige bisschöpi J 
pen als een'ïiavolgengwaar-
dig voorbeeld veor. Dessé 
lofspraken 'moedigden HER11- ! 

:aBe-RS*E»l.--aan>̂  Hij dacht niét 
'genoeg *é:fötfnnen *doen9 'ÖBI [ 
'dezelve ; *ë verdienen, ' ^e ; 
dien einde ga-f hij in Ï782 ! 
eenen "heederlijfeen brief in 
tiet licht i •waarin hij volgens 
de kerkelyIcè "overlevering 
dé 'règten'der vorsten, bis
schoppen en des Pausea be
weert-te ontwikkelen. Het ' 
deel des ^Panses, dat bij oin 
die ïedèn het * laatste 'aan
voerde j Was zeer «gering, j 
maar * daarentegen- dat des 
vorsten zeeï aannierkelijli:. : 

Hij verhief vervolgens de 
wijsheid der besluiten van 
ÜÓZËP , voornamelijk van die
gene, welke dé kloosteror
den afschaften?hij juichte 
de vernietiging der fcloesiers 
toe, welker nutteloosheid hij 
beweerde aaH te toonen, éh 
„terwijl deze bisschop zijn 

volk «ndèrwees,! sprak Jif 
over de afzondertogshuizen., 
die sedert 1.6 eeuwen zoo 
vele -voorbeelden van deugd 
en' heiligheid hebben opge
leverd , niet •anders dan als 
GÏ hij over dé protestanten 
6'ri ,onge{oovigen sprak.' ©e» 
zê'leW misnoegde al eenene, 
diev zoo; als hij, deiitizig-
tert «van 'JOZEF 'niet h l̂dig-
deir. Zijne, •Jfinbtgensoten 
ïatekten hemj> en-Pg 2i)ne 

reis-naar ffieënèn'- d«ikte 
Paus. Pius VI;*er4»m hoogst* 
deSzMfs: on tevredenheid wrf 
«iti Maar dè Ifiélzer Wel* 
niet op, hem te B^beffrtea* 
m- HEnpfiRSTEiN beierde 
zïch!,bij vooöduringi «»« m 

•bes'èherinlng door zijne geest
drift" voor - d* 4nzigten;-<W 
feeizers 'ke verdienen; W"1 

•hei»'ai 'meer en!>in*er®qm 

wel^iiiehdheid*e bewij^n, 

of'enkel dow vefandeHn^ 
^ucht gedreven, verzoCWj0* 
Z-EF vaan: den PatasV ^ de" 
stoel van Laybaelt «t eenej 
aarts'tósschoppelijken z*tel* 
verheffen. De heilige Vader 
•Sloeg den maatregel °P z*,fl 
zelven niet af, w a a r m e e 
.denzelven te móeten *"tste 

len, om het voorkomen n««. 
te bebben, van eenen pr 
laat te begunstigen, o'é z" *g 
zoo weinig verdiende. * 
•VI. drukte zich hierovert»t. 
in eene breve van den i 
nuarij 1786, aan JOZE „ / 
gèrigt. De keizer « 2 
ftterferaan.éndebisseb^ 

van Laybaèh beakwoofdd; 
de breve de* heilig*» V9 
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a*ers» door eêne Verdedigen.' 
de Memorie. Doch de dood 
des bisschops snaakte een 
einde aan deonderhandelrng. 
Hij werd door eene beroerte 
getroffen» die h«m den 7 
October 1787, in het graf' 
sleepte. Dekeizer bescherm
de nog zijne gedachtenis; de 
üofcourant bazuinde zijnen1 

lof en- zijnen ijver uit. In 
Ï786 gaf'hij eene'vertolking 
van het Nieuwe Testament 
in de volkstaal in he t l ich t , 
aan welke geene" algemeens 
goedkeuring te beun viel. 
Het schijnt niet, dat hij er de 
schrijver van was. Men ver
wijt hem, van in de Oosten-» 
rijksche gewesten de geschrif
ten derFranscheapelantenen 
andere den nieuwen herver? 
mingen gunstige werken te 
hebben ingevoerd1. De armen r 

gezamenlijk met de normaal-
school'van Layvach maakte 
hij-tot1 zijne erfgenamen. 

HlBKBER«TEIN (SïGlSRIONDüS 
vrijheer van), een aanzien
lijk heer uit Neder-Slier-
mark) in-1486'geboren, werd 
in de 18.e eeuw onder <W 
keizers MAXIMI&IAAN, E-A* 
REIT. V. en FERDtNA.NO, in 
eervolle onderhandelingen-ge-
bruikt. Hij heeft van zijn 
verblijf m Rusland gebruik 
gemaakt, om een geleerd 
Commentarium in het latijn 
over dat rijk in het Iitjht te 
geven, Bazel,1571,. info}. 
Men heeft hetzelve* «pgeno» 
men hv hst Ra run» mmvcnn~ 

Ï'KU- :&*».. 

tiearum scrïptores' vurii, 
1700. Hij overleed in 1559. 

BERBERSTEIN (FERmNASn 
ERNST , graaf van) , te Wee-
nen geboren 5- en te Praag 
den 6'Maart 1720overleden, 
heeft ' in het lichtf gegeven: 
Mathemata, adversus um* 
hratiles Poiretï impetus pro-
pugnata,. Praag, 1709, en 

' verscheiden andere wijsgee-
rige en wiskundige Verhan-

j delingen. 

HER-BERÏ (EDUARD), meer 
bekend onder den naam van 
lord HERBERG van Cherbu-
ry, werd in 1 5 8 1 , op het 
kasteel van Montgommery, 
in- het lawd van Wallis ge-
boren, en' door JACOBÜS I . 
in gezantschap, tot LODEWIIJT 
XII1* gezonden. Er bestaat 
van hem: 1.° Geschiedenis 
van HmtmrÉVni*, in fol. 
•— 2.° De religione genti-
lium>, erroruntqüe ttpud cos 
eausis, Amsterdam, 17U0, 
in 8,vo; een werk , vol dwa
lingen , en dat noch het oor-
d'eeK noch' de wijsheid des 
schrijvers bewijst .— 3-;0'Be 
rèligionè .latei. — 4-° De 
Veritate, Londen', 1645, in 
4.K>, De schrij ver heeft in 
deze verschillende schriften 
grondbeginselen van deisinus 
en nattiralismttS verspreid. 
Men beweert, dat het in de
ze vergiftigde bron i s , vyaat* 
uit SPIKOS.4! en HORBES P»*" 
lén, Hij B^d in « S 9 , m 
4,«J eene vieHalïn^eÖ^ ™ r" 

http://FERDtNA.NO
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handeling De verilate» on» 
der dezen titel doen druk
ken; Over de waarheid, in 
zoo; verre dezelve van de 
openbaring^, van het paar.* 
schijnlijke,., van het moge
lijke en vanhetvalscheon* 
derscheidey, is; een titel» 
die alleen genoegzaam de 
zonderlingheid en verwarring 
van denkbeelden des schrij
vers bewijst.— 5,° De ex-. 
peditione inReam insulam, 
Londen', 1658, in8,vo Lord 
HËRBERT overleed den 20 
Augustus 164S. Een geleer 
de Duitscher, KoRTHor,Tge-
naamd, liet in 1680, in4. t 0 

eene verhandeling drukken, 
over de drie bedriegers zij 
ner eeuw: SPINOSA , HOBBÈS 
en HERBERT. 

HERBERT (GEORGE) , een 
beroemde Engelsche dichter 
uit dezelfde familie, in 1697 
geboren, liet geachte ge
dichten na. Dezelve voeren 
ten titel: de Tempel, en de 
predikant ten platte lande. 
Hij overleed als predikant 
van Bemmerson by Salisbu
ry , in 1635. 

HERBERT (THOMAS) , te 
Yorck, uit het geslacht der 
graven Pembrock geboreh , 
reisde door Azië en Afrika. 
in zijn vaderland terugge
keerd , volgde hij de partij 
d«sr parlementarissen tegen 
RAREÏI I . Toen men dien 
ongelukkigen vorst zijne be
dienden, ontnomen had, gaf 
men hem HERBRRT. tot ka. 

nier dienaar. Het lot. im 
vors ten trof hem }•. hij diende * 
hein met zeer .vele trouw, 
en schreef* de •geschiedenis 
der laatste opgenblikken van 

-dien koning, die hij na de 
herstelling van JKAREÏ, II. in 
het licht gaf, en die door. 
VVpqo in zijn1 Athencs f)xa< 
nierisis is opgenomen. Hy 
werd tot baronnet verheven, 
en overleed zeer bejaard te 
Yorch,' den 1 Maart 1682. 
Ook heeft hij in 1638 het 
verhaal zijner reizen in het 
licht gegeven. 

"..%HERBIN (AUGUSTUS) , een 
kenner der oostersche talen* 
te Parij's den 13 Maartl783 
geboren. In den ouderdom 
van 20 jaren, gaf hy onder 
dezen titel, eene Arabische 
spraakkunst in het licht: 
Ontwikkeling der grondbe
ginselen van het nieuw A-
rabisch enz., met eene proe
ve van Oostersche schrijf
kunst, Parijs ,1803, in 4» , 
met elf platen. — Ü-° ve\ 
vensschels vanÜATlZ, waar 
achter eene berijmde navol
ging van eenige oden ya» 
dien beroemden dichter zijn* 
Parijs, 1806, in I2.m0, d o° r 

den schrlfver enkel aan zjj-
ne vrienden uitgedeeld, «8 
heeft in handschrift verschei
den belangrijke werken be
trekkelijk de Oostersche ta
len nagelaten. HKKB'Ï* over
leed den 30 December 1800, 
zijn, verlies werd door «P» 
vrienden en de geleerden l>e<* 
treurd, die in hen» zi.'ne 
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vroegrijpe talenten , «h de 
goedheid zijner inborst hoog
schatten. 

-•HERBISVUS ( JOAHNES ) t in 
1633, te Bitschen in Silezië' 
geboren, werd in 1664, dóór 
déPoolsche kerken van de 
Augsburgsche geloofsbelijder 
nis afgevaardigd, om hulp 
te gaan verzoeken bij de Lus
tersene kerken van Duitsch» 
land, Zwitserland en Hol-' 

, land. Hij maakte zich -zijne 
reizen te nutte, en scoorde 
voornamelijk datgene na i*wat 
betrekking, kon hebben tot 
de groote watervallen, zoo 
wel onder als op de-opper
vlakte der aarde. Hij heeft 
eene geleerde verhandeling 
over dat onderwerp nagela
ten, te Koppenhagen onder 
dezen titel in het licht ge
geven: Dissertationes depa-
radiso, de admirandis mun-
di cataractis supr<& et sub-
(erraneis eorumque princi' 
pio etc, Amsterdam, 1673, 
in êM Dit werk is niet al
gemeen , en wórdt zeer ge
zocht; het is vol van eene 
doordrongene natuurkunde, 
en die niet volgens gebaande* 
wegen gaat. Men meent er 
echtereenige sporen van het 
Mundut subterraneus en an
dere werken van KraciiER 
in te vinden, maar die zei* 
vé in dien toon en volgens 
dien geest geschreven zijn. 
Mert heeft van hem nog an» 
derö werken. De voornaam^ 
«e- zijn: 1. ' Kiovid snbler 

raned j 1675 i irt 9W — 2.d 

De statu ecclesiarmn Au*-
gustantë eonfessionis in Po* 
lonia,- Koppenkagen j 1670, 
in 4.«> -*r 3,° Terrai motur. 
et quietfo examen••,; in Ï2."1® 
_ . „£°- Tragi••comesdia et 
Ludi innomti, de JvtiASè 
imperatore Aposrtata, eccle* 
siarum et seholarum ever* 
sore, in 4.t« • Men ziet in 
dit werk, dat hij den be* 
luchten JUMANUS beter ken* 
de dan de nieawerwetsche. 
wijsgeeren , die er bijna ee* 
nen held van zouden maken. 
Hij overleed den 14 Febru
ari) 1676* 

* HERBST (JOANNES FBE-
HERIK WittEitt), een Duit* 
sche natuiironderzoeker, in 
1743- te Peters/hagen, in bet 
vorstendom Minden geboden, 
was lid van onderscheiden 
geleerde genootschappen, en 
als Protestantsch leeraar on
derscheidde hij zich in hét 
predikambt. Men heeft van 
hem verschillende schriften 
over de insekten, de kreef
ten, enz-, zoo als: 1.° Ver-
such «. s* w. (Proeve eener 
natuurlijke historie der krab* 
benen kreeften)» *— 2.° I£ur-
ze Einleitung u. *, w.(Be
knopte inleiding tot de ken
nis der insekten), Berlijn 
en Straalsundy 1784, 1787. 
— '$.° JVatursgstem u-s.w» 
(Natuurkundig stetsvl der 
kapellen) t Berlijn* 17ê3*~~ 
179&, 7 dl.» in--8>*y «*** 
180 getówfd*' $*m'rf®'mi" 

$4» 
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ïe andere werker».. Hij ia ! 
den 5 November 1807 over-^ 
leden»., .•' 

HERCirtESi zoon..van JK-
>ITÉB eh AtCMENB» vrouw 
van AMPHITRYON, te Tliebes 
in BèoUë* in het jaar J280 
vóór J« C» geboren» is in 
de fabelachtige oudheid be-
roemd door Inwerken, waar
toe de godspraak hem , ver
oordeelde. Nog in de wieg 
zijnde, verstikte hij twee. 
«langen, die Svm tegen hem 
gezonden had'. Hij doodde 
in het wtfud of in het moeras 
van Lerna, eene verschrik
kelijke waterslang met ver
scheiden hoofden, die weder 
ontstonden naar mate dezelve 
afgehouwen werden» Hij ving 
en doodde op, eenen wedloop 
eene hinde* die gotïden ho
rens en koperen,voeten had. 
Hij wurgde in het woud van 
NeVkea eenen buitengewonen 
leeuw, met de huid van 
welken hij zieh later omgord
de. Hij bragt BUSIRJS, ko
ning van Egypte ,; die al de 
reizigers deed opofferen,om 
het leven; hij strafte Oio-
MBDBSJ koning van Tkmciè', 
die zijne paarden met men-
schenvleesch voedde, door 

/ hem dóór zijne eigen paarden 
te doen verslinden. Hij nam 
op den berg EHmanthu» in 
Arkadiëy een wild zwijn ge
vangen, dat het geheele ge
west verwoestte, en dat hjj 
levend op zijne schouders 
aan Eimtsi'HBifs bragt. Hij 
doodde met boog én pyl al 

de verschrikketijke roofvo* 
gels van het ta^tStJfppha^ 
lis. Hij beteugelde, eenen 
Woedenden stier, die (Jreta 
vêrWoestte. Hij overwon den 
stroom Acheioili;y aan wel* 
keft hij eenen horen ontwel» 
digde, dien hij echter aan 
denzéiven terug gaf» toen 
hij dien van de geit -Amalr 
thea yerkreeg, en verstikte 
in zijne armen den r.eusA.*K 
THEUS. Hij haalde de, gou
den appels nit den tuin der 
ffesperitien, na den draak 
te. hebben gedood, die den-
zelven bewaakte; ondeïsteon. 
de; A T ^ S , door lange» W 
bet hemelgewelf op zijnen 
rug te laten rusten J .V.e«* 
moordde verscheideft gedrag* 
ten, zoo als GERION , CACJIS» 
TYRRHENUS en anderen; be
streed de reuzen AfcBiQN en 
BERGION » beteugelde de Cen
tauren y en-maakte ,degal
len van • Aoeus- schoon; dood
de een zeegedrogt, waaraan 
HBSIONE , dochter van- biï' 
MEDóN was blootgesteld; en' 
om UOMEPON te strafie"» 
die hem de beloofde paarf» 
Weigerde, wierp hij de m»* 
ren van Tro/e omver, . .•. en g»f 
HBSIONE, aan TfifcAMON» 
versloeg de Amazonen *" 
gaf hare koningin H B P O ^ 
aan THESEÜS J hij -«M" ",* 
der in de hel, k l» ' s ' cT 
den hond CERBERUS , e» l ,Ba 

de er AÏ«BTB , die hu S» 
haren echtgenoot A M » ™ 
terug gflfj U| *»**•£. 
gier, die de lever van J™> 
METHEUS, aan den berg•(*« 



H E B . 249 

qastti gehecKtV' atji • Hif 1 
scheidde de Jjeidè bergen 
Calpé eii Abyla , en vëreê-
nigde daardoor den Oceaqn 
met de Middel'landseke zee. 
Daar hij meende, dat zulks 
bet einde dëj» wereld wa«, 
rigtte bij er twee' zuilen o p , 
die men later de Zuïleti, van 
HEBGVLES nöëiftde, op Wel? 
Ite men zegt^idat bij • een 
opschrift graveerde, waar
aan de zin is.: Non plus uh 
tra. Deze -heM; kWam op 
eenen brandstapel om het 
leven, dien hij, voor zich zei» 
ven had opgerigt. De go* 
den maakten faera onsterfe
lijk, en hij werd inden hemel 
opgenomen, alwaar bij met 
HBBB , godin dei: jeugd , 
trouwde. Men stelt hem 
gewoonlijk voor, onder de 
gedaante van een sterk en 
gespierd man, eene kttods 
in de hand, en met het vel 
van den Kfemaeïschen leeuw 
omhangen. Hij 'heeft dik
wijls den boog en bundel, 
of, den hoorn van overvloed 
onder den arm , ; dikwerf 
vindt men hem gekroond 
met loof van den witten po-', 
pulier-boom. Men geeft aan 
HERCUT.ES verscheiden vrou
wen, en verscheiden minna
ressen. De geleerden heb
ben verschillende, wezen
lijke of ingebeelde stelsels 
op dezen held gebouwd. Som
migen hebben overeenkomst 
meenen te vinden niet de 
heldendaden van SAMSON , en 
hebben den brandstapel, 

waarop; HERCBI.ES zich op
offerde j door, het gebouw 
verklaard, onder hetwelfcè 
SAMSON zich vrijwilliglijk 
bedolf-? Vpssius z ieHn HER* 
e u t ES niet anders dan eene 
allegorie der z o n ; ' e n ' dër 
twaalf werken van den zoon 
van AtCMENE, zijn in zijne 
oogenrde twaalf teëkens-vain 
den dierenriem. Volgens 
£E sCftEBcy wa»: HERCÜE.ES 
een Phenicisch koopman: Vdie 
groote volkplantingen' aange
legd , uitgestrekte reizen ge? 
daan en agneft handel zeer 
ver uitgebreid had : -Noê'l. 
LECOMTB beschouwde de da
den van HERCUI.ES, al» zoo 
vete raadsels van zedelijke 
waarheden. De abt BANIER, 
di© van gevoelen w a s , dat 
de fabels slechts verminkin
gen waren van geschiedkun
dige waarheden, gelooft aan 
bet bestaan van HERCUI.ES, 
maar daar, volgens hem, ver
scheiden helden, dien naam 
hebben gedragen, en som
mige schrijver» derzel ver ge
tal tot drie en veertig bren
gen , beweerde h i j , dat de 
Grieken den Thebaanschen 
HERCULES alleen, met de 
heldendaden van al de ande
ren hadden belast ; hetwelk 
het gêheele wonderdadige zij-

i
ner geschiedenis uitmaakte. 
De abt BERGIER vond in de
ze zelfde geschiedenis van 
HERCULES, eene slecht b«-
grepene plaatsbeschrjvlwg 
van onderscheidene Ipl»**0* 
Van Griekenland, « # . * * • » * 

i.S. 

http://HerCut.es
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derédeelen der wereld. Ein» 
delijk waren, volgens «de» 
heer GEBELIN , de werken 
van HERCULES niets anders 
dan zinnebeelden •, • van de 
ontginning en bebouwing der 
landerijen. Uit deze opeen» 
stapeling van tegenstrijdige 
stelsels vloeit voortj dat men 
er niet ligt in zal slagen ï 
On» op eene voldoende wijze, 
den grondslag der fabels te 
verklaren , die men ten op-
zigte van HEUCUI.ES heeft 
uitgekraamd; men handelt 
welligt wijs van er zich niet 
mede bezig te houden. Het is 
even, zegt een schrijver, 
over dergelijke geschiedenis
sen rsprekende, alsof men 
ziek" 'vermoeide met de ver
klaring van eenen droom, 

HERcyiitiDAS. —< Zie DER-
CYIiHDAS. 

* HERDER (JOANNES GODE-
FRÏDUS), een beroemde Duit» 
sche letterkundig*»,- werd den 
25 Augustus 1744 te Mok-
rungen ïn Oo8t-Pruisseng&~ 
boren. Zijn vader was zeer 
arm en oefende het beroep van 
schoolmeester nit. HERDER 
had reeds in zijne kindsch-
heid, eene bepaalde neiging 
tot de studie; hij leende boe
ken: en om dezelve meer in 
stilte te lezen, klauterde hij 
in de boomen, bond zich met 
eenen riem aan de takken 
vast, en bragt in deze hou
ding geheele uren door. Een 
predikant TRESCHO genaamd, 
trok zich zijner aan en nam 

hem bij zich als afschrijver? 
maar hij ontdekte weldra in 
den jongen HERDER,kiemen 
Van een groot talent. Hij 
liet,hem toen aan de Latijn-
sche en Grieksche Jessen, dje 
hij aart zijne kinderen gat» 
deel nemen , in welke HBR« 
DER snelle vorderingen maak* 
të. Een Kussisch genees
heer, die bij: TRESCHO lo
geerde ; nam hem mede naar 
Sint Petersburg, om hem 
de heelkunst te late» leew* 
Zii vertrokken te zamen, 
maar te Koningsbergen^-
gekomen zijnde, vond HER
DER vrienden en geleerde», 
die reeds zijne vordering*" 
in de- classische talen ten-
den. Zij behielden hem vo» 
de letteren en het vaderland 

door hem in het college *f 
die stad te doen opnemen. 
HERDER' maakte zijne W 
cursus en werd den Jeerhjf. 
van den beruchten K*»£ 
waarvan hij in het wngj 
de tegenstrever werd. «J 
bekleedde verscheinen »ee 

stoelen in dit welfde colleg^ 
bestudeerde vervolge"8 , 
godgeleerdheid, enomheis^ 
den geestelijken stand
terugroeping van eeWge 
roemde bannelingen w , t 
^Wè% deed hem blijken'J8 

hij een geboren d i c h t e ^ ; 
en bij gaf b|j deze J * g , 
heid in het licht: « O " ' ^ 
Gezang aan Crnvs, W * , 
een buitengewonen ofg * 

,, maakte, Hij W - ^ Ö 
maar 19 jaren oud,B" ^ 

11 reeds met eenen »n v e r m 

http://Heucui.es
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den vlijt» bijöa alle takken* 
der mensclieljjke kennissen, 
doorloopea. Tegelijkertijd, 
dat men in- hem ©enen leer-.: 
ling ;van; PLAÏO zag herle-S 
vent legde bij zich- toe,? om; 
de mededinger yart MENDELS-
SOHN en LESSING te worden. 
Nadat, yele wetenschappelijke 
Slakken, zijnen naam' door 
DuitscMand verspreid hadt-
den , benoemde men hem,te 
Riga tot onderwijzer van de 
school der hoofdkerk en tot 
predikant. Hij- onderscheid
de zich in deze dubbele be
dieningen en daar hij wenscli-
t e , te reizen en de menschen 
te Ieeren kennen, sloeg hij 
den post van opziener van 
de school van den heiligen 
PETROS van de hand , om dien 
van gonvemenr bij den jon
gen prins van llolstein-En-
tin, die Duitschland en 
Frankrijk wilde doorreizen, 
aan te nemen. Hij vertrok 
in 1768 , en hij ontmoette te 
Straatsburg GÖTHE, met wel
ken hij eenë innige vriend
schap sloot. Bij zijne terug
komst, in 1770', in Duitsch
land, benoemde hem de graaf 
WILLEM van Schauemburg-
Idppe tot hofprediker, op-
perbewindhebber en consis-
toriaal-raad te Bukkeburg. 
Daar hij in 1775 een' stoel 
der godgeleerdheid te Gat-
tinge Verkregen had, begaf 
hij zich naar die stad; hij 
zou er eenige onaangenaam-r 
heden hebben ondervonden, 
wijl zijne benoeming niet 
«oor den koning bekrachtigd 

was; dan dè hertog vanSa$-
<i s<tzn<W~eimar redde :hem uit 
! die ongelegenheid ,*, door hem 
| tö,t algemeen bewindhebber, 
; consisioriaalfraad en predi-
ikant van zijn hof te benoe
men. Het is- in die wijk-
plaats der Wetenschappen, dat: 
HERDER zijne talrijke werken 
samenstelde en volmaakte. 

i Hij was gétróüw, en bestuur
de zelf de opvoeding zijner 

> kinderen, zonder dat die zorg 
hem in hét volbrengen zijner 
pligten, in zijne verschillen
de posten en aan zijne studiën 
hinderlijk waren» HERDER, 
droeg veel bij , om nuttige 
inrigtingèn in de staten van 
zijnen beschermer opterigten. 
Hij stichtte er1 een seminarie 
van onderwijzers, verbeterde 
de openbare opvoeding, bragt 
vele verbeteringen in de kerk
gebruiken tot stand, en ver
vaardigde zelf eene nieuwe 
Catechismus. Hij was in 1789 
tot onder-president van den 
kèrkeraad en kerkelijk over
ste benoemd. Driejaren daar
na, zond hem de keurvorst 
van Beijeren brieven fan 
adeldom, voor hem en zijne 
nakomelingen. Van de ge
leerden geacht, van zijne 
vrienden bemind en het ver
trouwen waardig, dat de her
tog en het geheele hof hem 
schonk) leidde hij een ge
lukkig en stil leven, toen 
hij door zijne laatste ziek
te aangetast werd. Daar: hf) 
zijn einde voelde nadewn» 
keerde hij al zijne gedachten 
tot de eeuwigheid i e« veF" 
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vaardigde ëéneri Lofzang aan-
God; welken hij niet kon-
vóltóoijeny men vond zijne 
pen naast een onafgewerkt 
VersV eh dat zijn dood,den; 
18 December \$03 VGorgeiX 
vallen, had afgebroken. HER*" 
ïïUR. had zich dikwijls den; 
blaam der godgeleerden op; 
den hals gehaald, door dat 
hij i a z§»e verkeringen-ai oh; 
èomtijds vati de naa&wkeu* 
righeid der overlevering et* 
der leer verwijderd had ;i 
maar hij heeft de lettèrktó-r 
dige verdiensten , der door. 
dë godsdienst gewijde w'er-i 

, feett weten * te ve<rhoDgèn. D& 
geleerden < kunnen* hén» ook 
verwijten , van in de naspo-
tingen over de oudheden dik-» 
werf van verhevene verbloem
de spreekwazen, gebruik te 
hébben gemaakt. ïntusschen 
heeft HERDER de Verdienste 
gehad> z©»der ophouden , de 
•wijsbegeeïftc tot de ins>pra-
feen der deugd terug te breng
gen. Hij stelt de gesehie» 
denis nief gelijk eene kro-
nijk der verschillende ge
beurtenissen, maar als een 
levendig schilderstuk, van 
de oogmerken der Voorzie
nigheid , met betrekking tot 
de mensehelijke maatschap
pij , als eene getuigenis van 
onze stemming, en eene licht
gevende openparing van onze 
toekomst. Het ig te bejam
meren, dat een man, van 
zulke verdiensten, niet door 
het licht der ware Godsdienst 
verlicht is geworden. HEÏNB, 
ffezivmwlijk met JOANNKS en 

: GË&RGE éo$:. ;Müi.feK l: stfjir 
do uitgevers' van dewerkèn 
van HiiRDBR geweest ,"• dit* 
zij na zij nee dood in heli 
licht gaven. Zij hebhen de-

! zelve in (Mb voorname' dee* 
lesi verdeelé, te Tubingen 
bij CoTTA-y in 1805,: end*? 
Volgende jaren gedrukt. He* 
eerste deel bestaat uit tiet» 
bofikdeelèni in g.va, te we
ten : l.0 ;Overde Boogèiit'. 
sehé taal, "hare' eigenêckap" 
pen en hwe volmaaktheid* 

} — 2.° Over de overeenkomst 
der Boogduilsche Dichtkun
de , met die dér ̂ Oosterlin* 
gen en-
het gebruik en' de navolging 
der haii/nsehe letterkwm 
in de nieuwere voortbrevg' 
gelen van DuitscMand* — 
é°Vver de-Geschiedenis M* 
den' €fD, naar de Spattnsche 
Boman&,, door verschUU^, 
legenden- vergezel*. — ƒ' 
Over de bespiegeling mnM 

sckóonë in de kunsten- ^ 
6.°Treur-to0neelen in «f*' 
maat, uit het Grieks»* ge* 
volgd. ~ 7.* Over 'e C 
sehiedenis der Critif' m 

dicht - en teekenkmfi™' 
afgegaan door eene Vfna" 
deling over de oorzaken w j 
het verval, van den .«wj" 
bij verschillende vofM»t 
(bekroonde verhandelmj?«"» 
de academie van 'Berm |" 
1 7 7 3 > _ 8.° Over de «*JJ 
Volkszangers van de 
schillende volten, <KT , 
zameling in ffo°t 

•cht 

verzen, van ^JeUfl 
der volken m» *«"'*' 
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Middenfflügefëhdu'w \van 
0üUhMahd'i-','èH\"'det tfilde 
mïkèn.:Wi^°Si'évè^de'iP'óS* 
tersehe lêtifé*r&nndef»* mët 
'iwee bekrootïde 'verbande» 
iingeh,llbötf; "<le academie 
"Van 'Berlijn^' de eene "hant* 
délt üVef •• AM -invloed' v(èh 
4e beoefenvtrg'' 4$r schoóile 
ketteren ^'ëwpder sc&ooiiê 
'Mnsien^ | # ^ Jjipzigieïvua 
^éh'tyoo?tgarif*kan weten*-
fchaftpeni, '<te "*8Mdére hahf 
•WeltHveï' "sSe éÜtoerksélén', 
Wlke 'W Mhlihndê êeejFi 
ivóórtgëbt^gt'ü '* bétfeMehyi. 

''Navérgh^va^Miïgüinteh 
Wan GHelès^hh tfikntêfcMem 
fi>lët verMWéïingeWvn dan*-
*%eekêiim§è$mWè Het twee*-
A& A^VWèTm^èBhëkdel-
wijsbegeerte, en gescMedpnis 

4n' 8 •• dl»i**itf'S.Wj' I.*» De 
^Qudfieid 6f BJflèveti van èe 
;geden&tèe'&énëhyahï3tfRSE' 

' ••roijf's*^'' 2."' 'Vöörloopigë 
"iserkahdeUngen 'over de 'gë-
'ischièdénië der iiienseliheid. 
Het eerie óver d ëzelve ;han-
delt'over den oorsprong der 
talen en behaaldein 1770', 
den prijs van de; academie 
van Berlijn. Hët derde , 
vierde, vijfde en zésdë deel 
-fcevatten de meesterstu$s> 
ken van HERDER , of zijne 
denkbeelden over de geschie
denis dërïhenscKheïd. -~ 7.° 
Grondregels "eh Zamenspra-
ieh over de onsterfelijkheid 
der ziel,. Dit foei is ais 
een vervolg op de vier voor
gaande en sluit eene verhan
deling over dèti invloed van 

hefgönvernëfoéiitytip dewèf 
iènschappen, '. déüW de aca* 
dèinié van 'Berlijh\;iri i779 
Bekroönd. -~- 8i° 'ZaHien^ra-
kek- over G'M%te'över'de 
ziel", \ geschikt '*dW* ziekere 
plinten van- délêwmn'BpU 
SÜ0SA" ie vérbeter"en""z Öët 
del'xle *deei in'tiën'-1 bti'èkdeë-
'lëö',ji*;'bewat geschriftend óVef 
de'Ghdsdienst-ën'^ 
leërdhëid, nasporingen vver 
de Mèbréëiiwckf 'dic/itkun± 
de ̂ ••Tuëerreden, Èoiniliën, 
•Cbmmèétariën, -'•over"hét 
^ftbogjiëd, over' de 'Openblt* 
'riing^ Verklaringen óver het 
Ntieutye' TestamèHt^ïvolgena 
M 'öiëüwstè iti dë^ÓostëE-
«fc1ïe>överleverïrig[en,,gëmaak« 

«; 
kkingëS"ïr: E'aUdge-

%fi,*\0f ïBmmWMkr' de 
'pWêittttnteti', ké'lfwëeMlpi'-
ggn 'in ''"• de Godgeleerdheid, 
éwz.'-' -Het geheelvfyièr -«a 
Wi-nfög' botekdeelën bevatten
de ,- die bij het flëvën-des 
^schrijvers Vele uitgaven hëb» 
;bèn .gehad i zoo als> ook1de 
volgende werken Z5i°Thèrp" 
'sièhörelLiibeck, 1765,1796' 
Dit is eene navolging der 
Lat^jnsche lierzangen , van 
den Jesuii BALDI, in de ze
ventiende eeuw in ket licht 
'gëgevJM'", gev°lgd valn na-
"sporingen over -tfeze soort, 
van* ssamens tellingen;'— 26»" 
Redeen Ondervinding, Leip-
zig, Ï799, 2:dl.«a in '8£> 
In dit werk randt de sc | r | -
ver de leer van •4£iWr*«BP> . 
en vooral zijne gevo||i«k-
kin'geni-—". 2 7 i « ' t » » « < ? . 
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S.yo Dit is evenzeer eene 
kritiek van KANT. — 2$.° 
ADRASTEJL} Iièipzig,1801, 
18Ó3, 5 pl.n i n 8-yo, een 
tijschrift, mengelingen over 
de "letter-en zedekunde en 
de wijsbegeerte, in het al
gemeen aanbiedende. «—29.° 
Brieven ] over demrderingen 
van de tnenseAheid, Riga» 
(tien 'losse stukken), ItQd,, 
.1797. Dit werk kan tot veiv 
volg en tpt verklaring zij ner 
Geschiedenis der ntensch-
lieid dienen. „HERDER schreef 
even zoo .zuiver in dichtmaat 
als in onrijm, en verkreeg | 
met regt den naam van sier 
lijk schrijver, van goetj ;dicjxï 
ter,,, van kundig wijsgeer,, ij 
,van diepzinnig godgeleerde, ! 
«van welsprekend predilcant, 
en dien van bijna algemeen 
geleerde. — 30.° Z^ne Bri^ \ 
wisseling met LsssrüG (zie 
dat artikel), is in het 29.e 
boekdeel, van de werken 
van dezen laatst genoemde, 
die voor HERDER zoo veel; 
vriendschap als eerbied had 
gedrukt. — De oudstp'zopn 
van HEKDER, wijdde zicji 
aan de geneeskunde en voor
namelijk aan de vroedkunde 
toe. Hy heeft in 1797; eene 
JLatynsche verhande&n&qver• 
,dat onderwerp in-hef JJcht 
gegeven, en een an4eVwerk;, 
over dezelfde s tof , in 'he t -
Hoogdmtsch igeschreven;, 
Wemar, 1803, Hij is in' 
1816 overleden. 

,*en yjaanisclie Jesult, er

varen in de geschiedenis 
en de gebruiken van Sina, 
gaf in de l ? e eeuw, geza» 
menlijk met verscheidenzjj* 
ner orde-broeders, en op 
bevel van LODEW;IJK XIV., 
het werk in het licht, ger 
titeld: CoXFüciVS simmf 
philosophus, stiespientia *k 
nensis, Hetzseïve werd te 
Parijs, „in. ïq§7,.,in fol. 
gedrukt. , | ien besohuWigt 
den schrijver en zijne me% 
helpers ;̂  van, njèt geM 
naai|wkeur^i*t? , zijn > ff 
Sineschen • wijsgeer, te vleg-
en, "de's#e|fs leer. > een al 

te'"' voordeeïig.tdagl'0^ P 
plaatsen |Un! kWÏJÜWW 
tien mondde;, lggge,*»., W f 
hij noftit gezegd, heeft* »18 

CoüPlET en pONPÜÖlBSv : 

HERENmï.S(PETBÜSVA^ 
dus genoemd , !wijl H }e 

Herenthals, een stadje* » 
de Belgische P ^ n ^ 
•werpen, jn 1320 g&ou'*f 
werd , regulier kanode o« 
orde van'premonstrateit, <?«? 
12 Januari) 1390 overW"». 
is de schrijver van een Lo* 
mentarïum op de psalme"' 
Keulen,US3,, eriBomvenr 
1504; het is niet meer, o»" 
eene met weinig sjnaaK ve o 
vaardigde compilatie* - ; ». 
Chronica ab orbi* *f£> 
in handschrift, w a a r i " ^ 

™* ̂  >7f syss 
vJoANNES X X I I . , J™NEDpn,,. 
X » , CfiEMENS VI.* W , 
GORïüsXi: en Ĉ EMENPVW 
beeft afgezonderd.,; W JV 
lieeft opg,eno«ien *B '•*» 



B E R. 255 

levens der, paussen ,van-Ar 
vignon, Parij*,. 169S, in. 
4. t0 In de abdij van Flo-
teffe {Belgische provincie ' 
Namen), in, welke HEBENT-
HAï.s meer dan 30 jaren pri-
oor is geweest, woiden nog 
verscheiden andere zijner 
werken in handschrift be
waard. 

HEBESBACH of HEBSBACH 
(KOENRAAD), bijgenaamd DE 
Goi,iiMEi.rjA pan JDjiitsp/ila nd, 
teHersbach« een dorp in het 
hertogdom Kleef'm 1509 ge
boren, was landvoogd en, la
te* raadsheer van den her
tog van Gulih, die hem met 
de gewigtigste aangelegen
heden belasxte. Hij kwam 
jn naauwe vriendschapsbe
trekking met E^ASMIJS, STUB-
JKIUS en MELA-NCUTHON , en 
pverleed den 14 Öctober 1576. 
jWen heeft-van hem: 1.° Ge
schiedenis van de inneming • 
van Munster door de weder-
doopers, tot óp hunne straf-
oefening, in 1536, Amster-
dam, 1650, in 8,vo.-_ 2.° 
Rei rmtieoe libri quatiior, 
Spièrs, 1595, in 8>vo De
ze schrijver was verscheiden 
doode en levende talen mees
ter. Men vindt de lijst zij
ner overige werken in het 
37e deel der Memoriën van 
NWEBOJS. • •• . t ' 

HEBI (DiEöERiK DE), eèn 
heelmeester, werd doorFBAN-
CIKCÜS I. naar Italië^gezon
den , alwaar die vorst toen
maals troepen had. HEB? 

legde, . z i ch voornamelijk 
toe, op. de venusziektcn,, 
welke hij in den grond Jbe* 
oefend had. Na den slag 
van Pavia in dat leger nut
teloos geworden , begaf hij: 
zich naar Rome, alwaar hij, 
zijne kunst in het gasthuis 
van den heiligen JACOBU& 
den meerdere uitoefende; hij 
kwam later weder te Paria's, . 
alwaar hij zeer hoog bejaard 
overleed. Er bestaat van 
hem \ Methode etc. {Genees-
wijze der venusziëkte» in de 
gemeene vplkstaal, Spaan," 
sche pokken genaamd), te 
Parijs, eerst;in 155J2, e n 

daarna in 1569 gedrukt. Dit 
werk werd in zijnen t\jd zeeir 
gezocht. Men verzekert dat 
HEBI meer dan 50,000 kroo-
nen met de behandeling de
zer wreede ziekte, de schrik 
der losbandigheid, ,en de 
schande der inenschheid, 
won; ,eene. ziekte, Welker 
onmetelijke vorderingen, de 
bronnen der vöortteling schij» 
nen te bedreigen Of te ver
nietigen , terwijl dezelve eer 
ne regtstreeksche, tegen
woordige, uitgestrekte en 
verschrikkelijke kastijding 
i s , van het algemeene ver
val der zeden, eji een be
wijs van het verregaande,be
derf des menschen, die door 
zulk eejie straf niet wordt 
teruggehouden :(zie A-STftvc^ 

HERIBEBT, een geesielffee 
van ürlean*» een Ma»i**e' 
sche fcetiter, werdmdft^W** 
Jing medegesleept» doer een? 
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vî BtiW dié uit Italië' kwam »• 
eri die met de droömerijen 
dier Sekte geheel ingenomen 
Was* 'Hij vereenigde: zich 
met een' zijner makkers, Lt-
fio'i'üs'genaamd ;•' en daar zij 
beide tot de edelsten en ge-
leerdsten der geestelijkheid 
behoorden, zoo verleidden 
zij ëëkl. aantal personen van 
verschillende rangen» JEo»-
riing KOBERT beriep in 1017y 
eene kerkvergadering, ten 
einde nen bunne dwalingen 
te dóen herroepen, hiaar daar 
men hen oiet tot betere denk
beelden' kon brengen., liet 
Men in een veld, nabjj dé 
stad, ©enen brandstapel ont
steken, waarop er verschei
den verbrand werden. » 

« f HÉRiBEBTüs,!ïèsehtwin-
tigsté bisschop vabVffècAti 
volgde in 1138, in die waar
digheid Óp A&DREAS' VAN 

-K-EIK. Hij was, vttlgenö Ek-
Mtüs; iaVfieglati&.mtitmé 
burgerlijke familie geboren £ 
doch niettemin een vroom en 
standvastig man, en ëen ijve
rig onderhouder en voorstan
der der kerkelgke tacbf•'. 
Bisschop gewij d zijnde, be
gaf hij zich naar Rome, om 
den Paus over eetlïge zaken 
te raadplegen. Bij zijne te
rugkomst vond hij '-tér Öru». 
Hingen alles-in béreèrïihg, 
en vernam den <ö{mfatld "der 
Drenthenaren , die hij echter 
weldra tot hunnen 'pitot 'te-
rugbragt, NadatOTTO, graaf 
*an Mmheim, eehen; ïuval 
itft bel bisdom ÏÏtmAt S& 

daan had, waarin hij grootc 
•verwoestingen aanrigtte, trok 
HERÏBERTUS, ofschoon niet 
eene veel geringere magt, te
gen hem op, sloeg hem, ert 
nand hem gevangen. DearDtë!' 
DERIK, graaf van Holland,-
dé bon dgénböt* en zwager van 
OTTO, het ontwerp had ge
vormd , om hem uit zijne ge
vangenis tebevrijden.kwaia 
bij- Utrecht meteen geducht 
leger berennen. HERIBERTI%' 
zich 4öt tiet UitèNÉte gébragt 
ziende , koos de partij ,'•' om 
zich aan het hoofd zijner ge-
heeïé geestelijkheid te plaat
sen, toog'Utt ^ de stad,"*» 
sprak den * ban-vloèk tegen 
de Hollanders uit. DIEDE-
RIK , die niet -minder god-
vreezënd ; dan; aapper yfafr» 
door de tegètffiem uitgespro
ken excommunicatie ontzet» 
wierp zich aan de voeten «e? 

bisscböps i en'vraagde hem. 
•öm vergiffenis, (Zie DIEDÈ. 

RIK of DIRK VI.). Deze Bf1* 
dé vijanden sloten den vierte, 
en- de graaf van -Ben ««»«• 
werd oö vrije voeten gestel 
Tegen het einde des levens 
Van HERIBERTUS, namelijKJ» 
1148, woedde er' tsÜtreeM 
een zoo felle brand, dat het 
grootste gedeelte der staa» 
in aschweird gelegd» w» 
Wel ais-idë hoofdkerk, e» 
die van den H. P E T B W , ^ 
H. PAUMS én den H. W 
NES. < HètWaS ook t W g ? 
van "dezen bI*W*'Bf,-».da-\"5«i 
zer KOÉNRAA» IW'&M 

| aan de- kapittels van W»J*J 
II bet regt"Përleénde, om m» 
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nert bisschop te verkiezen, 
en deze vergunning werd door 
Paus EUGENIUS ÏII. goedge-
keurd, welk regt later door 
verscheiden keizers en Paus-
seh is bevestigd. HERIBER-
TUS overleed den lOJNopem-
ber 1150, en werd bij zijne 
voorzaten, in de hoofdkerk 
begraven. Hij had tot op
volger HEKMÜNUS VAN HOORN. 

H E R I C O U R T (LODEWWK Dl?), 

te Soissons in 1687 geboren , 
advokaat bij het parlement 
van Parijs ± in 1712V werd 
in het volgende jaar verko
zen, om aan het Journal 
des Samntfe arbeiden. Zij
ne uittrekselen, met vele 
orriéen naauwkeurigheid ver* 
vaardigd, verfraaide dit tijd
schrift, en maakten den 
schrijver beroemd. Zijne Lois 
etc. {Kerkelijke wetten, van 
Frankrijk^ in derzelvema* 
tuurjijke orde gesteld) * voor 
de eerste maal in 1729 in 
het licht gegeven, en te Pa
rijs, in 1771 , in fol. her
drukt , hebben hem nog meer 
tot eer verstrekt, door de 
orde en duidelijkheid» die 
er in heerschen: men-merkt 
echter op, dat hij der ker
kelijke magt in 'het alge
meen niet zeer gunstig is ; 
en dat sommige zijner grond
beginselen het beheer der 
geestelijke zaken, in verwar
ring zouden kunnen bren
gen. De Jansenisten heb
ben uitgaven van dit w'erk 
geleverd, waarin zij aantee* 

XII* DEEL R 

keningen en volzinnen heb» 
ben gelascht, die de schrij
ver had weggelaten* JVog 
bestaat er van hem: l.p2Va*-
té etc* (Verhandeling over 
het verknopen van onroeren^ 
de goederen, op hoog gezag), 
in 4.»., 1727. — 2.° Abrégé 
etc* {Kort begrip der lier" 
kelijke tucht), van' pater 
THOMASSIN , in 4.£o -— -3.° 
(Euvres posthumes (Nagela
tene werken), 1749, 4 dl.n 

in 4.T0 Deze bekwame man 
overleed den 18 Octoberl752, 
evenzeer betreurd om zijne 
kunde, als om zijne regt-
schapenheid. '—> JULIANUS DS 
HÊRicouRT,zijn groot-vader, 
in 1704 overleden, gaf door 
de conferentien, welke hij 
aan zijn huis hield, aanlei
ding tot de oprigting der 
akademie van Soissons. Hij 
heeft de Geschiedenis dezer 
letterkundige maatschappij, 
sierlijk in het Latijn in het, 
licht gegeven , Montaubato ',' 
1688, in 8.VP 

HERIGERE , een monnik van 
Lobbes, door zijne deugden 
en kunde beroemd, werd in 
990, eenpariglijk tot abt van 
dat klooster verkozen. Hij 
genoot het innigst vertrou
wen van NOTGERUS , bisschop 
van Luiks het was op zijn 
verzoek, dat bij schreef de 
Geschiedenis der Bisschop-
pen van Luik, voorkomende 
in het Gesta pontificum LëO" 
diensium van CHAPEAUV<*Ï«B* 
A.ITHERTUS I.B WiREjaegt»dat 
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{VOTGERUS grootelijks aan -
deel had , aan dat werk; maar 
VAI-EIMUS ANPREAS schijnt 
het tegendeel bewezen- tn 
hebben. Deze godvruchtige 
en geleerde abt overleed in 
den geur van heiligheid., in 
1ÜG7. Hij is ook de schrjj-
ver van het Leven van den 
heiligen Ü^SMJiRïïs, berijmd, 
door pater HENSCHENIÜS, in 
de Aeta Sanelorum in het 
licbt gegeven. — 2,° Van 
het Leven van den heiligen,! 
bANDOALDVS. .*-. 3 ° Van de 
Verdeeldheid dw Kerk en 
Ue Komst des Heereti, eene" 
samenspraak. Deze beide 
wejcken zijn in handschrift. 

, HEMNCR(WiLi^M), teHel-
mqnd geboren, werd rekol-
letmonnik, zag zich in 1677 
óp den bissehöppelijken stoel 
van Iperen geplaatst, ,en 
overleed in het volgende jaar, 
in den ouderdom van 58 ja
ren. Men heeft van hem eene 
Verhandeling over school-
sche en zedelijke Godgeleerd' 
heid* 

HfiJMSSANT (PlUNClSCUS D * . 
VID),. te Bouanen, j n 17,4 
geboren, was doctor in de 
geneeskunde van de faculteit I 
van Par*, , , lid der akade. ] 

mie)Van wetenschappen, e n 
overleed^den 21 Augustus 

in 773 sterven. Men *°Z 
veel z«|ner Memorien in die 
van de akadeniie. 

HEIUSSANT (LonEWuK AN- I 

TONIÜS PBOSPER), te Partji, 
den 27 Julij 1745 geboren, 
was de zoon van JOANNES 
THOMAS HEBÏSSANT « eenen 
beroemden Boekdrukker, leg
de zich met het beste gevolg 
toe» op de beoefening der 
sehoone letteren en de ge« 
neeskunde, voor welke l)(j 
eene bijzondere neiging had. 
Hij overleed den 1() Augusf 
tus 1769, betreurd door al 
degene, die hem gekend had» 
den, en met de zeldzame 
zelfvoldoening, welke eene 
bestendige en oprégte ver* 
kleefdheid aan de deugd al» 
leen kan geven. Men heeft 
van "hem; 1.° Mloge, etc. 
{Lofrede tan QvtMtBR of 
GQNTJHER vanAndernaciït), 
door de geneeskundige fa
culteit bekroond. — 2.°W' 
rede van öü CANGK , die het 
aecessit heeft verkregen. -
3." Poëme etc {Dichtitu 
over de Boekdrukkunst)' -" 
4.° Jardin etc (T«»'« de.r 

liefhebbers, of beredeneerde 
Catalogus, der schoonste <m 
zeldzaamste in- en buiten 
landsche planten), een w«*» 
dat de dood hem belette ten 

einde te brengen, en dat* 
zoo als Wij door den neer 
BARBIER vernemen, n°o i t t 

einde is gebragt. THEO»0' 
RÜS , zijn broeder, een »«* 
roemde letterkundige, «ee 

een aantal stukjes i*1 

licht gegeven, waarvan men 
de lijst kan zien, in "" 
Woordenboek der naamloos 
werken, of in het bi°gja* 
phiach artikel, hetwelk M' 
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zelfde schrijver in het Ma" 
gasin encijclopédique over 
THEODORÜS HÉBissAiJT heeft 
geplaatst, — 5.° Bibliothè-
gue etc, (Natmirkundige bi • 
bliotheèk van Frankrijk, of 
Lijst van alle werken, welke 
over de natuurlijke Historie 
van dat koningrijk hande-
len), 1771, in 8. vo Dezelve 
is ten einde gebragt en in 
hét licht gegeven , door eenen 
doctor van de faculteit van 
Parijs» 

der Verhandeling Over liet 
,regt van vrede en oorlog, 
door GROTIUS.. 

HERITIKR DE VILLANDON 
(MARIA JQANNA I.') , te Pa* 
rijs, in 1664 geboren, was 
de dochter van den voorgaan» 
de , en erfde den smaak van 
haren vader voordeletteren. 
Hare werken, grootendeels 
prozaïsche en dichterljjjke 
mengelingen, zijn vrij zui
ver geschreven, doch zonder 
koloriet. Er- komen onder 
anderen in voor eene Verta
ling (in het Fransch),der 
Brieven van OVIDIÜS, waar
van er 16 berijmd zijn: Le 
Tómbeau etc. (Het frr/ifvan 
den Hertog van BOUBQOIÏ* 
JD/é') ; VAvare putti (De ge
strafte gierigaard), een be
rijmd geestig verhaal; Ds 
duittere Toren, een Engelsch 
verhaal.» in 12.1"o Zij over
leed te Parijs \ den 24 Fe-
bruarij 1734. In hut Journal 
des Savans van de maand 
December 1734, vindt men 
eene met vele kieaohheid ge
schrevene lofrede van Me» 
jufvrouw h' HERÏTIEB» 

HERMCIUS ( D A V I D ) , een 
geneesheer en astrologist, te" 
Zeitz, in Meisniè', den 28 
December 1557 geboren, en 
na aan verschillende unïvsr* 
siteiten van Duitschland, da 
wis- en geneeskunde onder
wezen te hebben» te Stut» 
gard, in 1638 overleden. 
Hjj hield zich op m«t het 

;2 ' 

HÉRITIER (NÏCOLAAS I / ) , een 
treurspeldichter, was de neef • 
van den beroemden zegelbe
waarder DU VAIR. Hij was 
eerst musketier; maar om 
eene kwetsuur verpligt de 
dienst te verlaten , kocht hij 
eenen post van schatmeester 
bij de Fransche gardes, ver
kreeg een brevet van Ge* 
schiedschrijver van Frank
rijk , en overleed in de maand 
Augustus 1680, te Parijs, 
zijne geboorteplaats. Men 
heeft van hem twee tooneel-
spelen: De woedende HEB-
CÜLBS en CLODOVEUS , dat 
zwakke stukken zijn. Hij 
heeft ook eenigè losse dicht-
stukjes vervaardigd. Nog 
bestaat er van hem: 1.°T«-
bleau etc. (Geschiedkundig 
tafereel van de voornaamste 
gebeurtenissen der Fransche 
monarchie), een werk, in 
eenen zeer wijdloopigen stijl 
vervat, en met nuttelooze 
bijzonderheden overladen. — 
2.° Vertaling (in het Fransch) • 
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horoskoop trekken» en ver
vaardigde tegelijkertijd al
manakken. In zijn Anti-
turcicus miles, voorzeide 
hij, dat het Turksche rijk 
weldra zoude vernietigd zijn; 
Waar men wacht nog op de 
uitkomst zijner voorzegging. 
Er bestaat van hem: Gedich
ten en Redevoeringen; die 
beide vergeten zijn. Jn zijne 
Geschiedenis der mensche-
iijjke dwaasheden heeft ADE-
LUNG een vrij breedvoerig 
artikel aan HJSO&ICHTS. toe-
gewyd. 

* HER&UISON {PETRUS GRE-
»COBÏUS), te Troyes, den 4 
November 1759 geboren, vol-
bragt met roem zijne eerste 
•studiën, omhelsde' den gees
telijken staat, en werd hoog
l e r a a r aan de militaire school 
•van Brienne, Tijdens de 
omwenteling werd hij tot 
bibliothecaris der centrale 
school van het dep;t der Ay* 
be, en later van de stad 
Uroyes benoemd Hij las 
voor de letterkundige maat
schappij dier stad, waarvan 
hij lid was, eenige dóór 
hem Vervaardigde werken 
voor, onderanderen, eenige 
verhandelingen over de kwa% 

Eene lofrede van Gnosxy, 
eene^ndere van den gele e r! 
den P E T t t ü 8 Pmmuf zijne 
fadgenootenj eene F S ! 
handeling over de goede of 
Iwade tnborst. Deze V e £ II 
schillende Schriften bieden 
met betrekking tpt den s,iU » 

,niet véél bijzonders aan} 
maar men ontmoet soms wijs» 
heid en naauwfceurigheid in 
de inzigten. Ofschoon hij 
eene zeer zwakke gezond* 
heid had, belastte hij zich 
met de rangschikking der 
bibliotheek van het Aube-
dép.t, die uit meer dan 70,000 
boekdeelen moest bestaan. 
HERLUISON had in den be
ginne de nieuwe denkbeelden 
der omwenteling omhelsd, 
en zelfs ten voordeele der-
zelve geschreven, maar» 
door de buitensporigheden, 
waarmede hij zich bezoedel
de, werd hij weldra tot ai); 
dere gedachten gebragt. Hij 
overleed te Saint-Martin* 
és-Vignes, bij Troyes, den 
19Januarij 18Ü. Hij hef 
nagelaten: ï .° la Thêologt* 
etc* (De godgeleerdheid met 

de vaderlandsliefde --vet' 
zoend), Troyes, 1790,1 f > 
iri 12,mo; <& uitgave, « • 
Hjs, 2 dl.n in \%m. »« 
trachtte in dit werk, vol
gens de kerkvaders, net 
regt der natiën vast te stel» 
len, om zich het bestuur e 

kiezen, dat aan dezelve past, 
of, wat hetzelfde - • » * ' £ 
permagtigheid des »<"*•• 
Dit werk gaf aan M*«-f?* 
aanleiding, om eengeschrm 
in het licht te geven, ge" 
titeld.« Brief vaneenen wet
geleerde aan den heef. » 
verzoener der ffodgeleera' 
heid met de vaderlandtthtf** 
Déze regtsgeJeerde beweeg 
in een ander werk, getjteia* 
Oorsprong en mtge"rm' 
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keid der koninklijke magl, 
1789 en 1790, dat' al de 
regten in het volk berusten, 
waarvan de koningen slechts 
de lasthebbers - zijn. Men 
weet thans, welke treurige 
gevolgen deze grondbegin
selen hebben gehad. — 2." 
Lefanatisjne etc. {De dweep
zucht der losbandigheid be
schaamd, of brieven over 
den ongehuwden slaat der 
bedienaars der kerk), 1 dl. 
in 8.vo — 3.° Cours etc 
(Ontwikkelde verhandeling 
der rhetorica), in hand
schrift gebleven. — 4.° Trai~ 
tè etc. (Verhandeling over , 
de godsdienst), na den dood 
des schrijvers, door den heer 
BOUÏ-ANGE , onder dezen ti
tel in het licht gegeven: 
De la religion etc. {Over 
de geopenbaarde godsdienst, 
of over de noodzakelijkheid 
der kenmerken en der ge-% 
loof waardigheid der open* 
baring), J81Ï, jn 8.vo Hij 
werd geroepen ( om eene 
openbare redevoering op den< 
9 TAermidor uit te spre
ken, en herinnerde in 
dezelve zijne medeburgers 
aan de ware grondbeginse
len der zedeleer, staatkunde 
en godsdienst, in dat onge
lukkige tijdvak al te zeer 
Vergeten. Hij was een zacht, 
werkzaam en zedig man. Er 
bestaan ook van HERÏ.UISON 
eenige Latijnsche zedelijke 
gedichten , voorkomende in 
de Anthologia poëtica van 
THÉTENOT , Parijs $ 1811 ^ 

2 dl.n in 8 vo Dezelve zijn 
middelmatig, en, zegt men, 
beneden zijn onrijm.. 

HERMAN. — Zie ARMINIUS. 

HERMAN, een monnik;, van 
Reichenau in Zwaben , bij
genaamd Contractus', wijl 
reeds in zijne kindschheid 
zijne ledematen ineengetrok- ' 
ken waren, overleed in 1054, 
in. den ouderdom Van 41 ja
ren , den roem nalatende van 
een in de geschiedenis en 
de talen, zeer ervaren ge
leerde, te zijn geweest. Be
halve eene door hem nage
latene kronifk, schrijft men 
hem het Salve Regina, het 
Alma Redemptoris , en ee
nige andere werken toe* die 
zijner godsvrucht tot eer ver
strekken. Het eerste, hoe
wel in proza, is oneimlig 
beter, dan het tweede, het
welk berijmd is S hetzelve! 
is val zalving en gevoel, in 
eenen eenvoudigeti , natuur
lijken en trefFenden, stijl ge
schreven. Eenige se/hrijvers 
zijn echter van gevoelen, dat 
het Salve Regina, het werk 
is van 'AIMAUD DEMONTEII., 
bisschop van" Puy-t legaat 
van paus ÜBBANUS I I . , in 
het leger der kruisvaarders, 
en in 1Ö98 overleden. (Zie 
MONTEIII). Hetgene, wat hier
van zeker i s , is dat eenige 
ouden dit gebed , het Gezang 
van DU PUY noemen. 

HERMAN VAN 'RIJSWIJK. — 

3 
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Zie RIJSWIJK. 

HERMAN" WEDA of WEmA. 
— Zie WEDA. 

HERMAN VAN WOERDEN->— 
Zie FiipRis V. 

HERMAN. '—. Zie SUANË-
FËLD. :'' 

HERMAN (PAULÜS), een be
roemde kruidkundige der 17e 

eeuw, in 1646, te Balie in 
Saksen geboren, oefertde dé 
geneeskunde uit op hét ei-
land Ceylon 'i en werd ver« 
volgens hoogleeraar in de 
kruïdkunde te Ley'den. Hij 
overleed den29 Januarij 1695, 
verscheidene werken nala
tende : 1.<> Lijst der plan
ten vdtt den openbaren tuin 
1e lèfdén, 1687, in 8>° 
— Cijnosure materies inedï-
ea, Straatsburg, 1726, 2 
dl." in 4.«> BoucïiER gaf in 
1729 een vervolg op dat werk 
in 4.W in het licht. -— 3.° 
Èivgdmo •Batavde. Mores , 
ï690, in 8.vo — 4.° par«* 
disM> Batavuf, 1705, in 4.to 
— 5.''Muscèm Zep/anicnm, 
1717, in 8'Vó LINNJCUS heef t 
er eene uitgave van gelevérd, 
Amsterdam, 1748, in 4it° , 
«net jplafen,waarop de plan
ten , volgens de door hem 
uitgevondene kruidkundige 
orde gerangschikt zijn. De 
kunde van HERMAN' was in 
Europa algemeen erkend; 
maar dezelve belette niet, 
dat hij vrjj ongelukkig was, 

HERMANN (JACOËUS), hoog. 
leeraar in het riatuurregt en 
in de zedekunde, té Bazel, 
alwaar hij den 16 Januarij 
1678 geboren was, behoorde 
tot het getal dér vreerade 
leden van de akademie van 
Berlijfb en van die van 
wetenschappen van Parijs^ 
Reeds in zijhe jeugd had hij 
veel smaak voor de wiskun
de geopenbaard. Zijne rei» 
zen door DuiiscMand, Hol-
land, Engeland en frank
rijk vermeerderden denzel-
ven nog aanmerkelijk. De be
roemde LEJBMTZ, zijn vriend, 
dééd hem aan de universi
teit van Padua, eenèri leer
stoel voor de wiskunde ver
krijgen. Ofschoon Lutersch 
zijnde, bekleedde hij den-
zelven gedurende zes jaren. 
In 1724 door czar PETERI» 
naar Petersburg beroepen, om 
er eerte akademie van we
tenschappen opterigien» on-
derweés hij aldaar de wis* 
kunde tot in 1727, in .*«« 
jaar hij naar zijne geboorte
plaats 'terug werd geroepen, 
om de üedëleer te onderwij
zen. Hij overleed den I' 
Juli) 1733. Er bestaat van 
hem: 1.c'Responsie ad co»-
sideratiohes..... circa P™1' 
cipia caleuli dlffereMtialtH 
1700. Dit is eene verdedi
ging van de grondbeginselen 
der differentiaal rekening JJ-
gen NIEUWENTIÏT — 2. 'J 

phoronomia, 1724, «»,*w 

De schrijver heeft onder de
zen t i ter eene vevhandelinS 
geleverd è over de krachten 



H E R« 265 

$ri bewegingen der vaste ;en 
vloeibare ligchamèn. Hij 
had het plan gevormd om 
aan,het einde van zijn werk 
ée Denkbeelden van•••LmS-
MHZ over de wetenseïtapder 
krachten te voegen; maar de 
dood van dien beroemden 
wijsgeer belette hem d& uit* 
voering, daarvan.>rif 3." Eene 
verhandeling De WW acc& 
lérationis lege * qua gfavia 
vérsus ierramferuntur, sup
positie motu diurno terrtéy 
ei' vi gravitatis eonstanti» 
— 4i° Disquisitio de vibttt* 
tionibüsc&ordarnm.leftsar 
turn.V-* ö*° Solütio proble-
matislde trajectoriis eutva* 
rum'i&vemendis-, - - 6?" Ee
ne > bijzondere Verhandeling 
over'de.wetten'der natuur, 
betrekkelijk de krachten de f 
ligchamèn, endertelver w«* 
ren maatstaf, enz. In den. 
Zwitserschen MKnWWm 
vindt men zijne lofrede, ger 
volgd/ door eene lijst zijner 

-. werken»"'."-' 

HEBMASN ( GBÖRGB) , te 
: Schwandarff, in het hertog

dom Neuburg An. 1693 ge
boren, begaf aich in 1710 
onder dé 'Jesuiten , en on* 
derwees niet veel roem de 
godgeleerdheid aan de uni
versiteit van Ingolstadi. 
Men heeft van. hem twee 
zeer geachte verhandelingen, 
getiteld t De deo sciente, J«-
golsiadt, 1737, in8>°i De 
deo volenle, ibid, 1739, in 
••S.tcr Hij was tweewaïen 

provinciaal zijner provincie, 
welke hij met even zoo vele 
wijsheid als zachtmoedigheid 
bestuurde, en overleed te 
Regensburg in 1766. 

. * HER»UNN ( JOANNNEB) , een 
natuurkundige in 1738 te 
Bdrr, bji Straatsburg ge
boren. Hij beoefende de ge-
neeskunde, leidde zich meer 
in het-bijzonder op de kruid
en scheikunde toe, en had 
tot meester den beroemden 
SpiEtMAN.' Deze geschied
kundige deed hem tot bui,*,, 
tengewoon hoogleeraar in de 
geneeskunde aan de hooge 
school van Straatsburg be-
noemen J hij verkreeg ver* 
volgens en achtereenvolgend, 
den wijsgeerigen leerstoel, 
dien van ziektekunde inl782, 
dien van genees- en schei* 
kunde en van de maler ia 
medica m 1784. • Hij had in 
176'3eene reis haar Parijs ge
daan , waar hij met vele ge
leerden in vriendschapsbe
trekking was gekomen, en 
Werd in 1795 door de Cpn», 
ventie tot leeraar aan de 
Centrale school van den JVe- • 
der-B0n en tot de school 
der geneeskunde van Straats
burg benoemd. ïn het vol
gende jaar koos het insti
tuut hem tot haren Corres
pondent in de afdeeling der 
dierenknnde. Hij heeft ver
schillende verhandelingen na*, 
gelaten over den vlïegendèh, 
vos van AnlsfoTELKS of over 
den giooten tïiegenden eek-

Ei' 
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hoorn van BUFFON over de 
Platagènas van J3r.ii.tNUS of 
den Pangolinvan BUFFON 
over dé tanden der dieren 
over hunne verwantschappen-
gen* over de geneeskundige 

, krachten van zekere- krui
pende dieren, over" de in-
sekten die de boeken ver
slinden; deze verhandeling 
werd in 17 73 te Göt tingen 
bekroond. Men beeft nog van 
hem eene verhandeling over 
de vleugellooze insekten, in 
1770 te Party's bekroond, 
eene andere door-den Heer 
HOMMEN gedrukt, onderden 
titel van: Verhandeling over 
vleugellooze dieren, 1805, 
1 dl. in fol., en eindelijk 
een werk over de overeen* 
komst der dieren, achter 
eene door hem verdedigde 
thesis en aan Welke' hij den 
titel gaf vah Tabulaaffinita-
turn a?iimalinm uberiore cotn-
tnentario illustrata, Straats* 
burg, 1783, in 4.to Of
schoon de omwenteling hem 
niet zeer mishandeld' had, 
en dat hij in hare Crisis 
zijne posten en derzelver 
voordeel behield, had hij 
een afschuw voor dezelve 
en gaf tegen dezelve vele 
puntdichten in het l icht , 
waarvan deee niot de minst 
bijtende i s : 

Quis iioliis nunc esse negetSa-
turni regno, 

Wonne vorat natos Gallia dura 

HRHMVNN overleed den 4 0e -
tober 1800 te Straatsburg* 

HlSRlUANT . ( GODKFRIDITS ) , 
een kundig ieeraar van het 
sticht en de maatschappij dei* 
Sorhonne, te Beauvuis, in 
1617 geboren, verkreeg eelt 
kanonikaat in «ijne geboorte? 
plaats, werd in lti46 rector der, 
Universiteit van Parijs j eK 
overleed.in. 1690 na, om dff 
zaak van het formulier , bui* 
tën óeSorbonhe, enzijnka« 
pittel gesloten te zijn geweest* 
Zijne deugden èn zijne kunde, 
deden het wijze gedeelte des 
publieks, eerie zoo onrede
lijke Verkleefdheid aan ver
oordeelde gevoelens betreu1 

rèn. Zijne denkwijze bragt 
hein in ..naauvve betrekking 
met SAINTE-BEUVË , ' TIIMS 
MONT", en de overige kl»oss 

terlingen van PorhRoyd' 
Hij gewende zicti aan hun» 
ne'n edelen, gladden en som
tijds eenigzins hoogdravend 
den en al te woordrijken stijl» 
Dit gebrek wordt vooral m 
de vverken van HEBMANT°P' 
gemerkt. • De voornaams» 
zijn: 1.° Levensbeschrijf 
van den - heiligen ATBAM* 
sws* 2 dl.n in 4 .» ; m 

den H. BASILWS en *«» 
den H. Gnseoniffsvanw* 
zianze , 2 dl." in 4 » , w t a 

den heiligen CB*X*08to-
mus, in 4 . t ° , onder oen. 
naam van MBNABT , «*» den 
heiligen AMJIROSIÜS, in*. 
Dezelve bevatten niet alleen 
datgene, wat deze gro°te 

Bisschoppen betreft, »»aar 

de geheelD kerkelijke ge
schiedenis van hunnen tijo-
— 2.° £ene Vertaling , n 

http://J3r.ii.tNUS
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liet Fransch van d8 verhan
deling over de' voorzienig
heid van den heiligen CURV-
SOSTOMUS , in 12.«no, 1638 , 
—< 3." Eene andere van de 
Ascetische werken van den 
heiligen BASILTUS, in S.vo, 
1673. - 4 ° Index univer» 
salis totins juris' ecclesias-
tici, in fol., Rijssel ,1693, 
met aanteekeningen» den 
schrijver onwaardig. •— 5.° 
Verscheidene . Polemische 
schriften, tegen de-Jesui-
ten. — Zie zijn leven, in 
12.mo, door -BAILLET. . 

HEBMANT (JOANNES), pas
toor van Maïtat, inhethis-
dorn BayeuX, werd te Caen 
in 1650 geboren,, en over
leed in 1725. .. liij is voor
namelijk bekend door • vier 
Vrij middelmatige werken: 
1.° Histoire etc, (Qeschie* 
denis der kerhvergaderin-
gen),, 4 dl.a -In 12,»°. — 2i° 
Geschiedenis der geeètelyke 
orden, 2.dl.n ; in-' l-2.m°. '-^ 
3.° Geschiedenis den mili
taire-en ridderorden, 2 dl." 
in 12.mo. — 4i° Geschiede
nis der ketteryen, 4 &IJ1 in 
12.mo. Dit laatste werk had 
met eenige zwarigheid te 
kampen ten öpzigte van den 
druk i omdat de schrijver door 
eene even zoo zonderlinge 
als verdachte achterhoudend
heid, niet over de dwaallee-
ten van JANSENIOS en QÜES-
NEI. gesproken had. De dwa
lingen en onnaauwkeurighe-
den zijn niet het eenige ge

brek der werken van den abt 
HERMANT; hij schrijft in 
eenen. onachtzamen en opge
blazen stijl» 

HEKMATSÜS {Heilige), te 
Auxerre, in 380 uit eene 
beroemde familie geboren, 
volbragt zijne stadiën, te Mo* 
me t' en schitterde in de pleit-
zaal dier stad. Later gou
verneur in zijne geboorte
plaats , en bevelhebber der 
troepen 'des lands geworden , 
maakte hij , zich door .zijne 
regtschapenheid bij de volken, 
zoozeer bemind, dat, naden, 
dood van den heiligen AnUn 
TEÜB , bjsschop van Auxerre^ 
de geestelijkheid, de adel en 
het' volk, hem eenpariglijk 
tot deszelfs opvolger vraag-, 
den. Auxerre smaakte in 
zijnen nieuwen herder al de 
zoetigheden des vredes en 
der , éendragt; < HEBMANUS 
deelde at zijne: goederen.aait 
de armen, en aan de kerfc uit» 
Het pelagianismus rigtte 
toenmaals; in Engeland'groo-
te verwoestingen aan.... De 
Gallische ; kerkvoogden , i n 
429 vergaderd, zonden HER-

, MANU'S met LuPtis, ten ein
de dë kracht des vergifs te 
beteugelen. Deze geestelij
ke artsen maakten door de 
welsprekendheid hunner ver* 
maningen» en door de hei
ligheid van hunnen levens
wandel , in korten tjjd vele 
genezingen. De H. iïswsw* 
NUS ondernam in 446 mae 

I tweede zending derwaarW» 
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Onderscheiden schitterende 
wonderen bewerkten de be
keering van datgene, wat er 
nog peiagiaansch was over
gebleven. Bij de terugkomst 
van deze tweede r e i s , begaf 
bij zich naar Italië, en over
leed te Ravenna in 448. 
Men hééft in 17 17 gemeend t 

in de abdjj van den heiligen 
MARIANUS, te Auxetre, de 
overblijfselen van den heili
gen HERMANUS te vinden; 
maar de goede critici hebben 
er de echtheid van betwist, 
ofschoon de abt LE BOSUF 
sluiks heeft staande gehou
den. Zijn' leven werd, op 
verzoek van den heiligen' 
PATIBKTÜS, aartsbisschop van 
Xif/o», door den priester CON
STANT; eén gelijktijdig schrij
ver , beschreven; het komt 
in Suiuus voor; * 

HERMANUS (Heilige), op
volger van EtjsEBius in het 
bisdom van Parijs, was in 
496 , van adellijke ouders, 
in het grondgebied van Au~ 
tun geboren. CHILDEBKKT L 
Verkoos hem tot zijnen aarts-
Jkapellaan, een t i te l , welke 
ni«t dien van groot-aalmoe
zenier overeenkomt. H E R 
MANUS was een apostolisch 
ïnan, geheel brandende vatt 
ijver voor het heil der zie
len. Hij Was het , die het 
klooster van Saint'Germain-
tfmPrés stichtte. Hjj over
leed in 576. Er bestaat van 
dezen bisschop een uitmun
tende Brief aan BauNücmii-
# E , in weikon hij deze ko

ningin met veel nadruk aan
spoort, om te beletten, dat 
koning SIEGBERT aan koning 
CHIUPERICH den oorlog aan
deed. Oom JBouiLiiART, een 
Benediktijner van den H. 
MAURUS , . heeft alles, wat 
men over dezen waardijen 
herder kan zeggen, in zijne 
Geschiedenis der abdij ,van 
Saint^Germaïn verzameld ,• 
en in 1721, in fol., met op 
het onderwerp toepasselijke 
platen in het licht gegeven. 

HERMANUS (Heilige), -zoon 
van den patriciër JUSTIBIA-
NUS» Was van zijne jeugd af 
een der voornaamste siera
den der geestelijkheid van 
Ronstantinopel. Om zijne 
verdiensten, werd hij op den 
bisschoppelijken stoel van 
Cyzicus verheven. In 71» 
verkoos . men hem tot W* 
triareh van Konstantinopeli 
hij verzette zich met JJ ver 
tegen keizer L E O , denM»~ 
riè'r, eenen Iconoclast, d«e 

' heiri van den patriarchaten 
stoel verdreef. De heilige 
HERMANUS overleed in 7<W» 
in den ouderdom van $•>}<*" 
ren , eenen grobten roem van 
kunde *.en deugd nalatende* 
De werken, die men hen» 
toeschrijft, zijri gröotendeei» 
van HERMANUS NAUJPM«S> 
Grieksohen patriarch van 
Komtantinopel, van W 
tot 1239, die aan ÖREGORtus 
IX . i n t 2J2 schreef, ter vet' 

eeniging der kerken t8.#»* 
cea, met de afgevaardigde» 
des Pauses conferentiën bi««» 
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te Nymphea in 123& eeii© 
kerkvergadering hield, en 
eindelijk weinig opregtheid 
in zijne handelwijze toonde. 
Zijne schriften komen in de 
bibliotheek der kerkvaders 
voor. Ér> bestaan echter Van 
den heiligen HERMANUS drie 
Brieven. qVer de zaken der 
Iconoclasten. (Zie D. CEÜ.-
MER, 18.e dl. , bladz. 62). 
Hij had èene Verdediging 
geschreven vandenH.GBE-
Gonws van Nyssa, tegen 
de aanhangers van ORittE-
Xiss, PHOTIUS bewonderde 
de sierlijkheid en beschaafd
heid derzelve. — Men moet 
deze beide HÉRMANUSSEN niet 
met eenen derden verwarren> 
mede patriarch Van Konstan» 
linopel, in 1264, die afstand 
deed van zijnen zetel, en in 
1274, door MICHAEL JPAI,EÖ« 
I.OGUS naar het concilie van 
Lyon werd gezonden. 

HERMANUS VAN HOORN, — 
Zie HOORN. * 

HERMAPHROÖITÜS, zoon van 
HERMES en VENÜS. Dé nimf 
^AtMAcis was langen tijd in 
hem verliefd, en verkreeg 
van de goden, dat hunne lig* 

> chamen langen tijd vereenigd 
bleven, en niet meer dan 
een enkel uitmaakten. Men 
noemde hen na dien tijd A.N-
ÜROGTSE» dat is man en vrouw: 
een naam, die gebleven is 

. aan al degene, waarvan het 
geslacht twijfelachtig i s , én 
die éenige teekwis van beide 

! \ nebben i. maar de natuurkun* 

digen komen er in overeen, 
dat er nooit een volkomen Her-
Hiaphrodièt bestaan heeft, 
en dat,indien de natuur soms 
verwarringen in hare oog
merken of middelen stelt, 
zij zich echter nooit'van de 
voorzetting van haar doel 
verwijderti •• * 

. HEBMAS (Heilige)) een 
; Romein, uit eene aanzien
lijke familie, dezelfde, wel
ken de Heilige PAUIIÜS in 
zijnen brief stan de Romei
nen groet. ORIGENES-be
schouwt Jiem als de schrij
ver van het boek de Herder 
genaamd; maar het is waar
schijnlijker, dat dat boek 
vóór de vervolging der Do-
MiTiANüsSEN» die in 95 be
gon , geschreven is. Het* 
zelve wordt aangehaald doof 
CLEMENS van Alexandrië $ 
TERTULIMANUS, enz. Som
mige schrijvers hébben dit 
boek als canoniek beschouwd* 
maar het Wordt door de mees
te oude en door al de nieu
weren verworpen, die het
zelve enkel als een werk 
hebben beschouwd, ter stich* 
ting der geloovigen geschikt, 
en met meer eenvoudigheid 
dan oordeel geschreven. Het 
wordt de Herder genoemd, 
wijl een engel ónder de ge
daante van eènen herder ïn 
hetzelve spreekt. Hetzelve 
wordtin driedeelen verdeeld: 
l.° dé Verschijningen; %° 
de Voorschriften; 3.Q de 
Qelyhenisgen. Het Öriek-
sche oorspronkelijke is ver-
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loren geraakt, en er blijft 
enkel«eene Latijnschè ver
taling van over j in de Bi
bliotheek der Kerkvaders 
gedrukt, HetRoomsch Mar
tyrologium stelt het feest 
van den heiligen HERMAS , 
in wiens Jof het uitweidt, 
op den 9 Mei, De Grieken 
vieren hetzelve op den 8 
Maarteen 3 October. 

•f HÉRMBSTapT.(SM}ISMON-
UÜS FREDERIK), D.1', konink
lijk Pruisisch, Geheim»-en 
Opper •» medicinaal Raad, 
Hoogleer.aa?! in de CAimie 
en TecAiïqJqgie, lid van ver
scheidene, binnen.-; en bui-
tenlandeche geleerde genoot
schappen enz., werd den 14 
April 1^60, te Erfurt 'ge-' 
boren. Door privaat onder
wijzers , en in de St. Mï+ 
cka'êlU••school zijner vader
stad voorbereid, kwam hij 
op het gymnasium aldaar, 
en begon aan de universiteit; 
zijner geboorteplaats de stu
die der geneeskunde. Hier 
wekte de voord ragt vank deil 
Hoogleeraar D "̂ TuoMMS-
DOKPF (den vader van den 
thans beroemden scheikundi
ge) over de scheikunde zij
ne bijzondere neiging voor 
deze wetenschap op, zoodat 
hij weldra, de beroeping van 
repetent der ChimiScbe voor
lezingen te Langensaha kon 
aannemen. Dit verbluf gaf 
hem gelegenheid, zich in 
de praktische scheikunde 
volkomen te ontwikkelen, 
*n zich in deartsenijbereid-

kunde, theoretisch' en prak 
'. tisch te onderrigten. Daar. 
op nam hij eene bediening 
in de raadsapotheek te iïaw-
burg aan, alwaar hy aan 
REMARUS , zijnen vaderlij
ken vriend , een groot ge
deelte van, zijn streven naar 
wetenschappelijke bescba-

: ving te danken, had, Van 
daar ging hij naar Berlyn> 
en werd opziener <Jer apo
theek van de weduwe van 
wijlen den Qpper-medicinaal-
assessor, VALENTIIN ROBE, 
den Ouden, ,die later ?ijne 
schoonmoeder werd»-; Hier 
zette hij zijne studiën, bij 
het toenmalige koninklijke 

! Collegia medi'cO'cHmrgieo 
; voort, 'alwaar hij a a n ^en 

Geheimraad, Lijfarts en 
Hoogleeraar D.1' SEM-E een?n 
beschermer vond» l n ^8f) 

ondernam hy wetenschappe
lijke reizen, naar het ««W* 
en Saksische Erzgebergte, 
op welke hij , in Göi'tingen_, 
Halte, Lèipzig, en. ,.^t' 
berg, onderscheidene voor 

hem nuttige kennissen ?»aaf" 
te." Na zijne terugkomst i» . 
1787, privatiseerde HËRMB' 
siaDT in Berlijn,*™™" 

[hij zijn onderhoud door P ^ 
vaatvoprlezingen over n®* 
tuur-, en scheikunde, «eC'" 
nologw en pliarmade W" 
\vierf. . In 1791 werd hna" 
gewoon Hoogleeraar der I-w* 
mie en pAarmacie, bij n? 
bovenvermelde Collegio **• 
dicocMrureieo aangeste' • 
en hem tevens, het beheer 
der koninklijke hof-apotheeK 

file:///vierf
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opgedragen. Gedurende dit 
zevenjarige bestuur, werd 
hij raad in hètÖpyer*Colle* 
giö-medïco, bijzitter bij het 
koninklijk manufactuur- en 
handel éollegié, en zout*ad-
ministratie, onder de lei
ding van den minister van 
staat voN STRÜËNSÈB , waar
bij de bèarbeiding van tech
nische onderworpen, hem 
aanleiding gaf, om zich aan 
de technologie, zoowel als 
aan de toepassing der schei
kunde, pp de wetenschap
pelijke uitbreiding der maé 
nufacturen en fabrjjken *met 
bij&onderen ijvertoétewijden. 
Veelvuldige schriften over 
de scheikunde (bijv. Ele* 
menie de ftheor. und prüh* 
tischen Chemie für Miti' 
tair-personen), technologie ,'• 
pharmacie, Agronomie, en 
landhuishoudkundige fabrij<. 
ken, alsmede verscheiden 
vertolkingen uit vreemde ta
len in het Hoogduitsch, zijn 
de vruchten zijner studiën. 
— HERMBSTaÖT overleed 
plotseling te Berlijn aan ee« 
ne beroerte, op den avond 
van den 22 October 1833. 
Eenige uren te voren had hij, 
als naar gewoonte, zich nog 
met wetenschappelijken ar
beid bezig gehouden. De 
Pruisische staat verloor in 
hem eenen uitstekenden ge
leerde , aan wien vele binnen-
en buitenlandsche fabrikan
ten en huishoudkundigen 
hunne onderrigting, èn het 

. welgelukken hunner onder
nemingen te danken hebben, 

HERMENFRIDÜS of HfeRtófek* 
PHED » koning van TfiutiU' 
gen, na éen' zijner broeders 
te hebben, doen vermoorden , 
deelde hij het rijk met den 
anderen. Daar AÜWABERGA , 
zijne echtgenoot*, eene vor
stin , d i é eén© onbegrensde 
heerschzucht b e z a t , d e z e 
verdeeling niet kon dulden, 
zoo beval zij, dat men de 
tafel des konings slechts 
ter helft zoude dekken. De» 
ze vorsti verwonderd j vraag» 
de naar de reden daarvan. 
» 'Wijl gij, antwoordde de 
koningin, slechts de helft 
eener kroon h«Ut» nioet uwe 
tafel ook slechts ter helft 
gedekt z i jn . .» ;" HERMEN» 
tfaxnus, door dit verwij t aan
gehitst, deed BERTHIBR, zij
nen broeder, den oorlog aan, 
die den veldslag én het le
ven verloor. Maar de over
weldiger had niet lang genot 
van zijne overwinning, want 
THEODORICH, koning van 
Metz, deed hem in net jaar 
530 boven van dé muren van 
Tolbiac storten, en dwong 
AMABEUGA de wijk te nemen 
naar ATHALARICH , koning der 
Ostrogothèn; alwaar zij hare 
dagen in den burgerstand 
eindigde: daardoor zélfs veel 
gelukkiger, indien zij ver
standig genoeg ware geweest, 
om zulks te begrijpen. 

HERMES , of MERCURMIS-
dat is drie' TRISWEGISTUS , itisch maaFgVoot, "een ®pPti*°l 

wijsgeer, vereenigde, voi 
gLg

Somm»gen, depnester^ 
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lijke met 4e koninklijke 
waardigheid j en Was, vol
gens anderen, slechts raads
heer van Isis, vrouw van 
koning OSIRIS Hij bloeide 
in het jaar 1900 voor J. C. 
De president D'ESPAGNET 
heeft in zijne Natuurkundi
ge wijsbegeerte de Verhan
deling van het geheime werk 
der wijsbegeerte van HER
MES , 1051, in 8.vo, in het 
lieht gegeven. Men schrijft 
aan dezen ouden wijsgeer, 
of aan zijnen zoonTHOT, de 
uitvinding der schrijfkunst, 
der eerste Egyptische wet
ten ., der toonkunst en der 
luit toe; maar het is moei-
jelijk te geiooven, dat een 
enkel mensch zoo vele vel
schillende zaken zou hebben 
uitgevonden. HEBMES, een 
wezenlijk of fabelachtig we* 
zen, wordt beschouwd als 
de vader der scheikundigen, 
alchimisten, zoekers naar 
den steen der wijzen, mag
netiseurs, en andere voor
standers van de geheimewfis-
begeerte. De beide zatnen-
spraken Pimander en Atcle-
pius, die tesTrevisa, i n 
1471, in fol., o n d e r d e n 

leefde. eeuw der kerk 

tor in de wijsbegeerte 1 
godgeleerdheid", Dom^apS 
tel-Heer van Keulen? ln 
Hoogleeraar der C a i ijk" 

godgeleerdheid aan de Uni. 
versiteit te Bonn, werd den 
22 April 1775 te Dreijer-
walde, *en dorp in het voor. 
malige Bisdom Munster, drie 
uren van JRheine geboren. 
Zijn vader was een niet zeer 
vermogend, maar opregt, 
Verstandig en vroom land
man , die tevens de veeart
senij uitoefende. Deze, als 
ook zijne gade, eene god-
vreezende en waardige vrouw 
vormden het hart des jon
geling» door voorbeeld en 
opwekking tot godsvrucht en 
stille eenvoudigheid. Zij 
wilden hem eerst tot den 
landbouw bepalen, van daar 
dat hij de schapen moest hoe
den. Door een dier toeval
len , die ons , stervelingen, 
als toevallen voorkomen, in 
welke echter het Christelijk 
geloof de beschikking van 
de almagtige voorzienigheid 
ontwaart, en die in derzel-
ver voortgang «enen onaf-
zieabaren invloed op het lot 
van vele duizenden menschen 
hebben, werd de jongeling 
tot «ene andere, veel groo
tere bestemming bepaald. "e 

pastoor van het dorp. een 

stille, opregte en verstandi
ge man, ontdekte weldram 
den kleinen schaapherder een 
buitengewoon talent, en spraK 
met HERMES om .GBOBÖIC» 
tot de studie op te leiden. 
De vader stemde toe /e n n " 
werd de jeugdige HERME8 

door dien ijverigen zie«?r* 
ger in de beginselen der i#" 
tijnsche taal onderwezen. 
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Hoewel de goede geestelijke 
zich vroeger dikwerf in der* 
gelijke gevallen bedrogen zag, 
Werd echter ditmaal zijne 
tnoeite met eene; de verwach-
ting overtreffende uitkomst 
bekroond. Na drievierendeel 
jaars had onze HERMES reeds 
zoo vele kundigheden opge» 
daan, dat hij, nu twaalf ja
ren oud zijnde , op het gym
nasium te Rheine werd op
genomen. In het eerst be
hoorde hij tot de middelbaren 
zijner klasse, maar tegen 
het einde des jaars had hij 
zijne plaats reeds onder de 
eersten, en bekwam twee 
prijzen. Van nu af bleef hij 
de eerste zijner klasse. Reeds 
toen kon men bespeuren , 
Welke rigting zijn geest bij-
zonderzou nemen j wijl al
daar de wis- en zielekunde 
zijne lievelings studiën wa* 
ren. In de wiskunde voor
al maakte hij zulke vorde
ringen , dat de onderwijzer 
hem dikwerf den last op
droeg, om de andere scholie
ren te onderrigten, omdat 
hij er minder in ervaren 
was, dan de jonge HERMES. 
Zoo voorbereid ging HEKMES 
in het winter-halfjaar 1792 
naar de toenmalige Univer
siteit te Munster, en hoor
de, gelijk m e n gemakke
lijk kan begrijpen, met al
le vlijt de lessen van U B -

8ERWASSER , GERZ, B A Ü T Z B R , 
KISTEMAKER en meer beroem
de mannen. . Gedurende zij
nen wijsgeerigen Cursus * 
die twee jaren duurde, gaf 

HERMES , door omstandighe
den genoodzaakt, eenige pri
vaat-lessen- Deze zijne eer
ste •; vyerkzaamhéid werd met 
goed gevolg bekroond., : JNIa 
voleinding van zijnen twee
jarigen Ctirsus bepaalde zich 
HERMES tot de godgeleerde 
studiën, hoewel hij vroeger 
niet ongenegen was, om een 
regtsgeleerde te worden., Doch 
gedurende dezen tijd hadden 
hem de denkbeelden: God, 
openbaring, eeuibig leven, 
zoo getroffen, dat zij hem 
dag en nacht bezig hielden. 
Hij wijdde zich nn aan de 
godgeleerde, studiën om deze 
denkbeelden te kunnen op
lossen, met bet voornemen 
echter, om regtsgeleerde te 
worden, indien hij zich in 
zijn verlangen niet kon be
vredigen. Na een schrifte
lijk onderzoek van verschei
den dagen bekwam hij kost-
vrij eene der eerste plaatsen 
in het seminarie te Munster. 
Toen hij in het tweede jaar 
zijner godgeleerde studiën 
W8S» nam hij het vaste be
sluit, om niet te rusten, al 
mogt het ook zijn leven kos
ten , voor dat hij zich de 
voornoemde vraagstukken op
gelost had, » Dit besluit» 
zegt HERMES zelf inde voor
rede zijner PhilophischeBin-
leitung—• » nam ik, of lie
verj ik werd er in den win
ter 1795 door den aandrang 
des önderwerps toe genoopt, 
en hetzelve bepaalde mjjnen 
stand en mijne bezigheid tot 
den huldigen dag," Wan-
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neer hij deze oplossing gei 
vonden heeft; is niet lïaauw-
kenrig te bepalen. Doch het 
is hoogstwaarschijnlijk, dat 
hij tegen het einde des jaars 
1798 tot ëene genoegzame 
geruststelling most gekomen 
zijn , omdat hij geenszins 
aarzelde om in december van 
dat jaar de eerste H. wijdin
gen te ontvangen, en ein
delijk den 16 Februarij 1799 
priester te worden, In den 
herfst 1798 was hij tot lee
raar aan het gymnasium te 
Munster benoemd , en gaf 
hier onderrigt in de Gods
dienst en onderscheidene we
tenschappelijke vakken. Om
trent Paschen 1807 beklom 
hij hier den theologischen 
leerstoel, waarvan hij in 
1820 als gewoon Hoogleeraar 
té Bonn beroepen werd. Hier 
als mede vroeger te Munster 
gaf hij met den grootstéh bij
val lessen in de theologie 
én had altijd zeer vele toe
hoorders, tot dat hij den 26 
Mei 1831 zijn door werk* 
zaamheid uitgeput leven, na 
meermalen met de genade
middelen der stervenden voor
dien te zijn, eindigde. D e s-
zelfs werken zijn: 1.° Un-

• teriuchung der innerlichen 
WatoheitdesCkHstenthums, 
Munster, 1805, een klein 
werk. ~- 2.° Einleitung in 
die Chnst-Katholische T /L . 

ÏF*,%1A A\Pjil0°°PK*che 
Umleitung, Munster % 181 Q 
IB 8.vo^A i s vervolg v e >: 
echeen 10 jaren later 1829. 
— * Ue eerste afdeeling 

der positiven Einleitung, De 
tweede afdeeling alsmede 
de dogmatiek heeft hij in 
handschriften nagelaten, en 
zijne vrienden en leerlingen 
voeden de hoop, dat ook de
ze ten druk zal bevorderd 
worden. Reeds bij zijn le
ven , maat vooral na zijnen 
dood i vond zijn stelsel eene 
groote tegenkanting, maar 
ook vele verdedigers. Veel 
is hierover in de laatste tij* 
den over en weder geschre
ven en de latere geschiede* 
nis zal welligt ten opzigte 
van dit stelsel eenen sloijer 
wegschuiven , dien het de" 
thans levenden geschied
schrijver, wïen het om de 
bevordering van Godsdienst, 
vrede en onderlinge liefde 
te doen i s , niet raadzaam 
zoude zgn, slechts eenig-
zins op te ligten» 

HERMiAs^was uit Gaïa» 
«ê', en leefde in de2.e eeuw. 
Hij nam de dwaling van HEB-
MOGENES over de eeuwigheio 
der wereld aan, en gelooide, 
dat God zelfs stoffelijk was, 
maar dat Hij eene beziel"" 
stof was, losser dan de hooia' 
stoffen der ligchamen- »e 

gevoelen van HEBMUS was 
slechts het bovennatnurfeup-
dig stelsel der Stoïonnjjf • 
waarmede hij de leerstellig 
gen van het Christen^ 
trachtte te vereenigen. »*• 
MIAS geloofde even gel lJk". 
Stoïcijnen, dat de mensche 
Üjke zielen uit vuur en g«gj 
waren zamengesteld. 
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verwierp liet doopsel der 
kerk, hierop steunende, dat 
de heilige JOANNES zegt , dat 
J . C . door het vuur én den 
geest doopte.. De wereld 
was, volgens HERMUAS, de 
hel; en de aanhoudende ge
boorte der kinderen, was de 
opstanding. Op deze wijze 

. zocht hij de leerstellingen 
der godsdienst, niet de grond
beginselen van het Staicis-
mus te veréenigen. HERMIAS 
hadjeerlingen, die den naam 
van'Hemiati ten aannamen. 
Zij waren in Galatië, alwaar 
zij dë behendigheid hadden 
van proselieten te maken. 

H E R M U S , een Christelijke 
wijsgeer, dien men zelfs 
voor ouder houdt dan T E R -
TUI.UAWS. Er bestaat nog 
van hem eene Bespotting der 
Metdensche iBijsgèeren ( I r -
risio gentiwm), een voor de 
verdedigers der Christelijke 
godsdienst zeer nuttig werk. 
W11.1.UM W O R T heeft er te 
Oxford in 1700, eene goede, 
witgave in 8.vo, m e t V ë r n i M , . 
delingen en aanteékeningen 
van geleverd. Dezelve is 
gevoegd bij het Oratio Ta-
ttmiadGmeos. [Men vindt 
ook eene zeer goede Neder-
duitsche vertaling van het 
lrrmoGentinm, in het tijd-
schrift de ChristelykeMen-

5 8 o L 5 ! o ] . J a a r g a n S ' b , a d Z -

HERMILLY (VAQUETTE V ) , 
koninklijk censor te Parus, 

' A U . UEEh, 

in 1705, te Parijs t uit eene 
van Amiens oorspronkelijke 
familie geboren, in 1*778 
overleden, is de Schrijver 
van 1.° Histoireetc. ((?e-
sèhiedenis van Majorka en 
Minorka),ni7, in 4.to. Bij 
heeft dit werk ondernomen,, 
om tot 'een' vervolg te dienen, 
op de Geschiedenis yan Span* 
je, door FERRERAS. — 2.° 
Van de BibHpgraphie etc. 
{Parijsfihe Boekenkennis), 
met dén; heer HÜRTAÜT; dit/ 
is eene catalogus der ver
schillende werken, die in 
1769, 1770 enz. in verscheïr 
den deelen in het licht zijn 
verschenen. HERMitity heeft 
uit het Spaansch in 'hét 
Fransch vertaald, de Ge-
schiedenis van Spanje, door 
FERRERAS, 1742, en volgen
de jaren , 10 dl.n in 4.t»; 
en- Critisch tooneel, 1745, 
12 dl." i n 12.mo; het werk 
van eenen Spaarischen Be-
nediktijner, bijna in den 
smaak van den Engelscheri 
Spectator, Men vindt eenen 
brief, bijzonderheden van D ' 
HERMitLV bevattende, in het 
Année littéraire 1784,, t» 7 , 
p . 142. 

HERMINIER (NICOLAAS !•') 
leeraar der Sorbonne, theo-
logaal en aartsdiaken van 
Mans, in Ie Perc&e, ih. 
1657 geboren, in eenen ge
vorderden ouderdom, in 1735 
overleden, deed zich om zij
ne kunde en deugden eer
biedigen. Hij is de schrij-
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ver eener Scholagtike god' 
geleerdheid, in bet Latijn» 
in. 7 dl,»,' inSi'vo, 1709, üe, 
Verhandeling over de gent?.' 
de, bij het werk ingeslöten ^ 
werd doop eenige Bisschop
pen gecensureerd. Nog heeft 
men van hein 3, dl;nin. 12,mó 
over de Sacr&mente-n. 

, HÉaMWNE.—ZiePYRRHÜ!?. 

HERMOGENES , een bouw-
kun st enaar, t e A labanda , 
eVne.stad van Carië, gebo
ren, bouwde' te "Magnesia 
ëenen, tempel van DIANA en 
eénen anderen van BVCCHÜS. 
, %;TK,uvi«s,sehjijftbem al het-
gene toe, wat er bet schoon
ste 4s in -de bouwkunde* Hij 
had over dessev̂ ujgst eer), boek, 
gesebreven, $at niet tot qns: 
is gekomen,. 

HËtoioGENES, een beroem* 
dfe; redenaar, te Tarsng iri 
'Cificiè' geboren, onderwees* 
reeds jm den ouderdom van 
15 jaren, en schreef met 
roem in de 2.« eeuw der kerk. 
E,r bestaan vajn hem Boeken 
in, het Grieksch over de Me-
torica, met de andere Gfriek-
sche redenaars, Venetië. 
1508en 1S09, 2dl.ninfol., 
waarbij men, de Latijnsche 
redenaars heeft gevoegd, 
1523. Men zegt, dat hij in 
oen ouderdom van 24 jaren 
allesvergat, wat hij wist, 
en dat, toen zijn ligchaam 
na zijnen dood geopend werd", 
men bevond, flat zijn hart 
met baar bewassen en bui

tengemeen groot was» AN-
TIOCHÜS, de drogredenaar, 
zejde van hem» dat hij ^C 
grysaard in, zijne .jeugd+ 
en een kind in zijneto,our 
derdom wat geipeqst. 

HFRMOGENES» een ketter 
der 2.e eeuw, door TERTPI.* 
-iUNUs en OBIGENE^ weder* 
legd, verspreidde zijne dwa
lingen in Afrika, Hij bad 
bet Christendom latei) varen, 
om het Stoïcismm te omhéJ-
*en. Hij, beweerde, dat de 
stof mede-eeuwig met M 
was?, en <Jat de Schepper W 
alle schepselen uit gevormd 
had. Het was aan deze stot, 
dat hij al de onvolmaakthe
den van dit heelal toesebreei, 

HERMptAUS BARBA,RUS« "r* 
Zie BA^UB^P* 

HERMONDAKVM-WBCHENWWF 
DE), eerste lijfarts van™1'-
•Ï.1PBWS dengchoane, ^mm 
zijne: kunst te &0»Wj?% 
en te Parijs uit, en het w 
handschrift na, een ne*»n 
kundige leer^ursns^, ve* 
deeld in 5 verhandeling 
getiteld Chirurgia et aW[ 
dotarmm. Het is. v,a«, W 
jaar 1306- Men b e v o e r 
handschriften van ro.w "J 
bliotheëk des koning» *an 

J?ran&rif&. 

HKRNANDEZ (FRANCISCÏ*)* 
lijfarts van PHIMPP^ »£ 
heeft in het H « h ' / e f i 

: eene Qzschiedenis d%?'#r» 
ten, dieren en, dgt*fw 
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van Mexico, in het ïatijn, 
Rome, 1651, 2" dl.n in fol., 
op prijs gesteld en zeldzaam. 
Hij had een gedeelte van zijn 
leven in dat land doorgebragt. 

HERO, eene beruchte pries
teres van VENUS., woonde bij 
den Hellespont» LEANDER, 
een jongeling uit Ahydo*, 
die haar beminde, trok alle 
avonden die , zeeëngte al 
zwemmende over, om haar 
te bezoeken. Zij ontstak 
boven op eenen toren eene 
vuurbaak, waarnaar hij 'in 
de duisternis des nachts zij* 

-ne rigting kon nemen} maar 
nadat ÏJEANDGR in den over-
togt verdronken w a s , wierp 
HEHO zicji «it wanhoop in 
de zee, en kwam er even
zeer in om. 

HERODES de Groote, of de 
AsAdloniter, wijl hjj in het 
jaar 71 vóór de Christelijke 
tijdrekening» te AsAalon, 
eene stad van Jufon* geho* 
ren werd, was de zoon van 
ANTIPATER, een' Idvmeër, 
die hem het land voogdij schap 
van Galiha bezorgde. B\\ 
volgde ia den beginne de 
Partij van BnuTus en GAS-
SIUS; maar na hunnen dood 
omhelsde hij die van ANTO* 
NIUS, <Jie hem tot viervorst, 
en later t i n het jaar 40 vóór 
V V ' / 0 1 kot»ing van Jiidea 
deed benoemen. Nadat A N -
TiGOfijus, zijn mededinger, 
«We jaren later, op bevel 
van 4en senaat» ten dood was 

gebragt, bleef hjj ia het 
vreedzame bezit van zijn rijk. 
Het was alstoen, dat hij met 
MARUMNE, dochter van A« 
Ï.EXANDER , den zoon van ARIS,« 
TOBULUS, in den echt trad. 
Een andere ARISTOBULUS , 
broeder dier vorstin, ver
kreeg het hooge-priester-
schap; maar nadat HERODES 
ijverzucht tegen hem had op
gevat, liet hij hem in het 
jaar 35 vóór J . C. verdrin
ken. Vijf jaren later liet 
deze wreedaard de grootva
der der koningin verdrinken, 
zónder dat noch zijn 80 j a 
rige ouderdom, zijne geboor
te en zijne waardigheid hem 
konden sparen. Na den slag 
van Actium, in welken AN-
ÏONIUS , zijn beschermer , de 
nederlaag bekwam, begaf hij 
zich naar AUGUSTUS, die 
toenmaals in Rhodes was. 
Hij wist zijn hof zoo wel bij 
hem te maken, dat die vorst 
hem onder zijne vrienden op
nam , en hem in het koning
rijk der Joden handhaafde. 
Bij zijne terugkomst in Ju-
dea, liet hij SOHEMUS ster
ven, wijl deze aan MARUM
NE had geopenbaard, dat H E 
RODES hem bevel had gege
ven van haar te dooden, in
dien AUGUSTUS hem veroor
deeld had; en in hetjaar28 
vóór J . C. liet hij MARUMNE 
zelve, die hij eerst harts-
togtelijk bemind had, om 
het leven brengen : dusdanig 
is het gewone uiteinde der 
hevige zinnelijke liefde, 

2 
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vooral "van dié \der. .konin
gen. Na hare,n dood had 
hij een e Iev en d ige: wroeging 
over zijne' misdaad , en werd 
als krankzinnig, zoodat hij 
dikwerf aan zijne bedienden 
jbëval.? de koningin te roe
pen, , even alsof zij nog in 
het leven ware geweest. De
ze wanhoop stortte hem in 
ëene wreede ziekte, van wel
ke hij enkel herstelde , door 
ALEXANDRA ,« de moeder van 
MARIAMNE te doen sterven. 
De echtgenoot zijner- zuster 
SAIOMÉ, al de leden van het 
geslacht der Afiinoneè'rs, al 
zijne vrienden, al de groo. 
ten verloren , zoodra zij hem 
éenige achterdocht inboe
zemden, het leven , zonder 
eenige regtsvormen. Deze 
dwingeland, toonde echter 
eénige incnschlievendheid, 
in de verschrikkingen der 
pest en des hongersnoods, 
welke Judeu toenmaals ver
woestten. Hij liet al zijn 
zilverwerk smelten, verkocht 
dé zeldzaamste en kostbaar
ste meubelen zijner apparte
menten , ten einde de alge. 
meene ellende te verligten. 
Hij voegde bij deze schoon* 
daden, die', van den tempel 
in. het g'aar Ï9 vóóv J. C., 
te doen herstellen en ver-
grooten; maar hij bezwalkte 

denzoen, dezer laatste,door 
op dit heil,ge gebouweden 
arend:van JUWTER o f ' ^ 

Romewschen adelaar te doeri 
|lönten, e n d o o r J B D A S , ^ 
&°WSierde, die het volk 
bewogen had, o m d e n z e J * 

[]. neder te storten,' levend te 
doen verbranden; door een 
tooneel en een auiphitheater 
te bouwen, waarin 'hij van 
5 tot 5 jaren, gevechten ter 
eere van AUGUSTUS deed vie
ren. Deze keizer Was er zo» 
gevoelig over,'dat, op zijne 
tweede reis, welke hij door 
Syrië deed, hij hem het op
pergebied over drie nieuwe 
gewesten gaf. De erkénte» 
nis van HERODES, werd ais-
toen tot aan de goddeloosheid 
gedreven; hij liet Voor zij-' 
nen weldoener even als voor 
eenen God, eeneri tempel en 
eene stad bouwen* AUGUS
TUS stond hem alles toe; en 
toen hij, eenigen tijd daarna 
zijne beide zonen^ AI<EXAN" 
DEit en AniSTOBütus bij hem 
beschuldigde, verkreeg ni) 
de vergunning, oni hen te 
straffen, indien zij schuldig 
waren. Dit gedrogt, naar 
het bloed zijner eigene kin* 
deren dorstende, liet nen 
beide wurgen. Meriwili ?at 

het bij deze gelegenheid'S» 
dat AUGUSTUS zeide, dat nei 
beier wus, fat varken,"™ 
de zoon van HERQDSS\K 
zijns maarMAcaóBiüshonflt 
staande, dat deze nitdroK-
king van AUGUSTUS nee" 
plaatsgehad, tenopzigtevan 
«enen zoon van HEBOMS»» 
den moord* der • onnowwg 
kinderen gewikkeld: f" 
wraakroepende bloedpleg"»ë' 
waarin die barbaar *ijneë« 

heele wreedheid ^ ^ T l 
heerschzucht, aan den fla* 
legde. De MussiA* ««» te 
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Bethlehm gebaren; hij,zond 
soldaten/ naar het grondge-
bied dier stad en, derzelver; 
omstreken, met bevel, om 
alle mannelijke kinderen, be
neden de twee jaren te ont? 
zielen. De, maat liep over.' 
Twee, of drie jaren, na.de ; 
geboorte van Jf C. stierf H E - ; 
BODES , dpor, de wonnen weg-
geknaagd. Daar hij,wist, dat 
de dag van zijn; overlijder», 
een feestdag voor de Joden 
moest zijn, beval hij , dat; 
men de voomaamsten der na
tie in,de renbaan zoude op
sluiten, ten einde dezelve te. 
doen sterven, op ;den pogen-••. 
blik, waarop hij den geest" 
zonde geven » opdat alzoo el
ke familie tranen te storten1 

zoyde hebben ; maar dit even 
zoo verschrikkelijke als bui- > 
tensporige bevel,, werd niet
ten uitvoer gebragt. Zou 
men hét kunnen gelooven ,, 
dat deze booswicht nog; vlei-
jets en dweepers had? Zijne 
grootheid verblindde zooda
nig, eenige onnopzelen , dat 
zij hem voor den MESSIAS" ' 

-hielden: hetwelk aanleiding 
gaf, tot de sekte der Ilero-
dianen. HERODES was, de 
eerste, die de grondslagen 
der Joodsche republiek schok-
t e*. Hij verwisselde naar 
willekeur de opvolging der 
opperpriesters, verzwakte de 
opperpriesterlijke " waardig
heid > die hij willekeurig 
maakte, en ontzenuwde het 
gezag van den raad der na
tie, 'die niets meerwas, '.liet 
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is altijd door, dé invoering 
van zulke nieuwigheden, dat 
natiën en rijken vergaan; 
maar 'wanneer dwingelanden 
en geweldenaars , dezelve 
'durven ondernemen, is de 
algemeene ondergang . door 
'öndere oorzaken reeds voor» 
..bereide' • .v.--^; • ••'.•.-.•'"•.. 

HERODES ANTIPAS , zoon 
van HERODES deti • Groote, 
werd, na dendood/van zijnen* 

r vader, vieryorst van Gaïileu»' 
Hij was met de dochter van 
4BETA8 , koning s der Arabie
ren geh uwd;; >. maar op HE- ' 
RODiAs, dre.vrouw/V»n zijnen., 
broeder, verliefd..', geworden 
zijnde, ontvveldigde hij haar. 
; aan hem, en verstiet zij ne 
wettige vroijw. . Om dezen 

! hoon te wreken, deed A.KE>" 
i TAS hem den oorlog'aan, en 
de troepen van HEROJ&ES wer-

: den; ̂ dikwerf • geslagene, De 
; Jfoderè waren, van gevoelen.,, 
dat deze nederlaageene straf
fe des Hemels was,. voor; 
den moord aan den H* Jo-
ANNEs 4en Dooper gepleegd, 
dien hij door eene misdadige 
toegevendheid aan de woede 
zijner minnares opofferde. 
God wreekte dessen dood; 
want HEBODES, beschuldigd-
van eenig oproer in Jvdea 
te hebben, willen verwekken» 
en zich [bij CAI.IGUI.AJ die 
hem daarenboven niet be
minde, niet kunnende regl-
vaardigen, vyerd met Heno-
BIAS naar L&MI verbannen, 
•alwaar zij-beide op eene eï-

http://na.de
http://Cai.igui.Aj
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lendige wijzft om het leven 
kwamen. Deze HERODES is 
dezelfde, tot wien J. C. door 
PifcATCis gezonden werd. 

HBRODES AGRIPPA. — ^ie 
AGRIPFA. 

HERODES ATTXCUS. — Zie 
ATMCÜS. 

HERODUNUS , oudste zoon 
van ODENATÜS , vorst van 
Palmyre. Nadat ẑ jn vader 
in 260 den koninklijken ti
tel had aanvaard, gaf h]j 
hem denzelfden titel, en kei
zer GALMANUS voegde er dien 
van Augustus bij. HERODI-
ANUS bezat eene zachte en 
menschïievende inborst, maar 
was aan, de verwijfdheid en 
den wellust overgegeven. Zijn 
vader, die hem hartstogte-
lijk beminde, gaf hem dat
gene, wat hg het kostbaar
ste in de schatkisten van SA-
POR gevonden had, en plaat* 
ste ae schoonste vrouwen 
van dien Perzischen koning 
in zijne vrouwenkamer. Daar 
ZENOBIA, stiefmoeder van HE-
RODIANUS , het denkbeeld niet 
kon verdragen, dat hij ten 
nadeele van hare drie eigene 
zonen, ODENATÜS zoude op
volgen , bewoog zij, zegt men, 
M-asöNHijj, den vader en den 
zoon te vermoorden. HERO-
DUNUS had gedurende vier 
jaren den titel van koning 
en dien van keizer geduren
de drie jaren gedragen. 

HERODIANU» , een Grieksch 

gWhiédschrifver f bragt het 
grootste gedeelte van zijn 
leven tè Rome door, alwaar 
hij , in verschillende betrek
kingen, bij het hof eh dé 
politie gebruikt werd. Hij 
leefde van de regering van 
COMMODUS , tot die van den 
3. e n

 GORDIANUS. Wp hebben 
van hem eene Geschiedenis in 
8 boeken , van den dood van 
MARCUS AURBMUS tot dien 
van MAXIMUS en BAUHNÜS. 
Zijn stijl is sierlijk, maar 
schiet dikwerf in nauwkeu
righeid der daadzaken, en 
vooral in die, welke de aard
rijkskunde betreffen, té kort. 
Men beschuldigt hem den 
MAXIMINUSSEN te zeer, en 
AiÈXAtjDER SEVERÜS te mm 
gunstig te zijn geweest. U ' 
PITOMNÜS schrijft gewoonlp 
•zijne geschiedenis slechts at, 
: ANGELO JPoLitiANuS Was de 
eerste, die dit werk IB het 
Latijn vertaalde. De meest 
geachte uitgave' vair.'dezen 
schrijver, is dié vatt M~ 
ford, 1 6 9 9 , ^ . ™ , of v«» 
Edimburg, 1704, in 2."°; 
dezelve is in het Gr.eksc» 
en Latijn en met aanteke
ningen'verrijkt. Nog heelt 
men van hem eene soort van 
Spraakkunst. Dë-WW»** 
welke met die van THEODO-
RUS vereenigd voorkomt» 
1495, in folé 

HERODUS, zuster van ko
ning AGRIPPA, en vrouw van 
Pmuppus, laatsten «M»Jjj1 

HERODES den Qroote, j » 
liet haren man , om niet w 
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noiïES AN'Tjpis, haren zwa
ger in den echt te treden. 
Het is deze vrouw, die het 
hoofd van den heiligen Jo-
ANNËS den Dooper vraagde, 
wijl dé heilige Voorlo'oper 
haar hare echtbreuk verweet. 
Zij werd met HERODES haar 
hynn verbannen , alwaar zij 
in het jaar 40 ha J«-Cé over
leed. 

HEUODOTUS , de oudste., 
der Grieksche geschiedschnj1 

vers, waarvan de schriften 
tot ons zijn gekomen, werd 
te tialiearuassm, in Cariè'y 
ïn het jaar 4 8 4 , vóór J . C. 
geboren. Zijn land was der 
dwingelandij' ter prooi: hij 
verliet hetzelve ,. om de vrij
heid op het eiland Lamo* to 
gaan zoeken, vanwaar hij 
naar Egypte , Italië en door 
geheel Griekenland reisde. 
In zijn vaderland terugge
keerd, deed hij den dwin
geland LYGDAJHIS verdrijven; 
maar deze dienst, die'enkel 
erkentenis had behooren in-
teboezemen, verwekte den 
haat tegen' hem. Hij was 
verpligt, zich naar Grieken-
land te begeven. Om er zich 
bekend te maken, vertoonde 
hij zich op de Olympische 
Spelen, en fas ér zijne Ge' 
schiedekis voor. Dezelve 
werd zoo toegejuicht, dat 
men den naam van Negen 
Muzen aan de 9 hoeken gaf, 
waaruit dezelve is zamènge-
steld. Dit werk bevat, be- I 
halve d^ geschiedenis der I 

S 

oorlogen van de Perzers te» 
gen de Grieken , van de re- • 
gering van CÏRUS tot die van 
XERXES , die van de meeste 
der andere natiën, bij welko 
hij gereisd had. Zijn stijl 
is buitengemeen bevallig, 
zacht enedel ; maar de daad
zaken zijn niet altijd noch 
wel uitgekozen, noch naar 
waarheid voorgedragen (zie 
CTESIAS). Hij verhaalt be-
lagchelijke fabelen, en al
lerlei overdrevenheden en 
valschheden. (Zie de Be
driegerijen der oude Geschie* 
denia, door LANCELOTTI , en 
Histoire etc. — Geschiedenis 
der fabelachtige tijden —• 
door GüÉRIN DU KoCHER, 
enz.j . Hij is in de oogen 
der wijsgeeren evenzeer de 
vader der logens, als die 
der geschiedenis. De beste 
uitgaven der zijne, zijn ge
leverd, door JACOBÜS GRO-
NOVIIJS, 1715, in fol.; door 
THOMAS GAI,E , Londen, 1679, 
in fol.; door WESSEMNGIUS , 
Amsterdam, 1763,, in fol.; 
en Gtasgow, 176l : , 9 dl.", 
in 8.vo Jn 1824 heeft men 
te Farijs en te Besanponin 
het Fransch herdrukt: ÏÏÉ-
RODOTUS , . geschiedschrijver 
van het Hebreeuwiche volk, 
zonder het te weten, in 8 vo; 
een werk , vol geleerde na-
sporingen , waarin de be
langrijkste overeenkomsten 
worden aangetoond. ld 1746 
heeft men iè Vijon, in 4 to 
geleerde en oordeelkundige 
"Nasporingen en Verhande-
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lingen over HEIIODOTVS , 
dóór den president BOÜIHER 
gedrukt. 

HEROKT , -Of H E R O Ü E T (A N -

TONIÜS), bloedverwant van 
den kanselier ÖJMVIER , ,was 
te Parijs geboren. "/ Zijne 
begaafdheden vóór de Fran 
sche dichtkunde, maakten 
hem bij FHANCISCÜS I. be ' 
kend , die hem in 1552 het 
bisdom Digne gaf. Hij over~ 
leed in 1568, niet vrij van 
verdenking van Calvinisimis, 
Men heeft van hem eenige 
Stukken óver de liefde, te 
Parijs, in 1544gedrukt, en 
met de Gedichten van BOB 
DKRIE en anderen, Lyon, 
1547 , in §.v<> 

HEBOI,D (JOANNES BASIÏ,I~ 
t i s ) , te Uocïistedt 'm 151% 
geboren, trad te Bazel in 
den echt, alwaar hij bij do 
boekverkoopers in soldij 
stond. Nadat de overheden 
hem den titel van burger 
hadden gegeven, nam hij 
den naam van BASUJWS aan. 
Hij overleed na 1566. Er 
bestaat van hem': 1,° ffce* 
reseologia, seu collectio the-
ologorum ad confaiationem 
hoereseon, Bazel, 1556, in 
fol. — 2.° Een vervolg der 
geschiedenis van WILLEM 
van Tijrus, achter dezelve 
gedrukt.— 3.° Qriginum et 

' antiquitatum germanicarum 
üèri; leges vide Heet Salicce, 
lUpuarïce, Alamanorum, 
enz. Bazel, 1557, in fol., 
en in de verzameling der 

oude wetten , door FREDKRIK 
LINDENBROGE , Frankfort, 
1613 , in fol.,— 4/ ' Eronijk 
van Mèntz, Frankfort, 1551, 
in fol . , in het.Hoogduitsch. 
— 5 ° Aantteheningén op 
EUGIPPIÜS. — 6.° Eene ver
taling iev geschiedenis van 
DIÓDORUS van Sicilië', en van 
die van Dicï is . — T." Bo
ni AroLUMS BildschH/li 
dit is eenè vertaling der 
Hieroglypïien v,an BÏOR-'A' 
roï,LO, — 8.° Eene Goden
leer. De meeste dezer wer
ker zijn gezamenlijk te Ba-
zei; 1554 , in fol. uitgege
ven. Hij bezat den roem van 
'wel in ' h e t Höogduitsch te : 

schrijven. 

HERONJ naam van twee 
Grieksche wiskunstenaars. 
de eene bijgenaamd de oude, 
de andere de jonge. D« e,er* 
ste bloeide onütrent het jaar 
1U0 vóór J . C . , en was een 

leerling van CTESIBIÜS- »'J 
bepaalde zich niet tot' 4e 
theorie der werktnigk"»"6 ' 
maar maakte er de toepas
sing van in de vervaardiging 
der werktuigen. Hij ver
vaardigde zelfs aulornaien 
(zelf bewegende werktuigen;-
Er bestaat van hem een boek, 
in het Latijn vertaald, on
der dezen titel i 8/pvahfg 
Uier, 1575 , in 4.»«- '•»•* 
RON de jonge is de schroei 
eener Verïtandeling over f 
krijgskunde en krijgt™' 
tuigen, in 1572, door «w* 
uodus in het Latijn vertaald. 

Men vindt deze werke" 
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onder de oude wiskuns
tenaars ,.. in 1693 in fol. op 
het Loïtpre gedrukt. Het 
is onbekend, omtrent wel
ken tijd hij leefde, v 

. * • HERON ( ROBERT ),-; een 
Schotsche letterkundige, in 
1745 geboren, volbragt zijne 
studiën aan de universiteit 
van Edlmburg* &ijne ar
moede noodzaakte hem ge
durende éénigen tijd, ten 
einde in zyn bestaan te voor
zien , om de^lessen zijhér 
medeleerlingen te herhalen; 
maar nadat doctor BI,AIR zij
ne talenten had onderschei
den, ontving hij van hem: 
weldaden, door middel van 
welke hij zijne studiën vrijer 
kon voortzetten. Weldra gaf 
niy eenige wejrkén in het 
«cht, die hem bekend maak
ten, en de voordeelige aan
biedingen van eenen boek-
yerkooper, bewogen hem in 
1/99, om zich naar Londen 
te begeven, Hij was aldaar 
aan verscheiden dagbladen 
verbonden, voornamelijk voor 
net staatkundige gedeelte , 
«ene soort van arbeid, waar-
,»n.nij uitmuntte. Hij werk
te in 1804 aan de redactie 
van een Fransch dagblad, 
en in het volgende jaar aan 

Jn 1806 Het hij d e z / b e i d e 
dagbladen varen, om een 
nwu* te ondernemen} maar 
m slaagde niet, en hij had 
strenge critièk te verduren, 
w.1 gelegenheid v * eenen 

• ' ' S 

Brief mn den hëerWiWii* 
BEFoncE, waarin hij als 
verdediger van den slaven
handel optrad; HERON ar
beidde te gelijkertijd aan zij» 
ne partikuliere werken; maar 
de opbrengst derzelve ge
voegd,bij datgene,, wat hij 
van zijne dagbladen trok,,, 
beveiligde hem niet altijd 
tegen de armoede* Door zij
ne schuldeischers vervolgd , 
werd hij gevangen gezet, en 
hij trachtte zijne gevangen
schap té. verzachten, . dpor 
de, • zamenstelling V vanJ .een 
werk, getiteldthe Comforts 
of life ( Vertroostingen dé* 
levens). — Dit geschrift 
maakte de grootste opgang. 
In minder dan twee weken 
werden er twee uitgaven uit
verkocht. Maar eene gesta
dige en moeijelijke inspan
ning had zijne gezondheid 
ondermijnd. Door eenej.ge-
vaarlijke ziekte aa^fttasti, 
schreef hij uit de gevange
nis , aan de t bestuurders van 
het, letterkundig fond*, ee
nen brief, die zeer gteschfkt 
was , om het medeleden en 
de belangstelling optêwek-
ken , en die door den heer 
Isiuëu in zijne Calémjties 

,, of anthors werd opgenomen» 
HERON werd naar een ^gast
huis van koortszieken ver
voerd, waarin hij den 13 A-
pril 1807 overleed. Behalve 
de reeds aangehaal de, schrif
ten , heeft men van dezen 
schrijver: 1.° Waarnemin
gen 'gemaakt, gedurende ee-
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rie reit door Schotland, 
17^3^ 2 41 n in 8;vö; 1799, 
zelfde 'formaat. —- 2«° Al-
'geineeiie . geschiedenis vati 
Schotland, van de oudste 
tijden, tot in Ï74S, 6 dl***» 
waarvan het laatste in 1799 
in heit licht verscheen. Hij 
hééft uit het Fransch ver
taald: de Atdbische vertel
lingen, 1792 , 1 dl. in 8.vö; 
dé Scheikunde van JFOÜR-
ciiöTf de Scheikundige viys-
bëgèërte, Londen, 1800,in 
8.vo; Brieven van SAVABt 
over 'Griekenland ƒ Brieven 
'èum DêÉWMMZ aan P A -

lïmbïïtil.m, eéh beroeni-
^(Sriêfcsóhe arts, volgens 
só|nmige¥ te Chalcedonie, 
èn vol geïfö, GAtteNus i te £f«r-
ihagoï in het jaar 344 vóór 
3. C. gèbórén , verkreeg dè 
vrijheid, om de nog levende 
ligchaméjrt van, de ten dood 
Veroordeelde misdadigers te 
ontleden, ên hield zich lan
gen tijd met deze wreedeeh 
batbaarsche oefening bezig, 
'ïh deze wijsgeerige eeuw, 
heeft trien deze ónmehschfe-
ïijke gewoonte zien vernieu
wen, enkinde r e l l j { 2 :^g a w d s 

ert vteetftdehngèn op het he
vigst ziert vervolgen. fre 
geneösheèr Cödomheeft, in 
bette verhandeling s in 1736 te 
Morence gedrukt, getracht, 
HfenöMitüs van dat Verwijt 
vrif te spreken, én beweert, 
dat hij enkel aan lijken zijne 
Rünstbêbroevingen heeft ge
daan. Men schrijft aan de. 

zen arts toe. van het eërfct. 
de leer der pols, tot dusver
re zeer verwaarloosd, met 
naauwkeurigheid te hebbeit 
behandeld: « Waardoor hij, 
zegt een natuurkundige, meer 
diensten heeft bewezen, dan 
door fcïjne ontkedkundige; 
studiën, en nog meer dan 
degene, die de ömloöpihg 
van het bloed hèbbërt ont
dekt. tZie HARVKÏ). Met 
Uitzondering der bëenkuride, 
die de natuur in elk geraam
te heeft blootgelegd, en die 
Werkelijk van bèt grootste 
belang i s , kan mett er aan* 
twijfelen, of de ontleedkun
de de geneeskunde Wel zeer 
verbeterd heeft. Wij *»» . 
niét, dat Üe laatste in het 
algemtJén krachtdadiger • «* 
gelukkige^ k , dan »" f' 
Vroegste tijden. I>i* «' on* 
getwijfeld èene der redenen, 
die L J . Kou8SBA.tr tegen dè 
ontleedkunde zoo zéerm Het 
harnas joégV Hij 8*8 ™* 
ver, dat hij dezelve als strnr 
dïg waande met deWAvenscft 

der natuur. •&*# z$ bede*' 
zijn, aeide hij (dé dfyfve-
déren van hét niènscheW 
werktuig) is zWks <f «•<* 
ontdekt te Wrden> « . 
•mm eHPtÜTARfcttusspreKen 
niet lof ófêi tfÈRÓrtW>«s* 

HEROpilJtüg, eetf M ' 
srhidv eh bedrieger. «» » 
ten tijde van JÜWÜS V^ le 
tevBÖme verscheen, g * 
klein-zoon van O. »»*« 
noerndé, en zulke ^ o w a J „ t 

schijnlijk Wist temaken," 

http://Kou8SBA.tr
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de meeste der gilden en ste
delijke genootschappen hem 
als zoodanig erkenden 5 maat 
GffiSAR verdreef hem uit Ro* 
me. Na den dood van dien 
keizei', kwam hij aldaar te*, 
rüg, en was vermetel ge
noeg, om de uitroeijing van 
den Senaat te ondernemen , 
die hem in de gevangenis , 
v/aarin men hem had opge
sloten , liet ombrengen* 

HEROSTRATÜS , een man 
van eene geringe geboorte te 
Efezè, wilde zijnen naam 
bij de nakomelingschap be
rucht maken, Verbrandde in 
het jaar 356 vóór J . C . , den 
tempel vas DIANA, een der 
zeven wonderen van de we
reld. De Efezers maakten 
eene wet, die het uitspre
ken van zijnen naam ver
bood. Wei verre dat deze 
zonderlinge Wot derzelver 
uitwerksel zou te weeg bren
gen, was dezelve.aan het 
doel van den booswicht dien
stig: zij w a s e e n middel, 
om zijne gedachtenis te ver
spreiden en te vereeuwigen; 
«naar hij Wón er niets bij , 
want dezelve bestaat enkel 
om een voorwerp van ver
achting te zijn. 

HERREBOW. — Zie HOR. 
UEBOW. 

HERRERA TonniïsiM.As(AN-
ÏOMUS) , eerst secretaris van 
VESPAÖMNÜS VAN GONZAGA , 

.onder-koning van Napelf , 
«ter groot geschiedschrijver 

der Indiè'n, onder PHILIP» 
Ptrs I I . , die, terwijl hij hem 
dezen titel gaf, dezelve met 
eeflè zware jaarwedde deed 
gepaard gaan. Hij gaf in 
4 dl.n, in fol.. eene Alge* 
gemeene geschiedenis van 
Indiè', van 1492 tot 1554, 
in het Spaansch in het licht. 
Dit zeer breedvoerige en be
langrijke werk is vrij naauvv» 
keurig en naar waarheid: 
op sommige plaatsen meent 
men te bespeuren, dat dö 
schrijver een vriend van het 
wonderbare en buitengewone 
i s : maar hetzelve komt in 
alle geschiedenissen voor; 
en welk regt zou een schrij
ver hebben, hetzelve te ver
zwijgen,'indien het wel be
wezen is? HERRERA heeft 
ook in het Spaansch geschre
ven eene Algenteene geschie
denis van zijnen tijd, van 
1584.tot 1598. Dezelve be
staat uit 3 dl.n, in fol.t 
evenzeer geacht, ten minste 
door de volken, die geerte 
geschillen met Spanje héb
ben gehad. HERRERA over
leed den 29 Maart 1625, in 
den ouderdom van 66 jaren. 

HERRERA (FERDINAND DE) , 
een dichter van Sevilla, 
wist de sierlijkheid des 
stijls, met de ongedwongen
heid der berijming, irt zijne 
Lier- en Heldendichten tè 
paren, in 1582 in het licht 
gegeven, en herdrukt in 
1619, te Sevilla, in 4.-»-
Men heeft van hem eehige 
werken in onrijni* zoo alsJ 



mi H E K . 
if. Leven van TaosfAS MO-
RUS. —: 2 ° Een Verslag van 
den oorlog van Cyprus, en 
van den slag van Lepante* 
— 3.° Aanteekeningen- op 
GAKCIAS LASSO en VEGA. 

HERSAN (MARCUS ANTO-
NIÜS); Hoogleeraar der Im-
naniora en rhelorica, aan 
het collegie van Plessis, 
en later van de welsprekend
heid, bij het koninklijk col" 
legie van Parijs, Na zich 
in die betrekkingen, door 
3e begaafdheid te hebben 
onderscheiden, van de schoo-
ne plaatsen der schrijvers 
gemakkelijk te begrijpen, 
en dezelve aan anderen te 
doen gevoelen , begaf hij zich 
ïiaar Compiègne i\)ne geboor
teplaats., alwaar hij een col-
jlegie stichtte, hetwelk hij 
dikwerf zelf bestuurde. Hij 
overleed aldaar in 1724» in 
den ouderdom van 72 jaren. 
De dood beroofde tegelijker
tijd , het vaderland van ee
nen burger, de kunsten van 
eenen vriend , de armen van 
eenen vader, de meesters 
van een voorbeeld, de leer
lingen van eenen gids , troo
ster en vergelder. Men heeft 
van hem: 1.° Oraison etc. 
{Lijkrede van den kanselier 
m QMLXBH); in schoon 
Latijn, door den abt Bos-
QUILLON, in het Fransen 
vertaald. — 2° Dichtstuk. 
ken t waarin men veel smaak 
en een zuiver Latijn op-
ft;.-?.0 Pensees etc. 
{Micfttelyke gedachten over 

den dood); —- 4.° . Het Ge* 
zang van MOZES , na den 
togt door de Roode zee, vol
gens de regels der rhetori* 
ca verklaard, door KOLLIN, 
een' der beste leerlingen 
van dezen meester in zijne 
Traite des études opgenomen. -

, * HERSCHEL (WILLEM), een. 
beroemd, sterrejkundige » te 
Hanover in 1,783. gebaren. 
Hij waö de tweede van vier 
kinderen , aan welke de va
der , een muzijkmeestar van. 
beroep, zijne kunst onder
wees. WILLEM ontving cene 
meer beschaafde opvoeding» 
dan zijne drie andere ;broe« 
ders; hij leerde eenige be
ginselen der'wijsbegeerte en. 
de Fransche taal. Zijne ter 
milie arm zijnde, zag nn. 
zich fgenoodz^akt van nog. 
zeer jong , als hoborspeler Jl> 
het muzijk corps van het re
giment der Hanoversche gar
den t e . gaan. , Hjj w>«de» 
vergezeld van zijne.n votfer». 
dit regiment naar Engeland. 
en de afhankelijkheid, waar
in hij leefde moede, verliet 
hij het regiment en bagai 
zich in 1760 naar Londen, 
Hij, maakte kennis met den 
graaf van DowWffKW, F» 
hem belastte met het onder
wijs van het voetvolk *»" 
het graafschap Dvr/iatn. V»' 
zen'post andermaal moeder 
voorzag hij gedurende ver
scheidene jaren m zijn Be
staan, muzijk en •eonoeijjjj 
vende. H i j U s d e ^ I ^ ; 
maar zijne geldmiWelen w a 
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ren zoo gering, dat hij van 
Napels haar Genua terug
komende , niets had, om 
zijnen overtogt naar Enge» 
land te betalen. Een fransch-
man, de Heer LANGLÉ, die 
hein in de eerste dier ste- ' 
den 'gekend had, -de verle
genheid , waarin hij zich be
vond bemerkende, raadde 
hem een concert te geven, en 
te dien einde stond hij hem 
de concertzaal der edelen 
af, waarvan de Heer LAN-
GÏJÉ directeur was. H E R -
SCHÉÏ, , diezelfde man, waar
van de naam tegenwoordig 
een zoo onderscheiden rang 
onder de geleerden bekleedt, 
stelde zich in deze zaal voor 
als die reizende muzikanten; 
die de straten der groote 
hoofdsteden doofloopen. Hij 
voerde er alleen een quaiuor 
uit óp de volgende wijs. Hij-
liet zich eene hobo aan den 
hals vasthechten , een Wald
hoorn aan ieder der schou
ders en plaatste zich eene 
harp tu'sschen zijne kniè'n. 
Deze zonderlinge nieuwig
heid maakte een groote op
gang en verschafte hem veel 
geld. Terwijl HERSCHEÏ. dé 
niuzijk oefende, wilde hij 
de theorie dier kunst ken
nen i en te dien einde be
studeerde hij het geleerde 
werk van doctor SMITH over 
de welluidendheid. Deken
nis , welke hij door dit werk 
verkreeg, bewogen hem , om 
«e rekenkunst beter in den 
Rfond te leeren, en hij leg
de zich toe op de beoefe

ning der wiskunde. Maar,, 
van de goederen der fortuin, 
ontbloot, werd hij verpligt 
de plaats van organist te aan- • 
Vaarden in de achthoekige 
kapel van Bath , en hij bragt 
een groot getal leerlingen bij
een. In 1783 liet hij in het 
Journal des Dames eene diep
zinnige verhandeling plaat
sen in antwoord op eene moei-
jelijke vraag over de trillin
gen van de muzy'kale snaar t 

omtrent het midden met een 
ligt ge wig t bezwaard. In-
tusschen deed de beoefening 
der wiskunst bij hem het 
verlangen ontstaan, om de 
sterre - en de gezigtkunde 
te kennen. Hij leerde de
zelve in weinig .tij ds , en na 
eenen verrekijker van twee 
voeten hoog van eenen vriend 
geleend te hebben, nam hij 
voor de eerste maal, de he-
mel-ligchamen waar. Van 
toen af werd hem deze be
zigheid als uitsluitend, en 
dikwijls in het midden der 
lessen, die hij gaf, verliet 
hij onverhoeds zijne leerlin» 
gen om den hemel te gaan 
beschouwen. Daar de prQs 
van eenen verrekijker, dien 
hij f te Londen ' had wil
len laten maken, zijn ver
mogen te boven ging, ver-
Vaardigde hij zelf in 1774 ee
nen Newtoniaanschen weer* 
kaatser van vijf voeten , door 
middel van welke hij de" 
planeet SATÜRNÜS ontdekte. 
Dit moedigde hem aan , om 
verrekykers van eene groo
tere lengte te vervaardigen, 
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dan» die, welke toen bekend 
Waren. Hij slaagde in deze 
onderneming en het gelukte 
hem er van zeven, tien, ja 
twintig voeten te vervaardi» 
gen, Hg begon langzamer
hand het aantal zijner toón-
knnstige kweekelingen te 
verminderen. In 1779 deed 
hg met eenen weerkaatser 
van zeven voeten v en gedu« 
rende acht maanden, het al-
gemeene, overzïgt der heme
len en ontdekte dateene star 
die aan de sterrekundigen 
BODE en: MAYEB, vast had 
toegeschenen, bewegend 
was* Na verscheidene waar
nemingen ontdekte hij in den 
nacht van den 13 Maart 1781 
dat deze ster eene nog niet 
waargenomeoe planeet was, 
en hij had het geluk omhare 
schijf en de wetten harer be
weging te bepalen. Deze ge-
wigtige ontdekking van HER-
SCHEI, verschafte hem Van de 
koninklijke maatschappij te 
üonden, de jaaplijksche gou* 

. den medaille en de eer van on
der de. ledenvan dit. geleerd 
Ugchaam opgenomen te, wor
den. Hij gaf in den beginne 
aan de nieuwe planeet den 
naam rmGeopgiumsidus; ter 
eere van GEORGE HL koning 
ym Engeland „• de sjterrekunr 
digen-van het vasteland ,ga
ven aan dezelve den naam van 
haren ontdekker, en einde-
*ïïk g ^ >»en haar dien van 
Vranus, het meest overeen
komende met de benaming 
der andere sterren, Dool 

beroepen, ontvingHERSCHEI, | 
eene jaarwedde van dien | 
vorst, die hem een huis af
stond te Slingif digt bij 
Windsort waar de koning 
gewoonlijk woon de, gelegen, 
en waarin HERSCHEP zich j 
geheel aan zijne gelief koos* , 
de studie overgaf. Hij on- < 
dernam er de vervaardiging 
van eenen teleskoop van veer- *, 
tig voeten, waaraan bij drie .' 
jaren werkte, van 1784 tot 
1787. Dit verbazend werk
tuig had verscheidene otire- !. 
gelinatigheden in den $p«e- ; 
gel. HERSCHEL heeft er meer 
dan, honderd veertig vervaar* 
digd, maar deze teleskoop 
is, altijd onnaauwkeurig voor 
aaneengeschakelde bewerkin" 
gen beschouwd geworden. 
Het is dus bewezen, "a* 
HEBSCHEI. tot zijne waarne
mingen der wachters van o*-
tumus t zich enkel van werk* j 
tuigen van tien tot twintig , 
voeren beeft bediend «die «e 

voorwerpen van zestjg ,tot. 
drie honderdmaal vergrooten. 
Maar de beste teleskoop van 
dezen sterrekundige, W* 
zijne onvermoeide standvas
tigheid in zijne waarnemj»-
gen en in zijne werkzame 
berekeningen, waarin wj 
door zijne zuster V»** ~T 
mum geholpen werd» «« 
eene zeldzame bekwaamftew 
en vretensohappenbezat»we
ke zelfs zeer nioeijehjk vf̂ r 

diegene waren* dia er zicb 
sedert langen t^d in oefenen. 

d» K HERSCHEI» plaatste o* v . 
Sfihutving; van, zijnen g«">ten 
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-téteskoop in ÓV Philosophi-
•ccfl frans.aetio.n- v,an 1795; 
men vindt dezelve in het 
JVansch in de Britsehe bi-
blioikeeA (1 .<? dl. der hu7i-
&ten en wetenschappen) 
en in de geschiedenis der 
sterrekunde, dpo,r JJALANDE 
(1806). HERSCHEP zelf be? 
kent echter in eene verhan
deling over de magt der te-
leskoopen, om /van licht be
roofde ligchamen zigtbaar te 
maken, die hg aan de ko
ninklijke maatschappij me
dedeelde, dat de nuttigste 
grootte dier werktuigen , die 
van twintig tot zes en twin
tig voeten is,, Hij. stelde 
aan dezelfde maatschappij 
eene catalogus v.oor van vijf 
honderd nieuwe sterren,, né- ,| 
/velige, planeten of groepen 
van sterren, en deed deze 
-catalogus voorafgaan van 
eenen •blik op de sterren 
•bollen t die het heelal uit
maken , in welke hij twaalf 
soorten onderscheidttan ver
schillende groojtten. In de 
ruimte verdiept, wist HER* 
SCHEL zich niet meer te be
teugelen, en in 1783 maakte 
hij de ontdekking van eenen 
"vuurspmvenden berg in de 
maan bekend, en in 1^87 
flie van twee andere vuur
spuwende bergen, indezelfde 
f laneet, en die in staat van 
uitbarsting scljenen te zijn. 
Maar 'indien de grootste nut
tige tele Îjfpopen de hemei-
sche; voorwerpen niet meer 
dan drie honderdmaal ver-
«woten, en gesteld, dat die 

hergen slechts eene uitge
strektheid of eene grootte 
hadden drie honderd maal 
kleiner dan de planeet zelve, 
waarin zij zich bevonden* 
dan konden zij met het door
dringendste oog niet, gezien 
worden, dewijl, volgens de 
bekentenis van HERSCHEI. zei-
ven, derzelver mindere uit
gestrektheid van drie hqn-
derd malen het uitwerksel 
van het teleskoop vernietig
de , dat slechts op zijn hoogst, 
drie honderd malen vergroot* 
Verre van ons, de be
roemde talenten van den ster
renkundige te willen tekort 
doen, maar men moet de 
wetenschap niet met de droo-
merij e» der geleerden ver
warren. Vele Verhandelin
gen van HER SCHEI, zijn door 
de koninklijke maatschappij, 
van Londen, van 1,783 tot 
1818 in het licht gegeven; 
onder deze Verhandelingen 
is diegene, welke betrek
king heeft op de nevelach
tige sterren ^ en die deze 
sterrenkundige sterren of zon
nestelsels van eene verba-

,. zende verwijdering meent te 
[ zijn .zoodanig, dat haar licht 

om, tot flns te komen, twe» 
millioenen jaren moet beste
den. Wij laten aan de ge
leerden te beoordeelen over, 
of dit gevoelen aangenomen» 
kan worden en vrij is van> 
overdrevenheid.. HERSCHEI» 
vervaardigde, op deaanhour 
dende verzoeke»" van ver--

! schillend*, vorsten, telaskoo-
pen vanhuitengemeene groot-

http://frans.aetio.n
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te en dienende voor de waar
nemingen der sterfekundi» 
gen van bijna geheel Euro
pa , waar zijn naam beroemd 
werd. Hij ontving van de 
hooge school te Oxford den 
rang van doctor in de regts-
geleerdheid, een e uitsteken
de gunst, die zij niet dan 
bezwaarlijk verleende, zelfs 
aan diegene, welke in die 
scholen studeren. Koning 
GEORGEIV., toenmaals prins 
regent, droeg hem in 1816 
de Guelfen-orde op. Hij 
was daarenboven voorzitter 
der koninklijke maatschappij 
te Londen, correspondent 
van het Fransche instituut 
en lid van andere geleerde 
genootschappen. HERSCHEI. 
verstond de Fransqhe en Ita-
liaansche talen, sprak en 
schreef het Engelsch geleer-
delijk, en de hobo-Speler zag 
zich door zijne oefening en 
zijn geduld overladen met 
eere en leefde in onbekrom
penheid. In zijnen ouderdom 
had hij zich naar üpton, 
m, het graafschap Bërh. 
begeven, a lw aar hij zijne 

sterrekundige waarnemingen 
voortzette, die hij njftaf. 
brak dan weinige dagen voor 

S i n ? V°°TVaIIen- «a 
UpLd\rochiaIe * " * van 

Mlkrede werd door den hier 
Foim1ER, den 7 Junij i S 
«»de akademie van^eten.' 
schappen uitgesproken. Zii-

1 « 0 geboren, legde zich 

met een goed gevolg op de 
sterrekunde toe, en had deel 
aan de werken van haren 
broeder, met welken zij heeft 
medegewerkt aan de Catalo-
gue of Stars {Lijst der ster
ren 3 erkend in de waarne
mingen van FLAMSTEED , die 
niet in de Engelsch Cata
logus voorkomen) door W» 
HERSCHEI., met eeneFerza-
meling van Errata, opge
merkt door CAROLINA HEB* 
SCHEI. , Londen, 1798, in 
fol. Deze zelfde dame heeft 
van 1786 tot 1791 vijf staart-
sterren ontdekt: en zij heeft 
aan de koninklijke maat
schappij van Londen verschei
dene belangrijke aanmer
kingen medegedeeld. HEB* 
SCHEI, heeft eenen zoon na* 
gelaten, die met eere net 
voetspoor van zijnen vader 
volgt, en die lid is van de 
hooge school van Cambridge. 
Hij heeft verscheidene wer
ken in het licht gegeven» 
en onder anderen eene ver
taling in het Engelsch .der 
Grondbeginselen der diffe

rentiaal rekening van U' 
CROIX. 

HERSENT of HERSAN (K*" 
KEI.), een Parijzenaar, <»* 
tor Aér Sorbanne, eerste 
priester van het OratoriM* 
daarna kanselier der ««* 
van Meiz, is voornamelflK 
bekend, door het beruchte 
eh niet zeer gewone We«» 
getiteld: Optatus ^ ' 1 
cavendo schismate*; *°, " ' 
it» 8.vo Dit bijtend Wel t e 
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gen den kardinaal van Ei» 
CHEMEÜ,; die zich töt : pa
triarch scheen te wUlen doen 
verklaren (*), aan de pre
laten der Gallicaansche kerk 
gerigt, werd door heli , en 
door het parlement; Veroor
deeld, als geschikt, om. on-
eenigheid te zaaijen tusschen 
kerk en staat. s> De hevi
ge en van natuur pverdre-, 
ven schrijver, zegt de, abt 
BÈRAUW, die hem genood
zaakt had, om de Congrega
tie van het Oratorium te 
verlaten , kon ongelijk heb
ben * in de wendingen en 
kwinkslagen zijner warme 
welsprekendheid; maar zij
ne bekommeringen ten op-
zigte der scheuring, waren 
niet geheel hersenschimmig. 
De prins van CONDE , die , 
noe gehecht hij ook aan het 
•Roomsche geloof en de Ca-
tholijke eenheid w a s , voor
zeker echter geene dwaze 
verbeeldingskracht bezat , 
sprak over deze geduchte 
scheuring, als over een bijna 
onvermijdelijk ongeluk, in 
den staat, waarin de zaken 
waren." Pater RABABDEAU 
(zie dat artikel) ondernam, 
om het OptatU Gallas te 
wederleggen, en slaagde zeer 
slecht. ÏZAAK HABERT d e e d 
zulks met meer geluk iti 
zijne verhandeling; De con-

'•XII» DEEL. 

sëmu hierarchitë et monar
chie. Maar het beste ant
woord was de dood des kar
dinaals van ItiCHFXiEtr, in 
die omstandigheden voorge
vallen. Het Fransche pa
triarchaat daalde met hem 
ten grave of liever verviel 
in het n ie t , waaruit hij al
leen , zich had kunnen vlei-
jen van het te 'zullen trek
ken. HERSENT begaf zich 
naar Rome , en zijne onstui
mige en driftige genie be
haagde aldaar even zoo min 
als te Parys. Na de Lof* 
rede van den heiligen Lo» 
DEWfJK gepredikt, en er 
Janseniste dwalingen in ge« 
mengd, te hebben, werd hij 
in persoon voor de regtbank 
van geloofs- onderzoek ge
daagd , en wijl hij weigerde 
om te verschijnen, werd hij ge» 
exeommuniceerd. In Frank
rijk teruggekeerd , overleed 
hij in ltiöO op het kasteel 
van Largoue in Bretagne* 
Men heeft van hem, TJjk-
redent Leerreden, eenige 
schotschriften tecen de door 
hem verlatene Congregatie; 
eene vertaling in hefcfransch 
van den Mars Gallicus van 
JANSENIUS »Bisschop van Ipe-
ren, enz. 

HERSILTA , dochter van TA-
TIOS , koning der Sabijnen , 

(*) Wij deelen niet in het gevoelen ran den abt DE F E U Ï I I . ' 
«JWigte van dit gewaand ontwerp van den kardinaal va» KICHKUH'-
*ie dat artikel. „ . 

Frantehe Vervolgen. 

ten 
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ROMULUS nam haar voor seich 
toen de Romeinen de Sabijn-
sche vrouwen schaakten. Na
dat haar' vader den oorlog 
aan dien vorst verklaard had, 
wist zij te bewerken , dat 
de heide koningen den vre
de sloten, en zij huwde met 
BOMULUS-. Deze verdwenen 
zijnde, waande zij hem dood , 
en had er zulk eene leven
dige smart over, dat JCJNO, 
om haar te troosten, haai' 
ook in den hemel opnam, 
alwaar deze vorS.fin haren 
echtgenoot wedervond. De 
Romeinen rigtten hun» on
der de namen van QUIRINUS 
en Ös.i altaren op. 

HERTIUS (JOANNES NICO-
liAAs), hoogle&raar in de 
regtsgeleerdheid en kanse
lier der Universiteit van 
Giessen, werd in de nabij
heid dier stad geboren, en 
overleed in 1710, in den 
ouderdom van 59 jaren. Men 
heeft van hem verscheidene 
nuttige werken voor de ge
schiedenis der eerste eeuwen' 
van Duitsckland. De voor
naamste zijn: 1.° flotitia 
veteris francorum regni, 
1710, in 4to Dit is een 
beknopt overzigt der eerste 
tjjdcn van het koningrijk 
frankrijk, tot aan den dood 
van LODEWIIK den vrome. 
2.° Commentationes et opus-
cula , ad historiam et geo-
graphiam GermaiiicB antiqucs 
tpeefantia, 171?, in 4,to 

* HERT2BERG(EWAI.DFRE» 

DERHTI Graaf van), beroem- ' 
de kabinets - minister Van 
FnEftERiK SI., koning van ' 
Pruissen, werd den»2Sept, j 
1725, • te LelUn bij Nêtt- [ 
stettin, uit eene arme, maat 
beroemde familie geboren. j, 
Hij volbragt zijne Studiën te j 
Stettin, alwaar hij reeds in | 
dert ouderdom van 17 j aren 
in het iatijn schreef; 6?' f 
slachtknndige geschieémt 
der eerste keizers van Ooi-
tenrijk. HERTZBERG ging vér-
volgens zijne studie aan oè. 
Universiteit van Balie> voort
zetten ; en na dezelve ten einde 
te hebben gebragt'., werd H 
tot secretaris van bet minis
terie van buitfenlandsche *«• ! 

ken benoemd. Weldra «erd 
zijne bekwaamheid voor *le , 
staatszaken door FRBDEBIK 
opgemerkt, en dez*/°.rSt 

verbond hem in hoedanig
heid van raadsheer aan «F . 
prnisisch gezantschap WJ "« 
hof van Weenen. Door «J* 
ne werkzaamheid en znn De-
leid , wonhijalmeerenineer 
het vertrouwen van:*B»»> 
BIK, die hem tot het jnmV-
terie van buitenlandsche «^ 
ken beriep. Deze vorst ver
smaadde zijtien raad. nij«» 
wanneer het zelft om

 1(1. 
vormen van plans- tot ve 
toeten te doen was; «» z 

den behoefde hij zich » D , 
rouwen , dezelve W ^ 
te hebban. Toen Oosten^ 
en Rusland in 17*2 fle „ 
ste verbrokkeling van r 

len besloten had"enL,„ 
UEBTZBERO van geV<*»en' 
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dat hij uit belang der mo
narchie , de regten van zy-
nen vorst moest doen gel
den, steunende, op de af
scheiding der provinciën van 
West'Pruissen, in 14ö6 ge • 
daan;.maar hij keurde deze 
verdeeling niet goed. HERTZ-; 
BERG was bij de laatste oogen-
biikken van FREDERIK I I . te
genwoordig.. De nieuwe ko
ning FllEDERIK WlMiEM I I . , 
overlaadde hem met gunst
bewijzen, en bevestigde hem 
in zijnen post van minister 
van buitenlandsche zaken. 
HERTZBERG droeg door zijne 
pogingen bij , om de rust in 
Holland te herstellen, en 
het congre's van Reichen-
bnch, waar men het spoor 
bijster werd, wijl men zij
nen raad niet had opgevolgd , 
was de slotsom van zijne be« 
k\Vaamheid en zijn vernuft, 
fcenige misnoegdheden be
wogen hem in 1791, om zijn 
ontslag te vragen, dat de 
koning slechts gedeeltelijk 
aannam. Hij ging voort bij 
de zittingen van den staats
raad tegenwoordig te zijn; 
maar hij nam geen deel meer 
aan de werkzaamheden. In 
1793 rigtto hij bij inteeke-
nmg in Pommeren een mar
nieren standbeeld, ter eere 
van FREHERUC II . op. Dit 
«edenkteeben werd den 10 
vctöber yan hetzelfde jaar 
ingewjjd; en de graaf van 
HRHTZBEBG sprak bij deze 
gelegenheid de lofrede van 
F»EBKR»K I L uit„ Deze 

T 

staatsdienaar overleed den 27 
Mei. 1795, na Pruissen ge
durende eene halve eeuw ge
diend te hebben. Men heeft 
verscheiden staatkundige me-
moriën en acht Akademische 
verhandelingen, over ge
schiedkundige onderwerpen, 
Berlijn, 1787, in 8.vo van 
dezen grooten staatsman in 
het licht gegeven. 

HERTZIG (FRANCI&CUS), te 
Muglitz in Moravië, in 
1674,geboren, werd Jesui t , 
en overleed te Breslau in 
1732, Hij gaf verscheiden 
werken tegen de Jansenis
ten, Bohemisten, Schwenk-
feldisten en andere ketters 
in hel licht. Men onder
scheidt dat, hetwelk ten t i
tel voert: Calvinus Corne-
lii Jansend Yprensis epis-
copi, sancteB scriptures, pon-
tificibus, conciliis et sanc» 
tis patribus prceprimis Au-
gustino, e diametro, oppo-
situs, Breslau, 1716» in 
12.mo 

HERVE of HERVEUS, werd 
den 6 Juli} 900 tot Aarts
bisschop van Reims gezalid « 
en nam op denzelfden dag 
het voorzitterschap waar» 
in eene kerkvergadering, uit 
elf Bisschoppen bestaan» 
d e , waarin hij dén ban
vloek over de moordenaars 
van FULCO, zijnen voorgan* 
ger uitsprak, en de lichte» 
der kerk deed nitdoovoo (dl* 
i» het eerste voorbeeld va» 

2 
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dit gebruik,) Hij hield met j 
zijne suffraganen verscheiden 
Concilien; het broemdste is 
dat van Trosley, een dorp 
bij Soissons, in -909, waar
van hij de akten heeft ge
schreven, Hij werkte veel 
aan <ie bekeering der Noor
mannen, die-nog in dedöis* 
ternis van het -heidendom 
bedolven waren. Paus JOAN-
NES X. betuigde hem zjjné 
tevredenheid over zijnen ij
ver. Na zich eindelijk door 
zijne zachtmoedigheid, zij
ne liefdadigheid, en zijnen 
ijver voorde kerkelijketncht, 
geacht en bemind te hebben 
gemaakt, overleed hij in den 
geur van heiligheid, den 2 

. Julij '922. Behalve >de akten 
van het Concilie van''.jtfyo*-. 
ley, heeft jmen van dezen 
prelaat nog een werk aan 
WIDON, Aartsbisschop van 
Rouunen opgedragen , in 23 
hoofdstukken verdeeld, over 
de boete, die men aan we* 
dera£vaHigen moet opleggen, 
welke na gedoopt te zijny 
tot de afgoden terugkeer en. 
Hetzelve komt voor in de 
bibliotheek der kerkvaders, 
en in de laatste uitgaven der 
kerkvergaderingen. 

HEKVÉ of HERVEUS, «en 
«enediktijner uit Bourg. 
Vieu, die omtrent het jaar 
1130 leefde, van wien men 
een Commentarium op ISAÏ-
AS, en een ander op de brie-
Ven van den H. PADLUS heeft, 
met de werken van den H 
ANWUHUB, i n d e Keulsche 

uitgave gedrukt. 

'HERVÉ (NATAUSofNoëL), j 
bij genaamd de Bretagner (ie 
Breton), wQl hij uit Neder-
Breiagne was:'',- was in 1318 • 
de I4 e , overste der orde van , 
den H. DOMINICÜS, en een * 
der y verigste verdedigers van 
de leer van den H. THOMAS. ; 
Hij overleed teJXatbonne u f 
1523* Men heeft van heini , 
1.° Commentaren op het 
boek der spreuken. '—2; 
Eene Verhandeling *wr de • 
magt des panses. >— 3. Ee- • 
ne Verdediging Jer f redtè-
Meeren, en verscheiden an
dere werken in het Latijn. 
geleerd, maar vrij slecht ge
schreven. Hij was een om", 
dié eene zeldzame deugden 
eene beproefde voorzigt'gbeia 
bezat. Hjj vervaardigde ver
scheiden statuten * om w 4J 
ne orde den vrede te onder ,. 
houden, dieeenige valsche 

mjstikers begonnen te Storen. 

HERVET«3fiNTUNÜS),leej-
aarderiSor^««e,inl4W 
Olivet bij Orléangg^' werd door den kardinaal f o 
sus naar Bome beroep*" • 
om aan de Latijnsche vef

 g 
liög der Grieksche schrijver 

telrbeiden. Zijne ^ 
kunde, en de zachtheid „ 
zijnen omgang, vervnerv 
hem de vriendschap van d ^ 
kardinaal en van al « ^ 
roemde mannen van * . 
.Na met roem 0 P i | e

n i te 
vergadering va» J J J , hjj 
zijn verscheneni Rwm 
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iü Franhrtyk terug, alwaar g 
hij groot-vikaris van Noyon }. 
èh Orleam r en later dom
heer van Reim* werd. Hij 
overleed in die stad in 1584. 
HERVET bezat «neep vlijt dan 
begaafdheid i en meer kunde 
dan, smaak;. Men hef ft van. 
hem eene menigte werken-: 
1.° Twee latijnsehe Rede
voeringen in/de kerkverga
dering van Trefite uitgesproj 
ken, In de. eerste dringt hg 
op de noodzakelijkheid aan , 
o,m de kerkelijke tucht te' 
herstellen ; in dé tweede han
delt hij over de geheime hu
welijken, — ,2,*° Verhande
ling over de onlusten van 
hetJaar 1 §ii2in Frankrijk*—> 
3,° Tjerken over de weder? 
leggende godgeleerdheid'," en 
vertalingen der kerkvaders* 
—• 4.*' Eene slordige verta
ling der kerkvergadering van 
Trenté. Zjjne 'Pransche ver
talingen kunnen niet meer 
gelezen, worden , wijl de taal 
verouderd is; maar 'delatijn
sehe hebben derzelver waar
de behouden. Behalve de 
metitoriè'n van /NICERON , kan 
men over HERVET raadple
gen, de Lofrede der geleer
den door TREISSIER en de 
aanteekenkigen van LAMON-
KOÏE, in de nieuwe uitgave 
der Bibliotheek van la Croix 
du Maine. 

HERVES; (JAMES), de zoon 
van een* Anglikaansch pre
dikant, en zelf leeraar ie 
Hardingstown , in het graaf

schap Norhhampton, in 1714; 
den 23 DeGcmber 1̂ 758 overle
den , is niet minder in•Frank
rijk danin zijn vaderland be* 
kend, doof zijn Dichtstuh 
otter de graven,' en zijne 
Overwegingen. Deze schril» 
ten dragen den stempel eener 
Wijze èn heilzame zwaarmoe-» 
digheid, die, zqnder de ge^ 
nietingen des aardschen le
vens te storen, de ziel aan, 
een gelukkiger en duurza-: 
mer léven herinnert.••';., Men 
vindt in dezelve, eene gevoé-v 
lige overeenkomst met de 
Nachtgedachten- van YOUNCT.' 
Dezelve hebbenin Engeland 
eenen Verbazendeh opgang 
gemaakt, en meer dan vijf-: 
tien uitgaven gehad*. HER-
•VEY , de zanger en vriend 
der' christelijke weldadig
heid, Werd van zijne ge
meentenaren bemind, Ottv 
welke hij zich van allen ei* 
gendom ontblootte». H ĵ bezat 
alle deugden, welke men bui
ten de ware godsdienst, wel
ke men wil, dat hij heimelijk 
zou |zijn toegedaan geweest, 
kan hebben; maar men hééft 
zich wel gewacht zulks in 
zijne zeer breedvoerige Ie» 
vensbeschrijving te sseggen % 
welke men aan net hoofd der, 
aangevoerde werken vindt. 
Nog heeft men van hem: 
Aanmerkingen op de brieven 
van Box-rmsnom, 1753, 
in 8.vo; en Zamenitpaaken 
en Brieven over verschillen
de onderwerpen, 1755, 3 
dl.n, in 8.ve 
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H E R V I E U S I nE LA 1Ï01SS1ÈRB !| 

( SIMON J. — Zie BOISSIÊRK. 

* 1ÏËRV1Ï.LÏ;(LODEWUIC K A 1 

HEL graaf vanj, te Parijs , 
in 1755 geboren, .sloeg da 
loopbaan der wapenen in . 
Hij diende in 1779 , in A-
mèriha, als tweede luitenant 
in hel regiment der marine. 
Hij onderscheidde zich in 
dezen veldtogt, en verkreeg 
kort na zijne terugkomst, 
het regiment van Rohan-Sou-
bite, welks standaard hij 
moediglijk tegen de revolu-
tionnairen verdedigde, die 
zich in 1789 van deuzelven 
wilden meester maken. In 
het volgende jaar werd hij 
tot kolonel der constitution-
nele garde van LODEWIJK 
X V I . benoemd, en later tot 
veldmaarschalk. Deze rang 
verschafte hem de gelegen
heid,, om zijnen ijver en zij
ne werkzaamheid in de ver-
dediging van zijnen vorst aan 
den dag te leggen. Op den 
20 Junij 1792 waakte hij met 
den maarschalk DEMOUCIIY, 
voor de veiligheid van Lo-
DEWIÏK X V I . , en op den 
noodlottigen dag yan den 10 
Augustus,, wilde hij ander
maal dezelfde eer 'hebben , 
hij verliet hem gceneri oo< 
genblik, én hij was het, die 
door den koning belast werd , 
den Zwitsers het bevel te 
brengen, hun vuur te staken, 
loen hy zijnen vorst in de 
gevangenissen des tempels 
B<>g opgesloten, stak D 'HER. 
VIM.Y naar Engeland over, 

alwaar hij een fransch regi
ment aanwierf. In 1795 
landde hij den 27 Junij aan 
het hoofd der eerste afdee-
ling van het corps der uitge
wekenen in Brelagne, maak
te zich meester van Carnacy 

en vervolgens van het fort 
PentMèvre, waarvan de be
zetting zich onder zijne stan-' 
daards schaarde. Maar hij 
kon zich met den heer ns 
T,A PinsAYE, eenen anderen 
bevelhebber van den veldtogt 
in liretagne niet verstaan, 
en weigerde , om voorwaarts 
te trekken , ten einde zien 
niet van de bescherming des 
smaldeels te verwijderen. 
Den 5 Junij verliet hij ttff 
itac , en week naar het schier
eiland Qviberon, alwaar Mj 
bijna gelijktijdig door de" 
generaal ÜOCHB ingesloten 
werd. Men kondigde eene 
bezending van duizend man
schappen aan , door <>e" 
Heer DE -SOMBBBUII• B«>gj 
voerd; maar , om onbek ^ 
redenen, verzette D H f 
v i H Y z i c h tegen de ontMM 
ping dezer afdeahng. i 
heeft beweerd, «at *" 
w a s , om "alleen de eerv 
den slag te h e b b e n d e n ^ 

op het punt stond, yan d l Republikeirien te leveren 

Volgens de verklar ing, 
welke hij voor zijn ov^ l 
den heeft gegeven, zet ', 
enkel danrom wjn«» J" j e 

met drift door, * » « « , 
hij versterking f e " X (| ie 
i„J de hoop van g » ^ 
overrompelen. *J* * 
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HOCHK hield de hoogten van 
Bainte-Barbe bezet, Me 
Heer na VAÜBAN ,. die-in 
eene der havens van. (lui-
beron was ontscheept, moest 
aan het hoofd, der Ckauafis, 
de Republikeinen in den rug 
vallen, terwijl D'HERVIWJY 
hem e» front zonde aantas
ten: maai* DE VAVBAN was 
genoodzaakt cenen grooten 
omweg, te nemen; de sei
nen , welke hij gaf, werden 
door D'HERVHJ.Y niet begre
pen-, en deze moest alleen 
de geheele krach!inspanning, 
van het Republikeinsche le
ger verduren. Zijne troepen 
werden met een groot ver-
hes geslagen, en hij zelf 
werd doodelijk gewond* Hij 
toonde intusschen den groot
ste»» moed, en verliet het 
slagveld niet, dan nadat 
hij het overschot. van jsijn 
leger in, goede orde den'af-
togt zag kiezen. . Hij werd 
aan boord van 'een Engelsen 
fregat gebragt, dat hem naar 
Engeland overvoerde. Hij 
overleed te Londen den 14 
November 1795. Men moet 
hem verwijten zijnen togt 
met veleonvoorzig'tigheiden 
laatdunkendheid te hebben 
aangevoerd; maar men kan 
zijne regtschapenheid en zij
ne getrouwheid aan de ge
heiligde zaak, welke hij tot 
zijnen laatsten zucht verde
digde, niet genoeg prijzen. 

ÜEnWAIlT (JoANNES CJEOÏi-
f-is), kanselier van Begeren , 

in de 17.? eeuw, was; uit 
pene Patricische familie van 
Angtbttrg gesproten* Hij 
was een eigenzinnige geleer
de , die de zonderlingste ge
voelens aannam,, en dezelve 
niet meer spitsvindigheid dan. 
rede verdedigde. Men heeft 
van hem ; 1.° , Chronologie 
nova et «era,.1612en 1626, 
2 dl.» in 4vto _ 2.°' Admi-

. randa ethnic(Z tlteologies 
mysteria propalata, 1626*. 
in 4.w Bij :beweert, er in *•' 
dat de winden , de met zeil
steen bestreken naald enzv 
de eerste goden der Egypte* 
naren zijn geweest, en dat 
men dezelve onder geheim
zinnige namen aanbad. — 
3.° Eene Verdediging voor 
keizer LODKWUK van Beije* 
ren tegen JBzovius. 

HERZREUÖ. — Zie HERTZ-

BERG* 

HESBÜUN (JACOBTJS), graaf 
van Boihwel in Schotland a 
had , volgens het algemeen 
gevoelen , deel aan don moord 
van HENDRIK, lord JDAJIN-
LEI , ,die met MARIA, ko-
ningin van Schotland ge
huwd was, en dien de Schot-
sche geschiedschrijvers, ko
ning HENDRIK noemen. Hft 
had de vermetelheid zich 
meester te «laken van de 
koningin , haat naar Rua> 
bar te geleiden, en haar te 
noodzaken, met liem in den 
eeht te treden. In regten 

I betrokken, *»« hij waar-
4 
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schijnlijk, Van den moord vari 
HKNOKIK overtuigd zijn ge
worden , indien dé eerlooze 
MURKAY hem niet had dotn 
ontsnappen, ten einde aan 
de koningin «enen bcslïsseri-
den getuige harér onschuld 
te ontnemen. Hij lief hëm 
vervolgens in eerie nieuwe 
gevangenis in Denemarken 
opsluiten, in welke hij in 
1577 overleed» HUME, RO-
BEKTSONV en andere Protes-
tantsche schrijvers hebben 
de koningin in dè misdaad 
van BoTBWKï. willen betrek
ken; maar CAMBöÉri (of 
schooit een vriend van ELI* 
ZABETH , en hartstogtelij k 
tegen dè Catholjjken inge
nomen) en allé onpartijdige 
en geleerde" schrijvers , heb
ben getuigenis harer •'on* 
schuld afgelegd. — Zie M.\-
niA STITART en -MimRAY» 

HESHOSIUS (TltKMANNÜS) » 
een godgeleerde van de Augs-
burgsche geloofsbelijdenis, 
meer bekend onder den naam 
van TIMHANNUS;, werd te We
zel, in 1526 geboren, lift 
onderwees de godgeleerdheid 
in een aantal steden van 
Ihiitschhnd, en deed zich, 
door zijnen onrustigen , woel-
zieken en oproerigen geest 
bijna uit alle verbannen. Hij 
«verleefl in J 5 8 8 J e„ h e e j t 

nagelaten: 1.° Comtnentw 
nen op de Psalmen, in fol'.;/ 
2. op ISAÏAS, in fol.; 3.° 
«p al de Brieven van den 
heiligen PAULUS , in 8.VÖ „ 
4.* Eene Verhandeling over 

het avondmaal en de regU 
vuardïgmaking, "in fol. — 
5.° ' Errores quo& rothana 
ecclesia furenier defendit. 
Deze verhandeling vari eenen 
dolzinnige, is niet ligtelijk 
te vinden. Dezelve werd te 
Frankfort't 1577, in 8 ^ 
gedrukt. — 6.° Hij heeft ook 
verscheiden werken riagelfi-
ten, Waarin mert weinig 
orde en nog minder oordeel 
onderscheidt.: 

HËSICIHUS. -» Zie HESÏ-

cmus. 

HésionüS, eètt Griekse!) 
dichter, te Cuiita Mom* 
geboren, en te Atcra in e*-
otië opgevoed, was, volgens 
het algemeen gevoelen, ee" 
tijdgenoot Van HoMEBüê- n'J 
was de eerste, die in dicht
maat over de landbouwkunfle 
schreef. Hij gaf aan «JP 
gedicht den titel van de W# 
ken en dë dageit> mx f 
kunst en de bebouwing «« 
aarde vorderen, dat me 
naauwkeurig de tijden en sa'-
zoenen in acht neme. HfcS> 
ODDS meer dichter dan wijs 
geer, teekende er, even ge 
lijk onze almanakmakers.JJ 
gelukkige en ongelukkig» 

d a g e n d " - H « dTTnt de voorschriften tot den ian_ 
bouw, met lessen voor , 
levensgedrag. Ditdichtst«c 

heeft aan VIRGIWÜS tot vOo. 

beeld gediend, ter »«'••"[ 
diging zijner Undgedtch^ 
zol als hij zulks zelf ge 
tuigt. De overige W*"en 
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van HESIOUUS , zijn de The- f| 
pgonie, of de Geslacht lijst 
der Goden en het Schild 
van HEUCVZES. Het eerste 
dezer voortbrengselen heeft 
niets groots, dan deszelfs 
onderWërpt ' Het is eene soort 
van dichtstuk zonder kunst , 
zonder vinding en zonder 
andere bevalligheid, dan die , 
welke aan de middelbare 
schrijfwijze eigen i s ; want 
in dat vak bekleedde HESI-
ODUS dën eersten rang: Da-
tü'r ei palma in medio di-
cente' genere ( QfirsxiL,, 
lib. I , e. 5-)» Dit werk bij 
die van HOMERUS gevoegd, 
moet als de handvesten en 
het zekerste gedenkstuk be
schouwd worden, van de the
ologie der ouden, en van 
het gevoelen, hetwelk zij 
van hunne goden hadden. 
Het 2.e werk van den Griek-
schen dichter, is een aan 
een groóter werk ontleend 
s tuk, waarin men wi l , dat 
HESÏÓDUS de heldinnen der 
oudheid zou gevierd hebben. 
Men heeft zulks het Schild 
van HEIICVLES genoem d , 
w ĵl het geheel over de be
schrijving van dat schild 
loopt, waarvan de dichter 
een bijzonder voorval ver
haalt. HESIOBUS is minder 
grootsch, minder verheven 
dEttv HOMERUS ; maar zijne 
dichtkunde is op die plaat
sen ; welke voor sieraden 
vatbaar zijn, opgesmukt. De 
Uitgave van HESIODUS, Am-
Verdam, 1667, in 8.vo, en 

1701 , 2 dl.n ïn8.vo, welke 
zich bij de schrijvers , cum 
notis variorum aansluiten , 
worden geacht; maar de beste 
is die van Oxford, 1737 , 
in 8.vo Men vindt dezen 
dichter ook in de Poet es' 
greci minores, Cambridge , 
1684, in 8.vo [HESIODUS 
schreef ook nog andere dicht-
stukken, waarvan er enkel 
nog fragmenten en de titels 
bestaan, zoo als van het 
sterrehundige jaar, de He-" 
roïden,den Omtreh der Aar» 
de, het Bruiloftsdickt van 
TBETIS én PMLEVS, enz;: 
enz.] . 

HESNAULT. — ZieHENAÜT. 

HESPERIDEN , dochters van 
HESPERUS. Zij waren drie zus
ters en derzelver namen waren 
ÜÜGLÉ, ARETHUSA en HESPE-
RETHUSA. Zij bezaten een en 
schoonen tuin , vol góudeh" 
appels, en door een* draak be--
waakt, dien HERCULES dood
de, toen die held in den 
tuin wilde doordringen. [Vol
gens eenige schrijvers was 
de tuin der HESPERIDEN , een 
der Kanarische Eilanden, 
die om derzelver vruchtbaar
heid beroemd zijn, en de 
draak een der vuurspuwende 
bergen, welke zich aldaar 
bevonden, en die uitdoofde). 

HÈSPEUUS , zoon van JA-
ïuiBT en broeder van AïtAS* 
Hij had drie dochter», die 
men de Hesperiden noemt, 
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en hij werd veranderd in 
eeue ster , Phosp/iorus ge
noemd, wanneer zij den op
gang der zon vooruitgaat, 
en Hesperus, wanneer zij na 
derzelver ondergang schijnt. 
Zij is de planeet VENUS. 

fÏESSEIiS' (JOANNBS.), doctor 
en hoogleeraar in tf* godge
leerdheid aan de universiteit 
van Leuven, .waarvan hij 
het sieraad was, was in, VIie 
stad in 1522 geboren. Hij 
werd met BAÏUS naar de kerk
vergadering van Trenle ge5-
zanden. . In Leuven terug
gekeerd , overleed hij aldaar 
in 1566. Hij is beroemd: 
I i 0 dpor"een aantal Werken 
over de godgeleerdheid. — 
2,°,', Door?; Commentnriën op 
den heiligen MAT.CTEUS, in 
8.vo» den eersten Brief aan, 
TmoTHEVS; den tweeden 
van den heiligen PBTRVS-9 

en den eersten van den hei' 
ligen JOAXSES , in S.VD *_ 
3.° Door «enen uitmuntenden 
Catechismus, Leuven, 1695, 
in. 4.to, die geene eenvou
dige ontwikkeling der Ca» 
tholijke leerstellingen, maar 
cene volledige leerstellige 
en zedelijke godgeleerdheid 
ie , met vele onderseheiding 
uit de kerkvaders en voor* 
nameiijk «it den heiligen 

AwusTiNusgepat. HBNDÏIIK 
ÜRAVIUS, eerste uitgever van 
dit werk, schrapte er al dat
gene van uit, Wat naar het 
BajaminMiB rook. De schrij
ver schitterde niet door wc'l-
«prekMdheid; maar aijn oor. 

11 E T. 

deel was bondig, ende onder, 
werpen, ,welke, hij behan» 
delde, werden zorgvuldig. 
door hem beoefend. 

HESïCnius,eenGrieksche 
taalkundige, is , volgenssom-
migen, dezelfde als Hm-
CHIÜS, patriarch van Jeru
zalem, i« 609 overleden. -
Men heeft van- hem: een uit- , 
muntend Güeksch Woorden-
hoek, W^ïvan de eer stewi-
gave, in 1514 in het IwJ* 
verscheen, en da* late.• op 
nieuw i s i n ' h e t b c h t g g e 

ven door JOAMWB A ^ 1 

1746 en 17«6, 2 « l ^ « f ° 
- 'Het i s , volgens h« ow 
deel vanCASAtJBON, ne g 
leerdste en nuttigste van a»e 
dergelijke Werken der-ourt 

verwan-en met l ^ v c n f j • 
Milete, van Y i e V S J « f » Geschiedenis heeft de^n*-
wel^ezichdoor'/f>^ul 
de onderscheiden * * * * J 

werpen, 1572, «n Dej 
gijóm Constanter»1 

nis, door MBOBSIÜS, w »e 

licht gegeven, löW» 

B e i j e r . e n b e r u ^ e h o c 
a a n d e r l 5 ^ e « w ^ t s c h 
Bijbel in bet • Aloow«w 
vertaalde. Hij * « * * * £ . 
arbeid ondersteund d * » . ^ 
ANNES DJBNCKI > ««<» s t j . , l e 

„er zoo als Hl- » , | l l g , 
vernietiging dezer ve 

i «il hoofde der d»ai«h 
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\Velke dezelve bevat, heeft ' 
haar zeer zeldzaam gemaakt. 
Dezelve werd te Worms, in 
1529 in fol. gedrukt. 

'HEURNIUS of VAN HEURN 
(JOANNÜS) , ' te Utrecht, in 
1543 geboren. Na uit de 
hulpbronnen zijne kunst , te 
Parijs, Padua en Pavia 
geput te hebben, verliet hij 
heimelijk Italië, welligt om
dat hij eenig bewijs van Cal-
vinismus had gegeven , en 
kwam in zijn' vaderland te
rug , alwaar het niét lang 
duurde, of hij verklaarde 
zich voor die sekte. In 1581 
werd hij naar Legden be
roepen , om eenen hoogleer-
aarstoèl te bekleeden. Hij 
deed zulks met den grotit-. 
sten roem, en was de eer
s t e , die in die stad met 
lijken de ontleedkunde on
derwees. Deze bekwame 
man overleed in 1601 , aan 
deh steen. Hij heeft veel 
geschreven. Het beste zijner 
werken is de Verhandeling 
over de hoofd-ziekten, in het 
Latijn, 1602, in 4.to Het over
treft zoo zeer zijne overige 
werken, als het hoofd zich bo
ven de andere leden van het 
ügchaam verheft. Dit is ten 
minste het oordeel hetwelk 
JUMUS SCAUGEK, zeer dik
wijls overdreven , zoowel in 
zijne lofspraken als in zijne 
hekelingen er over velt. De 
overige voortbrengselen van 
dien geleerden a r t s , zijn: 
1.° Praxis medicinai nova • 
ke i l en t 15<j0 f i n 4 < t 0 _ g." 

Institutiones medio, Leijden, 
1609, in !2,mo — ^y Ver
handelingen over de Koort* 
sen, Leijden, 1598, in 4.w 
— 4.° Verhandeling over-
de Pest, Leijden, leOO, in 
4. t 0 w- 5.° Commentariën op 
HIPPOCRATËS , in 4.to H E U R 
NIUS had HIPPOCRATES. zoo 
dikwerf gelezen , dat hij hem 
geheel van buiten kende.' 
Hij ging voor een even zoo 
beschaafd als geleerd man 
door) die , met eene naauw-
keurigè ervarenheid in de ge
neeskunde, die in (je schoo^ 
ne letteren paarde. Dè ver
zameling zijner werken werd 
te Leijden y in 1658, in fol. 
in het licht gegeven. •*=- Zijn 
zoon 0 * T O , te Utrecht, in 
1577 geboren, verving zij
nen vader in het hoogleer-
aarsambt der geneeskunde te 
Lep den, alwaar hij gedu* 
rende 30 jaren onderwees. 
Hij overleed in 1652. -Men. 
heeft van hem: Antiqvita* 
tum philosophiw barbaricts 
lihri 11, Leijden , 1600, in 
12.mo Dit is eene geschie
denis van de/wijsbegeerte der 
ouden , of liever eene com
pilatievan wijdloopige en tal
rijke aanhalingen der ouden* 

*' HEUttTELOUP (NjCOLAAS) , 
een beroemd militaire heel
meester , werd te Tours den 
26 November 1750 geboren. 
Zijne ouders arm zijnde, na* 
men verscheidene weldadige 
personen op zich , om in de 
kosten van zijne opvoeding 
te voorzien. Onder dc*f 

file:///Velke
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personen, aan welke hij'zij rt> 
geluk en zijnen roem te dan* 
ken bad, was eene liefda
dige zuster, AGATHA BOISSÏ 
genaamd , in de heelkunde» 
zeer ervaren. Zij onderwees 
hem de beginselen van de 
kunst, leerde hem tanden 
trekken, aderlaten en de 
planten kennen. Deze zus-? 
ter hem in weinig tijds be
kwaam gemaakt hebbende, 
om als geneeskundig leer
ling opgenomen te kunnen 
worden , vertrok hjj in deze 
hoedanigheid in 1770 naar 
Corsika. Zonder de studiën 
van zijnen staat te verge
ten , legde HEtiBTBtouP, 
zich in dat land op de Ita-I 
liaansche taal en letterkuhr 
de , en de muzijk toe, die 
eene uitspanning . zijner 
werkzaamheden waren, In 
1781 bekwam hij den post 
van Chirurgijn-majoor Over 
de hospitalen van Corsika," 
en ging vier jaren later in 
denzelfden rang tot het hos
pitaal van Touïoii over. In 
1792 tot raadgevend chirurg 
gijn van de legers van het 
zuiden en van de kusten be
noemd zijnde, werd hij in 
het volgende jaar tot lid in 
den gezondheidsraad verhe
ven. Het was in dezen post, 
dat hij zich als een bekwaam 
heelmeester, wijs bestuur* 
oer en als een verlichte 
vriend der menschheid, too-
nende, het brevet ontving 
van eersfp»» K««i~. - 6 

- eersten h e C , m c e s ^ 

hem in Sn PT' d a t *»e' 
»em '«uVpiember 1800 ver 

leende. In 1800 tot het grcöle 
leger geroepen , om den heer 
PERCY te vervangen, maak* 
te hij zich deze keus waar
dig en wandelde in dezelfde 
voetstappen van zijnen voor* 
ganger*, UONAPARTB , dje niet 
onkundig kon zijn, hoe nut
tig de talenten zoo als die 
van den heer HKÜBTKWUP 
voor de legers waren, gaf 
hem de orden van het le
gioen van oer, en'beschonk, 
hem vervolgens, met den ti
tel van vjijheer. In eender: 

: korte tnsschenpoozingen van 
vrede, welke in dit krijgs
zuchtig tijdvak plaats had
den, kwam de heer Hstm-
TEtoup te PaHjs, waar hij 
door eenen aanval van beroer
te getroffen werd, die hem 
den 27 Maart 1812 in het 
gi>af sleepte. Hjj Werd be
mind door het geheele leger 
en bijzonder.dobr zijije ambt-, 
genooten, die hem een ui
stekend bewijs van hunne 
achting en, toegenegei 
gegeven hadden, door 
Weenen na de intrede d<* 
Fransche troepen indiesiaa 
eenen gedenkpenning te doen 
slaan , om de deugden en «J. 
talenten van hunnen chet te 
eeren. De heer BEÜ^E-
LOUP heeft nagelaten: 1' 
Précis etc. (Kort begrip over 
de \doodskramj>en der vol
wassenen}, Part)'*, '<y*' 
in 8.vo — 2.° Rapport etc 
{Verslag der genees- en heel
kundige Commissie te J»r 
iane gevestigd, of uitkom" 
der waarneming'8*: Wl>rm* 

nheid 
te 
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nemingen ever dé koepokin
enting), Parijs , 1802, in 
8:vo , uit het ltaliaarisch met 
aanteekeningen vertaald, Dit 
werk is verrijkt met geleer
de * aanmerkingen van den 
vertaler, en hij droeg het 
•op als eene hulde zijner èr^ 
keritelijkhéid aan de eer<-
Waardige zuster AGATHABOÏS-
«Y. —• 3." De la nature des 

Jièvres etc. {Óver den aard 
der koortsen «» de beste 
wijze "om dezelve ie behan
delen), uit hét Italiaansch 
vertaald, door den doctor 
GUNVINË , Parijs, 1808 , 2 
-déelen in 8.<w> De vertaler 
heeft er belangrijke aanmer
kingen over het geneeskun
dig gebruik -van het koude 
water, over de besmetting 
en over de oefening van de 
«lilitaire geneeskunde bijge
voegd. — 4.° Noiice et€é 
(Levensschets vanMMStss.) 
— Chirurgijn der marine, 
Berlijn, 1808, een klein 
werkje! in 8«v0 Hij is de uit
gever van het volgende werk 
geweest, waarbij hij eene 
voorrede en aanteekeningen 
gevoegd heeft. — 5.° ln-
ilrnction eic. (Onderrigt 
•over de aahkweeking en de 
inzameling des beetwortels, 
om er op eene spaarzame 
wijze de sijroop en de suU 
her uit te verkrijgen), door 
C.J.ARCHARD, uithethoog-
duitsch vertaald, door CO-
PIN, Parijs, 1812, in 8.vo 
met pi. HEURTELOÜP heeft 
aan verscheidene tijdschrif
ten artikels geleverd, voor-

namelijk aan het geneeskun
dig dagblad. Hij wasS me
dewerker van het genees* 
kundig vioqrdehboek der we
tenschappen en hij heeft in 
handschrift eene volledige 
verhandeling der gezwellen 
nagelaten. 

OBUSSEN (Hutio FRANCIS-
CÜS'.*:w),: **en 26 Januari] 
1654 te '* Gravenhage^ gebo
ren , begaf zich in de con
gregatie van het Oratorium, 
Waarin hij gevoelens putte, 
die Weinig met de leer der 
Catholijken strookte* Hij 
vestigde zich vervolgens té 
.Leyden, bouwde er èene pas
torie , waarin men zegt, dat 
de beruchte JOANNES NEER-
KASSEI. , vikaris in de Ver-
eenigde Nederlanden * meer 
bekend onder den naam van 
bisschop van Castorië, pa
triarch der janseniste kerk. 
tot koet voor zijnen dood ver» 
borgen bleef. NEERKASSEI 
had van HEUSSEN, dien hy 
zijnen TÏMOTHEUS .noemde, 
tot zijnen opvolger bestemd; 
doch deze benoeming was 
zonder uitwerksel. Geduren
de de reis van P. CODDE» 
den opvolger van NEERKAS
SEI. , naar Rome, werd VAN 
HEUSSEN tot bijzitter van het 
vikariaat van Utrecht be
noemd, en ontwikkelde al
les, wat de bitterste dweep
zucht hem kon ingeven, om 
den opstand tegen den hei
ligen Stoel te ondersteunen. 
Hij overleed te Leyden den 
14' Februarij 1719. Er be-
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staat var» hem: ï*° Historia 
episcopaHum fcederata Bel-
*»», heyden 1719, 2 dl.nio 
tol., met p I . . - . 2 °Batavia 
bc<c,at Brussel, UU, m 
tol. , niet pi. Dit i« de ge
schiedenis der apostolische 
mannen, die in de Noord-
Nederlandsche gewesten het 
geloof geplant i o£ hetzelve 
door hunne deugden hebben 
doen uitschitteren j h§ Blijft 
niet_ ten achteren , om er 'de 
heiligen zijner partij bii te 
voegen. Hetzelve is in het 
Vlaamsch vertaald, Antwer* 

Pen, 1715, 3 dl.nJn 8.vff. 
VAN HHIIN heeft de beide 
werken in het JNTederduitsch 
vertaald (onder dezen .'titel». 
Kerkelijk Historie en Oudr 
heden der zeven Vereeüigde 
Provinciën, 6 dl,n i„ fQi . 
Leyden, 1725]. 

HEpTE«üS ( p a N T O g | e e 
g^chjedschrijver^e//^/ ^ 
I n g e b o r e n , werd kanonik 
t*Gonnchem. MetdeH.ee,,. 
te religie„aen m g ë e g t e l i | -

1572, door de ketters foeW 
gevangenig geworpen; ^ e r 
z«ne godsdienst ondervraS 

^of^m^f^'-
vrflheM saull Z ? » * 

ner vaderen, flij werd ver. 
volgens kanonik van Deven* 
ter, daarna pastoor van 
het ziekenhuis van den H. 
JOANNES te Brussel, enejn» 
delijk pastoor en kanonik van 
Sint-Truijen, alwaar hij den 
6 Augustus/ 1602, oyerieedi 
Men heeft van hem; 1.'Ren 
rum burguniiearum, lik 
VU, Antwerpen, 1583, in 
fo{. De getrouwheid dezer 
geschiedenis, en de onge» 
kunstelde en vloeijende stijl r 
doen dezelve pp prijs stel* 
len. De schrij ver heeft veel 
licht verspreid over de ge* 
slachtregisters van het huis. 
van Boiirgondiè', en vaneeni
ge andere.—* .2.".Berm 
èelgtcarym, Hb.lLV,, AnU 
Werpen, 1598, in 4.t0' $* 
Geschiedenis is volgens goe» 
de gedenkschriften vervaar
digd; zij begint met 147/ 
en. eindigt met 1564. ,H|j, 
heeft nog andere werken i" 
het licht gegeven, onderwee 
ke men onderscheidtVerhan> 
delingen over de i*ggjn£ en 

de grenzen der romeinsehe 
volkplantingen in de Neder* 
landen,.' over de munten der 
Hebjreërs, Grieken enlflfir 
nenr over de afstandsnietin» 

gent der zelfde volken, over 
de woordgrondingen van eelti
ge eigennamen der' Duit-
schers, waarin hij bewezen 
heeft, dat hij bijna niet de 
minste kennis yan de teuto-
nisohe ta»l had* en einde
lijk eet*e> soort van verdedi
ging der onechte kindare»* 
die hem niet guoaielijk* «*• 

http://MetdeH.ee
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eer heeft verstrekt; welligt 
dat zijne geboorte aanleiding 
tot deze verhandeling heeft 
gegeven. De meeste dezer 
werken zijn in het licht ge
geven ónder den titel vari 
Opera historica., enz-, Leu* 
ven, 1651-, in fol. 

'* HEUTZEÏI (JOANNES), een 
beroemd hoogleeraar van de 
hoogeschool te Parijs, in 
1644 te Saint* Quentin ge
boren. Naar hetgeen ons 
GAUTHIER berigt , was het 
BÓLLIN, die HETJTZEL op het 
colfegie van Beauvais plaats
te» beroemd door de bijeen
komsten, die 'de bekwaam
ste mannen van dat tijdvak 
hielden, zoo* als R O L H N , de 
abt A S F E M ) , CREVIER, aan 
welken wij de uitmuntende 
uitgave van TITUS L I V I Ü S , 
in 6 deelente danken hebben, 
in 1735 en de volgende jaren 
uitgegeven. HECJTZEL was 
bij deze bijeenkomsten tegen
woordig , waarvan het voor
naamste doel was de moeije-
üjkste gedeelten van dien 
Latijnschen geschiedschrij
ver uitteleggen- Eene dier. 
doorslaandste bewijzen van 
«e verdiensten van HEUT-
ZEÏ . , is de lof, dien CRE« 
VIER hem in zijne voorrede 
van Titus Livitis toezwaait, 
waarin men de volgende zin
snede leest, »Ik kan mij niet 
onthouden om over den heer 
JOANNES HEUTZEI, te spre
ken, dien alle weidenkenden 
moeten betreuren; een treu 
"ge dood heeft hem mij ont

rukt op den oogenblik, waar
op ik de hand aan dit werk 
legde: hij was bekend ddor 
zijne kunde ,. door zjjnen i j 
ver en door het onuitputte
lijk geduld met het «'elke hij 
zich toelegde, om alle moei-
jelijkheden te onderzoeken-

. en te 'verklaren; het is te 
vergeefs dat ik hem loftui
tingen geef, want zijne kun
de en zijne uitmuntende klei
ne stukjes, bevelen hem der 
algemeene achting genoeg 
aan." LODEWIJK XV. gaf-

1 den 8 Augustus 1720 een 
! voorregt van vijftig jaren 

aan dé hoogeschool van Pa-
rijs, om de voor de klasse 
noodige boeken, met of zon
der aanteekeningen, te doen 
drukken; en bijzonder eene 
reeks van Grieksche en La-
tij nsche schrijvers» in het 
geheel of gedeeltelijk» met 
aanteekeningen en een in» 
houdsregistec, . om dezelve 
verstaanbaarder te maken. 
Men verkoos HEUTZEI. om 
aan deze uitgave te arbei
den , en hij kweet er zich 
zoo wel van, dat dezelve , 
zijnen reeds zeer wel geves-
tigden roem aanmerkelijk 
vermeerderde. De Latijn-
sche uitgaven moesten door 
die der Grieksche gevolgd 
worden, maar HEUTZEI. koa 
zich er niet mede hezig hou
den ; RoiAiN had hem in 
1725 het plan der beide Se
lectie verschaft, die de jeugd 
groot noodif had , om de ge
wijde en ongewijde geschi't* 
de»is wel te beoefent». 
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HEUTZEI. wijdde zich aan dat 
werk tóe, ën stierf weinig 
tij ds na de uitgave van Se-
lectce è Profanis, den 14 
Februarij 1728. Zijne boe
kerij was zoo wel zamenge-
steld» dat een zijner ambts
broeders, om dezelve in het" 
bezit te krijgen zich hiet be
dacht , om zich met eenén 
Jijftögfc van 400 franken, ee-
ne vrij aanmerkelijke söm in 
dat tijdstip te belasten. Men 
heeft van HEUTZEI.: QB7AT-
5rr - CÜRTII RVFI de rebus, 
ALEXAXDRf Magni histori* 
arum\ libri decemt ad uswm 
scholarnm universitairs pa-
risiensis,Parisiis, J. QUIL-
I.AU , L. COFFW en S DE-
SAINT, 1720, in l2.wo van 
479 bladzijden zonder het 
inhoudsregister, dat negen 
bladzijden beslaat. Deze uit
gave is verscheiden malen 
gedrukt. De meeste aantee-
keningen zijn uit 'QviÊTB* 
CVRCE ad nsum delphini 
ontleend. Wij moeten hier
bij aanmerken, dat de klei
ne uitgave, welke sedert 
1770 in de klassen, die der 
hoogeschool vervangen heeft, 
en die den naam van den 
abt VKLART draagt, niets 
dan de aahteekenïngen van 
HEirezEr, aanbiedt, van wel
ke de nieuwe uitgever die
gene weggelaten heeft, die 
n»j meende te moeten over
slaan. Het inhoudsregister 
is hetzelfde als dat van HEÜT-
zra» In zijne uitgave van 
HOMERUS, maakt de heer 
VEI.ART, in eenen brief van 

den beroemden kenner der 
Grieksche taal MACKMND, 

|; evenzeer gebruik van de aan-
t eengeschakelde aanmerkin» 
' gen. -7- 2.° Orationesex SAL' 
IXTSTII CVRTII et TACM 
historiis etc. ParisUst Quu> 
I.AU herinnert in een voor* 
berigt aan den Q.ttinlus cur-
tim, het vorige jaar uitge
geven, dien men zonder twij
fel aan HEUTZEI. te danken 
had. Verscheiden dergelijke 
verzamelingen waren die van 
HEUTZEI.reeds voorafgegaan, 
te weten i de Benedictijner-
monnik dom JOACHJM PEBW 
NIUS had in 1542, 193,ver
handelingen uit Titut £*»«<* 
getrokken, uitgegeven. Ue 
beroemde boekdrukker HEN-
DUIK ETIENNEV gaf in''WW 
dezelfde verhandelingen uit» 
waarbij hy de schoonste rede
voeringen der katijnsche en 
Grieksche geschiedschrijvers 

had gevoegd,, en JOB VERA* 
TIÜS gaf erinl570ookeen« 
uitgave van in het JicnM"' 
in de 17e eeuw verscheiden6 

malen te Parijs en ini ««* 
land herdrukt werd. HEUT
ZEI. door de universiteit ne« 
last, om. deze stukken de' 
oude welsprekendheid na te 
zien, vervaardigde er op 
nieuw al de korte inhouden 
van, en vergeleek den «*» 
met de beste uitgaven; «* 
van HEUTZEI. deed de ouo 
uitgaven vergeten Eenige 
der uitgevers, die heniiop 
gevolgd zijn, hebben ge^ l

n 
teUjk het voorbeigtJa

a
aC 

HEUTZEI. veranaeru maat 
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ïnen''heeft hun daarentegen j 
eene algemeene en alphabör 
tïsche- lijst der verhandelin
gen te danken , •- zoo als in 
de Stéréotype - uitgave van" 
HERMAN y Parijs, 1810.— 
3.° Selecta e vetert iesta» 
meute histories ad usümeo-
ram qui litigtice latinee rudi-
menfts imbuüntur, PariHis, 
S. ETIENNE, 1726, 2 dl,u in 
12.mo

}uit het Fransch ver
taald , Parijs, 1764, in 12 «o 
— i.4l°; Selecta i prófdHis 
scripforibus histories qitibus 
adntista sunf: varia konestè 
viveiidi prmcepta ex scrip' 
foribtts iisdem de prompta, 
Parisiis, 3. ETIENNE, 1727, 
2 dl a; in 12,iiP HEÜTSEL 
had voor zijn overlijden dit 
werk verbeterd, dat in-1729 
en 1732 herdrukt werd. Des
niettemin hebben zijne uit
gaven een groot gebrek; on
der voorwendsel van eene 
grootere duidelijkheid, -zijn 
de oorspronkelijke teksten 
verkort, in wanorde, veran
derd, verzwakt en verminkt. 
Het is het billijke verwijt, 
dat de geleerde GAUTHiER-in 
zijnen TERENTIUS ën zijnen 
CICEHO aan de uitgevers doet. 
JoANNBS EcHAKD K A P P H T S , 

hoogleeraar te Leipzig, her
stelde in 1728, in eenen 
herdruk van de Selecta è 
profanis, de oorspronkelijke 
aanhalingen. Zijne uitgave 
Werd ihet Verbeteringen te 
Leipzig, in 1734 in 12.mo 
Uitgegeven, met een inhouds-
register; vervolgens in 1765 

XII. DEEÏ.. 

•-ë 1777 — 1784. Al Aeza 
uitgaven zijn" zeer gezocht. 
In die van den heer HEOT-
ZÉI., op nieuw te Parij's, 
door den boekverkooper MER-
iiN in 1805 uitgegeven , vindt 
ïnen eene geschiedkundige 
lijst der personen in dit 
werk aangehaald, door den 
heer BEÏUKD , oud studie-
censor bij het collegie van 
Póitiers, Er verscheen ee» 
ne Fransche vertaling van 
hetzelfde werk in het licht, 
onder den titel van Selèctm 
è profanis, met iedelij ke en 
geschiedkundige aunteeke-
tiingen, grootendeeh uit de 
geschiedenis van Frankrijk 
ontleend door KAKEL SIMON , 
meester in de vrije kunsten 
aan de hoogeschöol tePar ijs, 
1752 — 1754, 3 dh* in 12.fi"> 
De beste Fransche vertaling 
van de verzameling van HÉUT-
ZEt is die van den heer BAR-
RET , Parijs, BARBOÜ , 1781, 
in 12.m° Höe bégabfd HEÜ*-
ZEI» ook was, eene begaiafd* 
beid, die het verre van ons 
is hem te betwisten, had 
hij echter altijd ongelijk van 
in de Selectxe veranderingen 
te maken en den oorspronke
lijke» tekst te verminken , 
te meer daar het een studie-
boek voor de jeugd was. 
Men kan zich eenige vrijhe
den in eene verhandeling ver
oorloven om het oorspron
kelijke op te helderen , maat 
de klassieke schrijvers in 
hunne eigen taal op nieow 
uitgevende, ia het niet ge

il 

http://12.fi


306 B E B.:; HE V.' 
-oorloofd den tekst der zelve 
te~l^«riTrfrBnt"i«e^«o»^e!*J Jbeiftentden „ stcrrekundiges 

/ 

dan gevaar der bevordering 
van den kweekeling nadeel 
te doen, en den naam van 
öcboolvos tejkrijgen, Onge
twijfeld is HEUTZEI, tot deze 
Verschillende :. verklaringen 
bewogen geworden door eene 
overdrevenheid van ijvert 
maar men moet ook beken
nen dat deze kwalijk begre
pen ijver, niet atm het doel 
beantwoordde dat men zi«h 
voorgesteld had, , dat niet al
leen was om de gedachten;, 
maar ook, sm den stijl en 
vooral de taai der Latijnsehe 
klassieke schrijvers wel te 
doen kennert. 

HEVBI.KE (JöANNEs), Ha-
VEUUS , schepen en raads
heer van ï),antzig» in die 
stad in 1611 geboren, en 
dert 28 Januarij 1687 over
leden, beoefende met het 
beste gevolg de sterrekande; 
Hij ontdekte het eerste eene 
Soort van waggéling in de 
beweging der maan^ en ver» 
scheiden vaste sterren, wel* 
ke hij ter eere van JOASNES 
Ul„ koningvanp0ient het 
mtopantel mn SoBrzwr 
™en»dé; Zijne verdienste 
le'sJ

n *tropa bek«^. 
terMERSENNE, WALMS 4 -
ren zyne^vrienden, en Lo-
TOc XIV. e n - . b ü 
S 1 f r l d ° e n e , r 8 * D e ^ v o ï ï 
geed hem eene aanmerkelii-
^gr^f ica t ie toekomen, en 
8«rf he« later eene jaarwed-

de. Men heelt van desen 

1617, in fol. Dit is eene 
beschrijving der niaan, ia 
welke hij deze planeet iti 
gewesten heeft Verdeeld» Hjj 
had, aan de vlakken derinaan 
de namen . der. béroeindsie 
wijsgeer en willen geven i 
daar hij öphter later eeneft 
burgeroorlog vreesde» onder 
degene, die Vergeten zouden 
«jja, geworden * paste hij «f 
onze aardrijkskundige bena* 
mingen op,toe: maar de be
namingen van ÏÏ1C.010U heb
ben de overhand behouden. -<• 
2»° Machina, cmh»tii, doof 
PRÏOR, 1673- Onder deze» 

titel heeft, ÜEV^LKE de be
schrijving der werktuigen g«* 
levéfd, waarvan hij zien b$ 
zijne waarnemingen bedien* 
de, ; Het «.« deel van 
werk, Dantzigt 1679, 
fol», i s zeldzaam» — ó 

» 

dit 
in 

i'raetatus de eometit, 166*' 
in fol. Hij beweert berin» 
dat de eometen door de u«< 
wasemingen der zon en pla
neten worden voortgeWagi. 
wasemingen der zon 
neten wotden voortg-
Hetgeen men echter van een 
vast en lilviff voortbrengse 

plaatsdat vast en lijvig 
moet verstaan , in . 
de ouden de eometen 
voorbijgaande uitwasenunge« 
beschouwden. ABGOM, ^ 

HIBK enz. sijn van M^ 
gevoelen. Pater «B?*?* . 
van het Oratorium, : «"" • 
ren MAMVET* en Gom«£ 
kötnen nader bij. h«* gf* 
len der ouden, door de 
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metert* als lichtgevende èrt 
voorbijgaande dwarlwinden 
té beschouwen: ̂  een gevoe
len ,̂ door die coniêten be
krachtigd , welke in zulke 
lage dampkringen verschij
nen , dat imert ; dezelve van 
uit hef ëènéfland in hetan-> 
dère niét ontdekt: zoodanig 
is dié; welke de beroemde 
JAN&UJÜS "ïotiRHNüs, ten 
tijde van KAUEL V.'mSpattje 
waarnam." (Zi&> CwtiAti"** 
GvGhiÈmxHi). —• 4>"Ur'anó* 
grapUa,"- 1698 , in •-. foli •** 
&.°Dè tiatürdSaturnil 1658. 
Métt hefrft gedenkpenningen j 
.të- zijner^eér . g'eSlagetfy eïi | 
twee 'koningen Van Polen 
Vereeïdew zijn observatorium 
met hunne tegenwoordigheid. 
[HEVEI,KB * was niet-j alleen 
een ^errékundigëy hij was \ 
ook 'in de tèeken- en»;schil-
dèrktrnrst èWaren, ë» daar* 
enbovén 'met verscheiden 
werktüigëlijkë kunStèri be
kend*' Hg' vervaardigde zelf 
de nïeesteizïjnér sterreknii1-
dige werktuigen.'"••'•• Zijne \ 
vrouw, die zijne kweekeiin-
ge wa&, was hem -dikwerf | 
iftt zijne berekeningen en > 
waarnemingen behulpzaam. 
Hij «had eërie drukkerij 'aaft 
fep huis waatvart hij zich be
diende tot de uitgave zijner 
werken. In eénen brand werd 
dezelve met Verscheiden zij
ner schriften, die nog niet 
het licht hadden gezien, «e-
ne prooi der vlammen* On
danks «ijne; studiën vérvul
de hij met naauwgezötheid 

zijne burgerlijke bëdieningew. 
Hij was tien malen raadsheer 
en redenaar, zes malen stads 
regter, en.geen zijner von
nissen is ooit verbroken.] 

HEVIN (PETRUS ) , advokaat 
bij het parlement van Brë* 
tagne, te Rennes, in* 1621 
geboren, overleden ih 1692"; 
schitterde > in de pleitzaal en 
in het kabinet. ; Men heeft 
van hem eenigewérken: l i 0 

Corisultatietiën aaiitoièrkln* 
gen!' diier dë lahdxrëgtenvah 
Bretagnë ,. in 4.t°ï Reniiei, 
1736 en 1743, iri 4 ,»— ^ 
Vraagstukken en ondernë» 
mingen betreffende leenfoe* 
fige onderwerpen , met be
trekking tot hetzelfde land-
regt, enz* ; < — .••''• '•••• 

'•• \ HEÏENDAÏ, (NICÖJ-AAS), ih 
1658, te Walïiorw, in het 
hertogdom MmbUrg geboren, 
begaf zich"; ha * zijne htilaa» 
niora te Aken vdlbragt te 
hebben * naar Italië', om et 
zijnö studiën voort te zetten? 
m'aac op weg door Venetiaan-
sche soldaten aangehouden 
zijnde, was hij genoodzaakt, 
om bijna- 4 jaren onder hen, 
Op het eiland Corftt te die
nen.1 Hij keerde vervolgens 
naar Walhorn terug* en kwam 
aldaar aan, on dénzelfdeft 
dag, dat zijne moeder, q> 
een zeer omstandig berigt 
van zijn overlijden, voor helft 
eene plégtige uitvaart iiöt 
houden, bij welke hfj tegen
woordig W88, zonde* te We-

2 , ; 
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ten dat dezelv^ zijnet ziele-
rust werd opgedragen. Hij 
.werd in 1684 regulier kano-
nik van den .heiligen Au-
GUSTINÜS , in de abdij van 
Rolduo, in welke de tucht, 
ten naaste bij, eolgens, de 
constitiuiè'n der congregatie 
•van de heilige GJENOVEVA , 
juist hersteld was; hij on
derscheidde zich aldaar door 
de regelmatigheid en zacht
heid zijner zeden, onderwees 
er de godgeleerdheid én de 
heilige Schrift,, werd in 1712 
.tgt abt verheven;», en over
leed den^JV^ei 1733. Hi| 
heeft verscheiden werken na
gelaten: l.°Kerhety'ke brie. 
ven .over het, leven en ^ 
pligten van de bedienaar» 
der kerk, in het X-atijn* 
Luik, 1703, in 12.1110—2.0 
Begtzinn.igMid ,des • geloofs 
en der leer vanden ab,t en 
de reguliere Aanoniken.vaft 
den ff. Avovwynrs* ifrdè 
abdy van.JRoldm., mt., in 
het La.tijn pn .Franschj en 
^emge andere Scjbriflen i n 
het Latijn, over hel jjtuk 
•vmyemde, volgens degrpnd-
hegmselen d«r universiteit 

mtl™* F?' V2 "«"; 
U T . ' *"en>#e katiin-. j c h e e n f e ^ ^ ^ g 

1728, over onderwerpen van 
«aatskunde en reg^agt* " 

tAkT™ (
J

P E T R « « ) » kano. 
«ik en onder Meken van 
Westmunster, i n f6J0 ' Vf 

c/#/orrf, U | t adelliike 
fennhogeboren, . n a a ^ S 

bekWsain inde aardfijksknitr I 
de , geschiedenis en godge-
leerdheid. Hij wepd gewoon : 
kapellaan des konings, ,ka> 
non ik van Westmplsler, en 
predikant van' Hereifords 
iflapr gedurende de burger* 
oorlogen werd hij van al de
ze posten .beroofd. iHssijM 
leefde echter tot de herstel
ling yanj;K*»jEi.'J[I.>,:S»':V?r» {' 
gezeldedieft vofsj*,'bjj: zjjne 
jkroQnfn.gaJs onder-deken; «n 
iWeqimtfngter, Hij overleed ' 
in. 1,663. r^n „heeft: nagelaten; 
l^mnqWereldksefcvM'g» 
U03 > in frl. —-;2,° E»»» 
@éscAJ$d$ündige,t oni^kk^ 
(ing} ya% faijywMliw. < * f 

apostelpi, 16Ö4,,, w •jfol^ 

t3.° "Ü*w»-»#», 'êmJMwop 

Merv^mingf/M^Jeyè^ W* 
]$ngeïapiï,'iffl4* *« &'• f 
&fé,eschiedeni$lmnil?f*m' 
^ i . i n . 4 . " » _-. 6.° üie-;*« 
Presbyterianen; ia M> ^ 
ïSGe,s<;kiedeni* 'dertiende»* 
in. 4.tp;,.en andere wer»*" 
in het Engelscb> , 

•;^̂ fHÊXNE(pHnjSTlAANG[(>T5f-
LOB), een uitstekend* ge* ) 
leerdei werd den 25%*<"«» 
her 1729, te Cbemmt**™ 
Saksen* gepor,en., w™^' 
zijn, vader»• die een :ar<J 
liniiewreyer was» Jf^^^j 
godsdienstige onlusteft» g«* 
vlagt wis. Tot indeng#* 
nelijfcen 'ouderdom had H«f-
KB met de druktondstój"»' 
standighede^n te Wörs^n. 
«waar viel het hem hefn0» 
dige bij een te brengen» ow 
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in" dé" I'atjjïjsehè' taaï pnder-
rigt te bekomen. Nadat hij, 
Van 1741 tot 1748 bet ly
ceum te 'Chemiiitz bezocht 
had, trok hij naar de hooge 
schoot van Leipzig, alwaar 
hij, ten einde een bestaan te 
vinden, de studie derregts-
geleerdheid koos ? en daarbij 
ahijd zijne lievelings studie, 
de'oude talen en de klassi-
sche letterkunde voortzette. 
In 1733 werd hij met eené 
jaarwedde van 100 Hhalers 
als eopiist bij de bibliotheek 

• Van den graaf van BRÜHII 
aangesteld. In deze hoeda
nigheid leefde hg tot het 
uitbarsten van den zevenja
rigen oorlog, die hem van 
zijne bediening beroofde. Hij 
had in den tusschentijd Sijnetï 
TtBVLZW en zijnen EPIC-
TSTUS in het licht gegeven, 
die beide zijnen roem buiten 
"s lands bevestigden, en waar
door, hij ook met WINKEH-
WANN in kennis is gekomen. 
Op aanbeveling van RABÉ-
HER, werd hij in 1759 gpu« 
veröeur bïj den broeder van 
mevrouw VON SCHONBER», 
dien hij naar de hooge school 
van tVittenherg vergezelde^ 
In 1763 ontving hij eindelijk 
op aanbeveling Van ROIIRKEN 
den post van professor in de 
welsprekendheid, in de plaats 
van GESNEK, te Göttingen, 
waar hij weldra ook eerste 
bibiiothekara e» hofraad" 
werd. Door zijne talrijke 
programma's, welke in zij" . 
»B GputcuHs academici* ter- I 

zam'eM s$n, Tieeft tïïj bewijs 
gegeven vaii de vlugheid èn 
sierlijkheid van zijnen latijn-
sehcn stijl', en bijzonder door 
zijne deelneming aait de ge» '" 
lehrten Anzeïgen van G'óU 
tingen, over welke hij se
dert 1770 het opzigt 'had; 
door zijne talrijk bezochte 
collegien, waarin hg de 
vruchten zijner diepe studie, 
en de Griefssche en Romein-
sclie oudheden aan zijne toe
hoorders mededeelde; door 
zijne uitgaven en verklarin
gen van klassieke schrijvers, 
en eindelijk als directeur van 
het letterkundig seminarie te 
Göttingen, uit welke ónder 
zyn bestuur vele beroemde 
letterkundigen' fe voorschijn 
kwamen, heeft hij zièh on-' 
besejirijfelijfcè verdiensten 
voor hét vaderland" en voor 
de gehéele beschaafde1 we
reld verworven. Zijne groot-» 
ste verdienste is ongetwij
feld den- vvarén gBest der ïet-
terkundigestudie aangetoond 
te hebben. Hij verplaatste 
de oudheidkunde en de klas-
sisehe letterkunde wit de 
scholen ftï de kringen der 
Beschaafde wereld, wijl het 
hem ©mr de beoefening der 
taatnietaïs hoofdzaak r maat 
slecht» als middel te doen 
was, om ïti *dén geest der 
oudheid j ïh té dringen, en 
dfezelve met al "Hare verdwe
nen heerlijkheden aait het le
vende gesfacht weder als vow 
de oogen te tooveren. Na 
een leven vor ntHlige Wark-* 

3 • ' • ' 
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zaamheden, welke bijzonder 
voor de hooge schooi van 
boltingen weldadig werk 
t e , overleed HEÏNB- den 14 
Jn l i j l 8 !2 , aaneenezinking. 
beroerte. Zijn 8ohoon«oon 
HEERPN heeft ons zijne Ie-
yensschets geleverd. (Göt-
*»«**», 1813.) . Yan zijne 
Klassieke uitgaven vermelden 
wiJ nog , behalve de reeds 
genoemden, de uitgave van 
VtiiGtLtus en zijne groote 
jNtgave van HOMERUS, die 
helaas onvoltooid is gebleven. 

f HEYNS(ZACIIARUS),Was 
de zoon P E T E R HEYNS , een 
schoolmeester te Antwerpen, 
en werd aldaar in 1570 ee
r r e n . Zijn vader beoefende 
reeds de dichtkunst, of, zoo 
als men dat toen noemde, de 
Kunst van rhetorijcket doch 
zijn zoon overtrof hem ver 
m dichterlijke bekwaamhe-
^ H

c n
v

v f n « f t . . Naden dood 
^jns vaders, in 1597 voor
W ^ n « d c r . »** boekdruk! 
k e r , doch s t ï e r f waarschijn-

de gansche werehl a * n 

pen rim.Zlh intwer-
*™ ™» den edele» \Wer" 

v 1,' Keere van RAK-*** 
Z°°"e, l e i e r h e r d r n W • ' 

- H I A . 

sinnespel van dp drtj>t hooft-
detichden, — 5.° Ëmblemp-
ta moralia denchlen&choh, 
o/3fe spiegfiel,der jonge doek' 
teren, Rotterdam, 1625. — 
6 ° Weg/wtj'ser ter salig' 
heift, Zwolle, 1629. — 7," 
Voorbeeldsejs der oude wij-
spn, Amsterdam, 1634. 
HEYIMS had vele vriendschap 
voor VONDEII, die hem in 
het 2 e dl. zijner Poè'ziJ, 
zeer prijst. Hij was ook in, 
de daad voor zijnen tijd een 
vindingrijk , geestig en be
vallig dichter, wiens verzen 
niet alleen vloeijenden wel» 
luidend, maar ook zinrijk en 
krachtig zijn. 

H u m u s , koning van Qè-
tulie, verbitterd over de wei
gering van DIDO , om met 
hem in den echt te treden» 
verklaarde den oorlog aan de 
Karthagers, die , om den 
vrede te bekomen, hunne 
koningin yerpligtten tot dit 
huwelij k , toe te stemmen-
Deze vorstin ziende, dat zij 
zich nietkonde,ontslaan,om 
aan hare onderdanen voldoe
ning te geven, veinsde door 
een offer de schimmen van 
SICHEUS , haren eersten man» 
te willen bevredigen * en na 
zich eenen dolk in (Jen boezen» 
gestoken te hebben, wierp 
zij zich op eenen brandsta
p e l , dien h# aangestoken 
had. Om de yoordragt van 
zijn dichtstuk te verlevendi
gen , veinst Vinciwus d a t 

het Mm\B w a s , die bare 
wanhoop door zijne vlugt ver-
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oor?aafcte> Zie DÏDO 4 ^BNEUS. 

• HICKTAS , een wysgeer vat* 
Stfritcifsü dochtr dat 4,è he
mel » de zon en de sterren 
in rust waren > en «dat-de 
aarde beweegbaar was»• zo© 
als wij zulks uit CICERO ver-
nemen, CoJPERNieus heeft 
hein hét eerste denkbeeld 
van ai}tt stelsel te danken , 
et' wel aan ABisTAucHtTs van 
Samov (zie dat artikel); want 
Bien weet niet naauwkeurig 
©uitrent welken tijd deze 
roorloopers van het stelsel 
van CoPERNieus geleefd- heb
ben, onder welke men eofc 
<PJHH.OI.MIS moet tellefli» 

SSHJKESIÜS, of liever Hu*? 
Kès (<3EORGË) ; een Engel-
sche geleerde» in lftl2» te 
JSewsÜam in hét noordelijke 
gedeelte van Yorchshire ge
boren * stierf te Worcester 
in 1715, en is voornamelijk 
bekend door een geaeht boek 
onder dezen titel; Lingtca-
rum veierum sepientriom* 
Ham thesaurus» Het is te 
Gxford met de Saksisëhe 
»udheden van FONTAINB. ge
drukt, en in de verzameling, 
getiteld: Antiqucs liHeraru-
ra septentrionalis lïbri d«a, 
Oxford* 170a en 1705, 2 
deelen in fol.t zeer zeld
zaam e» hoog in prijs* 

HrnraPiroa {Heilige), te 
Regensburg van beroemde 
ouders geboren». werd on
dank» lÉieh «elven doof èe 

tl 4 

eenparige toestemming ^vi«j 
de geestelijkheid dier kerk 
tot den Bissefeoppelijken stoel 
van Trierverheven, dien hij 
gedurende eenige jaren door 
zijne getrouwheid en wijs-
hei4. tot luister verstrek* 
te; maar dien hij later ver
liet, * om;, de neiging, . djHs 
hij altijd voor de eenzaam» 
heid gevoed bad" te vol* 
gen. Hij verwijderde zich 
inhetVotgesigebergtei waar 
hij verscheidene klooster^ 
bouwde, onder anderen, dat 
van JIJöyettrMoUfieri, waar 
zijn ligchaam na zijn over* 
lijden, dat in.707 voorviel, 
werd bijgezet/ Zijn leven 
bevindt zich in het Thet&w 
ru» van MA«TENNE. Deze" 
heilige heeft zijnen naam 
aan eene geleerde Congrega
tie der Benedictijnen gege. 
ven, waarvan de hoofdplaats 
te Verdun is» Zie COUR. 

HIEKAX, ee» Egyptiscfe 
wijsgeer j onder' de ketters 
van de derde eeuw gerekend , 
verbood het huwelijk, het 
gebruik van den wijn en de 
rijkdommen. Hij, beweerde , 
dat het paradijs geen gevoe* 
lig en natuurlijk verblijf was, 
en dat MiacHisBDEeH. de 
heilige geest was (een ge» 
voelen, waarin hij met eeni
ge heilige vaders overeen
kwam). Hij onderscheidde 
ook de zelfstandigheid des 
woord» en di* des vaders > 
en vergeleek dezelve^ met 
eenei kwnp met twee pitten • 

http://Pjhh.oi.mis
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even alsof er eene middel- \ 
bare natuur had bestaan, 
waaruit heide derzelver hel» 
derheid ontleenden. De-hei*, 
lige EPIPHANUS heeft deze 
stellingen wederlegd , waar* 
van er eenige op eene vol
doende wijze door het alge-
meene en eenparige geloof 
der geloovigen wederlegd wa* 
ren. — 

HIÉROCIES , voorzitter van 
Bithyniê en vervolgens gou
verneur van* Alexandriê ea 
van geheel Egypte, ver? 
volgde de Christenen, en 
gaf tegen hen,, onder de re
gering van DÏOCLETIANÜS een 
werk in het licht, getiteld* 
PjaiLAfcETiius, of de vriend 
der waarheid, eene koele rap
sodie van hetgeen CEÏ.SUS en 
POBPHYKÜS gezegd hadden» 
hij waagde het de gewaande 
wonderen van ARJSTEUS en 
van APOÜU» van Ty.ane bo
ven" die "van 5* C» te stellen; 
maar LACTANTIUS en EUSE* 
Biüs deden het belagchelijke 
van deze vergelijking zien. 
HiÉRocnès bad deze gewaan
de wonderen uit bet leven 
van AFOM,ONIUS getrokken» 
door PmioTRASTes beschre
ven > eene levensbeschrijving» 
welke men weet, dat niets 
dan eene aaneenschakeling 
van kinderachtige fabelen is. 
Men heeft opgemerkt, dat in 
«Ie strafoefeningen, die hij 
de Christenen deed lij
den, hij de wreedheden tot 
de verregaandste uitersten 
dreef, terwijl hij in ïsijne 

geschriften eenen toon van 
gematigdheid en rede aan
nam. * Een waar kenmerk 
van de ongodsdienstige wijs
begeerte (zégt' een latere 

[schrijver), dfe zich toeleg! 
om de wreedheid harer grond
beginselen en harer gevoe
lens door de Zachtheid der 
woorden te bedekken, enïn 

f de huichelarij een redmiddel 
tegen den afschrik heeftge-
vonden * welke hare stelsel» 
inboezemen. [De n e e r

 CHA
TEAUBRIAND maakt van Hié' 

| ROCLES een der personen van 
zijn diehtstuk der Martela
ren èn hij legt eene rede
voering ifl zijnen mond, die 
men als de getrouwe ontle
ding der drogredenen a«er 
tijden tegen de, heiligheid 
van het Christendom B>oet 

.aanmerken.} 

Btèuociis , een beroein* 
platonisch wijsgeer in de vijl' 
de eeuw, onderwees met veel 
roem te Alexandrië. "'.1 
schreef zeven boeken o«r 
de voorzienigheid en over 
het noodlot, waarvan M»* 
THius on» ttitJrekselen t* 
waard heeft. Men w*>* 
in dat HiÊnoctBSdacht, « 
God de stof uit het «£. 
heeft getrokken* en dezet* 
van •• niets geschapen W ' 
hetgeen de valschhe'd••** 
het algemeene gevoelen o 
wtfst, dat de o«de wfl gee 

ren beschouwt als alge"^» 
tegen de s chepp ing 1 "^ 
min en voorstanders wm* 
eeuwige stof. .PLAT»»

 iB 
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CtBS , PmtOüAUS , JAMBÏ.T* | 
éus , hebben over het arti- H 
kei , even gelijk HIÉROG» 
ï&s gedachi , hoewel déze 
zich duidelijker en' breed» 
voeriger ' uitdrukt. Hij ver
wijt aan eenige jwijsgéeren 
van God niet magtig genoeg 

, te hebben-geacht, om.de we
reld te scheppettv zonder dat 
de ongeschapene stof en bij
gevolg onafhankelijk van 

, Hem, tot dit voortbrengsel 
heeft bijgedragen; hij merkt 
op, dat defgoede orde zich 
genoeg in één wezen bevindt, 
als het '"natuurlijk'•uif.'zich 
zelven bestaat e'tt dat het bij
gevolg ten öpzigte van God 
eene overtollige toepassing 
geweest ware, van te heb» 
ben willen beweren, hetgeen 
Hij niet gedaan had, zou 
het niet tegen de natuur stre
den , zegt hij, om bij een 
ongeschapen en uit zich zel-
yen bestaand wezen, iets te 
willen bijvoegen f' Dezeoor-
dêélkundige redenering ver
dient van onder datgene, wat 
Inen het beste tegen de eeu
wigheid der stof gezegdheeft, 
geplaatst te worden (Zie PRO-
Ctus DUDOCÜS). De uit-
trekselen van zijn boek des 
noodlatg, werden te J&OB-
den gedrukt, 1673, 2 dee-
len in 8.vo, m e t zijn COOT-
mentarhim over PÏTHAGORAS; 
en dit laatste is afzonderlijk 
te Cambridge uitgegeven, 
1709, en te Londen, 1742, 
iö 8.vö 

HiÉtfoN óf HIEROI; koning 
v&n Symenta, beklom den 
troon na zijnen broeder GÉ-* 
tötfyirt hét jaar 478 vóór J^G. 
Even gelQk deze zieb door zij
ne regtschapenheid en gemW 
tigdheid deed beminnen, even 
zo* deed HIÉKON zich door 
zijne hevigheid en gierigheid 
haten; ? Hij wilde POÈYZEI,ÜS:, 
zijnen broeder, tot «hulp der, 
Sybariters tegen de Croto» 
maters zenden, opdai hij iri 
het gevecht omkwame. Maar 
POÏ,ÏZET,IJS , idie dltfoegmerfc 
raadde, aanvaardde dezen 
post niet, en ziende dat deze' 
weigering zijnen broeder ver
bitterde, begaf hïj;zich Tnaar 
THÉRON koning van Agri* 
genta* HIEROM maakte zich 
gereed em TBÉRON den oor
log aantedoen. De inwoners 
der stad Himéra, in welke 
TRASIDISÜS , zoon van THÉ
RON het bevel voerde , zon
den hem afgezanten om zich 
bij hem, te voegen; maar 
HiÉRÖNy wilde liever den 
vrede' met THÉRON sluiten, 
die de beid.e broeders ver
zoende. Na den dood van 
THÉRON, ondernam THRAst» 
DEXIS den • oorlog tegen de 
Syracusers. HIÉRON trok 
met een sterk leger het land 
der Agrigenters binnen , ver
sloeg THRASÏDEDS en ont
nam hem zijne kroon. De 
dichter PINDARUS heeft de 
overwinningen van HIÉRON 
hi de Olympische en Phy» 
ti8che spelen bezongen*. Hij 
behaalde drie maal den prij» 

; « & 
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lr| de Olympische, spelen, 
twee maal pij hetpaard- en 
eenmaal h(j bet; wagenwed'i 
loopcn. Hij riep. SIMONIDES 
aan zijn hef die eenen groq-
fe.n invloed op zijnen geest 
bad i benevens .PINDARUS Ï 
EncHmtitM en.andere ge
leerden (Zi$ een schoon gè~ 
Jjegde YMMm kolling, af* 
Hkel X^NOPH4NKS.) Hij stierf 
te Catatfo iri het jaar 467 
vóór J« £* en had tot opvol
ger zynen broeder THBASI-
BUMJS , die al zijne gebreken 
Had» zonder eens vajr» zijne 
4e»gdei*> |e hebben. 

HiénoN II . koning van 
Sgragum* regeerde omtrent 
twee eeuwen na HIÈKON I . , 
bjj stamde af van GtéfcoN en 
besat er de deugden van. 
Al de steden va.R bet eiland, 
feenden hem gezamenlijk de 
kroon toe,, en benoemden 
hem tot kapitein generaal 
tegen de Karthagers. Het 
was in deze hoedanigheid 
dat hij voortging den oorlog 
niet de Mamerlijnen jfè voe-
*en , en voorstelde, om de
zelve uit de stad Mettinu 
*e doen verjagen. De Ma. 
Wertijnen namen hunne toe-
vingt tot de Romeinen, aan 
welke zij Messina in het 
jaar 260 vóóV J. C . overga
ven. De Karthagers tot de 
legenovergestelde partij ge* 
roepen, belegerden Mmsina 
en stoten een bondgenoot
schap me| HiÉnoN, die zij-
W trqepen^bij de hunne 
voegde. De JRomeinsche 

consul APPIÜS fejiüwus Ie* 
verde hiin slag en, viel eerst 
de .Syracuser» aan» Het ge-
vecht was wreed'. Hiénö» 
deed iit hetzelve wonderen 
van dapperheid, hij Werd 
echter geslagen en verpligt 
naar Syraeuga terug tekeer 
ren. Het lot van de Kar* 
thagers. was niet gelukki
ger J zij werden ook doprd» 
Kowcine» verflagen, en AP*. 
vim i de overwinnaar, kwat» 
Syrrnum belegeren. Hié-
RQN de magt dër verzwakte 
Rarthagers ziende* maakte 
den vrede met de Komemen» 
Hij handhaafde | denzelven 
met eeoe onkrenkbare trouw 
gedurende vijftig jaren» w e 

hij; zelf regeerde, zelfs te 
midden der rampen, welke 
zij ondervonden, niet op
houdende van h«n gevoelig? 
blijken» van zijne vriend-
shap, in. alle oorlogen -, die 
zij met Karthago hadden, 
te gaven. Deze koning stier* 
in bet jaar 274 vóór J . ^ '» 
in den ouderdom van 9* J3~ 
ren. Zijne onderdanen wa
ren zijne kinderen, dealpa* 
was zijn. huisgezin ,. ayn* 
deugden, zijne liefde *oor 

het welzijn van, het alge* 
meen, zijne smaak voor"* 
wetenschappen en de n u 'v" 
ge kunsten r e n de zorg, P»* 
hij had, om de talenteuvan 
den beroemden Ancni»pnE*' 
zijn bloedverwant te gebrttl* 
ken, plaatsen ben* »n «en 
rang der groote mannen. 
[Hij had boeken over den 
akkërbmw zamengesield, ai» 



Wij, niet meer hebben. Bus-
RON had tot opvolger zijnen, 
kleinzoon HIKRONÏHUS, zoon. 
van GÉWN , waar deze 
naauwejijks 15 jarige prins 
deed zich zoodanig door zij-. 
Ben hoogmoed ,. zijne wreed* 
heid en zijne ongebonden-
heden haten, dat zamenge-
iworenen hem met zijne 
geheele familie ui (roeiden.] 
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HIEBOWMUS (Heilige), 
werd te Stritio, op de gren
zen van Dalmalië en van 
Pannoniê', in het jaar 331 
geboren. ËOSEBIÜS , zijn va
der , bekleedde er eenen aan
zienlijken rang. Na aan zij
nen zoon eene uitmuntende 
opvoeding gegeven te heb* 
ben, zond hij hem naar Rome^ 
waar hij snelle vorderingen 
in de schoone letteren .en in 
de welsprekendheid maakte. 
Op de terugkomst van eene 
'eis in Gallië, liet hij zich 
te Home doopen(MABTUNAY 
en, JfoNTAMNi zeggen: dat hij 
den doop in Bome, alvorens 
naar GalHë te reizen» ont
vangen had). Geheel aan 
M gebed en aan de beoefe
ning der heilige Schrift toe
gewijd, l e e f d e h}. a , g fien 

Kluizenaar, te midden van 
het gewoel dezer groote^tad, 
« l a»s een Heilige te midden 
fles bederfs en derongebon-
denheid. Van Rome ging hij 
**™Amilea tnymAauUea 
tmnracië, nwvPdntus, 
«aar Bithynië, Galatië en 
wppadocië Na die yerschjl-
«ende gewesten doorkruist en 

gesticM Ie hebben j, verdiep* 
te hij zich in de brandende 
woestijnen- van Chafpydia^m 
van Syrië,, De verstervin* 

lijgenv, die hij; aldqar, nitoe^ 
% fencje," zouden ongeloofelijk; 

toeschijnen, indien hg de» 
zelve zelf niet verhaalde,, 
Hij had besloten, ẑ jn leven 
in deze verschrikkejiijkp epn-?;. 
zaamheid door te brengen ;,, 
maar daar de monniken, die 
dezelfde woestijn bewoonden» 
hem zonder ophouden kwa
men kwellen, om hei» tet 
kenschap. van zijn geloof te 
vragen, en hem vooreer^ 
aanhanger van SABEM-IUS 
heschouwden, omdat hij zich. 
van het woord hypostase hp-. 
diende, om de goddelijke 
natuur uittedrukken* Hij 
ging naar Jeruzalem, en van. 
daar naar Antiochië. PAU-
iANtis bisschop van die stad * 
verhief hem tot het priester
schap; maar HIERONYMUS> 
stemde niet toe tot zijne wij
ding , dan onder voorwaarde , 
dat hij aan geene kerk zon 
verbonden zijn. Verschei
dene lègendeschrijvers hebf 
bén gezegd, dat 'hij uit ne
derigheid de offerande des 
Altaars nooit opdroeg; maar 
waarom zou hij zich dan la* 
ten wijden ? Ook verwerpt 
de heer LADVOCAT, na een 
naauwkeurig onderzoek, de* 
ze daadzaak als van waar» 
schijnljjkheid ontbloot. De 
begeerte, om den beroemden 
heiligen GUEGORIUS van M*-
zianze \<o hooren» leidde hem 
in 381 naar liomtantinopeh 
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fïfj bégat^sfïch het volgende] 
jaar weder haar Rome, waar" 
Paus • DAMASIUS hem be*< 
Jastté van uit zijnen naam , 
aan ' i e - raadplegingen der" 
bisschoppen, over de heilige^ 
Schrift én de zedeleer te" 
antwoorden. Een groot ge
tal Koii*ëinsche vronwen door 
baredèagften beroemd , M A B -
ÓRJJÜA , A?tBl*<A , IiAETA , A S E I > 
£A , P A Ü Ï , A , BLESIIXA':, Eu-
STOCHIA ÖhtVingen dagelijks 
van hem ", lessen over de 
heilige letteren. Deze ver» 
fcindténissén wekten den nijd 
ópi en d'e nijd bragt \veldra 
het 'tfedrbg te weeg. Men 
légde den heiligen Kluize
naar ëenè* misdaad tegen de 
zuiverheid te laste. De be
schuldigers, op de pijnbank 
gebragt zijnde, beleden de 
lastering en bewezen hulde 
aan zijne onschuld. Maar 
de leeraar besloot, om zich 
aan den nijd en de logentaal 
Ie onttrekken, verliet Rome 
en begaf zich naar Betklé-
Aem. Hij legde zich aldaar 
tóë',. om de kloosters te be
sturen, dien de heilige PAU-
ÏATS er had doen bouwen, 
om de heilige Schrift te ver
talen en dé, ketters te we
derleggen. Hij schreef het 
eerst tegen PEUGIÜS en voer 
heviglijlcuit, tegen Vim-
Ï.ANT1ÜS en JoVïNUNts; PE-
IJAGIDS wreekte zich erover, 

. terwij-l hij tegen zijnen over
winnaar eene vervolging deed 
ontstaan.' Deze ketterij werd 
door JoANNES van Jeruzalem, 
.««*' vijand van HIEKOKYMUS 

met denweïken h§ fe ge
schil was geraakt, tëri o$".: 
zigie van a% aanhangersvair 
ORKSINES ondersteund. Deze" 
Heilige had om hetzelfdegé'»" 
schil, zijne betrekkirigeri af»•, 
gebroken, met RUFINÜS , eer
tijds zijn* boezemvrieiiid * 
THEOPHii-iUs van Alemndei'é, 
verzoende hen weder, maar 
het was niet voor langen 
tijd. De heilige HIEBONÏMÜ* 
had in weerwi^ZJJ^groote, 
deugde», de- gebreken'Atr 
menschberd. Hij toonde in 
zijne geschillen , e« vooral 
i n ' dit vele verbittering; 
hij behandelde RUPINÜS met 
trotschheid, om niet te zeg
gen met toorn. Wannéér 
men de lasteringen leest»; 
waarmede hij hem overlaad
de, is men Verwonderd; dat 
zulke beleedigende SHiaad-
woorden uit zulk eenen "zin* 
veren mond gekomen zijn, 
maar dezelve haddenbtinnéff 
grond in de hevigheid van. 
zijnen stijl meer dan in der 
gesteldheid van *%n..}a'X' 
De gestrengheid van zijn Ka
rakter , nog door zijn nartr 
en gestreng leve» vermeer
derd, gaf dikwijls eene soort 
va» scherpheid aan Z\\™n 

ijver, die invloed «P *«"" 
welsprekendheid bad. Daar
enboven gewend, om de ket
ter» met eenén zijn gelpoi 
waardigen ïjver beséhaamff 
te maken, onderscheidde W 
zijne tegenstrevers ,T»w*a'" 
tiïd genoeg. Deze HeiHK«» 
was daarom niet minder b«" 
ïóemtT, wij* hft menseh i* 
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geweest. HJf bed*b*e zijne 
gebreken door 'de verheven* 
hou zijnet deugdenien foij 
zijnen dood > die iö 420,'in 
het 89«? jaar van zij netï ou
derdom voorviel, had de kerk 
een harer «ehottnstö sieraden 
en ijverigste verdedigers te 
betreuren, tïeètt kerkelijke 
•schrijver van zijne eeiiw over
trof, hem in de-kennis van 
het HebreeuwsehL én in ver
scheidenheid van geleerd
heid,, Zijn zuivere / leven
dige en verheven stijl, zou 
bewonderenswaardig zijn, in-
dien: hij minder ongeregeld 
ró inin;der>r,veelkleurrg was» i 
.^analide uitgaven,, welke 
• •'•min van de tjerken: van dien 
•keskvader. vervaardigd heeft» 
iai:de: beste. ow van dom MAR* 
«BUNW, >epn Benedictijner 
,van de vergadering van t 'Sint 
MAVMS, ih 5 ah« in fól., 
^au 1693 tot. 1706, in het 
licht gegeven. Deze uitgave 
ÏS niet'|verduisterd door die 
van den heer VAMARS!, Fe-
* - 1734* H dl.n in fol. 
,üe voornaamste voortbreng
selen ih deze uitmuntende 
verzameling vervat, zijn: 1.° 
•Üene Latijnsishe Vertaling 
van de heilige Schrift, vol-
geaa het Hebreeuwsch , die 
^ e , k e * als. wettig heeft 
iverklaard,. ondeP dën naam 
vanVulgata. ,l)e bekwaam
den der Protestanten , die 
zeker in het onderhavige on
derwerp niet verdacht zijn, 
Waanen den grootsten lof 
l°e, ^aan deze vertaling en 
a»n den schrijver. THEOOO< 

8üX »B BEZA. vèrklési, in 
zijne 'voorrede Van het Niéu
we Testament, dat in=1559 
tó het licht versêheén ,• de? 
zélve onbeschroomd ,• bóven> 
alle Latijnsche vertalingen? 
en hij laakt EUASMÜS van» 
dezelve verworpen te hebben, 
omdat zij •>somtijds- met de 
Grrieksche handschriften van 
onzen tijd; verschilt» ; Hij 
toont hem aan, dat zij op 
die plaats , volgens de besie 
handschriften Vervaardigd is» 
'JOA*INES; BÖÏS ; kanonik van 
JË/y in .'t>Mngeland, neemt 
evenzeer de verdediging; oji 
fcich""van deVulgata^."'tegen' 
verschelde onbillijke behe-
kelingen , die aan; ERA-SMIJS 
en zelfs aan JBÈZA ontsnapt 
zijn. BOYS heeft dit- wérfe 
op bevel van den geleerden 
{iAttestbV' ANDREVVS samen
gesteld. PAUI-US Fwros vee-
heft zich in 'het IV» kapittel 
zijtter,vertalirig, van de Chal-
deenwsche omschrjijvibg met 
nadruk, tegen degëhè »; die 
de Vuïgata hekelen\ onder 
voorwendsel, dat zij niet 
altijd letterlijk aan den ge-
drukten Hebreenwschen tekst 
beantwoordt. •» De censors 
nemen niet in aanmerking, 
zegt hij «"dat wanneer de 
schrijver, van de Vulgata 
zich van ons Hebreeuwsch 
verwijdert, zulks i s , omdat 
bij of da zeventigen, of de 
Cbaldeeuwsche omschrijving, 
of .èenigen geleerden Rab
bijn (die de beste bandschrif
ten , te hunner beschikking 
hadden) gevolgd heeft. Da 
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wanklank van.de Vulgata j 
met het hedendaagsche {je-
bie&uwsch , is, dan op reden 
gegrond.. :Zij is het uitwerk
sel niet van het toeval, en 
zij kondigt genen vermetelen 
en on bekwamen vertaler aan<" 
LOPEWJÏK VAN GOD vergelijkt 
in zijn Commentarium over 
de Evangeliën, de Syrische, 
Arabische en andere Ooster» 
sche vertalingen met onze 
Vulgata en de Latijnsche 
vertalingen van ERASMUS en 
BÈZA. » Ik geloof niet," «egt 
hij , » in zijne voorrede mij 
bedrogen te hebben, - indien 
ik beweer, dat de schrijver 
&ex Vulgata,. wie hij ook 
zjjn moge., geleerd en .zelfs 
zeer geleerd is» Ik beken * 
dat hij zijne Aanspraken.,Sn 
»ijne gebrekkige uitdrukking 
g*n heeft; maar ik kan m$ 
niet onthouden van zijne ge
trouwheid te bewo»der<m , 
zelfs in- de plaatsen,, waar 
hij als barbaarsch verschijnt." 
Eindelijk j » is er naar de be
oordeeling van • ÖRoyiirs 
gèene vertaling die van aller
lei vodroordeëlen meer ver
wijderd is dan de Vulgata, 
omdat zij zeer oud is en al de 

scheuringen van het westen 
vooraf ga a t ( Z i e ^ M W 

BÜKÊNÏOP, BrANCHmi^Hoti! 
BieANT.) Eene der kostbaar
ste; vruchten van deze ver
taling is eene bondige we
derlegging van de ongerijmd* 
heden en de vermetelheid 
der nieuwe schriftverfelaar* 
«er» te ssijn, m zoo wel als 
4« vertaling der . e v e ^ g e t 

tegen al de door onkundigen 
of- omgekochte hebreéuwsche 
geleerden .uitgedachte nieu
wigheden te'getuigen. (Zi« 
ELKAZ IR , MA SC LEF , , PTOW* 
MEUS.) Wij hebben zes bod
ken van.de Vulgata, dièniet 
door den .heiligen HIEKONY* 
MUS vertaald zijn i; de psal
men, Bar-uch', het boek der 
wtjsAeid,• de JScclesiasfietu 
«n. het l.e en 2fi boek det 
Maohaleërs. Zij zijn uit de 
oude. Vuig«fttontleend, wek 
ke naar het Grieksch gevolgd 
i s , en welke men die der 
zeventigen noemt. Al ï ^ 
overige vaa' onzelatijnsch* 
vertaling is van; dö hand «èrt» 
den heiligen,-.leeraar* Men 
moet er echter eenigd gedueft 
ten en zelfs, geheele verzen 
van uitzonderen, die uit'fl» 
oude Vulgata getrokken * ' » 
vooral-, t*ri;*opzigte van de 
boeken der Koningen Wj*6 

spreuken van SALOMON» M-en 
merkt er ook somtijds ver
schillende vertalingen van 
eenen zelfden tekst in op*«-
2.? Comtüentariën over ver
scheiden boeken van het oU" 
dd en hetnieuweTestanien*' 
— ^Polemische verhnnde' 
lingen, tegen :MoMAW«t 

ViGimxxtvs f:.:#jtuen*i 
BüFims, en* de voorstanrters 
van OBIGENES. '* - 4.° f *** 
verhandeling over het leven 
en de geschriften der her 
kelijhe aèhryvers, die aan 
dë nieuwe boekenkennis 
grootelijka gediend »ceIt* 
Hij neemt er stelfs <te aP08* 
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<eien énevangelistenin op, ! 
en spreekt over hunne wer-
ken» • rfr. 5.° Een vervolg: van 
3e Kronijk vaw EusEBtÜS. 
$.° 'Brieve&f zij bevatten het 
leven van eeriige heilige klui>> 
zenaarsy lofreden,;~ zede* 
lijke ondemgtingen j over
wegingen; ö£ critisehe Ver* 
handelingen over deh bijbel» 
Zij waréri door PETBUS' GA* 
«isius in het licht gegeven1.» 
en men heeft er een aantal 
uitgaven van geleverd. Er 
heerscht'ihde" meeste eené 
warmte enVeene verbazende 
verhevenheid van stijl, die 
dezelve zoo wel om de voor-
<lragt als ont den inhoud met 
even veel vermaak; doet le
zen. T.Q Geschiedenis der 
kluizenaar? in de tooestyn, 
gnttoerpefi,, 1628, in fol. — 
8« E&nMartelaanboek, dat 
aan hem toëgescbreVenwordt, 
f«cea, 1668, in fel. Men 
heeft zijne brieven (in het 
*tansch) vertaald, 3 dh* in 
t™, 1713* Men stelt dett 
fteiügen HIÈRONÏM0S dikwijls 
»n het gewaad van kardinaal 
voor, omdat hij er in zeker 
•opzigt bjj Paus DAMASIUS de 
bediening van scheen te be-
kleeden, die hem hoogachtte 
«n zijne diensten, nuttiglijk 
gebruikte. Pater DoiCi heeft 
het leven van dezen heiligen 
ieeraar geschreven, geheel 
öjt zijne schriften ontfeend, 
Ancona, 1750. TG. FOÜENIBR 
gaf jn 18ir de lofrede van 
r ? .¥™S<ta HÏERONÏMÜS in 
p l i c h t . Dit geschrift heeft 
<w jongen schrijver zeer 

doe» betreuren f die; eenè 
even*zoo vroegrijpe als^bon-
digè "geleerdheid verraaddejh 

HIERONYMUS van Praag, 
naar dien naam van zijne ge
boorteplaats , aldus genoemd , 
was de beruchtste leerling 
van J OANNES Hus * Hij had * 
te:J*arijsy te Keulen en te 
Heidelberg gestudeerd:, en. 
was op ideze drie hopge scho
len als meester in de vrije 
kunsten v opgenomen - géwor* 
den* De spitsvinnigheid van 
zijnen.geest, bij hét bederf 
van zijn hart gevoegd, 'deed 
hem de dwalingen van JOAN-
NES Hes omhelzen. Deze 
ketter f bij dé kerk vergader 
ring van 'Vonstans ih hech
tenis genomen zijnde, kwam 
HIERONYMUS om hem te ver* 
dedigen, en werd even als 
hij gevangen genomen. Men 
spoorde heul aan, Ömisich te 
herroepen; maar • vernomen 
hebbende, mét welke hard
nekkigheid zijn meester ge
storven' was , schaamde hij 
zich over zijne toegevend
heid. In eèn tweede ver-
hoor dat de kerkvergadering 
hem toestond, ontkende hij 
zijne herroeping en verklaar
de , dat hij besloten had tot 
zijne laatste zucht de leer 
van WïoiiEF en van JOANNES 
Hus aan te hangen , de ge
voelens van den EngelscheB 
ketter ten opzigte van bet 
heilige Sacrament des al
taars echter uitzonderende. 
Nadat de kerkvergadering te 
vergeef» . beproefd had, om 
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hen* tot; dó waarheid terug! 
te.brengen j veroordeelde zij 
dien: dweeper, en gaf hem 
aan den wereldlijken arm 
over» 'De bargerlij ke raagis « 
traat deed hem den 1 Junij 
1416 verbranden. POGGUS » 
een Florentijner, getuige val) 
deze strafoefen ing, heeft er 
in eenen brief, aan LÉONARO 
Aarri melding van ge
maakt, waar hij ziet» bijna 
even zoo dweepznchtig dóet 
voorkomen $ als JOANNES HUS 
en HIEUONYMOS. Hij verge-
lijkt in denzelven den dweep-
znchtigen Hus met denkwijs* 
geer , SÓCKATES. Wie zon 
geloofd hebben, dat dé wijs* 
begeerte en de dweepzucht 
Bulkè in'het oog loopènde 
overeenkomsten hadden ?• De 
geschriften vaa HIERONYMUS 
zijn met die,van zijnen mees
ter verzameld geworden, {Zie 
het Artikel; Hos - JOANNES.) 
ET is ook een andere HIÉ-
RONÏMÜS vaa Praag geweest , 
een vrome kluizenaar, welke 
men niet met den leerling van 
JOANNKS Hus moet verwarren* 
teg«n welken hij opstond en 
wiens dwalingen hij verfoeide. 

HiERONYMUs van het hei' 
Uge geloof, een Spaansche 
Jood, voorheen JOSUÉ LUR? 
CHI genaamd, erkende door 
het lezen der Hebreeuwsche 
boeken, dat JESUS CHRIS
TUS, de, door de profeten 
voorzegde, MESSIAS was. Hij 
omhelsde het Christendom * 
en ontving bij zijnen doop 
«e» naam van HIEBONYMUS 

van het heilige' gelooft. Hij 
i werd vervolgens geneesheer 

van PETRUS DE ' LUNA , dié 
den naam van BENEDICTUS 
XIII. aannam* Deze onwet
tige paus; in 1412 in hetko-
ningrijk van Arragon, toen* 
maals de eenige plaats van 
zijn regtsgebied zijnde, boe
zemde hem HIERONÏMÜS het 
oogmerk in , om zijnen ijver 
te kenmerken door de Joden 
in eene openlijke conferen
tie te tortosa in Catalogne 
belegd, aanteranden. Dezel
ve begon.' den 7 Februari} 
1413, in het bijzijn van den 
paus , van verscheidene kar
dinalen, van ^en groot ge
tal bisschoppen èri kundige 
godsgeleerden. " ;Dè, 'nazi of 
hoofd der synagogen van Ar* 
ragon was er niet vele geleer* 
de, rabbijnen tegenwoordig. 
HIERONYMÜS vanJtet heilige 
geloof bewees,hun» dat de 
MESSIAS gekomen was, en. 
dat; JESOS CHRISTUS er vol
komen de kenteekenen van 
vervuld had. De «mieren*, 
tie eindigde eerst den 1" 
Mei 1413. HiERONYMns bood, 
op den 10 November van het
zelfde jaar den onwettigen 
paus zijne verhandeling a,an 

over de gevaarlijke dwalin
gen, die in den Talmud te
gen de wet van MOZES, te
gen deto MESSIAS en tegen de 
Christenen zijn. Dit boeK 
maakte zulk eenen ,*""?". 
op.de Joden dat er zich bij
na vijf duiasend tot het Chris
tendom bekeerden. (Zie JO
ZEF ALBQ.) De verband»-

http://op.de
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1*Bg van HiKRosyMUS van 
het heilige ge loof is teFrank-
fortv iij, 1602 gedrukt , en 
in debiMiotheek dep kerk
vaders opgenomen. 

HIËRONYMUS (Heilige)* -— 
Zie EwiLlANI. : 

HiERONyMus {dom)» — Zie 
{JEOJFFRIN. ••'•i-' 

HiEUosiHï.us, een Griekse]*, 
geneesheer is vooral bekend 
door de lessen , die hij aan 
«en. meisje, AGNODICE ge
naamd, gaf. Zijne kwee-
kelinge vermomde zich in 
«en mannelijk gewaad om die 
kunst te Athene uitteoefe-
Ben, omdat het bij de Athe-
nersaan de kinderen en vrou
wen verboden was er zich 
aan toe te wijden. Zij hield 
«ich tegen «et gebruik van 
Athene met de vroedkunde 
«P i die aan de vrouwen al
leen toestond deze bediening 
«Uteoefenen. Zij werd door 
de artsen voor den Areopa-
<?«* gedaagd. De regters 
«ich verbeeldende, dat zij 
«eri man was, waren op het 
p l u , «m haar te veroordee-
*en t maar zij ontdekte haar 
geslacht, en verkreeg gena
de* Pe beroemde HECQUOT 
heeft de wijsheid van deze 
wet der Atheners bewezen; 
zïl JS zoo algemeen bij alle 
oude volken geweest', dat 
"c t , mo*& van, vroedmeetter 
2ich in geene taal bevindt, 
«•„neer RocssKr, heeft in 

A l l . PEBI. . 

zijn natuur^ en zedekundig 
stelsel der vrouw* {Parijs 
1775 ,) aangetoond , dat het 
tegenovergestelde thans bijna 
algemeen geworden gebruik-
op geene voldoende wijze ge« 
grond is., en meer van den 
smaak voor de nieuwigheid 
en de losbandigheid dan van 
eenjgen natuurkundigen be
weeggrond afhangt. & Men 
zal ons zeggen , dat men ern
stige en lange studiën noo-
dig heeft, -dat men de na
tuur - , werktuig- en zelfs de 
wiskunde moet verstaan , om 
zich in de vroedkunde be
kwaam te maken. En waar. 
heeft men niet sedert eeni« 
gen tijd de natuur- en wis
kunde al niet in betrokken? 
Al wat stoffelijk i s , al wat 
onder het bereik der zinnen 
valt, behoort zonder twijfel 
tot de natuur- en werktuig-
kunde. Men kan geen stap 
doen , men kan geenen stroo-
halm bewegen, zonder dat 
zulks door de wetten der na
tuur te weeg wordt gebragt; 
maar iedereet) maakt werk
tuigkundige proeven even ge» 
lijk de burger-edehnan pro-
sa maakt, dat wil zeggen, 
zonder dat hij het zelf weet. 
Er bestaat eene natuurlijke 
werktuigkunde, die zelf biet 
alleen al de mensehen, maar 
zelfs al de dieren kennen , 
zonder dezelve goleerd te 
hebben. De vroedkunde van 
onverschillige of nutfelooz« 
voorschriften en den ydelen 
opschik, waarmede wen de-

V 
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zelve getooid heeft, ontbloot ,' 
bepaalt zich tot een klein 
getal van eenvoudige grond* 
beginselen, gemakkelijk om 
te begrijpen V én zeer voor 
de vrouwen geschikt. Mètt' 
heeft weldra geleerd, welke, 
de gebrekkige gesteltenissen 
zijrij die het kind in * de 
baarmoeder kan nemen," wel
ke diegene zijn, die men ver
beteren kan,' en die, welke" 
niet verbeterd kunnen Wor
den ," aan de behendigheid 
van den kunstenaar niets an
ders overlatende dan de wijs-
ze partij, om erldemóeijelijk-
heden zoo veel mogelijk van 
té verminderen^ •Uit de be 
kentenis der vroedmeesters 
zelve, kan de natuurlijke be» 
valling , die het meest alge
meen is en zijn moet, zonder 
de tusschenkomst der kunst 
geschieden. Men kan dus 
met zekerheid besluiten, dat 
de vioedmeesters met al hun
ne verrigtingen, die met zoo 
vele werktuigen als zij maar 
kunnen te werk gaan , het 
somtijds zonder noodzakelijk-
heid doen , en om deze 're
den zelfs nadeel aan den uit. 
slag der werking toebrengen. 
Men kan hier door ook de 
overdrevène bijzonderheden 
op derzelver regten prijs stel
len, welke zij van de voor
gewende hinderpalen maken, 
die zij te overwinnen heb
ben gehad, van de behen* 
digheid en de bekwaamheid, 
die zij in het werk hebben | 
moeten stellen, om dezelve j 
te boven te komene bijzon

derheden , die schijnen te 
strekken, om te doen zien, 
dat de bevalling Hun werk 

[geweest is j of dat zij er 
veel van het hunne, en de' 
natuur weinig van bet hare 
jtoe bijgedragen heeft* Als 
de natuur alleen handelt, 
wee$ zij hare werking zooda
nig te veréenigen eh traps
gewijze te verdeelen, dat zij 
niets doet dan hétgene zij 
dóen moet. J?n hoe zdü zij 
niet gemakkelijk slagen in 
eene werking waar Voor zij 
alles Voorzien en in behoor
lijke orde geregeld heeft ? 
Hoe zou zij er niet met ge-
makkelij kheid ia slagen, om 
uit het 'binnenste der baar
moeder, uit een werkzaam, 
buigzaam en zelfwerkend or
gaan , een ligchaani te voor
schijn te döén komen, dat 
haar gemeenzaam is Ven dat 
door derzelver vorm en vas
tigheid de doelen VW l̂fce de
zelve aanraakt, niot ka* 
kwetsen In het geheele 
graafschap jR»#» wa* r T 
geboren ben , zijn de beval
lingen aan vrouwen van de la
ge volksklasse toevertrouwd, 
die hooit het minste denk
beeld van de ontleedkunde 
gehad hebben, en waarvan 
de geheele kunst aich be
paalt tot eenige uit het ge
bruik en de overleveringen 
ontleende kunstgrepen. J»33* 
zij gebruiken «ver, geduN» 
en opregtheid, waar anderen 

zich enkel toeleggen , om ee
ne hersenschim der weten' 
schap te doen schitteren; en 
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«ij slagen daardoor des te 
- beter, Ik kan mij niet her

inneren , op mijn dorp, meer 
dan eene enkele vrouw in 
barensnood te hebben zien 
omkomen; het is waar, dat 
zij, tegen het gebruik:, door 
eenen man geholpen .' was. 
De gebeurtenis was zoo on* 
gelukkig, dat men alle re
den had , om te gelooven y 
dat de natuur eene zoo nood
lottige nieuwigheid afkeur» 
de." Het kan zonder twijfel 
gebeuren, dat de vroedvrou
wen, soms zonder ondervin
ding zijnde, minder bekwaam 
.rijn,'-dan de steeds in wer
king zijnde,door Ae praktijk 
geoefende vroedmeeSters ; 
maar zulks zal niets tegen 
«^ bondigheid dezer over
wegingen bewijzen. Dat de 
vroedmeester niet geroepen 
W'de, en weldra ^ h i j ^ n . 
handiger *ijn , dan de on-
«Migste vroedvrouw.—Zi« 
HECQUET, 

f HKJT (ERNST WIM.EM), 
«en beroemde dichter, rec-
wr der Latijnsche school te 
£ ' W r , 1723 te Dohkum 
L i r " * ^ !?eboren • stu-

* A s ' v E N E M A HEHSTER. 
22«'W U S* ^voornaamste 

S J f j m d e Vertaling der 
S £ c Ö T t f e w dood van 
ü f v r ' d ° 0 r , B , 0 N * en die 
van Moscaus hver dm dood 

ft 8-vo> voorkomende in de 
. » • • • * * 

Carmina bucolica en in do 
Delieicg poeUcce» — Garmeti 
trochaïcurn in reditu veris, 
Alkmaar, 1778, in 4Jó Hij 
overleed te Alkmaar, den 
22 Junij 1762. 

: HlLARET» — Zie Hv&ABEIV 

HIÉARION (Heilige ) , in-
steller van' het kloosterleven 
in Palestina l 'werd in 2Ö2 tfe 
Tahathe , hij Gaza^ uit een© 
Heidensche familie geboren. 
Hij Verliet de dwalingen zij
ner vaderen en omhelsde het 
Christendom. De naam van 
deji heiligen ANTOMUS was 
tot hem doorgedrongen; hij 
ging hem in Egypte bezoe
ken , en na eenigen tijd bij 
dien beroemden kluizenaar 
te hebben doorgebragt, werd 
hij een volmaakt navolger 
van zijn boetvaardig en. af
gezonderd leven. Hij keer
de naar Palestina terug, en 
stichtte er een aantal kloos
ters. Daar het gerucht zij
ner' deugden eene menigte 
bewonderaars tot hem lokte, 
begaf hij zich naai* het ei
land Cyprus, al waac hij in 
.372 zijn leven door eenen 
heiligen dood eindigde. De 
heilige HIERÓNYMUS heeft 
zijn Leven, vol belangrijke 
gebeurtenissen in eenen sier
lijken istijl gesebreven. 

HitAKtüs, diaken der Room-
sche kerk, moest in 354,; 
op bevel Van keizer CON-
STANS veel voor het geloof 
2 ; 
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verduren; maar later wik
kelde hij zich in de scheü? 
ring der Xmciferianen, en 
verviel tot verseheiden dwa
lingen. Men schrijft hem de 
Commentarien cp de Brie' 
ven van den II- PAULUS 
.toe, die in de w«jrken van 
den II . AMBBOSIUS voorko
men, en de Geschilpnnten 
over het Oude en Nieuwe 
Testament, die in den EL 
AüGUsupos gevonden, wor
den. 

HUiABius (Heilige)., bis
schop van Poitiers, kerk
leeraar, was in het begin 
der 4 . e eeuw in die s tad, 
uit eene adellijke familie ge
baren. Zijne ouders, hoewel 
Heidenen z^ïide, verzuimden 
niets voor zijne opvoeding. 
Toen hij zijne studiën vol-
bragt had, legde hij zich op 
leesoefeningen toe, en wilde 
bij al deJoodsche, Christe-
en Heidensche schrijvers 
kennen; daardoor verwierf 
hij zulk eene uitgebreide ge
leerdheid , dat hi j , in eenen 
nog niet zeer gevorderden 
ouderdom, als een der ge» 
leerdste mannen van zijnen 
tijd werd beschouwd. Bij 
het lezen der boeken van 
MOZES werd hij doar het 
denkbeeld getroffen, hetwelk 
deze schrijver van de God
heid geeft. Zeer verschil-
lend van de kleingeestige ge
leerde Hebreërs van den te-
geftwoordigen tijd, die er 
de sporen van.trachten ui t te 
wissclien* zocht hij dezulv* 

met geestdrift op. (ZieLoTa), 
Op zijne verwondering voig. 
de de zucht om zich te on-
derrigten, >en dié oneindige 
magt te kennen, waarvan bij 
in den gewijden schrijver 
eene zoo schoone schildering 
had gevonden. Hij las de 
Evangeliën, en werd van be
wondering doordrongen, toen 
hij er in zag , dat Qod was 
mensch geworden: dat Hij 
de zonden der menschen Jn 
zijn bloed.had afgewasschen. 
Hij begojn Hem te aanbidden j 
deed zich io de geheimene? 
gebruiken der Christelijke 
godsdienst onderwijzen, ont
ving" mst zijne vrouw en «ij-
ne dochter' APBA genaaind, 
het doopsel, en werddeijve< 
rigste voorstander des ge-
loofs. iHet volk van Pop' 
tiers, door zijne deugden ge
troffen , wilde hem in b« 
jaar 3.50 of 355 tot bisschop 
hebben. In de kerkvergade
ring van Milaiie, Jn óJz> 
in die van. Béziers, in *N*» 
„deed bij de fakkel der waar
heid sehitteren. SATUBNM» 
van Arles, eenariaan, vo°r 
de welsprekendheid van dien 

grooten man beducht, « B » 
hern naar het binnenste van 
Phrygië verbannen. In Ó9J 
tot de kerkvergadering vav 
Seleueia geroepen, s?*f "» 
op zulk eene welsprekende 
wijze voor de Catholijkclee^ 
en-ontshiijerde hij ^ V 1 " 6 " 
en het bedrog der ketters 
zoo wel , dat zij hem naar 
Frankrijk terugzonden, «" 
.einde van zulk eenen vef-
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«ïogenden vijand''0ntsTagen te 
zijn. • Het volk- snelde'zij neh 
herder en vader te géinoét;: 
« en de kerken'vaa' Gallië,] 
ontvingen hem, zegt de H. 
HIERONVMÖS , als eenen held,•• 
die uit het strijdperk treedt,-
en zich door zijne dapper-"* 
heid tegen de ketters beroemd' 
heeft gemaakt." Na. al- de*' 
wonden genezen te hebben,-
welke zijne afwezigheid aan-
de kudde had toegebragfr^ 
eindigde'hij een zuiver en-m-ef 
wederwaardigheden ' door-' 
vlochten leven j door eenen-
zachten en gerusten' dood, 
deh 13 Jartuarij 367, of vol
gens derf heiligen HIERÓNÏ-
Btis,' in 368* Er bestaat 
van dëzèn kerkvader: 1.* 
twaalf hoeken over de Drie* 
eenheid-, gedurende zijne bal
lingschap in P/crtjgiê, tus-
schen de jaren 356 en 359 
geschreven. Hij bewijst in 
net eerste, dat dte m«nsch 
zijn geluk niet anders kort 
vinden , dan in God, en dat 
de openbaring het ware mid
del voor ons is', om de god
delijke natuur wel' te leeren 
kennen. Iu de volgende boe
ken ontwikkelt de heilige 
leeraair het geheim der Drie-
eenheid T wederlegt da ver-
schillende tegenwerpingen 
der ketters, die hetzelve aan* 
ntnddni, en bewijst, dat de 
Kerk een is. De ouden plaat', 
sten difc werk aan het hoofd 
T a n a l degene, welke men 
moest lejsen , om zich in liet 
»«»oof der iH'i eenhe id te 

bevestigen, zich' voor' tiV 
strikken der ketters té b e 
hoeden ,' en hunne listen te 
ontdekken. — 2*°. Een boek 
over de kerkvergaderingen ," 
somtijds ook over hetgelooj 
der Oosterlingen genaamd» 
Dit' boek werd op-.hefc' ein-' 
de ;van het jaar 358 of in
liet» h.egin--van' 3-59 geschre
ven. " D e ' heilige UifcARiUS' 
verklaart iü hetzelve de 
uitdrukkingen * van v/elke 
de Ariatien zich bedienden', 
toonde-de-geheeler verander
lijkheid hunner leer aan , in 
de verschillende kerkverga
deringen, welke zij gehou
den' hebb-eny en helderde de-
voornaamste moeijelijkhedeBf 
des geloofs op; JJe heilige 
HtERONïMUS stelde zoo veel' 
belang in dit werk , dat hij 
te Irief zijnde, hetzelve ei* 
genhandig afschreef. Het
zelve bevat groote ophelder 
ringen voor" de geschiedenis 
van het A.rianïsmus, en het* 
zelve lezende vat iü«ö hef 
grootste- denkbeeld op van' 
deszelfs schrij ver -—3«- Cotk<* 
mentarien op het evangelie, 
van den heiligen- MATTHEUSA 
Dit is' het eerste werk van 
den heiligen Hiï..4.nrós> Het*-
zelve bevat uitmuntende on« 
derrigtingen- over allerlei 
christelijke deugden, en voor
namelijk -over de liefdadig* 
heid, het vasten en het ge* 
bed'. Dease leeraar is *e«i 
der eerste- kerkvader», die 
ondernomen-hebben, o n i v ^ 
klaringen <»ver dw-Hi Suliriw 
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te schrijven* — ê,?-Commen« 
tariè'n op een gedeelte der 
psalmen. De heilige HIJÜA-
HIÜS ontwikkelt evenzeer de 
'letter en: den geest derzel ve , 
en houdt eenen juïsten mid
delweg tnssjïhen degene j die 
terwijl zij »iéh enkel (ot den 
letterlijken en zuiver ge
schiedkundigen zin bepaal
den , geenen anderen meen
den te moeten zoeken, en 
degene, die terwijl zij alles 
op J . C toepasten, zien ver
beeldden, dat de psalmen 
geenen eigenlijken en letter
lijken zin. hadden* — 5.° 
Drie ScArift^» aan keizer 
CotfSTAXTlVS, waarvan de 
hevigheid, die aan - eenige 
Critici overdreven heeft ge
schenen, dóór de bedoeling 
des schrijvers en vooral door 
het gèwigt des onderwerps 
wordt gerégtyaardigd,,, en in» 
dien men er uitdrukkingen 
in vindt, die hard schijnen, 
moet men dezelve aan eene 
vurige liefde voor ds waar
heid toeschrijven.-—6»° Een 
JBriefam zijne doehter APRA , 
door de bekwaamste kunst-
regters op prijs gesteld. De 
stijl van denzelven is een
voudig en, naar de vatbaar
heid van een Ï3 jarig meisje 
ingerigt. Déze brief was 
met twee lofzangen verge« 
acid; de eene voor den mor
gen , de andere voor den 
avond. De tweede is niet 
tot ons gekomen; de eerste 
meent men het Hymnus Lu-
«> ereaior optime enz. «e 
«J»»? Ue maagd APBA over

deed hetliglijk aan de voeten 
haars 'vaders, toen hij uit 
jzijne ballingschap was terug-
rgekomen!. De stijl vanden 
heiligen HiLAfupfl is hevig 
en onstuimig, hetwelk he>» 

idöor den heiligen HIERQNV 
.MUS deed noemen» deRhone 
der haUjnsche welsprekend' 
Aeid (hatim ; etoqneniia 
Rliadanw)i Om hem wel te 

!verstaan, moet meri met de 
theologische uitdrukkingen 
der Grieken wel bekend zijn. 
Hjj was een der eersten, die 
dezelve in de Latij hsche taal 
ovèrbiagt. De bes^e uitgave 
zijner werken is die van döm 
CONSTANT, van 1693» op 
nieuw te Ver om, in 1730 r 
door den markgraaf MAFST* 
in het licht gegeven, die 
dezelve met «enige nog on
bekende fragmenten , en veï-
sehillende verklaringen,ver
rijkt heeft. De uitgave varj 
Wttrzbitrg, m\-W#« •* 
dl.» in 8.vo, maakte: een ge
deelte ttit van de veraatne-
ling der latijnsche kerkva
ders, in die stad gedrnfctr 
Men-vindt ook cehen senoo-
nen Brief vm dezen hetügew 
leéraar wer de 6odAe*f^-
J. C, met drie verhandel»»' 
gen van den abtTRoMB^"' 
in de verzameling te Bologf? 
in 1751 gedrukt, onderden 
titel van Veterum patrim 
latinorum opuscnla « « ^ 
qnam antehac edita.^ JVW» 
heeft opgemerkt, dat de «oei 
van HHUHÏÜS tweemalen door 
valsebe bisschoppen overwel
digd i s , en dat deze betde 



H i L mi' 

eg eettfr plotselijke efr be
treurenswaardige wijze om 
het leren kwamen. Zie Wn> 
AKM , laatste hertog .van Aqui-
taniët [Men kaa zich een 
juist denkbeeld van" de kraeht 
der welsprekendheid van de,-
zen heiligen bisschop vor
men , wanneef men de .ont
leding zijnef voornaamste 
werken en de vertaling leest 
der belangrijkste stukken, 
welke dezelve bevatten, in 
de Bibliothèqne choisii des 
Pères de l'Eglise grecque et 
latitte, door den abt Guii-
ION dezer dagen te Parijs 
en Brussel, bij M&HUISNON 
HAVARD, eliREMUüiÈRE, in 
verschillende formaten in bet 
licht gegeven}* 

HiLAKius (Heilige), van 
Af les, in 401 geboren, werd' 
te Leringf door den heiligen 
HoNoiüTeSjabtvan <|»C kloos
ter, zijnen vriend en bloed
verwant, die hem aan de be-, 
goochelitigen der wereld ont
trokken had* om hem dé 
zachtheden van het eenzame 
leven te doen smaken, op
gevoed. Nadat de heilige 
abt van Lerins op den bis-
schoppelijken stoel van Af les 
was verheven, nam hij den 
heiligen HiLAurus mét 'zich, 
die de medewerker in zijnen 
arbeid, de op. en navolger 
zijner deugden werd. Hij 
verving hem in 43». I>« 
kudde dacht niet van herder 
veranderd te zijn: UILAIUUK 
hwld verseheiden kerkver

gaderingen, zat. in' 44Ï' ÜV 
die-van Orangé voar, in wel
ke CEMDOMÜS, bisschop van 

L Besanpont werd afgezet. 
[Deze afzetting vernieuwde 

het geschil over den voor
rang der kerk- van Ar les-en 

i die van Vietine. Nadat CE-
[ tiDDNius zich op.'den heili

gen Paus Leo beroepen had 
(want niets was in de eerste 
eeutweni beter- erkend dan het 
gezag des pauses en het regtr 
van er zich op te beroepen). — 
Sfiie ATHAMASÏUS ~ beriep-
die Opperpriester eene kerk* 
vergadering Xe Rome, die' 
hem onschuldig oordeelde aau 
de irregularitèit, om' Welke1 

hij. veroordeeld Was, en hem. 
op zijnen zetel herstelde.* 
De kerkvergadering ging 
verder; want op de beschul
digingen tegen den H. Hi-
iiAiUus zalven'gevormd, be
roofde zij hem van het ge
zag, dat hij- op het gewest 
van Vietine had,, en verbood-
hem van bij eenïge zalving 
tegenwoordig te zijn. Men 
beschuldigde hem de gewes
ten, met gewapende lieden 
vergezeld , te doorkruisen , 
om aan de openstaande kef-
ken bisschoppen te geven, 
en inbreuk te maken op de 
regten der metropolïlanen. 
De heilige LEO erkende Ia» 
ter «,- hoe zeer hij zich bedro
gen had, ïtk de vooringeno
menheid > welke hij tegen 
dezen heiligen prelatit had 
opgeval, dift in 449, van 
aposloltsvhen arbeW «>itg«« 
4 
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p u t , «verleed. Men had zulk 
eeo denkbeeld van ' zijne 
deugden, .dat zijn veriies 
zelfs voor dé vijanden der 
wet en des persoons' gevoe
lig was-. De Joden waren-
bij zijne lij kplegtigheid te
genwoordig, èn mengden 
hnnm» treurzangen nveï die 
der Christenen. M'ew heeft 
hem verscheiden werken t o e 
geschreven , die niet Van 
hen» zijn» De ecnjoje-, die 
hen» werkelijk toebehoorend 
arjn door pater QUËSNEI. vèr-' 
lanreïd, in dé bijlage zijner 
riirgnné der" werken van'den 
H. LBO. • Het leven vanden 
.EL HIÏ,ARIUS is door den H. 
HorcotJATüs- van Marseille 
beschreven. Zie D. R I V E T , 
JBW. litt* de France, t. 2, 
V- 644; mdt>mCEi,i,iKR, 13 
d l . , bladz. 635. [In jzijne 
Bibhothegne cüoüie etc. 
heeft de abt GUIU,ON een uit
treksel' der lijkrede mede
gedeeld , welke hij óver zir-
wen- voorganger hield}. 

H iMmcs (JffeïA-ye), oor-
3"ro?.k!!.8k u i t h*t eiland 
gSaraime, wiercf den' 12- No--
vember 4 t t tot i W s v e r k o . 
ï ? n ; hJf was, onderden hei. hge» L E & , d i e fn. d 

%?&'£*£& 
*f "f geweest. De vreagde 
*«* *Sne verheffing tot dé 
Ï T b & Waardighe^ aan 
*e, bewijst, dat hir dezelve 

w e g w a s . Deij /er , wel" 

ken hij .voor het geloof satï 
den dag legde, en de'zorg, 
die hij in het werk stelde, 

. om -de kerkelijke tucht te 
'doen in acht neuten ,' her-' 
stelden he,t verlies ," hetwelk' 
de Kerk bij den dood 'vair 

;dèti H . LEO ' had geléden\.s 

. Hjj overleed den 2ï'Febrii«( 

. arij 468 , na den banvloek 
over EÜTÏ'CHES én NÉSTORIÜS' 

' uitgesproken , de .algemeene' 
kerkvergaderingen van Ai» 

:cea',' Efeze èn Chhtcedoniè* 
' bevestigd, en te .Rome in 

465 eene berkvergadering' 
gehouden te hebben. Men 

- hééft van hem elf Brieveii 
en eenige Besluiten» Hij is 
de eerste Paus , die den bis-

• schoppen verbood, hnnne op» 
volgers te verkiezen.. 

HILDEBERT, in 103/ i f f 

Lavardin , een vlek in het 
Fransen département Loir» 
en-Cher geboren, was een 

|.' leerling van BeuENcrAftifsi ,-
en vervolgens van den hei
ligen H Ü G O , abt. van Clwny. 

$ Hi j ' werd in 1098 op oetr 

F bisschoppelijken stoel van 
Mans geplaatst, en in 112?' 
tot liet Aartsbisdom van 
Tourr bevorderd. ***** 

. BEAUGENDRE, heeft inï/OSi 
de Werken vati dien prelaat 
met die van MAnnoDiBsyer-
eenigd, in foU in het lid» 
gegeven. Dezelve bevatten J 
t . ° Leerreden, vrij JP*^ 
voor zijnen tijd. — 2. » " 
wijde gedichten» — 3. L>e" 
vensbeschrijvinqen van <& 
heilige RADBGOSVA , i]"^ 
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ien heiligen Hvïfo van Clu-
ny i en van de heilige MA
RIA van Egypte, welke de-
takel dep critiefc niet altijd" 
heeft toegelichti —" 4.° Een 
aantal wel geschreven Brie-
ven'i belangrijk Voor dege?-
ne, die"de zèdeleer, kerk-
tucht en geschiedenis van 
HMJEBÉRT wenschen te ken
nend— 5»° Benige; Ver Aan-
delingen over de Godsdienst,' 
Waarin een»' voor dien tijd 
zeldzame" ' zuiverheid . en 
naaiiwkeurigheid • doofstra-' 
len,« gepaard ïnet eene Wijze 
enderscheiding in de keuze 
der'bewijzen.' Hij is de eer
ste schrijver, in wiens schrif
ten men hét woord transsub' 
statttiatie aantreft, gebruikt', 
om in dó taalkundige ge
strengheid j hét oude geloof 
der kerk , ' omtrent de we
zenlijke tegenwoordigheid 
«ittedrukken. Men heeft nog 
van hem' twee stukken \ wel
ke BAÏ,'ÜZE- of UAIUSIUS in 
fr|5, in het 7.e deel zijner 
Mïscellanea in het licht gaf. 
HILTÏEBEKT overleed- den 18 
December 1134, 

HlLDEBlUND. — Zie GRE-
fiORlüS Vit . 

HlMEBRAND (JOACHIM) , 
een Duitsch Godgeleerdere 
Walckenried, in 1723 gebo
r en , werd hoogleeraar "in de 
godgeleerdheid, en kerke
lijke oudheden te Helmstadt, 
later algemeen opperbewind-
«fcbber te Zeil, alwaar hij 

in 1691 overleed. Men heeft 
van 'hem verschillende ker
kelijke ' schriften , naar de-
leest van de grondbegin&fc-' 
len zijner sekte • geschoeid.' 
Meerdere bijzonderheden be«' 
gëerendè y kan men raadple
gen , Gr. HENK-. GÖTZE , Etög:™ 
quotum theolog. germanor, * 
1743* 

HiïiüEPONsirs. 
BEFOtïSUSJ , 

'Zie' IJB-

'HïLfiEGAttDA (Heilige) eor« 
ste abdis van den'berg Sint" 

, Rnpertus, te Binghbim aan 
'ien Rijn, was öp het einde 
der elfde eeuw , in het Bis-> 
dotrt MetZ geboren. Zij o-
verleed in 117», nalaten
de:, 1.° Brieven, en andere-
werken in de Bibliotheek 
der Kerkvaders. — 2 ° Li-
bri quatuor elemeniorum f 

Straatsburg, 1533 , in • fol, 
—'• 3.& Drie Boeken' met o-
pehbar-ingen, Keuleh, 1566\ 
in- 4 . » . At hare Tjerken, 

,. zijn in l666,teïietflen in 
Il 4l«> in het licht verschenen.' 

D ^ roem' harer deugden r 

drong door tot' de Paussen, 
keizers en vorsten, die haar 
bewijzen hunner achting 
gaven. 

HunKcroND A ( Heilige ) , 
eene maagd van de Cisterci* 
enzer orde, werd in d e l 2 . e 

eeuw bij Nuis, in het die» 
«ees van Keulen "geboWn* 
Daar haar vader haar roed» 
naar Palestina wilde- no<-

V 5 
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men, en voor ftare eerbaar
heid bevreesd was , liet hij 
haar in het mannelijke ge
waad vermommen, en noem» 
de haar JOZEF. Zij gingen 
in Provenee met de bruis
vaders scheep. Nadat haar 
vader op zee overleden was j 
vervolgde de heilige Hir.-
DEGONDA hare r e i s , onder 
haren aangenomen naam. Zij 
hield zich ee.nigen lijd te 
Jernzaletft o p , en keerde 
vervolgens naar haar land 
terug. Zij nam onder den
zelfden naam van JOZEF 
haren intrek in de abdij van 
Sch&nmtgi en leefde aldaar 
op awlk eefte heilige en voor-
zigtïge wjjze« dat men eerst 
bij baar overlijden ontdekte, 
dat. zij tot het vrouwelijke 

' geslacht behoorde, De Cis* 
tercienzers vereeren haar 
niet den titel van heil ige, 
ofschoon hare vereering door. 
geen het minste besluit van 
den heiligen Stoel schijnt 
gewettigd te zijn. Men ver
haalt van de hetfigc MAKIIU 
Jets , dat overeenkomst met 
deze geschiedenis heeft. Zie 
MARINA {Heilige). 

HitnuiNtjs, op het einde 
der aehtste eeuw geboren, 
abt van den heiligen DÏONY-
SIÜS , onder de regering van 
LODEWÏJK den vrome, is de 
schrijver van een Leven van 
den heiligen DIONYSIUS , ge
titeld Areopagita, Parijs > 
1565, en inSutuus , waarin 
hij den heiligen bisschop van 
Purijs met den Afeopagiter 

verwart. (Zie thoNYSurg -* 
Heilige — ) . , Vóór hem ken
de men deze .dwaling niet} 

'en dezelve is eerst in de I7.ff 

eeuw yernietjgd. H&DUINUS 
benadeelde zijnen roem, door 
zijn gedrag omtrent .Lopn-
vniK den vrome» wiens zijder 
deze abt koos , verliet, we' 
der aannam, naarmate dia 
ongelukkige vaderT zwakke 
en wispelturige vorst, me( 
zijne kinderen in oneenig-
heid geraakte * en zich we
der verzoende. Deüeprejaat 
o-verleed iö het jaar 840. 

H B A (JOINNES), een gf" 
leerde Engelsche arts, i,r 

1716 geboren , hield zich bij
na zijn geheele leven metdü 
kruid- en'artsenijbereidkun-
de bezig* ei) overleed in" 
1775.. Men heeft van hen» 
een e Geschiedenis tier kruid' 
kimde, 3 dl n in foJ -; — 
Kruidkundig stelsel) — '*?"' 
handeling óver de koninklij
ke maatschappijen» in*»0» 
— Zie het einde van het 
artikel CHAMBEISS (EHHtt««)* 

H I M E L , de Oude, een 
Jood , te Baby Ion uit eene 
beroemde familie geboren r 
was voorzitter van het San* 
hédrin van Jeruzalem, vorm
de eene beroemde school, en 
had een aantal leerlinge»' 
Fi.ivrus JOSEPHUS noemt hem 
POIAIO; hij ieefie onitreni 
100 jaren vóór J . C. en suert 
hoog bejaard , na met ijver de 
mondelingsche overleverin
gen der Joden tegen SeiM** 
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j u t zijnen ambgenodt, die 
wilde,' dat men zich letter
lijk aan den tekst der heilige 
Schrift zoude houden, zon
der zich te bekommeren over 
hetgene slechts mondelings 
overgeleverd was , verdedigd 
te hebben. Dit geschil maak
te veel gerucht» en w a s , 
volgen» den heiligen HIERO-
mraus, de oorsprong der 
Schriftgeleerden en farizeërs., 
HILLEL is een der leeraars 
ran het mitchna. Hij kan. 
er zelfs als de eerste bewer-' 
kèr van beschouwd worden, 
wijl hi j , volgens de Joodsche 
leeraars, het eerst de Jood
sche overleveringen in zes 
Seradim of verhandelingen 
regelde. Hij werkte veel om 
eene naawwkeurige uitgave 
van den gewijde!» tekst te 
leveren, en tnên schrijft hem 
eenen ouden Bijbel in hand
schrift toe, die zijnen naam 
draagt, en die zich gedeel
telijk onder de handschriften 
der Sorbonne bevindt* 

HniEr. , de NaH of Vorst, 
een andere beroemde Jood, 
achter-kleinzoon van . JÜDA 
HAKKVTTOSCH of den Heilige, 
een deP schrijvers van het 
«t#c/*na, bewerkte eenen 
jaarkring, i n bet jaar 360 
onzer tijdrekening. Bij was 
een der voornaamste leeraars 
van den Talmttd. De meeste 
der Joodsche schrijvers ken-" 
«en hem de uitgave van den 
Hehreeuwschen tekst toe , 
« e den «aam van HUM. 
«raagt, e» waaro-vé* w§ »» 

het voorgaande artikel ge--
sproken hebben. Wij vér-
nemen.'uit den heiligen E F I -
PKANIUS, dat hij zich tot het, 
Christendom bekeerde, en 
dat hij in het begin der 4.c 
eeuw op zijn sterfbed door 
den bisschop van, Tiberias 
gedoopt werd. , 

•f HltLER (JoAjNNES A D A M ) , 
te Weridisckossig bij Gorlitz 
in 1728 geboren , wijdde.zich 
in „den. beginne aan de stu
diën , en.legde zich te Leip»; 
zig , sedert 175;l op.de regts-1 

geleerdheid toe , doch toen 
reeds hadden zich zijne mu-
zijkale talenten ontwikkeld, 
hij componeerde en nam aan 
de openbare concerten als 
baszanger en fluitspeler deel» 
Als gonverneurvan den jon
gen graaf van BKUHI, had 
hij van 1754 tot 1760 nog: 
meer gelegenheid zich in zij
ne lievelingsknnst bekwamer 
te maken. Hij verkreeg om
trent dezen tijd eene beroe* 
ping als' hoogleeraar naar 
Petersburg, maar hij volg
de dezelve echter niet op j 
maar bleef in Leipzig , waar 
hij zich door vertalen en de 
uitgave van het ' muzijkatê 
tijdverdrijf, het eerstatijdr 
schrift in Duitschlatid, dat 
over de praktijk der mnzijk 
handelt, zijn onderhoud ver
wierf. Eindelijk werd h$ 
in 1763 Directeur van het 
groote concert te Leipzig, 
en verkreeg in 1784 van den 
hertog van Coerland de hoc* 
danigheid van kapelmee«terr 

http://op.de
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in ' 1789 werd hij echter Can
tor \en Direetewr van• de 
Thomas- School te Leipzig, 
ïn welke hoedanigheid hij 
jit 1801 tot rust kwam en 
in 18ü l , gehe'el krachteloos» 
overleed* Zijfie grootste ver» 
cïietiste heeft zi*h HIJCLER 
voorzeker door de5 verbete-
ring des Duitschen smaaks 
voor naauwkeurige «ft' edele 
gezangen, even zöó tyeï als 
daardoor-verworven > 'dat'hij 
op-' aarilefding van- den 'be
kenden' tooneel-ondernemer 
KÓOÏÏ ''döitficbe opera's ïn-
vberdö. [ '• AVij noemen van 
zijne opëras : de 'jagt f de 

jü6elbruilofl, de liefde op 
hët lam'dj en de óógstkrans* 
Vele g'ézang'en uit dezelve 
zijn volksliederen geworden. 
Ook 'voor het kerkmnzijk 
heeft 'hij door Bijtte- {samen
stellingen veel gelevérd, en 
meer theoretische werken-, 
zoo -al» ook levensbeschrij
vingen' van 'berocnvaV-toon-
kun&lerfëars 'feeèft"<bïj"iri het 
licht 'gegeven. Insgelijks 
Heeft hij zreh door- de van 
höit» 'fti"1771 te Leipzig op-
~geTÏgt&3:a7igsc&óol voor jon
ge -dtttHè'èt verdienstelijk ge
maakt, ' uit welke taienige 
voortreffelijke zangeres' te 
Voorschijn is gekomen. 

HitPEftT (JOA*JSÈSJ, te Co-
htrg geboren, hoogl»»eraar 
in hét Hebreeuwsch te Helm-
rtadt, en opperbewihdheb-
ber te Hildesheim, overleed 
ï l 1 ^ ' 5n d e n ouderdom 
*M* 5-.$,};»•«?„. MPR heeft van 

hem: 1.° Dtequwitió de Prtéi. 
Adamitis , - tegen LA! PEYRB- • 
R E , 1656, in 4 t o i ^ . . 2 . a 

Tractatus de pcbnüentw 1 
en andere' werken. i 

HuftfeRtrs of HEMERUS , zoon" 
van LACEDEMON , was- zoo 
zeer van smart doordrongen, 
over ee'nc-blo'edschande, die' 
hij gepleegd had zonder bet 
te weten, dar Hij zich in de' 
Marathon, eene rivier van 
Lacoiii'ê wierp , aan welke 
hij zijnen naam gaf!, en die 
later Etitratas genoemd werd» 

HIMMEL (HENDRIK -*M» 

DEMI ).' — Zie URA-NIÜS. 

* BlNCKELMANN(ABRAHA*)* 
een JProteSïantscbe godgeleer
de', in 1662 te DöUln.^ 
ÊfeisMë 'geboren, volbrapt 
zijne stndiën" met den groot
sten roem 'te Freyherg en tg 
Wittemberg. NaauWeJijkö 
had hij 'dezelve ten einde-
gebrast, of men vertrouwde 
hem liet bestuur der schoot 
van (xardeleben toe, en drie 
jarert. later dat van h e t f ^ ' 
hasi-um van Lubeh, al\Vaa 
hij elf;jaren bleef. Hij **r 
alsloen-* predikant vnn ™nl 

Nicolaas van Uambwrg' 
Maar de landgraaf van Hef 
sm-Darmstad, die door zij
ne verdienste getroffen W» 
geweest, beriep hem bgn» 
even zoo spoedig aan ƒ11 
hof» benoemde hem tot rtes-
zelfs gewonen hofprediker, 
tot opperbewindhebbcr «er 
kerkeir zijner *fafen.s * ' r 
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gpronkelijke taa l , te Vene
tië in 1510 of liever 1509, 
door PAQANINI van Brespia 
in het licht gegeven, op,be
vel des pauses verbrand;, en 
waarvan eenige exemplaren 
aan dien maatregel ontsnapt 
zijn» — 2.° Vertaling in het 
Hoogduitsch van het verde-
digschrift en van het boek 
over het geduld van TEKTUÏ,-
1UNVS. — 3." Christelijke 
overwegingen over de zui-
vering door het bloed van 
CHRISTUS» — 4.° Leerre
den , en eenige schriften te
gen JACOBÜS RiJnMia, (zie1 

dat artikel) een dvyeeper en 
geestdrijver.-— 5.° Badge-
leerde verhandelingen, ia, 
het Latijn en in het Hoog
duitse!]. Bijna al deze wer
ken zijn in het Zweedscb. 
vertaald. — 6.° Eene Cata
logus der Arabische schrij
vers over de hruidkünde en 
een Lexicon coranicma, in 
handschrift gebleven; het 
laatste was zelfs niet geheel 
voltooid, daar de onverwach
te dood Vap HlNCKEIiMANN > 

hem niet had toegestaan , er 
de laatste hand aanteleggen* 

ien titci van honorair-hoog-
Jeeraar der akademie van 
(Messen. In 1688 kwam hij 
te. Mamburg te rug, om het 
bestuurvan.de St. Catharina-
kerk op zich te nemen. Na» 
dati HOBBIÜS., .een geheim
zinnig werk had jn het licht 
gegeven, werd , zulks door 
velen -goed-, door anderen 
afgekeurd. Er ontstonden 
•zeer hevige geschillen over. 
Baar HIJSCKEXMANN , die eene 
machte, en vreedzame inborst 
hezat, geweigerd had, otn,deel 
aan. hel geschil te nemen , 
üoo zag hij-zich, aan de,bei
de partijen ter prooi. Hij 
had den moed niet , om zich 
boven hunne aanvallen te 
verheffen, die hij met ver
achting had hehooren te be
antwoorden en bij het lezen 
van een dier schotschriften, 
werd hij door eene beroerte 
getroffen, die hem eenige 
.dagen later, den 11 Februa
r i 1695 in het graf sleepte. 
HÏNCKELMANN had zich niet 
tot de beoefening der god
geleerdheid bepaald , hij had 
zich zorgvuldig de Ooster» 
sche talen en voornamelijk 
het Arabisch eigen gemaakt. 
Hij Het eene talrijke en zeer 
kostbare bibliotheek in Oos-
tersche handschriften n a : de
zelve werd openlijk verkocht. 
JVlen kent van hém: l . 0 eene 
««gave van den Koran, die 
algemeen als de eerste b c 
«bouwd wordt, die.in het 
Arabisch is in het licht ge
geven. Men spreekt echter 
van eene uitgave in de oor* 

HlNCMAR Of HlNCMARUS • 
een religieus van Saint-De* 
nis in Frankrijk, later aarts
bisschop van Reimt in 845 ï 
was een bloedverwant van 
BBRNAR» H . /graaf van Tm* 
louse. Hij was een der. ge
leerdste mannen van,zijnen 
tijd, b l o n d e r met fiverbe-
z'ield voor de regten der baf-
Ukaanjfihi» toerk» en de*uf 
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verheid der Catholijke leer* 
JL\a zijne volbragtê studiën 
werd hij aan het: hof van 
LODEWIJK den vrome geroe* 
pen; hij aanvaardde Vervol
gens het kloostergewaad in 
de abdij van den heiligen 
DJONVSIUS. Aön het hof te
ruggeroepen , bleef bij aan 
hetzelve tot aan den dood 
van LODEWIJK, en werd door 
zijnen opvolger,; KAKEL den 
kale, geëirtploijeerd. Het is 
in 847, dat zijn geschil met 
den Bened ietijner GöTESCAfcC, 
ten opzigte van de beide 
voorbeschikkingen begon], 
men beschuldigde hem in de 
kerkvergadering van (luier* 
6i sur t'Öisë, van in die 
zaak niet te veel gestreng
heid te hebben gehandeld ; 
maar het vervolg deed zien ̂  
dat hij niets té veel had ge* 
daan, ten opzigte van cenen 
dogmatiserenden hardnekki-
gen en onverbeterlijken mon-* 
nik (zie GoTEscAto). [Bij 
toonde zich niet minder ge
streng, ten opzigte van Wui> 
FAQËS eti andere geestelij
ken , die hij afzette, maar 
paus NICQLAAS I. handhaaf
de hunne wijding, hij her-
riep evenzeer het vonnis te
gen JloTiumis, Bisschop 
van Soiësom uitgesproken, 
dten HtNdMAR afgezet en in 
«en klooster verbannen had , 
Wijl ROÏHAWÜS , volgens de 
canons, eenen priester van' 
«qn dioceea gestraft had]. 
Nadat deze prelaat zijne door 
de, Noormannen bedreigde 
*m verlaten had, overleed 

hij te jEpertiaitinSSZj&oot 
jaren en de smart overladen, 
van Frankrijk aan de plun
dering ter prooi te zien. 
Pater LoNGUEVAii heeft on« 
toegeschenen Het karakter 
van HiNCMAR wel begrepen 
te hebben; men kan de Ge-
schiedenis der Gallikaansche 
kerk van dien Vader raad
plegen. Er bestaan verschil
lende uitgaven zijner wer
ken ; eene van Mentl, 1602» 
eette anderevanJPa«/>, 1G15j 
en de laatste, die wij aan 
pater SIRMOÏÜD te danken heb
ben, 1645, 2 dl.» in fob. 
is de beste. Hetgene Mt 
HINCMAB over den heiligen 
REMICUÜS van Reimt, en den 
heiligen DIONÏSÏÜS van Fa' 
rijs heeft geschreven, wordt 
itt SuKitrs gevonden en w 
niet in onze uitgave. P*t6t 

CELLOT voegde iri 1688 een 
3.e deel, bij dé.uitgave van 
SIRMOND. tóen vindt nog ">« 
over HISCMAB , irt de ver* 
zameling Van pater LABBË, 
en in de acte van hefcon» 
cilie van\ Douzi, 1658,1" 
4.to Zijn stijl draagt *eer 

het kenmerk van de eeuw 
in welke hij leefde,d«f* 
is hard, verward, wildij 

p ig , door tallooze aanban» 
gen , en tusschen*inn<m a 
Jesneden. Men ziet dat d« 
H. Schrift, de kerkvadef*» 
het kerkelijke en burgeri j 

kende, van welbahij ^nder 

ijverigste verdedigers v*"«' 
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HIKCMAR, Mov «iïjne m'oe-
der, neef van den vóórgaande, 
werd bisschop van Laitn, 
alvorens den door de canons 
voorgeschreven ouderdom te 
hebben bereikt» Zijn niet 
zeer geregeld gedrag , zijne 
onregtvaardjgheden, en zijne 
gewelddadigheden tegen zij
ne geestelijkheid, gaVen aan
leiding tot de Kerkvergade
ring van Vérberië f Waarin 
KAREL de Kale hem deed 
beschuldigen; eene beroeping 
op den Paus deed de regts-
gedingen schorsen. Hij was 
niet zoo gelukkig in de 'kerk
vergadering van Doiizi, in 
871. Hij werd in dezelve 
beschuldigd van oproer»las
tering i en van gewapender
hand ongehoorzaamheid aan 
den koning te hebben bewe
e n . ^ Zijn veroordeelings-
vonniSi werd hem door zij
nen oom uitgesproken. Hij 
Werd m ballingschap gezon
den , somtijds geboeid, en 
van het gezigt beroofd. Er 
Werd een andere bisschop 
10 Z'jne plaats gesteld; des
niettegenstaande, werd hij 
tn 878 weder i» zijne vori
ge waardigheid hersteld, en 
%?*}?** kort daarna. Men 
vindt znne verdedigingen in 
<ïe Geschiedenis der kerk-

l L Pater CErjLOT heeft 
^««geschiedenis geschre
i d ;

ö*d efe l ïe kww%oorta 
Zl i ,deel van d e "'tg^6 

tL f^«•gaderinge.n W 
P«er UiijBE, 

HjPA-rios , aêef van keizer 
ANASTASHJS , had onder de 
regering van zijnen bom, 
grootelijks aandeel aan het 
bevèlhebberschap. Na den 
dood van, JUSTINUS , wilde 
hij zich op den troon plaat
sen, en werd tot hoofd eener 
geduchte factie verklaard; 
maar JÜSTINUNÜS beteugelde 
dié partjj, en deed HIPATIUS 
met zijne neven PROcóPios 
en PROBÜS , in 527 sterven* 

HIPPARCHIA , te Maronea, 
eene Tiacische stad , uit eehö 
vrij beroemde familie gebo
ren , werd verliefd op CRA-
TÈs. Deze walgelijke Cy-
tliker behaagde haar; zij 
huwde hem, kleedde zich in 
een Cynisch gewaad, en ver* 
bond zich zoo zeer aan hem , 
dat zij hem overal volgde, 
en zich, volgens onderschei
den schrijvers, niet schaam* 
de, om openlijk datgene te 
doen, waarover de eerbaar
heid eenen sluijer trekt; 
ziedaar, de Zedelijke vorde
ringen der aan zich zel
ve overgelatene wijsbegeerte* 
Maar, wat nog schandelijker 
en misdadiger i s , is dat de
ze vuiligheden lofredenaars 
en bezingers hebben gehad* 
HIPPARCHIA had boeken ge
schreven , die niet tot ons 
zijn gekomen, en zulks rs 
waarschijnlijk geen verlies 
voor de betamelijkheid, d» 
zeden en de regten der goede 

en gezande rede. 

HfMMJSCHiw, zoon va» Pi-. 
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«ISTRATDS , tiran van AtkeV 
ne y volgde hem, met zijnen 
broeder, HiPpus , in het jaar 
528 vflor.J. C. op. ANACJJE-

.JON.y SIMONIDES en vérscheii 
iden andere geleerden werden 
aan zijn hof gelokt j «laar 
de zeden wonnen ér .niets.' 
Bij t en de bedorvenheid ging 
er gelijken tred met eene 
losbandige dichtkunde. HAK-
SÏÖBIUS en AEISTOGITON , twee 
burgers van At/tem, door 
eene openbare oneer, welke 
HIWABCHUS aan de zuster 
van den eerste had aange
daan , verbitterd, traden te
gen hem in zantènzwering. 
Deze vorst , die in eene 
schandelijke drift voor -rJURr 
WODMJS Was ontstoken, was 
'door hem met verachting he-
jegerid. Hij had ex? zïcb o-
vèr gewroken, door zijne 
zuster van eene plegtigheid 
te doen verwijderen* bij wel
ke zij een hloemkopfje moest 
dragen. Hij we*d in het 
jaar 514 vóór J . C. door 
dé zamengezworenen ver
moord, [ H I P P U S , aan de 
moordenaars ontsnapt, wilde 
den^ddod van zijnen broeder 
wreken. HARMODIUS werd 
door de lijfwacht van den 
"ran vermoord, en om dien 

«.oordte w r e k e n , beschut 
«W. AfttSToGlTotf valschelijk, 
te imdden der foheHngio 
Jedierbaarste vrienden van 

Jijk deed sterven. Het b e . 
«tuur der beide b r o e d e r e 
2 *«* verre Wfls e n 2 , c h t 

* W * » i , . maar verbitterd 

door den dood va» HIPPAU» 
CHVB, maakte de wreedheid 
zich meester van het hart 
van HiMPus,- en hij vervul» 
de Athene «iet verbanningen 
en doodvonnissen. De A'the» 
n ers namen hunne toevlugt 
totï de Spartanen, die, na 
zich van ^de zonen van Hip-
PIAS te hebben meester ge
maakt , hem dezelve niet 
wilden teruggeven , 4an na 
dat hij afstand van de ko-
ninklijke waardigheid zou 
hebben gedaan» Deze zelfde 
Lacedemonié'rs wilden hem 
later weef herstellen, '-vam 
de Athenërs weigerden zulks, 
en HIPPIAS begaf zich naar 
Perziè', om <len grootën ko
ning tegen 4e Athenërs aan 
te hitsen. Hij sneuvelden» 
den slag van;Marathon, M" 
wijl hij beproefde om zyne 
kroon , ' door Perzische huljp 
terug te bekomenj. 

HiPPARCHiis, een wiskuns
tenaar en sterrekundige van 
Mcea, in Bithynië, bloeide 
omtrent het jaar }28 voor 
de Christelijke tijdrekening, 
onder PTOÏ-EMEUS 1»HIÏ.OME-
TOR. Hij liet verscheiden 
Waarnemingen wer de *t?r' 
ren^ en een CommentanW 
na over ARATCS, in het £»• 
tijn vertaald door pater rer 
V A ü , e | i e e r ) n z i > e ^ « ö -

logia, Parijs, l^en.}^l 
eene uitmuntende «»*gf. 
van geleverd h*eft. Pw£f 
spreek* dikwerf 0 V , e f t J ^L 
PARCHUS, en bijna altijd ta» 
M» Hij merkt op » dat n» 
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«raTiuiiESen SUUPKÜÜS GAÏ.-
hVs, de eerste was , die het 
middel vond, om de ver
duisteringen naauwkearig te 
voorzeggen, Welke hij voor 
•600 jaren berekende. Hij 
zegt, dat hij ook de eerste 
is, die het astrolabium heeft 
uitgedacht, en dat hij het in 
zeker opzigt ondernemen 
hééft * om inbreuk te maken 
op de regten der Voorzie
nigheid, door aan de «ako* 
melingsehap het getal der 
sterren te willen doen ken-
hen» e n aafl ejjjg derzelve, 
eenen «aam te geven, idem* 
f «e, zegt hij, attsus rem 
«Ham foeo improidm annu-
merare posteris hellas, ae 
sidera ad nomen expürigere. 
Zijne lijst is voor het ove
rige zeer onvolledig.; en in
dien , zoo als PMNÏUS zegt, 
«11» door het tellen der ster-
renbaan de Godheid mishaagd 
nèeit, is Jbif er voor gestraft 
geworden, 'door den slechten 
*»tsiag zijner onderneming-
Het is waar, en zulks ver* 
dient opmerking, dat de la 
teren «net beter geslaagd zijn, 
en̂  dat de beroemdste ster-
rebandigen er niet in beb^ 
»en knnnen slagen, om eene 
na»«wkeorige,8

 o n verander
d e en eenparige Catalogus 
te leveren, (ZieFiAMSTEEo). 
JTRABO beschuldigt HlPPAR. 
CHtrs, al te zeer op de cri. 
t«ek gesteld te zijn geweest, 
w zich vrij vaak van eene 
wijze van hekeling te heb-
»en bediend i die meer het .. 

kenmerk van faaarkloverJj, 
dan van eenen naaiuvkeuri-
gen geest droeg. Dit gebrek 
belette hém niet, om ont
dekkingen in desterrekunde 
te maken. Hij bepaalde vrij 
naaüwkeurig de omwentelin
gen der zon t berekende de 
duurzaamheid van die der 
maan, en bepaalde de nei
ging-van derzelvér wegstreep 
naar de I&sUptica; hij vorm
de eenen Omloop der maan, 
die zijnen «aam draagt. 

HifPiAS. — Zie HIPPAR-
CHUS , zoen van PISISÏRATUS. 

HÏPPOCRATËS , debéroemd» 
ste arts der oudheid, werd 
te Cos,, een eiland, van de 
Jftgeisehe Zee, aan JESKU-
JJAAP , die er eenen beroem
den tempel had, toegewijd, 
geboren. Hij bevrijdde de 
Athaners van de verschrik
kelijke pest, die ben in het 
begin van den peloponnesi-
schen oorlog teisterde. Het 
burgerregt, eene gouden 
kroon, 5e inwijding in de 
groole geheimen waren de 
be-looning'dezerweldaad. AR* 
TAXERXES I4ONGOMANÜS bood 
hem aanzienlijke sommen 
gelds , en de voor de vorsten 
bestemde eerbewijzen aan , 
indien hij zich aan zijn bof 
wilde begeven. De arts ant
woordde hem vrij onbeschoft, 
dat hij alle* aan zij» vader
land en niet» aan de vreem
delingen verschuldigd w** 
Hij had vowal de begaafd-
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heid, era dó fcenteekens der 
Jkwaal, de gesteldheid der 
lucht, het tenipemmenf van 
den zieke, te,onderscheiden, 
van den gang en de uitslag 
der ziekten te voordien. 'Het | 
middel, dat hij het meeste 
gebruikte, hetzij tot behoud 
der gezondheid, 'hetzij tot 
genezing der aiekten, was 
de wrijving van de huid: een 
middel, dat BjfpqcRAïES op 
menigerlei wijzen verander
de volgens de verschillende 
ligchaamsgestellen, dat ech
ter slechts in zekere ziekten 
eenigzins kan werken,•.of* 
«schoon de goede uitwerkse
len van hetzelve uitgebreider 
aijn, .dan men gewoonlijk 
denkt. Hij overleed hoog 
bejaard te LarisSa, in The#r, 
salie. De Grieken kenden 
hem dezelfde eerbewijzen toe, 
die zij aan HERCULES hadden 
toegebragt. De artsen gaven 
hem den titel v&n Godaeïy-
ke» Er -is een aantal schrif
ten, aan HirpociuTEs toege
kend, tot ons gekomen; daar 
er echter verscheiden beroem' 
de geneeaheeren van den
zelfden naam en hetzelfde 
geslacht hebben bestaan, zoo 
is men zeer verdeeld ge
weest, om de Werken, vol
gens de schrijvers te rang-
scbkken. In deze laatste 
lijden is men zelfs verder 
gegaan; in 1804 beweerde 
een student in de genees, 
kunde, in eene openbare 
thesis, dat HJKPOCRATES nooit 
bestaan had, dat de hem 
toegeschreven werken veel 

ouder waren dat) hij i ««dat 
in zyhe geschiedenis ajles 
fabelachtig was. Wat er ook 
yan dit gevoelen* dat in den 
tijd veel gerucht maakte, 
wezen, moge , zoo bestaat er 
«og onder den naam van 
HIPPOCRATES : I.° Zetregels, 
alsgodSpraken beschouwd'—< 
2." Voorbedttidingen. — 3.° 
Eene Verhandeling over de 
winden,, die men zijn mees* 
lerstuk kan noemen. De 
meest geachte uitgaven zij
ner werken zijn die van Foes, 
in het Griekseh en Latijn, 
Beneve, 1657,2 dl." in m, i, 
die van VAN »ÈR LINDEN, 

welke bij de Verzameling oer 
schrijvers cum notis vano-
rum kan gevoegd worden; 
en die, welke CHARTIKK met 
den GALBSVS geleverd heeft, 
Ï639, 13 dl.«, in 9 MfiiP 
foL. — (Zie DÜBET —L«"E* 
WIJK ~r). Men drukte te 
Bazel, in 1579, 2&W* 
Verhandelingen, met de ver
taling van CORXAMVS, W-
houdsregisters en aanteeKe-
ningen,6in fol. P*» '«T 
zameling is zeer zeldzaam. 
Degeleerden hebben van de 

werken van den Gnekschen 
arts, eene menigteCommen 
ïariën en vertolkingen maue 
talen geleverd. Ue beroem 
de HECaüET heeft er een goea 

Latiinsch Commentan"»» °P 
vervaardigd, hetwelk door 
den bekwamen heelmeeW 
DEVAUX met den tekst in •£* 
Fransch vertaald is. I n « g 
het waar was, zoo als «"»*» 
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«<sn beroemde geneesheer i« 
onze dagen beweerd heeft'j 
dat de geneeskunde sedert 
HIPPOCRATES niet verbeterd 
is ; dat de ziekten in het Jj 
algemeen- noch beter gekend » 
noch beter behandeld wor-
den j dat de genezingen noch 
menigvuldiger i noch bewon
derenswaardiger zijn, wat 
moet men dan van de gren
zen onzer kundigheden en 
onzer talenten denken, niet 
alleen in de bespiegelingen 
de afgetrokkene wetenschap
pen, maar ook in de ern
stigste en wezenlijkste prak
tische kunsten ? Wat zou er, 
van alle kundigheden en 
hulpmiddelen worden, in de 
natuur1-, schei-, ontleedkun
de enz. gezocht? Zou men 
niet bekoord worden,,om te 
gelooven, dat met de een
voudigheid der oorepronker 
lijke denkbeelden, en met 
het eerste gebruik der kunst, 
de geneeskunde verbasterd is? 

HippoDAMiA., dochter van 
JKNOMAUS, koning van JE-
*»»•• Daar deze vorst door 
Jet orakel vernomen had, 
«at z^n schoonzoon hem den 
troon en het ièven zoude be
nemen , wilde hij haar niet 
andersten huwelijk geven, 
Jan aan^dengenen, die hem in 
net wedloopen zou overwin-
nen, wijuhij zich overtuigd 
n»eld, dat niemand hem in 

f l8 6 °mmin& feon overtref-
ren. <ENOMAUS vermoordde 
*• «egene, die als overwin 

W 2 

naars uit hét strijdperk tra
den: hij doodde tot dertien 
vorsten. Om' hén des te ge
makkelijker te overwinnen ̂  
liet hij HIPPODAMIA op de 
kar har er minnaars plaatsen, 
opdat hare schoonheid, die 
hén bezig hield, han belette 
op het mennen hunner paai
den acht te geven; maarPs-
HOPS trad in het strijdperk, 
en overwon hem dóór de be
hendigheid. (Zie MÏJRTILUS). 
(ENOMAUS bragt zich uit Wan
hoop om het leven , 'HÏPPO-
DAMU.en zijn rijk aanpEboPs 
nalatende, dié zijnen naam 
aan den geheëlen Pelopone-
Sut gaf. — Zie BIUSEÏS. 

HIPPOMTUS, zoon van Tatc-
SEÜS en van ANTIOPE, ko
ningin der Amazonen. Pus* 
DRA, zijne schoonmoeder, 
werd smoorlijk verliefd op 
dezen prins, en durfde hém 
de schuldige drift verklaren, 
waarvan zij brandde* Daar 
zij zag, dat zij hem niet 
dan afkeer inboezemde, bragt 
hare ijverzuchtige woede 
haar zoo ver, dat «ij hem bij 
THESEUS beschuldigde, van 
eenen. aanslag op hare eer 
te hebben willen maken. De
ze ongelukkige koning ge
loofde haar, en, in eenen 
aanval van toorn, bad hij 
NEPTÜNÜS deze gewaande 
misdaad te wreken. De god 
verhoorde hem; en terwijl 
HIPPOMTUS, bij Trêzenu aan 
strand in eene kar reed, ont
moette hij een yetrsehrikke-

> 

!M' 
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Jyk gedrogt, dat <utt de zee 
te voorschijn kwam, «n dat 
zijne paarden zoo zeer ver
schrikte,- dat zij hein als 
woedende door de rotsen 
sleepten. jfSsKUfcAA-p verwek
te hem weder. JPHEDRA , 
door wroegingen gefolterd y' 
ontdekte Juire misdaad aan 
THESEUS ,en beroofde zich 
van het leven. J[De hoofdin-
hoad -dezer 'geschiedenis 
heeft aanleiding gegeven, tot 
verscheiden Treurspelen, 
voornamelijk tot dat van RA~ 
eiNE, hetwelk een zijner 
meesterstukken is. — Zis 
RACINE ** JOAISNÜÏS. — \ 

HIPPOIIÏTÜS (Heilige). Er 
^jjn drie heiligen van dien 
naam geweest, welke RRU-
DENTIUS in hét Jlyvmus 11 
Peristep-km,, verward heeft, 
door van -dé acten dezer drie 
heiligen slechts eene enkele 
geschiedenis te maken; te 
weten, van den heilagen Htp« 
•PÖMTTUS den soldaat, dien 
de heilig-e LAÜRENTIUS ge
doopt heeft; van den heili
gen BIPÏ>OÏ,YTDS , priester 
van Antiochïê, en ,van den 
heiligen Hippowrus, bis
schop, van Porto , die ech
ter niets gemeenzaams heb
ben dan den naam , wijl zij 
in vaderland, in leeftijden 
in wijze van marteldood ver
schillen. — Happorarrü*, de 
soldaat, is op den 13, Au
gustus , onder keizer VAÏ,E-
RUOTB., bij iJo«e,langS den 
Txburtiaanschen .weg, door 
onbeteugelde gaarden ge-

eleept en in «tukken ge
scheurd. In den brevier van 
loledo , tot de Mosarabische 
ritus behoorende, komt een 
sierlijke Jofzang, ter eere vaa 
dezen heilige voor,, waarin 
zijn marteldood met al de 
omstandigheden besehïeyen, 
*n gezegd wordt, dat hij fol-
teringen heeft ondergaan o-
vereenkemende, met die vaa 
HH^OJUYTUS'uit de fabelleer, 
zoon van: THESEUS; bij gele* 
genheid van den zelfden naam 
kwamen de Heidehen op het 
denkbeeld, om hem denaelf-
deë folterdood te doen onder
gaan. — HIPFOWTÜS van A»* 
tioc&ië, f riéster ten tijde van 
FABIÜS, bisschop dier stad» 
liet ziieh gedurende eenigen 
tijd door de Novatianen ver
leiden ; doch 'na derzelver 
dwalingen te hebben afge« 
zworen, onderging hij op 
eene edelmoedige wijze den 
marteldood. Deze leefde ten 
tijde van DECUTS, W<» «• 
zulks blijkt uit de kronijk 
van EusEBiïis, die er •«?* 
over spreekt fer *8"J^"'*' 

de beide volgende HoofM' 
— De derde, bisschop van 
0*Ha, door z(jne kande be
roemd, werd te•'Porto, on
der keizer AIEXANDEK , «JH 
22 Augustus verdronken.• * 
den8l=" Brief aan MAGNÜ8' 
en in het hoek De. Ser»»/•• 
ribuseecl. maakt 4 e H ' B * 
RoNïMtrs gewag w» " e m ' „,. geeft hem den naam van mar 

telaar. In het 15* Hoofl* 
van het 5e B, zijner gesciu* 
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denïs', ; noemt NICBPHPRU» 
hem bisschop van Port», 
De heilige HIERONYWÜS zegt j 
niet te weten j welke feerk 
hij beatHupd heeft*; In zyi* 
boek" overde twee naturen-, 
tegen EOTÏCÏIES , zegt GB-
BASIUS , dat HIWOIYTB», roe- •, 
tropolitaan bisschop van Af; r 
VttUë was-; hetwelk aan een " 
aantal Critici, heeft doen 
gelooven > dat hg bisschop 
van Aden 7 oudtijds Portus 
Roéams- genaamd-, was ge
weest* IkttONiius beweert r 
dat hij* bisschop van- óstitt 
of Porto in Italië ia ge-
weast, en a egt 7 dat men' 
nog de spelonk vol water 
aantoont, waarin hij gewor-
|en is , en zijnen marteldood 
voltrokken heeft* Hij; voegt 
eybij,;ter bekrachtiging'van 

iKKi 8eyovlen» dat men in 
1551,. in de omstreken van 
Home, een oud' marmeren' 
gedenk&tnfa heeft gevonden, 
wet het afbeeldsel van HIP* 
minm, rondom hetwelke-
*n wiefcsche letteren, de 
woorden- Cyelus patcbaM* 
gegraveerd waren r waarvan 
«j9- de. schrijver- is -r een ge^ 
öenkstak,, dat tegenwoordig 
in fa, bibliotheek van het 
<(««««« ïn geplaatst. Er 
enjtt ons van zjj» Cychispa-
^ « ^ e n k e l h e t 2 e d l , o v e r . 
Hetzelve handelt over eene-
»ieuwe door hem uitgevon
den berekening, om den 
^aschdag door middel van 
««Be» tydkring, van 16 jaren ,, 
** waden* Nog, bestaat er II 

W 

van dezen beroemden' \m-
schop; een aanmerkelijk ge
deelte eeher Homilie tegen 
Aoè'aS een' ketter der derde 
eeuw * waarin hij duidelijk, 
het onderscheid der perso
nen in de Driegen heid, de 
godheid fan den Zoon Gods, 
en het onderscheid-* der na
turen- iii'J. G. bewijst» — 2.° 
Fragmenten1 zijner:, Gommen* 
tariën over de H. Schrift,-*— 
§° Homilie op.het feest der 
Openbaring»'— êi° Over den 
AniechristH ia I66Ï ontdekt 
ea in het licht gegeven; Èü-
SBBÏITS> de H. ÖiERoNvwua-
en PHOTIUS; maken ec mel
ding van- Het is- verschil
lend van het werk getiteld r 
&yer het einde Jder wereld' 
en dettAntechrist., hetwelk 
nten hern̂  ten ot)regie heeft 
toegeschreven, en dat een? 
later' niet zeer geacht- voort
brengsel is» JfyBtuciüs heeft
eene schoone uitgave zijnei?' 
werken, in het Grieksenen 
Latifir geleverd *• 2 dl.n in fpl.-
1716 — 1*1«. Men erkent 
inde schriften van den hei* 
ligen HiKPOi,vTust, de zacht
heid , die zijn karakter uit
maakte ; maar zijn edele ew-
sieiüjke stijl is niet altijd-
zuiver, noeb zijne verkla
ringen van-de heilige Schrift 
altijd natuurlijk*,.' emdat zijn-
smaak voor den verborgen 
zin , hem dikwerf van de» 
letterlijken zin- verwijderde» 
De heilige HIKBONYMK» ^ dé 
heilige CÏIRWSOOTOBHU»» THE-
OBOIUMJUS prijzen zijn» deug-* 
3' 
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den en ssijn e schriften; 

HIPPOMENES. ~ Zie ATA
LANTA, dochter van SCHE-
N E U S . •-'-.'• •' ' 

HwJpoNAX, een {Jriekscbft 
dichter, te Efeze> in het 
jaar 540 vóór J. C geborènv 
werd, om zijne hekèlachtige 
inborst uk zijn vaderland 
verdreven. Hij oefende zich 
in dezelfde soort van dicht
kunde als AKCHILOCHUS , en 
maakte zich niet minder ge
ducht dan hij. HMPPONAX 
wordt voor den öitvinderder 
voetmaat in twee lettergre
pen gehouden, die de-plaats 
der Jambische heeft ingeno
men. Er blyven ons van 
hem slechts een klein aan* 
tal fragmenten over. 

HIHAM, koning van Ty-
rus, zoon van ABIBAII , be
klom na hem den troon, en 
sloot een verbond met DA-
vi», en met deszelfs zoon 
SALOMON. Aan den laats ten 
verschafte hij eederboomen , 
goud en zilver tot den op* 
DOUW de« tempels van «Je-
ruzalem. Deze beide vors
ten schreven elfeander brie-" 
ven, vol beredeneerdheid, 
geest en wellevendheid. Ht-
BAM overleed omtrent het 
jaar 1000 vóór 3. C, na een 
aestigjarig bestuur. 

BIRAM , een uitmontend 
werkman, die God met de 
talenten had begaafd, om al
lerlei werken van koper oi 

I metaal: t es maken , was "de 
zoon van eenen iriwoner van 
Tyrw, en van eerie Jodin» 
uit het geslacht van NEPÖ-
TA!W. S SALOMON bediende zich 

, van hem, om aan de Che* 
j rtlbijnen, en andere sieraden 

der tempels te werken* Hij 
vervaardigde buitendictf nog 
twee dikke metalen zuilen, 
die aan den ingang van dan 
Voorhof des tempel» werden 
geplaatst, waarvan de eené 
Jac&im en de andere Bwr-
genaamd werd. Ook vervaar
digde hij het grootë vat <fc 
koperen zee {mare metmy 
genaamd, waarin men water 
tot gebruik des tempels be
waarde. Tijdens de Babylo
nische gevangenschap ^na
men de Assyrièrs deze schoo-
ne stukken weg; men weet 
niet wat ér verder van ̂ ge
worden is; 

H l R E (liAÜREHTJUSWE £*)» 
tèPartjg^mlGOÖ^bo'm, 
en in dezelfde stad m 165» 
overleden , Was gewoon schil
der des koningsden onoerr 
wijzer der akademie van 
schilderkunde. Zijn koloriet 
heeft eene bewonderenswaar 
dige frischheid, degrond-
kleuron zijner schilderyen, 
zijn door eene soort vw 
damp overschadnwd , waa«^ 
zich het geheele werk schijn, 
te hallen! Zfln «tfil ** &J 
vallig, en zijne uitwerkm 
gen verstandig en *** 
grepen; maar men vf^ hem, de natuur niet gèno|| 
te hebben geraadpleegd. ».f 



H l Jï. UT 

wag bekwaam in de bouw
en vergezigtkunde. Zijne 
eerste voortbrengselen bieden 
noch edele karakters , noch 
schöone- vormen , noch sier
lijke evenredigheden aan; 
maar hij verkreeg later eene 
bewonderenswaardige edele 
teekening, een e kracht in 
de uitdrukking, en een le
vendig koloriet. Deze hoe
danigheden stralen vooral 
door, in zijne Sc&ildery der 
hinderen van Bethel, door 
beeren verscheurd, een mees
terstuk, dat in het kabinet 
van den markgraaf vso. MA-
uiGNi bewaard wordt. 

HlRE ( P H I U P P U S DE 2.A) , 
in 1640 geboren , en in 171& 
overleden, zoon en kvvee-
keting van den voorgaande, 
liet de schilderkunde varen , 
om zich op de meet- en wis
kunde toe te leggen. Zijn 
smaak voor deze wetenschap
pen bepaalde zich in Italië* 
ofschoon hij aldaar enkel was 
geweest, 'om zich in de 
schilderkunde te bekwamen. 
™e Purijs teruggekeerd, 
Werd hij in lö69>, door den 
grooten COLBEUT, naar Bre-
*«pte en Guienne gezonden. 
D*ze staatsdienaar had het 
ontwerp gevormd, van eene 
ajgemeene kaart de» koning-
wjks naauwkeuriger dan de 
voorgaande ; hij gebruikte fc,i 
mm tot het in orde bren
gen der bouwstoffen van dal 
groote werk. Deze meet-
«wndige beantwoordde aon " 

zeer aan dat vertrouwen', dat 
men hem in het volgende 
jaar zond, om de ligging, 
tusschen Calais en Duin
kerken te bepalen. Hij mat 
vervolgens de breedte van 
het J\aanw van Calais, van 
de pant van het bolwerk van 
Risöan, tot aan het kasteel 
van Doever' in Engeland. 
In 1693 Vervolgde hij langs 
de noordzijde van Parij's, 
den meridiaan, door PICAR» 
in 166$ begonnen, terwijl 
CASSINI denzelv'en langs- de 

. zuidzijde voortzette. Indien 
hij door deze Verschillende 

, werken, de achting der ge-
f leerden verdiende, deden .zij

ne deugden hem van u«jne 
medeburgers beminnen. Hij 
was regtvaardig en belange
loos , niet alleen als een 
waar wijsgeer* maar ook als 
een Christen. Zijne rede , 
gewoon, om zoo vele ver
schillende onderwerpen te 
onderzoeken , en om met be
langstelling over dezelve te 
handelen * stond geheel stil 
bij die der godsdienst; en 
eene opregte godsvrucht, vrij 
van wilpelttuig- en zonder-
lingheden , heeft zijn gehèe* 
Ie leven gekenmerkt. Zijne 
voornaamete werken zrjn: 1** 
Les nouveaux etc, (De nieu
we Grondbeginselen der Ae-
gelsneden), in 12»"o, dat 
nog twee andere belangrijke 
stukken bevat, over de meet' 
kundige mijlen en over d« 
Gelijkmakingen* — 2,° Eene 
groots Verhandeld «ver de 
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Kegehneden ;r 1683-, 'm jfol» 
in het Latijn. ~- .».*. Zon
en Maantafels» e» gemak
kelijker W'ij4e: 't$r bereke-, 
nitig der verduisteringen^-r"* 
4 ° SterrekundigeTafel», 
in het Latijn» 1702, in 4 ' t 0 

— 5.p Ecoie etc, {School 
tier Landmeters), 1692, i», 
12.010 — 6.° Traite etc* 
(Verhandeling overdewerA-
tuigkunde\y 1695, in J2."w> 
— 7.° ïrai/e' e/e. (Verha,n» 
deling over de Zonnewijzer-
kunde), 1698, in 13j.n» — 
8.° Verseheideh wecken, in. 
de Memoden der ak-ademie 
van wetensehappen gedrukt, 
.— 9.° De Uitgave dep Ver-; 
handeling ovec de nietingen 
met het waterpas van Pr-
CAB», met vermeerderingen. 
— 10.° Die der Verhande-
tëmg ove* de beweging dep 
wateren , een nagelaten werk 
van MAKIOTTO , doop hem 
gezuiverd*. 

HIRRTOS (CAXÜ»), een-Ro». 
meinsch bouwmeester, was< 
de eerste, die vijvers t»t 
hewaring van viscn uitvond» 
Op feestmalen voorzag- hij, 
er de tafel van Cm^a. van-';. 
ea ofscho«m hij hechts eene 
awor kleine Jaodhoev» had j 
trok hij doordeze uitvinding 
tpeh groot* voosdeelen van 
dezelve-. 

B*m (IOANNE» FRBDK-
RMC) > doctor en hoogleeraar ift 
«ie godgeleerdheid te Witten* \ 
berg, »n J719, te Apohla, 
'm Thuringen geboren, be- j 

kleedt eenen aanzienlijke» 
rang onder de Duitsche let« 

[| terkundigen. Hij bezatzeer 
uitgebreide kundigheden, i» 

• de godgeleerdheid, de ge* 
wijde Critica en de Ooster-

: sche talen. • • Door zijne ver
diensten werd hij tot belang* 

i rijkeposten geroepen* dte 
hij met roem bekleedde» Hij 
was in 1748 Corrector va» 

: het collegje van Weimar, b 
1758 buitengewoon, booglee* 
raar der* wijsbegeerte aan de 
Universiteit van Je»«. H'j 
onderwees . aldaar la,ter de 
godgeleerdheid, en-in 1WH »• 
werd hij. opperb^windbebber 
derzelve. In 1775 keerde hij 
naar Wittehberg terug» al
waar hij tot aan zijnen dodo* 
den 29 Ju lij 1783» in die 
sjad -voorgevallen, dezelfde-
bedieningen waarttatH» "ij 
was buitengemeen werkzaam, 
en heeft een aantal schriften 
nagelaten, waarvan de Duit-

! sche boekenkenners * eene 
naauwkeurige lijst opgeven * 

' en- die van zijae diePe #e" 
leerdheid getuigen» 5*eIj 
haalt als de voornaamste aan. 
I.° Commentarius de corontr 
apud Mebraos nuptiaal 
Jena, 1748, in 4.» r - * 
Commentarius de eAaldaUm* 
biblic», ibid, 1757, »o «;* 
—3.° BiW* bebraa anair 
Urn, ibid, 1733en 1269»-
4.° Biblia analgM»** Par*~ 
cSaldaïca., ibid, 1754,--
5,° De imperatortim «w* 
CoxaxAmavx Magnum <£• 
g<tchristianos,favore, Ï7ö»> 
in 4.to — 6.o Institultones 
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araUcm ïxngnm etc, ibi'd, 
177». — . 7.:° Syntagma ,ob-
servalionltm'philólögicocri-
ticarum ad" lingumn mcram 
Novi'TestamenH périinenti°> 
im, 1771, in ü-.vo ~_ g,°. 
ürientaluche und exegeti
sche Jtibliótfyèfik , acht afle
veringen, 1772. >-r 9,° An* 
thologia arabiea, compleafum 
wriorum tesettlum arabico» 
rumtf selectoruïn partim ine-
diiorum, tistenfi) 1774,.in 
S.vo Een werk, bestemd ,> 
om den eerstheginnenden de, 
beoefening der Arabische taat 
gemakkelijk te maken, maar 
dat slechts zee* «ïatiglijk aan 
net doel des 'schrijvers be
antwoordt. — 10.* Witten-
oergitche orientalische umi 
exegetische BiMotteck, 
W76-, enz* , 

Humus (Autüs), ten on-
regte PANSA bijgenaamd , ver-
™ger Van CassAR, en corr-
8'U niet CAIUS-VIBÏÜS PAN-
**' sneuvelde , even gelijk 
z n n ambtgenoot, in den 
?'ag van Modena, iH bet 
jaar 43 vóór J.C.geleverd, 
«gen ANTONIUS , ofschoon 
««e geheel verslagen werd. 
«et is ongetwijfeld, de over 

W 

eenkomst der '©rostandïgrre-
'. den i die hem door niet zeer 
; oplettende schrijvers » "met 
, PANSA hebben doen verwar

ren (zie OPPÏÜS). Voor het 
overige is deze - JHMITÏÜS 
een duistere,; verwarde, op
pervlakkige , partijdige ge-

: schiédschFijver, zonder de 
minste belangwekking-, noch 
kracht; hij gelijkt geheel en. 
al naar eenen bezoldigde» 
Couranten - schrgver, die 
slechte bulletins raadpleegt, 
en die zelf van zijne. Com
pilatie geene verantwoording 
kan doen; die alles opneemt, 
wat hij hoort zeggen, zich-; 
enkel aan beuzelingen hecht, 
en de gewigtige gebeurte
nissen stilzwijgende voorbij-; 
gaat;, die niet spreekt over 
groote legerbewegingën , 
plotselijke en geforceerde* 
marseben, ten einde zich van 
eenen belangrijken post mees
ter te maken , ö-ver het we» 
derzijdscb/ gedrag der veld-
beeren, de gesteldheid var* 
den grond, waarop men ge
vochten heeft, noch einde
lijk over alles, wat bij een* 
man der kunst belang^ ver
wekken, of nat stichten 
kan (*> 
Ö-. . . 

fciL tnf hLR*trenffe critiek van- «Ten Abt DK FBSRER Beeft betreft-
schreven , k 0ve»* den Oorlog van Spanje, aan Hnvriün toege-
achtsteVo„t t l a t heiligt niet van hem is (zie OJPPIÜS); m a a t h e i 
andrie Z 5 * 2 " d e n Gallhchen oorlog, die der Oorlogen mn Alex-
den lltï *AJnkri, die het vervolg der Commeniariën uitmaken, ZHII 
naar Z Jï »-? CJES** •»'«* onwaardig. HIRTIUS vra* èezm orerwin-
Ci r*„ ü a i " e gevolgd, was de bemiddelaar des vrede», tUMchen» 
* ha *\deil "icttttor. Na den dood vaa dessen laatste, verfclaar» 

"•' mtit even gelijk CICÏSRO , zijn vriend, tegen ANTOMIIS. 
AanmemnB dar FratMke VtrnoIg*r*> 
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HiscMist, 15*9' kalief uit 
bet geslacht dérOmmiade», 
en 4uP zoon van ABDAMAI.K€K:V 
volgde zijnen broeder JEZIB 
II. op. Hij. was een vorst, 
die buitengewone uitgaven 
deed* en die zich meester• 
maakte .van de goederen:zjj-
ner onderdanen, om ift * 
zelv© te voorzien. Na zij
nen dood vond men in zij
ne voornaamste kleederka-
mer, l&OQO «eer fijne hen», 
den % maar V A U D , ssijn op
volger, wilde niet toestaan* 
da* mefc ét een enkel zonde 
afnemen- f sselfs geen laken, 
ön» hem ift te begraven', zoo. 
dat een knecht het lyk van 
dézen zöo trötschen man, 
inf een grof ên veïsleten stuk 
linnen wikkelde. Öëze ka
lief had KB&CAM , koningvan 
Titrqmstaiï , ' overwonne» » 
ZKÏntot kalief in dé stad 
Coufad uitgeroepen, en den 
oorlog aan de kekers LEO den 
Jsamiër, en KONSTANTMN 
Copronymm verklaard. Hij 
overleed na een negentien
jarig bestuur, in het jaar 
743. Hij wordt door de 
GriekSche geschiedschrijvers 
ISA»* genoemd. 

HOBBES (THOMAS) , ïn het 
I*at}jn HOBBESÏÜS en HOB-
BIUS, te Malmesfairy, in 
1588 geboren , was de zoon 
van eenen predikant, en werd 
reeds in den ouderdom van 
20 jaren met de opvoeding 
van den jongen graaf van Z>e« 
vons/Ure belast. Na met zij. 
nen kweekeling door FranA* 

- H OB» 

ry'k èh Italië gereisd te heb-
ben* wijdde hij zich aan de 
schoone letteren ert aan de 
oudheid toe. Nadat* eené 
tweede reis door Frankrijk 
hem lust voor de wiskunde 
had ingeboezemd» «n dat ^e" 
ze lust in Italië, alwaar bij 
GAMLEI zag, versterkt was, 
paarde hij deze wetenschap 
met die»' welke hem reeds 
bezig hielden. Het vuur des 

:• burgeroorlog» smeulde in £«-
geland toen hij derwaarts te-

Irug keerde ï hetzelve ont
brandde werkely k «enigen 
tijd daarna, HOBBSS Kwam 
de rust te Parij» zoeken, 
waar pater MERSENNE ,' dien 
'hit op zijne eerste reizen 
reed» had leeren kennen r 
hem met DESCARMS W pe
trekking bragt. Daar zij»» 
verhandeling: -Be •«** g 
zijn Leviathan, welke W 

! in die stad in het hcht gat r 
alle verstandige l» d e a . T 
gen hem in het harnas M 
%n gejaagd, zo* week h j 
naar Lenden, *\***J* %• 
genkantïng tegen • W fT. 
voelens niet ««inder hevig 
was. Genoodzaakt, ^ z » f 
bij zijnen kweekehng ver 

zi J aldaar tot in 1660 me 
verseheiden werken bezife 
Het was in dat jaar, *« 
KABEI* II. ô p den troon n 
ner vaderen hersteld weru 
Hij ontving HOBBES , <i«> 
Pan)"» zijn meester W 
wiskunde geweest was, r 
eene zeer gunstee wy*e 

en gaf hem ee»e jaarwed** 
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Deze drogredenaar overleed 
in 1679 të Bardtqiek, bij 
den graaf van DEVÖNSB!R&, 
met even zoo vele kleinmoe» 
digheid, als hij vermetelheid 
in het aancanuèn dei*-gehei-
ligdste leerstellingen, had 
aan den dag gelegd.r' SomV>; 
-mige sehrijvèrs hebben HOB-
BES als eenen goeden bur
ger, eenën getrouwen vriend, 
eenen gedienstigen man, ee
nen mensehlievendeiï wijs
geer afgeschilderd; maar al 
deze hoedanigheden komen 
niét overeen, met "den naam 
van godverzaker* dien hij., 
verworven heeft, en de böe-
&>nigheid van goddelóoze, 
die men hem niet betwisten 
Kan. Deze soort van lof
spraken ontbreken nooit aan 
«e lieden der partij; en;deze 
»»an wordt als een der hoof. 
«en $et nieuwe wijsgeerige 
sekte, dat is der inateria-
"sten» en epicuristen be • 
schottwd. Bij leefde i„ den 
ongehuwden staat, doch zon
der daarop minder aah de 
vronwen te z$n overgegeven. 
«« «gtzinnigen is de onge
huwde 
de} te 

ïrge-
staat slechts een mid-

A* » , l a w ' °»> 2f«ch aan 
Je losbandigheid over te ge-
TJrl J ? omgang was aan-
genaam; doch zoodra hi) werd 
tegengesproken, wrerd'dezel-
^ i ' J . ' f 4 ' én voiépgebla-
«f tfad, die bij de .Sinste 
tegenspraak verbitterde. O» 
Jen«»eeSteraéhtigStert en bit
sen toon keurde h« elk ge-
***eoaf, dat niet het sij-

9 was« Geesten van die» 

stempel kunnen gêene tegërÉ-i 
J spraak dulden. JVa de oudste 

en eerbiedwaardigste waar
heden met Voeten te hebben 

I. getreden » zij n zij hièè zeéR 
gestemd, om de verdediging 
derzelve aan té hooren. Zij 
gevoelen daarenboven dat zij 
in deze: Worsteling; met ge
leerde en bezadigde mannen 
weinig voordeel zouden be
halen :••• van daar het groote
redmiddel van smaadweorden , 
aan onze ongeloovigen zo» 
dierbaar*, De groiidbeginse*-
len, door hem in zijne wem 
ken ontwikkeld , nzijn ve*-' 
Schrikkelijk. Volgen* hem 
is er géén onderscheid tus-
schen het regtvaardige en 
onregtvaardige. Dat, het* 
welk er tussehen de ondeugd 
en deugd bestaat,: moet en
kel gezocht worden in : de 
wetten, welke de inenschen-. 

I er van gemaakt hebben,' e» 
vóór die wetten * had && 
eené mehsch geetien énkëleri'j 

| pligt omtrent den anderen* 
De voornaamste werken» 
waarin deze eigenzinnige 

| wijsgeer, die vetfoeijeJijke< 
grondbeginselen heeft opge-
teekend , zijn; l .° Elemeri*> 
la pMlMop/tiea, seu Poli* 
ticct'de cive , At&sterdapi, 
1649, in 8.vo De schrijver 
drijft in hetzelve hét gezag 
des vorsten al te vér. Hij 
maakt een dwingeland van 
denzeiven, uit weerwraak 
tegen'de Engel sche parlemen
tairen» die elk} bestuur rast 
uitzondering van het repubfó» 
keï»*che wilden vernietigen* , 
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Bij vooronderstelt in hetzel
ve alle menschen als sjeeht, 
niet alleen om eene üorspron-
keiij ke neiging tot het kwaad; 
maar ia de daad en vrgwü-
liglijk* Zij moeten het alle 
?ij.n in ssija stelsel, en wör* 
den hét onvermijdelijk, wale
neer 5s§ zijne grondbeginse
len volgen.— 2,°£e«J«Ma»» 
sivè de republieu, Amster
dam, 1668, en in zij we wijs-
geerige werken f Amsterdam? 
1663, 2 dl» in 4 > . - T : 3.° 
Eene- vertaling van* HOME» 
Kim, ia, Engelsche verzen,. 
1675 ei»fïl677, in 8%*°V vee-
Be beneden die va» den be
roemden POPE. —- 4.° Eene 
andere- van THUGYDKMES. in 
het Engelsch, Londen, 167&, 
Mi:foL *»- 5-.° Tien zemen-
tjpraken over ie natittiriyhe 
wtjshégeèrte, in bet En
gelsch , 1678, in 12.mo Dit 
werk is een nieuw bewijs» 
dat de schrijver een- gioeter 
drogredenaar dan . wijgeer 
was. Men kan hem ais den 
vooilooper van SswosAf be
schouwen. — 6.° EngeUche 
en hatijmche gedichten. —• 
7.° Verscheiden Nainurkun* 
dige sëhriften* 

t "J&WB'EMA ('MMJABDU»), 
een Nederlandsche schilder 
flet I7,e eeuw, te Antwer
pen m 1611, uit 

eene oor
spronkelijke Vriesche fami
lie geboren, een kweekeling 
van den beroemden RUISDAAI, 
heeft vooral in het landschap-
schilderen uitgemunt, en 
verscheiden s p e , schilde-

rijen, waarvan men dVnaaw-
têekening had uitgewischt». 
zij», als of zij va» zijnen 
meester Waren, doorgegaan» 

HoÓBBCt ( WoEFGANft HEM-
HABD , heer van), in Pesten-

' vifk, in 1612 geboren» en-
te Regensburg, in 1688-over-
lWhen ,i heeft zich door aijne-
werkèn, en vooral door zijne-
Qéorgiea curiosa beroem! 
gfiinaakfi 

/f •• HOJSOJKES (N«eoE*As)y 
werd te Utrecht, in; 1632 
geboren. - Na zich op de wij*" 
begeerte en geneeskunde te? 
hebben toegelegd, v/erd hij 
in deze. beide wetenschappen; 
tot doetor- bevorderd, • '.«*' 
1663 ging hij. te Bteinf»rt 
wonen-, alwaar hjj eerste nol
arts werd. Hi> Weef aMaaf 
tot in 1669, inwelkjaarhiF 
naar Harderisijk > ^ s gewoonr 
hoogleeraar in de genees- r-
en buitengewoon ia *" WJ^' 

.kunde beroepen werd» ™.P 
overleed ©p het einde oer 
17.e eeuw, «nder eene me
nigte andere, de vokende 
werken nalatende: *• _"c 

Sedeanimce; Arnèem^w^f 
in 12.mo, — 2.°I)eNobtht> 
mcdicor., UtrecM,WtO,™ 
4.w.--&° De Profess-M* 
cum mal hem, eofyttnettone t 
ih, 1670, in 4»0 efiz. 

Hoe (LODEWIMC FBTirt»-
ut) , een geneesheer , te tb*-
«»e»gebo«en, overleden de» 
27 Augustus 1769, *<*»*"* 
onderscheiden door *tf«« *** 
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igenkanting tegen aiie kwak
zalverijen onzer dagen, in 
izijn Avis sur i'inoeulation, 
$763, in 12.w>, en in zijne 
InocühUon retwoyèe ahoti' 
4res, 1764» in12.W, heeft 
hij voornamelijk het gebruik 
van de inenting der kinder
ziekte bestreden. .Hij toont 
«r liet belageheïijke in aan, 
«ijn leven te wagen vaor eene 
ziekte, die soms kan ach
terblijven:, en bewijst door 
daadzaken, dat de inenting 
de natuurlijke kinderziekte 
niet belet. — (Zie CQNDA-

• M I N E ) . •••-::'•:, • , 

_'* HecHE (LAZARUS), een 
Fransch veldheer, den 24 
Fehmarij 1768 Ie Mont reuil, 
«ij Vertailles geboren, had 
zijne: verheffing-, enkel aan 
zich zelven te danken. Hij 
was de zoon van eenen op
ziener derhondenhökkenvan: 
ÔDEWijK XV., en kwam in 

«en onderdom van, 14jaren, 
al* overtollig stalknecht, in 
«Ie stallen des konings. Bij-
^gelijktijdig van zijne.ou
ders beroofd, bestond hij door 
«e ondersteuning eertèr moei, 
* l e eene fruitvrouw te Ver* 
miles was. Zij gaf hem 
vantijd tot tijd èenig geld, 
hftwelfcde jonge H O C H W 
steedde, om zich boeken te 
verschaffen. Met geestdrift 
voor de ferijggkunde bezield, 
*am ^hij iR den ouderdom 
van 16 j a r e n föeügt i n h e t 

«sgement der Fransche gar-
u'. J

Wf ,a r in hiJ zich °nder-
««neidde door X{)m zucht 

voor de beoefening der mi
litaire wetenschap, en door 
zijne geschiktheid in het uit
oefenen der kdjgsverrigtin-i 

,gea. In, 1788 had liy een 
tweegevecht met eenen kor
poraal, en ontving in het 
aangezigt eene wond, Waar-
vanï hij, gedurende, zijn ge-
heele leven het lidteeken 
droeg, en betwtelk zïjnkrijgs-, 
haftig voorkomen scheen te 
vermeerderen. ïn 1789 deel
de hij in den afval der Fran-
sche gardes, die zich met 
het, door de muitelingen in 
opstand gebragte volk veree-
nigden,. en begaf zich onder 
de door de hoofdstad bezol
digde garde.. Hij legde zich 
met eenen vernieuwden ijver 
op de beoefening der krijgs
kunde toe, en zijne bevorde
ring was zeer snel. Hij on
derscheidde zich in het be-
leg van Viedenhoveii, en na 
den slag van N eerwinden t 
te Parijs teruggekomen,: 
werd hij aan de commissie 
van algemeen welzijn voor
gesteld, die hem den rang 
van adjudant-generaal gaf, 
en hem met, de Verdediging 
van het door den hertog van 
VORK bedreigde Puinkerken 
belastte; deEngelschen wor
den geslagen en verpligthet 
beleg op te breken. Deze 
heldendaad bevorderde HOCHK 
tot de eerste militaire ran
gen, hij werd tot brigade-• 
en korfc daarna tot diri«ifc-
generaal benoemd. Hij maak
te zich meester van Vmme, 
en Werd vervolgens voor, 
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Nieuwpoort geslagen. Hjj 
verkreeg echter bijna even 
zoo spoedig het opperbevel
hebberschap over het Moezel* 
leger, tegen; de Pruisseri be
stemd. Na tot aande*S«m? 
terug te zijn geslagen, nam 
hij Weder eene aanvallende 
houding aan, en door den 
generaal PICHEGBU onder
steand , sloeg hij WÜBMSER » 
en bragt het eindelijk zoo 
ver, dat hij de Oostenrijkers 
uit den geheelen Elzas ver
dreef. Door dezen voorspoed 
opgeblazen, nam HOCHE den 
hoogsten töèn aan, en liet 
de gelegenheid nooit voorbij
gaan, om PICHEGBU , zijnen 
mededinger, in roem te la
ken, hetwelk aan SAINT-
JtrsT, die hem beschermde, 
zeer mishaagde. Deze land
voogd liet hem het opperbe
velhebberschap over het le
ger ontnemen, en veïbande 
hem naar Nimes; maar ter
wijl hij op weg was, werd 
hij in hechtenis genomen, 
en naar do gevangenis van 
het karmelieten klooster ge-
bragt, vanwaar hij , zonder 
de gelukkige Omwenteling 
van den 9 Thermidor (27 
Julij 1794), naar het schavot 
«ou zyn gesleurd. HOCHE 
had van zijne gevangenschap 
gebruik gemaakt, om de mi- l 
iitaire taktiek nog zorgvul- I 
-diger te beoefenen, ook was 
M hem gelukt zijn© onstui-
«ïige inborst té betengelen; 
fiij «telde zich voor, om voor
aan voórzigtiger te *«„, *n 
**m tot spreuk: de* cAose* 

#t non des mots (zaken en 
geene Woorden). .Aan de 
vrij heid teruggegeven, ver
kreeg hij het opperbevel over 
het leger van de kusten van 
Brest) bestemd, out tegen 
de koningsgezinden van het 
westen te handelen. De veld-
heeren, die hem in dat land. 
waren voorgegaan, hadden 
het vuur des oorlogs, door 
hunne wreedheid hoe langer 
zoo meer aangeblazen* HOCHE 
volgde eenen geheel tegen
overgestelden gang; hij paar* 
de de zachtmoedigheid met 
de onverschrokkenheid , deed 
den koningsgezinden gema
tigde proclamatiën, herstel
de, onder, zijne troepen de 
strengste krijgstucht, en deed 
het stelsel der verschansift* 
gen dat der veldlegeringen 
vervangen. Hij werd echter 
door onkundige commissaris
sen, ter''bewaking der veld* 
heeren gezonden» dikwerf 
gedwarsboomd. HOCHE had 
verscheiden geschillen, met 
dezelve, en hij verhief luide 
zijne stem tegen de voor
waarden der eerste bevredi
ging. Weldra barstte de 
oorlog met meer woede," dan 
ooit los, en de commissie 
van algemeen welzijn, hoe
wel ontevreden op dezen veld
heer, bekrachtigde hem ech
ter in het bevelhebberschap. 
HOCHE trok tegen de konings
gezinden op, sloot hen op» 
in het schiereiland Quièero», 
nam de versterking Ff 
thiërve stormenderhand m» 
sloeg VHEBviiiMS, en bragt 
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BB SOMBREWÏ. tut aan de zee 
in het naauw. Hij wilde 
zich tegen dé wederinscher 
ping van dit koningsgezinde 
legerhoofd verzetten, maar, 
de overige veldheeren waren 
van een tegenovergesteld ge
voelen, Toen men echter 
sprak, van al de krijgsge
vangenen dood te schieten, 
nam HQCHE hunne verdedi
ging op zich, en,steldemet 
nadruk aan de nationale con
ventie voor, hoe wreed én 
onstaatkundig het zoude zijn j , 
zeg a zeven - duizend faini-
Hen te'vernielen, Maar zij
ne pogingen waren vruchte
loos; de conventie beval een 
algemeen moordtooneel. Ho« 
CHE gaf alstoen aan den ge
neraal LEMOÏNE het bevelheb
berschap over Morbihan over 
en rigtte zich met zijne troe
pen naar Baint-Malo. Het 
directorium t dat de conven
tie was opgevolgd, heval hem 
tegen CHARETTE op te trek
ken, en droeg hem kort daar
na het bevelhebberschap op 
«ver de drie legers van het 
Westen, vereenigd onder den 
naam van leger des Oceaan». 
«let onbepaalde volmagtvoor-
zien, hetwelk sedert de om
wenteling, binnen 'slands 
zonder voorbeeld was ge-
weest, nam hij, ter overwin
ning van de Vendeërs, hunne 

«genetaktiekaan,enkel met 
mobtele colonnes'™ pelotons 
aanvallende. Door dehand-
navwg der krijgstucht en 
«oor gematigdheid, wist hij 
fl6ö geest der inwoners in 

bedaardheid te houden; ta
lenten , beleid, alles werd 
eindelijkjn het werk gesteld, 
om de zaak te doen zegevie
ren ,'•;• welke hij verdedigde^ 
Maar hij had eenen.verschrik-
kelijken vijand te betrijden, 
den on versaagd en CHARETTE. 
Het directorium, dat, geen© 
hoop op de bevrediging van 
de Yendée kon - koesteren, 
dan na de gevangenneming 
van dien aanvoerder, beval, 
aan den generaal KoeHE al
les in het werk te stellen, 
om zich meester" van den-
zelven te Maken. Het ge
lukte aan , HQCHE, om hem 
van STOFF&ET te verwijde
ren; nadat deze laatste do 
wapens weder had opgeno
men , werd hij gevangen ge
nomen en gefusileerd. Na
dat. CHAKEÏTB elk voorstel 
van de hand gewezen had, 
en langen tijd achtervolgd; 
was geworden, onderging hij 
hetzelfde lot. HOCHE stak 
alstoen naar den regter oever: 
der Loire over, en had den
zelfden voorspoed in Anjow, 
Maine, Bretagne én Nor» 
mandijë* Het was na de be
vrediging dier gewesten, dat 
hij het ontwerp vormde, om , 
door eene landing in Ierlandt 
den burgeroorlog in Enge
land over te brengen; maar 
zijne onderneming had gee-
nen gelukkigen uitslag; een 
storm verstrooide zijne vloot, 
en het was niet, dan door 
eene soort van wonder, dat 
hij de Fransche haven» we
der kon bereiken. Op den 
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oogenblik, waarop hij zich 
met de voorbereidselen tot 
dezen togt bezig hield, Was 
hij te Rennes bijna door het 
staal en het vergif omgeko
men; men wil, dat hij zélf 
de familie van zijnen moor
denaar , GkjiiXAtJMO* ge
noemd j t« hulp kwam. Te 
Parijs teruggekeerd, ver
kreeg EïoCHE het opperbevel 
over het leger van Samère 
en Maat, uit 80,000 man 
bestaande; hij opende den 
veidtogt door in het gezigt 
van den vijand over denBi/n 
te trekkeh', €n sloeg vervol
gens den generaal, WEBNECK 
te Neuteied, OAeratA, Alten-
kirchen en Diedorff, Reeds 
jhad hij Wetzlar ingenomen, 
en het Oostenrijksehe leger 
in al deseelfs stellingen over
rompeld, was. niet meer in 
staat zijnen zegevierenden 
voortgang te beteugelen , toen 
hij te 6 lessen meti opgehou
den door de wapenschorsing 
tusschen BONAPARTE en vorst 
KA REL gesloten. Maar het 
einde van den büitenland-
schen oorlog, scheen meer 
kracht aan de binnenlandsdie 
verdeeldheden te geven. Er 
ontstond eene verschrikke
lijke worsteling tusschen het 
directorium en deszelfs ra-
dien, en de generaal HOCHE 
voegde zich aan de zijde van 
het eerste; het directorium, 
dat zich in gevaar waande, 
wilde aan dien veldheer eene 
uitgestrekte volmagt geven, 
ten einde de raden te onder- II 
wernen, en toen men zijn fi 

hulj» ging vragen, hoord« 
men hem uitroepen; «Ikzal 
de vijanden der republiek 
overwinnen, en wanneer ik 
mijn vaderland zal gered heb
ben , verbreek ik mijnen de* 
gen." Hij liet oogenblikke-
lflk eenige corps • van zijn 
leger op Parijs aanrukken, 
hetgeen hevige aanklagten 
tegen hem te weeg bragt. 
De generaal • WIM.OTV Waag
de, dat hij in staat van be« 
schuldiging zou worden ge« 
steld; en HOCHE wilde zelf, 
dat zijn gedrag zou onder
zocht worden i daar hij be» 
weerde enkel op bevel van 
het bestuur gehandeld te heb-
ben;*... In tusschen boezem» 
den zijne trotsche inborst, 
en de groote invloed, welken 
hij op zijne soldaten had, 
aan het directorium en aan 
BONAPABTE sedert eenigen 
tijd, vrees in , daar de laat
ste in hem slechts eenen 
geduchten mededinger zag, 
gereed om zich meester te 
maken van het bestuur, waar
op hij zelf vlamde, en «iet 
gelukte aan den jeugdigen 
Corsikaan, hem te verwijde
ren, door aan AüGEBEAU den 
last te doen opdragen, om 

de raden te ontbinden. HOCHB 
begaf zich alstöen naar Wet f 
lar, alwaar het directorium 
hem deed vergeven. V°ot 

het vergif verteerd en t« 
prooi aan de wreedste smaf 
ten, zeide hij tot zijne vrien
den: ,« Ben ik dan met den 
vergiftigden tabbaard W» 
NESSÜS gekleed «"DeaeVeW-
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heer overleed den 15 Sep
tember 1797, Men vereerde 
hem met twee lijkplegtighe-
den,de een e aan den Rifn, 
en de andere te Parijs. Te 
Weissent kitrn wevd'te zijner 
eer een gedenkteeken opge-
r igt. Men vervoerd e zij ne 
overblijfselen van Wétzlar 
naar Coblentz, en dezelve 
werden naast die van. den 
generaal MARCEAU geplaatst, 
Alom bewezen de Qosten-
rijksehe veldhèeren aan zij
nen lijkstoet de grootste eer
bewijzen , en door eene, dien 
tijd waardige huichelarij, 
«et het directorium» te Pa* 
rijs in het veld van MABS 
de plogtigste lijksfaatsie voor 
hem houden; HOCHE was 
'̂ol dapperheid en bezat groo» 

te krijgskundige bekwaam-" 
heden. Zjj„ leven is door 
«ODSSEIJ1N beschreven. De 
st'Jl van hetzelve is hoogdra
vend e„ wijdloopig. Het
zelve verscheen voor hét eerst 
te Parijs, -m i 7 9 8 2 dl.n 
W.8.VO, in het l icht . 

HOCHSTETTEB (AtTOREAS 
~ D A M ) . een Luthersch lee
raar, te Tubingen, in 1668 
E n S T ' Ye rd achter«envol-
f ^ i ^ l e e r a a r . i n d e w e l - . 

J ^ redekunde en 
^geleerdheid te TnMngen, 
f « W e ^ v o l g e n s benoemd 
h l P e d , k a n t '°PPerbewind-
S e r : *n rector van de 
Jbademie dier stad, en over-

zEL ap in April mr» 
«jne voornaamste werken 

zijn : 1.° Collegium. Puffen,' 
dorfianum* — 2.1 fJejhsió. 
expiationis et llïrco Aza* 
zei. -— 3.° De, Conradinö, 
ultimo ex suevis duce, — 
4.° De rebus elbittgensibus. 
Geleerde en nuttige werken, 
op alle plaatsen, waar de 
schrijver zich tegen de voor» 
oördeelen zijner sekte heeft 
in acht genomen. 

HOCHWABT (LAURENTÏUS), 
die men meent te Regens
burg geboren te zijn , schreef 
in de l6. e eeuw, eene Kro-
nijk van het Bisdom 'iRe-
gensburg. Dit werk, dat 
men als vrij naauwkéurig 
beschouwt, Was bij deszelfs 
ontstaan reeds vergeten, 
maar de heer GEFELS , kundig 
en werkzaam bibliothekaris 
van den keurvorst van Reije-
reu , heeft hetzelve in 1763*: 
in het eerste deel der Scrip-
tores rerum boicarum , 2 dl.n 
in fol. in het licht gegeven. 

HÖC&ÜINCOURÏV -— Zie 
MONCHÏ. , 

HODY (HUMFRED), In het 
Latijn Honius, den 1 Janu
ari} 1659, te Olcomb gebo
ren , werd koninklijk hoog
leeraar in de Grieksche taal, 
aan de universiteit van Ox
ford, en overleed aldaar in 
1706. Men heeft van hein: 
De Greecis illustribus, lin-
gucz gracm litterarumque 
fiumaniorum, instauratoH* 
bus; een zeldzaam werk, 
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iöeb waarin de naauwkeu-i 
righeïd der,, bijzonderheden» 
jotin het beUzèlachtige gaat,, 
op nieuw uitgegeven, te 
honden., 1142,i in 8^0,met 
het Leven des schrijvers, 

' door SAMÜS^ JEBB. — 2i° 
De Bibliomm teastibusl «ri<-
ginalibus, in fol., Oxford, 
1705. Hij toont in dit werk 
bijzonder wel de nieuwheid 
der Massoretische punten 
aan, en vernietigt; zoo als 
zulks LODEWIIK CAPPHX reeds 
had gedaan, deze kleine 
door de Rabbijnen uitgedacht 
4e l i s t , »in het gezag der 
oude .overzettingen te ver
nietigen , eene list waardoor 
de goede BUXTORFEN *n an
dere kenner» van het He» 
breeuwsch (voornamelijk on
dier de Protestanten) zijn be
drogen geweest. (Zie CAP-

;.«•£&, Eï,BAZAR> GrOROJPlÜS). 
—* 3.° Eene Latijnsehe Ver» 
handeling, tegen de geschie
denis van AmsTEus, -*- 4.-° 
'Eene belangrijke en geleer
de LatijnseneVerhandeling, 
over JOANNES VAN ANTIOCHIS , 
bijgenaamd MAIALA. Dezel
ve is gevoegd bij de Kro~ 
Wijk van dezen schrijver, te 
Oxford, door de zorgen en 
met de aahteekeningen van 
CHIMÏEAB gedrukt. 

Hoé (MATHIAS), te Wee-
nen, in 1580 geboren, was 
kerkelijk raadsheer, eerste 
prediker en voornaamste 
staatsdienaar van het Sak
sische hof. Hij was een 
driftige geest, die evenzeer 

tegen de Gatholijken als te
gen de Calvinisten lösbrand-

;de. Hij overleed in 1615. 
•| Men heeft van hem een Gom* 
mentarium op het Boek der 
Openbaring, Leipzig, 1671, 
in fol. r, en andere eenen 
geestdrijver waardige wer
ken. 

HoasdiiE*. (DAVID), jjen 
geleerde kenner, der Griek-
sehe taal, werd te Aitg*-
bttrgi in 1&S6 geboren. Tot 
bewaarder der bibliotheek 
zijner „ geboorteplaats be
noemd, verrijkte bij dezelve 
niet een aantal kostbare hand
schriften , en overleed deji 

'29 Qctober 1617. Men heeft 
hem te danken: Catalogi* 
eodicnm grtseorum qui «»* 
in LiMiotk. repnbl, Attgnst. 
tindelicomm, Augsburg» 
1595, in 4.*° Hetzelve werd 
in 1675, te Angfbnrg, iwt 
vermeerderingen in 4<*° her' 
drukt. Opdat de handschrif
ten der .door hem bestuurde 
bibliotheek, geen voor- het 
publiek begraven sehat zou
den zijn, liet hij de belang
rijkste drukken. J*eha,vf 
zijn Catalogus* heeft men 
van hem Aan teeken ingen op 
PHOTIUS, op P*°,con!!S' 
waarvan hij eene Vertaling 
leverde; op Paiw>, *n ï ' 
[Men heeft hem ook eenige 
Terf«/w^«uithetGriek8CU 

in het Latijn te danken ,••» 
onder anderen het leven van 
den heiligen AMOMW™» 
Kluizenaar, door den hei
ligen ATHANASIÜSJ-
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•J-'HOPER. (ANDREAS), het 
bekende hoofd van den op
stand in T,irplt jp het jaar 
1809, was, in heiPasseyerr 
dal, in 1767 geboren» be
zitter ^an twee herbergen * 
waarvan de eene op den hoo-
gen Janfen de andere in 
een vlek stond i Aan het Zand 
genaamd , en waardoor Ho-
ffER zelfs algemeen de Zand' 
waard heette» Een gegoede 
en vrolijke man zijnde, werd 
bij de lieveling der bewo
ners van; dat gewestr en de 

'vurige ij vér > dien hij in 
woorden en in daden, bij het * 
aannaderen der Franschen, 
voor zijn vaderland aan den 
dag legdej was oorzaak» dat 
nven bem; in^!799, de aan
voering zijner gemeente als 
kapitein toevertrouwde, op 
welken post hij door zijn 
beleid en zijne- dapperheid, 
.«net alleen de liefde en bet 
vertrouwen zijner landslie
den » maar ook de hoogste 
tevredenheid van deOosten-
*Öksche regering verwierf. 
Apen. dus in bet jaar 1809, 
terwijl NAPOLEON in het af
gelegen Spanje was, Oos
tenrijk opstond, om zijne 
Kluisters te verbreken, liet 
r)& P^/Ü» Welke Tirol en 
»orarlberg tot den opstand 
en oen bptand voor het ou-
r «gerende huis, zocht te 
bewegen , de oogen dadelijk 
op HOFKR , den lieveling des 
voiles, vallen,,en aan pater 
JOACHIM gelukte het , hem 
«vertehalen, zijne vreedzame 

X 

baardstede, met den gevaar-
vollen post, van aanvoerder 
Van een in opstand zijnde 
volk te verwisselen. Zijne 
ruwe • dapperheid en zijne 
veldbeersrtaktiek was echter 
enkel en alleen ..tot zijne 
.bergen bepaald, en als een 
moedigeen trouwhartige man, 
waan.de, bij , in al zijne lands
lieden , zijns gelijke te vin
den , \vaarin hij zich echter 
zeer bedroog, zoo als het 
vervolg leerde , want terwijl 
de dappere WREDE zoo ve
len zijner Begeren, meteen 
zeer gering nut opgeofferd 
had,, terwijl de dood dui
zendvoudig , in kogelen en 
rotsstukken van de bergen 
afregende, gelukte het aan 
het Franscbe goud , t>m door 
verraad ,. Tirol''g ongenaak
bare bergengten te openen, 
de Franscbe troepen in den 
rngder heldhaftige bergbewo
ners te voeren , en de schuil
plaats van HOPER , waarin bij, 
toen alles verloren was, de 
wijk had genomen, te ont
dekken. Men vervoerde hem 
geboeid naar Mantua, al
waar hij , op den 20 Febru-
arij 1810, onder de Franscbe 
kogelen, zijne moedige ziel« 
uitblies. HOFER maakte zich 
voornamelijk daardoor ver
dienstelijk, dat hij de on
besuisde woede zijner Tiro-
lers zocht te bedaren, vele 
brandstichtingen voorkwam, 
en menig ongelukkig ofter 
aan de volkswoede ontwel-
digde. Toen Tirol weder 
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aan Oostenrijk kwam, liet 
zijn keizer, den martelaar 
van de wenschen zijns volks, 
een heerlijk gedenkteeken 
oprigteh, en verhief zijne 
familie tot den adelstand, 
dien HOFER zich door zijne 
verdiensten als veldheer ver
worven had, en dien hem 
Oostenrijk ook had toege
kend. 

HOFMÜS (PAÜJCUS), «en 
JOuitsche jesuit, bewees zul
ke groote diensten aan de 
Catholijke godsdienst in Bei» 
jeren en andere gewesten 
van fhiitschland, dat Aii-
BERTÜB V., hertog vanfiet-
jéreri, zeide aan hem en aan 
PETRUS CANISIÜS , het be
houd des waren geloofs. in 
de -Crisis•, waarin hetzelve 
zich door de verwoestingen 
der nieuwe dwalingen be
vond, te danken te hebben. 
PETBUS CANJSIUS (zeide de
ze godvruchtige Torst, zin
spelende op eene bekende 
plaats der liturgie) et PAU-
I.VS HOFFASVS ipsi HOS <3.Q* 
cuerunt legetn tuam, Domi-
ne» HOPP^EÜS overleed te 
Ingolstadt, in 1608. 

HoFFMANN. (GASPAftn), te 
Gotha in 1572geboren, was 
van 1607 totaan zijnen dood, 
in 1648 voorgevallen , hoog. 
leeraar in de geneeskunde 
te Altorf, Volgens COBIN 
GIÜS, was hij zeer geleerd, 
maar volgens THOMAS BAR. 
THOWN, was hij een twist-
gierige en bijtende geleerde; 

| en in de dand» zijne schrif
ten zijn vol van eene bitte
re en scherpe critiek. Het 
aantal door hem voorige-
fcragte boekdeelen getuigt 
vari zijne geinakkélijkheid 
om te schrijven. Zijne voor
naamste werken zijn: 1." 
Notes pèrpetua in talent 
librunt de ossibus, in foJ. 
— 2.° Institiitionum medi' 
carwi lib. HL, in 4.» — 
3.9 De tnedicamenUs offici» 
naliius, in 4. t 0 , enz. HA&» 
IER;stelt weinig belang in 
dezelve, f HOFFMANN was een 
diepzinnige Hellenist, maar 
hij was al f e zeer aan da 
gevoelens der ouden gehecht, 
hoewel hij zich dikwerfon-
regtvaardig omtrent GAMSNUS 
toonde. Hij gaf 29 werken 
in het licht-J 

HOFFMANN (DANiet), een 
Lutersch predikant, Höog-
leeraar in de godgeleerdheid 
te JSelmstadt, het hoofd ee-
ner sekte, die beweerde» 
dat er ware zahefi in «e 

godgeleerdheid voorkomen* 
die valsck %7i de wijsbegeer
te zijn : eene in de goede 
logica ongerijmde stelling» 
eh die POMPONAZZI (zie dat 
artikel) reeds getracht bad 
ingang te doen vinden. Ve 

dwaling van HOFFMANN ga* 
aanleiding tot geschillen, e" 
veroorzaakte onlusten in «e 

Protestantsche scholen van 
DttitscMand'. om dezelve te 
doen ophouden , noodzaakte 
d« Hertog van Brunsieyt* 
na de hooge school van Bof 
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tock to hebben geraadpleegd > |J 
hein, om zich\ openlijk te 
herroepen, en te leercn, dat 
de tvare wijsbegeerte niet 
met de ware godgeleerdheid 
strijdt, HOKF..YIA.NN kraamde 
tegen het einde der 1 (>£ eeu-\v 
zijne dolainnigheden uit, en 
overleed te Wolfenfatttel'in 
1611 j in den ouderdom; van 
72 jaren. Hij heeft* tegen 
BEHA. geschreven. — Hij is 
onderscheiden van<MKkCHioR 
HOFFMANN » eenen . anderen 
dweeper der 16»e eemv.,,die 
na veel gerucht te hebben 
gemaakt., te Straatsburg in 
de gevangenis o-verlecd» 

HOPPMANN (MAUIMTS), in 
1622 te Mrstenwald, in 
het Markgraafschap. Bran-
üeilhurg geboren» Hooglee-
taar in de geneeskunde te 
Alterf* overleed m 1698. 
Zijne werken zijn: 1-.? All-' 
dorft delicitz' Ilartemes, 
1677, in 4,t° — '2,° Appen
dix ad Gatafagttm pïaniu-
rum hortensimn," 1691 i in 
4.to _ Z.° DelicieB sihes-
tris, 1677, in 4.to — 4»* 
Morilegium Altdorfinum, 
J6J6» 1 dl. in. 4.V enz. 
P e n schrijft hem de ont
dekking van het kanaal wn 
*et lmik~ klier .bedde toe, 
hetwelk hij bij de ontleding 
Van ee«en kalkotmseben haan 
v««d.. Hij deelde zulks we-
«e aan WJSSUN&US, eeiwHi 
«"Kleedkandige van Padm, 
"'e dat kanaal in den mensch i 
»»eht e» t-r eene beschrijving J 

van gaC De hoogescnool ven. 
Allorjiï heeft aan HOFFJVIANN, 
de oprigtïng van eene ont-
leedkundige kamer, van een 
scheikundig laboratorium, 
en van- eenen kruidtuin te 
danken*. J, 

BoJ?FMA«N (JóANWBS JACO» 
BUS), H-oogjeeraar in de 
Grieksehe >aal te Bazel, al
waar hij in 163i> geboren
werd, had een verbazend ge
heugen. Hij vertrouwde zicb 
echter niet op hetzelve , en 
was gewooft » de belangrijke, 
bijzonderheden, die zijne 
ieesoefeningen hem aanbo
den op het papier te stellen. 
Hij maakte de geleerden-
met zijne verzamelingen be
kend ,* door in- 1677 , in 2 
dl.n in fol. een Algemeen • 
geschiedkundig woordenboek. 
in het latijn in het licht te 

'geven, hetwelk teLeydenr 
in 1698-, in 4'.'.dl,? in fol. 
herdrukt-- werd-. Èr komen< 
eenigè bel'angrijke artikels 
in voor r vooral) die , welke-
de geleerdheid betreffen; 
maar zij zijn bijna- alle op, 
eene niet zeer aangename 
wij se geschreven, en de 
meeste wemelen van fouten. 
Nog heeft men van hemt 
j . ° ' FMtynscTie gedichten y 
Bazel* 1684. •— 2.° Eene 
Geschiedenis der paassen, 
in het latijn , 1687, 2 dJ.n» 
waarin alle daadzaken ver
minkt zijn. — 3.° Bisloria 
Augusta» Amsterdam, 16*7, 
in fol. Hij overleed* *« #»" 

M 
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zeiy den 10 tóe» 1706* 

HoFFMANN (JoANNES MAU-
I H T S ) , zoon van den voor
gaande , in 1653 » te Altorf 
geboren f Jijfarts van den 
markgraaf van Anspaeh , en 
Hoogleeraar in de genees
kunde, te Altorf, overleed 
te Anspach in 1727. Hij 
heeft de I/elicitz hortense* 
AUdorfiana van zijnen va
der vervolgd, 1703 , in 4 .» 
Ook heeft bij in bet licht 
gegeven: Acta ïaboratorii 
ehymid AHdorfini, 1719-, 
in 4.10, en De different iis 
ttUmentorum, 1677*, in 4 .» 

HOPJPMANN ( F I Ï E D E R I K ) , t e 

Balie ïn Saksen, in 1660 
geboren , ontving in 1681 
den doetoralen hoed in de 
geneeskunde» In I6&3 tot 
Hoogieeraar dier wetenschap 
aan de universiteit van Hal" 
Ie benoemd» bekleedde bij 
dien post met veel roet», tot 
aan zijnen dood in 1742 voor
gevallen. Zijne werken zijn 
gezamenlijk uitgegeven door 
de gebroeders na TWIJNES > 
boekdrukkers te Geneve, 
1740 — 1733» l ï dl.» |n 
fol, met eeft» ferenssehets 
des schrijver*. | n deze uit
gebreide compilatie komen 
goede dingen voor; maar de 
stijl des schrijvers isfl'aauw 
en wrjdlooptg. Platte din
gen worden breedvoerig door 
hem verhaald; hij herhaalt 
« e b onophoudelijk, en voor
al in zijne nagelatene wer
ken, Ondanks deze gebre

ken verdient HofiftHANN on
der bet getal der beste schrij
vers over de geneeskunde 
gesteld té worden. Hij ken-, 
de die wetenschap• in den 
grond, en was daarenboven 
een groote pructieus* Hst 
elixir, onder den naam van 

• MoFPMMS droppelt bekend» 
is beroemd en wordt veel 
gebruikt , welligt geeft me» 
te vele uitgebreidheid aan, 
deszelfs uitwerkselen; en 
acht men hetzelve voor een 
aantal ziekten geschikt. 

-f" HoPFroANNCFKANCISCU»: 
UESEDICTOS) , een letterkun
dige en een der medewer
kers van het Jammi" de9 
Débats, werd te Nanei in 
1760 geboren. Na goede 
stodieh gemaakt te hebbent 
kwam hij in 1785 te Parijs, 
en maakte zich door .losse 
diéhtstukjes, doop zang- en 
blijspelen hekend , die wef 
opgenomen werden* GEOJ?* _ 
Faot hekelde deze stukje» 
in het Jaurntti des DebaU, 
hetwelk echter HoW»**» 
niet belette, om aan de re
dactie vans hetzelfde «8B* 
blad mede te werkenï n'.T 
leverde een aantal bijtende 
artikels in hetzelve, 'onder 
anderen over de Martelaren 
van Ci*ATEAVjtmrA#n<oyest 

dè schedelleer van &Atf* 
over de werken vtmdenAot 
DM Pitjinr. Hoe gestreng 
zijnp critiëk ook wez-en mogt» 
behaagde dezelve echter door 
de verscheidenheid der •»««-
digheden desscbrijverst, do<»r 
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de verdienste des stijl», e» 
êwï de begaafdheid, on» ge 
paste scherts aaotewenden : 
al te dikwerf echter werd 
de scherts tot bitterheid ge-» 
dteven. Daarenboven wa» 
HOMAN niet zeer behoed
zaam in: de taal, en de ruw
heid aijner uitdrukkingen 
maakte' dikwerf het leze» 
zijner artikels onaangenaam. 
Wij willen niet een» spre
ken over d ie , welke hij- in 
zijnen laatsten leeftijd tege» 
da Jesttiten in hef liobfcgaf; 
deze aanvallen waren zeker 
in den tegenwoordige» tijd-
niet edelmoedig. Daarenbo
ven v wat bewijzen tegen- de 
tegenwoordige Jhesuïten ,- ee-
nige stellingen . uit de boe
ken van oude Jesüiten ont
leend , die sedert honderd 
en twee honderd jaren over
laden zijn» Wij hebben la
ter ergernissen, en boeken 
die veel gevaarlijker zijn»-
Men moet dus deze ver-
fceerdheid van eenen' geest 
betrearen, wellïgt door de 
ziekte verbitterd, en dis daar
enboven, ten opzigte van 
veel gewigtiger onderwerpen 
niet vrij van vooringenomen
heid schijnt te zijn geweest 
HOPPWAN beaat een© zonder
linge inborst 'r hij ontving, 
gee» enk*! bezoek , eh leef
de in eene diepe* eenzaam
heid, zich steeds met de 

«studie, niet l'eesoefeningen 
en letterkundige werkzaam
heden bezig houdende. Eene 
stoMftlingydU, hem jn:a\jne 

• •• . X 

gesprekker* hinaKerKjl,was> 
deed hen* waarschijnlijk het 
verblijf zijner studeerkamer 
verkiezen*. Sedeït eenigen 
tijd klaagde hij over eene-
slepende onpasselijkheid: op 

. den 25 April 1828 stond hij; 
, als naar gewoonte op, en viel 
, epnige oogénblikken daarna,. 
,döop eene1 beroerte getroffen »-
döód teu neder. Een zo» 

I plolselijk uiteinde is1 een' 
f* treurig onderwerp j ter over

weging voor zijne vriendert 
èn zelfs voor de- onvéiachit-» 
ligeni ;-

:' 

1
- BoPMJSNSVVAtDAÜ (JoASNË^ 
&HUSTUAN' VAR)> keizerlijk 
raadsheer, en voorzitter van* 
den raad der stad''BretlaUy 
alwaar hij in 1617 geboren 
was-, verwierf zich eenen; 

a grooten roem door zijne Hoog* 
| dwiföcfce gedichten; Met!' 

heeft ook van hem wHoog-
duitsche verzen , den Pas» 

tt tar fid» van GÜAKINI , en 
| den stervende» SOCRATRS 

van THEOPHILU». Hij over» 
[leed in 1679,,in den ouder-
j dom van 63 jiiren, algemeen-

bemind en geacht» 

HO6&RTI$ fWtiitsw), een* 
Engelsche schilder, te hoi f 
den in 1697 geboren, en te 
heiccsterjtelds, in Óctober 
Ï764 overleden. Hij wetd 
in 1757 tot schilder des ko* 
nings van Engeland be
noemd. £ijne stuUkeu zij" 
slecht geteêkend en hebben 
eew awak kolurfetv ***** hel 
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zijn sprekende schilderijen 
van verschillende boertige of 
zedelijke tooneelen des Ie* 
vens. Hij had het Werktuig» 
lijke zijhor kuns t , dat is te 
zeggen, de penseeltrekken, 
de onderlinge, overeenkomst 
der deelën, bet nitwerksél 
van bet licht-donker , de 
zachtheid van het koloriet» 
enz. verwaarloosd, om zich 
tot de volmaaktheid van dat 
werktuigelij k e , dat i s , tot 
Het dichterlijke en zedelijke 
der schilderkunst te verhef
fen. » Ik erken, zei de h i j , 
iedereen tot bevoegd regter 
mijner schilderijen, met uit
zondering der kenners van 
beroep." Een enkel voor
beeld zal bewijzen, boe wel 
hij slaagde» Hij had eene 
plaat doen graveren, waarin 
hij met kracht de verschil
lende folteringen had ui tge
d ruk t , die men den dieren 
doet ondergaan. Een voer
man sloeg eens metonbarm-
hartig heid zijne paarden; 
een zachtmoedig inan, door 
medelijden bewogen, zeide 
bent: > Ellendeling! hebt gjj 
dan de plaat van UOGABTH 
niet gezien?" Een gevoel, 
dat eene zedelijkheid nit-
drukt , welke 'de Heilige 
Geest sijne iessen niet on
waardig beeft gekeurd: No-
vitjntiu» jnmentomm sno* 
Tvm anima»; viscera atttem 
impioritm cmielia* Hij gaf 
in 1750 eene verhandeling 
in het Engelsen in het l icht , 
getiteld: Ontleding tier 
schoonheid. De schrijver be

weert , dat de ronde vormen 
de schoonheid desligchaams 
uitmaken : een grondregel, 
die in zekereopzigten waar, 
dpeh in verscheiden andere 
valsch is» 

"f* HoGBNBORP (JOANNES 
FBANCISCÜS , graaf van), neef 
van den beroemden staats
man van dien naam, Gus-
BEBT- K A B E L , werd te'sGra* 
venhage, in Mei 174& gebo
ren. Hij was een dergenen , 
die in November 1813 het 
meest bijdroegen tot de be
vrijding des vaderlands; bij 
dié gelegenheid toonde hij 
zich een der ijverigste voor
standers van de zich ontwik
kelende Europesche omwen
teling .; hij was een der on
derteekenaars van dennwgt" 
brief, waarbij de graaf van 
LIMRUK6*25TYRIM, in <te» 
naam van den prins van (fran

je tot gouverneur van '#wf«-
venhage ytotA benoemd, op 
den oogenblik zelis, waarop 
de Eransche generaal '.Botf-
VÏKB inet zijne troepen nog 
in die stad W . Zich m»w 
Rotterdam hegeven hebben
de , om er de omwenteling 
te regelen, kweet hij w * 
met veel ijver van die zen
ding. 0 e 'vorst, wiens ««* 
hij met zoo veel belangstel
ling had behartigd, benoem
de hem, in belooning voor 
zijne diensten, tot burge
meester van Rotterdam* v e r " 
volgens tot lid van de eer
ste kamer der Staten gene
raa l , lid van de ridder-orde 
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van Bolland, en coniman-
' deur der orde van den Ne-

deilandschëtt leeuw. Hij is 
den 10 October 1831 in zijne 
geboorteplaats overleden. 

* HOLBACH. — Zie THY-
j BY (PAULUS). 

gebreken van den Duitschen 
smaak Was. Men Jbespeurt 
vele waarheid in zijne por
tretten , eene levendige en 
verheveneverbeeldingBkracbt 
in zijne ontwerpen , en eene 
schoone volledigheid in de 
uitvoering: zijn koloriet is 
krachtvol, zijne vleesehkleu-
ren zijn levendig, en zijne 
beelden schijnen eene ver
hevenheid te hebben , die de 
oogen op eene aangename wij
ze misleidt. Men verwijt 
hem zijne kleedingen zeer 
slecht aangebragt te hebben. 
HOLREIN werkte met den-
zelfden goeden uitslag, in 
miniatuur, in dek wat er , in 
olieverw. Hij schilderde met 
de linkerhand. In de eerste 
door hem vervaardigde stuk
ken bereikte hij bijna dé vol
maaktheid. Wij willen voor
namelijk aanhalen zijnen 
Dorps-dans voor de viscb> 
markt van Bazel vervaardigd i 
al de vreemdelingen gaan 
den zei ven bezien als eene 
der belangrijkste zeldzaam-
heden dier stad. Men roemt 
zijne portretten van keizer 
JKAREL V . , van FROBEN, van 
ERASMUS en van HOÏ,BEIN 
zelven. Zijne voornaamste 
werken zijn te Bazel en te 
Londen. Men kan de lijst 
derzelve zien in de uitgave 
van het En&omium Mbrim 
{Lof der zotheid) vanERAS» 
M U S , met de commenturiën 
van LisTRics. Men vindt er 
ook zijne levensbeschrijving 
i n , zijnde die van eenen los» 

5 ' 

HOLBEIISI ( JOANNES ) , een 
beroemde schilder té Bazel 
in 1495 [en volgens anderen 
te Augsburg in 1498} gebo
ren , behandelde met even 
veel gemakkelijkheid de ets-
naald en het penseel» ERAS
MUS , zijn vriend , zohd hem 
naar Engeland,, to tdenkan-
sèlier MÖRÜS , die hem zeer 
wel ontving, en hem aan 
HENDRIK VIII . voorstelde. 
Deze vorst, met geestdrift 
voor de schilderkunde be
zield, verbond hem door zij
ne bescherming eb zijne mild
dadigheid bij zich. Hijönt-
v,n8T, verscheiden weldaden 
van dênzelven , en werd hem 
zoo d|ërbaar, dat , nadat hij 
op eene ruwe wijze eenen 
graaf had térug'gestooten, 
«}e tegen het bevel des ko-
nmgs in zijne werkplaats 
wilde komen, en de graaf 
« zich over beklaagde, de 
ko«™K hem antwoordde: 
» aat het gemakkelijker aoa-
a e z\\n, zeven graven van 
«even boeren, dan eenen én-
Kelen H O I ^ N van zoo vele 
graven te maken." Deze 
meester had eenen zeer goe-
«en Smaak voor de schilder- , 
«imde, die vrij van al de I 

A 
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bal en verkwister. Hij over
leed in 1554 te Londen aan 
.de/: pest». V . •• 

HOÏ,BBR© (EiooEVirriK, vrij-
heer van), in 1684 .te Ber
gen , in Noorwegen geboren, 
3501». Vader was luitenant-ko-, 
ïmeli ook hij was verpligt 
«Is korporaal te dienen, en 
werd vervolgens onderwijzer 
bij. eenen dorpspredikant. 
Hij -reisde door Bolland y.' 
Frankrijk, Italië en Enge-
land,. en deed kundigheden 
op: in : allerlei vakken. In 
1716' in Koppenftagen terug* 
gekeerd» werd hij bijzitter 
yai» het consistorie, en deed 
zich .beiHtfelings als- hekej,r 
hoertigt geschied- en zede» 
kundig dichter kennen j ea 
indien hij in alle vakken 
niet eve» wel slaagde , ver
wierf hij eehter veel roem». 
Een boekdeel zijner Bhj'tpe' 
Ie» is in het Fransch ver
taald. Zijne Geschiedenis 
van Denemarken, 3- dj.» in 
4.«>, is de beste, welke er 
bestaat» ofschoon dezelve vol 
met beuzelachtige bijzonder
heden, en in eenen, ©nbe
schaafden, platten en ge* 
meenen stijl geschreven is . 
Als zedemeester i* hij, be

kend» door 2 deeïen, geti
teld : Zedelijke gedachtenr 
waarin , onder eenig.e juiste 
aanmerkingen, een aan (af 
paradoxe stellingen en ge« 
meene uitdrukkingen voor-
feoinen. Nog heeft men van 
hem eene Critiek van het 
werk van MONTKSQUIEU, Over 
de grootheid en. het verval 
der domeinen} onder valsche 
én bediizieke aanmerkingen t 
komen er zeer goede voor» 

i het werk is in het Fransch,. 
in eenen soms koddigen stijl 
geschreven* Bij had hetzel
ve aan eenen vriend te? ver
betering gegeven, maar hij 
stoorde zich echter niet aan 
deszelfs verbeteringen {)• 
Uij heeft pok Brieven over 
den geest der wetten geschre
ven, waarover men hetzelfde 
oordeel moet vellen»., &&* 
geleerde overleed in \1v** 
aanzienlijke rijkdommen na
latende , ' welke zijne boeken,, 
zijn post van bijzitter, zyn* 
matigheid en spaawaambe>.<r 
hem verschaft hadden. VVIJÏ 
hij bijna alle» aan de lette
ren tedanken had, Wildemj 
aan dezelve het grootstep-
dteelte van zijn vermogen toe
wijden. Bygaf70,OüOkroo. 
nen aa» de akademie van W 

<*) Deze 
; , om op '» 

Tan l)w;W,/,»T,jn~V~YÏV ,OT Mctt aWns noemende, uit \etnoor ev 
de Kees* ó » t « £ ? w d u \ b * l e d a l i n g bedingen, vaa te ^ffjtl 

"e lke R« »IT"L„7«0 ï?T Of* i n?" e» *** ™te* degene- va» <w», »« 
hu. e i w r , n h S ^ j ' u , d * w™«» toekennen, er weinig» ^ 1 0 > X 
« • i t a a n ? ° l R e n * d * »(tel» geleerd- hebben, of de*e ve Ktw»S 

Aanmerk, de* i'>- PtrvolgW* 
W*>ta&tw 
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eiland Zeetaïitl,',ter opvoe
ding van den jongen adel ge
sticht i en door deze gift ver
dierf hij den 'titel van Vrij* 
heer. Hijïliet ookeèhfonds 
na van 16,000 'kïooneny tot 
huwelijksgiftèn , van eenige 
jonge dochters uit de bur
gerlij ke familie'» van Kop-
penhagen gekozen. De Dee-
nen hebben veel over HOL
BERG geschreven. Zijn leven 
door WANÖAIÏ,; en HOLBERG 
als boertigdichter beschouwd, 
door den ridder RAHBËeR» 
höügleeraar te Koppenhagen, 
worden vooral op prijs ge
steld. £De laatstgenoemde 
geleerde letterkundige, heeft 
«ene goede critische uitgave 
der Vitgezochle werken van 
HozBERG, geleverd, Kop* 
penkagen, 1806 — 1814, 
21 dl.n in g.vo. Zijne ove-
rhe werken zijn : Staat- en 
Aardrijkskundige toestand 
der peenschemonarchie ;"—* 
Kerkelijke> Geschiedenis; — 
Geschiedenis der Joden} — 
«ene vertaling van HÈRODU-
NBS, en andere minder be
langrijke schriften. On der 
23Jne Blijspelen wordt datge
ne het meest gezochti het* 
welk ten titel voert: Tinnen-
?ot Maatman Hij heeft 
ook eenige Heldendichten 
vervaardigd]. 

HOMM,. \ rouw van SEÊ* 
MJM, profetesse te Jeruza-
tem, werd door den koning 
Josus over het boek der wet 
geraadpleegd, hetwelk men 
« «e schatkamer de» tem

pels , terwijl irieri aan her
stellingen van dat gebouw 
arbeidde, gevonden had. De 
profetesse kondigde den af
gevaardigden des konings al* 
Ie onheilen aan, welke de 
gramschap Gods over bet 

\ volk zoude uitstorten j maar 
aij voegde ér b i j , da t , wijl 
Josus zich voor den Heer 
vernederd, had j die'onheilen 
onder zijn besluur niet zou
den plaats hebben. ' •; 

;. HOMÏEN f HENDRIK), een Eft-
gelssch e godgeleerde, kwam * 
na aan -verscheiden universi
teiten de godgeleerdheid te; 
hebben onderwezen, in 1646, 
den doctoralen hoed in de 
Botbonne, te Parps OBtvan» 
gen, en overleed aldaar in 
1662, evenzeer betreurd, on» 
zijne naauwgezette regtscha-
penheid, als om zijne diepe 

' geleerdheid. Men heeft hei» 
. t e danken: ï . ° Analysis >S-
[ dei, een Werkje door BAB-

BÖU, in 1768 gedrukt. Het 
bevat de geheel e tset/nomie 
der godsdienst, de grondbe
ginselen en beweegredenen-

, des geloofs,. en de toepas
sing !dier grondbeginselen op 
de geschilpunten. Deze god
geleerde redeneerde meer dan 
bij compileerde. Zijne be
palingen én verdeeüngen wjn 
afgemeten, naauwkeurig en 
ju i s t , en hebben niet», van 
de schoolsche barbaarschbei*. 
Het is mogelijk, dat d» 
schrijver, door'al te beknopt 
«e willen zijn, soms eenig-
ïii»» duiiter is geweett, •»• 

file:///rouw
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tot billijke fegenbedenkingen 
aanleiding heeft .gegeven , 
hetwelk in het bijzonder met 
hem heeft plaats gehad, in 
de wijze, waarop hij de na
tuur en de beweeggronden 
des gcloofs behandelt. De 
heer URANBIN , doctor en syn
dicus der > Sorbonne, heeft 
eenige niet aeer naauwkeu-
rige stellingen gebonden. De 
critiek van GRANDIN wordt 
op blz. 413 van deze aitga-
ve der Analysis gevonden* 
* Men kan niet ontkennen , 
zegt ëen godgeleerde, dat 
dezelve gegrond is; zonder 
dat men er iets tegen de ge
voelens van HOLDEN uit kan 
besluiten. Al degene, die 
het geloof, volgens de rer 
gels der menschelijke rede-
neerkunde hebben willen ont
leden , zijn in dezelfde mis
slagen vervallen.. Wanneer 
men de beschrijving des ge
loof» uit het oog verliest, 
die is Donum Dei «e turnen 
qn»illwtrmtit»homo firmiler 
assentitur etc,; waneer men 
niet bedenkt, dat het geloof 
niet alleen eene openbaring 
aanneemt, maar dezelve ook 
voor waar doet houden, wik
kelt men zich in moeijelijk-
heden, waaruit men zich 
zonder valsche sluitreden 
niet kan redden." Men kan 
dit onderwerp uit het ware 
gezigtspunt beschouwd, vin
den in den Wijsgeerigen Ca
techismus, 3.« dl , n.ö339, 
en volg. — 2.° Zeer duide
lijke, hoewel eenigzins be
knopte kaniteekeningm, op 

het Nieuwe Testament. Rif 
gaf dezelve in, 1660 * in'2 
dl.n, in I2.™Tjta, het licht, r-
3.° Godgeleerde Briefen, in 
de laatste uitgave j der Ann-
Igsis opgenomen. 

HoiDER ( Wir-WAM), in het 
graafschap JSoltingham ge
boren, Werd lid van de ko
ninklijke, maatschappij van 
Landen, kanonik van den 
H. PAUi.ys.y- aalmoezenieï 
des konings , en overleedlm 
Januarij J697',- na in het 
Jicht ie hebben gegeven; 
l.° Vergelijking der Maan-
Maand mei het Zoitne-
Jaart 1694, .in 8.*> - »•• 
Grondbeginselen der taal, 
X669, in 8.™> — • 3»° i»o-
tunrhjhe Grondbeginselen 
der welluidendheid, 1694» 
in 8„vo 

HOIA (FHANCISCÜS XAVE-
mus), e e n J e s u i t t e ^ * » " 
dorf, in den Opperfa"* 
geboren; wijdde zie», '»". 
de schoone letteren•pnüer-
wezen te hebben, geheel en 
al aan de beoefening van het 
kerkelijke regt van 0«" ' f£ 
7a»rftoe,en wasgedow"»; 
26 jaren, hoogleeraar «w. 
do beroemdste »™\etSÏHS 
ten des Duitschen rijks. «U 
overleed te BndefaW'** 
6 Maart, 1784, i* * * °" 
derdom van 64 jaren. «J» 
'heeff van hem verschel?» 
werken, onder anderen :**« 

titiiea eecle*ia> germm^ 
ïleideïberg, « 7 7 9 , : » * 
•vol imsporingen over dco»'^ 

http://PAUi.ys.y
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en nieuwe •kerktucht', over 
de kerkelijke gebruiken en 
wetten, met nuttige én be
langrijke aanmerkingen. Hij 
hield zich bozigmet hét in 
orde brengen der bouwstof
fen voor hét tweede deel, 
toen de dood hem wegmaaide. 

HöLï,AR(WENCEgï,AUs), éen 
graveur, te, Praags in 1607, 
nit eêhe adëllijk&fömirie ge
boren, die tijdens de Bó-
heemsche onlusten al der-
zelver bezittingen had ver»i 
iofen. Hij muntte voorna
melijk uit in het graveren 
van landschappen ^dieren * 
insekteneh pelterijen. Zoo
dra hij buiten deze voorwer
pen wilde gaan v werd hij 
??n ' middelmatig graveur. 
*HJ teekéndè zijne beelden 
slecht; aan de/door hem uit
gevoerde onderwerpen, van 
grooten omvang, zelfs .vol
gens de beste meesters ^ont
breken sh ,aak, "uitwerksel 
en zelfs vemaft. Hij over
leed «, Maart, 1677. Het 
aantalstukkêH van dien mees-
leï is, ^"merkelijk, ;mën 
schat hetzelve op 2400. 

Hoi.i,ER,ug, _ Z i e H o u 
MER. 

l . „ ï ° P f N E 8 ' veldheer der 
w l • .n v a n NABUCHO-
JONOÈOR feoning. van Assy* 
l„e

n'
 f™k '»et een leger van 

120,000 voetvolk, én 12,000 
J JUe r S , t e g e n d e I g i n a ë H t e n > 

t;„ , a n » e n è n a n d e™ nabu-g e Vol«en op. Na dezelve 

door den "schrik van zijneh 
naam eri de kracht zijner 
iegerscharen, beteugeld.' te 
hebben', maakte hij zich in 
het jaar 634 vóór J. C. ge
reed, om Bet Auliè'mntetas' 
ten. De voordeelige ligging 
dier stad i, stond ' hem-niet; 
toe, dezelve te belegeren. 
Hij wilde dezelve tofrde over
gave noodzaken, door de wa
terleidingen aftesnijden, die 
de inwoners van water moes*' 
ten voorzien. ] De belegerden 
waren, tot den uitersten nood 
gebragt, toen God eene zeer 
rijke en schoone weduwe 
Verwekte, öm hen tè"bevrij
den» Met hare schoonste 
klëederen versierd, begaf zij 
zich naar de legerplaats van 
HoijOFERNES», die' door de 
sehoo,nheid 'van haar geïaaf 
en van haren geest bekoord, ' 
haar met geestdrift ontving, 
en haar toestond ,' alles te 
doen r Wat zij wïlde.' Vier 
dagen daarna ,' legde de As--
syrische veldheer een groot 
feestmaal aan, en noodigde 
JDDiTH «itj om den nacht 
met hem doortebrengen. Toen 
al de officieren zich verwij
derd hadden , en de heilige 
vrouw» zich Wet den door 
het overmatig gebruik van 
den .wijn diep ingeslapen, 
HóLOFERNES alleen bevond» 
hieuw zij hem het hoofd af, 
en ging hetzelve op de mu
ren van Bethylië ophangen. 
De [belegerden maken ge
bruik van de verschrifeMnf» 
welke deze gebeurtenis in 
de legerplaats der belège* 
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raar» hal verspreid, achter
volgen en hakken dezelve in 
de pan» en verrijken zich 
met hunnen buit. De hooge-
priester van Jeruzalem kwam 
qm JODITH te zien , hij ze
gende haar, en gaf höac den 
geheelen buit van HO&OFER-
NES. Deze heilige weduwe 
vierde hare overwinning door 
eenen Lofzang» — Zie Ju<* 
n i T H . . „ . • . . . 

HoLopEftNBS, koning van 
Cappud&cië. —« Zie ARIARA-> 
T H E S ' 1 , •• • 

HOLSTENHJS (LUCAS), wiens 
Hoogdiiitscbe naam, HOX,STË 
was, werd te Hamburg; in; 
1596: geboren, In Frankrijk 
gekomen zijnde, maakte hij 
zich aldaar beroemd door zij
ne geleerdheid, en begaf zich. 
vervolgens naar Rome, bij 
den kardinaal BARBEIUNUS. 
Door de» invloed van zijn 
beschermer, werd hij dom
heer van de Sf. Pieterskerk , 
en opziener der bibliotheek 
van hét VaUkaan. Men zond 
hem in 1655, de koningin 
van Zweden, CHMSTINA te; 
gerooet, wier geloofsbelij
denis hij teInsprück afnam» 
Een bondig oordeel * een© 
diepzinnige geleerdheid, eene 
oordeelkundige crifiak* eert 
zuivere en sierlijke stijl, 
siedaar de hoedanigheid 'der 
schriften van dezen geleer» 
de, die vele zedigheid met 
een© erfóende verdienste paar
de. De meeste bestaan slecht» 
ia Amteekeningm m Ver. 

il handelingen .»• in de werken 
zijner vrienden verspreid» 
Hij overleed in 1661. De 
kardinaal BARBEIUNUS ?Jiet te 
zijner eer een praalgraf op-
rigten. Men heeft van hem 
gedrukt: Codex regulamm 
monasticarum e£ canonlca* 
rum, Augsburg, 1759, 6 
dl.n in fol, BICKIDS ,: vond 
in de papieren Van Hoiisre* 
Nies, geleerde en belangrij
ke aanteekeniogen en ver* 
beteringen, op de aardrijb* 
kunde van STEPHANOB By-
ZANTIUM. Hij versierde met 
dezelve * de uitgave, We ke 
hij van dien enden aardrps-
bèschrijver iri 1684, in Hol* 
land in &1. in het licht gat, 
HonSTENJüS. vertaalde ook het 

leven van PxWW0R*s' 
door PoRPHïRtJ»geschreven, 
Rome. 1630, Grieksch en 
Latijn, in 8.vo, versierde 
dezelve met aanteekeningen 
en met eene vrij belangrijke 
Verhandeling over het leven 
en de schriften van desen 
laatste; en verbeterde het 
boek van EOSEBIÜS «gen 
BiEBocr,ES. {Men h f f * ° " : 
langs (ParyStlW,**-™) 
eene vrij belangrijke versa-
meling Vaö Brieven van_Hoi.-
sTENms, aan PEIRESC , DOM, 

SIRMOND enz.gerigt, .mJJ 
licht gegeven; d e z e l v e ^ 
ten getaïle van 114, waar 
van er 4« onuitgegevens-
ren. Dezelve bevatte» £>« 
belangrijke bijzonderheden, 
over het Wen van dezen 
geleerde, die menoldersniM 

vindij. 
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•^HQMÏ(LODEVVIIK HENDRIK 
€HBISÏOFFEI<) , in 1748 den 
21. December te Mariensee, 
in de nabijheid van Banno-
'ver, geboren, de beste Ele-
gien-dichter der Duitschers, 
gaf reeds vroeg; de onmis-* 
kenbaarste bewijzen, van ee-
néii vluggen met ialenten 
rijk bedeelden geest, en een 
diepzinnig gemoeid i maar 
vereenigdè ook toen reeds, 
«iet de nooit bevredigde 
weetgierigheid des geestes , 
het lijden van een zwak, aan
doenlijk ligehaam; hetwelk 
door een aanhoudend inge
spannen, dikwerf nachtelijk 
studeren, geheel ondermijnd, 
feeds in den bloeitijd be-
aweek. In zijn negende jaar 
«ad hem de kinderziekte 
misvormd, en; steeds was 
sombere zwaarmoedigheid 
het deel des jongelings. Zijn 
Jievelings verblijf was het 
kerkhof, en het voorgevoel 
van eenen vroegtijdigendood* 
heerschende in zijn gemoed: 
Na een vierjarig verblijf in 
«e school te Cellè, beoe. 
rende hij in 1769 teGiitUn* 
3*n de godgeleerdheid, en 
geraakte weldra in vriend
schapsbetrekking: met BÜR. 
«ER, den graaf van. STOI-
yE R«.VoSz,BW E , Mu-usa, 

^RAMER , LEtSEWlTK, HAHN 

en anderen. Kort na den 
hZ /?Ü Z1>en vader (1775) 
JJfi om voor z i j n e d o o r d e . 
jen slag, n o g meerverzwak-
l L g t ^ " d h e i d t e morgen, 
^ h h i j overleed den I S e p . 

([ temberl776, terwijl hij zich 
met de verzameling fijner 
weinige maar uitmuntende 
gedichten bezig hield. Eene 
uitgave zij nee gezamenlijke 
werken, die hem zelven niet 
meer gegund was, geschied
de in 1783 , door zijne v«en* 
den Vosz en JSïoLaEKG. 

HoïiYWOOD.-
BOSCO. 

Zie SACRO-

HOMBERG ( W I L I ^ M ) , de 
zoon van een Saksisch edel», 
man, diec zich '• naar 'Batavia 
had, begeven , . al waar hij i n 
1652 geboren weed. Na aan 
de voornaamste universitei
ten van Duitsckland en Ita
lië gestudeerd té hebben , 
kwam hij in Frankrijk, stak 
naar Engeland over , en 
keerde naar Frankrijk : te
rug , alwaar hij werd opge
houden door de voordee» 
lige aanbiedingen van den: 
grooten COLBERT. Zijne licht' 
gevende stoffen, eene door 
hem uitgevondenelacklpompf 
vollediger dan diè van Gué-
RICKE; zijne zeer eenvoudi
ge , zeer gemakkelijke, zeer 
naauwkeurige vergrootgla
zen ; verscheiden scheikun
dige ontdekkingen, openden 
voor hem de deuren tot de 
akademie van wetenschappen; 
hij werd in 1691 opgenomen. 
De hertog van Orteuns, la* 
ter regent des rijks, van 
zijne verdienste» onderrigt» 
benoemde hem tot hoogs» d#s-
zêlfs eersten lijfarts, «n ver
bond hem, in hoedanigheid 

'< 

• ) l 

- 1 
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van natuurkundige aan zij
nen persoon. : Deze vor&t, 
met geestdrift voor de schei" 
kunde bezield, gaf hem ee-
«e. jaarwedde en een zeer 
wel voorzien laboratorium; 
hij : werkte in hetzelve met 
eene onvermoeide inspanning; 
maar men moet bekennen , 
dat de verbeeldingskracht 
vele zijner pogingen bestuur
de; dat hij belagchelijke 
proefnemingen maakte, en 
dikwerf valsch»e denkbeelden 
aan de uitkomsten hechtte, 
welke hij verkreeg. J Hij o-
verleed in de levendigste 
gevoelens van godsvrucht» 
den 24September 1715, ver
scheiden schriften in de me» 
moriè'n der akademie nala
tende} doch zonder een en-; 

kei volledig werk in het 
licht „te, hebben gegeven. 
In 1682 had hij de zooge
naamde hervormde gods
dienst afgezworen*, ; [Meer
dere bijzonderheden kan men 
vinden bij CHAüirjEPié en 
pater NICERONJ. 

HOME ( DAVID ) , of liever 
HUME, zoo als zijn Latijn-
sche naam zulks te kennen 
geeft, ofschoon men hem 
niet moet verwarren men den 
beruchten DAVID HÜMB (zie 
dat artikel) — Protestansch 
predikant uit eene aanzien
lijke familie van Schotland, 
was eerst verbonden aan de 
hervormde kerk van Duras 
in Neder - Guienne, daarna 
aan die van Gergean 'm het 
Qrleannescke. JACOBUS I . , 

I koning van Engeland, bè* 
• lastte hem met de bevretii-

ging der geschillen tusscheu 
TILSKCS en DU MOUMN be
trekkelijk de regtvaardig» 
makingy en om zelfs, indien 
het mogelijk was, alle pro-
testantsche godgeleerden van 
Europa, in ééne en dezelf
de leer en in ééne enkele
geloofsbelijdenis te vereeni
gen ; oven, als of lieden, 
die een onfeilbaar, door God 
zei ven ingesteld gezag bad
den afgeschud , eene onver» 
anderlijke en eenparige ge
loofsleer konden belijden» 
(zie ÏIENTITLÓS — Scir-io. r-?) 
Men heeft van HOME ver
schillende werken. Het voor
naamste is :'• DAVIDIS Ha» 
MII "apologia basilica, sea-
MAcntAVBtU ingenium e%*>: 
aminatum, 1626, in 4.» 
Men schrijft hem twee gru
welijke hekelschriften tegen 
de Jesuiten, den Paus en 
de Roorosche kerk toe: 1. 
De tegen, * moordenaar i of 
antwoord op de 'verdediging 
der Jesuitèn, Geneve, 1612, 
in 8.vo-— 2°De moord, der 
kohings, of grondbeginselen 
van den Oude van den, Va-
tihaanschen berg envanzy 
rie moordenaars, uitgevoerd 
in den persoon van den »* 
verleden HENmiKdenffroo-
te, 1617, in 8.*> Deze 
beide libellen, de vrucht 
eener verregaande, walgeljj" 
ke boosaardigheid, zijn zeld
zaam geworden. Nog heett 
men van hem verscheiden 
Latijnsche dichlstukken, u» 
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de Delicia poétarumScoto-
rum van • A.RTUS JONSTON , 
Amsterdam, 1037, 2 di.n, 
in 12.«">. 

•* HOME (JOANNES) , een 
Schotsen dichter en geschied
schrijver , werd in het graaf* 
schap Roxburg in 1721 ge
boren. Hij. had in de kerk 
van Schotland eene pastorie 
verkregen, en scheen in den 
beginne geheel bezig met de 
pligten van zijnen slaat. Maar 
bij maakte vereen ,,en schreef 
een treurspel, dat hij in 1750 
op het tooneel van Edim-
burg durfde doen uitvoeren. 
Dit' treurspel, Douglas geti
teldI,. maakte veel opgang: de 
puriteinen echter beschouw
den, volgens hunne grondre
gels, als eeno misdaad dat 
een geestelijke slechts een 
tooneelstuk las , trokken het 
harnas aan, tegen het stuk 
en den schrijver. Van alle 
Kanten gekweld en door den 
haat zijner medebroeders ver
volgd , werd HOME genood
zaakt van zijne pastorie af
stand te doen.- Bij kwam te 
honden en zijn treurspel werd 
in 1757 op het tooneel van 
pavent Garden met evenveel 
b"v«l gespeeld. Hij was een 
vurige T 0 . r y , m a a | .

J
w e i . d w e l , 

J * . ? " * «"iodér WMg en dien-
J^het leger van den gene-

Mal X,OPE , tijdens de landing 
L a n o^ A R E t EÏBUARD 'STUAKT 
f Schotland, Hij werd in 
•wn veldslag van Falkirk ge-

v i ? |5n < y ,"en, eti de slag 
A H « DEEI,; 

van Culloden verwierf hem 
de vrijheid weder. Hij schreef 
andere treurspelen, die niet 
opgenomen werden en hij be
kleedde verscheidene vrij 
voordeelige posten. Zijne Ge
schiedenis ,van deri opstand 
verschafte hem eenenbescher. 
mer in lord B U T , die hem. 
eene jaarwedde of kerkelijk 
inkomste deed bekomen. Hoe 
•wel hij sjechts een gering 
bestaan had , beschermde hij 
bestendiglijk de letteren, en 
vereen igde zich met ROEEKT-
SON en met Br .uu , om aan 
LYIACPHERSON het middel te 
verschaffen, otn de bergen 
van Schotland te doorkrui
sen ten einde er de gedich
ten van OSSIAN te verzame
len. MAOPHERSON vergat al 
Stervende zijnen eersten be
schermer niet en maakte hem 
bij zijn testament eene som 
van 2000 ponden sterlings 
met welke hij de jonge ta
lenten nog aan kon moedi
gen. Hij stierf biy Edimburg-
den 4 'Septembsf 1808 , en 
heeft de volgende treurspe-
en nagelaten. 1° Timglas, 
— 2.° Agis. — 3,° De be
legering van Aqtiilea. —-
4.° Dè noodlottige ontdek
king* — 5.° ALOA'ZÖ, Maar 
het werk dat hem de mees
te eer aandeed is zijne Ge
schiedenis vaii den opstand 
van 1745 tot Ï746, gedrukt 
in 1802, in 4.to, merhet 
portret van prins KAKEï.ËotJu 

ARD STUW**. Deze geschie* 
deni* is i n eenen naaim-
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keurigen sierlijken en krach-
tigen stijl geschreven, en be-
vat belangrijke daadzaken, 
die dienen om de gebeurté* 
nissen van dat tijdvak optei 
belderen, waarin de hoop 
van het huis der ongelukki
ge 'STUARTS * door hunne ei
gene onderdanen van hun
nen troon gejaagd en die in 
den persoon van den kar? 
dinaal van YORK , te Rome 
in 1807 overleden, is uitge
doofd, voor altijd verdwe»» 
nen# — 

HoMELlUS (JoANNËs), : té 
' Memmingen, in 1518 gebö-
ren, onderwees met roem te 
Leipzig, en • in verscheide* 
de anderesteienvan DuitscAi 
land de wiskunde. Hij vond 
een aantal werktuigen uit ^ 
die betrekking hadden tot 
deze wetenschap, en ver* 
wierf de achting van keizer 
KAREL V. Hij overleed in 
1562, door de geleerden be-

een 

trêurd. Hij had détï tïjAiniet 
zijne werken te doen drukken» 

HOMERUS, de vader der 
Grieksche dichtkunde, de 
grootste, én welligt de minst 
bekende der dichters. Na 
vele eeuwen zijn al de bij
zonderheden zijns levens nog 
een voörwerp'van twijfeling > 
en zijn bestaan zelfs is èen 
raadsel. Zeven steden betwis
ten elkander de eer hem het 
aanzijn te hebben geschon
ken : Smyrna,Modes ï-Co* 
lophun, Salaminet Ghio, 
Argot en Athene» 

Smyrna, RhodoS, Colophon, 
. Salamis . Chios, Argos, A«ie« 

Orbis de patria certat, HOME-
RE, tua (*)• 

Het meest algemeene gevoe
len is, dat HOMEBUS, in de
ze zeven steden ronddwaal
de , zijne gedichten voorlas, 
en daardoor een middel vafl 

(*) In een Hoogduitsch werkje, van dènGriekieUn 
zeeman van Zante, JV/COLAAS KMBBAÏA, in het begin van 
1831 »w het hcht vertekenen, beweert deze: in het kloot' 
ter Badopedfu, ép den betg Athos, een handschrift van 
den Ihas , mt de CXVII Olympiade te hebben gevonden, 
™«rvan het opschrift aldus luidt: » De Ilias pan den 
Boddelijhen dichter HtWBWS, den zoon van PHltoWf-
Z,L* CaR™M8 > geboren op het eiland Ithaka, den tijd
genoot van den archont DIOGESBS van Athene, enden 
»eJgwr LYCVWUS , koning van Lacedenionië, « $ * « £ • 
ven door my TmmmnASTOs, in mijn vaderland^*' 
SNMT*?.**

 arehmt Sótoxw, indeCXVllMjW" 
aif. Indten en deze ontdekking, en dit op Papyrus ge

ven handschrift «o n- „„„„£„„ *,.,„* Umnen worden 
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gestaan vond.. Men heeft 
hem met dé troubadours ^ ro-
vengale dichters>, dichters 
uit de eeuwen van onkunde, 
en met de rondzwervende 
liedjeszangers onzer dagen" 
vergeleken. De scherpzinnig
heid, waarmede hij alles be
schrijft, wat de krijgskunde, 
de zeden en gewoonten der 
vreemde volken, de wetten 
en de godsdienst der verschil
lende gewesten van Grieken* 
land, déliggïngder steden en. 
landen betreft,, bewijst, dat 
hij veel gereisd hadJ Som
mige geleerden beweren, dat 
hij op het einde zijn er dagen 
te Chiot eene school oprigt-
te, en dat men nog op vier 
mijlen afstands dier stad,, de 
zitplaatsen der leerlingen, 
en den leerstoel des onder
wijzers, in de rots zag uit
gehold. 2j| Voegen er bij, 
dat hij aldaar in den echt 
trad en er zijne Odyssee ver
vaardigde. Het is een hel
dendicht, waarin hij de rei
len en lotgevallen van ü w s -
SES, na de inneming van 
iroje, bezingt. Hij had 
vroeger reeds den Ilias voort-
gebragt, WellCB t e n onder
werp heeft den toorn van 
Acmi.iEs, den Grieken zoo 
noodlottig, welke deze stad 
«J brand s t a k e n D e z e b e H e 

dtchïstukken zijn de eerste 
en oudste geschiedenis der 
™ w , i •«! het waarachtig-
ge tafereel der oude zeden. 
IJet omtrent den dicljter, die •L . ""-"••v^iuJCHier, u»t» 
W&Mve onsterfelijk, haige-

y * 

maakt, erkentelijke Gr ie" 
kenland) rigtte te zijner eer 
even als voor de Goden en 
helden standbeelden en tem
pels op. Er was er een te 
Smgrna, een andere te Aless-
andrië» Oe ouden waanden 
eene zaak genoegzaam be
wezen te hebben, wanneer 
zij, ter bekrachtiging van 
hun gevoelen , of ter oplos
sing hunner twijfelingen, de 
minste aanhaling van dezen 
schrijver voordroegen. , In
dien HOMERUS tempels heeft 
gehad , zegt een geleerd man, 
zijn er vele ongelopvigen.ge
weest, die met zijne godheid 
den spot hebben gedreven* 
Het is zeker, dat de ouden 
en verscheiden nieuweren de 
verdienste van HOMERUS over
dreven , en den lof tot in de 
overdrevenste geestdrift heh-
ben doen ontaarden. » Ik 
ben niet meer meester van 
mijne bewondering, zegt de 
schrijver der Reize van AxA" 
CHAlts>I8, wanneer ik dien 
trotschen geest boven het 
heelal zie zweven , alom zij
ne brandende blikken wen
dende; het vuur en de kleu
ren inzamelende, waarvan 
de voorwerpen in zijn gezigt 
schitteren; in den raad der 
goden tegenwoordig, deplooi* 
jen van het menschelijke 
hart peilende, en weldra rijk 
aan ontdekkingen bedwelmd 
door de schoonheden der na» 
tuur, en de geesjdriit dif 
hem verslindt, niet meer kon* 
nende verduren, dezelve tot 
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verkwistens toe iri zijne ta-
fereeleri en uitdrukkingen 
zie 'verspreiden , wanneer ik 
zie hoe hij den hemel met 
de aarde, en de hartstoglen 
met zich zelve doet worste
len ; hoe hij -ons verblindt 
door die lichtstralen, welke 
enkel aan de verhevene ta
lenten toebehoóren,' hoe hij 
ons door die vervoeringen 
dés-gevoels médesleept, die 
het ware verhevene zijn, 
en altijd in onze ziel eenen 
diepen indruk nalaten, die 
dezelve schijnen uit te brei
den en te vergroot en ; want 
hetgene wat HOMERUS voor
al onderscheidt, is dat hij 
alles bezielt , en ons onop
houdelijk met de aandoenin
gen doordringt, die hem be
zielen; is dat hij alles aan 
den hoofd-hartstogt onder
werpt , denzelven in al zij
ne ' onstuimigheden, in zij
ne uitspattingen , ïn zijne 
Wispelturïgheden volgt, 'dat 
hg derizelven tot aan de wol
ken verheft, en hem , juist 
van' pas door de kracht des 
gevóels en der deugd doet 
vallen, even gelijk de vlairi 
van den bergEtna,A\edoor 
den wind in het binnenste 
vèn tien afgrond wordt te-
ïöggedreven; i s eindelijk 
groote kara'kters wel begre
pen , de , magt, dapperheid 
en andere hoedanigheden zij
ner personen , niet door koe
le en langwijlige beschrijvin
gen , maar door vlugge en 
krachtvolle penseeltrekkeh 
of door nieuwe en bijna als 

bij toeval in zijne werken 
verspreide verdichtselen , 
wel onderscheiden te heb
ben." Men kan zeker niet 
ontkennen dat HOMERUS eehe 
groote genie is geweest; 
maar men zou zeer sferkge-
blinddoekt moeten zijn , in» 
dien. men in den Ilias en 
vooral in de Odyssee, geene 
vervelend verhevene redevoe
ringen , geene al te overla-
dene beschrijvingen, geene 
kwalijk gepaste bijnamen, 
geene al te weinig verschei
den vergelijkingen, geenö 
langwijlighe'den en zwakke 
plaatsen zag. Zijne goden 
zijn buitensporig, en_ «ijne 
helden tot onbeschoftheid toe, 
lomp (zie HOTJDARD) » HOME
RUS en ARIOSTO; zegt een 
geleerd man, hebben het
zelfde gebrek, de overdre-
vene verbeeldingskracht, en 
het ongeloofelij k romaneske. 
Verscheiden schrijvers heB-
hen zich bezig gehouden, 
om HOMERUS en Vimmvs 
met elkander te vergelijken. 
De aht TRUBLET heeft over 
dat onderwerp allerlei tegen-
reden, tot zelfs de-gesie-
penste spitsvinnigheid opeen
gestapeld. Uit alles wat men 
over dat onderwerp geschre
ven heeft, vloeit voort, dat 
de genie van den Griekschen 
dichter, levendiger,stouter, 
oorspronkelijker, maar tevens 

ook onbeschaafder, ovefdre-
vener reusachtiger was,<lan 
die van dan Latijnschen diep
t e * ViR<m.tüsïiëeft ongetwij
feld gebruik gemaakt van « 
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werken van HOMERUS « maar 
naar de wijze van eenen be
kwamen bouwmeester, die 
de bouwvallen van een oud 
gebouw tot de oprigting van 
een nieuw doet dienen» (Zie 
VIRGILIUS) ALEXANDER stel
de zijn grootste genoegen in 
het lezen van denGriekschen 
dichter. Hij legde deszelfs 
werken met zijnen degen ge
woonlijk onder zijn hoofdkus
sen. Hij sloot den Ilias in het 
kostbare kistje van DARIUS, 
» opdat, zeido deze vorst tot 
zijne hovelingen, het vol
maak Iste werk van den men» 
schelijken geest,.in het kost
baarste kistje der wereld zou 
zijn opgesloten." Toen hij 
eens in Sigea het graf van 
AcmLiiES zag, riep hij ui t : 
* O gelukkige held, die ee
nen HOMERUS hebt gehad , 
om uwe zegepralen te be
z i n g e n ! . , . . " Behalve den 
Ilias en de Odyssee schrijft 
"Jen nog aan HOMERUS , een 
boertig gedicht toe, de Ba-
Irachomyomachie (Strijd tus-
schen de kikvorschen en de 
ratten) genaamd. Er bestaan 
schoone uitgaven van HOME-
R"s i» het Grieksch, met 
^nteekeningcn : ï . ° die van 
Mwence, 1488 , 2 d U in 
\k'A~~ 2 ' ° «He van flome, 
1542enl550, 4dKnin fol.; 
~"_ o. die van Glasgow , 
1757, 2 dl.» i„ foi. 1 De 
scbooneGriebsche enLatijn-
sche uitgaven zijn; 1.° "die 
van SCHREVRWS , 1656, 2 
«>» ,«i 4.to} _ 2,o d i e v a n 

Y 

BARNES, 1711, adl «> in4.tp; 
— 3.° die van CLARKE, 1729, 
2 dl.", in 4.to. Een nieuwe
re schrijver, welligt de ge
leerdste , of, als men wil-, de 
zonderlingste Criticus dezer 
eeuw , GUÉRIN DU ROCHER , 
heeft beweerd, dat de lof
zang van DEBORA,. en de 
geschiedenis der Gabaoniten, 
in het 19e en 20e hoofddeel 
van het boek der I\egteren% 

door eene ondereenmenging, 
welke de verbeeldingskracht 
der Grieken , de bekwaam
heid heeft gehad,, in een te 
smelten,. den grondslag tot 
den Ilias hebben gelegd. Vol
gens hem, hebben de Grie
ken, na hunne heldenlijden 
volgens onze heilige boeken 
te hebben uitgedacht, er die 
namen uit ontleend , welke 
door de beide grootste dich
ters beroemd zijn geworden. 
De namen van A I A X , ^ENE-
AS , DlOMEDES , AGAMEMNON , 

MENELAUS, zijn alle slechts 
vertalingen van die der kin
deren Van JAKOB , RUBEN , 
SIMEON, L E V I , JuDA, DAN, 
ISSACHAR, ZABUI>ON, enz . , 
die de Grieken in hunne taal 
hebben overgebragt, nu met 
eene letterkundige naauW-
keurigheid, en dan met gro
ve verminkingen. » Wijl de 
stammen , zegt hij > de na
men der kinderen van , J A 
KOB dragen, e n e r , over ei
ken derzelve sprekende, in 
het enkelvoudige getal ge
zegd wordt, dat RWBBK,4*»-; 
MEON, L E V I , JuoA, BAN, 
3 
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IsikcrtAR, ZABULÖN, enz. , 
dit of dat -gedaan''heeft, zoo 
hebben ook de Grieken ,f; ter
wijl zij deze hamen , s o m -
inigen' wel, andere slecht in 
hunne "taal vertolkten, aan 
de beide AIAXEN, aan iENE-
AS y DlOMEDES , AGAMEMNON , 
MENELAUS , enzv, als aan zoo 
vele helden, de daden der 
aartsvaders dier geslachten, 
en isëlfs die der geheéle ge
slachten toegeschreven, wel
ke zich » hetzij in het Tes» 
tameni van JAKOB , hetzij in 
den Loftang van DEBORA be
vinden." Eene ontdekking, 
<Ue zoo zonderling i s , ' dat 
dezelve eene ongeloofelijke 
ongerijmdheid toeschijnt ; 
ïrtaar eene vruchtbare Ont
dekking, indien-dezelve óns 
een geheim oritslüijert »' dat 
töt dusverre de menschelij-
ke geest niet ééns vermoed 
had. In de daad, hoe groot 
y.al de verbazing aller door 
den smaak voor de schoone 
letterkunde beschaafde na-
tien zijn, wanneer, door ee
ne aaneenschakeling van re
deneringen over de namen 
der heiden van Griekenland, 
volgens de namen der hoof
den van de twaalf geslach
ten van Israè'l gecopieerd , 
GuèniN nü ROCIIER hun zal 
hebben overtuigd, dat de oor
log van Troje, die oorlog , 
waarvan het gedruisch tot 
aan de uiterste grenzen der 
wereld zal hebben weer
kaatst; die oorlog, waarvan 
de beroemdheid van eeuw 
tot eeuw voortgezet, en se

dert zoo véle eeuwen tan" 
mond tot mond overgeleverd, 
dezegédenkwaardige gebeur
tenis in den rang der gróote 

• geschiedkundige tijdstippen 
heeft geplaatst; deze Tro-
jaanschè oorlog, door ëerien 
HOMEKUS; en VmcaitTs be
zongen, is werkelijk met 
anders, da" de oorlog der 
elf geslachten tegen dat van 
BENJAMIN , om de vrouw van 

Veènen leviet te wreken, me 
het slagtoffer der ongeregeld-
heid van dé inwoners der 
stad Gabaa was, welke stad, 
door de- overige zamenge-
zworene stammen, door mid
del van eene krijgsHst» in
genomen, en eindelijk door 
de overwinnaars aan de vim
men overgeleverd werd, Men 
kan nog opmerken!. L 
het Hebreeuwsch het woord 
Gabaa, hetwelk eeneverhe-
vene plaats Wil zeggen,,« 
zelfde beleekenis--as rei 
gavwln hëtGriekschbeeit, 

hetwelk ook d ^ " h ft 
dien men aan T/oje ™ 
gegeven. (Zi* BW*».\de° 
re%pèfabnleiix,1o^^ 

'342, ei •&*>.).-?M!f£ 
van deze overeenkomst we 
zen moge, is het echterae 
ker , dat dezelve den roem 
van HOMEBUS i» ^ « ' 2 

niet benadeelt. iNaa<",aten 
geleerde van den ee sten 
™ng, den uitslag d e f ^ 
sporingen toegejuicht,, « 
„ k u w e b e v v | ^ M , d e z ; v e 

gevoegd had, drnktW^onw 
aldus uit? » V gi.1 • " t 
deraars van HoMER"*1 " e e " 
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echter riietvoor zijnerttoem. 
Deze ontdekking zal dé lau-
wers niet verwelken, die het 
hoofd van den Vorst der dich
ters bedekken. Wanneer gij 
u , bij het lezen zijner on
sterfelijke ' gedichten , aan 
dat gevoel, de vrucht van ec-
nen • kieschen smaak,' over-
gaaft, dat dé dichtkunde, 
de dochter des hemels i s , 
zoo zoudt• gij' eene groote 
waarheid, waarvan gij het 
beginsel niet kond et raden-, 
huldigen. Verneemt hetzel
ve thans: j a , zonder twij
fel, de dichtkunde is' een 
voortbrengsel des hemels, 
wijl hét ontwerp van het eer
ste meesterstuk des helden» 
dichts , met onze H. Schrif
ten uit het verblijf des on» 
slerfeliiken is nedergedaald. 
Tot dusverre is 'HOMERUS 
voor u enkel bewonderens
waardig en verheven geweest; 
thans kunt gij hem geruste» 
lijk den titel van hemelschen 
en goddelijken dichter ge
ven; want eene gewijde o-
de, doop den H. Geest aan 
DËBORA ingegeven, heeffrw 
het hoofd van HOMERUS, hét 
schoonste dichtstuk doen ont
luiken , hetwelk de men-
schelijko geest heeft" voort-
gebragt." ZieLAVAUR, QPi«-

ONEÜS , HiERÓDOTtjS. [ De 
beide gedichten van HOME* 
RÜS zijn bijna in alle talen 
vertolkt. De beste vértalin
gen van den IHat zijn , in 
net Engel sch die van POPE, ,, 
en la het IiaÜaanieh di« II 

|J van CESAttoTTiy den verta
ler van OsSUN. Het was» 
zegt men LYGURGUS, die in 
Joniè' de verstrooide frag
menten der gedichten van 
HOMERUS verzamelde. Pi-
SISTRATUS bragt dezelve in 
de orde , waarin zij 'tot ons 
gekomen zijn, en -nam ze 
mede naar Athene. Zijn zoon 
HIPPARCBUS beval, dat de
zelve jaarlijks, bij het feest 
der Panai/ieneërs zouden 
worden voorgelezen. ARIS-
TOTEtfls herzag dezelve ein
delijk op bevel van Axex-
ANDEK.] ' ' 

* HOMMEL' (KAREI, FER-
DINAND), een kundig Diiitsch 
regtsgèleerde, werd den 7 
Januarij 1772 te Leipzig ge
boren. In den ouderdom van 
acht en twintig jaren werd 
hij tot buitengewoon hoog
leeraar in de regten benoemd, 
en hij opende zijne leercur
sus-door eene verhandeling, 
die dadelijk de neiging van 
zijnen geest openbaarde , en 
het belang, dat hij in de 
schoon e letterkunde stelde , 
deed kennen. Deze verhan
deling, getiteld; Demertfi* 
jurisconsultorum in bonas 
Utleras, deed hem een groot 
aantal kweekelingen verkrij
gen en begon zijnon roem te 
vestigen. Hij bekleedde ach
tereen volgend jde" leerstoelen 
van bet leehregt in 1752; 
van de burgerlijke in*tellin» 
gen in 1756; van hfet ker
kelijke regt in I7&2, m ton» 
4 
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vele overheids posten •; waiase 
Hij droeg op .eene nadrukke-j 
Jijke wijze bij tot.de jyerbe*; 
tering van het lijfstraffelijk, 
wetboek't alsmede tot de af
schaffing Van de censuur in 
Saksen, -Hij overleed den, 
16 M e i l 7 8 Ï , en heeft na-, 
gelaten i.° Ob)ectanie®tajU' 
ris feodalis seu grammatica: 
observatfones jus rei -.c/ieé*, 
larioe et aniiqüitateyt gm-; 
manicas varice illustfantetï 
Leipzig, 1775, in 4*t0« .-r, 
2.° Sceleton juris civil\»^ 
seu jurisprudentia univ'&r* 
sa paucis tabulis delineatat 
ibid., 4.c druk, 1767; T«-
rin, 1784-, 6 bladen in fbi. 
— 3.° Effigie* jnriiconmh, 
torum in indicem redactcs^ 
ibid., 1760, in 8.vpy De 
voorrede, van. dit werk he«," 
helst vrij-belangrijke aanmër-, 
kingen: dezelve bestaai in 
eene letterkundige tafel van 
al de regtsgeleerden, waar
van hij de gegraveerde af
beeldsels heeft kunnen ver
zamelen., welke eindigt met 
eene beschrijving van zeven 
en zestig gedenkpenningen, 
te hunner eer .geslagen..-—, 
4.° Litteratutdjüris ,t ibid»;. 
1761, in8.vo, 1779, jn8,vo: 
met platen, Dit boek, eenig" 
in -zijne soort, is met sier
lijkheid en ongedwongenheid 
geschreven. Hetzelve is ver
deeld in twee, deelen, het 
«ïerste is eene Bibliographje » 
bevattende de nanteekeningen, 
der belangrijkste klassieke 
werken, het tweede gedeeld 
te, enkel levensbeschrijving 

: gen bevattende, handelt over j 
de. .•dichterlijkèi-i-égtsgele.er- | 
den, .over de beoefenaars der \ 
welluidendheid, over de vrqu«i ]; 

; wen> die de regtsgeteerdhèid i: 
| beoefend en onderwezen hè.h- 'ji 
i ben, over levensbescjiravin« \ 
\ gen van regtsgeleerden «nz*» j 

het werk.eindigt met eene < 1 
tafel, waarin regtsgeleerden 

'. volgens den dag van hunöver-
, lijden geijangschikfezijn, van 

1408 tot en methet jaarïT'00. 
,.r--$$.>.BibHpthec$jU?ji*:r.aib.* 
'' Unica et Saracenor.um ara-

biWiIjeipzig,,n&*iiiW?> j 
1 -—6.° Jurisprüdentia »«-
misiïmHbus illwtmta-^nee-
nonMgillis., geminis aliisque 
picturis vetmtis varièJf* 

! omata, ibid , 1703, in&v,« 
Er bestaat een vervolg van» 
door den raadsheer KI-OTZ 
(dwtarium), ibid», 1765, 
i^cS vo. •— 7»° 'Q^DuiiicM 

| jpAV-IW of volledige i»/ei' 
ding tot de geregtetytet 
burgerlijke <W ?«»!<«j*<<* j 
praktijk, rlSayrétitA, « e 3 > 
in 8.vo (in het Hoógduitsch)* ; 

, 4tê druk, zeervernveerderd* 1 
! üödi, 1800, 2 dl.!iin.8.v°. j 
i Dit werk, waarvan de."stal j 

merkwaardig. is' '<Jo?r:;.£e 

naauwkeurig- en jduidehj*'* 
heid, is m~DnincMand%m' 
siek geworden. -r-„8i0 RyP" 
stadia qumtiomm »'« Jora 

quoiidie obvenientiam n«q»e 

tarnen legibus decisarum' 
De 4 / druk verscheen van 
1782 tot 1787 in 7 deelen, 
in 44° in het licht, door «e 
zorgeri van den leeraar EOES-
SIS , hooglesraar te hetyW 
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en schoonzoon van HOMMET,. 
Het zevende deel bevat tafels 
<jn twee levensbeschrijvingen 
van HOMIVIEL,, dé eene van 
den uitgever-, de andere van 
den schrijver., zelven, die 
hetzelve aan WEIDLICH voor 
zijne levensbeschrijving,der 
r.egtsgeleerdfin -gegeven had;, 
het bevat. daarenboven eene 
lofrede op HOMMEL,, door Eu» 
NF.STI. •— 9-°- Corpus juris 
civilis cnm notis ,vnriorum , 
Leipzig, ,17#7y itvS.vo. Do 
aantekeningen,'zijn slechts 
eênvoudige,aanwijzingen over 
elke paragraaf en elke .wet 
van het corpus juris; zij 
verwijzen tpt'de schrijvers,, 
die dezelve verklaard hebben. 
Dit boek is met slordigheid 
geschreven, hetwelk den 
schrijver hevige hekelingen 
op den hals, haalde, Ecjiter 
heelt het .onvolledige werk 
van HOMMKII er een voortge» 
bragt, dat billijk "op prijs 
wordt gesteld èn> ten titel 
voert: A. SHVLTWG , notce 
ad Digesta teu fiandectas; 
edidit a/que animadversiones 
was, adjecit M. SMALIEX-
tfffflc, Leyden, 1804 en 1807, 
2 deelen in 8',vo. Het is te 
betreuren, dat de heer SMAL-
USNBCIIG enkel de tien eerste 
boekpn van de Pandehten 
behandeld heeft, m?iar in het
geen wat hij aanvoert, heeft 
«ij volkomen datgene ten uit
voer gebragt, waarvan HOM-
MET, slechts eene zwakke 
proeve geleverd had. —10.° 
rdlingenesia librorvm juris 

veterum seu Pandectarum 
loca integra ad modum *»-
dicis LABITTI et WTELINGÏ 
oculis expositu et ab exem» 
pldri Tanrelli Florenlino ac-
curatissime descripta, Ley
den , 1767, 1768, 3 deelen 
in 8.vo. Het is een uittrek
sel der verstrooide fragmen
ten in de Pandecta derver-
ecnjgde Komeinsche regtsge-
leerden, en in dezelfde orde, 
in welke, zij zich in hunne 
werken bevinden moesten, 
aangeboden. Dit ontwerp 
was in eenig opzigt reeds 
uitgevoerd door CUJAS , in 
eenige verhandelingen -.van 
PAUI.US en van PAPINIANUS. 
BRENKMAN had het evenzeer, 
uitgevoerd op AISEMÜS VA» 
RUS enz. — 11.? Mpitome 
sacri jnris, 1777', in 8.vo. — 
12.°- De godgeleerdheid der 
Noordscke volken, opgebel* 
derd door de uitlegging van 
den gouden hoorn - (in < het 
Hoogduitsch), 1769, in 8.v<> 
met platen {de gouden Hoorn 
is een gedenktecken van 
Scandinavische oudheid). — 
13.? .Over de belooningen en 
de straffen in de wetgeving 
der Turken, 1770, 1772Vin 
gvo — ]4.° Promptnarinm 
juris Bertonhianum ad mo-
dvm, lexicijurispractici. «• 
ex recentiorum jurisconsul» 
torntn scriptis, 1777, 2dl.n 
in 8.vo, niet eenen anderen 
titel in 1788 herdrukt, -r 
15.° Wijsgeerige gedachten 
over het criminele regt (in 
het Hoogduitsch), Bretlm» 

Y 5 
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1784, in 8.VQ, met aantee-
keningeri van ROESSIG. De
zelve bevatten de ontwikke
ling der 'voorrede door HOM-
ffl'Et- bij 'de tloogduitsche ver
taling gesteld over de ver~ 
hatodelin%- der misdaden en 
straffen' (door ' BECCARU)» 
ibidi , 1778, in 8 vo. — 16.° 
Opüseiila juris universi et 
iihprhnis elegantioris selec
ta, ib id , 1785, in 8.vo. 
Het is eene keuze van eenige 
akademische verhandelingen 
van HOMMEI. , door HOESSIG 
in het licht gegeven.— 17.9 

f)e 'jür'è arlequinizahté seu 
dé 'legibti's 'ridiculis aut hts* 
irióéïcajuritpmdentiaBay-
reuth, 17GI, in8,vo. —18.° 
Gedachten over eene alge-
'tneene laai, welke ieder volk 
in weinige dagen zou hunnen 
leeren (in de verzameling, 
die lot titel heeft Znverlas-
sige Nachrichte enz.). — 
19.° Verscheidene andere 
verhandelingen, gedenhstitk* 
ken, artikel* én beaordee* 
lirigen in tijdschriften ge
plaatst. Door de vrij uitge
breide lijst der werken van 
HOMMEL kan men zich van 
stïjne bekwaamheid zoo wel 
als van zijne vlijt in den ar
beid gemakkelijk overtuigen. 
S5ij zijn des te opmerkens
waardiger, daar die werken, 
welke grootendeels uitge
breide nasporingen eischten i 
door HOMMEL in eene niet 
zeer lange loopbaan én alleen 
in de uren van uitspanning, 
welke hem de pligten van 
zÜno» staat overlieten , ge

schreven zijn. 

H'OMMEY1 (JACÖJÖ'ÜS), een* 
religieus' der orde van der* 
heiligen AUGUSTINUS , te 
Seez geboren , en te Angers 
in 1713 , in den ouderdom 
van 69 jaren; overleden, was 
zeer" ervaren in delatijnsche, 
grieksche en liebreeuwsche 
talen. Men heeft van hem: 
IV Milleloquiüin sanctiGns-
GOHII, Lyon, 16S3, infol. 
— 2.° Suppleméntum r « -
truin, Parys,W84,in8.J°* 
Deze beide." wedren werden 
zeer wel opgenomen. — 3. 
Diarium ' europceum ; eene 
compilatie der couranten van 
hetgene er in het begin def 
achttiende eeuw' is voorge
vallen , welke weinig sman* 
vond , en die derzelver schry 

' ver deed verbannen. Deze re-
: Iigieus veréenigde met eene 
. verpligtende inborst, eene 
' groote regelmatigheid m ai 

zijne pligtehi 

HOMODEI<SIGKOBELLO), een 
een beroemd regtsgeleerrte, 
te Milane in het begin der 
14.e eeuw geboren, is fle, 
schrijver van een in zijnen 
lijd 'geacht werk , g"t»«.el.a' 
Repetitiones juf is ctvtM'• 
L y i n , 1553 in fo l . Twee 
kardinalen, LODBWIJK Ö ° * 
MOÖÈIJ heven van'•dezen, m 
1776 overleden, hebben de
ze familie beroemd gemaaw. 

f HOMPEBOH (REINIER VlK> 
CKNTiüs. graaf van), een be
roemd HoIIandach veldheer* 



HOM, 

die zich Voornamelijk in den 
oorlog over de Spaansche erf
opvolging onderscheidde. Na 
zich in 1703, in hoedanig
heid van generaal •majoor, in 
den slag van Eekeren be
vonden te hebben, begaf hij 
zich in 1704, als luitenant-
generaal met de Hollandsche 
hulptroepen , onder aanvoe
ring van den hertog van 
iVÏARUJORoiiGH naar Duitse/t-
land, en droeg veel bij tot 
de overwinning van Hoch' 
sledt. Men vertrouwde hem 
in 1705 het opperbevel in 
het aartsbisdom Trier t o e , 
in 1706 en in 1707 aan de 
Maas. Hij gaf in 1708, in 
den slag van Oudenaarden , 
en in 1709 in dien van Mal-
pluquet, geheel bijzondere 
bewijsen zijner dapperheid, 
waarna hij'het bevelhebber, 
schap van Leuven verkreeg, 
en in 1710 tot gouverneur 
van Douay werd benoemd. 
In 1711 voerde hij bij deze 
plaats het bevel over een 
bijzonder troepen-corps, én 
dreef de Franschen terug, 
<»e hem in den nacht van 
«en 11 Juljj hadden aange
tast , krachtens het vredes
verdrag in 1713 t e Utrecht 
gesloten, W a s y j verpligt 
Douay aan de Franschen 
over te geven, en hij ver-
Kreeg daarentegen een ander 
gouvernement, en werd later 
tot veldheer der ruiterij ver
beven. | n l 7 2 2 i i n hoefo. 

mgheid van buitengewoon af
vaa rd igde , te Berlijn zijn-
*"».» schonk de koning hem 

de orile van den Zwarten' 
Adelaar, en de al gemeen e 
staten benoemden hém bij 
zijne terugkomst tot gouver
neur van 's Hertagenbosck. 
In 1732 voerde hij als chef 
het bevel in het verlusti-
gingskamp bij Turnhout, en 
overleed, in het begin van 

.1733, in,den ouderdom van 
60 jaren. — In de maand 
Jonuarij van hetzelfde jaar 
overleed ook ADAM , graaf 
van HOMPESCH, Hollandsen. 
gen eraal majoor , en goüvet-' 
neur van Willemstad, op zijn 
landgoed Hemmelsbach, bij 
Keulen» , 

* HOMPKSCH (FERDINAND 
DE) , laatste grootmeester der 
orde van Malta, werd te 
Vusseldorp den 9Novembes 
1744 geboren. Hij was reeds 
zeer jong naar Malta geko
men , en gedurende 25 jaren 
minister van het hof van 
Weenen bij zijne ortle ge
weest. 'De Fransche taal had 
ten gevolge der omwenteling 
gen veel van haren invloed 
verloren, en in 17Ö7, bij het 
overlijden van den grootmees
ter RO'HAN, was de taai van 
Ueyeren vermogend genoeg, 
om den vrijheer van How-
PESCH te doen benoemen, «te 
de eerste Duitschcr was» 
welke met deze wartrdigHeirt 
bekleed werd. H p e * " j * g 
Z Wakke en •*«**$£ 
inborst, en liet ne? " • _ . . . 
in handen der fcffiggj; 

Reeds war.n d é g ^ J j i t 
selen der Fran*<A« o»*w*n-
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teling op de rots van Malta 
doorgedrongen. De groot
meester was er verre van 
yèrwijderd om dezelve goed 
te keuren; maar hij bezat de 
kracht niet , om diegene te 
betengelen, welke dezelve, 
bevorderden, en die zich aan 
het hoofd van alle posten 
bevonden- Toen de Fransche 
vloot, onder het bevel van 
BONAPAKTE voor Malta ver
scheen , antwoordde de com
mandeur BosREnoN, (die met 
andere trouwelooze r idders , 
reeds eene zamenspanning 
had gesmeed), door den groot
meester belast, om het ei
land te verdedigen: > Mijne 
geloften zjjn de Turken, en 
niet de Christenen te be-, 
vechten." De. verontwaar
digde groot-meester bezat 
nog geestkracht genoeg, om 
hem te doen gevangen zet-, 
ten; maar een opstand , die 
vooraf reeds was voorbereid, 
barstte u i t , en. hij zag zich 
genoodzaakt hèiu weder in 
vrijheid te stellen. Toen de 
Fransche. colonnes zich naar 
de plaats rigtten, begaf Bos-
REDON zich naar BONAPARTE, 
en onderteekende vóof zijne 
orde eene schandelijkeCapi
tulatie , aan welke" de groot
meester verpligt was , zich te 
onderwerpen. Dus waren er 
naatiwelijks vier en twintig 
«ren verloopen , sedert het 
eerste verschijnen der Fran
seben , of het geheel eiland 
was reeds in hunne maat, 

.Daar BONAPARTE zich be-
Idaagd had, dat de groot

meester "tient niet waaromen-
bezoeken , zoo trachtte zich 
dejse te verschoonen door 
eenen brief, die zijne ge
boorte en zijnen rang geheel-
en al .onwaardig Was. Maar
zoo ve|e vernedering ver
zwaarde slechts zijne onge
nade. De teekens en wa
pens der orde werden, zelfs 
ender,de oogen va> den groot
meester» vernietigd, en hef 
borstbeeld van LAVApiTE,, 
dien men van toen af, niet 
meer als eenen •Franscbnian 
beschouw'de, werd in zijne-
tegenwoordigheid omver ge* 
worpen. Op den derden dag, 
werd de groot-meester aan 
boord gebragtvan eene ontvv'a* 
pende galei, en'naar .ffiétt 
gevoerd, &jn zilverwerk, 
werd aan boord der Fransche 
schepen gebragt, men gaf hern 
honderd duizend kroonen.m 
plaats van hetzelve, en be
loofde hem jaarlijks dezeiide 
som; doch zulks bleef slechts 

eene belofte. Bij zijne aan
komst te Triest, protegeerde 
HOMPESCH vruchteloos tegen 
een verdrag, hem door het 
geweld afgeperst. Het eilana 
Malta was een voorwerp van 
handel geworden, en hij was 
eindelijk genoodzaakt, eenen 
afstand, te gunste van.IjAi» 
I , te onderteekenen, Uoo*. 
talrijke schuldeischers acti-
tervolgd*," begaf HoMPKSC" 
zich in 1802 naar Montpel' 
lier, om er bijna twee mil-
lioenen in te vorderen, die. 
hem toekwamen; doch «Ml 
kon niets anders dan de ge-
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•ringe som Van 15,000 Fran
ken bekomen; en hij overleed 
kort daarna, in November 
1803. 

• HONAM/(ABOÜ"YEZYD) , een 
Arabier, vertaalde, op bevel 
van AiiMAMONT ,;. 7.e Kalief 
-der Aoassiden \ aï de werken 
van ARISÏOTEIIESI Hij ve>» 
kreeg, zegt. men ( voor elk 
boek van dezen wijsgeer, 
«op veel goud als het werk 
woog. HONAM was een Chris
ten en bloeide in de 9.e eeuw. 

HóNDEKÖËTËR ( M E L C H I Ó » ) » 
een beroemd schilder, de 
zoon "van Gnxis, die mede 
in die kurist uitmuntte, te 
Utrecht in 1636 geboren, 
en aldaar in 1695 overleden j 
muntte uit in het schilderen 
van dieren, inzonderheid Van 
vogels, zoo als eenden, gan^ 

* f?" ' ^ a u w e n enz. waarvan 
hij dé Vederen volmaakt vol
gens de natuur voorstelde. 
Zijn penseel is zacht en vol, 
2ïjne streek vast en breed. 

, HONMUS (JTISTUS) , te lfidc-
*«»i een vlek, in de Belgi
sche provincie West-Vlaan-

ufttt' volgens het waar-
Bchi)niykst gevoelen in 1546 
geboren, e n i n 1 6 ü o v e r . 
«den , leerde zonder mees-
t e r °P ^per en elpenbeen 
graveren en teekenen. Hij 
muntte ïn deze beide vakken 
™i ook Jegje hjj z i c h 0p 
oe aardrijkskunde toe, en 
göj een aantal GeograpM-
*c/te en ftyirogmphiséhe 

'Kaarten in het licht. Ook 
was hij de uilgever van den 
vermeerderden en verbeter
den Atlas van GERAUDUS 
MERCATOR, 1627. [Zijne bei
de zonen en zijn klein-zoon 
hebben zich in dezelfde loop
baan onderscheiden]. 

, HQNE (GEORGE PAULUS), 
een regtsgeleerde, te Neu
renberg in 1662 geboren , 
was raadsheer van den her
tog van Meiningen, en land
voogd Van Coèiirg, alwaar 
hij in 1747 overleed. Men 
Heeft van hem verscheiden 
werken in het Latijn, waar
van demeestbekendezijn: 1.° 
lier jiiridicum per Belgium, 
ApgJiam, Galliam, Italiam. 

•;—' 2°Lexicon topographi-
cnm Franconia, etc, — 3.° 
Geschiedenis van het her
togdom Saksen-Coburg. — 
4.° Gedachten over de af-
schufjing der Bedelarij enz. 
Déze beide laatste zijn in 
het Hoogduitsch. 

HONERT (JOANNES VAN DEN) , 
in 1693, in de nabijheid van 
Dordrecht geboren, werd 
predikant en hoogleeraar in 
de godgeleerdheid, in ie 
kerkelijke geschiedenis, en 
in de gewijde welsprekend
heidte Ley'den, alwaar hij 
in 1758 overleed. Er bestaat 
van hem een aantal werken, 
de meeste polemisch, vol met 
de vooroordeelèn der sekte, 
tot welke hij behoorde. Bet
gene, wat 'hij tegen de we
zenlijke tegenwoordigheid: 
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heeft geschreven is meester
lijk wederlegd, in een werk 
in het Nederduitsch, geti
teld , De vatte gronden van 
het Catholyk geïoove, we
gens hel H. Sacrament des 
Autaars, Gend, 1739 — 
1747, 6 dl.n in 8.vo Nog 
bestaat er een zevende deel 
in antwoord op de uitvjugten 
van VAN DEN HoNERT, Gend, 
1762. Deze VERHULST hield 
zich onder den naam van h-
ZEELANDER verborgen* 

HONESTIS (PETRUS HE), dié 
sommige schrijvers ten on* 
pas met den kardinaal PE
TRUS DAMIANUS verward heb
ben, was abt van de heilige 
Maria der haven, bij Rd~ 
venna, Hjj schreef de Re
gels van deze abfjy, en over
leed in 111{J', als «en even 
zoo vroom» als geleerd man 
beschouwd. 

HoNGRE ( S T E P H A N Ü S UB) , 

een Parijsche beeldhouwer» 
in 1628, bij de Fransche, 
koninklijke akademie van 
beeldhouw- en schüderkunde 
opgenomen, overleed in 1690. 
Deze onder de kunstenaars 
der eeuw van LODEWIÏKXI V. 
beroemde meester, verfraai
de de tuinen van Ver stilles 
«iet verscheiden stukken-— 
Men moet hem niet verwar
ren met JACOBUSLEHOISGRE, 
een Dominikaner en groot
vicaris van Rouanen, in die 
stad in 1575, in den ouder
dom van 75jaren, overleden. 
&S predikte met roem, en 

liet Homiliè'n na, 

HONÓRATÜS of lïONÓRÊ 
(Heilige), dertiende aarts
bisschop van Arle», en stich
ter van het klooster, van />* 
rins , uit een aanzienlijk ge
slacht van Gqllië, zonder 
dat men juist wete uit welk 
land, werd fcpr.t na het be
gin van de eerste helft der 
vierde eeuwgeborenv Ü̂JJ 
vader was een Heiden ;JUJ 
wilde aan zijnen zoon den" 
smaak voor de wereld in
boezemen, maar kon er niet 
ip slagen. HONORATUS, om
helsde het Christendom, en 
siak naar Griekenland over, 
alwaar hij zich aan de een-
zaamheid, en-goed e werken 
toewijdde. Nadat de heilige 
VENANTIUS, zijn broeder, en 
reis- en afzondenngs^l» 
te Metona ftegenwoord'g 

Modon\ in More?)wrj°" 
den w»s, keerde BöNORATitf 
n^ar Fra«hrV*' t emf r»« 
verkoos de eilanden lerin»^ 
om er verre van ^ " f i 
Keien te leven, « ° h . e *** 
met den Schepper ° f »gj"" 
dende. Zijne deugden kon, 
den niet lang verborgen^: 
ven ; eene menigte P^Jg™-
kwamen zich onder m 
leiding pellen. W**^ 
omtrent bet jaar 410, « . 
klooster bouwen , . / "XJ* 
onderwees en * e r , , e t „1 "„ 
ondanks jsich zelve*i, «'" ' 
426 den aartsbisschoppen^ 
ken stoel van Arto »j» * g 
be l eden . H i J o n d e r s ^ ^ 
»ich op denaeken eyenffltf 
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, <loor zijne waarlijk bisschop
pelijke deugdeü alé door zgne 
kunde, en overleed in 429^ 
Hij had verscheiden Brieven 
geschreven» wier verlies 
men, na den lof, welkende 
heilige HtfjARtus van Ar f es, 
zijn leerling, aan dezelve 
toezwaai*.»; móet betreuren. 

' HoNóBATDs, zevende bis-
schop van Warseille, in ^20 
of 425 geboren s was een 
leerling Van den heiligen Hi-
ïiARtus van Artes» Hij heeft 
het leven van dien prelaat 
beschreven. Men vindt het
zelve1 in den' heiligen LEO 
door pater QUKSNEL en met 
den heiligen PROSPERTIUS , 
te Rome, in 17^2, in 8.vo 
gedrukt. Hij had ook Bomi-
liën en verseheiden Levens-
beschrijvingen van Heiligen 
samengesteld, die niet tot 

..ons zijn gekomen. 

• HONOBATüS Of HoNORÉ.de 
kluizenaar of van Autum, 
w«l hij iheologaal der kerk 
van Autnn was, maakte zich, 
onder de regering van kei
zer HENDRIK V , omtrent het 
jaar 1120, beroemd door zij
ne w e , ^ . Er bestaat van 
hem: 1.» Dé prasdestinati-
one •* gratia, waarvan de 
nauwkeurigste uitgave is 
van 1621 2 .° De tomi-
nardus eccle*i&t Dit is ee-
»f verzameling van kerke
lijke schrijvers. —, 3.° Eeiie 
verhandeling over de dienst 
^ndeplegtigbedénderMis, 
8e*«eld; De gemma ani^a»: 

—r ;4.'° Libellus de hceresi-
bifs, ,rr- 5.° Series Romano-
rfim pontificum usqne ad JLv-
xocjBMTiuat II. - - 6 . ° Si-
nopsis mundi; eertijds aan 
den heiligen ANSELMUS toe
geschreven. De meeste zijn 
afzonderlijk gedrukt; eenige 
derzelve, komen voor in de 
bibliotheek der kerkvaders. 

. HONORÉ of HONOKATUS , van 
Cannes, een stadje, in het 
ï*. departement du Var, ka
pucijner der 17e eeuw pre
dikte inet roem , aan het hof 
en in de stad. Zijne wel
sprekendheid was die eens 
apostels, zonder ijdele sie
raden , en geheel zonder ee-
nig blanketsei, waaronder 
eenige predikers het Evan
gelie bedekken. Pater Bomt-
DALOUE was een zijner be
wonderaars. 

HONORÉ DE SAINTE-MARIB 
(BLAZIUS), meer bekend on
der den naam van PETRUS 
VAüZEiitE, te TJmoges, in 
1651 geboren, aanvaardde in 
1671 het gewaad der barre-
voeter-karmelieten, en over
leed te Ryssel, in 1729,na 
alle posten zijner orde te heb
ben bekleed. Deze even zoo 
deugdzame als geleerde re
ligieus , heeft verscheiden 
schriften in het licht gege
ven , waarvan de voornaam
ste zijn: 1." Rêflections etc. 
(Overwegingen over de re
gels en het gebruik dercrh 
Hek, betrekkelijk de kerte-
Ujke gesoHed^nis, 4e WPJ" 
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ken der kerkvaders, de ac-
ten der oude martelaren, 
het leven der Heiligen , enzk 
met geschied- en iijdreken-
hnndlge aanteekeningen) Ly-
oh, 1712 en 1720, 3 dl.nïn 
4.t°; in het Latijn Vertaald,.' 
Venetië-, 176S, in fpli ' D i t 
werk' ïs vol belangrijke en 
geleerde nasporingen en ver
handelingen , meestal over; 
g'ewigtige'onderwerpen; maar 
het ontbreekt den schrijver 
dikwerf '/.elf aan critiek, oï* 
schoon hij te dien "opzigte 
goede regelen aan,de hand' 
geeft voornamelijk in het 
eerste deel, dat het belang» 
rijkste is. — 2.° Tradition 
etc. (Overlevering 'der kerk** 
vaders en der kerkelijke 
schrijvers over deernstige 
bespiegeling), met ëene Ver' 
handeling over de beweeg
redenen, en de oefening der 
goddelijke liefde, 3 dl." in 
12.mo, Dit werk is in het 
Italiaansch en Spaansch ver
taald. — 3.° Traite etc. t Ver* 
handeling over de aflaten 
van liet juhilé), in 12 mo. 
— 4.° Dissertations etc. 
{fiechied- en beoordeelkun-
dige verhandelingen over de 
militaire orden), Parijs, 
1718, in 4.to.;— 5.p Apo
logie etc. (Verdediging der 
bulle Unigenitus), 1720, 4 
dl.», in 12«mo, zonder naam 
van schrijver, noch druk-
oord. — 6.° ObservatiOns 
etc. (Leerstellige, geschied
en beoordeelknndige aanmer
kingen op de werken van 
JAÜBENWS , SAIKTiCYBAJT, 

AnitAvib, "'Qp-Es^m, m*) 
Jpéren, 1724.^-,in' •'4.tA;: —.. 
7,° Dissertations etc, (Ver
handelingen over de hulle 
Unigenitus) i, Brussel ,ÏWi 
in 4.». — 8.° Viè etc.^(Le* 
ven van den •• heiligen JoAy* 
,tfjË$ vim- tiet<ktm*)t Door», 
niks, 1727,•:-* %a Dénow 
ciation etc. (Aanklagte der 
kerkelijke geschiedenis van 
ZfcEVBY»•';aan • dè geestelijk
heid Dan JBrankrijk), -162'» 
en Mechelën, 1727. Zjjne 
critiek betreft voornamelijk 
datgene, wat FusüRYoverde 
Roomsche Kerk r het gezag 
en de waardigheid der Paas
sen , de afzetting der bis
schoppen, de oprigting en 
verplaatsing der bisschoppe
lijke stoelen, de beroepin
gen aan den Paus, de on* 
derwerping, aan «Je canons 
der kerktucht verschuldigd, 
over de krttistogten en bet' 
reetsgebied der.bisschoppen 
heeft gezegd. - Z^ HOÜS-

T A . . • • 

HONOUU (JüSW .«BATAJ, 
dochter van CONSTANTS 1^ 
en van PLACIDU , W j « 
Ravenna in 4 i r geb°ren., 
Hare moeder voeddehaarzeer 
zorgvuldig op- ^ den o«r 
derdom vin 16 jaren ontv«£ 
zij den titel van 4W**** 
maar zij onteerde kort daar 
na deze waardigheid,^» 
zich aan EUGENIÜS • "ar* 
hofmeester, over te ge^" ' 
van welken zij zwanger wer<i. 
üit het keizerlijke ^ 
verjaagd, werd «j «**/&>» 
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itantihopêl gezonden., alwaar 
men haar zeer riaauw bewaak* 
te; Daar zij ziph tat'eerie 
eeuwigdurende gevangenis 
veroordeeld waande, liet zij 
aan den woesten ATTUA ee-
nén iring tot onderpand ha» 
rer tróijw tér hand stellen > 
ërt nóödigdë 'hem uit f haar 
als zijne echtgehóote opte-
èlscbeni Nadat hare brïef-

',wisseling"' rhët *deh koning 
der Hunnen onderschept was j 
Weid zij aan eenen vergeten 
plebejer üitgehuwd, en naar 
het binnenste Van Italië vév 
bannen,'alwaar zij hare da
gen eindigde. Het tijdstip 
van haren dood is "niét be» 
kend,'doch men moet het
zelve niet dan na het jaar 
453 plaatsen; 

_ HoNómus, keizer van het 
Wéstersche rijk, tweede 
fcoón y a n THEODOSIUS den 
groofe i te Konstantinopel, 
n» 384geboren, deelde na den 
Jood zïjns vaders, in 395j 
ne* rijk met ARCADIÜS zij
nen broeder, [Onder zijn be
stuur deden dè barbaren bij 
herhaling invallen in Gallië 
^.^Jtalie'. STIUCO, aan 
W1,en THEODOSIUS hetregent-
söhap had toevertrouwd, dreef 
.*«» verscheidene malen te-
r«gf, maar daar hij eindelijk 
ja§> dat de keizer naar an
deren >raad d a n d e n z i j n e n 
luisterde , vormdehij het ont
werp» om zijnen pupil van 
«en troon te stootenl. Na 
KA"*6YS , koning der Go-

A l l , DjBEI». - > " 

then, die met 40,000 man in 
Italië was gevallen, over
wonnen te hebben , besloot* 
hij , óni zich van de baVba-
ren, éri vooral van de Go-
then , onder aanvoering van 
AiiAtucö te bedienen ,oin dit 
ontwerp ten uitvoer te bren
gen. De keizer, van het ver
raad van STIUCO ohderrigt, 
liet hem in 408 door BEBA-
CLUNUS onl het levert bren
gen. In lietzelfdé jaar, sloeg 
ALARICH , veldheer der <3o-
then , het beleg voor Rome , 
dat hij vervolgens , óp'hoop 
van een vergelijk ; weder opi 
brak: maar daar deze orider-
.handeling den uitslag niet 
had , dien men er van ver
wachtte, kwam ALABÏCH'in 
het volgende jaar die stad 
weder belegeren én nood
zaakte de inwoners derzëlve , 
om ATTALOS ,' prefekl van 
Rome, tot keizer aan te ne
men. Terwijl het rjjk aldus 
verwoest werd, zat HÖNÖ-
"R'IDS gerust in Ravenna, eti 
daar hij, 'of in moed, of in 
magt te kort schoot, om zich 
te'gen deze barbaren te ver
zetten, kwijnde hij in eene 
betreurenswaardige ledigheid. 
Dit ongeluk was het eenige 
niet: er stonden verschillen
de tirannen op in het rijk; 
HONORIÜS ontdeed zich vaa 
dezelve door zijne veldhee-
ren ,* (want hij zelf was bui
ten staat om te handelen). 
Hij overleed in 413 te Ra
venna aan de waterzucht, 
zonder kinderen gehad 'te 
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hebben », ofschoon 'hij twee-
malen was gehuwd geweest, 
met MARIA en met THERMAN-
'<3iA, dochters van STIWCO* 
Hij was een bloohartige vorst, 
die niets dorst te onderne
men ; die het gevaar niet dan 
met' angst aanzag, en het
zelve steeds vermeed; die 
zich liet leiden en bedrie
gen i die nooit het bevel over 
•de volken voerde» dan om 
aan zijne ministers te ge
hoorzamen. Hij was niet in 
staat eenig ontwerp te vor
men, even zoo min als .hij 
dezelve kon begrijpen noch 
ten uitvoer brengen. Hij maak
te zich echter verdienstelijk 
door de wetten, welke hij 
ten gunste der Kerk uitvaar
digde j en, indien hij niet j| 
de talenten van eenen groo-
ten staatkundige had, bezat 
hij echter de deugden van 
een godsdienstig vorst. De 
voornaamste misslag, wei* 
'ken hij beging, was een e-
dikt van verdraagzaamheid, 
dat terwijl het de Catholijke 
godsdienst, die onder zijnen 
vader THEODOSIUS de kracht 
des rijks had uitgemaakt, 
als een problemu voorstel de, 
in zeker opzigt, door de gees
ten en de harten te verdee-
len, den zamenhang zijner uit
gestrekte staten vernietigde. 
Het is ten minste aan deze 
verdraagzaamheidswet, dat 
een even zoo oordeelkundige 
als welsprekende geschied
schrijver , de plotsehjke en 
geheel onverwachte crisis 
toeschrijft, waarin, aich de 

kroon des zoons bevond, na 
de steeds roemrijke regering 
des vaders. Wij willen dit 
stuk aanhalen, dat deFran-
sche omwenteling en de on» 
middelbare gevolgen van het 
edikt, dat de onverschillig
heid der godsvereeringen 
daarstelt, bijzonder belang
rijk maken: «HmoRlvsva-
rïis circumcessus ac pene 
oppressus angustns, ut ar? 
dua res imperium est, semet 
hanc leget» titi parum eau* 
te, ita nimit exfacili tmt: 
Proptersacrorumcujtumauis-
quishicerit, nulü dajnnum, 
neve póena statuantur, i*e-
ligionem sive publice, sive 
privatim ex proprio genio 
singuli sjbi habento, ton-
structa a patribus daluora., 
priscosque ritus, quivolent» 
frequentanto; qui secus vo* 
Ient,haudfrequentanto. C«-
jusmodi licentia, increjibt' 
Ie dictu! nt imperit fortu 
namturbavit,nttndulgen' 

tia iHapublicampff™*. 

admodum vertsrtM»'* y, 

imptVfastü nihil detncPj 
inreligionesacrummausm 
ve y nihil de immort^ 
firmum certnmve *««£ 

niores sutnus, ma." i „ttot 
bus divinis iniaUy et U 
Wdebat jam asPert0?JL$ 
fessos; extempl» ™l%orf*' 
ausi sunt sacris «*g» 
facere, et inverecunda j j r j j 
te « cceh captitgtie W 
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rum prófiigerè, omniaque 
qua publïée, gua privatim^ 
sursum deors um permiscerè. 
QuoGitcu pacet otio, feli-
cttate jam éversa, uno qua
si pattu innumera 'per or-
hem universum nata simt 
wala'sfactionum immanitas, 
optimatum rebellio, sacro-
ritm Imlibrium, aliaque plu -
ra, qua brevi ultimam slra-
gem diluviemque imperio 
pprtendebanl." Deze keizer 
had VALENTINIANUS I I I . tot 
opvolger. 

HONOMUS I , , in het Cam-
pagna di Roma geboren, 
paus na BONIPACIOS V . , in 
<526, overleden in 638 , deed 
de scheuring ophouden der 
»isschoppen van Istria, die 
sedert meer dan 70 jaren in 
de verdediging der Drie Ka-
Pittels gewikkeld waren. 
H,J droeg eene bijzondere 
aorg over de kerken" van En
geland en Schotland, en be
stuurde de alg emeene kerk 
n»et even zoo veel ijver als 
voorzigtïgheid. Zijn roem 
zou zonder vlek zijn , indien 
hlJ zich niet had laten ver
schalken door den arglisti-
gen SERGIUS, patriérch van 
wn*tantinopel, hoofd van 

; " « nonotneiismug. Deze 
«etter schreef Jiem ,een«n 
0 " f ' M geveinsdheid, in 
Welken hij hem ze ide , dat 
"J18" w,as overeejcigekomen, 
van sul te zwijgen over het 

i geschil! der twee werkingen n 
,la *•',€.' 'H$ bragt hem te « 

gelijker tijd b i j , dat eenige 
kerkvaders eene enkele wer
king hadden geleerd. Daar 
MONÖRIUS deze listen niet 
vermoedde , schreef hjj hem 
eenen Brief, in welken hij 
hem zeide: « Wij belijden 
eenen enkelen wil in J . C . , 
omdat de Godheid , niet onze 
zonde, maar onze natuur 
heeft aangenomen, zoodanig 
als dezelve geschapen is ge
weest , alvoren.s de zonde' 
dezelve bedorven had." En 
lager: « Wij moeten deze 
nieuwe woorden verwerpen, 
die de kerken verergeren, 
uit vreeze, dat de eenvou» 
digen, door de uitdrukking 
van twee werkingen afge
schrikt, ons al« Nestorianen 
en Eutycheanen beschouwen, 
indien wij in J . C. niet eene 
enkele werking erkennen/ ' 
Deze brief, die de inzigten 
van SERGIUS begunstigde, is 
niet aan al de gcloovigen ge-
r ig t , zoo als de meeste leer
stellige brieven der paussen 
zntks zijn ; maar alleen aan 
dien patriarch van Konstan-
tinopel. Het schijnt n ie t , 
dat HONORIUS , hoewel aan 
verzuim en overhaastirig 
schuldig, als een voorstan
der van hét monothelisnius 

'kan beschouwd worden. Men 
kan hierover raadplegende 
diep doordachte Verhandeling 
van jpater MERMN, die hem,» 
door bondige redeneringen, 
en door schrijvers van <W 
eerbiedwaardig gezag, toew 
ryk r^gtvpanügt. KBIAAR* 

2 • ' 

' W » 
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•MINUS en 'BAHONIÜS hebben 
•iden 'persoonlijken , en niet 
-den natuurlijken" en taalkun
digen zin der stelling van 
HONÖUIUS ' geregtvaardigd: 
•waaruit niets voortvloeit te-
.gen de onfeilbaarheid der 
icerfcy in leerstellige zaken » 
asoo als de heer HAVEI.ANGE 
•zulks heeft bewezen in zijn 
(geleerd en regtzinnig werk : 
Mcclesia infaillibUitas in 
Jfizcti» dogmatici». Men vindt 

den naam van HOJJOEIUS op 
3het «inde der 6.e algemeene 
kerkvergadering, onder die 
>8er ketters , welke in dezel
ve veroordeeld zijn ï maar 

JFRANCISCÜS MARCBESIUS , 
^priester van het Oratorium, 
heeft' in zijn werk Clypëüs 

Jvrtiutiii 1680, op eene vol
doende wijze bewezen» dat 
4e «aan* van HONOBIUS er 
•door een onwettig «oncilie 
•der Grielten bijgevoegd i s , 
«adat de akten der kerkver
gadering, door paus AGATHO 
waren goedgekeurd. Men 
"heeft van HONORIUS Brieven 
in de kerkvergaderingen van 
pater LABBE , en een Punt' 
dicht in de bibliotheek der 
kerkvaders. 

HONORIUS I I . , van Bolog-
na, vroeger kardinaal LAM-
SERTI genaamd, bisschop 
van Oma, werd den 21 De-
«ember 1124, op eene vrjj 
buitengewone wijze, tot paus 
verheven. Na den dood van 
CAMXTÜS I I . verkozen de 
kardinalen THIBAM» , kardi
naal, ónder den titel van de 

Heilige ANASTASIA, die den 
naam' van CaaESTiNÜs aan
nam, maar terwijl «jen uit 
dankbaarheid voor deze ver
heffing het Te ïietfm zong, 
werd LAMBERTI door depafr-
'tij van ROBERT FRANGIPANI» 
die zeervermogend was., uit
geroepen. Om de kerk voor 
eerie scheuring te sparen,» 
deed CoetESTiNDS vrijwillig 
afstand van de. pauselijke 
waardigheid. Daar HONORWJS 
het onregelmatige zfrnér ver
heffing kepde, wilde hij ze
ven dagen daarna hetzelfde 
doen; maar de kardinalen en 
Rpomsche prelaten bevestig-
den dezelve. Hij bevestigde 
op zijne beurt de verheffing 
van LoTHARitis tot de kei
zerlijke waardigheid, en ver
oordeelde de abten van Cluny 
en MonteCassino, die van 
verschillende misslagen be
schuldigd waren. Bij overleed 
in het klooster van den heili
gen ANDRKAS , den 14 Februa
ri} I I 3 0 . Men heeft van hem 
eènige Brieven, die mets 
belangrijks bevatten. INNO-
CBNTHJs II.. volgde hem op. 

HONORIUS I I L ( C E N S I O S A -
V E L W ) , een Romein van ge
boorte, werd paus ha INNO-
CENTIUS I H . , in 1216. JW 
bevestigde de orde van den 
H.DOW1NICÜS, en Het vruch
teloos kruistogten prediKen 
ter herovering van het ö . 
Land. Deze paus in 1 2 £ 
overleden, was «eer geieera 
voor zijne eeuwi en nee" 
verscheiden werken nagew 
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tem Hij is de eerste opper
priester geweest, die aiïhten , 
bij de canonisatie der heili- < 
gen heeft verleend. Hij was 
bet Ook, die in het jaar L220 
verbood, om het burger* 
lijke rëgt te Parijs te onder
wijzen : een verbod, dat tot 
in het jaar 1679 bestond, : 
in welk jaar men eenen leer
stoel voor. die faculteit op-
rigtte. Men heeft onder zij
nen naam, in het licht ge
geven: Conjuratioiies adver-
sus principem tenebrarum'et 
angelos ejus, Rome , 1629, 
M S.vo} z e e r zeldzaam. De
ze paus had GREGORIÜS IX 
tot opvolger. 

HONORIUS ÏV(JACÓBUS $A-
^Etia), een Romein , beklom 
ais opvolger van MAKTINUS 
*V., den pauselijken troon , 
°P aen 2 April 1285, en o-
verleed in ï 287, na den Ker. 
kehjken Strtat van de struik
rovers gezuiverd te hebben, 
«Je denselven onveilig maak-
*"»•' Hij onderscheidde zich 
«oor zijnen ijver voordereg* 
"*n der Roomsche Kerk en 
*°°r <le herovering van het 
« • Land; Hij ontwierp het 
«enkbeeld van eenige nut-
* '§ e gestichten, ten einde 
oen bio e i der letteren te be-
vorderen, die in zijne eeuw 
zeer verwaarloosd waren. Hij 
«ad t© Parijs e e n collegie 
gesticht, alwaar men de Oos-
«ersche taJGn k o n J e e r e n , 
maar du gesticht kwam niet 
01 sland» Ofschoon zeer door 

Z-» 

de jicht gekweld , regeerde 
hij echter met onverschrok-» 
kenheid. Hij zéide, dat/soe* 
wel zijne ledematen ziek wa
ren , zijn geest zich echter 
zeer wel bevond. NICOLAAS 
IV volgde hem pp. , 

HONOBHJS , onwettige Paus.. 
— Zie CADAtoiis. 

HONTAN (NT. vrij heer DE 
KA), in 1666 in Gascogne, 
bij Mont'de-Marsan gebo
ren. Hij was in den beginne 
soldaat in Canada, en later 
officier. In hoedanigheid van 
luitenant des konings naar 
Terra-Nova gezonden, ge» 
raakte hij in geschil met den 
gouverneur, werd ontslagen , 
en week naar Portugal en. 
van daar naar Denemurken. 
Hij is voornamelijk bekend 
door zijn e Reizen naarNoord-
Amerika, in welke hij be
weert , de verschillende vol
ken te doen kennen , die 
hetzelve bewoonden , alsme
de hun bestuur, hunnen han
del , hunne gebruiken , hnn» 
ne godsdienst enz. Dezelve 
zijn in2dl.»inl2.mo, 'sCrrfl-
v'enhage , 1705 , en in eenen 
verwarden en barbaarschen 
stijl geschreven. Het ware 
is in hetzelve geheel en al 
met liet valsche vermengd * 
de eigennamen verminkt en 
de meeste der daad s»a ken wan-
stalig gemaakt. Men vindt 
er geheele bij verdichtselen i s , 
dat louter fabel» zijn; ze»' 
danig is da Rei* naar M 
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rivier Longue* De schrijver 
toont in dezelve daarenboven , 
een even zoo slechte Fransch-
inan als Christen te zijn* 

HONTHEIM (JoANNES NlCQ* 
tAAs VON) , te Trier , den 27 
Jannarij 1701 geboren , de
ken van den H .SIMEON, bis
schop van Myriophite, in 
partibus , en suffragaan , van 
den keurvorstelijken aarts
bisschop, overleden den 2 
September 1790, opzijn kas
teel van fifont-Quintih, in 
het hertogdom van huxein-
burg, heeft zich door zijne 

.geleerdheid bekend gemaakt, 
en verscheiden .werken in het 
licht gegeven, zoo a l s : l .° 
Historici Trevirensis diplo~ 
matica etpragmatica, Augs-
burg en Wurzburg , 1750, 
3 dl.n in fol. Eene verza-
meling van handvesten en 
verschillende schriften, be
trekkelijk het openbare,, 
burgerlijke en kerkelijke regt 
van het land van ïYte r ,me t 
aanmerkingen en aanteeke-
jiingen vol nasporingen, maar 
ïn eenen harden, verwarden 
en onnaauwkeurjgen stijl gé-
schreven, den stempel dra
gende van eene onbillijke 
cri t ïek, jegens degene,'bij 
welke hij de meeste kunde 

.bad ingezameld. — 2,° pro-
dromns historice Trevireh-
*i» diplomatic^ et pragma
ticus , exhibens origine* tre* 

viricas , Augabnrg, ,1757, 2 
dl.n in fol. Dit is eene bij
lage tot het voorgaande v^erk, 
of liever eene inleiding, en 
dat , in de tijdrekenkundige 
orde der daadzaken, hetzel
ve had behooren vooraf te 
gaan. De schrijver, handelt 
over den staat van heiland 
van Trier , ten tijde der 
Romeinen en na .dezelve. 
Maar het beruchtste ftyyx 
werken, is de compilatie, 
welke in het licht is ver
schenen; onder den naam van 
JÜSTINUS FEBRONUJS, ten ti
tel voerende; Oe prwent* 
statu ecclesiae Mber. singu
laris, achtereenvolgend tot 
5 zware deelen in 4.>» gf-
bragt. De schrijver heeft in 
1778 eene herroeping van 
dit werk in het licht gege
ven »in 3 dkoverdeeld, waar
van het eerste de dwalingen 
bevat , het tweedede weder
legging, het derde.de va-
tholijke taal; dezelve_is m 
het 'algemeen vrij wej m-
worpen, behalve dat hij soms 
weinig gewigtige zaken met 

diegene vermengt». «J , K " 
zulks oneindig 2Ün' M a a 

kort daarna gaf; hij emcom-
mentarium van deze^ r r o e >[ 
ping in het l icht, welMeen 
vermoeden, dat dezel«e nre 

Wat hier ook 
opregt was. het Hl>er 
van wezen moge, 
singularis, waarover »«>•'•• 
andere artikels O reeds ge-

V«Mt 1 4 M « A ™'r * S A R W ' Hoi»**, FAr,KB«flER0* AwW*»»** *M*A > ! A.RWRA D E CASÏRO, NBIAKR enz. 
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ïégenheid heb gehad , om te 
spreken, hetwelk CLEMENS 
X I I I , en de meeste der bis* 
schoppen van Duitschland, 
veroordeeld hebben, zoodra 
hetzelve is in 'het licht ver
schenen , heeft zoo veel ge
rucht ïn de wereld gemankt-, 
de onkundigen hebben het
zelve zoo zeer geprezen , de 
vijanden der Kerk hebben het
zelve zoo gretig opgenomen, 
hetzelve heeft gediend, om 
zoo vele voor het geloof, de 

,hiërarchie en de tucht der 
Catholijke Kerk noodlottige 
verrigtingen te wettigen , dat 
ik meen er eenigzins wijd-
loopiger over te moeten spre
ken , en vooral diegene te 
règt te wijzen, die hebben 
schijnen te gelooven , dat de 
grondbeginselen van FEBKO-
NIIÏS, (indien men aanneemt 
dat hij grondbeginselen heeft) 
die der Gallikaansche kerk 
waren. De wijze , waarover 
«e geestelijkheid der kerk 
van Frankrijk , van die kerk , 
Welke men als de meest 
v«je de meest van de ultra-
niontaansche aanmatigingen 
ontdane beschouwt, over dit 
werk spreekt, moet in dat 
opzigt van het grootste ge-
m& *ijn. Ik schrijf de Me» 
morien dergeestelifkheid na, 
jaar 1775, blz. 870. Aan-
M«gte van zatnrdag den 18 
November 1775, ten 9 ure 
des morgens, CXXV zit' 
«»# {onder voorzitterschap 
**» Monseigneur den kar. 
«««««f DE LA ROCHJS-AT 

z 

atoif).» Monseigneur de aarts
bisschop van Parps, heeft 
gezegd, dat hij eenen brief 
had ontvangen van monseig
neur den keurvorstelijken 
aartsbisschop van Trier, be
treffende, een boek, sedert 
eenige jaren in zijne staten 
bekend, en ten titel voe
rende: . JVSTWI FEBRÖ' 
NU , , jurisconsulti , de 
statu ecclesia, et legitima 
potestate romani ponlificit, 
liber singularis ; dat het door 
dezen brief scheen , dat de 
schrijver van dat wérk zicb 
beriep op de goedkeuring der 
geestelijkheid' van Frank' 
rijki in verscheidene gevoe
lens , strijdig met de leer 
der Gallikaansche kerkt dat 
indien de vergadering zulks 
goedvond , men den zei ven 
zoude voorlezen. —- Na het 
voorlezen van dezen brief, 
heeft Monseigneur de Aarts* 
bisschop van Parijs gezegd , 
dat om aan de inzigten van 
Monseigneur den keurvorst 
te beantwoorden, en de ver
gadering , welker laatste zit
tingen op handen waren« in 
staat te stellen, om te dien 
opzigte, eene har er wijs
heid waardige partij te kie
zen , hij een uittreksel van 
eenige stellingen van dien 
schrijver had doen vervaar
digen; dat hij dit uittrek
sel , met een exemplaar van 
het werk op het bureau ne» 
derlegde. — Waarop Mes-
seigneurs en de Heeren/van 
het bureau van religie» en 
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jur isdic t ie , verzocht zi jn, 
om de in deze stellingen 
vervatte leer zorgvuldig ie 
onderzoeken , en der verga» 
dering hunne inzigten dien
aangaande medetedeeïen."-1-
Verslag, en beraadslaging, 

JDonderdagl December 1775, 
ten 9 ure des morgens CXLm 
Zitting. * Messeigneurs en 
mijne Heeren de Commissa
rissen voor de religie en ju 
risdictie hebben bureau ge
bonden , en Monseigneur de 
Aartsbisschop. van Toulnuse 
beeft gezegd, dat , nadat de 
commissie zich, overeenkom
stig de bevelen der verga
dering, met den brief van 
Monseigneur, den keurvor-
stelijken Aartsbisschop van 

. Trier, aan Monseigneur den 
Aartsbisschop van- Parijs, 

"over het boek van FEBRONIUS 
-had bezig gehouden, den 
ijver van Monseigneur den 
keurvorst van Trier, zoo 
als zij verpligt was, had toe
gejuicht, en da t , daar z i j , 
in zijne billijke bekommering 
deelde , zij zich zou beijverd 
hebben, om alle middelen 
optesporën, ten einde hem 
de verlangde voldoening te 
geven ; maar dat, daar de 
op handen zijnde sluiting der 
zittingen , niet toestond, van 
zich aan een diepzinnig on
derzoek van het werk over 

. te geven, zij zich meende te 
moeten bepalen, Monseig
neur den Kardinaal DE LA 
ïiocHE-AyiwoN te verzoeken, 
van aan Monseigneur den 
Keurvorst, de gevoelens be

kend te maken-, waarvan zij 
voor zijnen persoon doordron
gen was , en hem te melden: 
1.° Dat de vergadering ge
troffen zoo als zij zulks be
hoort te zijn , over het ver
trouwen , haar door Monseig
neur den Keurvorst gegeven, 
uit al haar vernjogpq» , den 
ijver, die hem bezielt, om 
alles wat de zuiverheid dés 
geloofs en de regtzinnighèid 
der leer zou kunnen kren
ken, ver van zijn diocees te 
verwijderen , zou hebben ge-
wenscht te ondersteunen; 
maar da t , het einde ha-
jrer zittingen nabij zijnde, 
toen haar den'brief van Mon
seigneur den Keurvorst werd 
medegedeeld , zij zich niet 
aan het gron.dig onderzoek 
van het werk van FEBRONIUS 
heeft kunnen overgeven. •— 
2° Dat dit werk in Jtranfc 
rijk, bij een klein getal god
geleerden naauwelijh* behend 
is , en da t , wel verre van 
er eenig gezag te bezitten, 
het bij degene, die het ken-
nen beschouwd wordt als <ie 
nieuwe gevoelens begunsti
gende, als onnaauiokeimg 
te zijn, ten opzigte van on
derwerpen van het grootste 
gewigt , en vooral , J» l S 

zich van de taal verwijde
ren , welke zich de geeste
lijkheid altijd tot ecne wef 
heeft gemaakt, wanneer zy 
in het geval is geweest, °»i 
zich te moeten verklaren over 
den voorrang van eer enp' 
risdictiey die aan^ den op
volger van den heiligen l fc-
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repus..toekomt,,én over het 
' ,gezag der,Kerk ,van Rome, 

het middelpunt der Benheid ' 
en Moeder en Meesterene 
aller Kerken, «— 3,° Dat de , 
leer der geestelijkheid van 
.Frankrijk , opgeteekend .in 
hare verklaringen en de uit
voerige ontwikkelingen, harer 

.vergaderingen, de, volledig
ste ontkenning is , ; welke 
het mogelijk'-is, d'iegene te
gen te stellen, .die zonder 

.grond» zich op'ha'ai^gezag 
durven beroepenV da t men, 
om zich hetzelve, ten ,nütte 
te maken, volgens de leer 
der kerkvaders en oude ca-

<nons, dezelfde' faal als zij 
behoorde te voeren-; en dat, 
.om voordeel uit het stilzwij
gen -der kerk van Frankrijk 
te trejkken, het werk van 
IEBHONIUS aldaar genoegzaam 

• *^kend en verspreid moest 
_ zijn, om derzelver aandacht te 
verdienen. — Het gevoelen 
«er commissie is aangenomen, 

• en zijne eminentie heeft ge-
£efid , dat zij onverwijld aan 

• het verlangen 'der vergade* 
"ng zou voldoen." — Men 
z«et door dit uittreksel, welk 

, eene verregaande dwaling 
net van diegene i s / welke 
d e vrijheden der Öallikaan-

, sclie kerk, m e t de verhan
deling over de kerkelijke re
geringloosheid van FABBONI-
™. verwarren. ZACCARU, 
MAMACXU, THAUTWEIN, de 
?.öt ^ E Y , ,'„ zijne verhande
ling over het Gezag derfeide 
mgten, en andere geleer-

. . • • / • • • • • • * • • z 

.den.,., hehben; den listige» 
drflgredenaar> in al zijne om
wegen;, achtervolgd;..ik kan 
;Tan; .desse verschillende we-
derleggingeri> geen verslag 
'doen , maar ik zal hier eenen 
;brief bijyoBgen van den he,-
rqemdenverdediger der Godjï-
,dienst, den abt BERGHOK, 
die .door,'de geleerdheid,.de 
kracht der redenering, de 
verlichte. crit iek, njet welke 
hij, de vijanden des Chris-
t/endoms heeft beschaamd ge
maakt , een bijzonder regt 
had verkregen, ora over al
lerlei godsdienstige dwalin
gen en kwade voortbrengse
len zjjn;gevoelen te zeggen. 
Deze ; brief geeft man het 
boek en . den schrijver een 

.duidelijk en naar waarheid 
geschetst denkbeeld, zooda
nig als hetzelve uit het aan
dachtig lezen der wanstallige 
compilatie voortvloeit. Zie 
hier wat hij in 1775 aan 
qen der wijste vorsten van 
Duitscfdand schreef, > Het 
is vrij verbazend, dat de ver-
hapdeüng over het bestuur 
der k e r k , en over de magt 
des Pauses door FEBRONWS , 
in eenige staten van Duitscft-
land gerucht make; zoo min 
wegens den inhoud, als we
gens den vorm, heeft dit 
boek mij ooit in staat toege
schenen, om indruk te wa
ken op geleerde menschen, 
die voorgeven te redeneren. 
Hetgene, wat de schrijver 
naar waarheid heeft voorge
dragen , is ontleend van J r a n -

5 
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*che godgeleerden /voorna* 
meiijk van den HeeffiossüET, 
in zijne verdediging der ver
klaring van de geestelijkheid 
van lirankrijk vart «1682; 
hetgene, wat hij valsch; en 
dwalend heeft gezegd, is uit 
de Protestanten> Jansenis
ten ot canonis ten getrokken, 
die in onrustige tijden het 
hof van Rome verdrietelijk
heden zochten te berokkenen. 
Deze verschillende bouwstof
fen*, die niet bestemd waren 
om- gezamenlijk te worden 
aangewend, zijn doorFEBKO-

"tflüs • op eene vrij onhahdige 
'wy^tf gecompileerd} hij heeft 
geïbrofceh stukken bij elkan
der gevoegd, dié elkander 
geheel en al vernielen; daar 
hij nooit,' van algemeen aan-
genomen stellingen uitgaat, 
vervalt hij aanhoudend in te
genspraak, hij ontkent op 
de eene plaats, wat hij óp 
«ene' andere bevestigt; "hij 
verdedigt een gevoelen op 
denzelfden oogenblik, dat hij 
«r voor uit komt, hetzelve 
te verwerpen: het zou gehöteg 
jsrjn enkel en alleen de ti
tels der hoofddeelèn eh onder-
verdeelingen van zijn werk 
te vergelijken, óm te zieh, 
of dat hij geene kenrtis van 
de door hem behandelde zaak 
heeft, of dat hij het met 
zich zelven niet eens is. —<• 
Na in dei! beginne eenige 
omwegen gezocht te hebben, 
bekent hij dat de sleMel» 
magt door J. C. aan den hei
ligen PETRUS gegeven (MATT. 
XVI., i s . ) , nipet verstaan 

warden Van deii vboiraüg 
van * déri • heiligen PETRUS, 
en ziftte opvolgers op den 
stoel van Rome (T. D ' blad*. 
28). riij stemt we, dat de
ze , voorrang door de H. 
Schrift- én de overlevering 
bewezen is,(bladz. 143). Dan 
beweert hij weer, dat J. C. 
deze sleutelmagt aan de ge« 
heele kerk, èn niet aan den 
H. PETRUS heeft gegeven 
(bladz. M). Wat hefift Hij 
dan door de aangehaalde woor
den van den heiligen M*T-
THEOS \ aan den heiligen Pe-
TBXIS gegeven. Wij weten 
zulks niet. ^Volgens FE-
BRÖNIUS, is de voorrang aan 
den H. FETBÏIS, en aan zij
ne opvolgersgegeven, door 
deze woorden van J• {j,:,. 
zal u de sleutelen vanlf 
rijk der Heiileten geven {WU 
28). En volgens hem «el
ven V in het volgende hoofd
deel, is dezelve aaneen 
bisschop der kerk v a n ^ 
verleend, niet door li+>» 
maar door de„ H.PETKg e» 
de kerk (bladz. 154). MjJJ 
indien 4e bisschoppen jier-
kerk van Rome,'«» °r™ 
gera van dèn heiligen JE 

4ms zijn, hebben mjf 
wel noodig gehad van de 
kerk datgene te omvangen. 

wat zg reeds van J ^ « ? " 
vangen hadden? Dezeregtj" 
van den H. PETBÜS zijn.W 
opvolging ^an hen ov rg 
gaan ,eVén gelijk de regt 
Ier Apostelen op de andf 
bisschoppen zfj» gekom^J 
Indien men FEBROMÜ* * 0 , « ' ' 
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,weet men niét, door wie«;, 
noch aart \yien hét primaat-
schap is verleend. — Wij 
weten nog minder, waarin 
.hetzelve bestaat. Volgens 
,de 2fi, afdeeling, van het 
,2.e hoofdstak;, 1 D.1;bladz. 
151, is de weldaaddereenV 
heid (waarom niet de«nood? 
Mkelijkheidïder eenheid t) 
de grondslag van- dit pri-
Jnaatschap, en onn: deze rè> 
den is dezelve ook voortdu
rend} .dit is waar, en dit is 
ook het.bewijs dat hetzelve 
van J. Gr komt. Ofschoon 
de :Pa«s wetten kon uitvaar
digen, zjjn dezelve, volgens 
de 4*e afd. (bladz* 169) toch 
niet vcrpligiendy da«i door 
de toetreding van de eenpa
righeid der aanneming,; nf-
fichoon zijne uitspraken ten 
opzigte van het geloof en de 
Sgden; van, een groot gewigt 
zijn» zijn dezelve toch niet 
onverbeterlijk. Elders ver
gelijkt hij den voorrang des 
Panses onder de bisschop» 
pen, met dien van eenen 

• eersten president in een par
lement. In het 2fi Hoofd, 
ll.e Afd, (1D.1 blad*. 238) i 
en.in het 5,e Hoofd. 4.<> Afd. 
•UI D.l bladz. 149)} houdt 
h\] staande, dat de Paus een 
groot gezag over alle ker
ken» maar geene eigenlijk 
gezegde jurisdictie heeft. — 
"et is niet gemakkelijk te 
raden .waarin een groot ge-
z ag zonder jurisdictie be
gaat» hoe een gezag, dat 
niet verpligtend i s , dienen 
**"» > om d« éénheid der kerk 

ter handhaven*; van whalk ge* 
•wigdt (seriemitspraak kan zijn,. 
die niet verpligtv waarin dé 
voorrang,;van . eenen eersten 
president «kan bijdragen yoni 
de eenparigheid van ^gêvoe» 
Jen 'in 1 zijn' genootschap- tfc 
handhaven. Om zijn^evoè-
len tot eene Wet.'té maken» 
is het voldoende dat de meer-
.derheid hetzelve omhelst, 
om dezelfde kracht aan dë 
uitspraak des Pauses té ge» 
ven i - word t de eenparigheid 
der toestemming;! vereischt\ 
de Paus is dns vet behfedén 
eenen eersten president .^ 
Deze lieer is niet dié der 
Catholijke godgeleerden. Al
le beweren , dat, de opvolger 
van den .heiligen PETRUS, 
over de geheéle kerk, niet al
leen het. primaatschap, maar 
de jurisdictie heeft, dat dit 
regt van goddelijken oor» 
sprongié»:wijl J. G. hetzelve 
•aan den heiligen PETJKUS en 
zijne opvolgers heeft gege
ven ; dat.' de kerk hét aan 
geenen anderen Stoel kan 
overgeven, en dat hét énkel 
door opvolging kan bverge-
bragt worden. Het tegen
overgestelde gevoelen van 
FÉBKONIUS (I 0,1 bladz. 154 
en 163) is dus eene-dwaling 
en tegenspraak. • —»' Hij heeft 
meer gedaan, Hij zegt (1 D«' 
bladz. 168), dat'toen J* C. 
de sleutelen aan de geheefe 
gezamenlijke Kerk gaf $ ge
wild heeft» dat deste sleu-
telinagt, onder Aet goedvin
den der Kerk, do» de bi»* 
schoppen «n herders «ew wof-

file:///yien
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den uitgeoefend. : w .;VoIs-
gens deze uitspraalry kèfo-
-ben 'de bisschoppen hun ge
zag en hunne jurisdictie 
oven1 de geLoovigen "niet: 
van JESUS CHRISTUSy maar 
van- .de geloovigen ontvan
gen e.n' kunnen beide*niet j 
dan onder het goedvinden 
derzplye uitoefenen. Dit is 
de-leer van WICL'KP. én JAN ! 
Hus , eene leer, die KEBRO-
KIUS echter in het begin der 
afdeeiing openlijk -verwerpt-; 
(btadz, 165). — Zijn grotofe j 
doel i s , -te bewijzen $ dat het [ 
bes.ruur-:der kerk niet mo 
narchaal ,is. Wat is het dan'ï : 
Aristocratisch" of > Deihöcra- ; 
'tis_ch.? Volgens de grondbe» ; 
gi»s,elen van FJEBBONIÜS >moet 
men zeggen', dat het demo* 
cralisch i s , wijl de bisschop? 
pen, de herders, de be
stuurders der kerk f hunne 
jurisdictie of sleutelmagt nietj 
van JBSUS CHRISTUS , rmaar • 
van het ligcbaam der Kerk \ 
of der geloovigen ontvangen-, 
en hetzelve enkel, onder het 
goedvinden der laatste kun
nen uitoefenen. De Óatho"} 
lijke godgeleerden , zelfs ,de 
Fransche, verwerpen deze j 
leer, als ketterscb en als in 
de kerkvergadering van Cm-
ttans veroordeeld,; zij zeg- jl 
gen, dat het bestuur der 
,Kerk niet zuiver monarchaal 
•isj maar door de aristacra< 
He gematigd wordt; zij hou
den staande, dat de juris
dictie der bisschoppen, of 
de sleutelmagt, een goddelijk 
regt i s , hetwelk zij van 'de 

apostelen hébben -geèlrfJ , 
dat Ket door; J.. 0. aan de 
-laatste, en niet aan-dekerk 
óf hêt ligchaam dergeloovK 
gen is gegeven."1— FËBRO* 
Hius heeft zulks zelf erkend 
(7.e Hóofdl. 4 * afd. 3.e dl, 
bladz, 1 en volg.), door zich 
zei ven steeds tegen te spre
ken. Hij zegt v volgens het E-
vangelie, dat JESÜS CHRISTUS 
de Apostelen heeft gezonden, 
zoo ais Hij zelf door zijnen 
Vader gezonden was, dat 
een opvolgeryjindè regten 
.treedt van -zijnen voórgan» 
ger» ien zij anert kunne aan-
toonen, dat deze regten wet
tiglijk beperkt zijn: dat elfe 
der Apostelen,, waarvan de 
Bisschoppen de opvolgef 
zijn-, door «ene onmiddellij
ke roeping-vandenHeerüp 
apostelschap met al de daar. 
aan verbondene regten heeft 
ontvangen, enz. FKEKOMOS 
moest dus bewijzen, datde
ze *egten in spijt van bet 

bevel vanL JESÜS CHBISTOS» 
voor de opvolgers- wottigm* 
beperkt zijn; wijlde opvol
gers noodig hebben, om oe 
Sleutelmagt .Van het hgchaam 
der Kerk te ontvangen 10. 
Hoofd. 3.e afd. 2 o dl. bladz. 
368) verwerpt hij als onge
grond het gevoelen dergenen. 
Welke denken» dat wanneer 
het grootste gedeelte « r 
bisschoppen, een besluit van 
den Paus, buiten eeneKers 
vergadering aannemen, au»» 
een ««verwerpelijk oordeel 
voor het hoogste geregt daai 
stelt; hij'beweert (hhAU 
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378) het tegendeel -te bewij
zen door de geschiedenis der 
Jansenisten., dat is te zeg
gen , dat hij den tegenstand 
dier weerspannigen toejuicht, 

1 en volhoudt, dat men hen 
niet als ketters.kan beschou
wen , zoo lang als zij niet 
door eene algemeene. kerk
vergadering veroordeeld zijn. 
Hier komt hg er voor uit, 
het gevoelen van den heer Bos-
SUET te laten varen, wringt 
de uittreksels van den hei
ligen AUGÜSTINÜS en an dere 
kerkvaders» en stelt stout-
moedigljjk zijn bijzonder ge
voelen in 'tegenspraak met 
«et algemeene geloof der 
kerk..«- Om dit meesterstuk 
te bekroonen, onderrigt hij 
«ns op eene ernstige wijze', 
hoe men eene scheuring vol
gens den regel nioet ten uit
voer brengen (9 Hoofdd.l, 4 
•«"•»•'3 deel, bladz. 385). 
" « « e g t , dat, indien een 
paus zich tegen de besluiten 
van een nationaal concilie 
verzette, en een rijk van zij
ne gemeenschap afsneed, men 
oeze nationale kerk, vaneen 
^ttlengewoon en tijdelijk 
nooid behoorde te voorzien, 
*en opzigte van eenen wettig 
verkozen en erkenden paus 
aandelen, zoo als men, tij-
flens de groote Westersche 
scneuring, t e n o p ! !jg t e Van 
temoTus XIII. deed! In 
«e daad, dit volgt klaarblij-
f™W Uit de grondbeginse-
•Jf» van FEBROMUS. Indien 
"et hoofd der kerk zijn ge-
z«g van ie kerk zelve, en' 

ft niet van JESUS CHMSTMS önt« 
vangen heeft, dan is het 
duidelijk, dat de kerk hén» 
hetzelve weder kan ontne
men, wanneer zij zulks van 
pas i oordeelt. <-- Ik denk » 
mijn ;vorst, dat het aange
voerde voldoende zal zijn» 
om dit ongerijmde werk op 
deszelfs waren prijs te stel
len; het kan aan de censuur 
niet ontsnapt zijn ,, dan door 
de minachting, welke, men 
voor hetzelve heeft aan den 
dag- gelegd•. Een. schrijver* 
die zich zei ven wederlegt, 
heeft geene andere veroor
deeling noodig. Er komt 
geene enkele afdeeling in 
voor, waarin men geene dwa
lingen , tegenspraken of drog
redenen kan aanwijzen. Het 
is eene compilatie zonder or
de , zonder naauwkeurigheid, 
zonder redeneerkunde, even 
zoo slecht zarnengesteld als 
geschreven; de schrijver, wie 
hij ook wezen moge, heeft 
zich zelvèn niet verstaan. 
Hij kan niet behagen, dan 
aan degene, die de grond
beginselen van regeringloos
heid en opstand tegen de 
kerk, uit de lessen of schrif
ten der protestanten gezogen 
hebben. Degene, die zich 
verbeelden , dat dit de gevoe
lens der geestelijkheid van 
Franiry'A zijn, hebben nooit 
geene andere Fransche god
geleerden gelezen, dan da 
janseniste; zij kennen zelf* 
de verdediging der verkla
ring van de geestelijkheid 
door BOSSÜET niet.'* Deze 
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brief, aan herlógLoüÈwStiK 
EUGENIUS van Wurtériïbërg 
geschreven, isgedagteékend 
Parijs, den 12 October 1775. 
Hetgene, wat de heer BEK-
CIER er in zegt ten opzigte 
van de tegenspraak van F Ë -
BKONIUS, en van zijne we
derlegging door zich zei ven, 
is zoo zeer naar Waarheid , 
dat het alle verbeelding te 
boven gaat , voor dengenen» 
die den tijd niet heeft ge
had , om zich bij het door
bladeren van dit zwaarlijvi* 
ge mengelmoes te vervelen; 
Men vindt in hetzelve; óp 
elke bladzijde het ja en het 
Heen op de meesteraebtigste 
wijze uitgesproken (**)» De 

aandachtige lezet\ dïe dit 
'alles z ie t , wé>t niet, wat 
hij denken hioet; hij vreest 
de begoocheling en vertrouwt 
zijne oögen niet; hij eindigt 
met de verblinding te betreu* 
ren , waarin de hartstogten 
den menschelïjfcen geest stor
ten* — Indien men bij dèïê 
opeenstapeling van tegenstrijd 
dighèden, eenè kwade trouw 
in de aanhalingen, die alle 
geloofwaardigheid te boven 
gaat (**)•, eenen beleedigen-
den toon, dien de ware kun
de en mtt* conitia reet* 
nooit! gebruiken (***), e» 
eindelijk eenen stijl en een 
latijn voegt, zoodanig als ae 
meest schoolsche schrijvers 

(*) Om niet al te Veel uitgebreidheid aan dit artikel'te geve ,̂ 
verwijzen wij, ten opzigte Van al deze tegenstrijdigneaen, ,, -j 
Jugement d'un protestant, blad»!. 15 en Volg. — tot ne\~."'£. vail 
«ir h congres d'JSms, bladz. l i l , tot het Journ. Ai**- f?'„„.ét de 
15 Dec. 1790, bladz. 652, en volg., waarin al toetrekken m<^ 
naauwkeurige opgave der boekdeelen en bladzijden breeavuc e, 
aangehaald. , , ïMinejaan" 

(»*) Men zou een geheel boekdeel:noodig hebben, om J.-rL^jst 
halingen te beoordeelen; ik zal slechts zeggen, dat mj-«"i' mce\ 
•wat hij aanhaalde, welke schrijvers , welke boeken hi'°P hnudelijk 
bragt. Zulks is zoo zeer waar, dat hij, terwijl 'hij fn.0P!|,ten,.an 
PFAFK, PÜFJPKNDORF, FRA-PAOI.0, schrijvers van allerJ«i (»«»nle\ft, 
allerlei factien aanhaalt, met eenen ei-hst, die stoftot Ia£r,?'e£tel<U 
betuigt, dat hij zijne-gehtiele aandacht heeft in het weifc K« hrJ9. 
om nooit protestanten of schrijvers aan te halen, die w f t rT'!uJ w«-

hu jself van den eenen oogenbJik tot den anderen den• '^ •? 4 W ' 1 

boek vergeet. CI.EMKNS XIII. zegt iu zijne breve van den « ^ ^ 
1764, aan vorst CLEMKNS van Sakten, tofinmaal* bisschop uffl 
gensburg: Omnia ex höereticoram it tanetce " * »*'* j^-tt. 
Aomtuum hbri» conquisivit, alsurditiima qwvit de *"» 3 , k e „pge-

(***> Het is ongeloofelijk met welke minachting, B,et.w„iLste en 
blazene en beleedigende trotschheid, FKBIIONIÜS de vewtanu |g t f f l 

gematigdste zijner tegenstrevers heèandett. Men vin****m? tm&' 
zijner beleedigende welsprekendheid h» he* Coup /*'*** *fg &««*«« 

«S"Vl 1 656 * '" bet Jwn' ** * ' 
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dezelve nooit gebruikt „bob- . 
ben (*); «al men niet kun
ne' begrijpen, - hoe in het 
goede Ouitschïqnd, dit lih-
iier.y wezenlijk Singularis t 
eene verblinding heeft kun
nen veroorzaken, die de lie
den fan Ems in d en waan 
bragt, dat zij zich zonder 
gevaar.,' aan, zulk eenen gids 
konden overgeven. „lyja^dit 
verschijnsel heeft niets dat 
Verwondering baart, voor een 
ieder, die weet, hoe de he» 
rucbtheid verkregen wprdt, 
en dat het beste middel,om 
er zeker en spoedig eene te 
verkrijgen i s , zich aan ee-
nige vermpgende.ofsnapach-
tige'factie te Verbinden; en 
dit is hetgeen wat FEBRO-
Nlus gedaan - heeft j door de 
talrijke benden der vijanden 
van den heiligen Stoel, en 
voornamelijk de Jansenisten 
te vlèijen. » Onder de,op-
wèrigste geesten (zegt' de 
grootste redenaar van Frank
rijk) is het de grootste ver

dienste hun toetebehoojretrK 
niet va.iv hunne partij zijn;?* 
de grootste vijandschap. In«< 
dien g\j hun zijt toegedaan, 
behoeft gij u over uw gemis 
van, bekwaamheid en regt-
schapenheid niet te bekom* 
nieren, Üwe verkleefdheid 
zal bij u de plaats van al het 
overige bekleeden. Een bij
zonder kenmerk der ketterij* 
waarvan de eigenschap altijd 
is geweest, hare begnnsti* 
gers en aanhangers, tot in 
den hemel te verheffen r en 
degene» die haar durfden 
aanranden en bestrijden, tot 
in het niet te verlagen. I)e 
wijze derfcetters was , om 
eerst zich zelve, en daarna 
hunne voorstanders en deel-
genooten, als zeldzame en 
buitengewone menschen té 
doen voorkomen. AI wat 
zich aan hen verbond, werd 
groot, en deze éenige tijtel, 
van in hunne belangen te 
zijn, was een voldongen 
lo f f* ) . " -^ Maar wijl FJS-

I««" L?" ^ a n eene kleine lijst zijner geliefkoosde en belagchelijk anti-
ïr'-J"30»! uitdrukkingen vinden in het Journ.JiUt. etlitt,, 15 Dec; 1790, 

f**\' S S ' e n ' "he t Coup d'csil sur Ie congrèt d'JSmt, bladz. 116. 
«o '-"*en. 's zeer verscheiden van gevoelen geweest over de be-
mofS§ron°en» "J>e FEBRONIUS kunnen hebben aangespoord, om zich 
Snm • e moe>ielijke. en onaangename compilatie bezig te houden, 
hof v Se" hebben'gemeend, dat hij er door eene bijzondere, van het 
hJh^a Ho!"e ontvangene ontevredenheid, toe bewogen is; anderen 
neoDen gedacht, dat, daar hij steeds met een sterk verlangen bezield, 
was, om een bisdom in de Oóflenrn'Uche Nederlanden te verkrijgen, 
T» ? , c" verbeeld had de bescherming des bestuurs te verwerven door 
lff.

Kerkelijke hiërarchie te vernietigen, en de kerk onder da wereld-
*UKe_ mastte plaatsen (hetwelk onfeilbaar KOU moeten gebeuren, 
™ogt eenmaal de pauselijke magt vernietigd *ijn). Wat hier OOK 
jan wezen moge, de liefde tot de waarheid verpligt ons te 8e£|eö, 
ZLV in d e Nederlanden rondgaande brieven hébben.*"<»«•» 
«oor FKBROWUS aan kanoniken van verschillende hoofdkerken 0HW> 
t f ' ^ o o al»..men weet, hunne «temmen geven, ter b t o ^ " * j . ™ n . 
«««hoppen. Die, welken vü onder de oogen hebben, en &&mnm-

http://va.iv
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BKONius* óp^ ëene" plégtïgè I 
wijfcé; zjjne dwalingen"her
roepen heeft j waarom dezel
ve dan in herinnering ge-
bragt^ en het onbillijke der-
zelye onderzocht. Waarónïi 
Omdat, ondanks zijne her
roeping, -de vijartden der 
kerk hem ;tot "hunnen gids 
en waarborg nemen; omdat, 
ondanks zijne herroeping de 
stoorders van de rust der 
kerk van Duitscftlaitit'niet 
ophouden hem nateSchrijven, 
en hun gedrag volgens zijne 
strafbaarste stellingen te re
gelen ; omdat hij over zijne 
herroeping een Commentaii-
nm heeft geschreven , dat 

dezelve ,-s wél is waar in * flV* 
hoofdzaak bevestigty en' aart 
schrijvers van*goede trouw
den lust moest benemen, om 
zich zijne afwijkingen tiètf 
nutte te maken, doch 'dat* 

' door gewrongehe verklaring 
• gen , én eerieri moeij dijken* 

strijd tusschen de eigenbaat*' 
en de openhartigheid dér'bë-
kentenis , >• aanleiding Heeft 

1 gegeven» om te gèloöVéhy. 
dar er i n , zijn hart even ZÖÖ? 
vele onbestendigheid woónff 
als in zijflen geesft (*).? Wa« 
hier ook van wezen móge ik» 
feal datgene, Wat den schrij* 
ver betreft eindigen, I-door 
eenen brief van zijnen'gëefc-

dig door FËBaoNiüs is onderteekends is in deze bewoordingen vervat.-
«.IVJijn heer, <le verzekeringen, welke zijne koninklijke.hoogneiq ae 
hertog van Lotharingen, en Z. Ex. de graaf van Cobcnzel, aegoea-
heid hebben gehad, mij: te geven, uit aanmerking van de diensten^ 
welke ik vroeger in de gelegenheid ben geweest aanhet doorluch
tige huis van Ootienryh te bewijzen, van mijn zeer nederig verzoeit-
schrift voor een der bisdommen van voornoemde landen, we 1 t e J r ' j 
lén ondersteunen, hebben mij- doen besluiten, mij ondel' hetge nu 
der mededingers.naar het bisdom Antwerpen te plaatsen. Ik * a n ?* 
niet toe geraken , dan door de stemmen der heeren kanoniken van up 
hoofdkerk. Ik durf u , mijn heer, verzoeken, mij dè uwe te "f1"™ 
geven, ondanks ik de eer nïet heb u te kennen. Ik hoop. «at "» 
bisschoppelijke waardigheid, waarvan ik sedert tien jaren alle ueeien 
-ia eön der uitgestrektste"diocesen van Europa' vervul, mij W P ' 
t»gen>s zalverstrekkenvan.de vertischte hoedanigheid voor het w 
dom, dat jk door uw? stem verzoek. Ik ken het geheele gewigt ™» 
•de ^dienst j die gij mij hierin kunt bewijzen, en ik ••Md u, op «*.«" 
gettrekthtid mijner erkentenis te rekenen, die niet lenédeii de rf»«»** 
.sal.tyn, welke ik hoop, dat gij mij bij deze gelegenheid niet /.uft 
weigeren. Ik wensch niets zoo zéér, dan met u in kennis.te kome», 

:«"»;• \-te- overtuigen vah .de volkomene achting, met welke'ik»*'; 
-mijn heer, uw zeer nederige eri zeer gehoorzame dienaar Voa HONi 
12 Ju ' i i ' ïm °P y a " MyriaPMte' suffragaan van Trien" Tmr, f e» 

tlV „ W e l k f k dit Commentarium wezen moge, zoo beneem*h«* 
toch alle uitvlugt aan degene, die na de herroeping, de dwaMugê i 
, f ! i c h ï r e r s n o f \o u den willen verdedigen, wijl de bekentenis; de 
zer dwalingen, oTschOon op eene zwakke en met uitvlugtengepaarae 

* E ^ i ' w * * Comi"entarium bestaat, Metaan SBNKCA ontleende inolto r Jtev7*w.nKe.U°r , h u n d e k w a « e trouw hunner handelwijze te-doen 
'SmZ ***r Vwd *ert> cognovi <t iwn* erwndotc*er» 

http://zalverstrekkenvan.de
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telijken m wereld lij ken "sou -
v<sretinj'die zich» reeds in 
bet jaar 1765, openhartig-
lijkj over de, hoedanigheid 
"der lompe Compilatie had 
Verklaard (*); die zelfs door 
Wjnegoede en ernstige raad
gevingen;, schijnt bijgedra
gen te hebben tot de her
roeping des schrijvers, en 
die zonder twijfel voorzien
de^ dat een zijner afgevaar» ' 
digdèn; eens te En\s, het 
resultaat, van het herroepen 
werk zoude onderteékenen, 
«ich in '1781, aan paus Pi-
ïfs : VI. schrijvende, over het 
Oommentarintii ;der herroe
ping, aldus uitdrukte:/* Hei
lige Vadëir., ik heb met ver-
schuldigden eerbied ,.. de 
hoogst welwillende briefen 

Xll. -DEEI» A 

ontvangen, welke het aan 
uwe Heiligheid behaagd 
heeft, mij onder dagteeke-
ning van den Ï3 : October 
toetèzénden, en met de groot
ste voldoening gezien, dat 
derzèlver oordeel, over het 
Commentarium van FËBRONI-
us , volkomen overeenkomt, 
met dat,,hetwelk ik er over 
geveld had, Wat de beve
len betreft, welke het haar 
behaagd heeft, mij bij de* 
zelfde brieven te geve», zoo 
zou ik dezelve meteyen zoo, 
veel bereid vaardigheid als 
goeden wil vervuld hebben, 
indien ik niet gevreesd had* 
de (eene vrees, die volgens 
mijn gevoelen zeer gegrond 
was), dat da berisping of 
Waarschouwing , waarmede 

A) Vorst CiiEMEüJs va,n Satscn, toenmaals bisschop Van Regens? 
W V ert Freyni"gen, la,tèr keurvorstelijk aartsbisschop vjn Tnef, 
?P'aKv terwijl hij het volk, dat God aan zijne herderlijke zorg had 
loevertrouwd, onderwees, over FKBRONIÜS , als over. eenén man, die 
v« t r °^ toe^eSde, om de Catholijke kerk, én voornamelijk den stoel 
j?n noeneersten opperpriester*, ïn haren grondslag te ondermijnen. 
vwtuttmi PETlir apostoticam sedem petittus evertere, et Fetram , 

• f/ff, 1>uim CHRISTUS Doiiiinut aedificavit ecclesiam tuam, omni 
, i*$"? ™natu tentat svffodere, Dezelfde prelaat maakt geene 
nno ° "et hoek van FEBKONUIS , een voortbrengsel des duivels té-
IiiW6"' P?rtu> Satanae, en rangschikt hetzelve onder dè verachte* 
all* ^e5.<en•» welke strekken, om de godsvrucht te vernietigen en 
*j{«,^° ^ ' e n s t t e verdelgen. Teterrim.% libri inundant alruin Ba
sk'J'woeantsementem Evêrigelii, verae pietatis tt réiigionis sen-
ürM-n?UUnt' D e ondervinding heeft doen zien, dat er in deze uit-
„nj,f.

mS; niets te veel gezegd was; het bijna algemeene* verval der 
i-tn j e n s t m Duitschland, moet voornamelijk worden toegeschreven 
„ '" ° e n schok, dien FKBROJÜÜS aan de kerkelijke hiërarchie heeft 
fnlpfc ' *an d e minachting, welke hij voor het hoofd der kerk heeft 
ziino ®n,cl> a a n z i i h e lasteringen tegen den stoel van Rome, aaii 
a;! £t'

M)S'll;S,en , om eène scheuring; te smeden, enz. Te geliiker tijd 
J„„:?n z»ch de prins-bisschop van Constant i de prins-bisschop van 
rJfö*6urS> de prins-bisschop van Luik, de keurrorstelijke aartsbis-
„j„°P .van Keulen, en andere Duitsche, in volkomene overeenstem-
k»5?/m d a t Pint , met paus CMIMENS XIII. met de Gallikaansclie 
hsl (J!0° al* wij zulks hebben doen zien), en m.et degeheeleCathn-
lijh -- wn „ . .,„„„ , ,-. „ . 

« Wereld} o v e r denzelfden schrijver sprekende, op riedel ftte Wjjzeint-. 
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zij mij aan den beer VON 
H'ONTHEIM belastte, der gods-
dienst veeleer nadeelig, dan 
nuttig Wet'di Want het schijnt 
mij zeker toe» of dat de her
roeping j welke de heer veN 
HONTBEIM van zijne dwalin
gen gedaan hééft, slechts 
geveinsd is» of dat hij, da-
delijk na dezelve te hebben 
gedaan, er berouw over heeft 
gehad» En in de daad, in
dien hij met die Germaan-
sehe opregtheid had gehan
deld, waarop hij *sich, Zelfs 
in het formnlier zijner her
roeping beroemt, dan zou 
hij zich levendig bedroefd 
hebbent zijne nieuwe gevoe
lens aan het heilige collegie 
van kardinalen, en zelfs aan 
de geheele wereld te zien 
medegedeeld? Zou hij ver
zuimd hebben, in den rond
gaan den brief, doorhem aan 
het hoofd der consistoriale 
akten geplaatst, op mijn be
vel in dit: Vlïö-cèès ih het licht 
gegeven, de aanmerkingen 
te vermelden, welke ik hem 
had 'gemaakt, éntlieaan een 
waaflyk berouwhebbend man 
niet konden mishagen, noch 
ongeest toeschijnen ? Zou hij 
op ee'né valscbè wijze heb
ben uitgestrooid dat bij door 
«e; b%tfreigiBge>n üwér' Hei
ligheid was "nëdergéslagen , 
en deze lasteringen, tot in 
het keizerlijke hof 'hebben 
doen doordringen! Zou h^ 
een trouweloos stilzwijgen 
hebben in acht genomen * ten 
bpfeigté m\i/ft»i, övé* zjjhè 
her«wpï»g»aktB WöSaardig-

lijk verspreidde geruchten; 
geruchten, die echter voor 
zijhen goeden naam zeérbè-., 
leedigend zijn , wijl dezetye 
hem afschilderden, of als > 
een lafhartige vèrzaker der 
waarheid, of als een dom 
menschf Zou bij, buiten 
mijn wéten, onder den zoo-
genaamden titel van- Cm*, 
mentarium, een voortbreng* 
sel hebben doen, drukken, 
dat nog afschuwelijker\ dan 
slecht benaamd is.; »k ^ g 
slecht henaamd, want wie 
zou den titel vaü Cowiwè*-
tarium op eene herroepiiigy 
aan een werk geven, daten- , 
'kei schij n t ondernomen, oni 
dé herroeping zelve krach
teloos te maken 5 aan _ eén 
werk, dat in plaats van licht, 
nieuwe duisternis , \ ov.er 
den geest van den herroepe? 
verspreidt „ en dat, wel ver
re ^ van de CatWlijke waar
heden., in tegenoverstelling 
van de afgezworen dwalin
gen , in dé afzweringsakte 
zoo plegtig erkend, door bon
dige bewijsgronden té sta
ven, verscheiden derzelve ?P 
nieuw in den rang der twij
felachtige stellingen plaatst, 
terwijl dé schrijver zich daar
bij , volgens zijne gewoonte* 
op het gezag van anderen 
beroept, wijl hij de geheele 
schande gevoelde, waarme
de hij zich zwi tovéfladett. 
hebben, door dezelve In zij
nen eigen aaam te bestre
den? aan eëh Werk 'erfidfef* 
lijk, Mo zeer yah dé her
roeping vettchiUcttêe, «at 
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terwijl da laatste» doot al 
dmgehe, die de kerk opreg-
tslijjk beminnen, wel ont
vangen is, hst laatste «nkel 
den lof der • ketters heeft 
kunnen wegdragen f Ik heb 
ê htsf niet nagelaten, otnaan 
wijjieij «suffragaan te kennen 
«e geven,, hoezeer een zoo*-, 
danig gedrag, een welden-
k$ad men»ch onwaardig was; 
daarenboven hebik hem dik
werf «e ernstig zijnen pügt 
te binnen gehragt, en al mij* 
ne _p?gingen in het werk ge
steld , o« hem op den reg* 
ten weg terug te hrengen ; 
«naar ik heb geineend, dat 
m gevaarlijk zonde zy n , 
met #*n*n man, die eenen 
Pelen m listïgen geest be-
m.*,zynhhu met denbu-
w^be^pré^kérs gewpoö* 
"jfchst gfivalis, de ssaken 
t e ^ r fee drijven, in mmn 
^<ij waarin hij zelfs de mo-
mmtim, openlijk eea stel* 
^ * » f begunstigen, dat hij,-
^nffl«n$te uitwendig, had 
gewonen, Voor het ove, 
t , f l ** n e , handelwijze om» 
rem «lm, heer TON fiot*THRi«t 

*£*™t <J* hoedanigheid van 

28K • **** «nffeïukkige 

l*****n> Wam tehalweV 

bevelen uwer heiligheid zal 
gehoorzamen , zoo zullen de 
verklaringen, hoe regtzin-
nig dezelve ook wezen mo
gen , in den mond van F E -
BUONIÜS, eenen wispelturi-
gen, en zich zelven steeds te-
gensprekenden geest, slechts 
eene nieuwe tegenspraak 
schijnen ; terwijl anderen , 
die onbeschroomd de laste
ringen verspreiden, zullen 
uitbazuinen, dat dezelve door 
geweld en door vrees, van 
eenen zwakken en raaskal
lenden grijsaard afgeperst 
zijn- Daar uwe Heiligheid 
de openbaarheid van het Com* 
mentarinm echter niet ont
veinzen kan, zoo geloof ik , 
uit vrees, dat haar stilzwijg 
g«a als eene goedkeuring 
worde ibeschouwd , dat -het 
passen zoude, ja zelfs nood
zakelijk ssende wezen , van 
hetzè.Ive openlijk te veroor» 
deelen, en er eene vaderlijk 
ke-vermaning hij te voegen, 
opdat hij (daar hij door zij
ne gestadige veranderingen 
hetalgemeene vertrouwen en 
het middel heeft verloren, 
om te overtuigen, dat zijne 
gevoelens regtztnnjg zijn, 
zelfs, al mogte» zij zulke 
wezen) niet ophoude, met 
de bitterste tranen der boet
vaardigheid, de onlusten te 
beweenen, die hij in dekerk 
verwekt heeSt, .en «lie ke* 
niet «n «$ne «aagt «taat *a 
doen bedaren , «en -d>e erg»»-
pissen, die M) frêet ka» hwo» 
steile*). JHc toeli gemeend , 



404 H O N . 

heilige Vader, deze dingen, 
in de eenvoudigheid mijns 
harte te moeten blootleggen; 
doch dat zulks zi j , behou
dens het meer verlichte oor
deel uwer Heiligheid, en 
zonder de kinderlijke gehoor» 
zaaniheid te krenken, welke 
ik haar toedraag; want mij
ne bedoeling is geenszins 
geweest, om hare bevelen 
te hedillen , noch een schijn
baar voorwendsel te zoeken > 
om dezelve te ontduiken; 
maar enkel en alleen, om 
haar met bijzonderheden be
kend te maken, die nog aan 
niemand dan aan mij bekend 
zijnde, welligt eene handel
wijze zouden vorderen, ver
schillende van die, Welke 
uwe wijsheid en vóorzigtig-
heid u als de beste opgeven. 
Er blijft mij thans óver, af-
tewachten, wat het n beha
gen zal, mij te bevelen, ter
wijl ik mijnen persoon , en 
de aan mijne zorgen toever
trouwde volken, aan uwe 
vaderlijke gunst aanbeveel, 
en met den diepsten eerbied 
van uwe Heiligheid den a-
postolischen zegen vraag. 
enz. B/irenbreïtstein, den 
17 November 1781.",— Te 
gelijkertijd schreef dezelfde 
keurvorstelijke Aartsbis
schop, aan monseigneur BEI,, 
WSOMI,; Aartsbisschop van 
Tkyane, apostolischen hun* 
tius te Keultn , den volgen» 
den brief: » Gij z„jt d00P 
het afschrift Van den brief, 
welken ik u verzoek aan zij
ne Heiligheid te doen ge

worden, zien, dat 'ik het 
gevaarlijk vind, den heer 
VON HONTHËIML , op nieuw 
papier te doen bekladden, 
daar hij zich door zijne ge
stadige' tegenstrijdigheden, 
in de onmogelijkheid heeft 
gesteld, om, Wat hij ook 
schrijven moge, voortaan eë-
nig goed te doen, ofschoon 
hij nog, vooral in de hag-
cnelijke tijden, waarin wQ 
leven, wél in de gelegen
heid i s , om kwaad te stich
ten. Indien, gij,mijn Heeft 
met uwe aanmerkingen die
gene wilt versterken, Welke 
ïk de eer heb gehad, aan 
zijne Heiligheid voortedrar 
gèn, zoo twijfel ik niet, ot 
zij zal zich bepalen, niet 
hen» haar misnoegen over 
het Commentarinm te ken
nen te geven, en zulks, om 
alaemeenü redenen, en don
der in het bijzondere te tre
den over de laakbare stel
lingen, welke hij niet zo« 
ten achteren blijven, om.te 
willen regtvaardigen.otaie 
hn ten minste onderhands 
zoude verdedigen, dan zelft» 
wanneer hij dezelve schrif
telijk mogt afkeuren, even 
gelijk hij met de verande
ringen heeft gehandeld, wel 
ke zijne Heiligheid hem be
volen heeft, aan* zijne ge
loofsbelijdenis te maken. 
Daarenboven, monseigneur, 
kunt gij er op rekenen, OM 
welk ook zijn ontzag voorde 

taadgevingen van den hei» 
gen^adelmege wjn, «"£« 
toch alt i jd»! neggen (enn«J 
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wettigt de eerste zal zijn, 
om zulks te zeggen), dat dit 
ontzag het uitwerksel der 
bedreigingen is, welke men 
tegen hem heeft aangewend,' 
al zou ook eene dergelijke 
lastering, hem op nieuw 
voor eenen lafhartige of zïn-
neloozedoen doorgaan. Men 
behoort dus, volgens mijn 
gevoelen den heer VON HONT-
HEIM te behandelen/ gelijk 
men eenen mensch behan
delt, die zich in de onmo
gelijkheid heeft gesteld, om 
zijne ergernissen te herstel
len. Men stelle hem -de 
rampen voor oogen , welke 
hig veroorzaakt heeft, men 
predike hem, om er boete 
over te doen, men beveje 
hem der goddelijke barmhar-
tigheid aan. Het schijnt 
daarenboven, dat het CÓm* 
WenUrium 'm e e n e volsla* 
gene vergetelheid is ver», 
vallen, Mogt het er ten 
a»en tijde in rusten 1 Ik 
Pen met de meeste hoogach-
achtiog, «lijn heer de nunti
us » enz. Ekrenlreitstein, 

•«!» 17 November 1781," — 
nij deze verschillende getui
genissen , willen wij er nog 
| e « voegen, hetwelk zich 
«««onder aanbeveelt; het is 

a t Van eenen protestant, van 
eenen filosoof, die voorna-
tte»)feaanhet boek van F E -
BRPN,ÜS, de verleiding en de 

bedorvenheid der Oostenrijk-
"chegeestelijkheidtoeschrijft. 
•JU» geestelijkheid zegt hij» 
w 8 P e aanmerkingen óver 

Weeiièn, draagt ïn 'haren 
boezem eene slang, dio haar 
den dood zal veroorzaken: 
dezeslang is do valsche wijs
begeerte , die , onder den 
schijn van godgeleerdheid, 
zelfs tot op den bisschoppe-. 
lijken zetel is doorgedron
gen. Een aantal jonge gees
telijken , zijn aan de univer
siteiten met het vergif dier 
slang besmet. Zij weten al-, 
Ie , dat er een Ï'EBKONIUS in
de wereld is , en slechts ee» 
nigen kennen hem alseenen 
ketter; daar echter het hof hem-
klaarblijkelijk beschermt, zoo
zijn zij zeer genegen, om 
zich met hem te verzoenen. 
De Bellarministen, die al 
de groote beneficiën bezit» 
ten , vormen , wel is waar, 
nog het grootste aantal ; maar 
indien zij zich eens in ge
vaar zien, hunne beneficiën. 
te verliezen , of, indien de 
25000 advokaten der keizer
lijke staten, die sedert lan
gen tijd hunnen voorraad van 
bewijsgronden hebben, opge
daan , bevel ontvangen , om 
aan te vallen, zullen zij. ze-, 
ker geencn grooten tegen
stand bieden." Reize door 
Vuitschland door den vrif-
heer von RIESRECK, 2.edl. 
blz> 107. Na het even zoo 
breedvoerig als waarachtig 
en onpartijdig verslag, dat 
wij van dit wanstaltige en 
anti-Catholijke werk hebben 
gegeven, eischt de billijk
heid, dat wij in verschei
den opzigten den goeden hoe« 

a 3 
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&m1gheden des schrijvers, 
regt doen wedervaren: be-
Bóhaafd i wellevend, voor-
komend) gedienstig, inden 
omgang aangenaam en leer* 
rijk, was hij een door zijne 
zeden , én dóór zijne naauw-
gezetheid in de vervulling 
zijner ambtspügten, even zoo 
aanbevelenswaardig priester 
en bisschop; hij Was per* 
soonlijk een gevoelig en in 
het oog loopend contrast vaö 
zijn boek met zich zelven. 
Het is mogelijk, dat zijne 
herroeping gedeeltelijk het; 
Uitwerksel is geweest, van 
eenen vreemden en gebie
denden invloed; maar in het 
commeMatium, dat zoo dik» 
wij Is , irt zékere opzigten , 
eenè isoort van herroeping 
derzelfde herroeping is , ziet 
men, dat de waarheid hem 
dringt, en dat hij zich gaar* 
lie aan dezelve zou willen 
honden, 'zonder daarom in 
tegenspraak te schijnen ,met 
hetgene hij tegen dezelve ge
schreven heeft. Toen hij 
eenige jaren vóór Zijnen dood, 
pp den feestdag van den H. 
PETRUS, in zijn kasteel Van 
MonUduintin, de H. Mis 
l a s , bevond hij zich, toen 
hij aan déze woorden van het 
Evangelie was gekomen J TM 
es PMTRVS et super kancpe-
tram cedificabo ecclenam 
meatn etc: niet wel, en zag 
zich verpligt het altaar te 
yerlatèn (*), «onder twijfel 

| hét Uitwerksel èeflër bittere 
doch heilzame wederherln* 
nering, welke met grond 
doét vooronderstellen • dat 
zijn hart ïiiejt geheel geslo
ten Was, voot de toegene
genheid , dié èlk ,kind der 
Catholijke Kerk aan dieft 
grooteii stoel, het middel* 
punt der vereenigittgeh één
heid;, toedraagt, aan den 
stoel i waarop het gezag van 
5, C. in den persooh vaft 
deszelfs Stadhouder zich op 
éêtte wijze ontvouwt» <N* 
voor dB ware geloovigefi» 
zoo indrnkverwekkend, zöo 
luisterrijk en zöo vertróoS* 
tend, en tevens aoö nood
zakelijk is. V om dte ketterd
en en scheuringen reeds ifi 
derzèlver geboorte te ver* 
Stikken» 

HOSTHÓRST (GiRAftDWSH 
eëii Nederlandschft S*biMleï 
en kvvèekeling van den m-
roemlën BI.OEMAABT , w**a 
ïtt 1592 te Utrecht geboren* 
en overleed t e ^ f i » » 
ge in 1662, den roem nala
tende van eet» uitmuntëWt 
kuïi%tenaar en «en regtscha* 
pen ntón te z|fl geweest» 1»'J 
vormde zich voerMWreMifcit» 
ItttHë, en daar,bijna a l*"" 
ne beelden door JfaardiéBt 
verlicht werden , te«t*ifl^*y 
van dë Italianen den %ij«n*W« 
van delle notie}. Bij *»«»** 
te vöötal Hit in bef ver««»r* 
digen van nachtstukketi, *» 

(*) Deze. bijzonderheid i« «eer aeker. Ik heb dezelve uit den mon» 
var, den eerbiedwaardige» geestelijke vernomen, die hem de nu» diende 
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wordt voor delft eersten gjjneÊ 
kunst, in die soort van 
schilderwerk gehouden» £Den 
laalsteif t$d van zijn letten 
werkte'hij veel op het lust* 
«lot, Aèthuif in hetBosch, 
te l*Qmvenkagei, wftar i)pg 
èênige zijner sehoonste stui
ken voorhanden zjjn. Ondet 
z|jné vübrimamste voortbreng
selen telt mên* de verloren 
zoon} eëhè tiüdë vrOtow^bij 
lamplieht Aètar geld lellen* 
de, PriAmsy zich de han
den wètitchmdé, de hwafi* 
talver•téene nederl&ting van 
het kruis, eenen H.SXBAS-
TiAWsi enz. .-i--WuAB» 
HoNTHöRst, bjcöeder vanden 
voorgaande, te Berlijn, in 

• 168S overleden , heeft por* 
toetten nagelaten^, 

HotmvERos (dom BERNAR-
..*?*)",> ëen Spaansche bene
dictijner , hoogleeraai? in dé 
godgeleerdheid aan dé mU 
versiteit van Ovièdo, daar
naoverste zijner congrega
tie in Spanfè, en eindelijk 
Wsgehop van Calakorra, o-
verleed in 1662, Mëtt heeft 
ven hem eene verhandeling 
tegen de slappe Caöuisten, 
geteld: Lncrymez tnilitan* 
«* ecclesia», 

**r ?00I)(sAfflUBL), een En. 
gelsch admiraal, i» 1735, 
te mtleigh, in $ommerset 
P™*»!. ging reeds in zij-
"* vroegste jë«gd , aa» boord 
j j \ e e n oorlogsschip, en werd 
^ «et begin van den iseven-

, A 

jarigen oorlog tofe den sang 
van kapitein verheven* Hij 
verkreeg kort daacna het be
vel over de Yeslaalsche 
maagd, een fregat van 32 
Stukken, niet hetwelk hij 
zich van het Fransche fret 
gat de Bellona, meester 
maakte. In 1780 werd hij 
tol baronnot en admiraal be
noemd. Hij bestreed alstoen 
den graaf- DE GRASSE mej. 
feëhig voordeel, en voerde 
vervolgens onder sir BRTFD» 
GES, later lord KODÏSKÏ * het 
tweede bevel, inde gedenk
waardige gevechten, van den 
14 April, waarin ds graaf 
DE GRASSE werd krijgsgevan
gen gemaakt. Na den vrede 
van 1783, werd hij tot pair 
van Ierland f en later tot 
lord der admiraliteit verhe
ven. Toen de oorlog met 
Frankrijk Op ni««w losbarst
te , werd de admiraal Hooi* 
naar de Middellandsehe Zee 
gezonden , alwaar hij , mot 
behulp der koningsgezinden 
van bet Zniden van Frank" 
rifh , en der Spaansches» 
NapolitaanscIiB vloten, zich 
van Touïon meester maakte. 
1)e' veldheeren DOPPET en 
DUGOMMIER , door BONAPAR
TE , toenmaals officier der 
artillerie, ondersteund ,nood
zaakten hem weldra de stad 
té ontruimen- Maar alvorens 
dezelve te verlaten, wild» 
de admiraal Hoon er sporen 
Van zijn verblijf in nalaten : 
h|j beval aan air SIONEY 
SBMTH > *»J de ooriogaschepe» 
4 
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te verbranden , die in de ha
ven waren; en dil vernie
lingsbevel werd met evetizoo 
Veel ijver voltrokken , als de
zelfde Engeischen , eenige 
jaren later, in het vernielen 
der Deensche zeemagt voor 
Koppenhagen aan den dag 
legden. Na deze roemrijke 
heldendaad, ging de admi
raal HOOD, de haren van 
Genua blokeren, van waar 
hij naar het eiland Corsika 
stevende , van hetwelke hij 
zich bij den tweeden aanval 
meester maakte; maar de 
Franschen verdreven hen» bij
na even zoo spoedig weder 
van hetzelve; en alstoen be
gaf de admiraal Hoon zich 
naar Engeland, alwaar hij 
in 1816 overleden is* 

HOOPT (PrETEK COHNEMS) » 
de zoon van' den bekenden 
Amsterdammer burgemeester 
CORNEMS PIETERSZOON HOOFT, 
was een Holiandsche ge
schiedschrijver, - werd te 
Amsterdam den 16 Maartin 
1581 geboren, en overleed te 
** Gravenhage , den 21 Mei 
1647. Er bestaan van hem: 
1." Blijspelen 3 punt- en an
dere gedichten, die minder 
gelezen worden, dan zijne 
geschiedkundige werken. — 
2.° Nederlandsche Histori
ën , van den afstand van KA-
REÏ. V, tot in 15S8, waar
van er in 1703 eene goede 
uitgave in 2 dl n in f0l, i„ 

hetlicbtverscheen. Dit werk 
Bevat een omstandig verhaal 
van de kuiperyen van het 

kabinet en van de beweging 
der legerbenden ; de schrij
ver beschouwt in hetzelve 
dikwijls de zaken op zijne 
wijze', en komt niet altijd 

| overeen met de best onder-
rigte geschiedschrijvers. — 
3.° Leven wn ÏÏENDMK den 
gr ooien, koning van Frank
rijk enNavarre. —>4 "Ramp-
zaligheden der verheffinge 
van den huize . Medici*. — 
5 ° De werken van TACtTUS 
in het Nederduitsch vertaald. 
— 6.° Brieven. [Het eerste 
en de vier laatstgenoemde 
werken , zijn rnet andere los
se stukken , als een vervolg 
op de Nederlandsche His
toriën gezamenlyk in 2 dl.n 

in fol. uitgegeven, Amstef- . 
dam, Lei/den en Utrecht, 
1704]. 

HOOGB Of HoOGHE (ROMA-
NUS .VAN) , een Holiandsche 
teekenmeester en graveur, jn 
de 17.eeeuw te 's Graven-
hage geboren, bezat eene I*-
vendife verbeeldingskracht, 
die htm dikwerf in de. war 
heeft gebragl. Hij verdxent 
weinig lof, wat de naauW-
keurigheid der teekenmgen 
de-keuze der onderwerpen 
betreft, die voorwet groot
ste gedeelte, weinig metd« 
goede zeden strooken endtih 
geen groot denkbeeld vandw 
fles schrijvers geven- Men 
heeft echter verscheiden pla
ten van hem, die eenenwy* 
zen kunstenaar waardig21-*"' 
zoo als die tot ^e ffeschte-
denit van het Oude en ^eu-
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Me Testament van BASNAGE ,. 
ÏTO^i in foj. behoorende. 
Die des Bijbels me t Hol-
landsche verklaringen , 1721. 
Die der Egyptische hiero-
glyphen, Amsterdam 1735 
enz. 

« HOOGSTRATEN (JACOBUS VAN), 
dus genoemd, Wijl hij te 
Hoogstraten, eenstfadje, in de 
Belgische provincie Antwer
pen geboren werd , was hoog
leeraar der. godgeleerdheid te 
Keulen, prior van het do» 
ininikaner klooster dier stad , 
en geloofsonderzoeker in de 
drie kerkelijke keurvorsten-
dommen. Hij geraakte groo» 
telijks in geschil met REUCH-
MN, dien hij niet zonder re
den als den nieuwen gevoe
lens gunstig beschouwde. 
(*ie REUCUIMN). Al de sek-
tanssen en ERASMUS schil
deren zijn hart op eene on-
*oordèelige wijze af ; ,maar 
net was de post van geloofs-
onderzoeker, waarvan hij de 
verpligtingen metijverwaar-
«am, die hem gehaatmaak
te ' HJJ overleed te Keulen 
in 1527. Men heeft van hem 
een aantal werken over de 
wederleggende godgeleerd
e r e pater ECHARD , I I 
u*i blz, 67, 

• ^ « S T R A T E N (ÜAVrD VAN), 
*« i058 te Rotterdam gebo
den, Was doctor in de ge-
neeskunde, en later conrec-
Z . r L a tÖnsche scholen te 
Sterdam, alwaar hij in 

A a 

-1724 verdronk , of ÜBver na 
verloop Van acht dagenover-
leed, aan de gevolgen van 
eenen v a l , in de gracht van 
de Geldersche Kade, door 
eene dikke mist , verblind 
zijnde. Men heeft van fa-em: 
1." hatijnsche gedichten, 2 
dl." in 8.vo, die buiten zijn 
collegie weinig bekend wak
ren., — 2.° , Nèderduitsche 
gedichten, I D.l in 4.«>. —. 
3.° ISèderduitsch en La-
tijnsch woordenboek. — 4.° 
Aanteekeningen op CORNE» 
ÏAÜS NEPOS en TERENTIUS. 
— 5.° Eene uitgave van P H Ë -
DRUS in 4 .w , tot gebruik 
van den prins van Nassau, 
in welke' hij de ad usum 
.delphini heeft nagevolgd.— 
6.° Een goede Uitgave der 
gedichten van JANUS BROEK-
HUSIUS , in 4.W. 

•f HOOGSTRATEN (SAMUBKI 
VAN) , te Dordrecht, in 1027* 
geboren, leerde de eerste 
gronden der schilderkunst, 
onder zijn' vader, die hem 
vervolgens als leerling bij 
REMBRANT VAN RYN plaatste. 
Hij volgde eerst de wijze van 
zijnen meester; maar week 
langzamerhand weder van de
zelve af, en zette zich aan 
het schilderen van portret
ten. Door eenen loffelijken 
naijver trachtte h i j , de be
kwaamste zijner kunstbroe,» 
ders te evenaren en zelfs te 
overtreffen. Hij stelde aller
lei voorwerpen voor, en boot
ste dezelv* zoo natuurlijk na > 
5 
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dat zelfs de kenners erdoor 
•bedrogen Werden. Hij reis-
4ei l&arI tal ië ' , ; kwam te 
We$toen,' alwaar keizer FER» 
'niNAKD hem eene gouden ke
ten met eenen gedenkpen
ning van hetzelfde metaal 
schonk; 'eindelijk te Rome 
gekomen zijnde, hield hij 
zich bezig met het copiëren 
der beroemdste oorspronke-
lijken en dè oudheden, wel
ke in die groote stad gevon'. 
den worden. Van daar begaf 
hij zich paap Engeland, van 
waar hij , na zich eenigen 
tijd te hebben opgehouden , 
Wed«r naat zijn vaderland 
overstak. *•*- JVlen Knoet hem ; 
niet verwarren'«iet THËODO» \ 
RUS vm HOOGSTRATEN, in ; 
ÏS96 te Antwerpen geboren , 
die zich evenzeer inde schilr 
derkunde heeft geoefend, doch 
minder beroemd is gebleven. ; 

ff Hoee-VMET (AIRNOI<D), 
een •Bollandsche dichter, io 
Ï687 te Vlawdingen gebo.-
ren , alwaar hij raad in de 
vroedschap was, en in 1768 
©verleed y heeft zich zeer be
roemd gemaakt door zijn 
dichtstufc ABRAHAM de 
Aartsvader \ <*«der 4e t>»st« 
voortbrengselen van den Ne* 
deriandscheti «sngberggeflu-
raide de I8« eeuw gerang
schikt. Dit wea-k 4n 1727 in 
4-.» in het Ifejh* gegeven , 
werd reed* in W76 , te Rot, 
terdam voor de negende maai 
herdrukt. Itfog heeft men van 
bem epm berijmde vertaling 
der Jaarboeken van Ovtnim 

vs, 1719 én 1730 in 4 *a. 
Mengeldichten , 1787 ,2 dl.» 
in 4.to; een djichtstuk Zij' 
debalen genoemd, hetwelk 
de beschrijving is van een 
landhuis in de nabijheid van 
Utrecht enz. < 

; HOOKE (ROJBËRT) , e«n Kn-» 
gelèch -wiskunstenaar, In 
1635 te Ftishvmter op het 
het eiland Wight gebaren* 
was lid van de koninklijke 
maatschappij van Lmden, 
en onderwijW deAW'öètkari-
de in die'stad. Hij verbe
terde de vergrootglazen, vond 
de zakuurwerfcen uit» *» 
maakte onderscheidene OM* 
dekkingen in de »atu«rk«H« 
de , de natuurlijke hislösie 
en de wiskunde. Hij be
weerde helieerste' denkbeeld 
te hebben gehad Van <te *£»<-
raalveer, Welke dient om 
de onrast der zakünrwerken 
te regelen. HUIGENS eigene 
er zich de uitvinding van 
toe; maar hij bew«erde Wt 
.dit geheiaidoorOï.DEMBURG, 
secretaris der koninklgKe 
«ïaatschappfj -, Was ruchtbaar 
gemaakt, <m t»«trok dezen 

daarom in regt«n : hij scheen 
•regt te toAbben <*gen «w-
«EfJS, e* overtuigde hem 
door de dagteekeninge» 5 n»»"*1 

hij was niet even zoo geluk
kig ten ©pzigte wan &* «M 
•HAürKï-EcrHiLE. « i j '**!., 
i« l«t56 wta de ksninklgke 
maatschappij «en pfan voor» 
over de w|j»e» «*» i@ s , a 

Londen weder op te hmmm, 
die door den brand vermeld 
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•was i hetzelve behaagde bij
zonder aan deze maatschap
pij ; Je lord-majoor en de 
atdermans verkozen hetzel
ve boven dat van de stads-
bouwlieden, en het is groo
tendeels volgens dat plan, dat 
Londen herbouwd werd. Hoo-
KE werd Vervolgens, bij eene 
akte van het parlement een 
van de stads bouwheeren, in 
welken post hij een groot 
Vermogen verzamelde. Hij 
everleed in 1703. Men heelt 
Van hem verscheiden werken 
in het Engelsen, de voor
naamste zijn: 1.° De Mh 
vroscopia, of Beschrijving j 
dier bijzonder kleine ligcfia-
»'*», door het mikroskoop 
waargenomen , in fol. Lon* f 
* * i 1667. — 2.° Proeven 
«•>«*• -de mrkluigkunde, ïn 
j ' w Men heeft na zijnen 
•nood, een <leeï in fol. met 
andere Werken van dien 
Schrjjver gedrukt. Zijne Le
vensbeschrijving wordt aan 
«et hoofd dier verzameling 
gronden. .£Hij vond, zegt 
™*» dertig verschillende 

• J»»«en uit, óm in de lucht 
üLv U e8 e n» «f öm aich op 
«*« grond eh in het water 
J*» zeer snelle beweging 
£ geven- m a a r fa meestë 

! ? / * * .Stomen, flif legde 
* J ook met het beste ge-
^ ' g o p de sterrekunde toe, 
™ «laakte waarnemingen op 
p l a n e t e n , JapHe^ Satur-
x?ll e.n *§m wachters, 
r® t 0P bij beweegbare vlak-
*«» meende te sfen* Hij 

. hield zich met eene soort 
Van /<?fo#raa/bezig,en toonde 
begaafdheden voor de bouw
kunde, in de plans, welke 
hij gaf voor het nieuwe Béth-
lehem van Londen, van het 
ziekenhuis van Hokton, van 
het hotel van iïlontaigu, 
van het collegie der genees-
heeren en van een tooneel. 
Behalve de reeds genoemde 
werken gaf hij er< andere in 
het licht, over de sterfe-
natuurkunde, enz.]. '• 

* HOOKE (NATHANIEL) , een 
Engelsen geschiedschrijver, 
in 1690 geboren. Hij was 
Catholijk en zeer aan het 
huis der STTJAKTS gehecht; 
een boezemvriend van POPE 
zijnde, was hij het , die 
bij dezen beroemden dichter 
eenen Koomschen priester 
bragt, om hem in zijne laat
ste ziekte te doen biechten. 
Hij stierf in 1764 en heeft 
nagelaten: '!•«* De Romein' 
sche Geschiedenis van de 
Stióliting van Rome tot de 
vernietiging van het gemee-
neöest, Londen, van ï 730 tot 
1764, 4 S.n in 4,*® Dit 
Werk, dat het beste van 
HOOKE i s , had veel opgang, 
en men haalt het nog in En
geland &m. Elk •der deekn 
wordt voorafgegaan door Re
devoeringen en ériti*e&e 
Aunmerkingen, <K® alteen 
een werk konden uitmaken* 
(Zie HOOKE in bet volg««*8 
artikel). —-.-fi.* JammerA4n-
gen ever -érn R-&mein*ehe% 
Senaat, Lsnden, lïèB, in 
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8.vo, een zeer geacht Werk. 
— 3.° Verslag van het ge
drag , dat de hertogin wedu
we van Marlborough aan het 
hof heeft gehouden , van den 
oogenblik af, dat %ij er 
kwam, tot in hetjaar 1770, 
'sGravenhage, 1772, in8.vo 
NATHANIEI» HOOKE, schreef 
met sierlijk- en zuiverheid; 
hij had eene uitgebreide ge
leerdheid ,• en muntte onder 
de goede letterkundigen van 
zijn tijdvak uil. Hy was 
door de fortuin slecht be
deeld en bet is om deze re
den, dat hij aan zijnen zoon 

•LÜCIUS JOZEF verlof gaf, om 
zijne, sjtudien in Frankrijk 
te gaan volbrengen en et' te 
blijven. Dit, besluit keerde 
ten vooi'deele van den laat-
sten , die het onderwerp van 
het > volgende artikel uit
maakt* 

* HOOKE (Lücius JOZEF)» 
leeraar der Sorbonne, en 
zoon van den voorgaande, 
\verd te Dublin, in 1716 
geboren. Naar het voorbeeld 
van vele Ieren, ging hij zij
ne studiën te Parijs vol
brengen , volgde de lessen 
op het seminarie van Saint 
JS'icolas dn Chardonnet en 
werd als doctor der Sorbonne 
in 1736 opgenomen; vier j a 
ren daarna, werd bij tot 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid van dit beroemde huig 
benoemd, en den 18 Novem
ber 1751 , stond hij de be
ruchte thesis van den abt 
BB PRADES voor. Hij had 

dezelve reeds onderteekend, 
zonder dezelve te lezen, ge
zamenlijk met den syndicus 
en den graot-studiemeester. 
Zij werd in de tegenwoor
digheid van de geheeJe fa
culteit; van acht hoogleeraars 
in hoedanigheid van censors 
en van HOOKE, die als voor
zitter; fungeerde, verdedigd. 
Vele punten derzelve wer
den aangerand en verdedigd» 
maar niemand scheen den 
waren geest van de to» 
te ontdekken. HOOKE nam 
zelfs het woord op , in de 
voorstellen, die tot de won
derwerken betrekkelijk Wa
ren, waarop de antwoorder 
was blijven steken ; hij ver
dedigde daarenboven, erover 
dat punt deleer van ie thesis. 
Deze bijzonderheid wordtin 
de Nouvelle» Ecclésiastiques 
van 1752, bladz. 35 vermeld. 
HOOKE kwam weldra van 
zijne dwaling terug, en de 
thesis beter nagezien , wera 
aan de vergadering van prtma, 

• mensis van December ver
wezen. De syndicus DUGARD 
trachtte in den begmne de
zelve te ontschuldigen', maar 
HOOKE verklaarde uitdruk
kelijk • dat hij zi)n e ° n d e r " 
teekening herriep, het waren 
de leeraars LEI-AEGB en L«-
ROUGK die het eerste de M-
sis aanklaagden. De afge
vaardigden belast, om dezelve 
te onderzoeken, deden hun 
'berigt den 15 December, erj 
de faknlteit oordeelde, d« 
thesis verwerpelijk, verbood 
aan DE FRADES de Verdere 
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waarneming zijner bediening, n 
terwijl de afgevaardigden be
last werden , van de ver
schillende stellingen aan te 
teekenen. In de prima men* 
sis van Januarij , die deri 4 
plaats had, beleden HOOKE 
en DE LANGLE groot-studie-
meesters, terwijl zij de the~ 
sis veroordeelden , hunne on
achtzaamheid en legden beide 
schriftelijk hunne Verklaring 
af j die van HOOKE was in 
het Latijn;- dezelve is in 
zijnen brief van den aarts
bisschop van Parijs gedrukt, 
in 1763. Hij bekende er ook 
zijne nalatigheid in v zocht 
zich te verontschuldigen , en 
deed zijne openbare geloofs
belijdenis in zeventien arti
kels over de in de thesis 
veroordeelde punten en hij 
verwees te gelijkertijd tot 
zijn werk de grondbeginselen 
«er natuwlyke en geopen
baarde^ Godsdienst, om zich 
*?" zijne leer te verzekeren. 
Na eenige woordwisselingen 
besloot de faculteit, dat 'de 
«ne onderteekenaars van de 
thesis, te weten de syndicus , 
de groot>studiemeester en 
HOOKE openlijk in de ver
gadering van den 5 April 
zouden berispt worden , zij 
werden z«lks werkelijk en 
ontvingen deze berisping 
™et teekens van berouw; 
«ene strengere straf wachtte 
Ben- De kardinaal DE TEN-
CIN provisor der , Sorhonne, 

""!* een Lettre de Cachet 
*an den 3 MeilT52te~weeg 
'«oor hetwelke en op zijn be 

v e l , de abt HOOKE van zijnen 
godgeleerden stoel ontslagen, 
en vervangen werd door den 
leeraar LECORGNE DE L i c -
NAY. Het was te vergeefs , 
dat de sijndicus van de fa
culteit van godgeleerdheid, 
de andere leeraars, de hoog
leeraars van Navarre aan 
den kardinaal te zijnen voor-
deele schreven.' HOOKE ont
ving daarenboven het bevel, 
om fo'Sorbonne te verlaten. 
Deze maatregel zal niet ge
streng schijnen , indien men 
in aanmerking neemt, dat 
de bedoelde thes i s , eerst 
door nalatigheid toegelaten 
en Vervolgens herroepen, een 
voorwerp van ergernis w a s , 
niet alleen te Parijs , maar 
in geheel Frankrijk, en dat 
deze ongelukkige zaak wa
penen aan de wijsgeeren ver
schafte , zoo talrijk- en zoo 
werkzaam in dat tijdvak, om 
de Sorbonne en de godsdienst 
in een belagchelijk licht te 
stellen. Echter werd PRADES 
twee jaren later weder in 
zijn ambt hersteld, alstoen. 
haastte HOOKE zich , om 
aan dein kardinaal VAXËNTI, 
staatsminister van BeNEnrc-
TUS X I V . , alsmede aan den 
kardinaal DE TENCIN te schrij
ven , en hij verkreeg de in
trekking van het lettre de 
cachet, maar niet de terug
gave van zijnen leerstoel. 
De koning Btond hem niette
min een e jaarwedde toe. De 
leeraar HOOKE haastte zich 
om zijne verklaring van den 
4 Januarij 1752 in het licht 
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te geven, die hij in dé ver* 
gadering , van de faculteit 
voorgeleeen had en die zich 
in het vervolg van het uit
treksel bevindt, «ver dehe» 
sluiten van de faculteit van 
godgeleerdheid over hetzelf
de onderwerp; deze uitgave 
is «venwei niet dezelfde als 
die, welke de faculteit in 
het licht gaf, en die ten ti
tel voert Ac fa sacr& facul» 
taf is parisiensis circa JoAir-> 
XUM MAR.TISUM DB PftA' 
vest, adjunct is inttrumen* 
tis; Parijs, GARNIER, 1754, 
in 4.to.. Middclèrwijl plaat
ste HOOKE zich in den raèg 
om . den leeraar LEFÈVHE , 
hoogleeraar van de Sorbonne, 
op te volgen , en den 22 April 
had de verkiezing plaats, 
onder het voorzitterschap van 
d«n heer DE BEAUB/IONT, aarts
bisschop van Party's* De 
aartsbisschop droeg tot den 
leerstoel vo»r den leeraar 
FR,VNorscus PETIT-JÈAS* Bi] 
d« -derde stemopneming had 
HOOKK «ene «tent ineer dan 
zijn mededfrnger, inaar ds 
heer DE BEAUMBNT Weigerde 
van tot- HOOKE te besluiten, 
die »i*h door den keraar las* 
pévflfiliet installeren. Daar
mede^ niiet voldaan, wendde 
hij «tab tot «bet qparfemewt, 
éê* M$n vetxoebstthMi **«*-
nami, «en d*s venkieaiug 4oar 
eJfen fcedkiit <Vm den ,6 Mei 
1762 bevestig**, ©e Sor-
b&kne weifelaar*» wkh mk 
ften >vooiidie*fe vm HBOBR» «« 
bsesnoennle f»ti»%B«raairtigdan 
«mi rfefcw z«ak sso«*tie«etten, 

de Ieeraar* Vli.i-BViEii.tE, 
RUUIAIER én LADVOOAT. Zij 
beriepen alp van inbreuk op 
de regten tegen den aarts
bisschop! éene raadpleging, 
van vier en,zestig bladzijden 
Werd den 5 Juli} ten voor» 
deele van HOOKE door de ad» 
vokaien MEY, I»HÉRMINIBR» 

C E L M E B , DE Ï.A MONNÓYB,'. 

PIALES en GEBÖIE». geteev 
kerid; andere advokateh on»> 
derteekenden »r den 4' Decent*-
ber eene andere; tegen, ««*-
men antwoordde er op in dett 
naain van de Sorbonne doojr 
een® memorie van twintig 
bladzijden. Dergelijke baft-
delwi|zen konden den aarts
bisschop niet dan gevoelig 
kwetsen; de Sorbonne hield 
dus eene nieuwe vergadering 
om over de beroepingvan 
inbreuk op de regten te raad
plegen , die. de drie leeraars 
ten voor deele van HOOKE op 
hooger jpegt beroepen hadden*. 
de njoerderheid was van ge-
vo»Jen, dat men het«eIM> 
on*k«nne« zoMïle, maaröoo* 
K« , idie zich nooit zoo werk-
zaaan gartoend had» hém*? 
d«ss anïtóren daags dl* vnn 
inèreuA op de <regien* M» 
zijia «eigen naam, herge?»«en 
nfcuw «wnnis va* ó'»B 12 
Aagüstos 17fi3*ewaeg%a*£t* 
dat hem fin zif#èn post!»***** 
haafd». De Jieer m «EA«*-
MONT éeèi tosen in d« «ett»*-
Rarriën «rerbae&en , d« les»»» 
va« ÖOÖHK te *oIgen y »» m* 
ae *ob»al vmi «ièh <wl«^"* 
Hg *wg*te tdiGii SST DetK*nb*r' 
1763, «KB &»n sm^te®*8® 
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«enen "brief; van zeventien 
bladzijden en dien hij in het 
licht gaf» in welken hij 
hoofdEakelijk zeidc: * Dat 
men hem niets dan eenena^ 
latigheid in de zaak van DB 
PRADES te verwijten had, 
maar dat hij dezelve geboet 
had door alles, wat er voor* 
gevallen was} en dat, ter
wijl men toegevendheid je» 
gens de voornaamste schul
digen gebruikte, men zich 
niet, gestreng moest toonen 
ten opzigte van dengenen, 
dien men niet dan van on-
voprzigtigheid kon beschul
digen/' HOOEÈ beschuldigd 
de vervolgens in denzelven 
den aartsbisschop van de 
aorbonne te vernederen en 
te kwellen, tiit hoofd© van 
oe achting, •die zij hem he-
Jwtën had. Achter desen 
»«e¥ vitrdt mien *egtvaardi-
gfende stukkenv die bijha de
l f d e *,jn>HÏS die,'welke 
«00KB Teieds had publiek ge
maakt, Het parlement maak
te melding van deze zaak in 
««szelfs beruchte vértoogen 
Uegen den aartsbisschop) van 
den 29 Febi-narij 1764. De-
f twist tusschen de Sor-
vlTl e n '** aartsbisschop 
van fwrtfa hïagt eene nieu-
2 e'gernis te weeg, öf, 

l«epen twaalf jaren, dat de*e 
«f|«rms duo^e. Middfehsr* 
.«JT werd H T O K E e en der 
^öissapbsen W dë fa-
g * * m godgeteerdlreM 
r ° e m d , bm^en««rfevns 

fc*8 'te öftiaerroteben 5 

de andere leeraars waren LR-
GRAND , t»E N A N S OE S A I N T -

SutPiCE en vader BONHOMME ,' 
een Franciskaner monnik* 
allen maakten een ontwerp 
van censuur tegen het onder
havige boek* Men Jas het 
ontwerp in de prima mensi» 
van Augustus 1762 voor , en 
men handelde er de volgen
de dagen over. Het werk 
van BOOKE werd in deJSou* 
iselles Eccïêsiastiqueg gèpre-
zen, maar men beweert er 
in , dat het door zijne ambt- • 
genooten verminkt .werd. 
Hoe hét ook zj[j, de'abt' LAD« 
VOCAT» die in de Sorbonnê 
den leerstoel voor het He* 
breeuwsch bekleedde, dóór 
wijlen den hertog van OR» 
LPANs gesticht, in 1765 ge
storven zijnde, beJcwajn BOO
KE dezen post,, gelukkig den 
leerstoel van godgeleerdheid 
te verlaten, <lie hem niet 
dan onaangenaamheden vei* 
oorzaakte. Bij bekleedde zij'-
nfcft nieuwen leerstoel slechts 
weihige 'jaren en werd in 
Ï7®§ 1M opziener vah de Mn* 
züF$mctie bibliotheek be-
ttoemd. ï)aar BOOKE tijdens 
de omwenteling, in 179i den 
burgerlijken eed niet had 
willen afleggen, verloor Wj 
jsfjnea post. Hij begaf zich 
naar Saint'-'Cloiid en over* 
leed er d«n 12 Api*l 4796, 
iw den toudtardom Va«-fech*fg 
jaïeh. ®e feculfieit van gfclk 
gtiê&rêktiiift-, feegt e*h »cJr-rïf> 
v«r, veMrö^wde feteM #e*e* 
lar»gt<$k*itë «aagfelegöötefe» 
ih h*t tmk vm leeip-toe» * • 
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asft nam meer dan eens , in 
de, toebereidsejen, harer be-
pordeelingen den arbeid en 
de navorschirigen van dezen 
bekwamen godgeleerde aan* 
Men heeft van hem: 1.° Re-
ligionis naturalis et revela* 
t&priwipia, Pari/s, 1754, 
3 deelen, in 8.vo, herdrukt 
in 1774» *net vermeerderin
gen door de zorg van D, BKE-
WBR» een Engelsch Benedic
tijner monnik; het eerste 
deel bevat de natuurlijke god
geleerdheid en de beginse
len van de zedeleer en der 
regtsgeleerdbeid; het tweede 
handelt over de geopenbaar
de godsdienst, het zij Mo
zaïsche, het zij Christelijke; 
het derde bevat de grondbe* 
ginsèlen van de Catholijke 
godsdienst, die veeleereeno 

'verhandeling over de kerk 
aijn» Bjj het begin van het eer
ste deel vindt men eenen brief 
,van HOOKE vanden 1 Maart 
1773, aan zijnen vr iend, 

v D . BREWER , en aan het ein
de van het werk "leest men 
©r den regel des geloofs door 
"VEKO. — 2.° Gedenkschrift 
ten van den maarschalk R E B -
WJCK, met aanteékeningeh, 
1778, 2 deelen , in 12.mo;1 

HOOKE heeft in het Fransen 
Vertaald 3.° de redevoering 
gen en criiitche wnmèrAiw 
gen van NATUASAEL HOO* 
Ks.i zijnen vader, 1770 tot 
1784, 3 deelen, in 12.mo, 
IJami de la Religion et du 
«o»zegt .d i .32 ,b ladz . 169): 
«Degene, die HOOKE.in het 
ambt van bibliothecaris opi-

volgde, was GASPAR WICHEL , 
meer onder den naam van den 
abt LEBLOND. bekend, en die 
door den heer BABBIEK; wordt 
geprezen* LEBLOND, die te 
l'Aigle in Normaiidye, den 
17 Junij 1809 is gestorven ƒ 
was een vriend van DIJPUJS * 
en had veel deel aan de uit
gave van het \verk over den 
oorsprong aller godsdieh* 
sten; dit is genoegzaam zeg
gen , welke de gevoelens van 
dien abt waren» een der vu
rigste , om zijnen staat te 
verlaten , gewone bezoeker! 
der clubs, én die men ge* 
looft den schrijver te zjjn 
van buitensporige verhande
lingen." 

HöQKEK ( R I C H A B D ) , een 
Engelschè godgeleerde» in 
Meeester geboren, is bekend 
door een werk , getiteld «« 
kerkelijke politie, in het
welk hij de regten d t f W 
glikaansche kerk verdedigt. 
Hij overleed in 1Ö00, wden 
ouderdom van 46 jaren. Men 
heeft van hem leerreden en 
andere in Engeland op prys 
gestelde werken. 

HOOPER(GEOBGE), een En
gelschè schrijver, ^ Gnm-
ley, in het g r a a f s c h a p ^ ' 
oester, in 1640 geboren • 
was zeer ervaren In d e W l , 
kunde en in de oostersebe 
talen en wetenschappen, 
werd bisschop van BatïV* 
Wells en wees het bisdom 
Londen van de hartd. n.F 
was kapellaan van. koning 

file:///verk


H O O. 417 

KtREr, I I . , in 1685, en o-
verleed in 1727. Zijne Ver
handeling over de Vatte t 

in het Engelsen, in S.vo, i s 

belangrijk. Die over de aiï' 
de maten, Londen, 1721 , 
in 8»VP, is zulks niet min
der; en beide zijn vol ge* 
leerde aanmerkingen. 

•f HOOUN(HERMANÜSVAN), 
'Zeven en twintigste bisschop 
van Utrecht, volgde in 1150 
op HERIBERTUS. Hij was 
proost van den H. HI'ERONY-
MOS te Keulen, en werd als 
tegen wil en dank op den 
stoel van Utrecht geplaatst. 
Hij had tot mededinger F R E -
WSRIK VAN HAVEI, of HAMEI.; 
doch behield «en voorrang 
door de gunst van dein graaf 
*an Holland. Twee jaren 
«ter , l i e t j volgens BEÜTA , 
j e n do°r den paus afgezon
den kardinaal, VAN HOORN 
enzijnen mededinger te Luik 
Romen. Eindelijk werd door 
tusschenkomst van keizer 
JJoKNBAAD, het bisdom aan 
«ERMANUS toegekend; maar 
zulks Verdoofde niet geheel 
e» a l het geschil, dat tus-
««hen hen bestond. HERMA
N S bekleedde de bisschop, 

gelijke waardigheid gedureri-
T „ z

0
e « > r e n , en overleed 

f?" S p a a r t 1156. H r h a d 

;»LQpVO,SwGoDBF8iD0i van 
tineenen. 

f HOORN ( JOANNES VAN ) , 
eén Hollandsche arts en heel
meester, in 1621 te Amster
dam geboren, overleden ia 
1670, hoogleeraar der ont-
leedkunde,'te Lezjden, heeft 
verscheiden werken over zij
ne kunst nagelaten, onder 
welke mij willen aanhalen: 
1.° Exercilationes anatomi-
coef Lüi/i% 1649, in 4."> — 
2.? JVovus Duclus Chylifc 
rus, nunc primitm de linea-
ius, descriptus et erudilo» 
rum eivamini propositus ( 

1652 , in 4.">; in dit ge
schrift , hetwelk, volgens 
MORÈRI , in 1651 te Leijden 
zou gedrukt zijn, beroemt 
de schrijver zich op de .ont
dekking, die de naam van 
JOANNËS PECQUET heeft on
sterfelijk gemaakt, eene ont
dekking, welke deze laatste 
heeft beschreven, in zijne 
Experimenta nova anat, etc* 
Parijs , 1651, in 12.mo __ 
3.° Microcosmus, seu bre-
vis manuductio ad hist. hu» 
mam corporis, enz. ib. 1660, 
verscheiden malen herdrukt. 
—- 4.° Microtechne , id est 
brevissima chirurgios metAo-
dits,ïb. 1663, 1668, Leip-
Zig% 1675 , in 8.vo —: 5," 
Observ, anat. medicce, A~m-
sterdam, 1674, in Ï2><» 
JOANNES VAN HOOHN heeft 
daarenboven de werken van 
LEONARDHS BOTAI. (zie dat 
art) verzameld, en eene ver
handeling de Ossibiis van 
GALENÜS in het licht gege
ven. De meeste der schrif-
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ten van VAN HOORN, zijn ge
zamenlijk uitgegeven met 
tianteekeningen door J . G. 
JPAOLI, onder den titel van; 
Opuscula anatt-c/iirurgiceB, 
Leipzig, 1707 in 8.vo 

HOORNREEK:, hoogleeraar 
der godgeleerdheid aan de 
.universiteiten van Utrecht en 
Leijden, te Haarlem in 1617 
geboren, en in 1666 over-
Jeden , heeft verscheiden god-
.geleerde werken , èn verhan
delingen tegen de Socinia-
n e n , Joden en afgodendie
naars nagelaten i de voor
naamste zijn: 1.° Eene we
derlegging van liet Socia-

.nismiig, 1650 tot 1664, 3 
dl.n in 4'.to Hjj had in dit 
werk de Catholjjken nietbe« 
hoeven aan te randen, die 
oneindig zekerder en bondi
ger grondbeginselen hebben 

t<lan de Protestanten , om de 
Soyinianen t met voordeel te 
besuyden,; want zoodra men 
eenmaal hst gezag der Kerk 
en de overlevering verwerpt, 
IR het onmogelijk eenige ket
terij tot zwijgen te brengen. 

(Zie LBNTULUS, Stitpip.) -
2.° Eene verhandeling' ter 
overtuiging 'derfden , Leij-
den, 1655, in. A;\o Zijn haat 
t ^ n de Catholnken", deed 
hem tegen hen , nog uitval
len doen , die hem van zijn 
doel verwijderen* -~3 . ° Ee
ne verhandeling tegten de 
ong»laovigen en hetters(on* 
der welke hjj zorg draagt de 
UuhoUjken te plaatsen). 17-
trecttt, 1658 in 8.vo H | 

werd door ARNOLDUS VAK 
POE£ENBURG, eenen Remon-
strant, wederlegd. — 4.p' Ver-
eeniging der Calvinisten en 
die van de Augiburgsche 
geloofsbelijdenis, Amster
dam , 1663, in 4.toEen werk» 
dat door ABRAHAMCA&ORIÜS , 
predikant te IVittenbergwo' 
derlegd werd. — 5.° Beoe

fenende godgeleerdheid, Heij
den , 1663, 2 dl.n in 4.w 
Eene compilatie van eenige 
Engelsche schrijvers. Deze 
werken zijn in het Latijn en 
in eenen 'duisteren en wijd» 
loopigen stijl vervat. 

HopiTAt. —Zie HOSPITA!.. 

-f- HOPPER of HOPPERU* 
(JOACHIM) , een regtsgeleer-
de den 11 November 1523 te 
Sneeh geboren.. Door zijnen 
moederlijken grootvader op
gevoed / leerde hij in Ae Ne
derlanden de falen enschoo-
né letteren en de regtsge-
leérdheid ie Parijs en te Ur-
leans. Vervolgens.ond.erwees 
hij te Leuven, en werd la
ter tot raadsheer in den groo-

ten raad van MecAeJenbe' 
noemd. In 1566, Wilde PW-
UPPIM H l koningvan.Sf>«*-

b\) hoogstdeszells per
soon hebb«n, om hem over 
de Nederlandsche aangele
genheden te - raadplegen. 
HOPPERUS diende die" vorst 
en de Catholijke godsdienst 
zeer, getrouw tot aan znnen 
dood, den 1.5Eteeember 157? 
te Madrid voorgevallen. » " 
heeft de volgende w«rken«a-
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gelaten: 1.' De jnri» arte 
lib. lil. ad JüSTlVTAWM. 
— '2.° De Obligationibni etc» 
— 3.° Dispositio in Libros 
Pandectarum. — 4.° Dit» 
positio in lib, IV. Jnstltu-
tiorium. — 5.° Jsagoge 
in veretm J arisprudentiam 
KonoTH-lu de jurist ac legnm 
condendarum scientia. — 6.° 
De jure publico. — 7.° De 
jure Civili privala. — 8.° 
De tabularegum FrititR enz. 

^ HOIUTI (KAKEL) , een Fran-
ciskanet- religieus , van 1693 
tot 1733, missionaris in Si' 
wa, is door de volgende wer
ken bekend: 1.° een Ver-
/taal zijner reizen , Rome, 
1759, in hetltaliaansch, op 
Jsrijs gesteld.' — 2.° Spraak-
kuntt èn Woordenboek der 
Sinetche taal, meteenVer* 
*lag 'der Siheschè gebruiken 
en 'ptegtigheden. — 3.° Ver
klaring der wijsbegeerte e ft 
gewijde boeken der Sineteti,, 
«Ö0iffvl759. In dit laatste 
werk straalt vele geleerdheid 
«Por; tnen kan zelfs zeggen, 
«at dezelve soms verkwist 
wordt, aan de verklaring van 
«aken, welke niet verdie-
ne,*Y dat men er zoo Vele 
•wetenschap aan besteedt. 

H°RA*rëRs fDEÏ <5jt fe de 
naam van drie Romeinsehe 
broeders, die tégen de drie 
£uRUTiëRS , uit de stad Al-
*«. ondeï de regering van 
„liatBs Hos-nwüsi in het 
jaar 669 vóósS, C. streden. 

Twee der HoRATié'Rs werden 
gedood; daar degene, die 
alleen tegen de drie CCJRÏA» 
Tiè'ns overbleef, beleid met 
dapperheid paarde, zoo ver
zekerde hij den voorrang aan 
de Romeinen. Daar de ver
schillende wonden, welke da 
CuRUTiè'its ontvangen had
den , hunne krachten ongelijk 
verzwakt hadden', zoo veins» 
de hij zich op de vlugt te 
begeven: dezelve door die 
list gescheiden ' hebbende , 
viel hij weder op hen aan, 
en velde hen na elkander 
neder. Toen de HORATIER 
in Rome terugkeerde , dood
de hij zijne zuster, die be
droefd scheon over den dood 
van een' der CuiUTiëfts, aan 
wien zij verloofd Was. Door 
de beide commissarissen, 
Welke TuLLüs benoemd had t 
"om hem te vonnissen, ten 
dood veroordeeld, beriep hij 
zich op het volk, dat zijne 
straf verzachtte. Hij werd 
veroordeeld, qni onder het 
juk door te gaan (dit was 
eene poort, uit twee gaffels 
bestaande, die eene derde 
ondersteunden; als eene be
spotting liet men ér de krijgs
gevangenen onder door trek
ken); maar te gelijker tijd 
rigtte men hem een zegetee-
ken op, aan hetwelk men 
den buit der drie CüRiATiè'RS 
ophing. Er is in de Grïek-
sche geschiedenis eene ge» 
'beurtenis, zoo "overeenkom
stig met deze , dat men ver
moed heeféy dat fle Bomei. 
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neri of Grieken naijveïigzijn 
geweest, om hanne geschie
denis met eenen trek te ver» 
rijken» welke tot die van een 
ander behoorde. ^Zie CRITO-
^AÜS,. Sommige schrijvers 
zijn van gevoelen geweest, 
dat de Romeinen deze soort 
van letterdieverij in de ge
schiedenis der Grieken had
den gedaan; anderen hebben 
gemeend , dat de Grieken, 
nog meer overdreven , en nog 
meer vrienden van het won
derbare dan. de Romeinen in 
hunne jaarboeken, eenen 
trek der geschiedenis van de 
laatste hadden overgenomen, 
Wat hier ook van wezen mo-

4^ge, indien de Romeinen of 
'Grieken deze gebeurtenis 
> slechts hebben overgenomen , 

bewijst dezelve nietminder, 
.' h<>e ver zij de dweepzucht 

des roerns dreven, en tot 
welke verschrikkelijke hel* 
-dendaden deze dweepzucht 
in staat is . 

HORATIUS, bijgenaamd Cö-
*cles, wijl hij in ,een gevecht 
een oog verloren had, stam
de van een' der drie in het 
voorgaande artikel vermelde 
broeders af. Nadat PORSEN-
m , in het jaar 507 vóór J. 
C. , het beleg voor Rome had 
opgeslagen , verdreef hij de 
Romeinen van den Janicu-
/«*, ea achtervolgde hen to$ 
aan eene houten brug, waar-

,van de verovering diender 
stad moest ten.gevolge heb-

,beti. Deze brug werd slechte 
door drie mannen verdedigd 

HOBATIUS -. COCLE»„ of de ee». 
opgige, T. HERMINIUS en SIP. 
LAUGIUS. Wijl zij voorza
gen , dat zij voor de meer» 
derheid zouden moeten be
zwijken , , raadde HORATIUS 
zijnen strijdmakkers aan, de 
brug achter hem af te bre
ken , terwijl hij den toegang 
tot dezelve zonde verdedigen. 
Ondanks het gevaar, waar
aan zij hem blootstelden, 
volgden zij-zijnen raad. Van 
zijnen kant, bragt HOIUTIUS 
datgene ten witvoer, wat hij 
beloofd had. In het groot
ste .gevaar zijne tegenwoor
digheid van geest behouden
de, . wierp hij zich, zoodra 
hij gevoelde, dat de brug 
afgebroken was, geheel ge
wapend in den stroom., Eene 
lanssteek, die hij al strij
dende, aan de dij had beko
men, belette hem niet dein 
anderen oever des Tibers te 
bereiken. PUBLICOLA liet ter 
eere van dezen held in deh 
tempel van VULCANUS ee» 
Standbeeld oprigten. 

HoRATlUS-FfcACCÜS (QüIN-
ivn), te Venusiain ApugHd 
den 8 December van het jaar 
688 van Rome, en, volgens de 
tijdrekening van VARRO, 66 
jaren vóór J. C. geboren. 
Zijn vader, een eenvoudige 
vrijgelatene, ontdekte in hen» 
talenten; en, ofschoon hij 
slechts eene middelmatige 
fortuin bezat, verzuimde hij 
niets, om dezelve aan te 
kweeken. Hij zond hem naar 
Rome, alwaar «jjn geest «a 
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zijne- vorderingen hem met 
de jonge lieden van den eer
sten rang in betrekking brag? 
ten. In den ouderdom van 
22 jaren ging hij te Athene 
de wijsbegeerte beoefenen» 
BRUTÜS , een der moorde
naars van CiBSAR, door deze 
stad trekkende, nam , hem 
niet zich mede, en gaf hem 
eenen post van krijgstribuun, 
bij zijn leger, Toen de jonge 
wijsgeer zich, kort daarna bij 
den slag van Philippi be
vond , nam hij de vlugt, wierp 
zijn schild weg, vast besloten 
hebbende nimmer weder de 
wapens te zullen voeren. Van 
nu af hielden hem de letteren . 
geheel en al bezig. VIRGI» 
wys en VAIUUS, dooF de 
voortbrengselen van dezen 
ontluikenden dichter bekoord, 
toonden eenige derzelve aan 
MECENAS. Deze beschermer, 
deze vriend der letteroefe
naars , wilde HORATIUS zien, 
werd zeer met hem ingeno
men , stelde hem aan AUGUS
TUS voor, die hem met wel
daden en liefkozingen over
laadde. Deze dichter, die 
tevens een menschenhater» 
e e n . hoofsche vleijer en epi-
kurist was, overleed den 27 
November, van het jaar 745 
"a Rome. De werken, die 
o n« van hem overblijven, 
« i n : 1»° oden. HOKATIUS 
schijnt zich een bijzonder 
karaktes te hebben gevormd, 
'»t dat van PINDARUS en A-NA» 
«BEON samengesteld. Men 
*«» niet ontkennen, dat hij 

JB 

dezen laalsten evenaart, zoo 
niet overtreft, in het wel* 
lustige van zijn penseel; 
maar kij erkent zich zei ven 
verre beneden den eerste. 
Men kan echter zeggen, dat 
hij PINDARUS ter zijde streeft, 
in die zelfde, Ode, waarin 
hij zich heneden hem erkent.' 
Het is in dezelve, dat hij 
hem vergelijkt met eenen on-
stuitnigen waterstroom, die 
door de regens, gezwollen , 
buiten zijne oevers t reedt , 
en zijn water met woede uit
stort. Hij wil naar de bij 
gelijken, die op eenige bloe
men zweeft; hij zegt bijm»,. 
zoo als LA FONTAINE ; lh ben 
eene ftgfe zaak (aperosu par» 
vu*- carmina fingp). Hij. on
derscheidt zioh door zijne on
gedwongenheid , en door die 
kunst , om zonder moeite, 
van het eene onderwerp tot-
het andere,. en van den eenen 
toon tot den anderen over te 
gaan : zedelijk , . kracht vol , 
wellustig., verontwaardigd ,. 
teeder, vrolijk, hekelachtig, 
is hij onder at de dichters 
diegene, die de meeste toe
standen des geestes uitdrukt» 
Ook is hij degene, die de 
meeste lezers heeft. * Ik 
zou diegene, heeft een man 
van smaak gezegd, welke 
het latijn niet verstaan, min
der beklagen, indien ik niet 
dacbt, dat zij van.het lezen 
van HORATIUS beroofd zijn; 
want men moet hem volstrekt 
in zijne taal lezen, even ge

it lijk LA FoNTAHfK in de Fran* 
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Bche. Maar het zou mij zeer 
ter harte gaan, indien ik 
«enen man van smaak hoorde 
bekennen, dat hij niet vele 
dichtregels van HORATIUSvan 
buiten kent. Dezelve zijn 
bijzonder geschikt, om in het 
geheugen te worden geprent, 
een voorregt, dat voor wei
nig verzen is weggelegd, en, 
on) het ten naaste bij met 
HORATJUS te zeggen, voor 
degene, die'Apoixo meteen 
toeinig 'van zijnen goden-
drank gelaafd heeft (Quirita 
parte mi nectaris imouifyi" 
— 2.° Hekeldichten en Brie* 
ven. Bij eene eerste lezing 
hebben dezelve niets dat treft; 
de verzen zijn verwaarloosd, 
en van al den glans, van al 
de zachtheid der dichterlijke 
harmonie beroofd. Men zou 
zeggen, dat het proza i s , 
maar het is een proza door 
die schranderheid van uit
drukking, ' door 'die bloem 
der scherts ,* door die bemin
nelijke ongekunsteldheid ver
aangenaamd, die meer dan 
al de sieraden behaagt. Men 
aoti' slechts wenschen, dat 
de schrijver zich aan de waar» 
achiigte en treffende schilde* 
ringen gehouden had , welke 
hij in zijne Brieven van dé 
deugd «n regtvaardigheid, 
van de vriendschap en ge
matigdheid sclretst, in plaats 
van zijn schichten tegen die 
menigte Van rijmelaars aan 
te wenden, die hij in zij
ne hekeldichten beiagchelijk 
mankt en beleedigt. — 3„ö 

Ar» poëtica, Dit IK de school 8 

'des smaaks* HORATIUS deed 
Voor de Romeinen, heigene» 
wat ARisTofÈtÉS voor de 
Grieken gedaan had, wat 
BOÏLEAU later voor Frankrijk 
êh KINKEN voor de Neder» 
landers gedaan heeft. Hij 
verkortte de voorschriften 
vaii dien wijsgeer» enmaak-
te dezelve bevattelijk voor 
de grootè hoeren, die zich 
toenmaals met het maken van 
verzen ophielden. Men vindt 
in zijn werk de grondbegin
selen der schrijf- en dicht* 
kunst* Het is te hejamme-
ren» dat er zich niet meer 
orde en vérband in doet ge
voelen; zijnde hetzelve van 
beide geheel verstoken. Men 
moet "hetzelve veeleer als 
eenen lossen brief, dan als 

, een leerdicht beschouwen.-* 
HORATIÜS en VIIVGÏLIÜS ated 
dikwerf aan de tafel van AU
GUSTUS aan zijne zijden ge* 
plaatst; de eene had eene 
traan-fistel en de andere eenen 
zeer korten adem. AUGUS
TUS daarover schertsende, 
zeide somtijds: ifco *««*«• 
ter , iwpiria' et laormus. 
(Ik zit tusschen dé zuchten 
en de tranen). HonATius 
was mager en zeer tenger, 
ofschoon SüBToNiUS uit deze 
woorden: U ben een. zmj* 
der kudde van 3MCV*™ 
heeft afgeleid, dat bij vet 
was. Zijne uitdrukkingen 
schilderen' veeleef zijne ze
den, dan zijn gelaat af; want 
het schijnt', dat die .van Ho* 
RATIUS niet tot de geregeld-
»te behoorden. Zijne gcdicfc" 
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een' zQn vol teelden , die de |j 
kuischheid kwetsen, en die 
men niet schadeloos heelt 
kannen>maken, dan door de
zelve geheel weg te nemen• 
Indien de grondbeginselen 
van eenen verstandigen en 
diepzinnigen wijsgeer, hem 
den Dichter der Rede heb
ben doen noemen , zoo is hij 
op meer dan een e plaats , die 
der dwaasheid en losbandig
heid. Ofschoon zijne boven-
natuurkünde dikwerf niet 
veel beter Was; dan zijn© ze
den, Verooïdeelde hij echter 
de ügtzinnigheid, niet wel
ke hij zich tot epikurische 
goddeloosheid had laten me
desiepen, en beleed den in
druk der Godheid niet te 
kunhen wedérstaan: 
, Pareus deorüm cultor et infre-

quens, • • ' . » • ' . ' 
Insaiiientis dum sapientf», 

Consultus erro : nunc retrqr-
, s i i m • • ••' 

velo. daré', ntque iterare 
cursus 

Cogor relicto»., 
Door dezelfde terugkeering 
tot de rede *•' veroordeelde hij 
den wellust, en erkent de 
treurigheid en het berouw» 
dat bij na zich sleept: 

Sperne voluptatèm, nöcetemp-
**•, dolore voluptas. 

[Na de eerste onstuimigheid 
«er jeugd, Werd HORATIUB 

«en vriend der stilte en af. 
wndering. Hij bragt gehee-

Ie maanden door op het schoo-
ne landgoed in den omtrek' 
van 'Tibur, hem- door MECE

NAS geschonken ; en verliet 
hetzelve enkel , otu aan zij
nen weldoener te behagen, 
en om aan den aandrang van 
AUGUSTUS te voldoen. Hij 
had vrienden in de aanzien
lijkste personen van Rome, 
onder welke men CICERO, 

A G I U P P A , PoLMO, VlKGILt-
u s , V AJUUS , ïmui.ïjius enz. 
moet tellen» Hij wachtte 
l ang , alvorens in zijne ga-
.dichten loftuitingen aan A U 
GUSTUS toe te zwaaijen; de
ze keizer beklaagde zelf er 
zich over, bij den dichter , 
dié na den dood van BRUTUS 
én SKXTUS POMPEUS , zich,, 
even gelijk de overigen , aan-
de fortuin van OCTAVIASUS-
önderwierp, en niet zijnen 
lof niet karig Was. Xjjne 
werken zijn op de volgend© 
Wijze verdeeld: Oden, vier 

. boeken; —• een boek met' 
nalezingen op dezelve; — 
het Eeuwgedicht, op bevel' 
Van AUGUSTUS geschreven; 
-*-' Hekeldichten, twee boe
ken; Brieven % idem. Da 
Ars poëtica wordt onder d« 
Brieven geteld. De schoon
ste uitgaven van dezen dich
ter , zijn die van BODONI, 
Parma\ 1791, 'in fol., e« 
die van DIDOT den oude * 
Parijs, 1799, in fol. (*/]• 

b 4 

,(*> Men acht ook zeer de uitgaven, ™ ï ^ o o r » A M « ^ P « £ £ 
mm*, GRSSKBR en VAK m*- »ow h e r w e n [ m ' P « W V ® \ r ™ \ fc*ef« veAcheitien uHKavVva» HORAT.US inheU I Chtg^v«n, waar 
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HORBIUS (JoANNKS H E N -
DKIK) , te Colmür'in den JE/» 
za* geboren, werd in 1685 
predikant te Hamburg, zich 
met de droomerjjen van Bou-
BIGNON en POIRET ingelaten 
hebbende, werd hij in 1693 
uit Hamburg verdreven, en 
overleed in de nabijheid dier 
stad den 26 Januarij 1695, 
na in het licht te hebben 
gegeven: Historia origéni-
ana, Leerredenen, enz. 

HOKIAH (NICOLAAS) , teiVa-
gy~Aranio$ in Zevenbergen 
geboren, plaatste zich aan 
het hoofd eener bende Wa-

• lachijërs, bewoog een aan
tal dorpen dezer natie tot 
den opstand, en ondernam 
de uitroeijing der adel- en 
geestelijken. De moord- en 
hrandtooneelen begonnen in 
1784, en strekten zich uit 
jn het bannaat van Ternes» 
war, alwaar dit volk even» 
zeer verspreid is. Men kan 
zich geen denkbeeld vormen 
Tan de menigvuldige soor
ten van gruwelen ,door deze 
«truikroovers uitgeoefend , 
noch met naa'uvvkeurigheid de 
oorzaken van dezen plotse-
Jijken en verschrikkelijken 
opstand aanwijzen. Men weet 
slechts dat het eerste denk
beeld van denzel ven bij de 
"Walachprs op de kermis 
van Salathna was opgeko
men • Men had er hun een pa
tent getoond in gouden iet-

i
ters geschreven, dat heit 
magtjgde, om den adel uit-
teroeijen: een graaf van Sa* 
Uns, welke men zegt, dit pa
tent te hebben afgegeven, is 
sedert niet weer verschenen* 
De verschillende gissingen, 
omtrent deze gebeurtenis ge
vormd , zijn van dien aard, 
dat zijv in , dit werk geene 
plaats kunnen vinden. De 
hussaren der Siculiërs (een 
Volk, dat het oostèlyk ge
deelte yan Zevenbergen be
woont) maakten zich einde
lij k van HOBUH meester, 
die met GIOSCA (zie dat art.) 
te Carlsburg, op den 28 Fe
bruari) 1785 ten dood werd 
gebragt. Men heeft hunne 
portretten gegraveerd * wel
ke men in het Journal'Mst. 
et lilt., van 15 Maart, 1785 
vindt. 

HoRimsDAS (Heilige), to 
tfrosione in het Campagna 
di Roma geboren, werd na 
SYMMACHÜS, den 28 Novem
ber 514 tot Paus verkoren. 
Hij had den troost de scheu
ring te doen ophouden, ver
oorzaakt door de dwalingen 
der Eutycheanen, en hield 
te Rome in 518 eene kerk» 
vergadering. De vrees van 
de voorstanders dezer kette
rij té begunstigen, deeó| hem 
het aanzoek der Scytische 
monniken wederstaan , wel
ke de goedkeuring der be
ruchte stelling vraagden: _ 

&'™ «e/SS^eg^^^f» f deze Ui^aren ZÖn bÜK<>,K 
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Vaut de TUHÏtate " pas* 
snseit- in > carnë, ofschoon 
dezelve eetien- regtzinriigen 
ïiri aanbood^ zoo als zulks 
later Paus JÖANNES Il (zié 
dat art,) verklaarde. Hij was 
een voorbeeld van zedigheid, 
geduld en liefdadigheid , eh 
overleed in Augustus .523. 
Deze {Opperpriester waakte1 

niet eenen on vermoeiden y ver 
over alle kerken, on derweés 
de geestelijkheid i Óver de 
aan dezen staat betamende 
eigenschappen en in het 
psalmgezang, Wij hebben van 
hém verscheiden Brieven. In 
den 160, die aan SALLÜSTI-
vs van SevMa, deszelfs stad
houder in Spanje is ger igt , 
ziet men -hoe groot het ge-
zaggwas, hetwelk de Paus-
Ben in de Kerk langen tijd 
voor den gewaartden Ismo-
jwjs MERCATOR uitoefenden. 
Hij had tot opvolger den hei
ligen JOAKNES I . 

•, f HÓRMIÖDAS I (in hét ou
de ^Perzisch AOÜHRMAZDAÏ , 
"» het nieuwe Perzisch HOR-
Mouz of AoiiRMEZD, in het 
Armenisch ÖRKUTZ) ,ï3e ko» 
n i t lS van Pérziè', uit het ge
slacht• der Sassaniden, was 
« e zoon van ARDSCHIR (zie 

. art.), <je s t i C n t e P eener 
nieuwe monarchie in Per-
« e . Hij volgde zijnen vader 
op m het jaar 27iderChr is -
{e.M)ke tijdrekening, en over-
'eed veertien maanden daar
i n ' 272.lDe belangrijkste 
nm van het léven diens vor-

B 

sten, is deze: 'Hij wasland-
voogd vah Khoragan, onder 
het bestuur van zijnen va
der , toen h i j , vernemende, 
dat men hem verdacht hield , 
zich van den troon te wil
len meester maken, zich 
dé regterhand liet af houwen, 
en dezelve aan SCHAHPOÜR 
zond, om hem het bewijs te 
geven dat hij niet de min
ste bedoeling had, hem van 
zijïiê kroon te berooven , wijl 
bij de Perzers een verminkte 
vorst geene -aanspraak op het 
rijksbestuur kon maken. Hij 
werd niet te min bij het o-
verlijden zijns vaders lot den 
troon verheven ; en deed om 
zijne deugden de kortheid van 
zijn bestuur betreuren., —-
HORMISDAS I I , de 8e der Sas-
sanidische koningen, volgde 
zijnen vader NARSES in 301 
o p , en overleed in 309 , de 
koningin MAH-AFRID , zijne 
ecbfgenoote, zwanger nala
tende. Déze beviel eenigen 
tijd daarna van eenen prins 
SCHACHPOUR of SAPORES ge
naamd , die zijnen vader op
volgde. — HORMISDAS I I I , 
16e Perzische koning uit het 
geslacht der Sassaniden, be
klom den troon in 457 , ten 
nadeele van zijnen oudsten 
broeder FIROUZof PHEROZKS, 
die zich met een gewest als 
erfdeel moest tevredenstel
len. Maar, eenigen tijd daar
na door de Hayathelitische 
Hunnen ondersteund, kwam 
PHERÖZES HORMISPAS aanval
len , die overwonnen, ge van* 
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gen genomen, en, opdat er 
geen pretendent naar het 
rijksbestuur meer zou be
slaan, met drie zijner ove^ 
rige broeders vermoord werd* 

* HORMISDAS XV. 22e ko
ning van Perziè''beklom den 
Iroon in het jaar 579. Hij 
was de zpon van den groo-
ten CHOSROÖS I. zoo dikwijls 
overwinnaar der Romeinen» 
die toen te Komtaulinopel 
regeerden» Zijn vader liet hem 
een uitgestrekt rijk na, dat 
een groot gedeelte van Azië 
bevatte f en men zag aanzijn 
hof van Madaln of CtesU 
phon, Turks che, Hünsche * 
Khazarische, Thibethaan-
«che j Indische, Etiopbische 
en Romeinsche afgezanten. 
CHOsuoës had zijne magt min-
der aan zijne overwinningen, 
dan aan de groote middelen 
van zijnen minister Bpu* 
zooRnj-Mimn, die in het ge-
heele Oosten beroemd was* 
ie danken. De moed en de 
talenten welke HORMISDAS be« 
xat, badden hem boven zij* 
pe oudste- broeders doen ver» 
kiezen , en men geloofde, dat 
bij de roemrijke voetstappen 
van zijnen vader zou volgen , 
maar hij verijdelde -deze vlei-
jende hoop, door zijne wreed
heid en^ijn'hoogmoed. CBQS-
noës hstd , alvorens te ster» 
ven, besloten, om de sterkte 
van Dara in Jtfesopotami« 
aan de Romeinen te verkoos 
pen, en de keieer TIBERID* , 
•tond hem in ruiling het 
Greote Armenië, Attmiê, 

Iberiè'en Arzaitiena frf. HOR* 
MISDAS kwam dit verdrag 
niet na-en eischta van de 
Romeinen eene .onnoemelijke 
som , die zij zich verbonden 
hadden te betalen, als toe
lage, gedurende vijftig ja
ren, en waarvan zij er nog., 
maar zeven voldaan hadden. 
Zonder eenig antwoord deed 
T'IBKBIÜS een leger,onder het 
bevel van MAURITS en NAUZÈS» 
Armeniers, en uit eene oude 
Perzische familie naar Mem 
potamië trekken. HoEiMlsnAif 
zond hun van zijnen kanteen 
onnoemelijk leger onder de 
bevelen-van ADBRMAN tege
moet. Hoewel door MONDAR » 
yorst der Arabieren en bond
genoot der Romeinen, ver
raden, ging MAURITS, AnER-
MAN 'te gémoet en versloeg 
hem geheel en al, In weer
wil van deze overwinning i: 
wilde TIBERHJS, den vrede 
met den koning van f < w 
sluiten, en zond hem te dien 
einde eenen afgezant: '«a*r 

HORMISDAS maakte gedurende 
de onderhandelingen eenan
der Jeger gereed, dath« aan 
TMAMOHOSROës, een der be
roemdste yeidheeren van MJ-
nen vader, toevertrouwde* u « 
leger werd an imaa l «°°r 

MAURITS verslagen, en ae 
Perzische veldheer vond «n> 
nen dood in het gevecht. W« _ 
de terugkomst te K*»**"*^-
mapei* bekwam MAURITS 

de dochter van TIBERH* »» belooning, di«n ^5 h«t-
zelfde p a r in 883 ,0P^18^ ' 
Ondertus^chènhaddewreode 
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Inborst vatiHöRtoutoAs,Hem (| 
den haat van zijn volk op den 
hals gehaald, en sedert den 
dood van zijnen wijzen, minis
ter BouzOüRDj-MiHiii, ken>-
de hij geene teugels meer : 
TrOisch op zijne kunde én 
Uiles willekeurig door zich 
zelven willende beoordeelen, 
schortte hij de regtbanken 
op; in., het midden vart de 
grooten van zijn hof, ih ko
ninklijk gevpaad gehuldy en 
niet de kroon op het hoofd , 
Vaardigde hij zijne besluiten 
uit , hetgeen' hem Tadj-Dar 
(of kroondrager) dééd noe
men. Men had hem in< zijne 
jeugd voorzegd,' dat hij het 
r p zou verliezen door den 
opstand zijner onderdanen » 
en deze bijgélöovige vrees 
waakte hérit nog wreeder. 
" i j durfde zich niet in het 
openbaar vertoonen éti wan
trouwde allen, die hém otn-
ïirigdeny of die' groote amb
ten bekleedden- Dé raads
lieden, dié van zijnen va
der overbleven i de aanzien
lijkste adellijken y_ de veld*. 
" eeren, de geleerde man
nen , waarop hij afgunstig 
was, werden ha lange fol-
!!ringen ten dood veroordeeld, 
«et treurige kasteel der Ver-
ietelAeid, was met gevartge-
nenopgep r o p t t e n j e w a t e r e n 
y a n . d , e n 2 W werden met lij-
Jen bedekt. Het opperhoofd 
«er priesters werd zelfs niet 
ontzien; hjj stierf onder de 
•MM van den beul. Eindelijk 
scheen hij NKRO , GALIGU^A , 
^ « M O D B S «n andere wree-

de monsters van het men* 
schelijke geslacht in wreed
heid te willen overtreffen* 
Geheele landschappen ston* 
den tegen den dwingeland 
op , en de Komeinen kwel
den hem van alle kan ten , 
en zijn r i jk , dat voorheen zoo 
bloeijend w a s , werd eene uit
gestrekte grafplaats, welke 
men met tranen besproeide* 
Na verscheidene nederlagen 
de meeste door verraad, ver
oorzaakt , versloegen de Ho* 
meinen door' den veldheer. 
ÖEttACLius, vader van den 
keizer van dien naam , aan
gevoerd , de Perzers en Kwa
men in Konstantinopel met 
eeneh rijken- buit beladen, 
lerug. HORMISDAS, was nog 
.verpligt een en bloedigen oor
log tegen de Turken te voe
ren ; en de Khazaren den 
Caucasus overgetrokken zijn
de , hadden Armenië over
meesterd en bedreigden Me-
diè'} terwijl de keizer van 
Konslantinopel, een ander 
leger tegen de Perzers op
zond , onder het bevel van 
•BAIIRAM. Deze werden door. 
ROMANUS , landvoogd van GW-
cis verslagen. Woedend over 
dezen tegenspoed zette HoR-
MISIMS BAIIRAM af, en daar 
-hij ligtzinniglijk aan de vij
anden van dien veldheer het 
oor leende, zond hij hem 
eene vrouwen-kleeding en 
een spinnewiel. BABRAM ver
toonde zich in dit vernede
rend gewaad voor de solda
ten , die hem aanbaden» Zij 
«tonden op «n riepen CHO*-
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«oës» üèon van HORMISDAS 
uit, zij>.. waren des te meer 
verontwaardigd, daar zij de. 
zegepralen van hunnen veld
heer tegen de Turken deel
den, waarvan het leger honr 
derd duizend man sterk was. 
BAHRAM had niet zijne eigene 
hand een hunner opperhoofden 
gedood, bij verscheidene gele* 
genheden, den zoon vanden 
Kan van * het steeds woeste 
Volk geslagen, e,n de stad 
AiHsel ingenomen , waar" hij 
hen gevangen zette. Zeker 
van de -trouw ziijner soldaten 
en de vrees kennende, diè 
HORMISDAS: aan al zijne on
derdanen inboezemde , liet 
BAHRAM', in dep naam •,van 
CHO S RQÈS . munten slaan. In 
dezen stouten stap, had hij 
geen ander Oogmerk, dan 
den vader tegen den zoon te 
wapenen, zijne hoop. werd 
niet verijdeld, HÖBMISDAS 
twijfelde na de geslagene 
gedenkpenningen, de muiter 
rij van IUHRAM en het alge-
meene misnoegen, niet meer 
dat zijn zoon in zamenzvve-
ring tegen hem zou treden. 
Hij wilde hem in hechtenis 
doen nemen; maar CHOISRQÈS 
hij tijds verwittigd , kwam 
hem vóór, en nam de vlugt 
naar Artebil in Atropatem. 
P« wreedaard deed zijne 
gramschap op de twee moe
derlijke ooms van CHOSUOÈS 
en op de aan dezen vorst 
gehechte personen vallen, en 
belastte dezelve metboejjen. 
BXBHAH aan het hoofd'van 
ssijne soldaten en van de mni-

telingen van Armeni&enwn 
Mesopot(ifflië,kmmvan den 
kant \m Ecbatünai hoofd
stad van Mediër De koning 
zond .een leger tegen hem, 
maar de veldheer, die het be? 
vel over hetzelve voerde, 
W«rd door de officieren ver
moord , die met een groot 
gedeelte troepen zich bij B*H« 
RAM voegden. . Nâ  iri haast 
de weinige getrouwgehlevene 
soldaten verzameld te hebr 
ben, verliet HOBMISDAS EC~ 
baiana, Wdar hij zijn hof 
gevestigd had, en ging z»c» 
in Ctesiphon insluiten. Het 
volk, hem bijna zonder ver
dediging iziende, stond ge
heel op, sleepte in zijn?» 
opstand de soldaten mede, 
en all* braken te zamen de 
poorten der gevangenis los» 
verlosten de ooms van CHOS* 
ROES, die zich aan het hoot* 
der misnoegden stelden, en 
geleidden hen naar het paleis 
van- HORMISDAS. Daar deze 
vorst, zich niet meer net 

lot dat hem wachtte, KW 
ontveinzen , toonde b i l j e t 
te min , eenen moed». « i e a ^ 
tijd de. wreedaards met v?rr 
gezelt.; Met alle **Yff> 
van de hooge waardige* 
bekleed, zat hij tOP Wf 
troon, van zyne lijfwachten 
zijne hovelingen omring» 
wachtte hij de opstandelin
gen af. De woedende 
van allen was BINDO«IGH» 
een der ooms van CHOSRO**-
Toen de koning, hem ont
dekte, zeide hij tew\'Zl 
wiens hevel z§t g r*»"*** 
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gevangenis gegaan ? "Waarom 
deze Vermetelheid ? Wat ber 
teekent deze schaar, met 
welke gij voor mijne oogen 
durft verschijnen ?" HORMIS-
DAS ontving, niets dan be-
leedigingen tot antwoord; 
zijne lijfwacht en zijne ho
velingen bleven on beweeg
baar. BINDQUIGH viel toen 
op HOUMISDAS aan,, overlaad
de hem .niet lasteringen en 
met slagen, rukte hem de 
kroon van het hoofd, deed 
hem in eene gevangenis sle
pen, en riep zijnen neef, 
CHOSROÈS, en zoon van HOR-
MISDAS tot koning uit. De 
onttroonde koning bad de 
grooten yan zijn koningrijk 
zich te vergaderen en zijn 
gedrag te onderzoeken, 'en 
hij verscheen., voor hen met 
ketens beladen. Door eene 
listig bedachte redevoering, 
zocht hij zijne wreedste daden 
te verontschuldigen, schil
dert met de zwartste kleu
ren BIND0UICH en zijnen ei
gen zoon CHOSROÈS af, en 
«et geringe uitwerksel zien
de > dat zijne woorden voort-
br^gten, besloot hij afstand 
je doen van den troon ; maar 
nji stelde voor, om zich door 
x>jnen jongsten zoon te doen 
opvolgen, BiNDomcH nam 
a stoen het woord op , schet
ste een verschrikkelijk ta-
gpeel van de misdaden van 
«oftMiSDAs en verwekt op 
n»euw de woede van de groo
ten en het volk, HORRUSDAS, 
n og kortelings zoo magtig, 
8 0 0 hoogmoedig, wordt door 

de verachtelijkste zijner on
derdanen geslagen , en , met 
de voeten getrapt; door uit
gezochte barbaarschheden , 
waarvan deze wreedaard zoo 
dikwijls een voorbeeld had 
gegeven , liet men dengenen 
zijner zonen halen, dien hij 
tot zijnen opvolger verklaard 
had; de opstandelingen brag-
ten hem met zijne moeder, 
«die zij bij de haren mede 
sleepten* Men wurgde den 
zoon in zijne tegenwoordig
heid» men deed zijne moe
der midden door zagen. Om 
dit afschuwelijk treurspel te 
te eindigen , stak men HOR-
M1SDA.S met een heet ijzer 
de oogen_ uil . Ten zelfden 
tijd, dat men den ongeluk-
kigen koning naar de gevan
genis terug.leidde, zond men 
renboden naar CHOSROÈS, die 
te Ecbatana aankwam, en 
het onmenschelijke gedrag 
zijner oomen en der grooten 
des r i jks , openlijk laakte. 
Hij ging zijnen vader bezoe
ken) bevrijdde hem terstond, 
en gaf hem een vertrek bij 
het zijne. HORMISDAS kon 
zich niet onthouden, van 
over het edele gedrag zijns 
zoons getroffen te zijn , 'h i j 
vraagde hem niets dan alle 
dagen eenige oogenblikken 
met hem te mogen komen 
doorbrengen, van hem een 
geleerd mensch tot lector tv 
bezorgen, en zijne twee ooms 
te straffen. CHOSROÈS kon 
in het laatste verzoek van 
Zijnen vader niet toestem
men; op den oogenblik, waar-
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Op de veldheer BAHRAM bijna | 
meester van het geheele rijk, 
Op eenen kleinen afstand van 
de hoofdstad was , had hij 
èjjne twee ooms rioodig, die 
eenen grooten ihvloed op het 
volk, de soldaten en de gröo* 
ten van het koningrijk had
den. Weinig dagen daarna, 
zond de nieuwe koning rijke 
geschenken aan BAHRAM» 
schreef hem eigenhandig 
eenen brief, in welken hij 
hem aanspoorde om het op-
iroer te doen ophouden , en 
beloofde hem in dit geval 
luisterrijke ambten. BAHRAM, 
die het masker afgeworpen 
h a d , antwoordde, dat CHOS-
IROÈS niet als koning kon be--
schouwd worden, volgens de 
wijze, waarop hij zich van 
den troon had meester ge
maakt , maar indien hij toer 
stemde om afstand te dóen, 
«n hen» het rijk aftestaan, 
fijj hem het bestuur van een 
•gewest zou geven , maar in
dien hij z'reh durfde verzet
ten , hij hét lot van HORMIS-
DAS zou óndervinden. CHÖS-
IMÏÈS verzamelde een leger , 
veel minder in getal dan dat 
van BAHRAM, en ging zich 
aan de rivier Neharwan lé
geren, die zich in den Ti' 
g-er ontlast. De wateren van 
deze rivier scheidde de twee 
legers, CHOSROÜS en BAHRAM 

'hadden eene bijeenkomst, 
die geen gevolg" had. Het 
gevecht begon; BAHRAM door 
zijne zuster (SOTJRDYCH , eeffe 

'soort van Amazone vaneene 
iBÏdaame dapperheid, aan

merkelijk ondersteund, sloeg 
het koninklijke legér öp de 
vlügt , ën rigtte gedurende 
tien uren , een verschrikke
lijk' bloedbad in hebeiVe aan. 
De ongelukkige CHOSROÈS, 
had naauwelijksdèn iijdj om 
zich te ClésipFión te redden, 
alwaar h i j , aan eenen zoo 
gedtichten vijand niet kun* 
nende wedërstaan, zijn va
der hem aanraadde oifi van 
keizer MAijRiTS'démiddelen 
te ga.an vragen, öm 'zijne 
kroon terug te bekomen. 
CHOSRQJÈS met een klein ge
tal getrouwe onderdanen en 
zijne twee ooms, begaf zich 
heimelijk naar Cireesium, de 
eerste stad der Romeinenen 
deed zich daar als koning 
der-Perzèrs erkennen. Maar 
zijne ooms, die steeds HóR• 
MisnAS vreesden, kwamen te 
Ctèsiphon te rug, drongen 
zich heimelijk in zijne ge
vangenis, vermoordden he'm 

vèn be'gaven zich naar Arite-
nie. Het is alzoo, dat deze 
vorst deVlaatsie straf voor 
zijne misdaden en bet einde 
van Zijn lijden ontving. CHÖS» 
ROES 'hulp van de Romeinen 

"verkregen hebbende , beklom 
den troon, bragt BAHKAM 
ten dood, en regeerde met 
roem. (Zie CHOSROÈS II-J» 

HORNEWS (KOENRAAD) » te 
Brnnwijk, in 1590 geboren , 
was hoogleeraar der wijsbe
geerte en godgeleerdheid te 
Belmifadt', *n överlöed al» 

•daar in 16*». «iffl voörftaött»J-
«te werk ï»i PbW*«Pm 
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moraïi*, sive civtlis dactri-
nce dé motibus libri qudtu- . 
idr, in 8.vo Dit is minder 
liet werk van eenen diepen 
denker, dan van eenen werk-
•samen compilator: 

HORNIUS (GEORGE) , in 1620 
te Greussen in den i Opper-
Palts geboren , hoogleeraar 
in de geschiedenis, ' staat-
en aardrijkskunde ï te Bar-
derwtjkrÏQ 1654 hoogleeraar 
der geschiedenis en geleerde 
talen te Legden, overleed 
in die stad, in 1670« Men 
heeft, van hem: l f Eene 
Kerkelijke Geschiedenis, in 
het Latijn, tot in 1666, De
zelve is •voórtgejuet tot in 
1704. Dit: werk is vrij wel 
geschreven ,, met uitzonde
ring van die plaatsen, waar
in er over het Protestatïtis-
mas gehandeld 'wordt. •— %° 
Geschiedenis van Engeland, 
onder de jaren 1654 en 1646, 
W 8W, Leyden, 1648. — 
.3. De originibus america-
« " , in 8.vo, 1652. — 4.° 
wograpMu vettis el nova : 
een geleerd maar verward 
werk. — 5.o OrbisvQliU* 
c«», ,in l2.mo — 6,° fl/#-
*oria phihsopUca, in zeven 
boeken 1655 , in 4. to_7.° 
^«ne uitgave Van SütPiTtus 
^EVEHUS , met; aanteofeenin-
Kn.» i n 8.vo _ 8.° Arca 
\3?» b i jden,1668, of Ge-
Mtedenis der Monarchiën. 
"•* werk is vol belangrijke 
"«Sporingeh over den oor
sprong van elke monarchie. 
"""" 9»° Dissertatio dé vera 

atafe mundi, 1655, in 4.», 
tegen IZAAK Vbssius. Hij 
was een in de beoefening1 

der H. Schrift zeer ervaren 
man V die eene uitgebreide 
leesoefehiog bezat, maar ter» 
wijl hij schreef, vertrouwde 
hjij, zich teveel op zijn ge • 
heugen, dat niet altijd g*-
trouW was. Op het einde 
zijner dagen verviel hij in 
krankzinnigheid, en dit toe
val , zegt men, sproot uit 
een verlies voort van 6000 
Gulden; die hij te 't Gra-
venhage met eenen goudzoe
ker verspilde. 

HORREBOW, o f H E R R E B O W 

(PETKUS) , een beroemde 
Deensche sterrekundige, jn 
1679 geboren , en in 1764 , 
overleden, had in den loop 
van zulk een lang leven, 
twintig kinderen, en vier 
en dertig&Iein-kindcren. Hij 
onderwees gedurende ver
scheiden jaren , met roem de 
•wijsbegeerte, de wis- en 
sterrekundè. Men heeft van 
hem eene verhandeling, ge» 
titeld: CoPERXtcus trinm-
phaiis, 1727; een werk, waar
in meer dweepzucht dan re
denering en naauwkeurige 
aanmerkingen voorkomen* 
Hij voert in hetzelve, als 
een ontegensprekelijk bewijs 
voor de beweging der aarde 
aan , het gewaande jaarlijk-
scbe plnatsverschil (paral» 
laxe) A&v sterren, tegen
woordig door alle sterrekun-
digen Verworpen. Het^ ia 
vmar, 4at"h$ deze dwaling 
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met eenige beroemde man-, 
nen gemeen heeft; maar nie
mand heeft dezelve met zoo 
veel vuur en zelfvertrouwen 
verspreid. Degene die ge
legd hebben, datHoRREBOW 
over de afwijking der ster
ren heeft willen spreken, 
zoodanig als BRADLEÏ dezel
ve heeft afgeleid, uit de op
eenvolgende voortzetting des 
lichts V hebben den zegevie* 
randen COPERXICUS hiel; be
grepen. De werken van 
HORREBOW zijn gezamenlijk 
uitgegeven te Roppenhagen, 
1740 —1741, 3 d l> in 4.t° 
£Dezelve zijn ten getalle van 
zeven , en handelen over de 
sterrekunde, behalve de bei-
de ̂ volgende: Consilium de 
nova meihpdo\ Paschahetc. 
en Elementa philosophia 
naturalis\, 

HORROX ( JEREMIAS ) , een 
Engelsche sterrekundige, te 
üoxteth t in het graafschap 
hankaster, in,1619 geboren, 
overleed in den ouderdom 
van 23 jaren, na een e ver
handeling in het licht te heb-

,ben gegeven , getiteld : Ve-
ntts in sole visa, Oantzig, 

.1662, in fol. Deze Venus 
,is later dikwijls tegen over 
de zonneschijf gezien, en 
het is nooit geweest zonder 
veel meer gerucht dan vrucht. 

HORSTIÜS ( JAGQBÜS j , te 
Torgan i» 1537. geboren, 
gewoon lijfarts van den aarls-

„hertog van Oostenrijk»in 
1580, hoogleeraar, in de ge. 

ji deeskunde te üelmtadt, en 
in, 1595 bestuurder der uni
versiteit , heeft verscheiden 
schriften, over de door hein 
onderwezen wetenschap nage
laten V 1.° • Compendium me' 
dicarum institutionem. — 
%° Herbarium, 1630, in 8.v<> 
— 3.''Commentarium op het 
boek van HJPPOCRATES: De 
Corde., -— 4 ° De nottam' 

\\ bulonibus,- — 5.* Dedente 
aureo puéri silesii,, in8^0 
i - 6.° DisputdUönis cathO' 
licee de rebus secundum et, 
preeter naturam* '~- 1?,; •$• 
pistola,• pUfosopMcm et me-
dicinalis, in 8;vo; en onder
scheidene andere Ver/taride* 
Hngen, waarin men goede 
zaken vindt. Hij overleed 
in 1600. 

HORSTIÜS (GREGORIÜS), 
bijgenaamd de JBSKUI-AAP van 
Óliitschland \ een neef van 
den voorgaande, te Torgau, 
in 1578 geboren* en in l<w> 
overleden, na de genees-
kunde met even veel roem 
.uitgeoefend en Onderwezen 
"te hebben. Men heeft van 
hem verscheiden werken o-
ver die wetenschap, .«?« 
zijnen zoon GRKGORIÜS HOB-
STIÜS* onder den titeTvaa. 
Operamedica, Gouda, \mi* 
3 dl." in 4.»» gezamenJHK 
uitgegeven. 

HORSTIÜS (JOANNBS DAW* 
ëh), zoon van den voorgaan
de, te Giessen geboren, hoog-
leeraar in de geneeskunde te 
jr«fi«ff,Mi1ütetsvanden 
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j landgraaf van Hessen-Darm-
| itadt, overleed in 1685, te 

Frankfurt aan den Mein, 
| werwaarts hij zich begeven 

had. Hjj was het d iedeui t -
I gave bezorgde van ZACCIHJB 

qntëstiones ttiedico- legales; 
f. Frankfort, 1666., in fol. en 
t die van RIVERU opera me-

facet, 1674. Hij gaf ook een 
f aantal zijner eigene werken 

in het licht, die echter wei-
j n ig °P P«js werden gesteld. 

— Zijn broeder GREGOIUUS 
HoRsTius, een geneesheer en 
hoogleeraar in de natuurkun-

j «"» te Olm, zijne geboorte» 
plaats , overleed in 166! , en 
hreefteenige werken nagela
ten ( z i e j l e t v o o r g a a n d e a r« 
tikel). s 

Dit is eene verzameling van 
kleine werken der heilige 
vaders, geschikt om de ker
kelijke tucht ónder de gees
telijkheid te herstellen en te 
doen bloei} en — 4.° Eene 
uitgave der comrnentariën van 
ESTIUS over de brieven van 
den heiligen PAULUS , Keu-' 
len, 1631, — 5.° EeneT/ïY-
gave der werken van den 
heiligen BÜRNARDUS , Keu-
len, 1641 , 2 d U in. fo l . , 
met aanteekeningen. E e n e , 
die al degene overtrof,1 wel
ke tot dus verre in het licht 
waren verschenen. — 6.° 
Eene Uitgave van" het Boek 
der Navolging van ' J . C. en 
andere stukjes van THOMAS 
u KEMPIS Keulen, 1643 , 2 
dl." in 12.mo Dit werk is in 
1804, te Parijs, in 16.mo 
op nieuw in het licht;ver
schenen; onder dezen t i t e l : 
De vera sapientia* Deze 
deugdzame en geleerde pries
ter , wijdde al deoogenblik-
ken , die hein de herderlijke 
bediening overlieten, aan de 
studie toe. 

HoRTA , HORTO Of HtJER-
TA (GARCIAS A B ) , in 1534 
hoogleeraar der wijsbegeerte 
te Lissabon, en eerste lijf
arts van den graaf van Re-
dondo, onder-koning derlw-
diê'n , gaf in het licht Sa
menspraken over de genees
kruiden, welke men in het 
Oosten vindt, 1574, in8.v» 
en in fol. io bet Portugeesch. 
Dezelve zijn in het Latijn 
e 

HORSTIUS (JACOBUS MBR-
l 0 ) .pastoor te Keulen, te
gen het einde der 16e'eeuw 
te Horst, een dorp in het 
arrondissement Roermond, 
(waarvan hij zijnen naam ont
leende) geboren, en in 1644 
«^rieden, i s de schrijver 
V»n verscheidene stichtelijke, 
bondige en zalvende wer-
Ken. De voornaamste zijn : 
*• ünchyridon officii divi-
** 2.° Paradisus anima 

t*r"l«a"«. [Van dit over
heerlijke gebedenboek be
staat, o n d e r d e n t h e ] v a n 

L*tsthtf derzielen, eene uit
r e n d e vertaling in het 
ï r e / a u H s c h » ** Hertogen-
J > * | , 1829, i n l 2 . m o . l -
* ™Ptemtnb<BorbisCKris~ 

T ' Keulen, 1635,in8.vo r 
A " - DKEL, C 

http://inl2.mo.l
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vertaald door KAREL CLÜSI-
TJS , 1C05, met 36 pl t> en 
met aanteekeningeri verrijkt 
door JACOBUS DE BONT, een' 
geneesheer te Leyden, E r 
bestaat ook eene vertaling, 
van in het Fransch en eene 
in het Italiaansch. Het oor* 
spronkelijke en de vertalin
gen worden zeer gezocht* 

HoRTENSlUS ( QüINTDS ) , 
een Romeinsch redenaar, in 
het jaar 640 na Rome gebo-
r"en, pleitte reeds in den ou
derdom van 19 ja ren , met 
dien roem, welken hij in 
eenen meergevorderden leef
tijd had kunnen verwachten, 
en bekleedde den eersten 
rang in de pleitzaal tot op 
het tijdstip dat CICERO ver-' 
scheen. Zijne gebaarden zou
den volkomen zijn geweest , 
indien hij dezelve metadoor 
gemaakte bewegingen bedor
ven had. Zijne vijanden ga
ven hem den naam. van Dio-
NVSIA, eene beruchte danse
res van dien tijd. Hij ver
liet de pleitzaal om de wa
penen op te vatten , werd 
krijgstribuun , preetor, en 
eindelijk in het.jaar 69 vóo'r 
J . C. consul. Hij overleed 
omtrent 2L jaren daarna, den 
roem nalatende van een goed 
burger, een wijze raadsheer 
en een hoogdravend redenaar 
te zijn geweest. Hij had 
aanzienlijke goederen verza-
meld , waarop hij zich wist 
te beroemen. Men zegt, dat 
men bij zijnoveriijden 10*000 
okshoofden wijn in zijne kel

ders vond., De pleitgedin-
gen van dezen beroemden 
man zi)n niet tot ons geko
men ; 'volgens QUINTILIANUS 
handhaafden dezelve den 
roem niet, dien hij zich ver
worven had; CICERO spreekt 
echter met lof over zijne 
welsprekendheid-. Men had 
nog van hem Minnedichten 
en Jaarboeken, 

HOBTENSIUS (IiAMBEBTÜSV 
in 1500 te Montfobrt, in 
de provincie Utree At, gebo
ren , werd aldus genoemd, 
wijl hij de zoon was van ee
nen tuinier; hij werd reetor 
van het collegie van Raar-
den. Bij de inneming dier 
stad in 1572 was hij bijna 
omgekomen, en zag zijnen 

'. natuurlijken zoon voor zijne 
oogen vermoorden. Hij over
leed in 1573, weifelende, 
tusschen het lutheranismus 

en de 
Catholijke godsdienst. 

Men heeft van hem ïïehet' 
dic/iten, Bruiloflszangenea 
andere Latijnsche werken, 
waarvan de meestbekende 
zi jn; 1.* Zeven boeken U« 
bello qermanico, onder 1U-
REÏ. V., Bazel, U4.0, .» 
4,to _ 2.° De fnmültif ana» 
baptigtarum, 1548» i" * ° 
— 3.° De Secessionibus UI-
irajectini», 1642» infol.— 
4;° Commentarië» op .ds*«s. 
eerste hoeken van den &W* 
van VIRGILWS en op de-PAflf-
salia van LirCANüS» T , .' 
Aanteekeningen ap vi«rblij
spelen van AwsTowaAWWi» 
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HORTENSIUS (MARTINUS), 
(e Delft in 1605 geboren, 
een beroemde sterrekundige, 
de vriend en medewerker van 
LANSBRRG , overleed in 1639, 
in. den bloei zijner jaren. 
Men kan in de Brieven van 
GASSENDI zien , hoezeer (lij 
HORTENSIUS op prijs stelde. 
Men heeft van hem eene ver
handeling : De Mercurio sub 
Sole viso et Venere invisu ,• 
en twee redevoeringen . De 
ntilitate et dignitate mathe-
seos, en De oculo ejusque 
jpwstantia, 

HORTO. — Zie HORTA. 

HP.RUS-APOM.0 , een taal
kundige , onderwees onder 
THEODOSIUS den groote , de 
schoone letteren , te Alexaii-
drtè'/en" te Ronstantinopel. 
Men heeft van hem , eene ver
klaring der hieroglyphen, 
in 1727, in 4 . » , met de aan
tekeningen van JOANNBS COR-
N8Us DE PAW, in hettirieksch 
en Latijn in het licht gege
ven. 

HOSIER. — Zie Hozien, 

,HOSHIS(STANIS1I4US>, kar
dinaal te lirakan, in 1504 
geboren , en in Italië opge
voed T \verd secretaris des 
konings van Polen, kana-
n | k van, Krakau , bisschop 
Van Culm, en eindelijk bis-' 
jsehop van Warmte. ' Paus 
ftus IV zond hem tot kei-
2 « ' feRniNAND , die dodr ssij-

G 
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nen geest en zijne deugden 
zoo bekoord werd , dat hij 
hem terwijl hij hem omhels
de , zeide, dat hij eeuert 
man niet kon wederstaan 
wiens mond de tempel, en •* 
wiens tong de godspraak des 
heiligen Geestes was * . . 
Hosius werd door dien vorst 
belast, om tot de voortzet
ting der kerkvergadering van 
Trenle aan te sporen; hij 
verkreeg al wat hij • begeer
de. Pius IV beloonde er hem 
voor, in 1561, met den kar
dinaalshoed, dien hij niet 
dan tegen wil en dank aan
nam. Deze Opperpriester be
lastte hem vervolgens, o m , 
als hoogstdeszelfs legaat , 
met de kardinalen van MAN
TUA en SERIPAND , het con
cilie van Trente weder te 
gaan openen , welken last zij 
met het beste gevolg ten uit* 
voer bragten. Hosius begaf 
zich daarop naar Polen, ver-* 
bleef in zijn bisdom ; en ver
kreeg door zijnen ijver en 
zijne wérken, zulk eenen 
gi-ooten roem , dat PausGRK» 
GORIUS X I I I , hem naar Ro-
me beriep , en tot peniten~ 
tiarins der Roomsche Kerk 
benoemde. Hij stierf in 1579 * 
te Caprarola, bij Rome, den 
dood der regtvaardigen. De 
Catholijke schrijvers geven 
hem als om strijd de namen 
van Oinil der Kerk en Asf* 
GUSTiNUS van ziftten tijd* 
De protestanten hadden g#en> 

! geduchter tegensfrever. Hij 
: sohreef teïsoheideft werken 
é 2. 
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tegen dezelve, t e Keulen, 
in 1584, in 2 dl.n in folio 
gezamenlijk uitgegeven ,* en 
in bijna aiJe talen van Eu
ropa vertolkt. De voornaam
ste zijn: 1.° Confessio Ca-
fholica üde'i Christiancv. —-
2.° De communionesub utra-
gue specie. — 3.° De sa-
•cerdotum • conjugio. —- 4;q. 
De missa vuigarilinguanon 
celebranda, enz. STANISLAUS 
RESCIUS heeft het leven van 
dezen kardinaal beschreven. 

Hosius. — Zie Osms. 

• HoSPINEAU Of HoSPINlANUS 
(RUDOLF) , een Zwingliaansch 
predikant te Alldorf, een 
dorp in het kanton Zurich 
in 1547 geboren, overleed in 
1626, na sedert driejaren ge
heel rerkinderd te zijn. Zijne 
vooringenomenheden tegen de 
'leerstelligen en de tucht der 
Catholijke Kerk , deden hem 
^verscheiden werken te voor* 
echijn brengen, waarin met 
vele geleerdheid , nog meer 
hevige uitvarjngen voorko
men. Jn 168 i , zijn dezelve 
te Geneve, in 7 d U i n foj. 
gezamenlijk -uitgegeven- De 
voornaamste zij» : 1.° Een e 
verhandeling over de tem
pels.— 2," Eene 'geschie
denis derSuhramentarissen* 
-—3.° Eene verhandeling over 
de Monniken. -~- 4.° Eene 
geschiedenis der Jesuifen, 
enz. in het Latijn, 1619, 
in fol. Men vindt er in ver
zameld alles , wat de vijan
den dier religieuzen vóór 

hem over dé regels, deton-
stitntié'n , de vorderingen eii 
de staatkunde dier beroemde 
orde gezegd hadden. 

HöSÏHTAI/ (MlCHAëL DEI.'), 
kanselier van Frankrijk:, 
werd in 1505 te Aigueperse, 
in Auvergne geboren i was 
de zoon van eenen genees
heer , die (naar men wil)» 
eenen Jood van Avignon tot 
vader had. De scholen der 
regtsgeleerdheid verlaten 
hebbende .bekleedde hij aan
zienlijke posten in den tab
baard ; en daar h i j , terwijl 
hij zijn hof bij den kardinaal 
DE LOBUAINB maakte, tevens 
aan de kóningin-möeder, »e' 
loofde, zich tegen de oör: 

logen te verzetten, gelukte 
het hém tot den post van 
kanselier, van Frankrijk te 
geraken, i n eenèn tijd, waar
in de Hugenooteö het rijk 
met eenen volslagen onder
gang bedreigden ï ondernani 
b y , om hen te bevredigen, 
door <fezelve te sparen- T ° e n 

de ongelukkige ™™en™?' 
ring van Amhoise in looi» 
losbarstte, was "hij van ge
voelen, dat , otti de opgewon
denheid der geesten tot be
daren te brengen, men aan 
diegene zou vergeven, wel
ke door de dweepzucht «lis-
leid waren, zonder te beden
ken , dat de straffeloosheid, 
hen tot dusverre- versterkt 
had. Hif vaardigde in het
zelfde jaar dezer zarnenzwe-
ring het edikt van Rotnorati' 
tïn u i t , ten einde de opug-
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ting der regtbank van ge-
loofs-onderzoek voor te ko
men. Dit alles bespoedigde 
slechts den burgeroorlog: 
hij deed pogingen, om den-
zelven voor de algemeene 
ontbranding uit te dóoven; 
maar het waren de pogingen 
eens mans, dien het of aan 
begaafdheid of aan bepaalden 
wil ontbrak, om het kwaad 
in deszelfs oorsprong tegen 
te gaan. Door de nieuwe 
sekten te begunstigen , door 
de Hiigenooten niet te belet
ten: van zich te vermenigvul
digen en te verspreiden, be
reidde hij zelf de kiem tot 
eene onverzoenbare verdeeld
heid. Het ontbrak hem daar
enboven aan die werkzaam
heid , aan die kracht van 
geest en handeling, die alle 
redmiddelen " in beweging 
weet te stellen. Hij scheen 
bijna altijd den vrede des 
rijks van de vergadering der 
Staten af te wa0hten, en 
hfl kon er geene waarlijk 
nuttige partij van trekken. 
Vruchteloos' hield hij in 
het begin van het bestuur 
van KAREIl IX, t e Orlean?, 
1!> 1561 te Saint-Qermain-
en-Laye, op de bijeenkomst 
v a n P o w j , in hetzelfde jaar 
gehouden, in de vergadering 
van Monlint, in 1566, voor 
dezelve redevoeringen. Te
vreden van bij die gelegen
heden , eene langwijlige en 
onhandige welsprekendheid 
aan den dag te leggen , deed 
•Ml in de vergadering een on- I 

stuimlg gewoel en een er», 
gerlijk gesnap ontstaan, 
waarvan het eenige gevolg 
was, de ijdelheid en het on-, 
vermogen des bestuurs aan 
den dag te leggen. De ko-, 
ningin CAÏIMRINA. VAN MK-
DIGIS , die tot de verheffing 
van den kanselier had bij'» 
gedragen, ziende-, dat de 
zaken er niet beter door gin-, 
gen , en dat hij onderhands, 
de protestanten begunstigde,, 
deed hem buiten den krijgs
raad sluiten» Daar T/HOSPI-
TAL zag , dat zijne tegen
woordigheid lastig viel, be
gaf hij zich in 1568 naar 
zijn buitengoed van Vignai 
bij Efampes. Eenige dagen. 
daarna liet men hem de ze
gels afvragen ; hij gaf de-, 
zelve over, terwijl hij zeide : . 
dat de zaken der wereld al 
te zeer bedorven waren, dan-
dat hij er zich-nog mede, 
zoude kunnen bemoeijen», 
Hij had zich deze spreuk , 
vol van den Stoïcijnschen 
hoogmoed, verkozen: 

Si fractus illabatuv orLis , 
Impavidum serient rui ure. ' 

Deze sterkte van ziel hand
haafde zich. echter slecht, 
hij had zelfs de zwakheid , 
om nan KARET, I X . , die zich 
beroemde, hem vergeven te 
hebben, eene vermeerdering 
van jaarwedde te vragen.. 
Hij overleed in 1573. Men 
geloofde, dat hij in zijne 
ziel een hugenoot was, of
schoon hij zich uitwendig 
3 
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als een Cathólijke gedroeg. 
"Van daar dat spreekwoord , 
of liever die boerterij, die 
in zijnen tijd in ieders mond 
•wast'God beware on? voor 
de mis van den kanselier t 
wijl men overtuigd w a s , dat 
hij er niet al te Veel aan ge
loofde. Sommige personen 
oordeelden, dat hij) met zijn 
streng gelaat, zijn aangezigf 
van den heiligen HrjsnoifY' 
MUS, zoo als men hem aan 
het hof noemde, en zijne 
hüitengemeen strenge ze-
deleer, eigenlijk gezegd, 
noch hugenoot noch Cathoïijk 
was. Eenige geschiedschrij
vers voegen e r b i j , da t , in
dien hij meester ware ge
weest van zijn geloof,, hij 
even als zijn grootvader, het 
Jodendom zou hebben om
helsd. Men kan hem groo
tendeels de onheilen toe
schrijven ,• die Frankrijk on
der zijn bestuur en lang daar
na teisterden , wijl hij de 
grondlegger van de bedriege-
lijke en dubbelzinnige staat
kunde was, die aan CATHA-
KINA VAN MEDICUS leerde, 
om de eene partij door de 
andere in even wigt te hou
den, om de GUISES door de 
COUONY'S te bestrijden, om 
dezelve beurtelings te vlei-
j e n , om dezelve na elkander 
met den naam en het gezag 
des troons te versterken. Hij 
is de bewerker van het Edikt 
van Moulins, Hij sprak 
veel in de vergadering in 
1566 in die stad gehouden , 
stelde er reglementen voor, 

voor de fegtérlijkehiagt, T41O- •. 
toegejuicht en nooit' ten ttitf-
voer gelegd werden* Het is 
nog aan hem, dat' men hef 
Edikt tft danken heeft, waaf-
bij bepaald wordt, da-t het 
burgerlijke jaar met den eer
stenJanuarij beginnen zoude. 
Ër blijft ons van den kan
selier i/HospnAvnog over! 
1.° Lalijnsche Gedichten, 
Amsterdam, 1732, in 8iv», 
die niet zonder verdienste 
zijn, doch welke CHAPÉLAIN 
al te zeer geprezen heeft, 
dooi- dezelve onmiddellijk 
naast die, van HÓRATIÜS te 

, plaatsen. — 2.° Barangués 
etc. {Redevoeringen voorde 
Staten van Orieans' uitge
sproken), 1561 , in4, to, zon
der smaak geschreven, en 
die slechts een zamenweef-
selvan verbloemde, uit de ge
neeskunde ontleende spreek
wijzen zijn. De dichter was 
beter in hem dan de rede
naar, — 3.° Memorien enz. 
van 1228 tot 1557, in ï 2 . ' n V 
Keulen i 1572. In eene Ver
zameling van Stukken . d i e 
nende tot de geschiedenis 
( JP«ny*,1623v in4.t9). vindt 

men van hem eene Verhan
deling van redenen en over
tuigingen V tot den vrede van 
1568, en zijn Testament* 
dat belangrijk, doch vol ei
genbaat en'ijdelheid is. *n 

1776 heeft de Fransche aka-
demïe, tot prijsvraag, «« 
lofrede van dezen kanselier 
uitgeschreven; maar het stuK, 
hetwelk den prijs behaalde, 
werd door de Sorbonne ne* 
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vfglijk gehekeld. Een kun
dig man heeft bij die gele
genheid de oorzaken van den 
roem van L'HOSPITAI» en de 
pogingen nagespoOrd, welke 
men heeft in het werk ge
steld , om denzelven uit te 
breiden en schitterender te 
maken, < Van waar, zegt 
hjj , komt de roem van 
i'HosPitAT., daar zijn be
heer niets dan zwakheden en 
wispelturigheden aanbiedt? 
Vooreerst uit de erkentenis 
der protestanten, die zich 
niet konden onthouden hem 
dank te weten , zich somtijds 
hun beschermer te hebben 
getoond, te midden van een 
hof, waar zij slechts vij
anden zagen, en van hun 
zijne dochter gegeven te heb
hen ; zij beschouwden hem 
MI het vervolg, als den mar
telaar zijner toegevendheid 
jegens hen. De, zelfs on
der de Catholijken, met het 
Roomsche hof in tegenstand 
staande schrijvers, hebben 
«en lof bevestigd, dien hij 
van de protestanten ontvan
gen had. De voorstanders 
van dat hof hebben niet kun
nen denken, dat de wierook, 
aan de gedachtenis van eenen 
nian toegezwaaid , in schijn, 
m de regtzinnigheid gestor
ven» hetzelve ernstig aan 
eenige verdrietelijkheden kon 
blootstellen, zij'hebben den 
schijnbaren eerbied , dien hij 
gedurende zijn leven voor 
hetzelve heeft aan den dag 
gelegd, door de rust betaald, 

welke zij athV zijne asch 
hebben gelaten. Wijl daar
enboven eenige zijner wetten 
hein overleefd hebben, en 
zelfs een wezenlijk deel dei' 
FranSche regtsgeleerdheid 
zijn geworden, zoo hebben 
de parlementen, die voor 
hem, gedurende zijn leven, 
noch achting, 'noch ontzag 
hadden, door hem aanhou
dend te hooren. aanhalen, 
zich gewend, zijnen .naam 
té eerbiedigen. Eindelijk 
hebben de wijsgeeren onzer 
dagen hem aan hunne ge
meenschap van verdraagzaam
heid ,. of i liever onverschil* 
ligheid, voor de godsdien
sten verbonden: zij gelijken-
naar de ,Ew. vaders karme
lieten , die alles aan hunne 
orde toekennen , wat de we
reld beroemds sedert ADAM 
heeft voortgehragt; ónze ge- f 

letterde rabbijnen willen even 
zeer niet , dat er aan hunne 
legende een enkele naam ont
snapt, waaraan eenige luis
ter verbonden is. Zij heb-

j ben bij gevolg niet nagéla» 
t e n , om hunne diptyc/ien' 
met den naam van den kan
selier r>K I/HOSPITAL aan te 
vullen." 

HosFiTAii, Heer »u FAY 
(MlCHAël. HuRAUliT DE Ii*J, 
klein- en doop-zoon van den 
voorgaande, was achtereen
volgend, kanselier van HEN» 
BRIK, koning van Navarre 
en later van Frankrijk f af
gezant in Holland en i« 

c 4 
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Vnitschltmd, alwaar hij voor 
zijnen vorst hulp en bond
genootschappen verwierf; re
kwestmeester en landvoogd 
van Qriilleloeuf, en over
leed in 1592. Men heeft 
van hem twee Vërhandelinr 
gen , een gedeelte uitmaken
de van Vier Verhandelingen 
over den tegenwoordige» 
staat van Fran&ry'k, in 
1593 gedrukt; en een ant
woord in het Latijn op de 
Bedevoeringen van Paus Six-
TÜS V», op den dood van 
koning HENDRIK I I I . , onder 
den titel van Sixtvs et an-
ii'Siictus, 1590, in 8.vo «n 
in 4.to; en de Anti-Span
jaard ,. voorkomende in de 
Memoriën der ligue, en af
zonderlijk* (In zijne Memo
riën schrijft ABNAÜLD D'AN» 
JDiiiiiY*' dit werk aan zijnen 
vader ANTONIDS ARNAUI,D 
toe.) 

HOSPITAÏ. (WIJUEM FRAN-
CISCÜS ANTONIÜS he i/v, 
markgraaf van Sainte-Mès» 
tne, werd in 1661 uit eene 
familie geboren, welke van 
die van den kanselier on
derscheiden was , en uit de
zelfde waaruit NicotAAS , 
IiODEWIJK en XODEWIJK MU-
B U KAHEI. , maarschalken 
van Frankrijk, gesproten 
zijn. Na gedurende eenigen 
tijd, in hoedanigheid van 
kapitein der ruiterij te heb
ben gediend , zag hij zich 
om de zwakheid van zijn 
gezigt, welke hem niet toe
liet (ien schreden verte zien, 

de dienst te verlaten. Da 
wiskunde, hield hem alstqen 
geheel en al bezig. De aka-
demie van wetenschappen van 
Parijg opende hem in 1693 
hare deuren, en hij regt* 
vaardigde deze keuze door 
zijn werk over de Ontleding 
van het o,neindig kleine,, 
1696, in 4.» Dit werk, 
waarin hij, zoo wel, al de 
geheimen, van het oneindi
ge meetkundige en van het 
oneindige . des oneindigen, 
ontsluijert, deed hem als ee-
nen der eerste wisknnste* 
naars zijner eeuw beschou
wen. Hij hield zich met 
een wijdloopiger werk be-» 
zig, toen hij in 1704'door 
eene beroerte werd wegge" 
maaid. Na zijnen,dood heeft 
men van hem in 170?', ee
ne Verhandeling over de he-

.ffelsneden, in 4.to, in het 
licht gegeven. 

HoSSCÖIüS, Of DE HoSCHE 
(SIDRONIUS), een Jesuit in 
! 596 , te Merkem, een dorp
je in de Belgische provincie 
We st^Vlaanderen geboren, 
en te Tongeren in 1653 o-.; 
verleden, heeft ïich beroemd 
gemaakt door zijne Latijn-
sche Gedichten, in 1656, 
gezamenlijk in 8,vo uitgege
ven. Na dien tijd zijn de
zelve meer dan dertiguia'en 
herdrukt. Hjj heeft twee 
dingen weten te vereenigen, 
die gewoonlijk slecht ge
paard gaan, de verhevenheid 
en sierlijkheid des *».P»*. 
met dë naauwkeurigheid en 
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rijkdom- der. dichtkunde* 
Paus AIEXANDER V i l . , die 
ook de JLatijjnSché muzen be
oefende , stelde de vruchten 
der dichtader van Hosscmps 
grqotelijlcs op prijs. » Het 
is veeleer uit noodzakelijk
heid , zegt BAILLET , danuit 
Welvoegelijkheid , dat ik den 
tijd dër geboorte en des o-
verlijdens, zoo wel als de 
hoedanigheid en het land van 
SïDRONHjs HÓSSCHIUS* heb 
genieend te moeten opgeven, 
uit vreeze, dat men zicb.be-
driegen inogt, do"or hem on
der voorwendsel, dat hij de 
eerste der oude Latijn'sche 
dichters evenaart, en dat 
:4jne Schriften ook aanlei
ding geven, oih hem met 
hen te verwarren , als in de 
gelukkigste eeuwen van hét 
bloeijende Rome geboren, 
te doen voorkomen." BAIL-
LET » Jvgemens des Savans 
etc. 

HösBiN (CKESENTU), den 
*> October 1684, te Kavf-
mren in Zteaben geboren , 
Werd Religieuze van den 
derden regel van den H. 
jRANcisctJs, en geraakte in 
«ezen staat tot eene groote 
volmaaktheid in de Christe-
MJKe deugden. Men verhaalt 
"aarvan Z e e r buitengewone 
zaken. Zij overleed in den 
Seur van heiligheid den 5 
JP"1 1744. Haar graf wordt 
d°or. eenen grooten toevloed 
ya" volk bezocht. .Men be-
Ween» dat hare heiligver-

klaring enkel daarom is ge
schort, wijl hare levensge?, 
schiedenis zekere zonder-
lingheden aanbiedt. 

- HogTAsius ? van 'RaveUna 
in Italië', was een soldaat 
van het -leger, door OnfèT 
«E LAOTREC aangevoerd. Hij 
onderscheidde zijnen moed 
bij de belegering van Pavia, * 
door de Fransenen in: 1527 
ondernomen , daar hij de eer
ste was i welke die stad bin
nen trolt * en vraagde tot be
looning aan zijnen veldheer, 
een koperen standbeeld te* 
paard, hetwelk in die stad 
was opgerigt. Men zegt,dat 
hetzelve het standbeeld was 
van keizer ANTONINUS, dat 
eertijds van Ravenna n&ar 
Pavia was vervoerd, om het
zelve voor de plundering der 
Löngobarden te redden* De 
veldheer stond hem zijn ver
zoek toe; maar de burgers 
van PaVia, weigerden vol-
strektelijk dit beeld te laten 
wegnemen, en. wilden lie
ver aan dien soldaat eene 
massief gouden kroon geven. 
Hij nam dezelve aan en liet 
ze in de kerk te Ravenna 
ophangen, om voor de nako
melingschap een bewijs zij
ner dapperheid te zijn. 

HOSTE , of i! HOSTE (JOAN-
NES), te Nanci-geboren, on
derwees op het einde der 
16e eeuw, te Pont aMqttS' 
ton, de regtsgeleerdheid en 
de wiskunde. HENDRIK her-

« 5 
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tog van Lotharingen, be
noemde hein tot ppperbe-
windhebber der vestingwer-
kenjen krijgsraad* Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° 
Le Sommaire etc. (Bét kort 
begrip en gebruik van dé 
kunstspheer) $ in 4.c<> — 2.° 
La Pratiqne etc. (Dé beoe

fening der meetkunde), in 
4 to — 3.° üescriplion etc, 
(Beschrijving en gebruik der 
Voornaamste meetkundige 
werktuigen)» —• 4." Du ca-
dran etc. (Over de wijzer
plaat en het vierkant)' ~ 
5 ° Rayon éïc. (Stérrefotn~ 
dige radius)* — 6*. Baton 
etc. (JdhoMsiaf). — f.°In-
terprétatiori etc. (Verkla-
ring - der groote 'kunst van 
RAiMUNj}üsLuLLE)etc.Men 
zou in sommige derZelve 
meer orde en methode wen-
Schen, en na hem, heeft 
men beter gedaan en beter 
geschreven. Hij overleed in 
1631. 

HOSTE ( PAUJCUS t ' ) , een 
jesuit, in 1652, te Pont dé 
Vesle in Bresse geboren, 
maakte zich bekwaam in de 
wiskunde. Bij vergezelde ge
durende 12 jaren de maar-
schalken ESTRÉEK en TOUR. 
VIM-E, en den hertog van 
MONTEMART, op hunne zee» 
togten, en werd vervolgens 
hoogleeraar der wiskunde te 
Toulon alwaar hij d%n 23 
Febniarij 1700 overleed. Hij 
is voornamelijk bekend : U° 
door eene Verhandeling over 
den wapenhandel ter zee, 

in fol., '*Ï697i ' te LffOn in 
1727', in fol. "met verbete
ringen en vermeerderingen 
herdrukt. Dit werk is niet 
minder geschiedkundig dan 
kunstmatig en bevat al het 
'gedenkwaardige; war er ge
durende 50 jaren, die hem 
zij n voorafgegaan, ter zee 
is voorgevallen. Pateri/Hös-
TE bood het aart konËWYK 
XIV aan y die hetzelve be
reidwillig aannam en aan den 
schrijver 100 pistolen en 
eene jaarwedde van 600 li-
vres schonk. Men vindt ach
ter dit werk eene verhan
deling over den scheepsbouw» 
de vrucht der conferentie» 
des schrijvers met den maar
schalk van TdÜRVltlE. 
2.° Eene verzameling van 
wiskundige verhandelingen•, 
die eenen officier hét nood
zakelijkste zijn, 3 dl." in 
12.IDO-' • 

HOSTIWUS, een.Latijnsch, 
dichter, schreef jaarboeken 
in versmaat. PftiscrANüs haalt 
er den volgenden dichtregel 
vaii aan, die, of» deszelts 
hardheid, niet te gunste van 
den dichterlijken tijdreke-
naar inneemt: 

Sa?pe greges pecudum ex hy 
berneis partibus pulsi. 

Deze HoswMtis, is welügt 
dezelfde, als degene, waar
over TERTUI-UANÜS , in zijne 
verdedigrède spreekt, «eg
gende; * Wanneer gij ö e 

kluchtslukken van LEKTÜ-
M » en lIosTlMUS ziet spe-
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fen , zeg mij» tof het dan *i we 
potsenmakers, jof uwe go
den zijn, die u tot lagchen 
opwekken?" Apolog. 15. 

Hosmius MANCISUS , veld-
overste van het l{omeinsche 
leger, sloeg het beleg op 
voor Numantia ; maar nadat 
de belegerden eenen uitval 
hadden gedaan , maakten zij 
zich meester van zijne le
gerplaats, en dwongen hem 
èenen schandelijken vrede te 
sluiten, dien de Romeinen 
niet wilden bekrachtigen. Zij 
zonden hem, met de handen 
op den rug gebonden , naar 
h'umantia terug. 

HOSTUS (MATTHEUS) , een 
Onitsche oudheidkundige, 
in 1509 geboren, was hoog
leeraar der Griekscbe taal , 
en overleed in 1587, tb Frank
fort aan de Oder. Zijne wer
ken zij": 1.° De numerati* 
one emendata, veteribus la-
Unit et gracis usitata. — 
2.° De re nummaria veterum 
(frtBcorum, Romanorum et 
Hebmorüm, Frankfort 1580 
in 8.vo — 3,o fie monomacMa 
'hviDTs et GoLiuE. — 4.° 
Ve mullipïici assis usu. — 
5« He tex hydriarum capa-
citate. — 6.° jn(juititio in 

jabricam arcce JSos , Lon-
* * , 1660, in fol. 

HOTMAN(FRANCISCUS), HO-
TOMANNUS, een beroemdeFran-
sche regtsgeleerde, te Parij f 
lXi 1524 geboren, was de 
ïoon van eenen raadsheer bij 

het parlement, eri onderwees 
de regtsgelcerdheid , te Luw* 
sane , te Valence en (e Bour« 
ges. Zijne zucht voor het Cal-
vinismus bewoog hem, om 
zich naar Geneve, en van 
daar naar Bazel te begeven , 
alwaar hij in '1595 overleed. 
Men beschuldigt hem , van 
al te hebzuchtig op geld te 
zijn geweest, en zijne ge
waande behoeftigheid, al t e ' 
zeer te hebben doen gelden. 
Dit is èene kwakzalverij, 
die hem met eenige wijsgee-
ren onzer eeuw is gemeen 
geweest. Zijne werken zijn 
in 1599, in 3 dl.» in fol. 
gezamenlijk uitgegeven door 
JACOBUS LECÏIUS , die deze 
verzameling met het leven 
des schrijvers, door NIVE» 
I E T zamengesteld, verrijkt 
heeft. De meest bekende 
schriften dezer compilatie 
zijn: 1.° Brutum fulmen% 

een lomp e.n plat hekelschrift, 
ten opzigte van de excom
municatie van den koningvan 
JYavarre. — 2.° Franco-

i Gallia, 1573 , in 8.vo, in 
hetFransch, 1574: een werk , 
waarin hij verzekert, dat de 
Fransche monarchie, verkies
baar en niet erfelijk is . De 
gevaarlijke grondstellingen 
welke hij in deze verhandeling 
voordraagt, hebben aan hem 
het VindiciCB contra tyran-
nos van JUNIUS BRÜTUS doen 
toeschrijven. Men ziet door 
dit a l les , dat het een voor-
looper der Fransche omwen
teling van 1789 is. — 3.° 
f)e furoribns gallicis et ces-
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de Admiraïis, Edimburg, 
1753, in 4.to — 4.° Conso-
lationesSacrcSf Lyon*1593 
en Amsterdam, 1649 , in 8.v° 
— 5,° Commentariusin qua-
ttior Jfistitutionum juris ci-
vilis lièrotf Lyon , 1588.*— 
Men moet hem'niet verwar
ren met JOANNES HOTIWAN, 
zijnen neef, bijna even zoo 
dweepachtig als hij, van 
wien. men heeft: 1.° Eene 
verhandeling over den pligt 
eens afgetants, Dusseldorp, 
7603, en Parijs, 1608 in 
§,vo — 2° fie etc. {Leven 
van GASPARI* DE COLIGXT 
üB CttATlx.t'ON, admiraal 
van Brankrijkt in 1572 ge-
dood), 1575, in S.vo Dit is 
veeleer dö lofrede dan de ge
schiedenis van dezen voor de 
rust van Frankrijk zoo nood* 
lottigen man. ~~ 3.° Anti" 
Chopinus f een onbetamelijk 
en voor eerbiedwaardige per
sonen beleedigend hekel
schrift, dat bij vonnis van 
den raad verbrand werd/zie 
CHOPIN). Men heeft te Pa-
rif* , in 1616 in 8.v°' ge
drukt: Opuscules,vanFRA.K-
CISCÜS , AKTONIÜS en JOANNES 
HOTMAN. [HOTMAN was aan 
den koning van JSavarre ver
bonden , die hem tot ver
scheiden zendingen gebruik
te. CATHARINA DE MEDICIS 
zond hem naar Duitschland, 
om de Protestanten tot hare 
oogmerken te doen dienen , e-
ven gelijk zij ook ten opzi<ne 
van de Catholijken handelde.] 

HOTTINGEK (JOANNE* HEN

DRIK) v : een beroemd kenne* 
der Oosterschetalen,enPre» 
testantsebe godgeleerde, ta 
Zurich in 1620 geboren. Na 
verscheiden reizen te hebben 

j gedaan, ónderwees bij de ker
kelijke geschiedenis , de god
geleerdheid en Oostersche ta
len in zijne geboorteplaats, 
en vervolgens te Heidelherg; 
HOTTINGEB deed er de stu
diën herleven, en won de 
achting van den keH^Vo^st, 

In 1661 riep men hem naar 
Zurich terug en belaste hem 
met verscheiden aangelegen
heden. De hoogeschopl van 
Leijden beriep hem jo 1667, 
tot deri leerstoel der godge
leerdheid, HOTTINGEB maak
te zich tot het vertrek ge
reed , toen hij met een ge
deelte zijner familie, den 5 
Juni) 1667, in de rivier/** 
mat Af die voorbij Zurich 
loopt, ongelukkiglijk ver
dronk. Men heeft van hem: 
1.° Uistoria oriënt alis de 
Muhammeiismo, Saracenif 
mo , Chaldaismo etc., 1660, 
in 4.w — 2.° BibUotheca* 
rins guadrip.ar/ibus, in4<t0 

— 3.° Dissertationes mis'g 
cellanea, in 8.vo — 4.° 
Uistoria ecclesiastica, 9 dl." 
in 8.vo ~ 5.° Promptmri» 
«»», sive Bibliotheca oriefi' 
talig, in 4.H> De geleerde 
aanmerkingen ontbreken niet 
in deze werken, en nog min
der de geest des Protestant-
tismns; maar somtijds orde 
en smaak. De stijl der*el-
ven is duister en verward. 
Hij maakte; schikkingen met 
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een en boekverkooper, ten 
; ópZigte vah. Het uitgeven van 
i een werk, en arbeidde aan 
| hetzelve,naar'matemen druk

t e . • Op 'déze wijze brengt 
men Vele wérken voort, doch 
bezwaarlijk goede. Het Ie* 

. ven vah dezen geleerde , ; is 
I door JOANNESÏ HENDRIK H E I -
; BiiöGER in h'étïiatijIÏ beschre-
j , ven..»-4,'Zi3h">-'2oo'ri"', JOANIVIÈS 
i JACOBÜS HüTtflNGËR, te ZU' 
| rich; in '1735 overleden , 
| hèpft éeh aantal .werken, o-
j ver, de godgeleerde 'weten

schap, die hij ,! volgens de 
stellingen zijner sekte on
derwees , nagelaten. 

HoÜBtóANT (KA&CFRANClg-
CÜSJ , tïPdHji in\-\ 686 geho
re», priester vah het Oratort-
«»,inl704'overledéii, even 
zoo godvruchtig'als göleerd, 
heeft in het licht gegeven: 
I . ^Eenë góéde Uitgave des 
Hebreêuwschen Bijbels, met 
aanteekèningeh , eneen e La
m s A i , e r t a I i n g ' Par*?** 
1753, 4 dhn, in fol. Deze 
Vertaling i s volgens den oor-
spronkelijken tekst , 

en wat 
«e boeken betreft, die niet 
H» den canon der Hebreërs 
«ijn, deze heeft hij volgens 
• « bneksch vertaald. Men 
bewondert te r e g t den stijl 
dezelve, die sierlijk k rach t 
^°V en zeer duidelijk i s ; 
Jaar men heeft met even 
Teel g r o n d den schrijver ge-
p * * i van zich h e t r e g t t e 
«ebben aangematigd, om den 
gjoreeuwschen tekst te ver-
"«wHfen, en van evenzeer te I 

kort te schieten, ïn ; eerbied' 
voor de ondé , als * echt èr*i 
kende Vertalingen. —- 2." 
Ëené hatijnsche Vertaling 
van het Boek dei* Psalmen , 
volgens hét Hebreeuwse!), 
1748, in l2.mo _ 3.° jDie 
van het Oude Testament 
(reeds met zijnen Hebreêuw
schen Bijbel gedrukt), 1753, 
8 dl,», in 8.vo Men heeft 
aan deze beide werken de
zelfde verwijtingen gedaan, 
als aan het eerste. Hét i s 
een vrij algemeen gebrek 
der geleerde kenners Van de 
Griëksche en Hebreeuwsche 
ta len, van op een e al te 
taalkundige Wijze over de 
gewijde boeken te redeneren , 
van de aangenomen e verkla
ringen , door alphabetische \ 
en etymologische spits vin-
nigheden, die zoo wel dè 

; waardigheid Van den. z in , 
als het eerbiedwaardigste 
gezag bénadeelen, te bestrij * 
den. » Zoodra de Hebreeuw
sche tekst moéijejijk schijnt, 
zegt de abt CONTANT DÉ LA. 
MdiETTE, snijdt.pater Hoü-
BIGANT denzelven hoofd, ar
men en beenen af; hij maakt 
er eenen dooden stam van. 
Al te dikwijls Voegt hij bij , • 
snijdt hij af, verplaatst hij. 
Hij stoort er zich weinig aan , 
of de polyglot-tekst en , en 
de oude handschriften met 
hem in tegenspraak zijn: 
niets is in staat hent in zij
nen snellen gang tegen te 
houden, hij velt alles ter 
neder , vrat zich tegen zynen 
doprtogt verzet « • • • Het. 
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is niet genoeg: eerbied voor 
hunne, schriften te hebben» 
ds orde der woorden te wil
len; verplaatsen, onder voor
wendsel zelfs , dat deze ver
plaatsing een' zuiverder en 
natuurlijker zin zoude vor
men. Men kan zulks in 
eene aanteekening opmer
ken', maar het is niet ge
oorloofd li deze verandering 
in den tekst te maken «zoo, 
als pater HOUBIGANT zujjks; 
gedaan heeft» Hij heeft de; 
vermetelheid zoö ver gedre
ven» dat hij zelfs den oor-
spronkelijkeri tekst heeft ver-
valscht, in eene heimelijke 
uitgave* welke hij; van het 
Hebreeuwsche Psalmboek 
heeft in het licht gegeten,, 
waarin hij al zijne gissingen 
heeft verspreid, Door dezen 
enkelen trek kan men de, 
inborst des, schrijvers beoor-
deelen . ,•„» * Hij zou al die 
willekeurige verbeteringen 
niet hebben gemaakt, , in
dien bij de gewijde taal meer: 
doorgio&d i en dezelve meer 
in overeenkomst had ge-, 
bragt, met de andere Oos-
tersche talen , met welke zij 
zoo naauw verwant is . . ^ 
Ofschoon wij, zorgvuldig hef 
werk van pater MOUBIGANT r 
met de verschillen cje tekst
verklaringen van alle He-
breeuwsche of Samaritaan-
sche handschriften der ge-
heele wereld> door KEJW-
COTT in het licht gegeven, 
hebben Vergeleken , zijn wy 
edhter niet gelukkig genoeg, 
geweest, van eens enkele te 

vinden, die de ininste zij
ner willekeurige verbeterin
gen eenjg gèwigt bijzette, 
—- Wjj verkiezen , voegt de« 
zelfde criticus er bij, de 
Vtilgafat zoodanig als de
zelve i s , boven.de vertajing 
van dezen geleerde; dezelve 
is lettérljjker,( en op vele 
plaatsen, alwaar zij zich 
van het tegenwoordige jËe-
breeuwsch verwijdert,, is zi| 

j, gevolgd, naar, oude hand-v 
schriften, dia betere lessen;, 
hadden. Het:

:.is óp dezelfde 
wijze met het, nieuwe- als 
met het oude-testament ge* 
steld. De %ieksche bana* 
schriften, volgens welke de 
Latijnsche vertolkerwerkte* 
waren uitmuntend, en over*, 

: troffen dikwerf ons. gedrukt 
Grieksché De bekwaarnsten 
der protestanten» die zeker
lijk in het onderhavige ôn
derwerp niet verdacht zijn? 

i zwaaij en aan de Vulgata en 
j haren schrijver den grootsten 
Jof toe." VZie AMAMA, m 
ANCHIM, BOKENWOF, CASTR* 

;'-'•— L E O B E — ' , HIERONÏMÜ» 

— Heilige ^).,,- 4 p / e - , 
breeuwsche wörtelwooraen : 
dit is een.; Hebreeuwse^. 
Fransch woordenboek, 1732» 
in 8.vo — 5.° Onderzoek 
van het Boei der pmlmew: 
der capuctfnen, Vt$4ft «H, 
in 8-vo, eone goede critiek», 
waarvan bij voor zich zelven 
gebruik bad kunnen maken. 
{ZieViM.KpB0ï).- 6-0Een| 
Vertaling in het FmweA 
der gedachten van FOBBKS* 
een? Ëngelschen sobrijver* i» 
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8,vo *? 7'.° Prolegomena in 
scripturam sacmmy 1746, 
in 4.to — 8.° Vertaling der 
Leerreden > van SHEBLOCK , 
1768/in 8.VO; — 9 ^ Over 
de Leerwijze van LESLEÏ * 
'tegen de Deïsten. en Joden, 
1770. — 10.° Zamenspraak 
tusschen eenen,,Jood*, eenen 
Protestanti en eenen, leer-
aar der Sofboni^e, 1?70, in 
8?VQ Deze geleerde overleed 
te; Parijs,, den 31 Öctober 
1783, . Sedert eenigén tijd 
was hij blind en geheel 
kjndsch geworden. Hij had 
echter nog goede oogenblik-
ken. Eene zonderlinge zaak 
Was, dat als î roea zijn ge
hoor trof door; een. onder
werp » waarmede; hij zich be
zig had gehouden, hij er al
leen , op eene mee*; werk-
tuigelijke dan bedachtzame 
wjjze over begon te spreken. 
Hij was eene soort van speel-, 
werk $ men raak te eene vee^ 
aan en het stuk speelde. 
Men hoorde hem eiken oogen-
bukHeoreeuwsch, Grieksch, 
Syrisch, Chaideeuwsc» enz. 
mompelen; somtijds was zulks 
alles ondereen gemengd , 
andere malen redeneerde 
H) zeer wel. Men raad-
Pleegde hem nog, wjjl men 
Mfist, dat zijn geheugen zij
ne denkbeelden steeds ver
enigd hield , en dat zijne 
denkbeelden door eenen die
pen en ingewortelden indruk, 
«ikwerf juist waren, HOe 
neerAöRv, oud Mbliotheka-
«» Van. het gesticht Saint-
«more t heeft in het Ma-

\ gftsiti encyclffpèdiqqe» $t$ 
maand Mtei 1806, een VBr-
slag van het leven en de ge» 
schriften van pater Houd-
GANTj geleverd.] 

HOÜBRAKEN (ARNoiiD), een 
beroemde .schilder en etser 

; met sterk water,. te JDord* 
recht in 16(50 geboren. Over
tuigd dat( zulks tot de bevor-. 
derïng zijner, kunst bijdra
gen', en op zijne voortbreng-,, 
selen invloed hebben zoude ,. 
legde, hij zich toe op de be-
oefening der schoone lette-; 
ren , en voornamelijk op de, 
dicht-; en fabelkunde* Be-, 
halve de schilderijen, die èx • 
van hem bestaan, heeft men, 
van hem ? De groqte schouw^ 

'burgt der JVederlandsche 
kunstschilders en schilde-', 
ressen, . met 'fraaije portret» 
ten en platen , 's Gravenha» 
ge, 1753, 3 dl n jnSvvp t)e-
ze kunstenaar overleed , te 
Amsterdam in 1719^ r - [Zijn 
ZOOn • 3ACOBUS HoÜBBAiCEN » 
een bekwaam graveur, te 
Dordrecht in-1698geboren , 
in 1790, overleden ^heefteen 
aantal zeer geachte portret
ten in het licht gegeven» 
voornamelijk die van de ga-, 
lerij der beroemde mannen 
van Groot-Brittannië' Hij 
heeft ook eenige geschied
kundige stukken volgens def 
grootste meesters gegra
veerd.] 

HOCDABD DE ;Ï,A MOTTE 
(ANTONÏOS), te Parij* » in 
1672 geboren, was de zoon 
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van eehen rijken hoederikoo-
p e r , studeerde' in de regts-
geleerdheid, en verliet de 
pleitzaal, om zich aan de 
dichtkunde toetevvijden; zijn 
smaak voor de declamatiën 
en schouwspelen , lokte hein 
haar het tooneel. Reeds in 
zijne vrotege jeugd, had hij 
er behagen in geschept, om 
met makkers van zijnen ou
derdom de blijspelen van Mo-
I.IÈRE uit te voerent Hij was 
nog maar 21 jaren toen men 
in 1693, zijn eerste stukop 
het Italiaan sche tooneel uit
voerde. Naauwelijks begon 
Zijif roem zich in de wereld 
te vestigen , of hij begaf zich 
naar la Trappe. Maar daar 
<le beroemde abt DE RANCÊ 
hem te jong oordeelde, om 
de gestrengheden des regels 
te kunnen verduren ; welligt 
ook , omdat hij eene kiem 
Van onstandvastigheid in hem 
bespeurde-, zoö weigerde hij 
hem het ordekleed, én zond 
hem 2 'of 3 maanden daarna 
terug. Te Parijs teruggeko
men , gaf hij zich op nieuw 
aan 'het tooneel over, waar
aan hij een gedeelte van zijn 
leven toe wij dde, ofschoon hij 
oVer het gevaar dezer uit
spanning dacht even gelijk 
de goede casuisten. Hrj werk
te eerst voor de Opera en 
het i s welligt in dat vak, 
dat hij het beste geslaagd is . 
Hij is ten minste een beter 
dichter, in zijne lijrische 
werken, dén in zijne treur
spelen. Zijne dichtkunde is 
beelden- en gevoe l rper , zij-

ne versificatie Is zachteferi 
welluidender, en zijn pen
seel krachtiger. '• Van allé 
werken, welke hij vervol* 
gens in het licht 'heeft ge* 
geven , is het beroemdste1 

zijne -Vertaling (in hef 
Fransch) van de Ilias vmi 
HOMERUS, in 1714 in hef 
licht gegeven , en welke thans 
door die van den Heer Ro* 
CHEFORT , overtroffen schijnt; 
De verhandeling, welke hij' 
bij deze vertaling voegde,' 
is met even zoo veel schran
derheid als sierlijkheid ge
schreven , en op eene mees
terlijke wijze beredeneerd;-
maar HOMERUS is zeer klein 
in dezelve. Men veroordeelt 
in dezelve het ontwerp des 
dichtstuks, de menigvuldig
heid zijner zoo ijdele enfsnap-
achtige goden en helden, de 
platheid fijner beschrijvin
gen , de langdradig- en een-
toonigheid zijner verbalen 
enz. Deze' verhandeling 
deed die van Mevrouw DA-
CIEK : Des caittes etc. (Over 
de oorzaken van het smaak* 
bederf) ontstaan. Dit werk , 
door de verwaandheid, de 
vooringenomenheid en den 
haat in de pen gegeven , we
melt op elke bladzijde van 
grove smaadwoorden en be-
leedigingen. LA MOTTE ant
woordde haar, door zijne 
aanmerkingen op de critiek , 
een werk vol geestig zout en 
rede , bevalligheid en wijs
begeerte. Het gevoelen van 
LA MOTTE dat alle schrijf
wijzen , lot dus verre dim'' 
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terlyk behandeld, en zelfs 
het treurspel, gelukkig'lijk 
in onrijta konden behandeld 
worden, was'de leus ' totee
nen nieuwen oorlog. Nadat 
deze dichter zijn geheele le
ven met het maken van ver
zen had dtförgebragt, eindig
de hij,met dezelve openlijk 
te verachten. Hij noemde de 
rijmkunst eene dwaasheid , 
eene geestige, wel is waar", 
maar die daarom niet min
der dwaasheid was. Hij ver
geleek de groote verzenma
kers , » met de vervaardi
gers1 van naamdichten , en 
mèt.'kwakzalvers, die gier-
stén-korrels % door het oog 
vaneène naald doenloopèn, 
zonder andere verdienste te 
hebben , da"h die der over
wonnen moeijelijkheid." Om 
het publiek met zijne denk
beelden gemeenzaam te ma-
ben,' vervaardigde hij eenen 
(EDIPUS in proza, dien hij 
met zijnen berijmden ( E D I -
WJS vergeleek; maar zijne 
pogingen dienden enkel om 
puntdichten te doen ontstaan, 
ïiA. MOTTE troostte r,ich over 
al die trekken van hekel-
zucht, als een wijsgeer, die 
«en vrede en de vriendschap 
»ö*en den ij delen damp des 
roems Verkiest. Men kent 
geen etikfel hekelachtig noch 
boosaardig wefk, zelfs geert 
enkel {Juntflicht, dat uitzij.-
n.e, pen' ïs gevloeid , ofschoon 
"men er verscheiden tegen 
nem heeft vervaardigd. De-
gene» die hem de beduchte 

XII . DEEL."' •'•'."'•.',:: 

coupletten telast leggen, schij
nen er niet op te letten , dat ' 
eene dergelijke verfoeijelijk-
heid , geheel buiten zijn ka
rakter lag, (Zie SAURIN-JO
ZEF-). Deze achtbare man 
overleed te Parijs in 17.il » 
aan de gevolgen eener borst-
zinking. Zijne werken (Ö?«« 
vres), zijn te Parifirin 1754, 
in 11 dl.n in l2.mo gezamen
lijk uitgegeven. De voornaam
ste werken dezer, verzame
ling zijn:", 1.° Vier. treur-

, spelen , de Machabeè'rs , Ro-
j: MULUS , INBS » E CASTRO , én 

CEDIPDS. - r 2.° Blijspelen,' 
onder welke men onderscheidt 
Ie Magnifique {de kostbare), 
die zich altijd gehandhaafd 
heeft, en nog dikwerf ten 
tooneele wordt gevoerd. — 
3.° Zangspelen, aan welke 
men slechts eene zekere een-
toonigheid verwijt, d iemis-
haagt. Hij veroordeelde iri 
het vervolg deze schrijfwij
ze , als • den goeden zeden 
noodlottig; in zijne ode over 
de ontvlugting der wereld „ 
noemt hij het tooneel eene 
levendige school der Aarts» 
togten. — 4.° Oden, voor 
de eerste maal in 1707 ge
drukt. Men vindt in deüelve 
mindet vuur in. den styl» 
minder keuze in deuïtdruk-
kingen, minder welluidend
heid in de veruen, eindelijk: 
minder genie , dan in die 
vani ROÜSSEAU * maar mea 
vindf e r ' weïligi meer diepr 
zinnigheid en denkbeelden 
in. Zijne tfroWkè oden néb-

r a.*-" • • ' • • ' * ' • • • . ; • • ' 

http://17.il
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bcnl dit ^oorregt niet,"-~ütoo 
als de titel zulks reeds'ge
noegzaam te kennen geeft. 
— 5'.° Twintig herderszan
gen; de meeste hadden in 
de bloemspelen den prijs be
haald. Zijne herders zijnee-
nigzins al te geestig, doch 
minder, dan die van FONTE-
NELLE , en zij waren daar
door des te beter* De ge
noegens en de onschuld van 
het landleven worden er met 
meer waarheid en met even 
zoo veel bevalligheid in af
geschilderd. — 6.°, Fabels, 
in 4.'o met schoon e platen 

f edrufct, en in 12.'no, 1719. 
lie verhevene ongedwongen-

heid, die de bevalligheid van 
die van I-A FONTAINE uit
maakt , wordt er slechts zel
den in aangetroffen. Men ge
voelt , dat de laatste < vol
gens zijn eigen karakter 
schreef; I.A MOTTE wi l , e* 
ven als hij, eenvoudig en 
natuurlijk zijn, en. slaagt 
daarin bijna nooit. Zijne fa
bels zijn met bovennatuur
lijke wezens bevolkt, don 
Oordeel, Mevrouw Gedach
tenis, enz. De verdienste 
'van LA. MOTTE i s , van met 
even zoo veel geest al* naauw-
keurigheid , fcet zakelijke en 
«e teckentagèn zljn*r fabels 
geschetst te hebben. Hij had 
een gedeelte derzéivé üitge-
vontkn, «n diegene'.geluk-
kighjk verbeterd, welke niet 
van zijne vinding Wa r e n : , -
7. Verscheiden prozaïsche II 

dichtkunde *n het algemeen, \ 

en over de ode in het bijzon* 
der, over den herderszang, 
over de fabel. over het treur? 
spel j ' men erkent in alle. 
den wijsgeer en den man 
van geest; ofschoon deze 
verhandelingen slechts de 
vermomde verdediging zijnet 
verschillende werken zijn.—• 
8.° Akademische verbande-
lingen, en eene lijkrede op 
LoDEWUK den groote. — 
9.° Ontwerp van bewijzen 
voor de godsdienst, een uit» 
muntend geschrift. LA MOT
TE was zeer in staat, om 

, dit ontwerp te vervullen ; bij 
had veel nagedacht over de 
godsdienst; ofschoon men hem 
in een vuilaardig puntdicht 
beschuldigde, van er niet 
aan te gelooven: men weet, 
dat de ongeloovigeri steeds 
mêdepligtigen zoeken. —10» 
Een kleine roman, getiteld: 
SALNELD en GEHALDI ,een 
Oostersch verhaal, in" on* 
rijm. Het gevoel endegee«t 
zijn het kenmerk dezer beu
zeling. — '11.° Psalmen, 
lofzangen, kantaten enz.» 
in versmaat. Er is geest in 
al deze werken, en veel 
meer dan men in dergeljjKe 
voortbrengselen gewoonlijk 
aantreft, en dan voor dezel
ve berekend i s , en dit is 
gedeeltelijk de reden, waar
om dezelve beneden de ge
wijde gezangen vanÜACiNB, 
BÓUSSEAU en LK FRANC D B 

POMPIGNAN gesteld worden. 
Al deze verschillende wer
ken worden tegenwoordig 
weinig gelezen* >1.AM»WK> 
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fcegt. de 'schrijver Van kéi 
Vervul dèr letteren,schreef 
Pulver étf koel i zijn stijl, is 
zonder'kleur, zijne dicht
kunde onbezield;.irten, vindt 
in dezelve meer Wijsbegeer
te dan dichtvuur, en n*e wijs-
'bé^éerfê is het langzameyer-
girjdèr verbèeldings&raRhf.'' 
Zie zijne geschied kun digé 
lofrede ip 'dë Mêinoirèépó»^ 
teryïr & l'histoite dé 3T, 
'pÈ FONTENÈLLË; door THÈJ* 
BtEïV Amsterdam, 17ëï , 
ih I^öiP; doch' men moét 
«eb ; herinneren, dat zulks 
eeüë^ikfrëde is. : V 

f HtfüDóN (JV.\ één be-
.kwaam beeldhouwer te Ver-
tailles i i in ,1746 geboren , 
wijdde zich reeds in zijne 
vroegste jéügd aan de tee-
kenknnde toe, waarin hij 
.zeersifeflëvorderingen maak
te. 'iVaauvvelijks 18 jaren oud 
«jjnde, behaalde hij'den teer-
sten prijs der Bèeldhonwkuri-
de, en begaf zich naar Ita-
« è \ alwaar zijne begaafd
heid , door de beoefening der 
«choone'voorbeelden, weldra 
eeneti hoógen graad van rijp
heid bereikte. H« bragt te 
Rome werken voort, die zij-
nenieügdigén raéih vermeer-
derden, namtefijk ' ëenen H. 
JOAstxss Dan Lateranen, 
«ie de kerk van dien naam 

' . .^sierde, eh eenèftH.Bittf-
, f o. Jn Hr&Mffrk térugge-

• i ! * W e r d &ff WéldTra in 
, **« eersten rang dèr kuh-
*tenaafr$ geplaatst ,^e ïkef 

land heeft voorfgebragt. On
der iijne talrijke werken ,, 
willen wi.J "enkel aanhalen, 
zijn standbeeld van VoLTAi-
KB , hetwelk men in denzuiV 
Jerifgang van het ihe&tre' 
Pranvaig ziet,,en zijne borst"* 
beelden van vrouwen , waar-
vah bet natuurlijke betoove-
rend is. Benige jaren vóór 
dé Franséhe: omwenteling, 
werd* hij' door liet, bostiuiür 
der vereenigiie Staten '*ge-
kozen i om de gelaatstrekken 
van WASHINGTON "te vereeu
wigen en het w^s FRANKMN 
zelf, die hem naar Phila* 
délphia geleidde.. .ÖöunoN 
was te gelijkertijd èlèri kun
dig en een regtschapén man, 
én was bemind bij al degene, 
die in eenige betrekking met 
hem, stonden. Zijne verstan
delijke vermogens waren se
dert eenige jaren Verzwakt, 
toen hij in 1828* overleed*. 
Hij was lid van het Fran-
sche instituut, ridder van. 
bet legioen van eer, en hoog-
lëeraar aan de ' koninklijke 
school der schoone kunsten* 

HOUDRY ( VINCENTIÜS) , een 
jesuit, te Tours\ den 22 
Januarij 1631 geboren, en 

'te Parijs in 1729overleden, 
'bezat een uitmuntend lïg-
chaamsgestel. Ofschoon hij 
zijn geheele leven met lezen 
en schrijven had doorgebragt, 

* bêJBoefde hg zich, zelfs niet 
" intfeh hoogs ten ouderdom v«» 
"' eepen bril te bedienen • *$jj j»?-
"zat véïebej^fcOiei«(v»ordei 
S 2"' *"" ' " 

on 
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kansel, voor het schrijven 
van werken en, voor de dicht» 
Kunde. Zijne meeste beken
de werken zijn: 1»° Biblio* 
iheèk der 'predikers, Lyon, 
1733 , 22 dl.» in 4 . t 0 ; de 
zedeleer 8 dl.n en Aebijlage 
2 , de lofreden, 4 , en de 
bijlage , 1 , de geheimen , 3 
dl«n, en de bijlage l , de 
kerkplegtigKedèri i 1 , de 
christelijke welsprekendheid, 
i dï. uitmakende. Er komt 
veel goeds in deze uitge» 
breide compilatie voor,maar 
wcïligt even zoo veel kwaads. 
'De schrijver haalt in dezel
ve de oude en nieuwere pre
dikanten aan, maar hij heeft 
niet aHjd van de beste ge
bruik gemaakt. Hij schrijft 
dikwijls smakelooze gebe
denboeken af. (Zie, MON-
TARGON). — 2.° Ars typo* 
graphica, carmen, en ande
re gedichten. ~ 3,° Traite 
etc* {Verhandeling over de 
wijze , om goêdé predikan* 
ten na te 'volgen), in 12.ino 
— 5.° Leerreden , in'20dl.n, 
in eenen zenuwloozen en 
kwijnenden stijl geschreven. 

HoutiÈBES (ANTOINETTH; nu 
LIGIER DE LAGAROE,, wedu-
we van WIM/EM DE LAFON, 
Heer DES) , Werd te Parijs 
in 1638 geboren. De natuur 
had in fnfctr debegaafdheden 
dés gelaats vèreenigd. Deze 
dame Werd In de maana Fe
bruari) 1657 , te Brussel in 
heehtenis genomen, en als 
eene staatsmisdadige naar 
het kftsteel van Vilvoorden 

gevoerd. Zij had alles te 
vreezen toen DES HGULIÈRES, 
haar echtgenoot, onder een 
valsch voorwendsel in hare 
gevangenis wist te komen, 
baar bevrijdde , en met haat 
den weg naar Frankrijk in
sloeg. Mevrouw DES HOU-
UÈRES vormde zich tePartj't 
een klein hof, maar het was 
niet dat des goeden smaaks. 
Zij beschermde PRADON te« 

^gen RACINE. Toen de PM-
dre. van dezen laatsteh in 
het licht verscheen, ver
vaardigde zij i na de eerste 
voorstelling van dat stuk te 
hebben bijgewoond, dit zoo 
bekende klinkdicht: 

Dans un fauteuil doré, PHE-
DRE tremblante et blême 

• Dit des vers oü d'abord per' 
sonne n'entend rien, etc. 

Men k«nt de wraak, welke 
RACINE en BOILEAÜ over dit 
klinkdicht namen. Mevrouur 
DES HoiHiiÈRES overleed den 
17 Februari] 1694. Hare 
Gedichten (Poésies)t zijni" 
1724, gezamenlijk in 2 dl. 
in 8.vo uitgegeven, en her
drukt in 1747 in 2 kleine 
deelen in 12.<™ Men vuj« 
in deze Verzameling: !• 
Idylles (Herdersdichten) de 
beste , welke er inde Fran-
sche taal bestaan. Dezelve 
bieden landelijlce beeldem 
eene zachte en ongedwonge-
ne dichtkunde,,den wonder 
natuur, geestige scher «. 
eene in het algemeen wo» 
en nuttige en , . do° r e e " * 
ter vernedering van den wen 
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«ehelifken geest, geer ge
schikt contrast, soms epikn-
ritche zedeleer] aan. De 
schrijfster 'is niet vrij te 
pleiten van het verwijt van 
letterdieverij : het Herders' 
'dicht der 'schapen, bijv.is» 
om zoo te spreken woorde
lijk van eenen ouden' dich
ter afgeschreven; Mevrouw 
DES HouLiÈBES heeft slechts 
eenige 'verouderde woorden 
en spreekwijzen behoeven te 
veranderen. Deze verzeke
ring door alle geschiedkun
dige woordenboeken herhaald, 
is niet geheel waar; d'epre
sident 'BÖUHIER, de abt D 'AR-
TÏGNY en GODJET regtvaardi-
gen haar van het verwijt van 
letterdieverij (Zie COUTEL.) 
— 2.° Eglogues {Herders-' 
zatigen), veel minder dan 
hare Idylle». — 3.° Oden, 
nog zwakker dan do. Her* 
derszangen. — 4.° GENSEMC , 
een treurspel, dat door het 
plan, den slependen» flaau-
wen en onnaauwkeurigen 

'«'ijl zondigt. — 5.° Punt
dichten, Liederen, Madri
galen. Men zou al de Ge
dichten van Mevrouw DES 
HouuKRGS tot vijftig blad-
«jden kunnen bepalen, en 
n°g zou men niet zeer keu-
«g moeten zijn. » De vrou
wen , 2 e g t een kunstregter, 
«ragen haar natuurlijk ge-
Snap, hare overijlde onuit
puttelijke overtolligheid van 
Woorden, in alles wat zij 
willen zeggen met aanmati-
5,ng» en wanneer z-ij met 

D 

"de zucht, beheBt z i jn , oih 
voor echoonen geest te spe
len , zouden zij zware boek-
deelen over . beuzelihgen 
schrijven , of- wel over erns
tige) onderwerpen, die in 
eeneopeenstapelihg'van woor
den, beuzelihgen zouden 
worden." (Zie I,A FAYETTE , 

'GEOFFRIN, GUAFFIGNY, S U -
ZE, T E N Ö I N . ) , ~ Hare doch
ter ANTOINETTE * THEUBSIA 
HES HOUIJI'ÈRES j in 1718, in 
den. ouderdom van 55 jaren 

'overleden , heeft ook eenige 
Gedichten vervaardigd ,' die 
men in' de Geschiedkundige 
Memoriè'n over" beider leven 

'kan. vinden. ' 

HQTJLMER, HotLiEla öt' 
HOLLERIUS (JACOBUS), een 
geneesheer van Parij.8, te 
Ètampes geboren, is do 
schrijver van .verscheidene 
werken, ' door BoeiiHAVB 
grooteiijks op prijs'gestold. 
Hij was het die den beroem» 
den LOIÏEWIIK Du BET vorm
de , ' en overleed in 1562. 

HOUSSAYE. - r .Z i e AMELOT. 

HoUSTA (BOÜDEWIIN DE} , 
een Augustijner monnik, te 
Tubise, een vlek, in de Bel
gische provincie Zuid-Bra-
band, geboren, heeft zich 
in zijne orde door zijne kun
de en zijne, deugden onder
scheiden; hij .bekleedde de 
eerste waardigheden bij de
zelve, en overleed te Bn< 
,gMen, in. 1760. M«a heeft 

d '3 



454 H O U . 

van hem e.en werk, getiteld: 
Mauvuise foi etc', {Kwade 

' iromó van den Heer FLEU-
RY ,. bewezen door verschei
den aanhalingen der Kerk-

"vaders, der Kerkvergade
ringen en andere kerkelijke 

'Schrijvers , waarbij' hij uit' 
gelaten, verminkt, of on-
'1rouv> in zijne geschiedenis 
vertaald heeft) t Mechelen, 
173?, in 8.vo Dit werk, 
niet zeer aangenaam, wat 
den vorm en de schrijfwijze 
betreft, bevat een aantal 
critische aanmerkingen; er 
komen er verscheiden nutte» ' 
Iooze. en onnaauwkeurige in 
voor, maar men vindt er ook, 
die zeer bondig en wel be
wezen :?i]n , en tegen welke 
de verdediger van FLEUBY 
(de beer ÖSMONT DU SELMER , 
«en Kapucijner, eertijds pa
ter TlUNQUlLLB DE ÜAYEUX 
genaamd)'niets'heeft weten 
in te brengen.' Indien pater 
BE HOUSTAJ somtijds eenige 

f emelijkheid aan den dag 
egt, indien hij kwade trouw 

waant té ontdekken in aan
halingen,-.waarin slechts on* 
oplettendheid of'achteloosheid 
is Jte vinden , moet men van 
den anderen kaht bekennen , 
dat de beroemde geschied
schrijver, tot'gegronde ver» 
wijtingen aanleiding heeft 
gegeven; datzyne. critiek 
somtijds scherp en bitter is 
geweest, en fat hij eenen 
strengen Mik beeft geslagen, 
op djpgeri , die zich natuur
lijk onder eeo gunstig oog
punt voordeden. Het is daar

enboven niet dan nltewaar^, 
'dat niemVere, compilators. 
die noch zijne, kunde, noen 
zijn oordeel, noch zijnen ij
ver voor de regtzinnigheid 
bezaten , zijn werk en zij
nen naam hebben gebruikt, 
*oin de verwarring in het ker
kelijke en burgerlijke rentte 
brengen, en den dierbaren 
vrede te storen," die Kerjs 
en Staat vereeh.igdc. — 
Zie HONOBÉ DE §K\M-
MARIE. 

' HoUTEVIlUS (ClAtiMUS 
FUANCISCUS; , te .Parijs., in 
I6S8 geboren, lid der akij-
demie, bleef omtrent 18 ja
ren in de Congregatie van 
het Oratorium, én was ver» 
volgens secretaris' van de" 
Kardinaal DUBOIS ,* die hem 
beminde en hoogachtte. D* 
Fransche ajcademie gaf hem 
in i742, den post van haren 
blijvenden secretaris; maar 
hij had er niet lang genot 

'van, daar hij reeds in,het
zelfde jaar, in den ouderdom 
van omtrent 54 jaren over
leed. Hij was abt van Sw»f" 
Vincent du Bourg-sur-Mer-
Zijn meest bekend we« 
voert dezen, titel: La vente 
etc, (De waarheid der C/trtf 
lelijke Godsdienst door W 
daadzaken bewezen, vooraf
gegaan door eene getetotp 
en oordeelkundige verhande
ling over de voornaamste 
schrijvers, die sedert 'ten 
oorsprong des Christendom* 
voor of tegeft hetzelve W-
ben geschreven), •" a ' ' 
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1722; en herdrukt fn & dl it 
in 4.to, en in 4 dl.», in 

.12.mo, 1741. De eerste uit
gave was veel minder dan 
de volgende; men zag in dit 
Werk alom den geestigen 
schrijver, maar minder den 
wijsgeer, dien godgeleerde 
en den man van smaak. Daar 
de abt HOUSEVII,I,E in een 
afgesleten onderwerp nieuw 
wilde schijnen, had hij zich 
van het klatergoud, der he« 

ingchelijk -gemaakte dames 
tan Parijs, van de nieuwe 

'uitdrukkingen, van de slót-
vallen der puntdichten der 
eeuw bediend.- Bij den eer
sten «pslag, dacht men , dat 
*ijn werk geschikter was, 
om ongeloovigen te maken , . 
dan om dezelve te bekeeren. 
Er verschenen verscheiden 
hekelingen van dit werk in 
«et licht, de beste' is die 
welke ten titel voert; Let
tres etc. (Brieven van den 
aM DJB . . . . aan den. abt 
HOUTEVILLB), Parijs, 1Ï22, 
m !2.mo £)ez!e Brieven,ten 
getale van achttien , zijn wat 
den hoofdinhoud betreft van 
pater CIAUDIUS RENATUS 

r S N A S T * een' J e s u i t » in 
1745 overleden ; maar dezel-
v e zijn in den stijl verbe
terd door den abt'DES FON-
TAINES, die in twee brieven , 
welke aan het einde derzelf-
rt.e verzameling zijn , decri-

t HOUTMAN (COBNEUS), 

D i 

3e grondlegger van den Hol-
landsphen handel met Oost-
Indië, omtrent het middeti 

[' der I6te eeuw te Gouda ge
boren , moest zich ter ver-
rigting van ' zaken' een igen 

„tijd te fcissubun- ophouden',, 
won 'uit nieuwsgierigheid 
berigten in, omtrent den han
del met ïndië, die toen maal» 
Portugal uitsluitend verrijk
t e , en over den weg der
waarts. Hij bespeurde wel
dra, welke'voordeelen, aan 
zijne landgenooten uit deze 
scheepvaart zouden kunnen 
toevloeijen ; daar echter den 
Vreemdelingen" aHe navor-
scïiingen ten strengste ver
boden waren, zoo verwekte 
HOUTMAN verdenking, werd 
in hechtenis genomen, eb 
tot een e groote geldboete ver
oordeeld. WijF hij. dezejve 
niet kon betalen*, zoo1 wend
de hij zich' aan AjmBiterdattf-
sche kooplieden ,. hun belo
vende van hen met alles be
kend' te zullen maken , wat 
den handel naar' Indië bè-
trpf, wanneer' zij hem wil
den bevrijden. Zij kochten 
hem los , en hij hield , toet» 
hij in 1594, in zijn vader
land terugkwam, aijne belof
te. De kooplieden vormde» 
een genootschap, onder den 
naam van Maatschappij der 
ver afgelegene landen, rust
ten schepen uit , waarvan zij 
aan HOUTMAN het opperbevel 
opdroegen. Qp den 2 April 
159£Kep de flotillé van' Texel 
in zee, »n landd* den 23 
4 
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Juni) 1596 voor Bantam op 
Java. Zij werden met vreug
de opgenomen, doch dePor-

T tugezen . wisten hen weldra 
met de inboorlingen in ver
deeldheid te brengen. Zij '•• 
ondernamen nog meer. proe- . 
ven op de Oost-Indische ei
landen , doch zagen zich ein
delijk genoodzaakt terug te 
keeren , nadat de manschap» 
pen tot op miridejr dan een 
derde gesmolten waren. Qp 
<le.n 14 Augustus 1597 lie
pen zij te Amsterdam weder 
bi nnen. Niettegenstaande 
deze eerste togt weinig voor
deel had aangebragt, besloot 
men toch dadelijk tot de uit
rusting van eenen tweeden.' 
Naar het. voorbeeld van Am
sterdam , vormden zich der
gelijke maatschappijen in de 
zeesteden der Vereenigde 
provinciëni eindelijk veree
nigde zich allé in eêne Oost-
Indische maatschappij, wel
ke aan dén Portugezen den 
Oost-Indischen handel ont-
weldigde, hen uit Oost-In-
üië verdreef, en tot op het 
einde van de 18.eeeuw, zich 
uitsluitend in den handel 
derwaarts handhaafde. HOUT
MAN ging, als bevelhebber 
i rn 0

t W e e < , a «nderneming in 
1098 weder naar Oost-lndië, 
en was ditmaal gelukkiger. 
Nadat hij Madagaskar, fa 
Moldavische eilanden en Co* 
cAmchina bezocht had, land
de h\) op Sumatra, alwaar 
«ij ,. in het begin door den 
koning vriendelijk ontvan
gen, «Joch kort daarop bij 

een,feest gevangen genomen 
werd. De schepen, vvejke 
reeds geladen waren, keer
den terug, en men waande 
HOUTMAN , als omgebragt. 
Doch op den 31 December 
1600, kwam hij met drie 
matrozen aan boord van een 
voor Acliem liggend .Hol-
landsch schip, verklaarde 

.echter, dat hij zich aan de 
gevangenschap niet wijde 

„onttrekken, wijl bij hoopte, 
de vrijheid te zullen beko
men, en niet deiï koning een 
voor zijne Jandgenooten voor» 
deelig verdrag te sluiten. 
De koning toonde werkelijk 
goede gezindheden, leende 
echter het oor aan de inbla
zingen der Portugezen en 

"zond HOUTMAN, naar bet 
binnenland, alwaar.hij later 
overleed., Van. deze eerste 
Reizen der Hollanders, ver
schenen uitlokkende #e" 
schryvingen in het Jicht» 
Amsterdam, 1702 —.1706, 
5'dl.n, in 12>°, met.pl.— 
FREDEKIK HOUTMAN, broeder 
van den voorgaande, volgde 
dezelfde loopbaan als bij» 
en deelde in de gevaren, 
waaraan hij in Jndië was 
blootgesteld", tn' 1607 werd 
FREDEHIK tot gouverneur van 
Amboina benoemd. Men 

heeft van hem Sterre- en 
aardrijkskundige vmrnf 
mingen, en een Jtfaletscfi 
Woordenboek, Amsterdam, 
1603, in 4.ro 

HOVEN (PETRUSVAN), <[en 
25Augaetusl726, leReW* 

http://met.pl.�
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em •.;dorpJn;j;dévjBë.Igische 
provincie lAtltuterpen gebo
ren « onderscheidde (zich 
reeds vroegtijdig tipor zijne { 

gelukkige r> hoedanigheden , \ 
zijne vlijt en zijne talenten, j 
Te Leuven in • de ósde van ; 
den heiligen FRANCISÓÜS: ge
treden, werd hij in 1759 tot 
lector der Hi Schrift-verko
zen, en werd \y ei dra-, de me
dedinger van. den geleerden , 
SMIT, en zijnen opvolger in ; 
de overzetting;der: Vulgata,: 

"in de Vlaamsche taaï; hij 
bragt die van het Fentaten-; 
cué ten einde. Zijn arbeid,, 
in de nageiatene werken van j 
den eerste publiek gemaakt, 
verwierf hem de erkentenis 
van alle geletterden. Zeer 
verschillend van de onge
lukkige schriftverklaarders, 
welke tegenwoordig -de kerk 
in DuitscMahd bedroeven , 
had hij altijd de waardigheid 
en heiligheid des hoeks voor 
oogeri, volgens; hetwelk hij 
werkte, en,waagde nooit, 
om er van af te wijken, door 
taalkundige haarkloverijen, 
eenen geleerde en vooral een 
Catholijk leeraar onwaardig. 
Hij overleed te "Antwerpen, 
Jen 21 September 1790, als 
lector in de godgeleerdheid, 
e>> prefekt van het museum 
der'gewijdephilologie. Deze 
religieus vereenigde, meteen 
nuttig werkzaam leven, de 
bestendige uitoefening aller 
pHgten van zijnen staat, en 
aller christelijke deugden. 

D 

"t HOWARD (JöWN.) ,•'. egn 
'Engelsche menschenvriend!, 
tin 1756 te ïïackney geboren. 
Nadat een fregat, op hetwel-
ke. hi]. zich had ingescheept, 

•jom. zich ;naar Portugal to 
begeven , door een Fransch 
•schip gekaapt-iwas V werd, 
HOWARD in de gevangen is 
jgeworpen, en < het was als-
'toen, zégt men, dat hij zoo 
'zeer: met medelijden vóór de 
gevangenen behield 'werd. 
Hi] réisde door' geheel viSa-
rópü,'•••met het énkele; doet, 
om de ziekenhuizen en ge-
"Vangenissén te bezoeken, ten 
einde aan de vorsten de mid
delen voor te stellen, om die 
plaatsen te verbeteren. Zij
ne goedheid bepaalde zich 
niet tot zijne natuurgenooten, 
een ongeluk, aan het ge
ringste dier overkomen, trof 
hem gevoeliglijk; hij had 
voor zijne oude of verminkte 
paarden , eenen uitgestrekt 
ten grond bestemd, alwaar 
zij genoegzaam voedsel en 
beveiliging vonden; ook jwas 
.dit gevoel van medelijden 
bij hem in uitzinnigheid ont
aard. Hij ontvlugtte alle ge
zelschappen , voedde zich en
kel niet de geringste spij
zen ; bij voorkeur droeg hij 
vochtige kleederen en linnen, 
en alvorens zich te bed te 
begeven, bleef hij geduren
de een half uur in een grof 
lijnwaad gehuld, hetwelk hij 
in het koudste water doopte, 
dat hij kon vinden. Welke 
ook zijne zondeHïngb«den 

«* 5 
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wezen' mogen, kan men niet 
.te veel, van het nut der yrep* 
ken van HOWARD gewagen, 

.die eene .zpo wezenlijke ver
betering, in: het bestuur der 
gevangenissen heeft te weeg. 
gebragt. Hij heeft een aan
tal werken nagelaten, in wel
ke hij zich altijd 'de.verlig-
ting dqr lijdende menschheid 
voorstelt. Wij willen er d^ 
volgende van aanhalen; l .p 

Staat der gevangenissen in 
Engeland»• en in het land
schap VVftUis, met voorïoo* 
pige wnmrkingen, en ken 
tafettëkmw eenige vreemde, 
gevangenissen yfflïr in4«t0 

en, «iet JOHN. AItflN. De «ersi* 
^ J i j n è lofreden6 ; ^ ! 
«tuofcen, en de ,W e e c | e h<feft 

- H O K 

eén tafereel in Het licht ge» 
-geven Tan de inborst en o> 
penbare diensten van J. Ho-
WARDi'1791, in 8.vo in hst 
dichtstuk/a Pitié (hei Me* 
delijdeh)i heeft DELILLE de 
menschlievendheid van Hó* 
VVARD bezongen. 

•% -Bijlage, Ui het voor* 
gaandAwerk\ met hef ver* 
haal «kr reizen des gehrij. 
vers i« : (talie j -1780 , vér-
»e«<M-' in d e t «i'gave van 
1784.-..-„..3,0 Geschiedenis 
der voornaamste pesthuizen: 
van Europa enz. Men heeft 
«r de verhandeling van MEAD 

7! 'J 6 'p<??», ^gevoegd^— 
f «M«w hjfstraffehjk wet* 
boek van den groots hertog 
van Toskane (LEOPOLD II*)* 
« s a . HOWAHD is den 20 
Januari 1790, aan de g t 
volgen ee»er kwaadaardige 

«oeken de* rieken
,f

bad fl* 
gedaan, «verleden. Hi ih£i eene norsche inborst J ! ziin h»« I ,w»om, maar 

vnendsehapsbetreiking , n e t 
den beroemden BtiuKl, 

I RoWEi,: ( JACOBIJ*)-» een 
werkzame Engelsehe schrij* 
ver, in 1666, in den ouder
dom van 72 jaren overleden» 
was gezan tschaps-Secretaris, 
en secretaris >van den raawt 
gedurende de burgeïoorktgen. 
Zijne bnitenspoiige üitgawn 
deden hem in eene gevangen 
nis opsluiten, waarin bij 
verpligt was te werken*, om 
te leven. Zijne werken» in 
het Engelsen , zijn: •; 1.° Ge
schiedenis van hoDEWUK. 

.Xi l l . -t. 2.? Het Dodona * 
Waad. *i- 3*? Over den 
voorrang der kpningen van 
Frankrijk, Spanje e» Enge
land , Londen, 1664* in 8.v» 

„.— 4i* Gedichten^ 1663, in 
8.vo ena. - Na-een iijverig 

fköriingsgéTSinde ta zijn ge
weest , omhefsde hij de par
tij van CmöMWEii, en werd 

.echter na de'béfstelling van 
den, koning- op dèn troon » 
hoogstdeszelfs geschied
schrijver. Mei» gevoelt ge
noegzaam, welke geloöfwaaf'' 
digheid men Van eenen schrij
ver van dezen stempel moet 
verwachten. 

HOVKCJC. 
DRfiCHT. 

Zie lUww* 

i 



HÖ Y» 

. HoYüS (ANDHBAf) t Uot 
ninklijk hoogleeraar in .heit , 
'Griefesch teDowi, te Brug
ge geboren, verwierf eenen 
grooten ro în door zijne X#- , 
iiJMche gedichien '^',; 158.T,* 
in 8 v?i en door zijnen E-
ZECHIEX. parapfaasi poëtica 
ittmtrdtw,, 1508 , .in 'i,w. 
Nog heeft men iratC hein,:' 
De prpnüniiatione grceca, 
1620, in 8.yp ,,5 en, andere 
.werken. Hij, overleed in. het 
,be£in der zeventiende eeuw, 
oud ruim 8ÓJj^ei^. 

HoziER (JSTEPHANOS o ' ) , 
een prqvengaalsch edelman, 
kapitein der stad Salon, in 

,1547 geboren,, is de, schrij-
j e r van verscheiden dich(-
Istukkén, zoo in het fransch 
a|s provengaalsch gedrukt. 

,Hij werkte veel volgens oude 
handvesten ^ ? n heeft kro-
nijken geschreven ,';dje vrij 
wel zijn, voor den tijd, waar
in hij leefde. . Hjjj overleed 
*e Jlt>in 16q . —Zijn zoon, 
1'ETRÜS IJ' HOZJER t te Mar-
'eille in 1592 generen, en 
t*Partij9 in 1660overleden, 
ÏS de schrijver een er Gfe-
fchicdenis van Bretagne, in 
Jol.,, en van verscheiden Ge-
'fahtregisteri. — ..KARET/-
WKNATUS D'HOZIER, zoon van 

,nen voorgaande, te Parijt 
Mi. 1732 overleden , heeft in 
«et licht gegeven: hijst der 
adellijken van Champagne, 
cJato«», 1673, en andere 
8chrifteD over den Franschen 
adel. 

fïÜB* *sy, 

^^HüABTB (JoANNES)., te 
^aint-/èanfPied^e'Portf 
'in,,Frqn»ci-jN(ivarfe gebo-
jfép , verwierf in de zestienr 
.de eeuw veel roem, door een 
jSpaansch. werk, getiteld: 
'Examen 4e ingeniqs para 
•las sciencias. Dit werk is 
in het italiaansch, Latijn 
en; Fransch vertaald. De 
uitgave van Keulen, 1610« 
in •12.P'ó.J| wordt op prijs ger 
S t e l d . '_ ._ ;•.;••; - ; 

H U B E N S ( J A C Q B Ü S JÖZEp 
ne).,. deken• van de bejroem.-
de stifik'erk van d,ei» HI,.MAR-
TINÜS4 te Luik»• in die stad 
den 21) Mei J780, in den 
ouderdom van 68 jaren over
leden , heeft zich in bijna 
alle Catholijke gewesten be
kend gemaakt, door zjjrien 
ijver ter aanbidding van het 
allerheiligste Sacrament des 
altaars. Öm niet alleen door 
,geheel Europa t maar zelfs 
tot in de beide Indien, de 
Broederschap der gedurige 
aanbidding te verspreiden, 
ontzag hij noch vermoeienis
sen, noch kosten., noch ver
zoeken i noch geen enkel der 
middelen, welke eene werk" 
dadige godsvrucht, kan uit
denken en aanwenden. Men 
heeft hem de uitgave van 
een aantal stichtelijke wec
ken te danken. Hij was een 
man, die zich door de een
voudigheid en de onschuld 
zijner zeden, de zachtheid 
en gerustheid jsfjner inborst 
bijzonder aanbeval. Man heeft 
als eene zonderlinge omstan-
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digbeid opgemerkt, • dat hij 
den zei f den dag is overleden , 
waarop het groote vóór Werp 
van zijnen Ijver, in dé ge>-
heele uitgestrektheid der Ca-
thójijké Kerk de eer der 
roemrijkste zegepraal behaal
de ; eenen dag, waarop hij 
altijd had gewenscht te stei> 
vén, en waar hij het zoo ver 
had gebragt, dat van zich 
'overtuigd te houden', dathjj 
er werkelijk op zou sterven. 
Een beroemde godgeleerde 

'heeft over; hem eeneschöone 
redevoering gehouden, op de-
>e woorden van een zèèr be-
ktjhtf'yïefk: O vere ardeng 
'fidei'''eorüm f Probabile ese* 
iétefiir" érgumentum Sdcrez 
pr&se'nticB ïuce. De imit. 
GHRÏSTI. I,ib. I V , Cap. 14. 

HÜBER (SAMÜEL) , was oor
spronkelijk uit Berne, en 
in 1592, hoogleeraar in de 
godgeleerdheid te Wïtlën-
berg. LUTHER had geteerd , 

'dat God demenschen zoo wel 
tot het kwaad als tot hét 
goede trok. God alleen be
schikte dus den mensch 
tot de zaligheid of tot de 
verdoemenis vóo'r; en terwijl 
hij in een klein getal ge
trouwen de Tegtvaardigheid 
voortbragt, bestemde hij de 
overigen tot de misdaad en 
onboetvaardigheid. HUBKR 
Kon zich naar deze grond-
hegit)«jlen niet voegen; hfi 

denkbeeld der goddelijke 
regtvaard,gheid, goedheid en 
barmhartigheid, * % o W « £ 

wees, dat'tëdd! het geluk vm 
alle menschen .' wilde, dat 
JESUS CHRISTUS hen alle heir-
köcht had, en 'dat er geen 
enkele, was | voor wien JÈ-
SÜS CHRISTUS niet voldaan 
had, zoodat de menschen en
kel door hunnen eigen jvfl 
èn door het misbruik, het
welk zij; van hunne vrijheid 
maakten veroordeeld werden. 
Deze redelijke Jeer deed HÜ
BER uit zijhe universiteit 
verdrijven. Men heeft van 
hem de '^etMdrÏTigi van 'de 
hoofddoelen 9, .10 en 11 van 
den brief tam de "Romeinen 

'in 8.W ' f ;;vJ ,<: ' /''" \ , ; , 

HÜBER (ULRICH) , te Z)«A-
kum ,in 163(5geboren , werd, 
riaauwelijfes 21 jaren bud zijn
de , tot hóógleéraar in 4» 
Welsprekendheid en geschie
denis, en' in 1663, in <ie 
regtsgèleerdheid aan dehoo-
geschool van Franéher be
noemd , en van daar vruch
teloos verscheiden malen naar 
Legden beroepen» I«é '679 
werd hij raadsheer in net 
hof Van' Vrieslandi docb 
Ijeerde na dié waardigheid 
drie jaren bekleed te heb
ben 'f Weder naar de akade-
mïe terug. Hij overleed te 
FraneAer in 1691, na groo
te geschillen met den be
roem dén PERIZONIÜS te neb» 
ben gehad. Er bestaat van 
hem i \.°De jute civitatj*-
— 2.° Jmisprudentia / «» 
sica. •— .3 ° Specimen pM^ 
iosopiiat civiüs. — 4°* rS!* 
Uctimet jurit cmti* t ^m" 
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van men eene schoone uit» 
gave heeft in het licht ge
geven , Leuven t 1766, 3 dl." 
in .4>t0) metaanteekeningen , 
waarin, de dweepzucht des 
schrijvers, met even zoo ve
le, gematigdheid als rede ver
beterd wordt. Deze aantee« 
keningen zijn van den Heer 
LE PLAT, die Jater van. de 
denkbeelden van HUBER over 
de Catholijke Kerk en hare 
Opperpriesters , minder ver
wijderd heeft geschreven* 

, HUBER (MARIA) , te Ge-
neve, geboren, en te Lyon 
den 13 Jünij 1753, in den 
ouderdom van ^omtrent 59ja
ren overleden , is bekend 
.door verscheiden werken, 
die eenigen opgang hebben 
gemaakt, onder anderen door 
Lettres e(<:,\ (Brieven, over 
4e wezenlij fa godsdienst voor 
den mensch) ,1739 en 1754, 

'<j dl,n in l^.ino Dit werk 
Aeeft billijke hekelingen on
dervonden. De schrijfster be
paalt zich tot de bloote godis-
tèrij. Mejufvrouw HUBER was 
proestantsch. Zij bezat geest 
genoeg, om het ongerijmde 
der grondbeginselen harer 
^ekte te gevoelen en waan
de z|«h uit de verlegenheid 
te redden , door vrijwilliglijk 
siich in de dwalingen te wer
pen v waartoe dezelve gelei-
"?*»»• {MARIA HUBER gaf ook 
« n e t licht: Sysièmes etc. 
{Stelsel» der oude en nieu-

. *"er* godgeleerden, overeen» 
Swrogt door de onttoikke-
« % der veruMUende ge*' 

voelen», over den ttaatder 
van de ligchamen n/geschei
den zielen) ,2e uitgave, 1739, 
in 12.fflo Zij randde ih dit 
werk het leerstelsel der eeu
wige straffen aan, hetwelk 
haar billijke ,en talrijke he
kelingen van de Catholijken 
en protestanten op den hal» 
haalde.], . 

HUBERT (MATTHÉUS), een 
priester van het oratorium, 
te Chutillon in Maine' ge» 
boren., en te Parijs , in 1717 , 
in den ouderdom van 77 ja
ren overleden, bekleedde de 
vermaardste leerstoelen der 
provinciën', der hoofdstaden 
des hofs, en behaalde daar
bij den.grootsten roem. Pa
ter BOURDALOUE hoorde hem 
wanneer hij kon,; en de je-
suit stelde den oratorist, in 
den rang der eerste redenaars 
van zijnen tijd.' Pater H U -
BERT verdiende daarenboven 
zijne achting door zijne tee-
dere godsvrucht, en vooral 
door zijne diepe nederigheid. 
Hij zeide dat,» MLssiLiiON , 
zijn orde-broeder, voor de 
meesters , en hij voor de be
dienden behoorde te predi
ken." Nadat een aanzienlijk 
persoon hein in een groot 
gezelschap herinnerd had, 
dat zij gezamenlijk gestu
deerd hadden, antwoordde 
hem HUBERT: »Ik heb het in 
het geheel niet vergeten, gij 
hadt toenmaals de goedheid , 
mij boeken te verschaffen , 
en uwe kleederen te geven." 
Zijne Leerreden {Sermon»), 
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te Par^t^in 1725,in6M.ir 
i» l2.n3o in het licht' gegé-
veen, hebben de lieden vari 
smaalc en dö godvruchtige" 
personen Voldaan. » Zijne re
deneerwijze (zegt pater DE 
MoNTËoit uitgever dezer ver-
*amëling) had die dorheid 
niet, welke Somtijds de zal
ving der redevoering dóet 
verloren gaan; en zijne wij* 
tè-yati zich uit te brakken , 
had niets van die ai te ge-
Maakte rangschikking der 
woerden, die dezelve door 
ai te -sterke beschaving ver-
fcwakt. •-.. .-.i 

HuBÊRTüs \Beiligé)i bis* 
schop van Maaélricht, volg- ' 
de volgens pater RÖBÈRTI; 
*n pater FÏSEJS ',; in 697 op 
ilen H. LAMBERTÜS i dóoh 
volgens deAniwerpgcher?^»-
ögrapAett in 709. Hij vér* 
'voerde het iigchaam van zij-
tienH. voorganger van Maag'. 
tritokt naafr luïki m plaat
ste hetzelve in de kerk', die 
h$ op dezelfde plaats had 
•doen boawen, waar hij den 
maMeldood had ondergaan: 
hi] verplaatste tegelijkertijd 
den Bwchopp^ijkett stotl 
derwaarts, In

r
 h e t Ardeii-

ner*w&ud bekeerde hij teveös 
een, aantal öngéltfftvW, 
waardoor hij tevêns^enbii-
naam van ApoHet van dat 
aöd verwierf, m 6VerJeeil 

te ïet-vudrm 'm %uid*Bm. 
•**»*,- dew' 20 Maaft 727 

vwejrd, en m dé stlftk«.*L-

gesneld. Mét -dé vergunning 
van den j Bissöhop WALCAN* 
tius en van keizer LODÈWUK: 
den Vroihe, verplaatsié toen 
hetzelve^ iri 817,* in de Ab
dij van Ahdain in de At* 
dennet» welke tegenwoordig 
«ynen naam draagt. Hét if 
haar dat klooster, dat nien" 
diegene"geleidt, wélké üaöf 
'dolle honden gebeten . zijn. 
Men doet hüneene ïnsn^f 
ding in hét voorhoofd ^aar-
in nien eéh ^ezeltje der Btbfli 
van 'dezen heiligen. Prelaat 
plaatst, Pater ïk BRUN heeft 
trachten te n bewijzen,: Bat 
«enige gebruiken daarbij in 
acht genomen, bijgeloovi# 
waren , maar pater ROBEKTI, 
«eri Jestiit, heeft 4everde
diging' derzelve op zich ge-
nomen. De Vaders MAE* 
TKNNÉ en DURAND hebben dé* 
'zelve ïn; huhne Letterkuit* 
dige reii, 3 dli bladz. 146', 
ook geregtVaardigd. Voor 
hét overige zijn verscheiden 
gewoonten o'r gebruiken» 
welke nutfelobs of verdacht 
konden toeschijnen, ni de 
laatste reglementen, is 1773, 
'aan de bedevaaxtsgati'gé'rs 
"naar Skint-Uubertg^g^^ 
geöchrapt %tx<s ïtoBèfm.) *>e 
stad Luik besefjottwt den 
heiligen *HüBERïu$ al? baren 
Stichter èn eesten Bisschop. 
Er bèataat éene rtiiHta»re 
orde èèt Êmeï*. ««». den 

heiligen ÈUBKRtVS;[ dQOr 
«BrtAftötfs V;. hêi?tdg •»• 
Kleef eü &eldet> iöge&eld, 
ter gédAchfenis Mt öWrwiP-
ning, weïke tfie W i " 
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1414, op den feestdag vdn 
den H.HÜBEBTÜS (3 Novb.) 
op het.huis. van. EGIWOND be« 
haalde, dat hem zijne sta. 
ten betwistte. , Ue* ridders 
droegen in den beginne een 
gouden halsband, ..met de 
zinnebeelden van den heili
gen HUBERTCS versierd, e,n 
waaraan, een gedenkpenning 
gehecht was, met het af beeld-
sel van den Heilige; maar daar 
een gedeelte, der staten., wel
ke eertijds, den hertog van 
Kleef bezaten, tot den Palts
keurvorst van den Rijn is 
overgegaan, s$oo dragen de 
ridders sedert dien tijd ee-
nen gouden halsband niet een 
«ruis en,het beeld1 van den 
heiligen HUBERTUS. -

HURNER (JOANNES)., Hoog« 
leeraar,der aardrijkskunde te L>eipz%gi en r e c , o p d e r j ^ . 
«nnes-school van Hamburg, 
overleed in die stad[ den 21 
April 1731, in den onder-
«°ni van 63 jtfren. Men 
Jeeft van he,m eene Volle-
mge aardrijktkunde, na zij-
J>en dood door zijnen zoon, 
^Hamburg, 'm 1745, in 3 
«»'n uitgegeven. , De gang 
«es schrijvers, is duidelijk 
?n gemakkelijk. Het werk 
*f ,vqj naauwkeurig in het 
•gedeelte hetwelk Dmitch-
md betreft (doch ook dat 
is nog niet algemeen), maar 
" e t M zulks veel minder met 
•trekking;y.fpf fa overige 
«ntfen: em gebrek, dat hém 
gemeen is , me* al deschrjj-
?e*«» die ovefi die gewesten 

spreken» welke zij niet ken
nen, Men moet hetzelfde 
vonnis strijken over zijn 
Aardrijkskundig Woorden
boek , ' in 8.vo,, waarvan er 
verscheiden .uitgaven bestaan i 
de laatste is van Lëipzig; 
1781, zeer zwaar in S.vo^ 
van .3045 bladz.n, met pla
ten., £De menigte der uitga
ven, .welke sommige sehrifr 
ten van HUBNER beleefden,' 
moet veeleer! tot de •gevolg
trekking leiden van de be
hoefte des tijds aan dezelve» 
dan dat men dezelve daarom 
al te" «eer op prijs zoude 
Stellen..'Zoo bijv., verkre
gen . zijne Uur zen Fragen 
atts der alten uud tienen 
Geograpkie-y nog.bij zijn le
ven (sedert 1693) 35 uitga
ven ,' en werden in de mee* 
ste nieuwere, talen vertolkt, 
daajr dezelve'thans, nu er in 
dien geest veel betere stuk
jes bestaan-, bifid-e beoefe
naars der aardrijkskunde te' 
naauwernood nog bij naam 
bekend zijn] 

• Hutiy ( VJNCENTIÜS ) , te 
Henneboa, in Bretagne, in 
.1608 geboren, werd Jesuit 
in 1625, ert overleed den 22 
Mei 1693 te Vannet, alwaar 
men hem een marmeren praal-
graaf heeft opgerigt. Zijn 
onvermoeide ijver vóór al de 
bedieningen des priester
schap» , en zijne teedere 
godsvrucht, hebben hemdier-
baar gemaakt bij) al degen*, 
die niet denselfden geeéfcb«-
asield *§i»V H£j deelde den» 

ïl'! 
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zei ren mede, niet alleen door 
«ijne redevoeringen , en zijn 
voorbeeld, maar ook- door 
boekjes,.. welke' hij schreef 
en uitdeelde. Men stelt voor
namelijk op prijs, zijne'Con-
tidératians etc.' (fiespiege-
lingen ̂ geschikt, om de god* 
delijhe liefde .in onze har
ten ie dóen ontstaan en ie 
onderhouden) en zijne Afzon-* 
dering* Men heeft zijne 
(Euvrejt (Werken), te Pa* 
rijn. in 1755 in het" licht 
gegeven. Hij had in het di« 
ocees yanVamies, de gedu
rige aanbidding van het H. 
Sacrament ingevoerd, en ver
scheiden afzonderingshuizen 
gesticht. Zijn leven, door 
PETRUS PHONAMIE ' beschre
ven,, komt voor in de ver
zameling der levensbeschrij
vingen, van klooster -sticht 
tèrs,.Nantesl 1698, in I2.mo 

* f HuCHTENEUB6(JoANNEs)i 
een beroemd- schilder van 
veldslagen, te Haarlem ge
boren. Zoodra hij het pen
seel wist te behandelen , be-
•gaf. hij zich naar Parijs, 
om van de lessen van den 
beroemden VAN »ER MEULEJJ 
.gebruik te maken/ onder 
^welken meester Hij -verba-
™ e .orderingen' maakte; 
a>ch daar z#ne gezondheid 
voor de luqht dier graate 
stad_ niet bestand was, köer-

'de bij naar* zijn vaderend 
•terug 4 alwaar hij in \?Q% 
fmet :?#ins EOGENIUS van S<»\ 
" * S e / : e e n f overeenkomst 
•loot, om de veldslagen te 

schilderen, welke diegroóta' 
veldheer geleverd; had , en 
in het Vervolg nog zdü' Ie» 
veren. Op tien schilderijen 

; stelde hij tiert veldslagen' 
voor, den eersten, dien van 
Zenta ; tegen de Turken, in 
1697', ' den tweeden , dien 
van Chiari in Italië, tegen 

' dé béide krooneh, in 1701, 
den derden, dien van Luz-
zara in 1702, den vierden, 
dien van Hocüstedt, tegen 
de Franschen en 'Beijefert ?

; 

in 1704, den vijfden ,* dien 
van Cassano, tegen den her
tog vah VENDÓME, in 1705 j ' 
den zesden, dien van Tttrüij 
in 1706, den zevenden,dien; 
van Oudenaarden, in 1708, 
den achtsten, Aien vhnMttl* 
plaquet, in 1709, den ne
genden , dien van Peterwa.' 
radin in Hougariè', tegen 
de Turken, in 1716, en den 
tienden, dien van Belgradti,' 
in 1717. 

. * il J ' ' . 

HüDDE (JoANNES) ,' burg«" 
meester van Amïefdam,-,een 
grooté staatkundige, en eert 
geleerde wiskunstenaar,' te 
Amsterdam in 1704, in-den 
ouderdom van 64 jaren over* 
4en, i sde schrijver van'ee» 
-nige 
'ciscws SCHOTEN •' heeft; dezel
ve in zijn CototoentffpMs 
op de meetkunde van üfi** 
'CABTES i opgenomen» 

•• . . : % ' • ' • • • " • , • • ' . . ' ' ' • ' ' ' ' * . 

HüBSON (fÏENlMiIK), e0» 
Engelsche' stotirmany «ƒ©" 
zijnen naam aan een WW 
hem, it» ièlö,mthkwmi 
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ten noorden van Canada ge
geven , eeneontdekking, die 
in den beginne van het groot
ste: belang scheen, omdat zij 
eeneri dóortogt langs Het 
noorden in, de SHlle-Ztiid-
Zei beloofde;'maar de vruch
teloosheid der te dien einde 
aangerende pogingen, heb
ben de, hoop, doen opgeven 
van er in te slagend '" 

vHüosoijj (JOANNES), te Wi*[ 
dehap, in de provincie Ciirti-
èêrland, lin 1662 geboren, 
onderwees met veel' roem te 
Öatford'ï&é wijsbegeerte en 
de' schoone, letteren. Zijne 
verdienste deed hem in 1701 
verkiezen , om THOMAS HY
PE, in den post van biblio-
thekaris der Bodleïaansche 
bibliotheek optevolgen , en 
in. 1712, om den post van 
principaal van het cöllegie 
der heilige Maagd te Oxford, 
Je bekleeden, Hij nam déze 
beide posten met roem waar 
tótaari zijnen dood, in 1719 
voorgevallen. Het gebied der 
'^teren heeft hem schoone 
Uitgaven te danken van VEt,-
Ï'EÏÜS-PATERCÜLUS , THUCY-
niDEs, DJONYSIÜS HALICAU-

WASSEUS , LONGINÜS iEsOPUS , 
JOSEPHUS , der kleine Griek-
^cbe Aardrijksbeschrijvers, 
Of/ord, 1698 tot 1712, 4 
«'•n in 8.vo Al de andere 
uitgaven van HUDSON zijn in 
foK en te Oxford in ver
schillende jaren gedrukte 

*v HUEI, (JOZEF NicoïiAAs), 

', een Priester uit het diocees" 
van Tour, pastoor en deken 
van Rouceitx bij JSëti/èM-
téau ih Lotharingen, werd 
den 17 Junij 1690 te MaU 
taincoürt, bij Mirecourt 
geboren» en den 8 Januarij 
1726 J tot de pastorij van 
Rouceux\benoemd. Hij bad 
met den abt de SAINT-PIÉR» 
IIE, toen deze zijne theolo
gische studiën te Parijs voï-
bragt', in vriendschapsbe
trekkingen gestaan, en van 
hem de zucht tot ontwerpen 
overgenomen* Hij maakte er 
een aantal, waarvan er eé*> 
nige zeer nutteloos waren: 
onophoudelijk hield bij zich 
met dezelve bezig» Hij heeft 
verscheiden boekdéeien over 
zijne inzigten geschreven, 
die in handschrift zijn geble
ven , berustende onder zijne 
zuster, religieus© te Mont-
martre. Hij was het, die 
hét besjuit van den 4 Sep
tember 17411 en dat van den 
U September 1742 deed ne
men , door welke er bevolen 
werd, dat de groote wegen 
van Lotharingen mBarroi* 
met o lm- , kastanje», no
ten - en esschetiboomen, op 
drie vademen afstands van 
den eenen boom tot den an
deren zouden beplant worden. 
Hij wilde zelf het voorbeeld 
geven, door den weg van 
JVeufehdteau naar Nancy, 
met notenboomen te beplan
ten. De opbrengst dier boa-
men moest tot de begiftiging 
van eene meisjesschool in da 

H'! 
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parochie -van1 'Rottcéita war
den besteeg. 'Mvèu bood in 
1,762. aan den raad van ko
ning STANJS-KAUS het ontwerp 
van een, geniêenschapskanaal 
tusschen de MiddëUandsche 
en de JVoord-zee aan , waar
van,, het afloopend punt te 
MónthuïeU'U'Sec, tusschen 
Mirpconrt en Darney moest 
zijn. Men verzekert dat de 
uitvoering daarvan zeer doen» 
lijk was. Niet alleen ver* 
spreidde IÏÜEÏ. in Frankrijk 
mildelijk zijne Memoriën, 
h|j liet dezelve ook naar 
Vreemde hoven overbrengen, 
en dé roem van regtschapen 
man, die hein was ten deel 
gevallen , bepaalde zich niet 
tot zijn land, Toen de her-
tog van Wwtemberg zich 
naar Parijs begaf, nam hij 
eenen omweg, om de nede
rige pastorij van Rouceuxte 
bezoeken. In de hoedanig
heid van deken voerde HUEL 
dikwerf het woord in de di-
oqesaan-vejgaderingen. Over 
de onzekerheid der teekenen 
des doods getroffen , en door | 
het gevaar der overhaaste be
gravingen a/geschrokken, 
Het hij in eene deser verga
deringen het besluit nemen, 
> dat de Pastoors geen lijk 
hunner parochianen, moeten , 
begraven, dan na dat het- j 
zelve twee volle nachten, het 
aangezigt ontdekt, de han- 'J 

den \ en overige deelen des 
ligchaams vrij op een bed 
zoude gelegen hebben enz. 
Deze wijze verordening, en 
de redevoering, Waardoor de 
pastoor HUEI, dezelve te 
weeg bragt, zijn in het Dag
blad van Nancy, Ï78l"., Bij
lage N.° 6 opgenomen. Men 
heeft van HUEI., Èsiai etc* 
(Proeve vvèr de middelen , 
om de Beligieuzeti, door de 
afschaffing harer uitzetten* 
nuttig ie ma&en), JVeufeha* 
tequ, 1750, kl. in 8,vo, 
naamloos. Dit werk, bef 
eenigste , hetwelk hij heeft 
4oen drukken (*j, met uit
muntende bedoelingen ge
schreven i werd door een ge
deelte des publieks gunstig 
onthaald , ' maar bet verwek
te de geregtelijke vervolging 
Van het hooge geregt&hof 
van Nancy, dat hetzelve 
Verbood. De drukker Werd 
in regten betrokken j HüEii 
noemde zich, en bood aan 
om die veranderingen inz|)B 

werk te brengen, welke men 
zoude noodlg oordeelen. Vo 
oorzaken van dezen storm 
zijn onbekend : het kan bet 
ontwerp niet zyn, van oe 
afschaffing der uitzetten .die 
te allen tijde door de KerK 
verworpen zijn, noch dat. 
van alle Religieuzen nuttig 
te maken , hetwelk op zie» 
zelven niets berispelijks be-

hen? ^LDpiiT^ ¥ -*»«•»»«!»'• 4.' dl-, hladz. -«2, schrijft 
vermeld? J&Fiïl °?er .de vreei' de* doodt, in 12.' toe. Df*1'* 
van 1HTaniköl tLl™^1 n o c h het drukoord. De bijzonderheden 
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vat. Men kan de gestreng
heid van het hooge geregts-
hof niet regt vaardigen, dan 
door te vooronderstellen , dat 
het boek iets berispelijks 
bevatte, hetwelk de Pastoor 
aanbood wegtelaten> De pro
cureur generaal verzette zich 
iegeïi den herdruk, zelfs 
met die veranderingen. HÜEII 
overleed in, zijne pastorij den 
3 September ï 776. Hij was 
een. geestig v geleerd en zeer 
ijverig man, die het Alge
meen welzijn zeer ijverig ter 
harte nam. 

HüERGA (CïPRIANlTS BEI,A.)j 
een Spaansche Religieus van 
de Cistercierizer-orde, on
derwees de heilige Schrift 
aan de universiteit van Al-
ealat en overleed in 1560. 
Men heeft van hein.' Com* 
mentarm •' 1.° Op JOB; 2 ° 
op de Psalmen s 3." op het 
HoogHed enz. Dezelve zijn 
geleerd. 

* HÜERTACVINCENTIÜS GAK-
CJA DE u ) , een (Spaansch 
dichter j te Zafra in Estra-
madnra, den 24 Januari) 
1729 geboren» Hij verklaar
de zich als hoofd der par-
tj&r welke den roem der ou
de classiekeSpaansche scürij-
*ers , tegen don IGNATIÜS BE 
«LÜJJAN verdedigde » die aan 
het hoofd van de vobrstan-
«ers^der nieuwigheden was, 
nat is van diegene, welke 
«e Psansche school in hei 
ïoonaelönde %aan«chedficbt-

k'ufide wilden invoeren. LA 
HUERTA beweerde, dat men 
de oude schrijvers kon vol
gen, zonder in hunne gebre
ken te vervallen, en bewees 
zulks door drie uitmuntende 
werken in het licht te geven: 
zijn Herderszang deVitscAer* 
(1700), zijn dichistuk Ju-
FiTER de'behoeder'bij de 
prijsuitdeeling voorgelezen , 
en zijn treurspel RACHEL* 
Hetzelve bekleedt eenen aan* 
zienlijken rang, ónder de 
regelmatige treurspelen ; wel
ke de Spaansche letterkunde 
bezit, zoo als; ATATIW , VIR-
GINU , Ntmantia, en die van 
de nog levende schrijvers 
CIENFUEGOS , QurNTANA enz. 
De RACHML maakte eenen 
verbazenden opgang , en werd 
in het Italiaansch, Engelsen 
en Hoogduitsch vertaald. LA 
HÜERTA werd in 1759, tot 
koninklijk bibliothekaris , en 
in 1762 tot:lid der Spaan
sche akademie benoemd ,.zij
ne overige werken zijn: 1»° 
Spaantche militaire biblio~ 
theeAt Madrid, 1760,in8'vo 
— 2.° Dichtwerken, ih. 1778, 
2 dl n — 3.° Spaansch too-
héel, ib. 1785, 1788, 16 
dl.n in 4.to ©.fin 8.v<> ÜQ 
heeft in dezaverzamelingde 
regelmatige stukken van het 
oude tooneel zijnernatiever-
eenigd, In zijne voorrede 
verheft Bij zich tegen Voi> 

TA1RJS, SwïNOEEI.I.1 r LlNfiHT-
ET enz., welke dat toone»! 
gehekeld hebben, weJtógt 
aönde* de Spaansche tael ge-

e Sf 

f 
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noegzaarn te kennen, én al
tijd met te vee] gestrengheid. 
HUERTA heeft de ZAÏRE van 
VOLTAIRE vertaald; hij is i e 
Madrid in 1797 overleden, 

HUESCAK of HUASCAK , k o -
riing van 'Peru, werd door 
zijnen j'ongsten en bastaard
broeder ATABAMPA, die het 
oppergezag overweldigde, en 
al de nakomelingen van MAN-
CO-CAPAC, deed sterven, ver
moord. De Spanjaarden, wier 
hulp HUESCAK had ingeroe
pen, wreekten in 1533 zij
nen dood op den wreeden en 
troaweloozen ATABAUPA. 
(Zie dat a r t i ke l ) 

HUET (PETRUS DAmët) , 
te Caen in 1630 geboren, 
bragt in den ouderdom van 
14 ja ren , zijne leer-cursus 
der'sciioone letteren tenein
de , ;beoefende de wijsbegeer
te onder pater PETRUS MAM-

.BRUN, een jesu i t , en werd 
in korten tijd een meetkun
dige, wiskunstenaar, god
geleerde , oudheidkundige en 
dichter. In 1650 begaf hij 
zich naar *»«*#», alwaar hi 
smaak opvatte voor de wijs
begeerte in de grondbegin
selen -van DESCARTEB , en 
voor de geleerde aanmerkin
gen , , n -de gewijde aard
rijkskunde van BOCBART. Hii 
vergeelde dezen laatste in 
J652 naar Zweden, alwaar 
CHRISTINA hem on dezelM» 
Wijze als de beroemdste ' e 
leerden n n i L . u . » e e 

leerden onthaalde. I n ^ 
tewiggokeejd, vaderland 

stichtte hij eene a'kademie 
voor de natuurkunde, waar
van hij het hoofd werd, en 
aan welke LODEWIJK XIVV,, 
de uitwerkselen zijner mild
dadigheid deed gevoelen» 
Toen in 1670 de groote Bos-
SUET tot onderwijzer van den 
dauphin was benoemd , werd 
HUET tot tweeden onderwij
zer verkozen. Het was als-
toen , dat hij het plan vormde 
der mtgavenadnsumdelpM-
ni : uitgaven , welke hij ge
deeltelijk bestuurde. Zijne 
diensten werden beloond, met 
de abdij van Aunai in 1678, 
en in-1685, door het bisdom 
Soissons, hetwelk hij ver
wisselde met BRULART DK 
SILLERY, tot dat van Avran-
chet benoemd. De werkzaam
heden der bisschoppelijke 
waardigheid , 'konden zijnen 
letterkundigen arbeid niet 
vertragen. Daar hij zich aan
houdend in zijne studeerka
mer en in zijne bibliotheek 
hield opgesloten, zoo ant
woordden zijne bedienden, 
uit vreeze .van hem te sto
r e n , aan degene, die hem 
over zaken wilden-'komen 
•spreken, dat hij studeerde, 
waarop eenige eenvondige 
lieden eens antwoordden! 
•» Waarom heeft ons de ko
ning nieteenen bisschop ge
geven , die uitgestudeerd i s . 
Daar de herderlijke bedie
ningen, een groot gedeelte 
van den tijd innamen, dien 
hij aan den arbeid wilde toe
wijden , zoo deed hij afstand 
van dit bisdom en veükreeg 
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in plaats van hetzelve de 
abdij vmFontennyMyCaen* 
Hij nam kort daarna zijnen 
intrek bij, de Jes uiten van 
het professie»huis te Parij's, 
aan welke bij zijne biblio
theek legateerde :;• hij leefde 
aldaar, zijne dagen' verdoe-
lende tusschen de studie, en 
Ket gezelschap < van geleer
den , tot aan zijnen dood in 
1721 voorgevalien." Hij. \yas-
lid der Frahsche akademie. 
De geleerdheid was bij Bv 
E'S . noch verdrietig , noch 
stuursch. MenschÜevend, be
scheiden , voorkomend, on
gedwongen en aangenaam ih 
het onderhoud, .onderwees 
hij dé geleerden, en wist 
zelfs den onkundigen te bei-
hagen. Zijne bescheidenheid 
vloeide uit zijnen inborst 
voort, zij was de zachtmoe
digheid van eenen toegeven-
den letterkundige. Deze pre-
,a.a ' lleeft veel geschreven, in 
dichtmaat en in oririjm, in 
het Latijn en in hétFranseh. 
^ijne voornaamste werken 
*S"»: 1.° Demonspratio E-
*anSelica Parijs, ï679, in 
*°I*i dit is het tijdstip der 
eerste uitgave van dit be
roemde werk. Dezelve be-
v « vele bijzondere stellin
gen, die HÜET in de twee
deweg tiet, mede te Pit. 
*?'* in 1690, fn'foJ in het 
licht gegeven. Deze is ech
ter.vollediger, ondanks de 
«matingen, en daarom ver
zamelen de belangstellenden 
** beide uitgaven, ten ein* 

. E e 

dé alles te hebben. Die van 
{Napels in 1731 , 2 dl.ndn 

4.to, js, volgens die v&nÊa-
[ ryfs 1790 gevolgd. Dit boete 

iS; een wonder, van geleer'de* 
aanmerkingen , en zou al*; 
leen voldoende zijn , om den 
naam" van deszelfs schrijver 
onsterfelijk te maken.. De

l-gene, die. gezégd hebben , 
dat hij zwak in redenerin-

\ gen was, hadden welligt 
eènig belang om hem aldus 
te vinden;, Zij hebben 'niet 
overwogen, dai- het- een'.ge
schiedkundig, betoog.; was,. 
een daadwerkelijke bewijs» 
grond, eene verzameling van 
gebeurtenissen, profetiën, 
figuren , een tafereel van zoo 
zeer. vermenigvuldigde, zoo „ 
zigtbare betrekkingen , een 
in; al deszelfs deelen zoo wél 
zamenhangend geheel, dat 
het bewijs er van zelf uit * 
voortvloeit ,"•'• zónder dat men , 
noodig heeft hetzelve aan de* 
vormen der redekunst toon*! 
dervverpen. — %" Oe \cla^ 
ris mterpretibus, et dè op*t-
time genere interpre tantii, , 
's Gravenbage , ÏG83, in 8 vo l 
3»a — Eene Uitgave der corti-
mentariën van ÖBIGENES op * 
de H. Schrift, Rouarién, 
1668, 2 dl.n in fpl, Grieksch . 
en Latijn, Keulen, 1685, 
3 deelen in folio.— 4«° 
Eene geleerde verhandeling 
over den Oorsprong der Ro* 
mans, in.12.mo, aan het 
hoofd van dien van ZAÏOE. 
Hij beschouwde deze soort -
van boeken, wanneer dezelve 
3 
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vvijsselfjk geschreven, zijn , 
» alsgeschikt, om den niensch 
te bedriegen door het lokaas 
des veniiaaks, om de ge
strengheid der voorschriften 
door de bevalligheid der voor
beelden te verzachten, en 
zijne gebreken te verbete
ren , door dezelve in ande
ren te veroordeelen." — 5»° 
Quasi iones Alnetana de 
concordia rationis et fidéi, 
Caen, 1690, in 4.«°-—• 6.° 
Traite etc» (Verhandeling 
over de zwakheid van den 
menschelijken geest), Am
sterdam, 1723, in 12.rao; in 
het Latijn vertaald, Amster
dam , 1738 , en in het Hoog-
duitsch .,'• door CHRISTMAN 
GROSS, Frankfort, 172$, 
met aanteekeningen, waarin 
de Commentator, den tekst 
tracht te wederleggen. De
ze verhandeling is eéne ver
taling van het eerste gedeelte 
der Qucestiones Alnetancz. 
Eenjge geleerden hebben er 
eene soort van letterdieverij 
in nieenen te bespeuren der 
alles in twijfel trekkende 
(Pyrrhonische) stellingen 
van SUXTÜS EMPIRICUS; maar 
de beide werken zijn zéér 
verschillend. In zijne JËeuW 
van Lonswuk XIV* zegt 
"VOLTAIRE , dat deze Verhan
deling veel gerucht heeft ge
maakt , en aan sommigen 
heeft toegeschenen, zijne 
Demonttratto Evangelica te 
logenstraffen. Het doel van 
HÜET is om aan té toonen, 
dat het stelsel der onde twij
felaars (sceptUers), tot ze- I 

kere grenzen bepaald, niet 
zoo onredelijk i s , ais taen. 
het gewoonlijk gelooft, dat 
het niet tegen de bewijzen 
der godsdienst Strijdt, die 
bewezen zou blijven, zélfs 
al niogt zich de twijfeling 
over de meeste inenschelijke 
wetenschappen verspreiden, 
en dat eindelijk de zedelijke 
betoogen, niet voor dè wis* 
kundige behoeven onder te 
doen. — 7.° Be laSiiuati-
on etc. (Over de ligging van 
het aardsch Paradijs), Am
sterdam , 1701, in 12.mö — 
8,0 Histoire etc. (Geschie
denis van den handel en de 
scheepvaart der Ouden), it> 
12.»no, in 1763 te tyon, in 
8;vo herdrukt. Deze beide 
werken bevatten onnoemelij
ke geleerde aanteekeningen. 
Het eerste voldeed de nieuws
gierigen , en het tweede de 
burgers. — Q.° Commenta-
rius de Rebus ad eum pér-
Hnentibus, 1718, in, 12-é0 

— 10.° Latijnscbeen Griek-, 
sche Gedichten, Oden,Trèur-
en Herderszangen, Helden» 
dichten, en zijne Reis naar 
Zweden, Utrecht, 1700, i» 
12.mo Sommigen schrijven 
hem een DichMuk overhel 
Zout toe, maar hetzelve '« 
van JOZEF TXIOÜLIEB D W ' 
VKT. De verzeil van dezen 
prelaat ademen de oudheid, 
het Latijn derzelve is even 
zoo zuiver als sierlijk. -"" 
11'.0 Censura philosoph^ 
cartesianea, in 12.™; eene 
critiek, die even zoo vele 
ervarenheid in de goede na-
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tuurkiHid'ey als juistheid in 
de redenering^voüronderstelt. 
De schrijver otitsluijert en 
vernietigt verscheiden dwa
lingen van DESCUITES. — 
IS}.? Origine» etc* {Beginse
len Dm Caën), Rouanen, 
1706, in 8;vo--13.° DIANB 
DE CASrne*, 1728, in 12.mo 
Hij Versierde met Aantee-
kéningew den MAXIMUS ad 
uium detpMni, door DU FAÏ 
in het licht gegeven. De abt 
DËTILEADBK liet na den dood 
van HfjET, 2/ dl." in 12.MO 
met Verhandelingen en Brie
ven drukken, bijna allen van 
dien prelaat, (Zie zijne Lof
rede voop de Bueüana , in 
l2.mo ,eene verzameling, die 
verschillende Gedachten en 
picAtstuijes bevat: dezelve 
ïs in het licht gegeven, door 
den "abt I>'OUVET, zijnen 
akademie-yriend, aan wien 
ae waardige bisschop dezelve 
had toevertrouwd): Men vindt 
bijzonderheden óver zijn le-
*fn » in andere lofreden van 
dien kerkvoogd, welke in 
oe verzameling der akade-
mie van Caen voor 17S6 ge
vonden worden. HUET is 
«en der drie prelaten, die 
«oor hunne kunde der eeuw 
van LoDEwuK XIV. het 
Meest tot sieraad hebben ver
strekt. £)e voorkeur der 
verdiensten tusschen FÉNÉ* 
ION' en BOSSUËT, staat se
dert langen t p in<evenwigt. 
Waarom zou men in die soort 
va«» wedstrijd, den doorluch-
hg«B biaaehop- van Avrim-

E 
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ó/tes, niet b$ foen plaatsen? 
Zijne- kunde heeft misschien 
minder Fransahe bevallighe
den , maar hij heeft meer 
Grieksche en Latijnsche be-
vairigheden:?. hij' heeft min
der luister ; maar . welligt 
meer diepiinnrghejd , ent ze
ker meer verscheidenheiden 
uitgebreidheid.- Bet zedige 
gebruik» dat hij er zonder 
eenige aanmatiging, van ge
maakt heeft, de stilzwij
gendheid en afzondering,-die 
hem aan de oogen der men* 
schen onttrokken hebben- >. 
schijnen zijnen roem nog. 
meer Juister by. te zetten» 

HüGBAtDüs, een Benedic
tijner religieus , bloeide om
trent het jaar 880, en ver* 
vaardigde ter eere wan KA-
BEL den Kale. eew dichtstuk 
De Laude Cafaoirutn, waar
van al de woorden met eene 
C begonnen. Dit moeijelijfce-
werk. verwierf hem minder 
roem dan zijne godgeleerde 
kunde, en zijne viijt in de-
beoefening der t l , Schriften-
verschillende wetenschap
pen. TRITHEMÖS spreekt al
dus over hem: HuGBALtovsr 
monaehus Elvonensis, ««• 
iione Gallur, vir tam in 
divinis scripturis quam in 
tdËcularibm litterit erudi* 
tisnmw , in musica, poëti
ca, pltilosophia, oratoritf 
et eeeteris artibut, nnllieo 
tempore secundus. [Hij heeft 
verscheiden Verhandelingen 
over de loanhutwt gesehre-
4-
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ven, ^n on de* anderen is hij 
de eerste, die over de Har
monie of Diophmis gespro
ken heeft]. 

HUGHES (JOANNES), in 1677 \ 
fn WillsAire geboien, had-
een ziekelijk gestel) dat hem 
noodzaakte, zich enkel met 
aangename kunsten» zoo als 
de dichtkunde, de teeken
en toonkunst op té houden* 
Hij overleed in 1719, en 
wordt door de Ëngeiscben als 
een hunner bevalligste schrij
vers beschouwd. Zijne Ge-
dichten, zijn in 1739, in 2 
dl.n, iii 12.JPO, in het licht 
gegeven. Men vindt in de
zelve eene , Ode aan den 
Schepper des Heelal*, dat 
voor een der beste Engelsche 

• Lierdichten doorgaat; en het 
Beleg van Damascut, een 
Treurspel vol geest, treffende 

' bijzonderheden en belangrijke 
.standpunten. Deze schrij
ver , de vriend en landgenoot 
van ADISSON, had grooteljjks , 
deel aan den Engeltchen \\ 
Spectator , een zeer geacht 
tijdschrift, indien men er 
de beleedigingen tegen de 
Catholjjke Kerk enz., in uit-
schrapte. 

ïïüca (Heilige), in 1053 
uit eene beroemde familie 
geboren, bisschop van Gre-
nobley in 1080, was van 
C/ultéati-Neufsur- Vhere, 
hij Valence in Dauphiné, 
ontving den heiligen BRÜNO 
en zijne gezellen, en geleid
de zelf hen naar het groote 

8 Karthüizer-klooster.: ' H i j 
overleed in 1132, met de 
vreugde van aan de kerk eene 
kweekschool van Heiligen te 
hebben gegeven.: Men heeft 
van hem een Carlulürium. , 
waarvan men fragmenten 
vindt, in de nagelatene wer» 
ken. van MABIILON , en in 
de gedenkschriften van Dan-
jpMrié, door AIAABD, 1711 
— 1727, 2 dl.n ïn ibl. 

HÜGO VAN CÏ-UNY.;Heilige), 
in 1024 te Semur, in het 
Briennesche geboren, was 
uit een aanzienlijkhuis, dat 
van de oude hertogen van 
Bourgokdiëafstamde. Verre 
van de heerscbzuchtige in* 
zigten verwijderd, welke zij
ne geboorte 'hem'had ktmnèn 

. inboezemen , Wijdde hij zich 
in de orde vart C7««# aaB 

God toe. Zijne verdienste 
en zijne godsvrucht» deden 
bem na den dood van den 
heiligen ODILO, in 1040, 
tot abt derzelve verkiezen. 
Hij bestuurde deze groote 
familie met even zoo veel 
ijver als voorzigtigheid. Een 
heiligedood kwamzijne werk* 
zaambede» in 1109 eindigen. 

Door de milddadigheid V(in 

ALPONSUS IV. , koning van 
Kastilië, deed hij de feerK 
bouwen, die te Clu0 n0fi 
bestaat. Deze orde had in 
zijnen tijd den hoogstengraa« 
van luister bereikt; waarna 
zijnen dood begon rfeselvete 
vervallen. Onder een groot 
aantal, welke bij gcs«nre,ve" 
had, blijven ons van nem 
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«slechts zevert Brieven over; 
; alsmede Statuten en Regte-
ilitenten, waarin njen de1 le
venswijze ziet, die in het 
beroemde klooster geleid 
Werd̂  waarvan hij bel hoofd 
was, en eenige ascetische 
«tukjes vol zalving en gods
vrucht. Men vindt deze 
stukken in de Bibliotheca 
Cluniacensis bladz. 491 en 
volg. 

: • HUGO CAPET, hoofd van 
net derde geslacht der ko
ningen van Frankrijk twm 
graaf van Parijs en Orleans. 
[De adel van zijn huis was 
zeer oud, en verloor zich 
in den nacht der tijden: hij 
stamde van KAREL den Groo-
te af, en telde ónder zijne 
voorvaderen j reeds twee, 
«oor de stemmen der groo» 
teri, verkozen koningen. Om
trent dezen . tijd , werd de 
staatkundige 'magt, enkel 
door de groote leenmannen 
°>r kroon, ten getale van 
acht, uitgeoefend , 'te weten: 
«oor den hertog van Gas-
cogiie, den hertog van Aqtii-
tamë den graat van Tou* 
lonse, dèn hertog van Frank-
*!?«, den graaf van Vlaan-
«ere«, den hertog van Bour-

•*****. en den hertog van 
^ormandtjë, van wien Bre-
W afhing. De wettige 
erfgenaam der kroon, KA-

.•*«*» hertog van Neder-Lo-
•*****»geni-wMi nitgesloten 
°n|ler voorwendsel, dat hij 
«enman van den koning van 

E e 

Getmmië was geworden,.én, 
HÜGO CAPET werd te Noyqn 
in 987 tot koning van Frank
rijk uitgeroepen» In den 
beginne door-KAREI. gesla
gen , die • Laon, toenmaals 

.het eenige domein der'kroon,, 
innam, maakte ;HUGO zich, 
later meestér van die stad ,> 
en nam KARÉI. en. ARNO^D , 
aartsbisschop yan , Reims, 
een bloedverwant van EA» 
KEI., gevangen. Hij liet hen 
naar Orletxns vervoeren. 
Eëhe kerkvergadering zette 
ARNOLD af, wijl bij na zij ft 
aartsbisdom van HÜGO . te 
hebben ontvangen , de po
gingen van KAREL had on
dersteund; maar Rome ver
zette zich tegen de uitspraak 
der kerkvergadering, en de
ze geschillen duurden tot 
aan den dood van HÜGO CA-V 

PET. Deze vorst vestigde' 
zijn Verblijf te Parijs, en 
maakte van zijn paleis eene 
kerk. Hij overleed in 996, 
in den ouderdom van 57 ja
ren , na een tienjarig bestunr. 
Zijn zoon KÖBEBT, dien hij 
zes maanden na zijne ver
heffing, mede in het bestuur 
had aangenomen, volgde hein 

op],-; 

HÜGO de Groote, graaf 
Van Parijs, ook HÜGO de 
Abt, of HÜGO de Witte ge
noemd , was de zoon van 
ROBERT , koning van Frank
rijk en van BEATRIX van 
Vermandois. Hjj werd» om : 
zijne gestalte en zijnen moed 
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de Groote bijgenaaind, de 
'Witte* uit hoofde van zijne 
kleur, ërr de Abt, wijl hij 
zich fn het bezit had ge
steld , 'der abdijen van Saint" 
Bènit, van Saint'Qermain-
des Prés, en van den H. 
BfAKT'iNüs {van Tours. Bij 

* liet LODEWTJK den Overzee-
tfcvie (zie dat artikel), in 
936, te tiïton zalven; nam 
Reiffls in ; verleende hulp aan 
RicHAno I . , hertog van iVor-
mandijêy tegen denzelfden 
tonawuK I V . : deed hem, 
int zijnen eigen naam, eenen 
hardneltkigen oorlog aan, en 
wel om hét graafschap Laon, 
«fat hij eindelijk aan dien 
koning moest afstaan; en 
vrerd dïidr JLOTHAKIUS des-
sjelfs opvolger, tot hertog 
van Boürgondiè' en Aquiia-
nië verheven-. Bij overleed 
den 16 Januarij 956. 

HCJGO , in 1065 geboren , 
abt van Flavigni, m hot 
b«gin der I2.eeeuw,na zich 
zijnen staf door den bisschop 
van Autun te hebben zien 
ontnemen , die denzelven , 
aan eenen anderen deed' ge» 
ven, ligtte hij op zijne beurt, 
op aansporing van den l is-
schop van Verdun, den voet, 
aan den heiligen LOURENTI-
us , abt van het klooster van 
St. Vannes, waarvan hij 
monnik was geweest, en be
hield deze waardigheid, tot 
in 1115; sedert dat tijdstip 
is zfjn bestaan onbekend. 
Hij is de schrijver eener 
Kronijk in twee deelen. 0e 

: eerste* levért Wéinig belartg-
rijks op, en is vol foute»; 
de "tweede is zeer belangrijk 
voor de geschiedenis der kerk 
van JBranhrijk van zijnen 
tij d. Dezelve is bekend on
der den naam van Knontyk 
van Verdun. Men viadt de
zelve in de Bibliothecam<x~ 
nnscriptorum van pater L*B« 
BE. 

HÜGO van Fleury, een 
monnik dier: abdij, tegen bet 
einde der II»* eeuwy beeft 
nagelaten: 1° Twee boeken 
Over dé koninklijke mgten 
de priesterl§ke waardigheid. 
Bij tracht de grenzen der 
beide magten, geestelijke en 
wereldlijke aantetoonen, te
gen de keizers, die zich 
dezelve beide aanmatigden, 
en de Paussen, die somtijds 
op het tijdelijke inbreuk sche
nen te maken* Men vindt 
dezelve in het 4.e ^ aet 
Miscellanea van BAIIUSIÜS. 
— 2.0 Eene kleine Kronfk, 
door DÜCHESNB in het licht 
gegeven, van 669 tot 1109» 
Munster,. 1638, in '4.» ~" 
Bezeive is ktfet, maar W*J 
overwogen » e»v hm&t in wei
nige w«o*den, vele zj"cen# 

l>eze monnik* wordt ookm-
genaawd van- de heilige MA
RIA, naar den naam vaneen 
dffrp, waarvan zijn vader 
heer was» Mij overleed w 
I120v jDe stijl van dezen 

scbiijver is duidelijk, jw»*' 
en zuiverdBr, da» die v«n 
de meeste werk*» om*»"1 

Idien t$d geschreven. 
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' HÜGO DE PAGANIS oï der 
Heidenen, uit het huis der 
graven van Champagne, stel
de j vereènigd met GODFRIED 
van Saint'Omer en zeven an
dere edellieden , de orde der 
Tempelieren in , en werd de 
eerste grootmeester derzel-
ve. Oeze negen ridders, 
wijdden zich in 1118 aan de 
zaak der godsdienst toe, en 
legden hunnen eed af, in 
handen van GORBJOND , patri- , 
aren van Jeruzalem, belo
vende van in kuischheid, ge
hoorzaamheid en armoede, 
naar het voorbeeld der kano» 
niken, hunner eeuw te leven. 
De eerste pligt j die hun . 
door de bisschoppen werd op
gelegd, was, 'om1, ter vei
ligheid der bedevaartgan
gers, de wegen tegen de 
struikroovers te beveiligen. 
Baar deze nieuwe krijgs-
Magt, noqh kerk, noch huis
vesting had , stond hun Bou-
DEwiJN I I , koning van Je
ruzalem , een appartement 
*°e» in het paleis, hetwelk 
n9 bij Jen tempel had; van 
waar zij den naam vanTew-
peliers ontleenden. Men gaf 
»«n in 1128, indekerkver-
gadering van Troyes eenén 
'eg6lj dezelve schreef hun 
net brevier lezen, de ont-
npuding op de maandagen en 
woensdagen, en bjjna alle 
"toosterverordeningen voor. 
i Wee eeuwen na hunne stich* 
*5ng Werden deze ridders, 
™e de gelofte deden van voor 
*•; G.'te strijden, besehul-
?Jgd van Hem te verlooche* 

nen, en de orde werd in 
13 J 2 vernietigd. (Zie Mo» 
I.AÏ) , BtiGö de Pagani» over
leed jrt 1136, door al de 
ijverige Cafholijken van Pa, 
lestiiia betreurd. 

HUGO van tjleft Heiligen 
Vicïór, regulier kanonik van. 
hét gesticht Van dien naam 
te Parijs, on der Wees er de 
godgeleerdheid met Zoo veel 
roem , dat men .hem eenen 
tweeden, AüGusTlKVS noem
de. De eerie maken van hem 

• eenen Sakser, en zeggen: f 
dat hij het kloosterleven aan* 
vaafdde, te Homenleben ia. 
Saksen, anderen beweren, 
dat hij Van Iperen was. Hij 
overleed te Parij*, den 3 
Febrüarij 1140, in den ou
derdom van 44 jaren. Zijne 
werken, met veel kracht en 
waardigheid geschreven, zijn 
te Keulen j in 1617, in 3 
dl.n in fol. gedrukt. . Dit is. 
de goede uitgave. Men heeft 
dezelve te Rouanén, iri!648 , ' 
in 2 dl.n in fol. herdrukt. 
Dezelve bevatten een aantal 
stukken, welke men hem 
ten onregte toeschrijft, zöcr 
als CASIMIR OÜDIN , in het 
2 e dl. zijner commentariê'n 
op de kerkelijke schrijvers 
zulks bewezen heeft. De 
verhandelingen. De arrfia a* 
nimfen de Sapientia CBRIS-
Tl, zijn zeker van HUGO. 
DEBUNG heeft eene verhan
deling in het licht gegeven , 
getiteld: De HitgoneaSane» 
lo-Victore, Helmstadt, 1745, 
in 4.M» 
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* IÏUGO FOSSENSIS {de Ge-
Inkzalige), dus genoemd, 
wijl hij van Fosses, een vlek 
en abdij », eertijds tot het 
land van Luü, thans tot de 
Belgische provincie Namen 
behoorende, afkomstig was, 
was op het einde der l l e 

eeuw van adellijke* ouders 
geboren , én werd de eerste 
algemeene abt van premon-
strateit , wijl de heilige NOR-
BERT0S dien titel nooit had 
aangenomen» Hij was in het 
klooster van Fosses, tot de 
gods vracht en de letteren op
gevoed en gevormd. In den 
geestelijken staat gegaan en 
tot de priesterlijke waardig
heid bevorderd zijnde, werd 
hij kapellaan van BvRCHARD , 
bisschop van Kamerijk en 
kanonik dier kerk. De hei
lige NORBEBTUS> die Cam-
bresis, en de naburige lan
den, als zendeling doorkruis
te , vernam bij zijne^doorrei-
ze te Valenciennes, dat BUB-
CITARD zich aldaar bevond. 
Zij hadden elkander aan het 
hof des keizers gezien , en 
waren vrienden geweest, NOR-
BERTUS meende een bezoek 
aan den prelaat schuldig te 
zijn , en werd door HüGoaan 
hem voorgesteld, als een een
voudige priester, die zelfs het 
gewaad der behoefte droeg. 
Door BURGHARD , in tegen
woordigheid van HUGO , met 
teekens van eerbied erkend 
en ontvangen , verlangde de
ze , toen NOEBERTUS vertrok
ken was , te weten , wie de
ze geestelijke was, die- on

der eene zoo nederige klee» 
ding, een zoo eerbiedig.ook 
haal ontving. »Hél i s , zei-
de hem BÜBCHARD , NOKBEÜ-
T U S , de bloedverwant des: 

keizers» nog onlangs zijn 
gnnsteling, toenmaals met, 
weldaden en rijkdommen o-
verladen, die hij verlaten 
heeft, om zich aan God toe 
te wijden; eertijds een be^ 
nijde hoveling, thans een 
voorbeeld van nederigheid, 
boetvaardigheiden ijver. Het 
is aan zijne weigering, dat 
ik mijn bisdom te danken, 
heb." HUGO werd zoo ge
troffen , door dit groote voor
beeld , dat hij den heilige 
ging opzoeken, en hem oe 
vergunning vraagde, omhein 
te volgen , en aan ' .sBijnei* 

i apostolischen arbeid deel *e 

nemen. Een leerling van NoR« 
BBBTÜS geworden, verliet 
HÜGO hem niet meer 5 hij. 
Was een en de eerste der 
twaalf kanoniken , diedeör-, 
de van pretnonstrateit in 1120 
omhelsden. Hij is het, op 
wien NORBKRXÜS , tot 'het 
aartsbisdom van Maagjebiirg 
beroepen, de oogen liet val
len , om hem te Prémontrè 
op te volgen. HüGo bevond 
zich in 1228 aan het hoofd 
der nieuwe stichting, én de
zelve was zoo voorspoedig 
onder zijn bestuur, dat hij 
vóór zijn overlijden meer dan 
tÓO abten op zijn algemeen 
kapittel zag. Hij was in 1145 
bij eene vergadering tegen
woordig, te Chartres voor 
den kruistogt van LODEVWK 
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•een jonge gehouden. Het 
'bisdom dier stad, openstaan
de , werd hem aangeboden. 
Hij sjpeg hetzelve van de 
liand,' en overleed in den 
geur van heiligheid in f161, 
•en niet in 1,154, zoo alspa-
*ter Ï,E PiwÊ: zulks zegt, en 
•werd in de kerk van Pré' 
mnttë begraven. "Daar in 
'bet algeméene /kapittel, van 
1660 zijne lieiligverklaring 
ter tafel kwam, .'zoo werden 
«ijne stoffelijke overblijfse
len ftpgedol ven | dit uitgè-
sstelde, zonder ooit opge
geven ̂  voorwerp, is niet 
ten uitvoer gebragt: HÜGO 
'ÏOSSENSIS, is de schrijver 

Po1 —e y°lgSn^e werken: 
3..° 'Eerste instellingen van 
de Premonsiratenzer orde, 
goedgekeurd,', door INNOCEN-
Müs I I , CÉI.EST1NUS 11 en 
^üeENius UI. -^' 2° Le* 
wnsbescfajji)ing van den R, 
f OBmnvvs t %ië SURIVS en 
de bollandisten , in hunne 
verzameling hebben opgeno
men, — 3° BoeA der pl<%' 
ftgkeden van de Premon-
'ttratenzer orde, waarvan 
«et gebruik in de orde is be* 
Waard gebleven , met eenige 
«oor de algemeenè kapittels 
gemaakte veranderingen. Men 
*BC5rï|ft hem het werk toe 
°vèr de Wonderen van on~ 
™ tdeve Vrouw van Soif-

•*?»*, «ene verhandeling ge-
"eJd: l)e gratia conservan' 

««, en eenige andere Wef* 
. e n ' °*ie hem niet schijnen 
<««4e behöoien. 

HÜGO van, Aniiens, aarts
bisschop van Rouanen, een 
der grootste en geleerdste 
prelaten' zijner eeuw, over
leed in 1164. Men heeft van. 
hem drie Boeken, om zijne 
geestelijken tegen de dwa
lingen van zijnen tijd té wa
penen , en eenige. andere 
werken. Men vindt de eer
ste óp het einde der Wer
ken van GuiBERT Ï>Ë N'OGENT , 
door dom , ACHERY , en de an
dere in de verzamelingen, 
van MARTENNÈ en DURAND. 

HÜGO' van Bercy, een pro-
ven^aai-dichter de I3. e eeuw, 
is de eerste, die ons eenë 
beschrijving van het kompas 
heeft nagelaten , in een dicht-, 
stuk getiteld Bible Ouyot} 
een hekeldicht, waarin hij 
de ondeugden zijner eeuw 
beschrijft. Hij vergelijkt den 
Paus bij de'poolster, rond
om welke allé andere ster
ren draaijen, en die door 
hare onbeweegbare waardig
heid , de blikken tot zich 
trekt; waarna hij spreekt, 
over de met zeilsteen be* 
strekene naald , die zich ge
stadig naar déze ster wendt, 
en beschrijft het . kompas , 
zoodanig als hetzelve tegen
woordig is . Zie GIOJA. 

HÜGO van Saint 'C/ter, 
dus genoemd , wijl hij op de 
wereld kwam bij de kerk van 
dien naam, in den omtrek 
van Vienne in Dauphiné; 
een Dominikaner der Ï3.e 
eeuw, leeraar der Soröonney 

f '< 

i l ' ! 

j ! 

i 
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Kardinaal-priester, onder den 
titel van de Heilige SABINA , 
ontving het parper uit de 
handen van IISNOCENTIUS IVY, 
in 1244. Deze Paus en A-
I.EXANDER ï V . , aijri opvolger-
belastten hem wiet de nete
ligste zaken. Zulks was voor 
hem eene gelegenheid, om 
zijne wijsheid, zijne gema
tigdheid , zijnen geest en zij
ne standvastigheid te doen, 
uitschitteren. Hij overleed 
te Orvietto, ïn 1263. Men 
vervaardigde voor hem een 
grafschrift, waarin men zei» 
de , dat bij zijnen dood de 
wijsheid eene verduistering 
had ondergaan' - Men heeft 
van hem verscheidene wer
ken over de H. Schrift; het 
belangrijkste is eene Over' 
eenstemming des Bijbels t 
Keulen, 1684, in 8.V° Hu, 
eo van SaintCher heeft den 
roem van het eerst deze 
soort van werk te hebben 
uitgevonden; door middel 
van hetwelke men zonder 
moeite zulk eenen tekst van 
de H. Schrift vindt als men 
wenscht: waardoor hij eene 
wezenlijke dienst aan de god
geleerden , aan de predikers 
en aan al degene, die zich 
inet het lezen en beoefenen 
der gewijde boeken, bezig 
houden, heeft bewezen. ï^og 
heeft men van hem; 1 .o Spe-, 
culum ecclesia, Parijs, 
1480, in 4,to -~ 2,° Commen-
tarièn op de heilige Schrift. 
—- 3*° Carrectorium Biblice 
öiet gedrukt, en in.de Bi
bliotheek der Sorbome : dit 

is eene verzameling van ver» 
' schillende tekstverklaringen, 
; uit de Hebreeuwsche, Griek-
sche en tatgnsche hand* 

; schriften des Bijbels^ ont
leend. . .'.'.:

: '•".•'•'", •' 

, HüGO DE Jr*RA*9, naaree
ne stad van dien naam in 
Toskane, werd in 1276 Do-

: minikaner en overleed ta 
Prato, den 4 Decembef 
1322. Hij verwierf eenett 
grooten roem door z|jneleer
reden, gedeeltelijk (naar mett 
meent) te Leuven, in 1484, 
en gedeeltelijk te Beidel' 
berg* in 1485 gedrukt, te 
Antwerpen» in 1614 her
drukt. Dezelve dragen den 
stempel van de onbeschaafd-
heid der eeuw des schrijvers. 

HuGo df HUGUES (HEBMA-
NUS),"S een Jesttit, te BW* 
sel in 1588 geboren, te 
Bhijnberg, in 1629 aari ft 
pest overleden , is de schrij
ver eener geleerde en »M-
zame verhandeling: De.m 
litia equeslri «nliQ,'"Jtn^ 
va. Antwerpen, 1630, i 
fól., met koperen pïaten* 
Hij heeft zich ^k.ondet-
scheiden op den LatijnscM 
Parnassus, door zijne r t 
desideria, Parijs, T654«j* 
32.m», . naar het voorbeeld 
d«r EfcZEvms, met platen 
van èenen ^ S ê 

| smaak, maar *»* ' h w " £ 
waarheden uitdrukken, en 
de gevoelens van eene fee 
dere godsvrucht voeden-^ 
ze verzameling, 45 stafeke» 

http://in.de
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bevattende, wordt in 3 boe
ken verdeeld. Het eerste 
voert ten titel: Gemitmani
ma P&nilënlig•} liet tweede, 
Vota anïm& sanct&i het 
derde, fiuipwia a$im& aman-
tU. Het zijn verschillende 
teksten der H. Schrift, in 
werking gebragt,' en door 
zinnebeelden uitgedrukt, die 
er den zin gevoeliger, en de 
herinnering duurzamer van 
maken, öe schrijver Ver
klaart deze teksten door lan
ge omschrijvingen, in tréur-
dichten., dje eënigzins ''met 
d̂e zalving ën de verhevene 
eenvoudigheid, dezer god
delijke vöorbeeld en schijnen 
aftesteken. Hij rijmt vrij 
wel; hij is dikwijls zelfs 
dichterlijk; maar hij is niet 
door de zangnimf van DAVID 
bezield. Nog heeft men van 
hem: 1.° ObsidioBredana, 
Antwerpen, 1629, in fol. 
*"j was bij die belegering 
door den beroemden AMBRO-
SIÜS SPINOLA, in 1625 on. 
dernomen, tegenwoordig ge
weest. Dit werk is in het 
Spaansch vertaald, — .2.° 
De prima^ scribendi origine^ 
et nniverm rei litterarié 
Mtiquitate, Antwerpen, 
"» '» in 8.voj éen geleerd 
en zeer wel geschreven werk. 

HÜGO (KARJEI, LODEWMK), 
een Lotharinger, kanonik 
van de Premonstratenzer or
de» doctor in de godgeleerd-
ft«d. abt van fistival, Bis» 
«chop van Plo/emaïs, over-
WA ^ E*UmlK ü» 1739 in 

den ouderdom; van 72 jaren. 
Men heeft van hem: 1.° 
Jaarboeken der Premonstro' 

\ tengers , Nanci, 1746, 2 
dl.n;, iri fol., in het Latijn j 

; dezelve zijn vol geleerde na* 
sporingen. Men vindt in 
dezelve de beschrijving en 
het plan der kloosters, en 

; de geschiedenis der orde. 
Ëenige bnnaanwkeurigheden 
ontsieren dit werk- — 2.° 
Leven van den heiligen Non,-
J3SRius\ tfichter der Pre», 
monstratenzer orde, Lux-
ernburgi 1704, in 4 . » , do 
beste, welke bestaat ofschoon 
dezelve eenige critiek beeft 
ondergaan. — 3.° Brieven 
aan den abt DS LORKOT, 
ter verdediging der voorgaan
de levensbeschrijving, JVan-
cy, 1705. •— 4.° Sacw an-
Uquitatis monumenta his
torica dogtnatica, 1725, 2 
dl> in fol. — 5 "Geschied
kundige en critische Ver» 
handeling over het huis van 
Lotharingen* in %,v°>JVan-
ei, onder den titel van Berm 

, lijn , 171!. Dom HUGO hield 
zich verborgen, onder den 
naam van BALEICOURT , ten 
einde aan zijne pen eene 
vrijere vlugt te kunnen ge
ven. Dit werk is vol stou
te trekken , die in Frankrijk 
mishaagden: hetzelve werd 
bij vonnis van het parlement 
van J.712 eerloos verklaard, 
In het volgende jaar Het h|J 
een ander werk, over het
zelfde onderwerp drukken, 
getiteld: Aanmerkingen op 
de beide Mr&euéetreikelyfy 
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het hui* van Lotharingen, 
in 8^0'i deze beide werken 
vindt men zelden gezamen
lijk. Nog heeft men van: 

h'eiia éènè; Weder legging van 
het stelsel van den "Meer" 
FhÊtx i Luxemburg ,1699»' 
iir 12>tno Deze Prelaat be
zat eeiie bijzondere geleefd
heid en vingheid ; zijne werr 
l$én bewijzen zulks. [Om 
met de werken van HOGO 
beter bekend «e worden t kan 
men raadplegen de BlbliO' 
tkeék van Lotharingen door 
Dom CALMET , Col, 512 en 
volg.] • ~V 

' HOGO DE GROOT. 
GKOTIUS. 

Zie 

HÜÖOLIN (BARTHOIOMEUS) , 
cèo lëèraar in het geestelijke 
regt in,Lombardtjè', in 16T8 
overleden, is de schrijver 
van verscheiden Latijnsche 
wérken, die zeer op prijs 
worden gesteld. Hij bood 
zijne Verhandeling over de 
Sacramenten{Rimini, 1587, 
in fol.), aan Paus SIXTUS 
V . , aan, die hem als een 
milddadig opperpriester .be
loonde. 

HÜGON (PETRUS^ , een Zwit-
sersche Jesnit, te Lucerne 
in 1587 geboren, begaf zich 
in 1606, in de maatschappij. 
Na in verschillende collegiën 
«e hebben onderwezen , wijd
de hij zich aan het predik
ambt, en volgde deze nut
tige en godvruchtige loop-
Ibaan gedurende 36 jaren. 

Ails overste naar Amberg iü] 
den 1 Opper+Pallsgezonden, 
bragt hij.'aldaar7 tfeel löe lot 
de voortplanting van de Ca-
tholijke godsdienst.1 Jn zijn1 

•;' vaderland tèrüg gekomen, 
;;weïd hij rector van hét .cül-
legie van Freibürg', eri over
leed aldaar, aan de gevolgen 
eeher zinkingV den 19 De
cember 1651. Hij heefteene 
Levensbeséhrijving in het 
Latijn nagelaten, van Nico-
IAAS VAN i)ER FtUÉ(NlCOI,Al 

DB R D P Ë ) , e e n ' AoQt e È n ® 
27jarige onthouding beroem
de» kluizenaar, (vergelijk 
Fuik) Frepbnrg, m<i,f 
12.ino; in dé Acta Saücto-
rum, 3 dl. bladz, 298, voor 
de maand Maart, door de 
Bollandisten mét aanteelce-
ningen herdrukt. — 2° Ver' 
dediging Dan de Roomtcit 
Caihotijhe' Godsdienst, m 
hét Hoogdüitsch iFretWrg, 
1651. 3;° Handboei der Ca-
tholijken, in het Hoog*. 
Ingolstadt. enz'. 

'+'BuéraaiiW'fÜMtï<ffl)-»,Jë 

zoon van JAN THOMAS HUGUB-
NM, «en verdienstelijk ar 
tillerie officier, werd-W* 
februari) 1755, t e ^ 
tricht geboren; reeds m «en 
ouderdom van 11 ja/enj^a 
hij in dienst als kadet M e 

artillerie; zeventien J«re 

oud zijnde, werd hi| Jejw 
derd tot tweeden lmtenan' 
bij dat wapen, en vond in 
die bevordering eenen nié« 
wen prikkel, o m . M i n e j ; 
ger reeds zoo gvengest»diefl» 



H U Gf, 481 

zoowel in de vestingboiiw 
ats in de artillerie en in de 
daartoe vereischt wordende 
hulpwetenschappen voortte-
zetten. Oolc het teekenen 
werd met. vlijt en xnet een 
bijzonder goed gevolg beoe
fend». Reeds vroeg werd hij 
geroepen , om bij de genie , 
werkzaam te zijn , en maak-
,te hij eenige ontwerpen van 
werken tot de linie van de 
Grebbe behoorende. Men ver
trouwde hem de uitvoering 
toe van eenige derzelven: 
onder andere is de sluis bij 
Amersfoort onder zijn toe-
?jgt gebouwd.' De artillerie 
Weef echter steeds zijne 
hoofdstudie; en tot zijnei'iit-
ppanning beoefende 'hij ook J 
«e letter- en dichtkunde, 
N .teekene,n en schilderen 
e n de toonkunst; in alle 
welke vakken er nog 'bewij-
?e.n van zijn kunsttalent be-
«aan» l n 1782 werd hij ge
nepen, om onder de beve-

n Va" <len generaal-majoor 
YAN DOPJFP, de vestingen 
Vlts*i*gen en T e r e , bene-
yens eenige forten , in staat 
Va<* verdediging te stellen , 
^ 8 e l eenen aanval, dien 
"»«»van de z^de der Enge). 
?ct>et, vreesde. In 1787 werd 
"üGüENl¥ overgeplaatst als 
J ? B " a « en controleur van 

X V e , d ' , r e i n ' en in hef «uide J a a r b e n o e m d t o t k a . 

S D i ° > r artillerie, In 1789 
r * 4 hij fcelast met het op-
'8«n eener artillerie- «n ge-

t&Ü t e Breda> waar-A1,« Dm., f 

van hij de directie verkreeg. 
Bij het oprigten van het korps 
rijdende ar t i l ler ie , in 1793, 
werd hem een e kompagnie 
van dat wapen toevertrouwd. 
In 1794 werd hij te Amers
foort i onder de bevelen van 
den generaal PARAVICIM B I 
CAPELU geplaatst , 'om i n d e 
linie van de Grebbe te die
nen ; hij voerde vervolgens 
het bevel over de artillerie 
der vesting Naarden, welke 
plaats in de omwenteling van 
dien tijd ook het langste heeft 
stand gehouden, In 1795 werd 
hein door het nieuwe bes tuur 
aangeboden, om als chef van 
het wapen der artillerie te 
blijven dienen , doch hij ver
koos met zijne vrouw en kin
deren het vaderland te ver
la ten , en begaf zich naar 
Brunsjpijk, om aldaar den 
verderen loop der gebeurte
nissen af te wachten ; een 
aanzoek van den Russischén 
gezant te Berlijn , den graaf 
KAÏ.ITCHEF , 'óm in dienst der 
keizerin CATHABINA te 'tre-, 
den, werd door HUGUENIN 
insgelijks van de hand ge
wezen ; doch, na een gestreng 
examen van zes dagen , hem 
door den Prnissischeri ge
neraal - VON TÊMPELHOFF af
genomen , werd hij dadelijk 

' in zijnen rang als kapitein, 
in Pruissische dienst te Polt-
dam geplaatst. In 1797 kreeg 
hij eene compagnie hy het 

,4e regiment veld-artiilerie t« 
Koningsbergen in bezetting » 
en werd hij tevens met het 

f 

!l! 

I II 

i! 'I 
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onderwijs dei* Heeren officie» 
ren van het regiment belast. 
Ofschoon in deze verschil
lende betrekkingen n»et werk
zaamheden overladen, vond 
hij nog tijd, om in 1802 in 
hét licht te geven: Beilra-
ge znr Mathematik für an* 
gekende Geometer, In 1804 
werd hij bij het gemelde 4e 

regiment tot majoor benoemd; 
en toen in ÏSÜ5 tusschen de 
regeringen van f'ruisten en 
Rusland oneenigheden gere-
«en waren, werd hem opge
dragen , om de vesting Danf~ 
Zig* het Vaarwasser en 
Weichelmunde in staat van 
Verdediging te stellen; ge
melde oneenigheden kwamen 
echter totgëehe vrede-breük. 
Toen in 1806 de oorlog tusr 
8chen Pruissen en Frank' 
rijk uitgebroken was, trok 
hij andermaal met een e di
visie artillerie te velde, woon
de de gevechten van Pol' 
tokt, ANénêtèth en Eylati 
bij , en oogstte " veel roem. 
D'anr de gezondheid van Hü-
«itfENiN in den laatsten veld-
togt veel had geleden , ver
zocht tiij na den vrede van 
Tiltii zijn ontslag wit Pruis
i sche dienst, waarna hi j , 
zulks verkregen hebbende, 
in September 1807 naar zijn 
vaderland terugkeerde. Hij 
Werd aldaar aangesteld als 
chef der 4<Je divisie van het 
ministerie van oorlog (onder 
het bestuur van koning Lö-
BEWlïK NAPOLEON) waarbij de 
*nken de artillerie en genie 
betreffende, behandeld wer

den. Bij de inlijving van 
Holland in Frankrijk, ver
zocht hij om op pensioen te 
worde» gesteld; doch aag 
zkh in plaats daarvan ge
noodzaakt eene voorloopige 
aanstelling van het fransene 
gouvernement als luitenant, 
kolonel aan te nemen. Als 
zoodanig was hij »« onde,r-
scheiderie diréfctien werk-
zaam, tot dat dé omwenteling 
in 1813 voorviel, opwelk tijd. 
stip hij zichteS/römerbe. 
vond , en na zijn ontslag ,mt 
Fransche dienst te hebbenbe> 
komen, spoedde hij zich naar 
zijn, als ' t ware , herrezen 
vaderland. Als lüitenant-ko' 
loner geplaatst, en kort daaf, 
na tot kolonel bevorderd zijn
de , verkreeg, bij het bevej 
der Belgische artillerie rwero 
S t e u V der Z n i d - N e ^ 
landsche artillerie-direct e» 
en chef van de 3e divi eJ 
van het destijds te ^ 
gevestigde fflinister^J» 
oorlog. Bij ^ vereng"? 

het koningrijk der j > ^ 
landen, kreeg & e Heer» 
GUEN .NinIast,dearille"e : 

stapel- en constructie mag 
zijnen te Antwerpen te * 
ganiseren, w a a r v a r r « o t 
L t i e aan h e m ^ v e r b M ^ 

rflk beheer, der i izer-gesc. 

het aanvaarden van 
laatsten post, vond ftfl » 
voor den'staat zoo.geJ Jj, 
inrigting, geheel w v e o i n 

en volstrekt ongeschiK*» 



H U Q. 

vooreerst aan hare bestem
ming te beantwoorden j doch 
zijne onvermoeide vlijt over
won alle zwarigheden; en de 
Luiksche ijzergieterij kon 
weldra met alle dergelijke in-
rigtingen ifi Europa wedij
veren., Bij den Belgischen 
afval in 1830 werd aan Hu-
GUENIN do tijdelijke waarne
ming van de directie der sta» 
pel- en constructie-magazij
nen te Delft toevertrouwd ,. 
in welke betrekking hij tot 
in 1833 zeer nuttig is werk
zaam geweest. In dat jaar j 
met behoud van zijn trakte-
tenient, zijn eervol ontslag 
bekomen hebbende .vestigde 
hij zich te Nijmegen, al
waar hij tot kort voor zijnen 
dood nog altijd werkzaam 
was j doch niet lang mogt hij 
de rust des levens smaken, 
daarhij in zijne nieuwe woon
plaats , den 7 November van 
hetzelfde jaar overleed, als 
genéraal-majoor, ridder der 
orde van den Nederlandscben 

, 'eeuw, en lid van onder
scheidene genootschappen. 
Behalve de menigvuldige bij
dragen , welke door hem aan 
gemelde genootschappen zijn 
ingezonden, en het vroeger 
gemelde Hoogduitsche werk 
°ver de wiskunde, bestaat 
e p vaa hem: l.° Verhande» 
'teling over het Nederland* 
'Me tjzer, in 8 , v o V % « , 
1833..— 2.° Verhandeling 
over het gebruik der gloei* 
Jende kogelt, in8.vo, 'gffa-
S*> mgu—S.? Verhandeling 

• • • ; F 
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over de Bicochet-tchoten, iu 
s.vo, 'fHage 1818. — 4.° 
Het giet wezen in 's rijks ij-
zer-geschutgieterij te Luik , 
in 4.to, 'sHage, 1826. — 
En na zijnen dood is er nog 
van hem in het Jicht ver
schenen : 5.° Bijdragen tot 
het. gietwezen in *s rijks ij-
zer-gescknl'gieterij', te Luik t 
in 8.vo 's Sage 1834. 

•J*: HlTIGENS ( K O N S T A N T H N ) , 
heer van Zuilichem, te 'sGra-
venhage, den 6 September 
1596 geboren, ontwikkelde 
reeds vroegtijdig eene bij
zondere zucht voor de fraaije 
letteren en voornamelijk voor 
de dichtkunde. Hoé zeer 
verouderd, worden zijne La-
tijnsche en Nederduiteche 
gedichten nog tegenwoordig 
door lieden van smaak gele
zen : de eerste heeft hij on
der den titel van Momenta 
desultoria, of Snipperuren, 
1655 , in 12.1HO, in het licht 
gegeven, en de laatste pn-
der den naam van Koren' 
bloemen bekend, Amster-
dam, 1672, in 4to, zijn in 
twee deelen verdeeld, waar
van de Sneldichten uit 26 
boeken bestaande , om der-
zelver geestige en lakonische 
scherts, nog dikwijls op de 
menschelijke dwaasheden, 
worden toegepast. Geduren
de het stadhouderschap van 
FREDERIK HENDHIK, en van 
WIM.EW II. en I I I . , bekleed
de hij den post van derssel-
ver geheimschrijver, dien hij , 

f 2 
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. 62 :jaren met ijver en trouw 
waarnam. Hij overleed in 
zijne geboorteplaats in 1687. 

HIJIGEKS (CHHISTIAAN) HU-
GHEMUS , zoon van den voor
gaande, toonde Jteeds ïn zij
ne kindschheid, eenen ge
lukkigen aanleg voor de:wis-
kundé. Na Denemarken, 
Duitschland, Engeland en 
Frankrijk doorkruist te heb
ben , werd hij te Parij* te
ruggehouden, dooreéne ster
ke jaarwedde, welke. COL
BERT, hein deed geven, en 
door eene plaats in de aka-
demie van wetenschappenV 
Hij ontdekte het eerst eenen 
ring en eenen derden wach
ter rondom Saiurnus, Men 
heeft hem de slingeruurwer
ken te danken | doch het is 
ten oorégle, dat sommige 
schrijvers, hem de radlijn 
toeschrij ven, uitgevonden , 
om ér alle slingeringen ge* 
'lijk van te maken. Oe Ver-
nafideling, welke hy zelf o-
ver deze ontdekking in het 
'iieht gaf, zag te Parijs, in 
1674 het licht (Zie HAÜTE-
jFEimJCE en HOEK.) HUIGENS 
vertrouwd* zeer op zijne in-
zigten en waande lïgtelijk 
eenige ontdekking te hebben 
gedaan. Hij beweerde uur
werken te hebben uitgevon
den , geschikt om op zee den 
graad van lengte te bepalen. 
Het is ligtelftk te zien, hoe
zeer hij zich bedroog, wan-J 
neef «Wen de pogingen in aan* 

N werking neemt, die later 
stonder eenig goed gevolg in 

het werk zijn gesteld (Zie 
HABRISSON.) Hij overleed te 
'sHagejLa 1695. Zijne wer
ken zijn in twee,verzameJin* 
gen ïn het licht gegeven; 
de eerste getiteld: Opéra 
varia, Leyden, Ï724, 2 dl.n, 
in 4.w; en de tweede: Ope
ra reliqüia, Ambterdawt 
1728, 2 dl.n, in 4.to Het 
is ten onregte, dat n»ën ge
zegd heeft, dat zijne Vér-
handeling over 4tveelheid 
der werelden, aan bet werk 
van FONTENELM, óver het
zelfde onderwerp, tot leest 
had gediend. Hét laatste bad 
reeds hetiicht gezien in 1686, 
en het werk van HUIGENS , 
vérscheèfi 'éérst in 1698. Het
zelve is Wij slecht geschré. 
ven, en wanneer wen zon
der .vooringenomenheid dëbe-

wijsgrondert van den schrij
ver onderzoekt, "ontdekt men 
lïgtelijk, dat dezelve met 
beter* zijn, dan zijn sip-
Wijl het bewezen is> • , 
noch de menscb, noch eenig 
bekend dier buiten de aarde 
kan leven i dat zij i\v*T 
nu* en Metcuriut verbran
den, in Jnpiter éti'Satlir-
nus bevriezen zouden , dat «e 
maangeenen dampkrihgheett, 
of tëh minste, dardezelve 
onvoldoende is voor deadem-
baling, en het leven der aard-
sche wezens, enz» (Zie Wifc-
WNS-JOAKNES-), 2oö besföat 
de groote bewijsgrond « J 
overeenkomst niet meer, _en 
al de gevolgtrekkingen ,ÖW 
men er té gunste van-de veel
heid der werelden van maal" i 
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'• zijn vernietigd. Daarenboven 
toont ons de. natuurkunde, 
vooral die van N.EVVTON .eind
oorzaken aan , die zeer vol
doende zijn voor het bestaan 
dier bollen, zonder daarom 
tot hersenschimmige inwo
ners zijne toevlugt te nemen. 
» Zoo Jang de planeten , zegt 
de Heer DE BUFFON, die op 
de zon drukken, terwijl zij 
rondom dezelve draaijen , zul
len bestaan, zal zij al de 
wereldbollen met haren l,uis* 
ter verlichten en vervullen. 
Deze vruchtbare bron van 
Hclit en leven , zal nimmer 
uitdroogen noch uitgeput 
worden, wijl in een stel
sel » waarin alles elkander 
aantrekt» niets kan verloren 
gaan, noch zich voor altijd 
verwijderen Het is 
«it den schoot zelven , der 
beweging, dat de rust des 
heelals geboren wordt . . . " 
Men kan verschillende natuur
en sterreknndige en godge
leerde overwegingen over 
d»t onderwerp z ien , in de 
Wijsgeerige aanmerkingen o-
ver het stelsel van NEWTON, 
de beweging der aarde , en 
«o veelheid der werelden, , 
Parij, m 8 y Lnik i r 8 8 f 
4C en 5e samenspraak. 

HÜIZÏNGA. — Zie BAKKER. 

HUMRICII (JOANNES JACO-
BWS), een protestantsch pre
dikant, in 1683 te Zurich 
Rehoren, in 1731 overieden, 
waa een geleerd man; hij 

F 

gaf in 1705, te hey<tens in 
8.vo, een, zeer gezocht en 
niet zeer algemeen werk in 
het licht: het \s de Geschie
denis van J'ifsns CimisTVS, 
zoodanig als de Joden dezel
ve verhalen. HULDRIGH ont
leende dezelve uit een oud 
Hebreeuwsch handschrift, 
vertaalde dezelve in het la» 
ti jn, en verrijkte dezelve 
met aan teeken in gen, die de 
valschheid en het belagcho-

Jijke der Joodsche sprookjes, 
ten opzjgte van den-godde-
lijken Stichter des Christen» 
doms, in het duidelijkste 
daglicht plaatsen. Nog heeft, 
hij in het licht gegeven Mi*i 
cellanea Tigurina, Z dl.i», 
in 8.vo, ZiMMEBMAN heeft 
zijn leven beschreven; het-, 
zelve komt voor in eene ver* 
zameling van Stukken, te 
Zurich in 1732, in 4.to-ge
drukt. 

HULSEMANN(JOANNES), een 
kundig lutersch godgeleerde, 
werd te Esens in Oost* 
Vriesland, in 1602 geboren. 
Na door DaitscAfand, Frank-
rijk en üolland gereisd te 
hebben, werd hij hoogleer» 
aar der godgeleerdheid en-
opperbewindhebber te Leip» 
zigt en overleed in 1661. 
Zijn voornaamste werk is 
een Verkaal in het Hoog-
duitsch, van tle redenwitse-
ling van T/iorn, werwaaria 
hij in 1645 aan het hooii 
der Lutheranen • gezonden • 
was, en waarvan h$> zoo 
3 
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nis men weï kan denken, 
het voordeel aan zijne partij' 
geeft. 

> Hütsius (liEViNüs), te 
(iend geboren, heeft zich 
beroemd gemaakt door zijne 
ervarenheid in de aardrijke-, 
wis- en penningkunde. Men 
heeft van hem: ISXIICa* 
sdriitn ac LXIV ipsorum 
vxorum ac patent um effigies 
éps antiqtiïs nwmUmatibtiir, 
frankfort, 1596, in 4.tó — 
2.° Series numismatum '•*»»-
peraiorum Bom. a Jux.10 
CJESARE ad- RvDOLPHVSi 
IJT., Frankfort, 1603. De
ze verzamelingen zijn zeld« 
zaam. — 3.° Transylmnia ,» 
Moïdavieéei TValachitB des-
criptio. —• 4.° Chronolpgia 
Hungaria * etc. itsque ad 
annwn 15Q7. — 5.<y De usu 
qnadrati ei quddratüt geo~ 
metrici, etc» Hij overleed 
te Neurenberg, in 1605. 

HULSIÜS (ANTONHTs)reen 
protestnn tsch godgeleerde, 
te Kilde, een dorp in het 
hertogdom Jfterg-, geboren, 
als hoogleeraar te Legden, 
in 1685, in den ouderdom 
Tan 70 jaren overleden , is 
de schrijver van een geleerd 
werk, getiteld Theologia Ju
daica* 1653, in 4.to. 

t HIJT-TMAN (KARBL GE-
HARD), den 12 Juli) 1752, 
te Zutphen geboren, was 
vóór de omwenteling van 
1787, plaatsvervangend-grif-
fier bij het geregtshof van 

Arnhem, doch verloor in dai 
jaar dien post, wijl hij deel 
had genomen aan de pogin
gen , welke een aantal zijner 
medeburgers in het werk 
stelden, om eene nieuwe or
de van zaken,'; in het bestuur 
van de republiek der Verée-
nigde Provinciën te bevor
deren. Nadat de staatkun
dige zaken in 1795 veran
derd waren, trad HutTMAN 
in 1S02 weder in bediening. 
In de maand September werd 
hij belast, om mëthetPrui-
sisch hof, over den afstand 
van grondgebied te onder
handelen, dat binnen de 
grenzen der Bataafsche re
publiek geè'nclaveerd was. 
Na in zijne zending te zijn 
geslaagd \ kwam hij in 1803 
té 's Gravenhage terug, en 
Werd tot griffier bij het al
gemeen secretariaat van net 
uitvoerend bewind der repu
bliek benoemd. Inde rnaa«d 
Januari) 1807 , werd hi) Wt 
directeur-generaal der Kun
sten en Wetenschappen, in 
het koningrijk ïïolland.en 
later tot landdrost te *G*£ 
venhage benoemd. W * « 
de vereeniging van Bolland 
met hétFranschekeizemiK» 

werd hij in de P"fk t"u! 
van het dep.t der Monden 
van de Maas, door dei» na 
ron DE STASSART vervangen, 
en in dezelfde hoedanigheiö 
naar Avignon gezonden,^w" 
waar hij zich door een «JJ 
en regtvaardig bestuur dee° 
beminnen. Eenigentijd daar 
na vraagde en verkreeg ny 
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de yergunnwg» oni naar zijn |j 
vaderland terug: tp Jkeeren, 
en w,er;d tot prefect van. het 
dep.t fflonclen pan den Us-
tel. (te Zwolle) benoemd- De; 
keizer verhief hem vervol
gens tot rijksbaron. Na de 
restauratie v^n November 
1813, werd HULTUUN J hoe-
Wel in 1787 onder diegene 
begrepen, welke om hunne 
staatkundige gevoelens hun
ne posten niet hadden kun
nen behouden, niettemin in 
dengenen gehandhaafd, wel
ken hij op dien «ogenblik 
bekleedde. De prins van 
Oranje valssouvereine. vorst, 
niet de vergetelheid van het 
verledene, in Nederland ia» 
ruggekeerd, wist de talen
ten van HULTMAN al te wel 
op prijs te stellen, dan dat 
hij zulk eenen goeden regent 
zoude hebben willen verlie
pen; hij werd tot gouverneur 
der provincie Npord-Bra' 
tandf staatsraad in buiten
gewonen dienst, en ridder 
»an de orde van den Neder-
landschen leeuw benoemd, 
Welke waardigheden hij tot 
aan zijnen dood, den 7 Maart 
1820, te ysHertogenbó*èh 
voorgevallen, heeft bekleed. 
Ofschoon steeds in de be
slommeringen der staatsza
ken gewikkeld, was Hm/r* 
MAN echter een vriend en be* 
vorderaar der letteren, en 
zijne kostbare, door hem na
gelatene boekversameling» 
waarvan de meeste zeldzaam 
voorkomende werken, met 

F 
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de belangrijkste aanteekenin-
gen van zijne* hand Verrijkt 
waren, ssrekt ten bewijze eh 
van zijne ervarenheid in de , 
BibliograpAie, en van zijne 
Bibliomanie* 

" HOMBEUT (PKTRÜS) , eett 
geleerde en vrome religieus 
in Francfie-rCottilé , in 1677 
geboren. Zijne deugd en zij
ne talenten deden hein, tot 
eersten overste van hetfran-
ciskaner-kiooster van datdi-
ocees benoemen. Hij stichtte 
er eene naauwljeurige tucht, 
deed er de goede studiën 
weder bloeijer), en maakte 
deze broederschap tot een 
voorbeeld van alle andere.. 
Hij bepaalde daartoe zijne god
vruchtige bezorgdheid niet; 
daar hij zag, dat de land-
bewoner door zijn aanhou
dend* werk en zijne geringe 
kunde, meer dan een ander 
noodig had» geestelijke on-
derrigtingen te ontvangen, 
wijdde hjj bijna zijn geheela 
leven aan deze heilige be
diening toe; en men erken* 
de» door de goede orde die-
er heerschie, en de Chris* 

, teltjke gevoelens der- inwo-
j n e r s , de gehuchten en do-

dorpen , die onder het bestuur 
van vader HUMUKRT waren. 
De zachtheid van zijn ka
rakter en een onltrenkbaar 
gedold maakten hen» zeer 
geschikt tot dal goede werk. 
De matigheid van een leven 
zonder verwijt en auivere 

., zeden schonken hem eeaen 
f 4 ' 
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langen levensloop en hij stierf 
te Beauprê bij Besangon, 
in 1779, in den ouderdom 
van twee en negentig jaren. 
Hij heeft een groot getal as
cetische werken in bet licht 
gegeven, die veel opgang 
maakten. W# «tillen ons 
bepalen met de volgende 
aantehalen, die allen in 
eenen góéden Btijl geschre
ven asijn; 1.° Onderrigting 
voor de jonge lieden, in 
]2.ino — 2.° Gedachten over 
de belangrijkste waarheden 
van hei Christendom, in 
12,mo Men heeft de*e twee 
werken reeds dikwijls her
drukt. — 3 ° Oefeningen 
van het Christelijke leven , 
waarin men verkorte onder' 
riglen geeft, om aldeplig-
ten der Godsdienst te ver
vullen, Besangon, 1750 — 
1752, in I2.»o — 4." Her
vormingsplan voor de flits» 
talen, 1758, inlS.mo —5.° 
Onderrigtingen over de dwa
lingen van den geest en het 
menschelijke kart of over de 
hoofdzonden en derzelver 
geneesmiddelen, Parijs, 1779. 
— 6.° Geestelijke Gezangen, 
ah -12.010 Dit in zijne soort 
asoo uitmuntend werk, heeft 
verscheidene uitgaven gehad. 

f HDMBEUT, een Fransen 
veldheer, in 1765, te Mou» 
vrov, ïn Lotharingen gebo
ren, behoorde tot eene der 
geringste klassen der maat
schappij , en verdiende zijne 
verheffing door de krijgshaf
tige hoedanigheden,' waar. 

f mede de natuur Kent begaafd 
" had. Nalhet éetie bijzonde

re onderscheiding', in hoeda
nigheid van brigade comman̂  
dant, onder de bevelen vèa 
den generaal HÖCÖE, inden 
togt naar Ierland % in 1798 
gediend te hebben, nam hij 
deel aan den togt van den 
generaal LECLERC naar S/. 
Domingo , maakte zich mees
ter van Porl-au-Prince, en 
stak in het volgende jaar, 
met de weduwe van den • óp-
per-veldheer , PAÜJWNB', zus
ter van NAPOLEON , weder 
naar Europa over. Op het 
gerucht van zijne buitenge
wone vertrouwelijkheid met 
de prinses, verbande hem 
de keizer, voor het overige 
weinig voldaan over de on
afhankelijkheid der staatkun
dige gevoelens van den ge-
n eraal H UMBERT , naar Br e-
tagne , vanwaar de«e heinie-
melijk naar de Vereent^ 
Staten overstak. Het :« 
moeijelyk , om naanwkeung 
de rol te bepalen, welke hi) qj-
dens den opstand der kpaan-
sche Volkplantingen in AM' 
rika gespeeld heeft; nien 
weet slechts , dat hij er m 
1816 het bevel voerde,,pver 
eene partij' der opstandelin
gen. BOWBÉRT is te Nteuie-
Orléans, in het begin van 
1823 overleden. 

HUME. — Zie HOME. 

HUME (DAVÏD), ' n . ' ^ i - V 
te Edimburg in SeAotlantt, 
uit eene adellijke maai 
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niet zeer gegoede familie 
geboren, Werd in den be* 
ginne voor de balie : be
stemd. Daar het spreekta
len! hem slechts in eenen; 
middelmatigen graad Was ge* 
schonken, liet hij de régts-
geleerdheid varen v om de 
letterkunde en de wijsbe-'. 
geerte van den dag te be
oefenen. Hij verkreeg in 
1746 den post van secretaris 
bij den>generaal SAINT-CI-AIR» 
dien hij op den togt van de 
haven van l'Oriënt verge
zelde. Hij ivas aan lord HER-
FORIJ, gedurende deszelfs ge
zantschap, naar het hof van 
Frankrijk, in 1765 verbond 
den; en onder het ministerie 
van den generaal CONWAI , 
Verkreeg hij den post van 
onder-secretaris. Eindelijk 
deed hij geheel en al afstand 
van de openbare zaken , om 
zich aan een zacht én on
afhankelijk leven overtege-
ven. Hij overleed in 1770. 
De zucht naar den letter
kundigen roem beheerschte 
hen», en hij offerde aan 
denzelven alle soorten van 
grondbeginselen en waarhe
den op. Men heeft van hem: 
1«° Ver7iandeling over dé 
menscheltjhe JYataur, 1737» 
ue zoo roemznchtige HüME, 
had dit stuk enkel samen
gesteld , om zich te doen 
opmerken; maar zoo als hij 
het zelf zegt: het werk ver* 
viel dadelijk bij het verlaten 
der pers, en stierf in des-
zelf* geboorte, zonder zélft 

een gemor ónder de vromen 
te hebben te weeg gebragt. 
— 2.° Wijsgeerige Proeven, 
vol ongerijmde' aanmerkin
gen en drogredenen, tegen 
de grondwaarheden der gods
dienst. ;—* 3.° Geschiedenit 
van Engeland, waarin meer 
naauwkeurigheid, waarheid 
en onpartijdigheid te. wen-
schen is j vooral indatgene , 
wat de wreedheden van HEN
DRIK -Vlll. , van EnzABETH-
en JACOBUS tegen de Gatho» 
lijken^ betreft. Dezelve is 
daarenboven op eene vrij on
aangename wijze, in eenen 
harden, afschrikkenden stijl 
geschreven. Ook maakte de
zelve in het begin weinig 
opgang; en , in de eerste 
aandoeningen van gevoelig
heid , nam de schrijver het 
beslnit, om zich naar eenige 
landstad van Frankrijk te 
begeven, van naam te ver
anderen, en voor altijd van 
den letterkundigen jroem af 
te zien; maar daar de val-
sche wijsgeeren, in dat werk 
hunne grondbeginselen , en 
kleine listen ontdekten, zoo 
waren zij bezorgd, om aan 
hetzelve ingang te doen vin
den. Hetgene, wat vooral 
van de kwade trouw des 
schrijvers getuigt, is de on
beschaamdheid , met welke 
hij de lasteringen van Bu-
OHANAN tegen MAMA STUART 
verhaalt» die CAMBDEN , hoe
wel een voorstander en gun
steling van EMZABETH, rohd-
börstiglijk tegen de onregt-

f » 
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vaardigheid zijner weldoen-
ster heeft verdedigd. Hij 
heeft eettige werken nage
laten; zoo als Zamenspraken 
over de natuurlijke - Gods» 
dienst, en zijn Leven > door 
hem zelven beschreven. Dit 
is de'vrucht eener eigenbaat, 
die in eenen anderen tijd 
zeer wijsgeerig zoude heb
ben geschenen, maar die het 
kenmerk van de wijsbegeerte 
van den dag is geworden. 
Men ontdekt in hetzelve eene 
beleedigende opgeblazenheid, 
tegen de beoordeelaars zij
ner werken, eene belagche-
lijke uilkraming der goed
keuringen, welke hij heeft 
behaald, en eindelijk die 
kleine persoonlijke bijzon» 
derheden, die eene slechts 
eenigzins slechte ziel zich 
nooit toestaat (zie HADRIA» 
KUS, keizer!. Als voorloo» 
per der belijdenissen (Con-
fessions) van J. J, ROUSSEAU , 
laat HUME niet na , om 
zich op de gunst der dames 
te beroemen, hij verzekert, 
geene reden van ontevreden' 
heid te hebben, over de wij
ze , waarop hij door dezelve 
behandeld is. Deze geschied-
kundige lof, door HUME zel
ven gegeven, eindigt met 
eenen, brief van eenen zijner 
vrienden, die verklaart,' dat 
HUME de volmaaktste en 
deugdzaamste man i s , wel
ken de menschelijke natuur 
kan voortbrengen. LKLAND 
beeft zes brieven van zijn 
onderzoek der Deïaten t aan 
de ontwikkeling «n bs*cha« 

ming der verschillendedwa» 
lingen van HUME toegewijd. 
» Hij ontsluijert zijne kwade 
trouw, zegt een schrijver en 
brengt zijne listen aan den 
dag." HUME is in de daad 
een der gevaarlijkste onge» 
loovige schrijvers, zelden 
randt hij regtstreeks aan. 
Zijne spitsvinnige bovenna-
tuürkunde strekt, om de 
godsdienst te ondermijnen, 
Hij neemt den schijn Van 
vele bedaardheid en onpar
tijdigheid aan, maar men 
ontdekt^ dat zijne koelbloe* 
digheid, vele boosaardigheid 
bedekt, hij strekt de wolken 
van zijn Scepiicismus uit 
over het bestaan van God, 
den vrijen wil, de onsterfe» 
lijkheid der ziel, en hij regt-
vaardigt den zelfmoord. De 
deugd bestaat, Volgens hem, 
slechts in de algemeene goed
keuring ; en zich, op deze 
ontdekking verlatende, geeft 
hij dien naam aan de wel
sprekendheid, den smaak» 
en zelfs aan de sterkte. [Dö 
overige Wérken van HBMB 
zijn: 4.° Nasporingen over 
de grondbeginselen der »e-
deleer. — 5.° KatutirlyM-
geschiedenis der godsdienst. 
— 6.° Zamenspraken over 
de Godsdienst. ~1.° Proe
ve over den zelfmoorden «e 
onsterfelijkheid der ziel.-" 
8 ° Staatkundige verhandt-
lingen, enz. Al deze schrif
ten zyn wederlegd, énvopr* 
al dat over de menscbeljjBe 
natuur. HUME, de vrienö 
van J. J, BoüSïBAü, n»ffl 
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hem mei zich nmv Engeland, 
en had voor hem eene jaar-
Wedde van koning GEORGE 
III. verkregen; maar daar de 
trotsche Genever zich door 
de weldaden van HrjME be« 
leedigd waande, verliet hij 
hem plotseling en schreef 
hem eenen on beschaamden 
brief, die Van weerszijde 

, aanleiding gaf tot ëerie me
nigte schotschriften , waarin 
femj'sgeerigëverdraagzaam* 
heid geene hoofdrol speelde. 
In de beantwoording op den 
brief van ROÜSSKAÜ» gaf HU-
ME dadelijk in hel licht zij
ne Ontwikkeling van hét ge
schil , dat ér tlisschen HVME 
en 3. J. RövSSEAU ont
staan *»}. 

HUMIÈBES (LODEWIJK DE 
CREVANT D') , maarschalk van 
Frankrijk, uit een oud Van 
Tours oorspronkelijk huis, 
onderscheidde zich door zijne 

\ dapperheid in verschillende 
gevechten. Hij trad in den 
echt met LOUISE ï>É LAC'HÉI-
TRE, die niet wéinig mede
werkte , om hem tot de waar
digheid van maarschalk van 
frankrijk te dóen verhefFen. 
Oe staf werd hem verteend 
op verzoek van den burg
graaf van TURENNE , die aan 
de bevalligheden en den geest 
der markgravin van HUMIÈ-
RES^ geenen tegenstand kon 
bieden. Het is hij deze ge
legenheid , dat, toen LÓBB-
WUK XIV. aan den ridder 
»B GRAMMONT vraagde, of 
hij wel Wist, wien hij niHar-

schalk vatï' Frankrijk had 
gemaakt, deze antwoordde: 
Ju, Sire, Mevrouw D' HU-
MIÈRES. •— HüMlÈRES over
leed te Versailles in lö94. 

HüMPHREV ( L A Ü R E N T I U S ) , 
een Engelsche Godgeleerde 
te Newpórt-Pannel, in het 
hertogdom Buckingham, in 
1527, geboren , overleed als 
deken van Winchester in 
1590. Hij was zeer ervaren 
in de godgeleerdheid en zou 
tot de eerste < Waardigheden 
zijn geraakt, indien zijne 
verkleefdheid aan het Calvi-
nismus er hem niet van had 
teruggehouden. Men heeft 
van hem verscheiden geschil-
en letterkundige schriften. 
In de eerste treft men vele 
lasteringen tegen de Room-
sche kerk aan; en in dean* 
dere straalt Weinig smaak 
en wijsbegeerte door. De 
voornaamste zijn : 1.° Epis-
tola de gratis Uiterts et 
Homeri lectione et imitati-
one, aan het hoofd Van een 
boek va|n ADRIANUS JUKIUS , 
CornucOpia genaamd, Ba
zel , 1558, in fol. — 2.° 
De Religione conservalione 
et Reformatione, dèque pri-
matu regum, Bazel, 1559, 
in 8.vo — 3.° De Ratione 
interpretandi auctores, in 
g.vo — 4.o Optimules, sive 
De nobilitate ejutquè ori-
ffini; in 8.vo —• 5.° Jestti-
tismi pars prima et secun-
da, in 8.vo — 6.° Phari-
stoimns veltt* et «*»«*> 
in 8.vo 
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i.HvWWlk (BERNABOINÜS 
J IE) , dus genoemd, wijl hij 
uit het koningrijk Honga-
rijë oorspronkelijk was , werd 
C^ucijnér en stak in hoe
danigheid van Missionnaris 
naar Afrika, over*:; Hij- nam 
de bedieningen derzelve in 
h et kon in grij k Loango > m et 
'Veel ijver \yaar, en had de 
voldoening zijnen arbeid met 
het beste gevolg bekroond te 
zjen: hij doopte den koning 
en de koningin van dit uit» 
gestrekte rijk. Zijne mis» 
siëa bepaalden zich tot dat 
gewest f hij drong ver in de 
binnenlanden van Afrika 
door,; om zielen voor J* C. 
te winnenV Te Loango te
ruggekomen zijnde, stierf 
hij er onmiddellijk na de H. 
Offerande van de Mis opge
dragen té hebben , den JS 
Junij 1664. Men heeft van 
dezen Apostolischen man: 
De geschiedenis van zijne 
reis en zijne zending met 
een verhaal van de zeden 
der inwoners van Loango» 
De abt PROVART heeft eene 
geschiedenis van dat land, 
in het licht gegeven, Pa
ri?*, 1776, in 12,ttö 

HONIAD (JoANNES CoRVI-
NUS), waiwoód van Zeven-
betgen en veldheer der le
gers van LADISLAUS , koning 
van Hongarije, werd in het 
begin der vijftiende eeuw ge
boren , en, was een der groot
ste veldheeren van zijne 
eeuw. [Hij stamde af Van „ 
vaders üijde van de beroem- f 

de VABEKUNUssEit, patri
ciërs van Rome en van moei 
ders zijde had hij tot voor
ouders de keizers van Kon-
sfantinopel. Hij volbragt 
zijne eerste wapenfeiten in 
de oorlogen van Italië, en 
GOMMINES , in zijne gedenk
schriften , prijst heni onder 
den naam van den witten 
Ridder van Walachijë. LA-
BISLAUS koning van Polen , 
had aan hem door zijne zorgen 
en zijnen invloed (in 1440) 
de verkiesbare ,kroon van 
Hongarije te danken] Hij 
streed als een held tegen de 
Turken en won gewigtige 
veldslagen in 1442 en 14M 
tegen de veldheeren van A* 
MÜRAT die hij noodzaakte 
Belgrada, na een beleg van 
zeven maanden, te verlaten. 
Hij onderscheidde sijnen 
moed niet minder het jaar 
daarna in den veldslag van 
Varna, waar LAnisi^s #»* 
dood werd, en die zoonoot 
lóttig voor het Christendom 
was. Tot landvoogd van 
Hongarije benoemd, BW*tó 

hij zijnen naam voorde lur
ken zoo geducht dat de Kin
deren van deze ongeloovigen, 
hem niet dan met schrik 

hoorden noemen, en hem J<*" 
niüs laen noeniden, dat wit 
zeggen: Jan de boosWcM' 
Hij werd niettemin in 144» 
door de Turken overwonnen, 
maar hij had in het vervolg 
meer geluk. H*j b e l e t t e ^ 
MAHOMED II. Belgrada isW • 
nemen, dal de?e Sultan, J» 
het jaar 1456 belegerd R»"» 

file:///yaar
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en hij stierf te 'Zemplin den 
10 September van hetzelfde 
jaar. Van eene heete koorts 
aangetast zijnde , vraagde hij 
de Sacramenten mét een Ie* 
vendig geloof, en van zijne 
gewone kracht tot den iaat» 
«ten snik vervuld, liet hij 
zich naar de kerk dragen , 
om er de heilige Teerspijs 
te ontvangen, zeggende dat 
het niet paste, dat de Mee
ster den dienaar kwam be
zoeken. JOAMNES CAPISTRAN, 
zijn opregte bewonderaar en 
zijn getrouwe vriend in al 
de ontmoetingen , verliet hem 
in zijne laatste oogenblikken 
niet en verligtte hem door 
teedere vermaningen. Hij 
sprak zijne lijkrede u i t , op 
eene wijze die de diepste 
treurigheid te kennen geeft. 
Geheel Europa Was trooste
loos over den dood van de
zen held. De Paus CALIX-
TUS H L , vernam het onder 
het- storten van tranen en 
droeg voor hem de heilige 
Offerande met de grootste 
plegtigheid in de hoofdkerk 
van den H. PETRUS op. M A 
HONIE» scheen zelfs bedroefd 
en zeide, de oogen treurig 
neergeslagen: » Nooit had 
«en vorst zoo lang er men
senen bestaan hebben, een 
dergelyk veldheer; en ik heb 
er geen meer, op wien ik op 
eene waardige wijze de schan
de mijner nederlaag kan 
wreken." HUNIAD liet twee 
zonen na, waarvan de jongste 
koning van Hongarije werd. 
*»e MATHIAS CORVINUS. 

HUNN-SUS (AUGUSMNDS) , t© 
MecAélen in J 522 geboren , 
legde zich toe op de geleer-? 
de talen, werd hoogleeraar. 
in de godgeleerdheid en ka-
nonik van den H. PETRUS V 
doctor en rector der univer
siteit van Leuven , alwaar hij 
den 7 September 1577 over
leed. Hij schreef zeer wel in 

' het Latijn , en was deGriek-
sche en Hebreeuwsche talen 
zeer meester. Mij werkte er 
aan, om de schooisch'e wijs
begeerte van de barbaarsch-
heid te zuiveren , waarinde-
zelve gewikkeld was. Er be
staan van hem verscheiden 
werken over deze wetenschap. 
Hij heeft ook eenige Uitga
ven geleverd , van hei kort 
begrip van den heiligen T H O 
MAS , volgens zeer oude hand
schriften herzien; ' de beste 
is die van Antwerpen , 1575 » 
4 dï.n in fol.. Het werk van 
HüNNiEUs is grootelijks van 
nut geweest, aan degene , 
die later dezelfde taak heb
ben ondernomen. Deze schrij
ver heeft deel gehad aan de 
uitgave van den polyglot» 
bijbel van Antwerpen. 

HuNNERICH of HUNKRICH, 
tweede koning der Wanda
len in Afrika, volgde in 477 
zijnen vader GBNSERICH op. 
Deze vorst was met de dwa
lingen van het arianismut 
besmet. [Intusschen verklaar
de hij zich niet dadelijk le
gen de Carholijken , eh Axasx-
ANDER afgezant van V-AJ-ÏN-
TINIANÜS 111, met wie»* doch-
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ter HUNERICH -getrouwd was, 
verkreeg van dezen laatste 
de herstelling van den bis-
schoppelijken stoel van Kar-
thago , die sedert vier en 
twintig jaren openstond. De-
aelve werd door EOGENIUS 
bekleed , en zijn apostolische 
arbeid , werd met zulk een 
gelukkig gevolg bekroond, 
dat dezelve de afgunst der 
Afianen opwekte] Deze 
spoorden HUNERICH aan, om 
de Catholftken op de geweld
dadigste en wreedste wijze 
te vervolgen. Hij verbande 
4966 geestelijken ; vaardig» 
de verscheiden edikten te
gen hen uit, en deedopaan-
sporing der Ariaansche bis
schoppen tot 40,000 Catho-
J ij ken door ongehoorde folte
ringen sterren» [Onder de 
ongehoorde foltertuigen, wel
ke men bij deze gelegenheid 
uitvond , merkt men het bar-
baarsche gebruik op, hetwelk 
men elf eeuwen later weder 
bij de wilden der Nieuwe 
Wereld invoerde , om name» 
lijk het hoofdhaar uit te ruk
ken. Men gebruikte tot deze 
strafoefening eene. soort van 
houten draai boom, waaraan 
roen het hnar van het slagt
offer vastmaakte, dat dik
werf de oogen, en nog vaker 
het leven verloor. THEODO-
RICH, broeder van HUNERICH» 
zijne kinderen, de patriarch 
der Arianen, en al degene, 
tegen welk hij eenig ver
moeden bad opgevat, werden 
de> slagtoffers zijner wreed
heid i hy gebruikte onve*-

schilliglijk het «taal en het 
vuur, ont dezelve te voldoen.j 
Men kent de ontegenspreke
lijke geschiedenis der mar-" 
telaren , die voortgingen met 
spreken, nadat 'hij-'hun' de 
tong had doen uitrukken.; 
(Zie VICTOR jiE VITA). Dit 
gedrogt overleed in het 8ste 
jaar van zijn bestuur, in 484. 
VICTÖR Ï>E VITA zegt, dat hij 
door.'de wormen -.werd'•opge
geten , die uit alle deelen van: 
zijn ligchaam kropen. GRE-
GORIUS van Toxirs schrijft, 
dat, hij .dolzinnig geworden 
zijnde, zich zelven de handen 
opat. ISIDOP.ÜS voegt er bij, 
dat zijne ingewanden uit zijn 
ligchaam pruilden, en dat hij 
hetzelfde uiteinde had als 
ARIÜS , wiens sekte hij door 
zoo vele moord tooneelen had 
willen handhaven. Men kan 
niet ontkennen dat deze dwin
geland verdiende, om op ee
ne geweldige wijze te ster
ven; en het is gemakkelijk 
deze verschillende verhalen 
overeen te brengen, als men 
vooronderstelt, dat HUNNE-
RICH te gelijkertijd, doordie 
verschillende kwalen werd 
getroffen , die onderling gee* 
ne de minste tegenstrijdig
heid hebben, maar integen-. 
deel zeer natuurlek met el
kander strooken. 

HUNNIUS (GILLIS) , een t<«-
thersche predikant te Wit* 
tenberg, in 1603, in den ou
derdom van 53 jaren overle
den , heeft veel tegen de Cal
vinisten geschreven» Men 
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haalt voornamelijk aan zijn 
Calvinus Jüdaitans, Wit-
tenberg, 1595, in 8.vo 

HUNNOLD (FRANCISCUS) , in 
'••luttJVastaiiic&e- geboren , be
gaf zich onder de jesuiten, 
en onderscheidde zich door 
zijne Leerreden , die welligt 
de beste zijn , welke in het 
begin der 18 eeuw in DuitscA-
land zijn voorgedragen. Zij 
zijn :vervat in 6 dl.% in 
folio, eerst te Keulen en te 
Augsburg gedrukt De uit
gaven derzèlvé zijn verme
nigvuldigd , in verschillende 
gewesten \-an Duittchland. 
Men verwijt hem, zich soriw 
tijds. vin dè ontwerpen te 
verwijderen, welke hij aan
kondigt, en niet altijd de 
voorbeelden wel te kiezen, 
die hjj als bewijzen der door 
hem voorgestelde waarheden 
aanvoert. Hij stierf teTrier 
in 1746. 

• Htm, zoon van C A M B , 
klein-zoon van ESRÓN , was, 
volgens JÓSÉPHÜS , de echt
genoot van MARIA. , zuster 
van MOZES. Toen MOZES JO-
•ra ten strijd zond, tegen de 
Amaleciten, beklom hij den 
*f»g met AanoN en 'HUR, 
lerwijlhij tot den Heer bid
dende, dé handen ten hemel 
verhief .ondersteunden Aa* 
BON en HuR hem de armen, 
opdat dezelve niet weder zou-
Jen^edervallen, e n God op
houden den Israëliten guns
t e *!]». E e n treffen* ^̂ ^ 
w\j* vin de kracht des ge-

beds in den strijd, en hoe 
volhardend en vertrouwend 
hetzelve moet zijn, om de 
hulp van den God der heer
scharen te verzekeren. 

HURAUI.T(PHILIPPUS), graaf 
van Chiverni (men leest ook 
G/téverni), raadsheer bij het 
parlement van Parijs, ver
volgens rekwestmeester, huw
de mét eene dochter van den 
president nu THOU. . Deze 
overheidspersoon stond hem 
den post af van kanselier 
van den. hertog van Anjou, 
die , ónder den naam van 
HENDRIK III ' , den troon van 
Frankrijk beklommen zijn
de , hem, in 1578, tot ze
gelbewaarder benoemde. Zij
ne Verbindtenissen met de 
aanhangers der ligue, deden 
hem tien jaren later in on
genade vervallen, maar HEN
DRIK IV riep hem terug. De
ze staatsdienaar overleed, in 
1599, in den ouderdom van 
72 jaren , den roem nalaten* 
de van een regtschapen man 
ie zijn geweest. Hij heeft 
MemöHè'n nagelaten, met 
eene in die tijden van ver
deeldheden en onlusten , zeld-
zanieonpaftijdigheid geschre
ven. Dezelve zijn bekend on
der den naam van: Memö
Hè'n van staat van Chiver-
ni. De beste uitgave is die 
van 1636 . in 4.» Men leest 
in hetzelfde boekdeel Staat* 
en zedekundige onderrigtin* 
gen, die meer op prijs wor
den gesteld dan de Memon-
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UURE (RAREL) , eerst hoog
leeraar in de humaniora aan 
de universiteit van Pari/s, 
daarna .principaal van het 
collegie. van Boncourt, was 
de zoon van een en landbou
wer , werd in 1639, te P/iam-
jpigny sur-Yonne., geboren , 
en overleed in 1717, Wij 
hebben" van h e m : 1.° Dic-
tionnaire etc. {Woordenboek 
de» Bijbels) 2 dl." in foJ. 
1715; veel minder volledig 
en minder uitgebreid, dan 
dat van dom CAI,MET. — 2.° 
Eene Latijnsche uitgave van 
het Nieuwe Testament met 
beknopte aameekeningen , 2 
dl,n in 12 mo— 3.°DeFran-
sche vertaling van het Nieu
we Testament , en van zijne 
beknopte aanteekeningen, 
vermeerderd, Parijs, 1702 ,4 
dl.n in 12.m° Deze vertaling 
is die van pater QuESNEk, 
een weinig herzien* — 4.° 
Grammaire etc» (Gewtfde 
Spraakkunst * of regels om 
den letterlijken zin van de 
H. Schrift te verstaan), Pa
rijs, 1707 , in 12.mo Ofschoon 
H U E É met de voorstanders 
van het Jansenistnus in ver-
bindtenis stond , nam hij ech
ter in alle punten hun ge
voelen niet aan, 

. HURTABO (GA-SPAIKD) , in 
1575, te Modexar geboren , 
ontving den döctoralen 'hoed 
in de godgeleerdheid te Al
cala, en werd vervolgens je -
su i t , in den ouderdom varj 
32 jaren. Hij onderwees de 
godgeleerdheid te Murciu, 

te Madrio), en te Alcala. 
Aan het hof van Madrid zijn
de , stichtte hij er vele vruch
ten door zijne redevoeringen 
en zijne godsvrucht. Hij o-
verleed te Alcala, als de
ken der godgeleerde facul
teit in 16471 Men heeft van 
hem eene Godgeleerdheid, 
in 8 dl." 

HURTADO (THOMAS) t een 
beroemde godgeleerde van To-
ledo, onderwees met veel 

,roem te Rome, te Alcala , 
en te Salamanka, en over
leed in 1659. Men heeft van 
hem eene Wijsbegeerte, vol
gens de leer van den heili
gen THOMAS f een weinig ge
acht voortbrengsel. Men stelt 
meer belang in zijne Reto-
luliones orthodoxo-moralet, 
Keulen 1653, in fol. Hij w 
ook de schrijver eener ver
handeling De unico martij-
rio, tegen dat De martyno 
per peslew, van den je-
suit THEOPHIT.US BAYNAOD, 
'die hem antwoordde, door 
staande te houden , dat in
dien de liefdadigheid zoowel 
hare martelaren heeft, ai* 
het geloof de zijne , diegene 
welke zijn lewn , te diens « 
derpestzioken te beste geettj 
evenzeer den flaam van mar
telaar verdient; dit was « r 
genlijk echter slechts een 
woordgeschil , dat niets we» 
zenIiiks.aanvoe.-de; want net 

was "te doen om. te weten, 
of enkel de dood voor Je« 
geloof marteldood kon ge 
noemd worden. Oadtgds werd 

http://zenIiiks.aanvoe.-de
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dat woord enkel in dien zin 
gebezigd; maar het gebruik 
en overeenkomstige redenen, 
hebben ook martelaars der 
regtvaardigheid, der liefda
digheid, der kuischheid enz. 
doen erkennen. 

Husz (JOANNES) , dus ge
noemd naar zijne geboorte
plaats Hussinecz, in Bohè
me, alwaar hij in 1373 van 
zeer geringe ouders ter we
reld kwam. Zijne listen , zoo 
"wel als zijne bekwaamheden", 
onttrokken hem aan de Vér. 
getelheid, waarin hij gebo
ren was; hij werd rector der 
universiteit van Praag, en 
biechtvader van SOPHIA. van 
Beijeren, echtgenoote van 
WENCESLAUS , koningvan Bo
hème, op welke hij eénen 
grooten invloed had. De aarts-

"ketter WiKtEPhad, korts ge
leden zijne dwalingen gepre
dikt ; JOANNES Husz las zij
ne werken, én zoog al het 
vergif derzelve in. Hij nam 
al de hevige nitvaringen van 
denEngelschen mijmeraar te
gen de Roomscho Kerk'voor 
gangbare munt aan; hij be
weerde, dat de heilige P E -
TROS nooit hoofd dier Kerk 
wa^gêweegt. Hij hield staan-

T j * ' * ^ Kerk enkel uit 
voorbeschikten was zamen-

„gesteld: dat deverworpelin-
gen et geene leden van kun-
KLT^df eèn Rechte 
Pa ? s > d e ^ tedehoude rvan J . 
C. met u.^nklaagde zü-

, ne gevoelens bij Paus JOAN-
A l l . DEEI, , Q 

NES X X I I I aan , en men daag* 
de hém in 1411 om Srich te 
komen verantwoorden. Hij 
verscheen niëjt. Men verga- . 
derde niettemin de kerkver
gadering van Constans, Kei
zer SJGISMUNDÜS , broeder van. 
AVENCESLAUS , koning van Bo
hème , spoorde hem aan , om 
zich in dié kerkvergadering 
te gaan verdedigen. Dé Bo-
heemsche ketter kwam air 
daar in 1414» met al het 
zelfvertrouwen, van eenen. 
man, die zich niets zou heb
ben te verwijten'. Zbodra hij 
was 'aangekomen,, hoorden 
hem de vaders. Op het einde 
van het 2e verhoor, bood hij 
aan , oni zich te herroepen» 
mitx men hem iets beters aan 
de hand gave, dan hetgenè^ 
wat hij geleerd had* Dit 
voorstel hield eehe onover
komelijke trdtschheid' en 
hardnekkigheid verborgeri. 
Ofschoon de ke izer , de vor
sten en de prelaten , hem dé
ze herroeping vraagden, zoo 
waren noch goede woorden., 
noch bedreigingen, noch ex 
communicatie, noch kasti j
dingen , noeh iets anders in 
staat , om hem tötonderwer
ping te bewegen. Daar de 
ketter steeds i n : z\jne dwa
lingen volhardde, zoo werd 
hij in de 15e zitting Veroor
deeld , om van zijne waar
digheid ontzet , en zijne boe
ken , om verbrand té wor
den. Na de ontzettingspleg-
t igheid, plaatste men eenen 
papieten mijteir op z|jn hoofd, 

l, 
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ter hoogte van eene elleboogs-
lengte) en in de gedaante ee-
ner piramide, op welken meri 
drie duivels had afgebeeld met 
het opschrift: do a*a r t s k et
ter. Van dien obgenblik af» 
deed de kerk afstand van 
hem en gaf hem aan den 
wereldlijken arm oven Het 
burgerlijk bestuur van Con* 
stans, aan hetwelk de kei» 
«er hem overleverde ,, ver
oordeelde hem, -om' verbrand 
te worden. „Üe stads-die-
naars maakten zich oogen- !• 
"blikkelïjk* vajti hém meester, 
en na hém voprby het bis
schoppelijk" paleis te hebben , 
doen gaan , om zijne boeken 
te zien verbranden, geleid- : 
den «ij „hem naar de straf» 
plaats. Zijne" hardnekkig
heid volgde hem aldaar: hij 
riep het volk toe, dat,, *»• 
dien hijveroordeeld was, 
zulks niet was, om zijne 
dwalingen, maar om de on-
regtvaardigheid zijner vij* 
anden. Nadat men hem ein
delijk aan den paal vastge-'. 
{jonden, en het hout in ge
reedheid gebragt had, ver
maanden hem de palts-keur
vorst en de maarschalk des 
rijks nogmaals, om zich te 
herroepen: hij bleef volhar
den ; en nadat de keurvorst 
zich verwijderd had, ontstak 
men het vuur. Eene groote 
wolk van rook, door den 
wind tegen zijn aangezjgt 
gedreven, verstikte hem da
delijk in 1415. Zijne asch 
werd zorgvuldig bijeengeza* 
meld , en men wierp dezelve 

Jn den Rijn, «itvrees, dat 
de aanhangers van dezen on
zinnige , dez'elve mogten in
zamelen, om er relikwiè'n 
van te maken. JSNEAsSyt-
yius verhaalt, dat de hussi-
ten de aarde opdolven, pp 
de plaats, waar hij verbrand 
was? en dezelve zorgvuldig-
lijk naar Praag droegen. 
JoANNEs HÜSZ liet Gommen-
fariën na over verschillende 
stukken van de H, Schrift, 
en verscheiden Leerstellig? 
en'Zedelijke Verhande{i$ï 
£<?», waarvan er eenige ge
durende zijne gevangenschap 
waren geschreven. Het^ge
drag der kerkvergadering, 
ten «pzigte van dezen dwee* 
per, met een vrijgeleide de» 
keizers voorzien, deed M 
den tijd veel gemor ontstaan» 
Vele'lieden zijn er tegen
woordig nog over verwon-
derd; maar men m° e

0
t i n a a n 

merking nemen, 1. . df'"_. kerkvergadering niets tegen 
hem bepaalde, dan deont-
zetting Van zijne waardig 
heid; dat alles, wat ervei-
der is geschied, herwerk 
der burgerlijke-magt is, ^ 
dat dit vrijgeleide hetn en 
kei door den keizer g e g e ^ 
was, om zich op de fcerK 
vergadering te komen regi 
vaardigen,8 en op voorwar-
de, van er zich aan te on 
derwerpen, indien mae**°* 
als kettersch werd veroor 
deeld, zooaISJo*N^sf«'JJ 
zelf in Zijne aankondiging^» 
bekend maakte; 3-° dath 
tegen allo regel» *•* **•• 
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heid, der godsdienst en der 
goede' staatkunde was, de 
volken aan de verleiding van 
eenen dweèper bloot te stel
len , die zelf verklaarde te 
'willen dogmatiseren, zoo 
lang hij nog eenen levens
adem, zoude hebben. Men 
merkt op, dat de kerkver
gadering de stellingen van 
'üast veroordeelde, zonder 
dezelve elk in het bijzonder 
te-noemen} een voorbeeld , 
'dar, indien het alleen was, 
Voldoende zoude zijn; om 
diegene te wederleggen, Wef-
kè' in'dergelijke veroordêe-
lingeir'^ bijzonder bepaalde 
benoemingen vorderen.'De 
ketterij' van Husz bragt, zoo 
'als bjjjna alle ketterijen, eenen 
burgeroorlog te weeg. Zijne 
"aanhangers, ten getale van 
*40,OÜO, rigtfen 'm-Bohème 
een groot, bloedbad aan. De 
uitgave der werken van de
zen ketter, Neurenberg, 2 
M-n in fol., 1558, ander- , 
maal gedrukt in 1615, met 
zijn Leven, en dat van HIE-
IIONVMÜS van Praag, wordt 
gezocht door degene, die in 

'de gedachtenis van deze bei
de ketters belang stellen. 

Husan (ANDHEAS), was 
langen tM hoogleeraar der 
schoorie letteren te Coloswar 
ol Llausenburg, i„ Zeven-
bergenf maaromzjjneslech-
te levenswijze, fl0or de s y 
node der Zwitsersche géloofs-
behjdems gedaagd, e n niet 
verschenen zijnde, werd hij 

is 

van zijnen post beroofd, en 
door gemelde synode in 1742 
geëxcommuniceerd. Bij leid
de gedurende eenigen tijd 
een omzwervend leven, en 
omhelsde eindelijk de Catho-
lijke Godsdienst, hetwelk 
hem eenen aanzienlijken post 
te Alba-Julia, tegenwoordig 
Carlsbttrg, verschafte. Da 
heiligheid dier godsdienst, 
verbeterde zijne zeden niet» 
hij ging'voort in het buiten» 
sporig gebruik van den drank: 
'men'joeg' hern weg,'en hij 
zwierf op nieuw rond, tot 
aan zijnen dood, in 1755 
'voorgevallen. Men heeft 'van, 
hem i 1.° Jurisprudentiu 
hungarico - irawylvahica f 
Hermanstadt, 1742, ïn 4 t 0 , 
zeer op prijs gesteld. — 2 . ? 

Dada velut et nova. Dit 
is eene Geschiedenis van Ze
venbergen f op niet zeer ge
loofwaardige gedenkstukken 
steunende. — 3.° Commen» 

| ïarii de rebus Hunnorum, 
Deze beide ' laatste werken 
zijn in handschrift. Pater 
PRAY, een geleerde jesuit , 
prijst deze Commentarien 
grootelijks, en zegt er veel 
gebruik van te hebben ge
maakt voor zijne Annalet 
Hunnorum, 

HüTCHESON (FlUNCISCUS)». 
oorspronkelijk uit Schotland, 
in 1694, in het noorden van 
Ierland geboren, werd in 
1729 naar Glasgow beroepen, 
om er de wijsbegeerte te on
derwijzen. Hy vervulde al-

S 2 
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daar dien post met roem, 
tot »in 1747,, in welk jaar 
'hij overleed. Men heeft van 
hem: 1.° een Stelsel, van 
zedelijke wijsbegeerte, na 
zijnen dood, te Glasgow, in 
1755, in 4.to in het licht ge
geven, door FBANCISÖÜS H U T -
CHESON , zijn' zoon, doctor 
in de geneeskunde. Dit werk 
is vol nieuwe , riaauwkeuri» 
ge en diepzinnige inzigten. 

^— 2.° Nasporingen over de 
[denkbeelden van schoonheid 
en deugd^ enz. HUTCHESON 
bepaalde in dat werk den 
'zedelijhen %in^ door welken 
\vij het goed van' het kwade 
"onderscheiden. — 3.° Proe
ve over de natuur èn de 
leiding der hartstogtèn en 
genegenheden, met ophelde
ringen over den'zedelijhen 
zin, 1728. Dit 'werk hand
haafde den roem des schrij
vers , die vele begaafdheid 
voor de bovennatuurkunde 
bezat. Ifij was,, een chrïs-

* telijk Wijsgeer, die met eene 
zeer schrandere genie , de 
deugden ver-eenigde, welke 
de godsdienstinboezentf. Hij 
hield eiken zondag eene Ver
handeling over 'de uitmun
tendheid en 'de waarheid des 
Chrratendoms. "{Men vindt 
eene Levensschets van H U T 
CHESON door doctor LEECH-
MAN geschreven," aan h e t ' 
hoofd van het Stelsel der ze
delijke wijsbegeerte. Glas-
gow,. 1755, 2 d ta in 4 . » ] . 

HUTTEN (ULRICHVON), een 
fctijnsch dichter, den 20 

April 1488, op het kasteel 
Stechelberg geboren, diende 
in Italië in het leger van 
keizer MAXIMILIAAN, die hem 
de dichterlijke kroon toeken
de. De onstuimigheid zij
ner inborst maakte hem bij
na alom vijanden. Hij over-' 
leed aan eene schandelijke 
z iekte , in-1523, na een on
rustig en onstuimig leven te 
hebben geleid. Hij gaf het 
eerst in 1518 twee boeken 
van TITÜS L m u s in het licht, 
die nog niet uitgegeven wa
ren. Hij heeft ook gewerkt 
aan de Epistola obscurorum 
virorum. (Zie GRATIUS). 
Nog heeft men van hèm: !• 
De Guaiaci medicina, in 
8.v°, herdrukt in de Verza
meling der Verhandelingen 
over de Vênus-ziekte, Lev? 
den, 1728, 2 'dl .n in M . 
In zijne opdragt bekent de 
schrijver, dat hij lang aan 
deze' ziekte heeft geleden. — 
2.bGedichten, ^ f ' f f " 
fori, in 1538, in 1 2 . " 
het licht verschenen. - - «*' 
Schriften tegen den hertog 
van Wurfemberg, zeer zeld
zaam, en te Stechelberg, 
1519, in4 . to . Dezelve han-
delen over den moord, ge
pleegd aan zijnen neef, *<>-
AN'NES HUTTEN, -groot-maar
schalk van zijn hof, wiens 
vrouw door den hertog t>e-
mind werd. Men heeft van 
hem twee andere dichtstuK* 
ken.over dezen dood, m «» 
Vitte Summorum virorum* 
Keulen, 1735 , in 4 ' t 0

0 O 
het licht gegeven. — 4. -»«" 
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tnenspraketi, ïn het .latijn , 
over het ' lutheranismus, 
1520, in 4.tö(, dië tot de 
zeldzame boeken'• behooren; 
na langen tijd besluiteloos te 
zpii geweest, verklaarde hij 
zich geheel en al voor dié 
s e k t e . ' • • . ' ; • ' • . ; ) ' ' ? 

HUTTÉRUS ( EMAS ) , een 
Protostantsche godgeleerde 
der 17* eeuw» is de schrij-
ver van vérscheiden wérken; 
het voornaamste is een Po-
tyglot-Bijlél,&iei zeer zeld^ 
«aam j s , Hamburg, 1596 , 
3 dl.n in fol»— Mfen moet 
hem tóet' Verwarren met Ltl-
ÖNARDÜS HüTTERUS*, te 07*» , 
in 1563 geboren, overleden 
als hoogleeraar der godge
leerdheid tè Wittemberg m 
1616, van wien er een dweep
achtig werk bestaat, Ilias-
malotum regif pontiftcio ro~ 
mni, 1609, in 4.» ,"'" 

t HuYDECOPER ( B A M H A -
ZAR), een beroemde Neder-
Jandsche oudheid- en letter
kundige en dichter der acht
tiende eeuw,werd in 1695, 
te Amsterdam uit een aan
zienlijk geslacht geboren, 
werd sehepen in zijne ge
boorteplaats en baljuw op 
M M l a n d ï W , doch wijd
de het grootste gedeelte zijns 
'evens aan letterkundige 
werkzaamheden. Als dich
ter heeft hij zich door de 
««gave van vier treurspelen, 
waaronder drie oorspronke-
% t e , als de THompherende 

H U ti 50* 

standvastigheid i' qf Dert/*" 
delde wraakzucht; ACHIL-! 
LES , en AttzAüEs; of 't E-' 
delmbedig: verraad, grooteri 
lof verworven. Verdei? kent; 

men nog vah hèfn éenfe' dich
terlijke navolging 'der He- ' 
keldichten en Brieven vah 
RORATIVS , en een bundel 
Gedichten, 10 jaren na zijn 
overlijden , den 24, Septem
ber- 1778 voorgevallen,; in 
hét licht gegeven, Dün het-
is voornamelijk als taal- at" 
oudheidk'ond igë, dat'HOYDB-
eópER1 heeft geschitterd; zij
ne voornaamste lettervruch
ten' in dat vak zijn r Proeve^ 
van taai- en dichtkunde, èn 
vrijmoedige aanmerkingen 
op VONDELS vertaalde lier-
scheppingen van OviDlus,:. 
1730, in 1 dl. in 4.">, eny 
ruin» èene halve eeuw later», 
op nieuw uitgegeven met 
aanteekeningen en bijvoeg-^ 
seïs, door F. VAN IJELVVEI,» J 
en É* HINLÖPEN, 4 dl.11 in" 
8.vo Den onsterfelijken roem^ 
dien hij door dit -werk ver
wierf, handhaafde hij later' 
door eene nieuwe uitgave--
der JRijmkronijk van MELIS 
STOKE, met historie*-, oud* 
heid- en taalkundige aan
merkingen, 1772, 3 dl.»'.in 
8.vo De rijpe vrucht van 
eenen veeljarigenonvermoei-
den arbeid. Voorts heeft 
men nog van- hem eene taaF-' 
kundige verhandeling, onder 
den titel van Brief wegens 
den ablativus aiiolütut* 
voorfeoinende in het V d*e* 
3 •• 
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tier Werken van de Maat
schappij der Nederl» Let' 
terkunde te Leijd'en , eene 
nieuwe en zeer vermeerder
de uitgave der Brieven van, 
P, Cz. HOOFT , en eene 
uitgave der Privilegiën ep 
Handschriften van Texel. 

. HUYGENS. — Zie HÜIGENS. 

HüYGHENs(GoMMARUS), in 
1631 te Lier, in de Belgi
sche provincie Antwerpen, 
geboren, onderwees met roem 
de wijsbegeerte te Leuven, 
en overleed in 1702, als 
voorzitter van het collegie 
van paus ADBIANUS VI. Hij 
was zeer naauw verbonden 
met ARNAULD en QUESNEI, , 
wier zaak hij met geestdrift 
verdedigde. Men heeft van 
hem: 1.° Methodus remit-
tendipp.ccata, 1674 en 1686, 
i n l 2 ' n ° — 2.° Conferentie 
theologica, 3 dl.n in 12,mo 
— 3.° Thesis over de gena
de. — 4.° Eene godgeleerde 
verhandeling onder den titel 
van Breve» observatiohes ; 
die echter 15 dl n j n • i2,tno. 
beslaat, Al deze werken , 
dragen den stempel van den, 
geest der sekte, in welke 
HUYGHENS aich gewikkeld 
had. , 

HÜYSÜM of HÜYZUM (Jo-
ANNES VAN), een schilder, 
te Amsterdam, in 1682 ge
boren, en in dezelfde stad» 
in 1749 overleden. De meest 
kiesche smaak, het schitte
rendst koloriet, het «achtste 

penseel, gevoegd bjö eene 
volmaakte navolging der na
tuur, hebben de werken van 
dezen geestigen kunstenaar 
eenen oneindigen prijs ge
geven. Hij had zich eerst 
met het beste gevolg op het 
landschapschilderen toege
legd , en in dat vak kart men 
hem met de.' grootste; mees
ters vergelijken v die er zich 
in onderscheiden hebben r 
maar hij had geenen mede
dinger 'in de kunst om bloe. 
men en fruit voor te stellen. 
Het dons der vruchten, de 
glans der bloemen, het door-
schijnende van den dauw» 
de beweging, welke: hij aan 
de insekten wist te geyea, 

alles betoovert in de schil» 
derijen van, dezen bewonde-
renswaardigen meester. [Men 
vindt van hem 5 bloem-en 
fruitstukken , onder het be
stuur van den grootpn «e. 
derlandschen taalbenner TEN 

ne verkooping te -Amifdm 
ƒ12,000 hebben opgebtagtj. 

HYACINTHÜS , zoon van 
PIERIHS en CMO. . A*OUO 
en ZEPHIBUS beminden hem 
hartstogteiijk. ZEPHIRÜSW38 

eens zoo gebelgd, hem «ne 
APOIXO te zien fcaa's°"'rT 
hij met de werpschijf PJJ' 
het hoofd van HYACINTHÜS 
stiet, en hem doodde. . £ 
POIXO herschiep hem .in «L 
ne bloem, sedert dien W 
hiacint genoemd. 

HYACINTHÜS {Heilige),*** 
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religleüa «ter orde Van den 
heiligen DOMINICUS , te Sas
te in Silezië in 1183 gebo
ren, aanvaardde het gewaad 
uit de handen van dezen hei
ligen orde-stichter, te Ro
me, in 1218. In zijn va
derland teruggekeerd, sticht
te hij er verscheiden, kloos
ters zijner Orde, ging het 
geloof in het Noorden pre
diken , alwaar hij een onein
dig getal ongeloovigen en 
Bcheurmakers bekeerde , en 
den 15' Augustus 1257, te 
Krakau, alwaar zijn oom bis* 
•chop was geweest« overleed. 

HYACINTHUS. — Zie MON-
ÏARGON. 

HYAGNIS, vader van MAR-
8YA.S , door APOLT.0 overwon
nen , vond , volgens PLUTAR-
CHÜS, omtrent 1500 jaren 
vóór J. C. de fluit, en de 
phrygische harmonica uit. 

HYAS, dochter van ETHRA, 
Werd.door eenen leeuw ver
scheurd. Zij had zes zusters, 
die van smart over dit on
geval stierven; maar JUPI-
TER herschiep dezelve in re
gen-sterren. Dit zijn iet'Bff» 
ades bjj de Grieken en de 
Bueulat, bij de Latijnen. 

HYDE (EDUARD), graaf van 
Clarendon, in 1608 in Wilt-
*hire geboren, was kanse
lier van Engeland. Hij on
derscheidde zich door zijn» 
talenten en door ssijne b0« 

• < 3 
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kwaamheid in het beheer van 
zaken. Hij was zeer gehecht 
aan de koningen KAKEL len 
KA REL I I , en nam deel aan 
hunnen voorspoed en aan hun
ne rampen. Zijn post werd 
hem in 1667 ontnomen. Hij 
stak naar JFranAry'h over . 
en overleed te Rouanen , in 
1674. Men heelt van hem: 
1.° Geschiedenis der bur
geroorlogen van Engeland, 
van 1641, tot 1660, 3, dl.n 
in fol., Oxford,,.. 1704, in 
het Èngelsch ; en '* Graven-
hage, 6 dl.n , in 12.«"o, in-
het Fransch. Uit is een der 
beste geschiedkundige stuk
ken welke Engeland heeft op
geleverd. —• 2.° Verschillen
de Redevoeringen in /tetpar
lement, en andere werken, 
waarin hij de gevoelens vaneen 
regtschapen inan en van een 
goed burger aan den dag legt 
Hij had grootelijksdeelaandeór 
Engelschen Polyglot-bifrboU. 

HYDE (THOMAS) , in 1636 »• 
te Billing slet in Engeland 
geboren, was hoogleeraar in 
het Arabisch te Oxford, en 
bibliothecaris van de Bod-
leysche bibliotheek , waar
van hij dé Catalogus, in het 
licht gaf, Oxford, 1674, 

'in fol. Hij heeft zich beroemd 
gemaakt door zijne verhan
deling over de Godsdienst 
der oude Perzert, in 4.t°, 
Oxford, 1700. Dit werk ï» 
in het Latijn, en bevat vele 
geleerde aanmerkingen, maar 
is op' mne vrij verward» wfi" 

ü 4 
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ze geschreven;.de eerste uit
gave is zeldzaam , maar men 
heeft hetzelve in 1760, in 
4. t 0 herdrukt. HYDE overleed 
in" 1703, al$ kanonik van 
Oxford. Nog heeft men van 
hem: 1.° De ludis orien-
talibus,: Oxford, 1694, 2 
di.n in 8.vo — 2.6 De La-
tijnscke vertaling der we-
reldbeschrij ving van ABRA» 
"HAM PEHÏTSOI., in het He-
breëuwsch en, in het Latijn 
gedrukt, Oxford, 1691, in 
4.to — 3.° De herba Cha 
collectionef, cum Epistotii 
de mensuris Chinensium, 
Oxford, 1588, in 8.v° GRE-
GORIUS SHARPE heeft de ver
zameling zijner verhandelin
gen met zijn Leven, in het 
licht gegeven, Oxford, 1767, 
2 dl,n in 4.to [Onder de an
dere werken van dezen schrij
ver , moet men' aanhalen: 
4 . ' Eene Catalogus, in hei 
Latijn, der vaste sterren,, 

'getrokken uit ie'Aardrijks
kundige tafelen, ontworpen 
door ÓULOUEG - BEY , klein
zoon van TAMERLAN, en vol
gens zijne eigene waarnemin
gen. ••— '5'.° Qudtuor evati-
gelia et dcta apostolorum 
lingua malaica, caracteri* 
bus eur opeis, 1677. — 6 ° 
De 'lurksche liturgie (in het 
Latijn), volgens Boovi. — 
7-" - Velerum - Persarum. en 
Mazarum religionis kist. 
Oxford, 1700]. 

HYGINUS (Heilige), werd 
met het bestuur der kerk 
befast, na den dood van den 

heiligen paus THBIIESPHORUS^ 
in 139, en overleed in 142. 
Het was te zijnen tijde dat 
VALENTINÜS en CERDO zich 
naar Rome begaven. De bei
de Decretaliën» welke men 
hem toeschrijft zijn onderge
schoven , en hetgepe, wat 
riieri van zijnen marteldood 
zegt, is geenszins zekere 

HYGINUS (C. JUMÜS)» een 
beroemde taalkundige, de 
vrijgelatene van AUGUSTUS, 
en de vriend van Ovimus, 
was, volgens sommigen, uit 
Spanje, en volgens anderen 
uit Atexandrïë. Mert schrijft 
hem toe: 1.° Fabels, cm» 
noiis variortim, Hamburg, 
1674, in 8.vo, en inde Uy* 
thogrdpU latini, Amster-
dam, 1681 , 2 dl.» in 8.*>, 
die bij de schrijvers cum no-
Us variorum gevoegd, en 
die te heijden, in 1742, m 
2 dl n 'in 4.W herdrukt zyn. 
— 2.°' Astronomie Poet'cf 
librilV., Venetië, 1482» 
in 4.» Deze werken W 
belangrijk, niaar de stijl i? 
niet die van de eeuw van 
AUGUSTUS; hetwelk aan ver
scheiden Critici heeft doen 
zeggen, dat dezelve,w»^ 
nigen schrijver uit hetJga 
vak des vervals van het «<>" 
meinsche rijk zijn. 

HYtARET (MAUBlts), <e 

Angoulême in 1539 geu
ren, werd Franciskaner mon
nik in 1551, en onderscheid
de zich als godgeleerde en 
als predikant: gedurende <w 



H Y L . , ~ 

onlusten, welke» Öe Huge-
nooten in Erankrijk verwek
ten, verklaarde hij zich voor 
de Catholijke ligue, tegen 
die der Protestanten. Hij 
overleed in 1591. Men heeft 
van hem Hpmiliën in het 
Latijn, op verschillende tijd
stippen, te Parijs en te L^f-
"on, in 5 dl,nin8.w gedrukt, 

, HYLMJS , zoon van HEB-
CUI.ES en van DEJANÜU» .Na; 
den dood van zijnen vader 
huwde hij met IOLE; maar 
EURYSTHEUS verdreef hem, 
zoo wel als de overige He-
racliden. Hij nam de vlugt 
naar Athene, alwaar, hij der 
barmhartigheid eenen tem
pel deed bouwen, in welke 
de Atheners wilden, dat de 
misdadigers eene veilige 
schuilplaats .zouden vinden. 

HYMEN of HYMEISVEUS , ee
ne godheid, die het huwe-
Ijrjk voorstond., Hij was de 
zoon van BACCHUS en VENUS. 
Men stelt hem voor onder 
de gedaante van eenen blon
den jongeling, die eenen fak-. 
kei in de hand houdt en met 
rozen gekroond is. De brui
lof tsgezangen werden ook 
met dien naam bestempeld, 

HYMEÏUEUS van Efeze, bij 
de eerste predikingen van 
den heïligen PAULUS bekeerd, 
omhelsde later de dwaling 
dergenen, die,de opstanding 
«es vleesches loochenden, en 
Werd door dien apostel iri 

H Y P . Ö°5 

het jaar 63 na J.-C. geëx* 
cqmmuniceerd, Men weet < 
niet wat verder van hem ge^ 
worden is . [Zie II TIMOT. 

i ï ; : ï 7 . ^ i 9 j , ' , ' ' . . . . ;/.:•'•'.;.. 

HYPATJA, dochter van THK'. 
OIS, ejen wijsgeer en wis
kunstenaar van Alexandrik\ 
hield zich met dezelfde we
tenschappen bezig als haar 
vader, en onderscheidde zich 
zoodanig in dezelve, dat men; 
haar cien hoogleeraar - stoel 
gaf, welken de beroemder 
PIIOTINUS te Alexandri'è had 
bekleed. Haar roem ver
spreidde zich alom, en men 
kwam van alle kanten, om 
haar te hooren. Zij bezat 
eene zeldzame schoonheid, 
en al de landvoogden van 
Egypte zochten hare vriend
schap. ORESTES vooral stond 
met haar in zeer naauwe be
trekking , daar de heilige 
CYRIMIUS en die landvoogd 
in oneenigheid waren, en de 
laatste zich met dien heiligen 
bisschop niet wilde verzoe
nen, zoo dacht het volk van 
Alexandriët welks verbeel
dingskracht zeer gemakke
lijk verhit was, dat zulks 
óp raad geschiedde van Hsr-
PATIA , die, even als hij , 
Heidensch was. Het gemeen 
vatte eenen onverzoenbaren 
haat tegen haar op, die hoe 
langer zoo meer verbitterde, 
en op eenen zekeren dag» 
dat zij uit haar huis ging, 
of hetzelve weder binnen 
wilde treden, doodde, iriett 
5 . - • 
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haar in 415 , door haar met 
potscherven en dakpannen te 
werpen» Alle weidenkenden, 
Vooral de heilige CYRIM.US , 
waren over dit-afschuwelijk 
tooneel tot in de ziel getrof
fen. [Wij kennen slechts de 
titels van eenige der schrif
ten van HVJPATIA, te wetertf 
een Commentariutii op DlO» 
PH.KVTESi een Sterre kundig 
voorschrift} eene Verhan-
de ling oüer de 'kegefohédën f 
de namen der overigen zijn 
zelfs niet tot ons gekomen, 
HYPATM * had de scholen van 
'Athene bezocht: zij rigtte 
er eene te AUxandrië op , 
en telde onder hare leerlin
gen, SYNESIÜS * later bisschop 
Van Ptolemaïs. De zeden 
dezer beroemde vrouw waren 
zuiver; zij wilde nooit in 
den echt treden, ten einde 
zich geheel en al aan de 
studie te kannen toewijden]. 

HYPERIDES , eenAtheensch 
redenaar, een leerling van 
PI.ATO en ISOCRATES , be« 
stuurde de republiek Athene , 
en verdedigde de vrijheid 
van zijn vaderland. Afge
vaardigden van ANTIPATER, 
in het gehoor van den Are-
opagu» toegelaten, spraken 
over dien vorst als over den 
xegtschapensten man der we
reld. » Wij weten , ant
woordde HYPERIDES, dat ÜW 
Vorst een regtschapen man 
i s ; maar wij weten ook, dat 
wij geen en meester willen , 
hoe regtschapen h|J ook we-
*en moge." Na den onge

il Iukkigen nïtslag van het ge* 
II vecht van Cranon, werd hij: 

gevangen genomen, en naar 
ANTIPATER gevoerd, die hem 
deed sterven. Deze Repu
blikein, dien men onder de 
tien beroemde Grieksche re
denaars telt, had eenaantal 
Redevoeringen zamengesteld, 
die niet 'tot ons zijn geko* 
men, ™et uitzondering ëener 
enkele Vdie een zeer Vöordee-
lig denkbeeld van zijnen stijl 
geeft. Hij muntte uit inhej 
schilderen der zeden; hij 
was blöerjend, vol zacht-en 
bevalligheid; en om een vol? 
maakt redenaar te zijn, is 
LONGINUS van gevoelen, dat 
hem enkel het verhevene 
heeft ontbroken, Hij was 
het, die voorPHRYNApleitte, 
van goddeloosheid beschul
digd ; maar de schoonheid 
van dit ontuchtige vrouws
persoon, maakte meer «ndruK 

op de regters, dan de wel 
sprekendheid van HyPEB'^" 

HYPERIÜS (Gm*W' AN-
DREAS), hoogleeraarder god
geleerdheid te Maff**** 
werd te Iperen in Mu

l lf 
Catholijke ouders geboren, 
doorkruiste, ^ankryh^ 
geland en DuMchland* , * 
waar hij smaak opvatte voor 

d e , n i e r e , f f l e ' " M e n heeft Verleed in|1564. J**en
iï",in. van hem twee verhandeJm 

gen, in 8.vo, de *?*''Z 

studio i de andere, üejor 

Dezelve werden in B«"n<,a 
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tftdop prijs* gesteld. Hij 
Heeft gezwegen'ovèr de door: 
ketters betwiste onderwer
pen. Pater LAURENTIUS DE 
Y;ii,T-A-ViCBNTia, een:Spaan-i 
sche Augustijner en leeraar 
te Leuven, heeft eene uit-, 
gave; van zijne verbeterde: 
werken in Tiet licht gegeven. 
Nog heeft men vairh:em God-i 
geleerde Verhandelingen , 2* 
di.n, in S.v°,3azel* 1570 
en 1571; en CoMmentariën 
op den heiligen PETRUS ,JJM-
rich ,1582 en 1584', 3 di.n, 
in fol., vol smaad woorden 
tegen de Cathohjké kerk. 

HYPERMNESTRA, was diege
ne der vijftig dochters van 
DANAÜS, koning van Argot, 
die niet aan het wreede be
vel wilde gehoorzamen ,door 
DANAÜS aan al zijne dochters 
gegeven, om hare échtge-
nooten den eersten nacht van 
haar huwelijk omtebrengen. 
Deze prinses redde het le
ven aanLyNCEUs, haren echt
genoot, nadat zij hem had 
doen beloven, haar maagdom 
niet te zullen schenden. Ho-
RATIUS zwaait haar eenen 
schoonen lof toe, in zijne 
Ode Mercuri nam te doeilis 
magistro, en maakt van hare 
edelmoedige daad een tafereel 
vol belangstelling en leven. 

^ HYJPERYON, een titan of 
hemelbestormer, zoon van 
CCBLUS, werd niet het men
nen van de zonne- kar be
last, hetwelk hem door som-
Huigen al» de vader der «on, 

en door anderen als de ton 
zelve heeft doen beschouwen. 

» HYPPARCHIA. *-^ Zie Hip-; 

, - HYRCANÜS I. (JOAKNBS)^ 
; eerste opperpriester en vorst 
> der Joden, volgde op zijnen 

vader SIMON den MacAabeè'r * 
\ door PTOLOMEÜS , zijnen 
' schoonzoon, verraderlijk ver

moord. Déze* verrader was 
omgekocht, door ANTIOCHÜ» 
SIDETES, koning van Syrië* 
Na zijnen schoonvader ver
moord te hebben, wilde hij 
zijnen zwager, JOANNES HYR-
CANUS ook ombrengen; maar 
deze liet de moordenaars in 
hechtenis nemen , én met den 
dood straffen. Het was als-
toen, dat de trouwelooze 
PTOLOMEÜS ANTIOCHÜS naar 
Judea beriep. ElïRdANOs in 
Jeruzalem opgesloten, werd 
er door den koning van Sy* 
riè' belegerd. Na een lang
durig en hardnekkig beleg, 
gedurende hetwelk, ANÏIÓ-
CHUS aan de belegerden, dia 
door den honger gekweld 
werden , voedsel verschafte y 
en zelfs kostbare vaten, reuk
werken en offerdieren, vöolr 
het loofhuttenfeest leverde, 
werd de vrede gesloten. Dó 
voorwaarden waren, dat de 
Joden hem hunne waperten 
zouden overgeven met de 
schattingen, welke zij «i* 
Joppé en de andere steden 
buiten Judea zouden ontvan
gen. Na den dood van AN
TIOCHÜS, maakte HYRGAIW* 
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gebruik van de onlusten in 
Syrië, QX». zijn' land te wre., 
ken. Hij veroverde verschei
dene steden in Jédea .onder
wierp de Idumeërs, verniel» 
de den tempel van Garizim , 
maakte zich meester van S«-
mkrië,- en overleed in*•.het 
jaar 106 vóór J« C. 

HÏRCANUS I I . , oudste zoon 
van, ALEXANDER . I . , volgde 
zijnen vader in- hét opper-
priesterschap hij de Joden, 
in het jaar 78 v. J . C. op * en 
volgens het eerstgeboorte 
iegt ,: mdest hij hém óp den 
troon opvolgen.. Zijn broe
der ARjSToBUiitrs betwistte 
hem denzelven , na den dood 
Van ALEXANDRA , hunne moe
der , die van negen tot tien 
jaren geregeerd had , en be
roofde hem gewapenderhand 
van denzelven. Door een 
verdrag, dat deze overwin
ning, in het jaar 66v. Ĵ  C. 
volgde, stelde HÏRCANUS zich 
met' de waardigheid van 
hooge priester tevreden; maar 
later had hij de onvoorzig-
heid van de' hulp van ARE* 
TAS, koning der Arabieren 
te gaan afbedelen, die A-
KISTOBOI,US ift den tempel 
belegerde. Nadat deze laat
ste SCAÜRUS , luitenant van 
PoMPEJüS, had omgekocht, 
liet hy het beleg opbreken, 
en versloeg ARETAS en HYR-
CANUS , aan wien POMFEJÜS , 
GABINUS en later CJESAR het 
hooge-priesterschap lieten. 
HYRCANUS viel vervolgens 
in handen van zijnen neef 

|( ANTIGONITS , dierhém de oo* 
ren liet afsnijden* "'-Na, zich 
eindelijk door AIEXANDRA, 
zijne dochter, de moeder van 
MARIAMNB , vrouw van Hu-
RODES , te hebben doen be
wegen, om zich naar de A-
rabieren te begeven, liet de
ze laatste vorst, hem in den 
ouderdom van 80 jaren, het 
jaar 30 v. 1. C. vatt het le
ven berooven. 

HYREUS, een boer uit Be-
otië in Griekenluhdi had de 
eer, van JOPITER , NBPÏÜNUS 
en MERCÜRIÜS, in zijne hut 
te vestigen. Daar deze goden 
hem voor het goede onthaal 
wilden beloonen /hetwelk 
hij hun had aangedaan, ga
ven zij hem de vrijheid, om 
te vragen, wat hij begeerde» 
met de verzekering, ^W 
zulks bekomen zoude. Hij 
bepaalde zijne wenseheö, tot 
het bezit van eencn zoon* 
die ORION was. Wij wüen 

!de andere omstandigheden 
der geschiedenis dezer drie 

gasten van HVREÜS stilzwij
gende voorbijgaan, «aar de
ze godheden hét barbaarsche 
en blinde _ heidendom wel 
waardig waren. Sommige 
geleerden hebben er eene 
verminking der geschiedenis 
fn raeenen té zien, van de 
drie engelen, die door ABBA-
HAM geherbergd, hemeenen 
zoon beloofden» Het is daar
enboven zeker, dat de my
thologie, slechts eene kreu
pele naiping der heilige 
Schrift is.-ZiöOFHioNEüs* 
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JLAHN*. — AHN* — ZieyjAHN./, 

' IAMBE , dochter. van PAN 
en. van E<?«o, was.deidienst-
maagd van METANIRB , vrouw 
van CELEÜS ,., koning van E' 
lejfsina. Terwijl ,.niemand • 
CEBES , ,k.on, .troosten , die 
het verlies harer dochter 
JPROSERPIJSA beleende , wist 
zjj haar .door, -hare kwink
slagen te doenlagchen, en 
door vermakelijke sprookjes 
waarmede .zij haar. onder
hield, hare. smart* te ver
zachten. Men. schrijft haar 
de uitvinding der Jambi-' 
sche verzen toe.' 

IAPIX of. IAPIS, zoon van 
DEDALUS , veroverde een ge
deelte van Ajtuglia, het
welk aan dat gewest van'I-
talië dan naam van lapigia 
deed geven. 

IASIUS , zoon van CEBITUS j 
„.koning van Tapkane of He-
Jruna, twistte, na den dood 
van zijnen vader, met zij-
tien broeder DARDANUS , om 
de troonsopvolging, en werd 
het slagtoffer van dezen af-
gunstigen twist. De vader 
*an ATAMSTA, die zieh op 

de jagt" Van het wild zwijn 
van CALYDON onderscheidde * 
heette ook IASIÜS. Dit alles 
behoort tot de geschiedenis 
der fabelachtige tijden* 

IBABRA (JOACHIM), een be
kwaam.. Spaansch boekdruk
ker, te Saragossa, in 1720 
geboren, kwam , nog zeer 
jong zijnde, te Madrid, al
waar hij met eer zijne stu
diën volbragt. Hij volgde 
het beroep .van zijnen vader, 
en verwierf weldra eenen. 
grooten roem. Zijn papier 
wordt voor zeer glad gehou
den, zijne letters zijn,zon
der het gezigt te vermoeijen 
niet minder schoon » dan die 
der beroemdste boekdruk
kers , en zijn inkt kan, zonder 
eenige verandering, den in
vloed des tij ds trotseren. 
Zijne beroemdste uitgaven 
zijn j de Bijbel, het Moza-
rabische Missaal, Don Qjtri-
CBOTiSi en vooral den 
Spaanschen SAZVUSTIVS , 
door den infant don GABRiè'ii, 
broeder van KAREI. III. ver
taald. Dit boek i;r zeer 
zeldzaam , hetaselve t i» *e 

Jhjon in 1810» voor 2000 
franken verkocht. IBABRA 
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beeft kinderen nagelaten, 
die het voetspoor van hun
nen vader volgen. Hij is 
den 23 November 1786 o. 
verleden. 

IBAS, in de 5e eeuw bis
schop van Edessa , was eerst 
Nestoriaansch en vervolgens 
regtzinnig. Hij schreef toen 
hij nog met dwalingen be
smet was , aan eenen zekö^ 
ren Perzer MARIS genaamd, 
«enen . Brief, > die» «enigen 
tijd daarna cene • b*on va"n i 
geschillen werd. Hij laakte 
in dezen Briefr R'AEÜLAS , | 
zijnen voorganger,! van THÉ- \ 

• onaRVs van Mqpsüesiü , aan ! 
wien hij allen lof, tOéïwèai-j 
• de» onregtvaardiglijk.té heb
ben veroordeeld. In de vol- ',: 
gende eeuw, raaddeTnEÓrib-
ROS , bisschop van Casdféa • 
in Cappadociè', aan JusTï-, 
KIANUS aan, om, ter bever-j 

' dering van den vrede der; 
kerk, de schriften vanTHte-;; 
ODORUS van Mopsuesla de 
banvloeken , met welke THË-
ODORUS , de banvloeken van 
den H. CïRtiitüs beantwoord 
had, en den brief van IBÏS .. 
te veroordeelen, Dit noem
de men de zaak der drie, 
kapittels. Deze vorst deed 
dezelve veroordeeleiï,' in de 
vijfde algemeene kerkverga
dering in 553, te Kwètan* 
Hnopel gehouden ; maar de 
persoon en het geloof van 
IBAS werden er niet onteerd. 
De veroordeeling van dezen 
brief ondervond zelfs moei-
je lpheden, w|}l men be

weerde, dat dezelve door le
gaten van den paus, in de 
kerkvergadering van Chal* 
cedonië was goedgekeurd; 
maar de legaten hadden zich 
enkel bepaald, tot de wijze, 
op welke IBAS zich uitdruk* 
t e , ten opzigtë van zijne 
verkleefdheid aan het geloof 
en van zijne onderwerping 
aan de" besluiten der kerk, 
en hadden daarom al de bij
zonderheden'Van dezen brief 
«iet willèftfg'öedlÈë'örem >JJèè-
ta • ISCE':•'••'ëpii^ïky tibyiêiï* 
èu0esse'érthodttkukit Paus 
ViGirifjfs 'ftrtiktia zich nög 
duidelijker Uit | ' èls 4iij !zèk 
de , dat ïüïh dp het eitide 
Van zijneii htitef al het |èl-
bfekkige, 'wat; dezelve be
vattenmóge, verbetert! S» 
qi0d ëWavit, id' su&fitiei» 
èofrigit. Het was dus de 
persoonlijke •'•• regtasinnigbeid 

'des schrjjversV en "iet d̂ e 
'Van zijnen Brief, wefke în 
het concilie Van Chalcedó> 

y tlië erkend Was. Zie Pi?^* 
Grós I. Viöiiius.' ;;;... 

IBEBNÖN ( AND RE AS )» een 
Spanjaard, en franciskatver 
religieus j - van dé nerv£f* 
ming van den heiligen PE
TRUS van Alcantara* . m 
1534 geboren, onderscheid
de zich door zijne liefdadig
heid , zijne zelfverloochening, 
en allé deugden van zijnen 
staat, die hem doof paus 
Piüs VI / in 1791 deden «« 
lig verklaren. 

, ÏBRAHKtt, keiaer der Tuf-



ken» werd in 1640 uit de ge- J 
vangenis gehaald, om na 
den dood van zijnen broeder 
Ajaüiun IV. van wienh i j 
al de ondeugden, met meer 
zwakheid, en geen den 
minsten moed bezat, op den 
troon te worden geplaatst.^ 
Het Was echter onder zijn 
bestuur, dat de Turken dan-
dia veroverden. Een zonder
ling voorval lokte de Ogto* 
manische wapenen naar dat 
eiland. Zes galeij en van Mal
tha maakten zich, van een 
groot turksch schip meester , 
en :kwamen met .hunnen buit 
ten anker , in eene kleine 
haven van het ei land, Ga? 
lismena genaamd. Men vond 
er een kind, dat men meen
de een zoon van den grpo-
ten heer te zijn; hetgene 
wnt zulks scheen te bewij
zen , is dat 'de kislar-aga , 
hoofd der zwarte, gesnede-
nen , met verscheiden officie
ren van het Serail',>in het 
schip waren, en dat dit 
kind door hem mei; 'zorg en 
eerbied werd opgevoed;. Na
dat deze gesnedene in het 
gevecht was gedood , verze
kerden de officieren, dat het 
kind aan IBRAHIM toebehoor
d e , en dat zijne moeder het 
naar Egypte zond. Het 
werd te Maltha langen tijd 
als zoon van den sultan bC 
handeld; maar in het chris
telijke geloof onderwezen 
zijnde, werd hij een domi-
nikaner (Zie OSMAN). Men 
heeft hem lang gekend, on
der den naam va» pater O T -

fc; .=:•.' ' . 'M _ | | 
TQMAN; en de predikheeren ] I 
hebben zich altijd beroemd, \ | 
den zopn van eenen sultan | 1 
in hunne orde te hebben J I 
gehad. Daar de porte zich, j 1 
niet op Maltha kon wreken » I 1 
dat van zijne ongenaakbare ' 
ro t s , de Turkschemagttrof- ' 1 
seer t , deed zij haren toorn j j 
op de Venetianen vallen. Zij f 
verweet hun , van ondanks r) ii 
de y redes verdragten, den doop I i 
de galpijen van Maltha ?gei- « jl 
maakten bui t , in :hunne ha» !i I 
yerns; te hebben ontvangen. » \ 
De Turksche vloot, landde in (| 
Candia. Men nam Canea in j 
1645 in. IÈRAHIRT aan de ver* n 
•wijfdheid en de vermaken van i 
het serail overgegeven, had. j' 
niet het minste deel aan de- ,, ' 
ze verovering. Daar de j a -
nitsaren zulk eenen zwak» 
ken meester niet meer kon» ! 
den dulden, zetten zij hem : 

af (en deden hem, volgens 
sommige geschiedschied- ' 
Schrijvers zelfs wurgen) in ( 

1648. 

•{• IBRAHIM - MANZOÜR E P » 
FENjpi, een gelukzoeker, ', 
wiens w a r e naam WÖ&CERF-
BERR, werd te Straatsburg 
uit eene Joodsche familie 
geboren. Hij diende onder 
de Fransche huzaren, toen 
hij zich voor de gevaarlijke 
zending aanbood, om dépê" 
chef van het gouvernement 
aan den generaal BONAPARTE j 
in Egypte overtebrengen. 
Te Parijs teruggekomen, na 
door de EngeUehen gevan
gen genomen en weder ton-
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gelaten te zijn , zonder zij
ne bestemming te kunnen 
bereiken, werd hij eens-" 
klaps een koningsgezinde, 
én dreef de geestdrift zijner 
nieuwe gevoelens Zoo vet , 
dat hij onder het Consulaat, 
werd gevangen genomen, en 
onder toezïgt geplaatst. De 
vrede van Amiens vergunde 
hem , om dienst te gaan nè-
tnen te Konstantinopel,, on* 
•der den staf der geregelde 
troepen,dieSELiMzich vruch
teloos beijverde, om te or
ganiseren. Ofschoon hij het 
islamismus omhelsd , en eene 
Turksche vrouw getrouw had, 
verscheen hij echter in 1809 
Weder in Frankrijk; maar 
hij werd er verontrust, en 
zijne omzwervende levens
wijze weder aanvaardende, 
doorkruiste hij Busland, 
Zweden en Denemarken, be
kleedde onder den'naamvan 
MsDEiiSHEiM , een en post, 
-in het ministerie van bui-
tenlandsche zaken, van het 
kortstondige koningrijk 
Westfalen, streed vervol
gens voor den ca-imacan van 
Bosnië * tegen de Serviërs, 
;en vertoefde eenige jaren bij 
den berucbten A M , pacha 
van̂  Janina, die hem het 
opzigt over de militaire con- > 
stritctien gaf. Daarna be« 
•zocht hij no£ verschillende 
deelen van Azië; Afrika en 
Amerika. Zich in 1826 zon
der middelen van bestaan te 
Parijs bevindende, bragthij 

-zich op den 8 December van 
dat jaap, door een pistool

schot om het leven, na nog 
beproefd te hebben, om zich" 
eenig geld te verschaffen dooi
de uitgave van "een vrij belang
rijk boekdeel, getiteld: Me
moires etc. (Memorien over' 
GHèkenland en Albanië, gé» 
durende het bestuur van A-
LI PAÜSA), Parijs, 1827, 
in S.voi; met een gelitogra-
pheerd portret van AU-PA» 
C H A . • ' • ' • . " ' ' • ' " • . ' • •'; 

IBYCÜS, een Grieksche 
lierdichter, bloeide omtrent 
hét jaar 540 vóór J. C. Men 
zegt dat hij door gaauwdie* 
ven vermoord werd, en dat 
hij al sterveiide eenigè vlie» 
gende kraanvogels tot getui
gen nam. Toen eenigen tijd 
daarna, een der dieven kraan* 
vogels zag, zeide hij tot zij
ne makkers: ziedaar de $ë* 
tuigen van den dood van 
IBÏCÜS. Nadat deze woorden • 
aan de over lieden waren bê1 

kend* gemaakt, bekenden de 
op de pijnbank gëbragte die* 
ven de misdaad, én werden 

• opgehangen. Van waar bet 
spreekwoord is ontstaan1: 
Ibyci gfues. Deze dichter 
had werken nagelaten, waar
van ons enkel fragmenten o-
verblijven , door HENDRIKE-
TÏENNE met die van AÏ-CËÜS 
verzameld* 

ICARÜS, zoon vSn DieöA.-
tus , nam met zijnen vader 
de vlagt van het eiland Cre-
ta, alwaar MINOS hen ver
volgde. Men beweert, dat» 
om zich sneller in veilig"*1" 
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te ;stellen , zij de zeilen der 
schepen .uitvonden. Deze 
bijzonderheid heeft aan de 
dichters aanleiding gegeven, 
om het te doen voorkomen, 
alsof D/gDALUS vleugels van 
was aan zijnen zoon ICARUS 
had, gehecht. De geschied
schrijvers voegen e rb i j , dat 
deze jongeling schipbreuk 
leed. De dichters hebben 
uitgedacht) dat de zon zijne 
vleugels gesmolten had , en 
dat hij. in de zee was geval
len , die later de Zee van 
ICARUS, ot learische zee werd 
genoemd, zoo als O v i m u s , 
in zijne Tristia zulks zegt: 

Icarus Icarias notnine fecit' 
aquas. 

Men kent deze schoone dicht
regels van HORATIÜS : 
' Tentavit vacuüm Dedalus aera 

Pennis non homini datis 
Ccelum ipsum petimus stultitia. 

Zie DANTE en OLIVIER DE 
MALMES,BURY. 

ben gehad* 

IDA {Heilige), gravin van 
Boulogne in Picardyë, in 
1040, was de dochter van 
GopËPRiDüS den Baartige, 
hertog van Lotharingen , en 
trad in den echt met EUSTA-
CIHUS I I . , graaf van Bou
logne. Zij bragt hem ter 
wereld EUSTACHIUS I I I . , -
graaf dier stad; den beroem
den GODEFBIDUS VAN BOUIL
LON, hertog van Lotharin
gen ; en BOUDEWIJN , die zij
nen broeder,: in het koning
rijk van Jeruzalem opvolgde; 
behalve verscheiden doch
ters , waarvan de eene de 
echtgenoote werd van keizer 
HENDRIK . IV. Zij overleed 
heiliglijk den 13 April 1113. 
Zie GODEFRIDUS VAN BOUIL
LON. 

IDACIUS , een Spaan sch bis
schop der 5.e eeuw , liet eene 
Kronijk n a , die begint met 
het - l . e jaar der regering van 
keizer THEODOSIUS , en ein
digt met het 11.e van die 
van LEO in 467. Nog schrij ft 
men hem toe Jaarboeken der 
Consuls, verscheiden malen 
gedrukt. Pater SIFIMOND 
heeft deze beide werken, te 
Parijs, 1619 , in 8.vo in 
het licht gegeven. 

IDATHÏRSUS,INDATHVRSÜS 
of IDANTHÏRSUS , koning der 
Europesche Scythen, volgde 
zijnen vader SAULIUS op en 
weigerde zjjne dochter ten 
I» 

ICTINUS , een beroemde 
Grieksche bouwkunstenaar, 
in het jaar 430 vóór J . G. * 
bouwde verscheiden tempels, 
onder anderen dien van Mi-
MERVA te Athene', en dien 
yanA.poi.iiO, den helper, 
in den Peloponnesus* Dit 
laatste gebouw werd voor 
een van de schoonste der 
oudheid gehouden ; doch men 
moet weten, da t , met be
trekking tot de tempels, de 
heidenen nooit iets bijzonder 
groots, poch heerlijks heb-

A.II, DEEL, . . i 

http://yanA.poi.iiO
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huwelijk aan DARius*vZOön 
van HYSTASPES, koning der 
Perzers. Deaé «weigering 
veroorzaakte eenen zeer he-
vigen oorlog- * tusscben. déase 
heide vorsten. DAMUStrok 
met een leger van 700,000 
man, tegen IDATHYRSUS op; 
maar nadat zijne troepen ver
slagen waren, was hij ge
noodzaakt, om weder naar 
Perzië ternglekeeren. IüA-
THVRsqs wordt door JüSTiNOS 
1. 2, c. 6. JANCIRUS genoemd i 

. IDIAWEZ (FRANCISCUS) , te 
tfologna, den 1 September 
1795 , in den ouderdom van 
79 jaren, in den geur van 
heiligheid overleden, was de 
oudste zoon nit het doorluch
tige huis der hertogen van 
Grenada d'Ega , waarvan hij 
reeds vroegtijdig, en de eer
bewijzen en de rijkdommen 
verliet, om in de maatschap
pij der jesaiten te gaan. Bij 
was rector van .het novicie* 
buis , van het seminarie en 
collegie van Villagarcia, 
vervolgens van dat van 8a-
lamanha, en later provinci
aal van geheel KasUUë. On
danks de aanzoeken zijner 
familie , wilde hij nooit zij
ne broeders verlaten, waar
van h\). altijd de ware vader 
is geweest, en die hij alom 
in hunneongenadeen in hnn-
ne ballingschap gevolgd heeft, 
levende in eene volmaakte 
verachting der wereld, én 
in de uitoefening aller deug
den. Men heeft zich voor* 
gesteld de geschiedenis van 

zijn leven te beschrijven < die 
vele bewonderenswaardige 
Zaken zoüdes bevatteh. [Men 
heeft van hem èehe Latijn-
sche Vertaling der gedachten 
van UotJöotiRS , êh een stuk
je over het inwendige leVén 
van PAIAFOX; hij heeft ook 
ëenigë Werken in handschrift 
nagelaten]. ; 

IBÏOT y of de geleefde lof-
ÖT, een schrijver* welkettinen 
dikwerf aldus vindt aange* 
haald , vóór dat pater THB-
dpmfcüS RAYNAÜD , ontdefct 
had, dat RAyMONDlJS JoR-
ftAN, proost van mes,_ «i 
1381 , daarna abt van Cel
les j in het diocees van Bonr. 
ges, de ware schrijver der 
Werken i s , Welke in de bi-
bliütheek der kerkvader*, 
onder den naam va" 1D1^ 
voorkomen. RAVNATO he f 
dezelve te Parijs, wl6o4, 
in 4.W in het licht gegeven. 
Deze verzameling bevat ö 
Boeken Overwegingen, \*\ 
handelingen over de hetltge 
Maagd MAMA, VerUnie-
lihg^veïhetgafsdienW 
leven, m hetgeheimtmng* 
oog, 

hmm, een beruchte>«£ 
zegger, onder de Argon*» 
J f w a s d e z o o n v j n A ^ 
i^vm Astene, »0 '""y, 
op zijne reis, *o<> als m 
zalks voorzegd had. 

Creta, Was bij het beleg** 
Troje. Zich op *<* *<*"*" 
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hebb«ïdë, om naar zijn rijk 
terug té këereh , deed hij» 
gëduïè'tfdë eënen "stdtnt., de 
gelofte ;om;Vindien hij er aan 
mogt ontsnappen, bet eerste 
vöörtvèrp<i dat zich aan hem 
zou> Öanbïöden op te offeren. 
Oète %>rst Had Weldra be
rouw' ̂ zulk éène gelofte ge-
dèatt te hebben; want hij 
ontmoette zijrien zöónrzöö-
dra hij aan* land kwam, en 
offerde Jhenï óp. Dëzè offer
ande Was* oorzaak van eene 
zab wreede peSt,: dat zijne, 
verontwaardigd6 onderdanen 
héniWeg 'jöegën* Hij ging 
éétt hieaw rijk stichten in 
Cdïaifiè'i bouwde er de stad 
Salentè r en maakte zijn volk 
gelukkig. Het voorval van 
IöbföfckEuiii, heeft aan CRÉ-
ÉIILLÖN hét onderwerp tot eert 
treurspel, en aan ËÉNêt.ötf*. 
töt een schoon bij verdichtsel 
in zijnen TELEMACHUS gele* 
Verdl 

IDOTHBA , dochter van PRO-
ÏHEUS, leerde aan MENELAÜS 
het middel, om zijnen vader 
te noodzaken j hem een hulp* 
middel te ontdekken * otn 
van het eiland te kdrtien, 
waarop hij met Zijne mak
kers, bq zïjnV terugkomst 
van Tro/é opgehoudeit Wer"d , 
èn hetgene, wat hem moest 
overkomen. — IDOÏHÊA Was 
ook de naam van eene der 
nimfen, die de kindschheiè 
*aft JüPiTÈtt verzorgden. 

' * fe'T'ZEtEK (ClïftlSTöFlPïiï.)* 

één Zwitsèrschfe boüwmèeP 
ter en wiskunstenaar, Werd 
in 1734 te Sc/tafAausen t 
Waar zijn vader bontwerker 
Waö , geboren. Hij oefende 
in déri. beginne dit beroep 
uit, töett het toeval0 bëm eert 
Wiskundig boek in handen 
deed Vallen j de begeerte 
deed hem deze Wetenschap 
leeren, en hij_ begaf zien, 
naar Berlijn * waar hij den 
beroemden ;EÜÏ.ER 'töt mees
ter had , ónder; welken hij 
snelle vorderingen maakte* 
ÏETZEtER reisde Vêrscheide* 
ne jaren in Europa, en te 
ScfiafAausén v teruggekeerd ,; 

wei?d hij ër^tot'boüwmeesier 
behoemd, bekwam vervol
gens den leerstoel der Wis-
kunde aan het gymnasium 
v&n dezelfde stad. Hjj sticht
te ér ëétt Weèshuiö, en be-
sleedde tot dit liefdadige 
doel bijna zijne gebeèle for* 
tüih» Hij gaf "ér het pïatt 
Van in het licht, als óöfc 
éëhe beschrijving van dê 
iiieuïoeb¥Ug teSóAiif/iausètli 
Defee kundige man overleed 
itt Zijne geboorteplaats ia 
1791, in den Ouderdom v&fl 
57 jaren, eervolle heriiltie* 
ringen fan zijne regtscha* 
penheid , vafiiijhe taletitèri 
èti vah zijne weldadigheid, 
nalatende* Het huis , dal 
hij gesticRt heeft, is altijd 
voorspoedig, en vele r|jke 
peMohën> heb&e|i haf zJj'riiönV 
dóód bijgédr*agert en gttaA 
dWniedé itog voort, era dit 
gèstrétt, «6» miüg VÓÓÏ U 

h - a * ' ••-• • - '-. 
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armen «n Zoo "eervol voor de 
Hienschheid, te doen bioeijen. 

* IFFLAND ( AUGUSTUS W I L 
LEM), een Duitsche tooneel-
speier en schrijver, werd te 
Hanover, den 18 April 1759 
geboren, en ontving eene 
zorgvuldige opvoeding. Zijne 
ouders bestemden hem tot een 
eerlijk beroep, toen hij, na* 
dat hij de Rodogune van COR-
NEIL'LE had zien ten tooneeie 
voeren , besloot om de loop
baan van het tooneel te vol
gen. Daar zijn vader en zij
ne geheele familie er zich 
hevig tegen verzetten , ver
liet de jonge IFFLAND hei» 
meiijk zijne geboortestad , en 
begaf zich naar Gotha, al
waar hij in 1777 voor het 
eerste optrad. Zijn «pel be
haagde aan den dichter Gö-
THE, die genegenheid voor 
hem opvatte, en hem lessen 
gaf. IFFLAND maakte er ge-
'bruik van , en maakte zulke 
snelle vorderingen , dat hij bij 
het tooneelgezelschap van den 
f altskeurvorst, wiens hof te 
Manheim was, aangenomen 
werd* Schrijver geworden 
zijnde, was zijn eerste voort
brengsel een treurspel, ge
titeld : Atbert von Thurneis-
*e«., dat veel opgang maak
te. ^ Hij gaf vervolgers ver
scheidene andere stukken in 
het licht, hetzij blij. of treur-
spelen, die toegejuicht wer
den. In 1790 deed hij voor 
<le krooning van LEOPOLD I I . 
«ijnen Frederik van Oosten-
r§k ten tooneel voeren, dat 

I F F . 

hem de welwillendheid van 
LEOPOLD verwierf. Daar er 
zich een zekere geestvan On
afhankelijkheid in Duitsch-
land geopenbaard had, ge
bruikte deze vorst, om den-
zelven te beteugelen , de too- ' 
neelkundige talenten van 
IFFLAND, en de dichter gaf 
zijn blijspel over de Cocar-
des in het licht, dat eene 
zinspeling was op de drie
kleurige Cocardes, welke de 
Anarchisten in Frankrijk 
hadden aangenomen, , Het 
stuk maakte eenen verbazen-
den opgang, en de schrijver 
ontving een rijk- geschenk 
van den keizer. Maar na
dat de Franschen zich van 
Manheim hadden meester ge
maakt, zag IFFLAND, die zich 
algemeen tegen derzelver 
grondbeginselen uitgedrukt 
had, zich verpligt naar Wei-
mar te vlugten, en, op uit-
noodiging van den k°niDS 
van Pruissen , vertrok hij uit 
deze stad naar Berlijn* al
waar hij het bestuur over de 
tooneelèn van het hof ont
ving, en hij stierf aldaar, 
den 20 September 1814, w 
den ouderdom van 75 jaren. 
IFFLAND behoort tot het klem 
getal der dichters, waarvan 
het welslagen nooit wertt 
afgebroken; mededinger van 
KoTZEBüë, deelde hij oen 
roem deszelven, en verkreeg 
daarenboven den titel van 
MOLIÈRE van DuiUchlana, 
maar er bestaat een verba
zende afstand van den on-
sterfelijken MOLIÈRE tot den 
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Duitschen schrijver. De too-
neelkundige werken van I F F -
LAND, laatstelijk herdrukt, 
maken meer dan 20 deelen 
uit , en eene zoo verbazende 
overvloed is. nooit voordeelig 
voor eenën schrijver. Hij 
heeft ook eenige werken uit
gegeven over, de Declama
tie , welke „mevrouw STAÖI. 
in hare 'Brieven over 
üuitsc/iiand zeer ^prijst.._. 

. * iGNAR(de"abtNicoii.vAs), 
een geleerde oudheidkundig 
ge,.Werd te JPielra Biancd 
bij Napels, den 21 September 
172$ geboren, volbragt zijne, 
eerste studiën bij zijnen oom 
pastoor.in dezelfde stad, die 
hem in het collegie of semi
narie (Jrbans deed opnemen. 
Hij deed zijne cursus j ne t 
eer , , leerde in weinig tijds 
de wetenschappen-, de oude 
en nieuwe., letterkunde, en; 
de klassieke talen. IGNAR 
was. naauweiijks twintig ja* 
ren, toen hij in hetzelfde 
coljegie tot hoogleeraar van 
de Grieksche taai en de 
dichtkunde' benoemd werd. 
Hij aanvaardde den geeste
lijken staat in den ouderdom, 
van 25 . jare,n, en eenige ge^ 
schriften die hij over de Na-
politaansche,Qu'dheden in het 
licht gegeven had, maakten 
hem beroemd. Omtrent de
zen tijd. stichtte KAnai. I I I . 
(later koning van Spanje), 
de akademie Herculunensis, 
en deze vorst verkoos ver
volgens IGNAK tot een der 

H 

vijftien leden, die d i t , ge 
nootschap in den beginne 
samenstelden.' De hoogieer-
aar MARZOCHI , in 1763 overle
den zijnde , verving IGNAK 
hem , aan de koninklijke hoo-
geschool in den verklarenden 

• leerstoel der heilige Schrift. 
In 17,82 tot directeur der ko
ninklijke drukkerij benoemd, 
vveird ' hij . twee jaren daarna 
aan het hof toegelaten , als 

. leeraar van den erfprins 
'FRANCISCUS DE BOURBON, die 
later regeerde. FERDINAND 
I V . , gaf hem in Ï794 een 
domheerschap in de hoofd
kerk van Napels en weinig 

' tijds-daarna bood men hem 
den IJisschoppelijken stoel 
van Reggio a an , dien hij 
van de hand wees , ter oor
zake , zeide hij , van zijne 
geringe verdiensten, omee
ne zoo onderscheidene pi,aats. 
te bekleeden. Mét zijp Iot| 

'voldaan , leidde hij een werk
en vreedzaam leven , toen hij 

,in den ouderdom van 70 ja--
ren., eensklaps het geheugen 

i verloor , zoo dat hij zich den 
titel zijner boeken noch den 
naam 'zijner bloedverwanten 
kon herinneren., Hij leefde 
nog tien jaren in den staat 

•van kindschheid en stierfin 
den ouderdom van 80 jaren. 
Zijne talenter., «sijne beschei
den- en zedigheid, hadden 
hem de welwillendheid en 
de achting der voornaamste 
lieden verworven , hetzij in
gezetenen of vreemdelingen. 
De gewoonte van aan het hof 
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te leven, én -somtijds in de' 
groote wereld,hadden geens
zins zijne godsvrucht noch 
zijne zeden verzwakt, die 
altijd van verwijtingen vrij 
waren. Men heeft van hem: 
1.° Dé Paloesiina Neapoli* 
tana commentarium, Na
pel» , 1770; — 2.° Doctissimi 
Marzocchi vita ibid, 1778. 
— 3.° De fratriis Neapo-
litanis, 1702. De schrijver 
toont in dat werk dat de oude 
broederschappen, Fratrioè 
genoemd, staatkundige ver
gaderingen waren onder de 
Grieken gevestigd,' en geene 
geestelijke gilden, zoo als 
het REINESIE , VANDALEN , 
FABKETTI en MAIITORELM, 
beweren. — 4.° Opusculi, 
ibid, 1807, een deel, be
vattende Verhandelingen , 
Latijnsche verzen,, opschrif-' 
ten en onderscheidene brie
ven enz. 

IÓNATIUS (Heilige), een' 
leerling van den heiligen PE
TRUS en den heiligen JOAN-
NES , werd in het jaar 68, 
na den heiligen EV'ODUS , on-
middellijken opvolger van den 
heiligen PETBUS, tot bis
schop van Antiockië gezalfd." 
Hij bestuurde zijne Kerk, 
met den ijver welken men 
van eenen kweekeling en 
navolger der Apostelen ver
wachten moest. Niets even
aarde den ijver zijner liefda
digheid , de* levehdïgheid van 
zijn geloof en de diepte zij
ner nederigheid. Al deze 
deugden schenen met luister 

üi t , in de derde Vervolgïrtfe, 
ji welke, het christendom onder 

de regering vah ' TRAJANUS 
ondervond. JGNATIUS ver
scheen en sprak Voor den 
keizer met al de grootheid
van ziel van eenen christen
heid , en-ontving uit den 
mond zelven 'van dien vorst, 
dien men niet ophoudt, ohs 
als-een voorbeeld van regt-
vaardigheid en mériüchlië-
vendheid af te schilderen, 
bet vonnis van eehen wree-
den en onmenscbelijken dood." 
Van 'Antiockië naar Rome 
gezonden , . orn er door de 
wilde dieren verscheurd te 
worden, ontmoette hij den 
heiligen POLYCARPUS teSmyr* 
tia t bezocht verscheiden ker
ken , schreef aan die < wel
ke hij niet kon bezoeken, 
moedigde de sterken riann, en 
versterkte de zwakken. Toen 
hij te Home was aangekomen, 
verzette hij zich tegen <te 
geloóvigen, die hem aart <ï«i 
dood wilden ontrukken, loen 
hïi dé leeuwen hoorde, die 
dóór den honger gedrongen, 
naar hunne prooi brulden, 
zeidë hij: »Ik bende tarwe 
van Je'sus CHRISTUS , °m 

door tle tanden der dièrèn ge
malen , en een zuiver bWOit»-
worden: FrumentKM GB*"' 
Ti sim; dentibuiiïestlarnv 
molar, et, pani* *»M«d«y 

inveniar." Voor twee leeu
wen blootgesteld , zag ^ «®* 
zelve zonder sidderen a r o 
men, diende hun Jol ^ d 

sel , en''gaf zijne «iel •»»« 
jaar iot na J. G. aan God 
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over* De gêloovigen wareti 
bezorgd .zijne beenderen in 
te zamelen , om dezelve naar 
Anlioohië te brehgen. ;Wij 
hebben: van. hem VU;Brïe* 
«e»* welke hien als eenédef 
tastbaarste] gedenkteekeneiï 
van het geloof in de tucht 
der eerste, -ikerk beschou wti 
Dezelve "zyhimetJiveelyutir', 
gracht en'\ verhevenheid, ges 
schreven. Zij •zijn gerigt aan 
de inwoners yanSmyritdaan 
den heiligen POLXCARPÜSV 
aan de Efezers , aan deJMag«i 
nesiè'rs , aan de Phijadelphï" 
ërsu a"an,:de;Tralliërs,enaah' 
de Romeinen., Het jsinudfij* 
zen: Jaatsten dat hij vuriglijk 
zij h; ver langen naar d en mar* 
teldood en Ssijne vrees' uit» 
drukt van door de teeuwen' 
gespaard te worden, zoo als 
zijï -zelde; hij , andere mar*! 
teiaars hebben gespaard* Hij 
zegt zelfs dat hij dezelve» 
wilde aanhitsen: Qüód si 
ventte noluerint, ego vin» 
faciam, ego urgebo $ en daar 
hij voor de ergernis dezer 
verklaring vreesde, stelt hij 
de Christenen gerust, door. 
de getuigenis van zijn gewe
ten : ïgnoseite fiUÓUj qnid 
miki prosit, ego scio. Het« 
gene, wat men te dien op-
zigte kan zeggen, is dat 
de heiligen hun vonnis be
schouwden , als door God zei-
ven bekrachtigd; en zonder 
meer over de wet van het 
persoonlijk behoud te rede
neren, waren zij enkel be~ 
•foeht» om hetzelve ©» de 

• • • • • • ' . : • . : . . • • u 

spoedigste en zekerste wijze 
té ondergaan (zie APOMiOM* 
A). Hetis in dénzelfden brief, 
dat men deïe schoone woor* 
den leestihïNunc invipio 
CüBtSTt.essediscipèiusyni* 
hil de Ms $n<& mdent'ur, rfr» 
siderana/ntJMsuÉ: GBRIS* 
TVMiwenidtnïïlgnïig'i crnxj 
bestm, in me venianf 's tuni 
tiim ut CHRÏST'O fruar<. De 
beste K uitgavenv,welke Wij 
van. deze brieven hebben * • 
zijn die van CoTRMEtt in aij* 
ne Eatres apostolieii in h&i 
Grieksch en; in het iLatijn^, 

f Amsterdam^ 1:608 ,* in fölioj 
met verhandelingen' van Us-

|' È̂BiiTK'. en •' PEARSON ; en diè-
vah 1724 , door iK CMEBC ge*. 
leverd , en met aanmerkro-

[ gen van dien geleerde ver
meerderd. [Ook heeft de abt 
QuiiiLON, in zijne meerma
len reeds aangehaalde Bibli-

l ot/tèque chpisie desPèfes d& 
l l'Eglise Grecque et ÏMtine, 

eene keuze der belangrijkste» 
denkbeelden geleverd, wel* 
ke dezelve: bevatten];. Be
halve deze zeven Brieven, 

, zijn er, eenigeLanderé, onder 
den naam van den H. IGNA-
TKJS, die echter onderge-

f schoven zg«. 

IGNATIUS (Heiige), zoon 
van keizer MiCHAè't» CÜRO» 
PALATUS, beklom den patri
archalen stoei van Konstattf 
tinopel in 846. Hij schit
terde op denzelven daar zij
ne kunde en zijne deugte-
D»..ijver* «iet; welken hij de 

h 4•...' 
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ongeregeldheden van denaap' 
het hof van het Oosten, *al-
yerhiogendên SARDAS berisp* 
te , verbitterde dien hoveling 
zoodanig, dat hij PHOTIUS» 
tegen. alle wetten, in 85f 
gezalfd , in zijne plaats deed 
stellen. Deze onwaardige op* 
volger van den heiligen pa
triarch, verzamelde in 861 
teliotistanlinópeleenekevU* 
vergadering om hem te ver» 
oordeelen. Er waren 318 
bisschoppen ,< onder wellce 
men twee pauselijke lega* 
ten telde, dié vraagden , dat 
men IGNATIÜS ZOU laten ka
rnen. Kete'erMJCHAëfc IM, 
bijgenaamd de dronkaard,, 
de NEBO van het Óostersché 
rijk, de vervolger van den" 
apostolischen man, en de be* 
schermer van den ingedron
gen gesnedene, stemde 'er 
enkel op voorwaarde jn toe,. 
dat IGNATIUS in monniken-
gewaad zoude verschijnen. 
Hij had er de wreedste be-
leedigingen en den hitteraten 
hoon te verduren, zoo wel 
van wege den vorst als van 
de legaten , die,' tegen de 
uitdrukkelijke bevelen des 
Pauses, «ïch- aan de hate* 
lijkste ontrouw schuldig 
maakten; en van de overige 
vergadering, die, daar zij 
niet kon verkrijgen, dat hij 
afstand deed, hem van zij
ne kleederen beroofde, èn 
roet vodden bedekt terug
zond. De wreedheid van Mi-
CHAè'i, was met dezen open
baren hoon nog niet voldaan. 
Hij liet hem in het graf van 

CöpRONYMUS opsluiten, en gat 
hém aan drie barbaarsche 
mannen over, om hem te 
kwellen. Na hem doorveel
vuldige slagen, onkenbaar te 
hebben gemaakt, Jieten zij 
hem langen tijd, bijna geheel 
haakt, in het strengste van 
den winter, oprhet marmer 
liggen. Gedurende;de: Ï4;da-
gen , " dat hij aldaar was, 
waarvan hij de "helft zonder 
eten doorbragt, ••-dachten* zij 

: duizenden «verschillende fol
teringen uit» om zijne stand* 
vastigheid te. 'overwinnen. 
Daar zij ér niet in hadden 
kunnénslagen , nam een hun" 
rier met geweld zijne hand» 

1 en liet dezelve*opeen papier, 
een kruisje zetten, hetwelk 
hij vervolgens naar PHÖTIUS 
Wagt. Deze plaatste er ;de 
volgende woorden hoven: 

••»' IQNATIÜS , onwaardige 
patriarch van KonsiantitkQ* 
pel," ik beken, dat ik- op 
eehe onwettige wijze totden 

! patriarchalen stoel ben "ge
raakt , en als een d wingeland 
geregeerd heb."- Op deze ge
waande bekentenis liet de 
keizer hem in vrijheid stel
len , en vergunde hem, ;otn 
zich naar het paleis van PO" 
sa te begeven',. hetwelk.z#ne 
moeder had doen bouwen. De 
edele vervolgde beriep zjcb 
op Paus NicoLAAS I , die» 
over het gedrag zijner legaten 
verontwaardigd,' zijne af
zetting en de zalving van zfj-
nen vervolger voor nietig ver* 
klaarde. De heilige bisschop 
Weef niet te min in balling* 
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sbhap. levend Maar toen BA» 
siJiius öfe Macedoniër:, den 
keizerlijken tiéoon :fiad be
klommen jriiep hij IGNATIÜS 
tèrngi en Verbande PHOTIUS 
ïft 867. Dé # aïgèmeene 
kerkvergadering yan' Kon* 
stantinopèi, 'bij "déze gele
genheid twee jaren.later be* 
legd, deed dezen laats te in 
den ban» en 'niet hem al de
gene, die' zijrie partij niet 
Wilden verlaten:. ilGNA'rius-o*.. 
vcrleefde4ijn:e zegepr.aal niet 
lang. Deze beroemde grijs* 
aard overleed in 877 V in den 
oüderdonï vanSOjareri. Drie 
dagen daarna nam PHOTIUS y 
die BASIÏIÏÜS door een valsch 
geslachtregister had gevleid »•' 
weder bezit van den patri
archalen stbeli Hét ;is onder 
het patriarchaat van-JGNATI* 
ÜS ,••'•: dat , hei. Christendom 
zich in Busldnd:,', begon te 
vestigen j doch eerst in de 
volgende eeuw maakte .hét 
Voortgang in hetzelve. ; 

IGNAIIUS -VAN LOYOI»A \H «»V# 
%é)> in 1491, op het ka^ 
sieel van dien naam in Bis-
eaaije, van adellijke ouders; 
geboren, was in den begin
ne staatsjonker tbij FKRDI-
NANB V, /Hij voerde vervol
gens de wapenen onder den 
hertog van Nqjara tegen de 
ïranschen, die Navarra aan 
de Spanjaarden wilden ont-
weldigen. Bij het beleg van 
fampelnna, in 1521, werd 
«e Biscaaische ridder, door 
het springen yan eenen steen 

aan. het linker, en döot een 
kanonskogel * aan Bet regter 
Keen gekwetst. Eene \he*. 
vembekckripving der Heili" 
gerijwelke men hem gedu
rende zijne betering gaf, dééd 
bij hem het Voornemen ont-
staau, om zich aan God toen 
téwijden. :,;.JD.e>, Romaneske 
Galanterie had hem tot dus
verre bezig gehouden. Met 
êerie°jle.vendige verbeêldings-
kraêht geboren j : droeg)^ hg 
dezelve, in zijne godsdiens-
tighéid-ov'er. • Dezeden vaa 
zijn land en van^ zijn*" tijd'* 
gaven aan de beginselen zij-; 
BW,; godsvrucht >eene:. schijn-? 
baraizonderlingheia, ;Zoodrëo 
hij genezen; was f-begaf hjj-
zich naar Onze Lieve;\Trousir 
van IMontset'rat, nam ;ver*ii 
volgens de wijk in een? gfófc 
bij Manresa'•', alwaar hij zich! 

;*aan alle ; gestrengHeden der 
j bbétpleging overgaf, en naar> 

het Heilige • Land vertrok», 
alwaar hij in 1523 aankwamv 

|' Dé 'godvruchtige pelgrim itf 
: Europa.teruggekeerd, stu-
i deerde,1, ofschoon, reeds* 33 
jaren Q«4 zijnde j aan de unjU 

, versiteiten vmSpapjmfiZijn 
, gver en zijne godsvrucht, 
j die • somtijds een! buitenge-
: woon? voorkómen; aannamen ," 
' verwekten h em onaangenaam
heden. ) Hij begaf zich in 
\ 1528' naar 'Parij's, en begon 
: zijne humaniora op inieuw 
; in heteollegie vanMpntaigur 
van deur tot deur' zijn brood 
bedelende, om te kunnen 
bestaan, terwijl hij zich 

I l & ' • • • • . : • • • • > • • • < • • ; • : . • , 



522 J G N. 

in alle'wecken :dejc*nedêrig-
heid en. Christelijkeverster-" 
ving oeïënde» Indien ;Jüj! 
söW in het overdrévene 
scheen te vervallen, is znlks* 
zegt een oordeelkundig man, 
wijl de Heiligen in den eer
sten ijver hunner hekeering 
en hunner, boetvaardigheid, 
tot zelfs :vèrder dan ,'de ge
wone wétten der:zedeleer 
worden medegesleept, enhet 
onredelijk is , hunne daden, 
volgens de regels van het 

f ewonè leven te beoordéelen": 
anölorwn> dicta vel facto,, 

maxime:;mipsafervare poe* 
nUetilicBifinsdmatiralam nor-
mam • > 'ihocigenda: non simt* 
Uij vqjbragfc: vervolgens; zij-
l»«;:stMi«der wijsbegeerte in: 
het .collegie tvaw de fl» BAR* 
HABA , 3en dierder godgeleerd-; 
heid i bij ;de Dominikanenw 
Het was in, het collegie van 
de H* BAHBARA, dat hij zich 
ter oprigting eener? nieuwe 
Religieuze 'orde«verbond we*fc 
ESANCISCUS XAVEBIÜS r PM* 
TfcÜS -S.E EÈVBE, JACOBÜS 
LAINEZ , ; A.WON8US JSAIiMEi-
KON'j NtcojtiAAsi 'AhPomm 
BoBADiiiLv en SIMON RODRI* 
GUBZ. Dfe ;»erste leden der 
maatschappij verbonden zich 
in 1534 door geloften in de 
kerk van Mantmartre, al* 
waar nien een gedenkteeken 
zag , dat de herinnering de
zer, gebeurtenis, vereeuwig
de. 'Zij 'begaven zich ver
volgens naar Rome j alwaar 
I*JNAT»ÜS aan paus PAUL,US 
UI. een ontwerp zijner in
stelling aanbood, De stich

ter hoopte, er aulke groote 
voordeélen voorde Kerk uit 
te strekken j dat bij nooit in 
de;ordeider Théatjjnen wil
de- gaan ,J hoezeer de kardi* 
naai GAaKTANUS hem daartoe 
ook aanspoorde, IGNATIÜM 
voegde bij de drie geloften 
van armoede, zuiverheiden, 
gehoorzaamheid,' nög éenè 
vierde, namelijk die van ge* 
hoorzaamheid aan den, Pauf 
van Rome -»•• met betrekking 
tot^ de prediking van het E-
vaiigeliéi in alle gewesten 
der aarde* PAüfcUS UI. h& 
vestigde in 1540 zijnen re* 
geL onder den titel van maat* 
schappij'mn JBSVS* IGNA* 
TIÜS had dezen naam aan zij* 
ne nieuwe krijgstnagt gege
ven , om iaan te toonen, dat 
zijn, oogmerk was de onge* 
loovigen",, -ketter», en al de 
vijanden det Catholijke kerte 
oiidér dert standaard van J« 
C. te bestrijden. ^Zijne kin* 
deren hamen vervolgens den 
naam van Jesuiien aan, naaf 
den. naam dér Kerk van JE' 
sus, welke, roën hun te.lw* 
me gaf» IGNATJÜS , in 1 » " 
tot overste der familie ver
kozen , waarvan hij de vader 
was, had de voldoening de
zelve zich in Italië* Spa»' 
je, Portugal, Dmt*eM<*«d* 
de Nederlanden, in Japan* 
in Sina en in Amerika te 
zien verspreiden. FBANCÏS* 
cus XATËRIUSV en eenige 
andere zendelingen*"»» zjT 
ne maatschappij gevormd* 
bragten zijnen naam tot aan 
de uiterste gtenaen der 
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aarde. Zijne maatschap- | ' 
plj'j dië nog nïet iri Frank- ; 
r#7i had • kunnen ' dóór- ' 
dringen, verkreeg er een -
gesticlit in 1550 , in hctzelf- ' 
de jaar, waarin Juiaus III . , ' 
eane nieuwe bevestigings? 
buile gaf.. Dezelve had er ; 
met gróoteri tegenstand' te 
worstelen.' ' Het parlement 
van Parp», de Sorbonne , 
dè "universiteit, door hare 
vóorregten- en hare regels 
verontrust, verhieven zich 
tegen dezelve. • De-Sorbon
ne vaardigde in -1554 een' 
besluit uit, bij wèlkè zij de
zelve veeleer als "geschikt 
voorstelde totalen ondergang 
dart tot de stichting der ge • 
lodvigen. Het geduld en de 
Verbazende Vfüchten', welke 
de nieuwe otde alom voort-
bragt, verdreven'lai)g2am ér-
hand deze stórnïeü» "De hei
lige ordestichter' overleed 
den 31 Julij 1536. Hij had 
voTgens de geschiedschrij
vers, eene middelmatige ge»' 
stalte, 'eer klein dan groot, 
een kaal hoofd, de «ogen 
vol vuur, een breed voör-
faó-ofd, en' een* haviksneüs. 
töoor de wonde, die hij hij 
Wét' bsleg van Pampeluiia 
had- bekomen , was hij kreu
pel gebleven; en ofschoon hij 
zijn been,-óm':'het wanstal* 
lige van hetzelve te herstel
len , op nieuw had doen bre
ken , bleef hét échter veel 
korter dan het andere. Hij 
had de vervulling van drie 
dingen gezien, waarnaarhi) 
het vurigste haakte: de maat

schappij door dè Opperpries
ters bevestigd, hét*hoek der 
Gveètëlyke oefeningen, door 
den heiligen Stoel goedge
keurd, en de Ctmstititliên 
op alle plaatsen .afgekondigd» 
waar zijne kinderen werk» 
zaan» waren. Zijne maat
schappij bezat reeds twaalf 
pi'övinciën« die zondéi* de 
proféssie-hüizen," ten minste 
honderd . Collegiën' hadden. 
Men telde omtrent het mid
den -der lS .e .eeuw, om-: 

, trént 20,000 Jesiiitén, -tóen 
zij door Paus CLEMENS'XIVW 
(zie dat aïtikel), "Vernietigd; 
werden. Oè geschiedenis 
der - oorzaken , welke ' de'zö 
vernietiging te weeg brag^ 
ten, behoort welligt'hiettöfr 

, deze eeuw; de nakomelinge 
schap zal dezelve-in een duw 

. delijker licht zibrf-; wanneer 
de lijd dezelve op" eenen atV 
stand zal hebben geplaatsty 

; die derzelver waar" ge'zigta»1 

punt uitmaakt. Men* heeft 
deze Religieuzen gezien aai» 
de hoven van Europa '• óvitè 
haald'»» het 'vertrouwen ' gé*"' 

, nieten"- der - koningen t zich 
,. eenen gróoteri naatn' makèh* 

dóör hunne studiën , en door 
; de opvoeding, welke zij aan' 
1 de jeugd' hebben gegeveny 
! in •Sina < de wetenschappen; 
' gaan hervormen, Japan vcfór* 
eenen ti)d Christelijk maken, 
en bewonderenswaardige Wèf--
ten aan dfe wildeft van jPfl-« 
raguay geven. # Het 1* 
roemrijk voor de iftaflfsöhiiiV 
pi), zegt MO*TKSQUIKÜ * de" 
eerste te zijn geweest, dre 
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ÏB de gewesten van '.Ameri
ka, het.denkbeeld der Gods
dienst^ gepaard met dat der 
tnertschelrjkheid heeft ge» 
hragt. Een verheven gevoel 
voor al hetgene, wat zij eer 
noemt, en haar godsdienst
ijver, hebben haar groote 
dingen doen ondernemen, en 
5üj. is. er, in geslaagd." Zij 
fyeeft verstrooide volken uit 
de bosschen gelokt; zij heeft 
hun >eenj verzekerd bestaan 
gegeven.; • zij heeft dezelve 
gekleed; - en wanneer zij. 
Jjawrdoor -niet" meer zou heb;», 
hm .gedaan, dan de nijver-
heïd'.apd^c .de tnenschen ver
meerderen.» zou zij Teeds veel 
fedagn hejbben." *—• * De 
, esuiten > :zegt de abt RJVY-
SA%» de.,Vi['ijsgjeengsten van. 
al degene ,, die het geloof, 
aan de wilde volken hebben 
verkondigd^ zijn steeds be
reid » om , wanneer het,noo-j 
dig 'nwgt. zjjn , den jpartel-
doad te. ^ndejjgaan.V:: GRO?-
Tiüsa hoewel . een. Pjfotes-' 
taut., heeft aan hunne be-, 
gaafdbsd^n, en zeden , hulde: 
toegezwaaid: tnores inculpa-, 
tos, lonas arjes; ten op-, 
zjgte.van welke hij zeid.e„:( 
» dat de heiligheid vap hun 
leven, en de belangeloosheid, j , 
met.welke zij .eene uitmun^ 
tencle opvoeding aarvde Jeugd, 
gaven, hun de aigemeené 
achting ,.had . verworven." 
Magna in mlgum aiit,or\tas ,-
propler vitm sanctimoniam, 
et quia non sumpta mercede 
jttveniw Ulleris. sapientiee 
gne preecepHs imbuitur. 

Deze oude en majestueus© 
boom, voegt er een later 
schrijver bij, door den blik
sem 'getroffen, is, tot in zij* 
ne wortels verdord, en zij
ne laatste takken zijn over 
de aarde verspreid. . Heeft 
de talrijke jeugd, .die onder 
zijne schaduw rustte, elders 
eene zoo. veilige schuilplaats 
gevonden? Wat wordt .er van 
haar? wat zal er van..haar, 
worden , in eene. eeuw ge* 
lijk de ónze?" Men heeft 
opgemerkt, dat de uitroei» 
jing dezer , beroemde orde, 
het tijdvak-der godsdienst!-

-. ge; en burgerlijke omwente
lingen was voorafgegaan, die 
Europa .hebben doen ver
baasd staan ; hetzij dat de 
valsche.wysbegeerte de ver
nietiging, van Jezen binder-. 
paal, .tot ..haa.r, ,\yelgelukken 
als; onvermijdelijk noodzak©* 
lijk heeft beschouwd i hetzij 
dat, de werkzaamheden en 

' diensten van dit groote lig-
; chaam . door een natuurlijk 
>' gevolg met hetzelve verval

lende , de gang der verlei
ding onbelemmerder, en de 

1 verdediging, der ,ware grond*. 
; beginselen , zeldzamer en 

mqeijelijlser werd. Men kan 
' de Levensbeschrijvingen van 
: dezen beroemden orde-stich

ter door MAPPEÏ en Boü» 
HODRS, twee zijner kinderen, 
raadplegen; dezelve SU" 
wel geschreven: de eerste 
biedt al de bevalligheden en 
de zuiverheid der «aal ™n 
het oude Rome aan. JGNA*-
TIUS liet aan zijne volgelm-
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gen ttfee even «êê>be*oenl«> 
de werken, na i l . 0 Geeste
lijketoefeningeh, in bijna 
alle Euro^eéche, talen ver
tolkt,' Men heeft beweerd, 
dat dit werk 150»jaren vóór 
hem,,, in, dë bibliotheek van 
Monte-CqMiM® bestond \ al
waar; de heilige Spanjaard 
gelegenheid hal gehad het
zelve te zien.: Maar hoe kan 
men dit gevoelen overeen-
brèngen, ; met het volslagen 
stilzwijgen, welk men over 
de gewaande oudheid van dit 
wjerk Jieeft gehouden»in den 
tijd, waarin het boek der 
Oefeningen 300' veel gerucht 
maakte ? Do toekenning van 
hetzelve aan GARCJAS CIS-
NEROS , abt Van Manser?at , 
is breedvoerig Wederlegd in 
het Jdurn, kist, ei' litt. 1 
Jnnij 1782 bladz.. 185 — 1 
Januari) 1783, bladz, 11 .— 
2° Constitutiën, welke aan 
den kardinaal van KICHEMEU 
deden zéggen, dat met zul
ke veilige grondbeginselen, 
zoo wel geleide inzigten, 
men een rijk veilig kon be
sturen , zoo groot als de we
reld. Sommige schrijvers 
zijn op het denkbeeld geko
men, om dezelve aan LAI* 
NEZ, tweeden oversten der 
Jesuiten toeteschrijven. Er 
straalt, volgens hen, teveel 
scherpzinnigheid, geest
kracht , diepe staatkunde in 
«oor, dan dat dezelve van 
ïjGNATius isouden kunnen zijn, 
«ie niet geleerd was, en 
voor geene schitterende ga-
*»« doorging: even alsof de 

godsvrucht,' door den Geest 
Gods verlicht, eh.de bestfen-

; dig uitgeoefende deugd , aan 
; eene regtzinnige en gezonde 
rede, »8n den regtschapen en 
waarheidminnenden man , 
niet meer licht en geest
kracht gaven, dan alle men-
schelijke bespiegelingen. De
ze toeschrijving aanLAiNEz, 
Wórdt daarenboven door; daad-
zaken en het erkend vroeger 
bestaan dezer Constitutiën 
wederlegd, wijl d ezel ver eed s-
in 1540 plegtig waren goed
gekeurd, en dezelve aan dui
zenden religieuzen, tot aan 
den dood van den heiligen, 
ordestichter, tot regels en 
wetten hebben gediend* De
ze Constitutiën kwamen voor 
de eerste maal te Rome in 
1558 en 1559, in 5 ,dl.n in 
8.voy in het licht. De laat
ste uitgave, is van Praag j 
1757, 2 dl,« kl. in fol. Er 
bestaat over hetzelfde onder»» 
werp: Regula soeietatis Js-
sut 1582, in 12.raoj en JB«-
tio studiorum, 1586, in 8,.vo, 
zeldzaam.' Het laatste is 
met veranderingen gedrukt, 
in 1591, in 8.yo De bene-
diktijner KONSTANTIJN GAJE-
TANUS, dezelfde, die de 
geestelijke oefeningen, als 
een werk van GABCIAS CIS* 
NEROS , zijnen ordebroeder, 
had voorgesteld , beweert in 
zijn Vindex benedictinorum, 
dat de heilige IGNATIUS zij* 
nen regel, uit dien vanden 
heiHgeh BENEDICTÜS had gs-
put, en dat dezelve in Mon-
te • Cassino, door vier be-

http://eh.de
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riedik-tijnên - was zam en ge
steld. Doch- dit belagchelij -
ke Sprookje doet genoegzaam 
zien, wat-men van het an
dere moet denken. - Zie LAI-
KEK • en STANDONCK.- [De 
stichter der Jesuiten Werd in 
1609 door paus PAÜLUS V* 
gebeatificeerd , en GREGORI-
ufi XV. ging in 1622 tof 
zijne heiligverklaring over]* 

IGNATIUS enz. de GRAVE-
SÓN. — Zie GRAVESON. 

IGNATIUS JOZEF VAN JESUS 
MARIA. — Zie JSANSON (JA-
COBUS). 

ÏGOIilNO DE MoNTEGATINI, 
in 1348 geboren, onderwees, 
gedurende 25 jaren , de ge
neeskunde , aan de univer
siteit van Pisa, en schreef 
het eerst over de baden van 
Pisa in 1410. Nadat deze 
stad onder het gebied van 
JOANNES GALEAZZO , hertog 
van Milane was gekomen , 
deed hij afstand van zijne 
posten , en begaf zich naar 
Lucca, alwaar hij door PAU-
Wjs GUÏNIGI , hoofd dier re
publiek, wel onthaald werd. 
Van daar ging IGOWNÓ̂  kéit 
daarna in dienst over van 
MAtAtfESTA, heer vm PeSa-
ro, met eene jaarwedde van 
500 gouden florijnen. Men 
heeft van dézen geleerde, 
behalve eene verhandeling 
ever de baden van TazAane, 
een ander breedvoerig werk, 
ónder den titel van Iialne&-> 
rum Italim proprietaUèm 

ae virtutibut, dat in een 
zuiverder Latijn overgebragt, 

, en aan den hertog van Fér* 
rare , Bosco D' ESTE ' opge
dragen werd. Men vindt het" 
zelve in de verzameling der 
schrijvers De èalneis, in 
1553, te Venetië, door de 

' GIUNTI'S gedrukt. Volgen» 
het' grafschrift dat men in 
Santa - Maria • Novelle , te 
Florence vond , schijnt het, 
dat IGOIIINÖ zijn leven ein
digde in 1425. c 

IJZEREN MASKER: bet is 
onder dezen naams dat men 
eenen onbekenden gevangene 
aanduidt, met helgrootste 
geheim naar Pignerol gezon
den , en van daar naar het 
eilan d Saitite - Marguerite 
vervoerd. Hij was een man 
van eene meer dan gewone 
ligchaamsgestalte, en van 
eene bijzonder schoone leest» 
Zijn vel was eenigzins bruin 
rriaar zeer zacht, en hij was 
even als eene coquette-vroUW 
bezorgd, om hetzelve in diétf 
staat te onderhouden. Zijn 
grootste smaak was voor het 
fijne linnen, voor kantenen 
andere beuzelïngen. Hij 
speelde op de guitare , e" 
scheen eenèöitfóuflfendftöp* 
voedirtg f e hebben ontvangen^ 
Enkel door hèt geluid zijnet 
stem boezemde hij belang 
in | nooit beklaagde hij aim 
©ver zijnen staat, noch He* 
hij eeöigzingf Mijke**, W*e 
hfj was. In ziefcteft , waar
in hij den geneesheer af hedl* 

t Meettfer ntWfdig htAA 't $a &P 
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dé reizen, wélkè zijne ver
schillende vervoeringen nood
zakelijk maakten, droeg hij 
een masker , ".waarvan de 
kinband .stalen veren had, 
dié hem in staat stelden, 
om te kunhen éten en drin
ken. Menhad last, om hem 
te dooden, Indiêh hij zitih 
jnogt ontdekken; hiaat* wan
neer hij alleen Was, kon hij 
zijn masker afleggen, en dan 
hield hij zich bezig, om zich 
niet stalen tangetjes het haar 
uit den baard te trekken. 
Hij bleef te Pignerol, tot 
dat SAINT-MARS , vertrouwe
lijk officier, en bevelhebber 
vah dat kasteel, het konink
lijk stadhouderschap der ei
landen herins verkreeg. Hij 
nam hem mede naar dat een
zame verblijf, en toen hij 
tot gouverneur der Bastille 
Werd benoemd, volgde zijn 
gevangene hem steeds ge
maskerd. Hij werd in die 
gevangenis zoo wel gehuis
vest als men zulks zijn kan. 
Men weigerde hem niets van 
hetgëne hij vraagde: men gaf 
hem de rijkste kleederen, de 
beste spijzen, en zelden ging 
de gouverneur in zijne te-

, genwoordigheid zitten. Toen 
de markies van Louvois, hem 
voor zijne vervoering naar 
Parij», op Saint Marguerite 
was komen bezoeken, sprak 
h|j hem met ontzag en eer
bied. Deze doorluchtige on
bekende overleed den 19No>-
vemher 1703 , en werd den 
volgenden dag ten vier ure 
«es namiddags onder den 

naam «au MAftCHiïi.1, op het 
kerkhof der parochie van den 
heiligen PAütüs' begraven, 
Hetgeen, wat dé verwonde
ring verdubbelt ,' i s , dat toert 
men hem, naar het kasteel-
van Pigne.ro l zond» er geen 
énkel aanzienlijk man in Eu-
ropa verdween. Deze ge
vangene Was zulks ongetwij
feld ; Want zie hier wat er 
inde eerste dagen gebeurde, 
toen hij op het eiland Sainte 
Marguerite was. ' 'Dé gou
verneur plaatste zelf dé scho
tels op zijne tafels, en ver
wijderde zich vervolgens, na 
hem te hébben opgesloten* 
Eens schreef hij met een* 
mes op een sulveren tafel
bord, en wierp hét bord het 
venster uit,naareene schuit, 
die aan strand , bijna aan 
den voet des torenslag. Een 
visscher , aan wien deze 
schuit toebehoorde, raapte 
het tafelbord óp, en bragt 
hetzelve naar den gouverneur1 

terug. Deze, verwonderd1, 
vraagde aan den visëcher: 
Hebt gij gelezen, wat et* 
op dit tafelbord geschreven 
staat, en heeft iemand het 
in uwe handen gezien ? — 
Ik kan niet lezen, antwoord
de de visscher: ik heb het 
zooeven gevondeny niemand 
heeft het gezien* Deze vis
scher werd zoo lang in hech
tenis gehouden tot dat dé 
gouverneur volkomen over
tuigd was, dat hij nooit gele
zen had, en dat het tafel-
boord , door niemand gezien 
was. Ga heen, zeiöe hij 

http://Pigne.ro
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hmrg& z&t $e& gelnMig 
niet Je kunnen lezen. LA 
(SRANGE-ICHANCEI, verhaalt in 
eenen brief aan den, schrij
ver van , bet," .Année,, Idt.tfc 
faire, dat toen SAINT-MARS 
IJZEREN-MASKER gingj afha
len * on» hepi naar de Bastille 
te vervoeren,, de gevangene 
to)t zijnen geleider zeide: 
WH de koning mij van /iet 
leven doen berooven?—-
JVeen prins/ antwoordde 
SAINT-MARS * uw leven is ito 
veiligheid; gij ' behoeft n 
flechts te doen geleiden. 
> Ik heb , voegt hij er bij , 
van eenen zekeren DUBÜIS-
soN, kassier van den be
luchten SAMÜEL BERNARD, 
die» na eenigen tijd in de 
Bastille te zijn geweest» naay 
het, eiland Sainte'Margwe-
rité , werd vervoerd» verno
men, dat hij met eenige an
dere gevangenen, in eene 
kamer Was, juist boven die, 
welke aan dezen onbekende 
tot verblijf verstrekte: dat 
zij, door de schoorsteen-pijp, 
zich met elkander konden 
onderhouden , en hunne denk
beelden mede deelen; maar 
dat hij, toen deze hem ge
vraagd hadden» waarom hij 
hardnekkiglijk zijnen naam 
en zijne lotgevallen bleef 
verzwijgen , hun geantwoord 
had, dat deze bekentenis 
hein het leven zoude kosten, 
zoo wel als aan degene aan 
welke hij zijn geheim zou 
hejbben geopenbaard." A.1 
deze bijzonderheden bewij
zen, dat IJZEREN MASKER eian 

gevangene van Jiet. grootste 
aanzien was;, maar wje was; 
dan deze gevangene * Het; 
was de her.tog van BEAUFORT • 
niet; wj^hebben zulks in zijl* 
a^ikéV duidelijk genoeg be
wezen. Was het de graaf» 
van ^ERjvfANpöis» 200 als 
znlks de schrijver der i*/ér 
moires de Verse beweert f 
Deze schrijver verhaalt, dat 
deze prins .gewettigde zoon 
van LODEWIJK

 X I V * e n v a n ., 
hertogin JOË LA VAMÈRE, die 
een zeer ongeregeld, leven; 
leidde, en zich sedert lan
gen tijd onverbeterlijk toont 
de, door zijnen eigen vader 
aan de kennis der mensenen 
Werd onttrokken, öm bent 
te straffen over eene klap 
aan den dauphin gegeven» 
Men maakt nog andere gis
singen over het IJZEREN MAS
KER, waarvan geene enkele 
een ernstig onderzoek schijnt 
te kunnen doorstaan- , J K 

SAÏNT-FOIX wil aantootien»; 
dat het de hertog van MojsT' 
MOÜTH (zie dat artikel) «5 
en wederlegt pater ÖRiPW^ 
die deze vooronderstelling 
onwaarschijnlijk had -geoor
deeld. Sommige schrijvers 
hebben hunne gissingen op 
den intendant FOUCQÜET (zje
dat art,) laten vallen, W 
1770 is er in het Journal 
Encyclopédique (A«g«stuS • 
bladz 132), eene verhande
ling in het licht verschenen, 
om te bewijzen, dat deze 
gevangene de secretaris vau 

den hertogvan ¥&*"*£?•• zooalsdeschrijverbeweect» 
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óp bèvè'l van L O D E W I J K X I V * 
wièn hij eenig plan dwars
boomde , opgeligr. Dit ge
voelen voor het overige niet 
zeer aannemelijk, schijnt 
eenigen grond te verkrijgen , 
in bet verblijf van den ge
vangene te Pignerol, alvo
rens naar Sainté-Marguerite 
te worden vervoerd. Som* 
migen hebben op romaneske 
gissingen èene 'gebeurtenis 
uitgedacht, waarbij de troons
opvolging zich in de "waag
schaal vond gesteld, en waar
van het juist daarom* ten 
minste nutteloos'is melding 
te maken ; anderen hebbrin 
het vel van den gevangene, 
werkelijk eenigzins bruin , 
zoo z\vart gemaakt, dat men 
hem als-een Neger kon doen 
voorkomen ," en hebben ge
meend ,' dat deze mismaakt
heid een kind van zeer 
hooge geboorte van de- we
reld had doen afzonderen. 
Men ziet zelfs door de ont
wikkeling dezer Verschillerf-
dtrgeVoëlens, dat de waar-
beid in dezelve nog een ge
heim is . Maar men kan niet 
ontfceïrnert, dat 'het waar
schijnlijkste derzelve, dat 
t6n""'ötttïgfè van dén ' gr*aaf 
vaJrf •'VEffSttHDöïs! is. ' "Pater! 
GRIPPET , en de schrijver van 
het EiWMr'dM DatfphiW, 
vader van LÖDEWMK:..'X"vV, 
schijnen alle moeijelijkheden 
optejossen; Men vindt ver
scheiden bijzonderheden, beJ' 
trekkelijk dit onftertyérjl', in 
bef Dagverhaal van DtiWtitiAV 

-XII. DjïKÏ,. " . " : • ï 

luitenant des konings in de 
Bastille, toen de gevangene 
ér aankwam. Dit Dagver
haal , in de Verhandeling op
genomen , over de verschil
lende bewijzen, welke de 
waarheid der geschiedenis 
van Pater GRIFFET be
krachtigen, is zeer belang
rijk. DÜJONCA zegt n i e t , dat 
het masker van ijzer w a s , 
hij spreekt slechts van een 
zwartjiuweelen masker. Mme 
de naam van IJzeren Mas* 
ker heeft de overhand be
houden, omdat, wanneer de' 
gevangene , de opene plaat
sen der gevangenis overging/ 
men het ' fluweelen masker 
met een ijzeren masker b e 
dekte. Men leest in de gé-

. Waande Memorien van den 
'maarschalk Van RrcHEMEü', 
in 1790 in het licht gege-" 

'ven , dat dezegevangene een 
• tweede zoon van LODEWIJJC 
XIV'. was ,_ eene romaneske 
en ongerijmde hypothesis, 
klaarblijkelijk vvederlegd , ' 
door het verhaal'zei ven, van 
den lasterach'tigen uitvinder* 
Zie Journ, Hist'. et Litt. 1 
Aug. 1 7 9 1 , bladz. 496. 

i ' i ' 

ItDEFONSUS (Heilige), Ièer- ' 
'Iing yan dén heiligen ISIDO-
Rts van Sepilla, eerst abt ' ' 
van Agali, later aartsbis- ' 

• schop van- Toledo-, -was ge-
idurende negen ja ren , dat hij ' 
,deze' ke rk ' bestuurde, het 
sieraad deraelve. Hij óver- " 
leed ' i n ' 667-,' verscheidene* 
werken nala tende , ' waarvan ' 

i 
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het voornaamste IR eene.ïïer\ 
handeling over /ie onophou
delijke maagde1.iSh.heid van 
MARIA, ''••;- ' , 

, *• 'IraEFONBÜS TAN DEN HEl-
MGEN CABOMJS {Pater), regu
lier geestelijke de» Christelij
ke scholen, uit het geslacht 
derTABHITI , werd te Rome in 
1709 geboren, en bragt het 
grootste gedeelte van zyn Ie-' 
ven in_ die at^d door. Hij 
"werd; bemind en,geacht, njet 
alleen in zijne congregatie, 
maar zelfs in de wereld , en 
van de aanzienlijkste perso* 
nen.! Hg maakte zeer goede 
studiën, en «ónderwees in 
eenige, collegiën van zijn in
stituut. JJijne verdienste deed 
hem verkiezen tot on der.wij-
zer .der zonen van JACOBUS 
l ï . , koning van fingeland^, 
KABÈii JEDUARD » sedert den 
dood van zjjnën vader, on
der den naam van pretendent 
bekend, en den hertog, la
ter Kardinaal van . York. 
Pater TARom bekleedde in 
zijne orde, de eervolste pos
ten , zelfs dien van algemeen 
assistent. Doou zijne deug
den verwierf bij de achting 
en d<e 'Welwillendheid van 
den grooten &a«s BENEDIO 
TUS XIV. _ Zyne Heiligheid 
verwaardigde zich t zich van 
hem,, in zij ij^n persoonlij ken 
afcbeid te bedjenen, en had 
hem belast, om &q.,beslui-
1ent uanAondigmgenrenher* 
derlij ke brieven, die in de 
vnlJedige uitgave- zijner wer-
Jk*n door d« zorg van pater 

AZEVEDO, in 174& te Rome 
gedrukt, moesten voorkomen 
uit het ltaliaanschp in het 
Latijn te vertalen. y Bij de 
verschillende bedieningen, 
welke pater TABPITI had uit
geoefend , moet men als een 
bewijs „te meer van zijne zeld
zame hoedanigheden , en van 
bet aanzien, waarin hij stond, 
dien van rector? VW het eer
waardige collegia de propa
ganda fide voegen. J3ij legde, 
dezelve in z^ne laatste jaren., 
neder, oni zich in het novi-
ciehuis zijner orde van den 
heiligen LAtTRENTius in Kor-

ïgo té begeven. Movetl^ 
aldaar vol jaren eaverdien-
sten, den 30 November 179P. 
In het l,e d l der uitgaye 
van de Werken van LAMBBJIJ*; 
TINI (PÉNEDICTÜS XIV-)» '*e 

i V§neiië met vele vermeer*. 
deringen gedrukt, wordt er 
overi dézen geleeden en gao> 
vruchtigen religieus gespro
ken, waarvan de^wtgevers 
de gedachtenis herinneren* 
en lan wien «j ^ n voUer 
digsten lof toezwaayen. Ï....--V 

iLLHABART-r-ZieCHAMBBB 
(FBAÏ?CISCIIS I*HABARTPEI.A> 

'ïwrnviv* (FtAOCüs)' —•• 
Zje; FMNPOWITZ. '_ -":\ 

' . J U ' , koning d e * « » • 
nen,zoonvénTi«)^^ b r

A
a«-

dej van GANÏMBÖES fiö AB-
S A B A ^ , grootvad^van AN, 

CHISES, ontving van de god-

http://maagde1.iSh.heid
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spraak het' bevel, om ee'ne 
stad te bouwen, op de plaats, 
waar de os zou gaan liggen, 
dien hem BYSIS, koningvan 
PArygië, ten geschenke had 
gegeven. Dit iö de stad, 
welke naar zijnen naam X-
Uïini werd genoemd. IMJS 
zette tegen PELOPS, zoon van 
TANT ALüs, den oorlog voort, 
welken TROS aan TANÏAT.US 
had Vetklaaïd, en verdreef 
hem uït zijne staten» Hij 
regeerde 54 jaren. 

IMBERT (JÓANNES), té la 
Rüchellè geboren , advokaat, 
daarna luitenant-crimineel te 
JFontèiiai-le- Vómte, o verleed 
tegeri het einde, der 16e eeuw , 
den roem nalatende van een' 
der bekwaamste patriciërs 
van zijnen tijd ïe zijn. Mèh 
heeft van hem: .1.°' EiicM* 
ridioti jurii ècriptiQaliia , 
doör-TnÉVENAO in het Frahsch 
vergald, 1559, in '4.w — 
2.'0Eerie Praktijk voor 'de 
pltttzaal * onder den titer 
van Instïtutionës forèhsèi••# 
in 8.vo 1541. GpENdys eh 
Au*roMNè hebben aahffiierkin* 
gen op deze boeken gemaakt, 
die eertijds Veel zijn geraad
pleegd m aangehaald. 

iMBËft* (Joïtep GAöaiEt), 
eeu Körthuiaertréöedèr ètt è'en 
bëraömd Schilder, tè Mur* 
seMe, ifl 1684 geboren, Hij 
had lot ëërstën meester SER-
Rfcieif vervolgèris kfeBfitift 
«ft tA« ÖEB IVÏEÏltENi IK dëtt 
«wlèrdom van 34 jarètt < 'è& 

1 ïién af keer tegen de wereld 
opgevat hebbende , begaf hij 
zich als leèke-broer onder 
de karthuizers , en legde zij « 
he geloften af in het karthui-
zer • klooster van Villeneu~ 
ve*les~Avignon. Men stond 
hem toe, om zijnen smaak 
voor zijne gelief koosde kunst 
bot te vieren , en men maak
te hem de middelen gemak
kelijk, niet alleen om dezel
ve uit te oefenen , maar zelfs 
om zijne begaafdheid te vol
maken. Broeder IMBERT Wend
de dezelve aan, om de kat* 
thuizer-kloosters niet schÜ-
derij en té versieren. Hij luis • 
terde er Verscheidene met 
veel smaak op. Meh prijst 
degene, welke hij voor de 
karlhuizèrs van Avignon en 
Marseitle vervaardigde; Heè 
is in dé kerk der laatste, dat 
zich boven het hoogaltaar 
dé schilderij bevond ,'• dié 
men als zijn meesterstuk hé-
schöuwt, dezelve is van eene 
Buitengewone grootte, en stelt 
dé kruisiging voor. De za-

, ïnèhstëllirig van dit s t n k ï s 
rijk en vol vuur, dé teeke* 
nihg zeè'r naattwkeurig, dé 
trap van kracht der kleur 
rièar waarheid, de scbadti-

. #ëh bèwohderinswaardigj'étt^ 
dé ridaüwkëurigheiddër uit-' 
drukking volmaakt wel. H|j. 
Was reeds jtheèr, dan 80 ja-T 
ren , toèii hij zijne êchilde-
rij van dé EmfnAuk^ungeiri, 
dié hét zegel, op zijn én roem*, 
drhktë, vóiédbidèY 'Mèn vindt 
er dezelfde kradit in, als in 

i ' 2 : ••• "' 
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die, werke Hij jonger had 
vervaardigd. Hij bezat eene 
diepe ervarenheid in zijne 
kunst, vverd_ niet door moei-
jelijkheden opgehouden, die 
hij altijd het middel vond, 
om te overwinnen, en door 
zich te oefenen en de goede 
voorheelden te volgen, on
derwierp hij zich niet zoo
danig aan dezelve, dat zijne 
zamenstellingen, schitteren
de van schoonheden, die 
hem eigen waren, en door 
het vnnr der genie bezield, 
niet oorspronkelijk schenen. 
Dezehekwame religieus over
leed in het karthuizer-kloos-
ter van Villeneuve-leS'Avig-
non, in 1740. 

IMBBRT (BiRTHpMMEUS), 
te NMes in 1747 geboren:, 
ontwikkelde reeds vroegtij
dig eenenuitmuntendenaan» 
leg voor de dichtkunde, en 
hegon .zich in de, letterwe
reld bekend te maken, door 
•fat. Oordeel van PARIS, dat 
eene vleijende hoop van hem 
had-doen opvatten ; maar de.» 
;zelve is niet verwezenlijkt 
geworden «door de werken, 
welke 'hij later in het lï«ht 
heeft gegeven. De voornaam
ste z ĵns eene verzameling 
van Fabels en Vertelsels, 
twee Blij'speleneti een Treur' 
spel, MA&IAWAÜ BRABANT, 
Bet gebrek des schrijvers is., 
indien het geoorloofd is al
dus te spreken; eene over
tolligheid van ongedwongen
heid, waarvoor de overweging 
en studie, 4oor hem telee-

ren van streng jegens zich 
zei ven te zijn,' hem zouden 
behoed hebben; maarhij be
minde de gezelligheid en de 
vermaken , en deze beide voor 
elk geletterd man gevaarlij
ke klippen, zijn slechts in 
staat, om den gelukkigsten 
aanleg te verstikken. » Zul
len wij beschuldigd worden, 
van a t te gestreng te zijn» 
zegt de' Schrijver der Trots 
Siècles, indien wij opmer* 
ken, dat in zekere zijner 
Fabelen, het natuurlijke met 
altijd zoo Wel is in acht ge
nomen als het zulks kot) zijn J 
dat hetgehe , hetwelk wij ze
den in de dieren noemen* 
niét overeenstemt, met de 
denkbeelden , welke wij van 
dezelve hebben; dat de ze-
despreuken dikwerf al te on
verwachts komen, «1 noch 
zoo Juist , en «och zoo uit
stekend zijn , als het verhaal 
zulks beloofde; en dat er on
der zijne Vertellingen^™ 
zijn, waarvan het Platte» 
des onderwerps noch door ae 
nieuwheid der wendingen, 
noch door de bevalligheid ««es 

stiils wordt vergoed, ^e™ meer ernstige en verdunde 
censuur, is die welke deal 
te groote vrijheid betren, 
die zoo wel in voornoemde 
Vertelsels als iri oV overi
ge gedichten des schavers 
hee^cht. Hij heeft geduren
de eenige jaren het let»" 
kundige gedeelte va» de» 

Mereure, en dat van net 
Journal Encychpédtgf^ 
«tuurd. Zijne pen heeft *** 
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ook ïn onderwerpen geoe
fend , die het bestuur en de 
staatkunde betreffen. Hij is 
te Parij* den 25 Augustus 
1790 overleden. 

* IMBERÏ (WILIEM) , een let
terkundige werd, te liimoges 
in 1742 geboren. Zijn vader 
hem gedwongen hebbende het 
kloosterleven te aanvaarden, 
trad hij nog zeer jong inde 
orde der benedictijnen van 
den H. MAUBUS. Weinig 
tijds nadat bij zijne geloften 
bad afgelegd, 'protesteerde 
hij tegen dezelve, voorwen
dende, dat zij gedwongen wa
ren geweest, even als of hij 
die verklaring niet had kan
nen doen , alvorens dezelve 
af te leggen» Er volgde een 
proces uit tusschen hem en 
zijnen overste, maar door be
hulp van eenige magtige be
schermers , verkreeg hij•>van 
wereldlijk verklaard te wor
den. Dé benedictijnen verlo
ren in hem niets dan eenen 
slechten geestelijke, en 4e 
wereld won er niet veel aan, 
door--het slechte gebruik, 
dat hij van zijne talenten 
maakte. IWBERT had eene 
even zoo wispelturige als he-
kelzuchtige inborst; en om 
«neer onaf hankélijkheïd in 
het geschrift, dat hij.zieh 
voorgesteld had in het licht 
te geven, aan den dag te 
leggen, begaf hij zich naar 
Ifewied, waar bij zijn be
rucht dagblad ondernam, ge-
Hteldf Geheime staat* en 

•' I 

letterkundige Correspondent 
tie, waarvan er wekelijks een 
N.° in het licht verscheen. 
In dit dagblad ontzag IM
KERT noch de* eerbiedwaar
digste zaken, noch de ver
dienstelijkste personen, en; 
liet zijne pen door zijne na
tuurlijke boosaardigheid be
sturen. Hij begon hetzelvein 
1774, werkte er aan tot in 
1790 én door andere redac
teurs voortgezet* hield-het in 
1793 op, , in het licht te ver
schijnen* Men vereenigde' 

; vervolgens de verschillende 
bladen van dit dagblad, da f 
men onder denzeif den titelf 
in het lieht gaf,nietdedag* 
teekening van ïionden ••, 
{Maastricht) 1787 —* 1790? 
18 dl.n, in 12,»»o, maar zij 
gaan slechts tot het jaar 1785 *-.', 
hoewel, het weekblad te ge
lijkertijd en nog gedurende 8v 
jaren in het licht verscheen» < 
Men vindt veel overeenkomst,-
tusschen dit werk en de£<?*; 

Reime gedenkschriften van 
BACHAÜMONT. Daar IMHBEMP 

.zich echter in zijn tijdschrift 
veroorloofde Öe eerwaardig
ste personen te beleèdi- • 
gen en dat zijne betuigingen 
dikwijls slechts lasteringen 
waren, zag hij zich twee
malen in de Bastille opslui
ten , maar dit strekte niét * ; 
om hem te verbeteren, en 
hij werd'eene derde maal 
veroordeeld, tijdens het in het 
licht verschenen Van zijne 
CAroniijue Scandaleus? of 
Gedenkschriften» em tot de'. 
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geschiedenis van het tegen* 
woordige geslacht te dienen, 
waarvan hij in den beginne 
s{echts een deel in het Jicht 
gaf i en waarin hij de gren
zen der boosaardigheid zelve 
overtrad; wijl het hooit aan 
lieden ontbreekt, die gaarne 
ten koste Van eenen derde" 
lagchen, zoo heeft zijne er» 
gerlijke correspondentie, 4. 
uitgaven gehad, van 1784 
tot in 1790, 5 dl.n De stijl 
van IMBERT in deze twee, 
werken is noch vlug, noch 
zuiver , noch bevallig, enhet 
schijnt, dat hij zich niets an
ders tot oogmerk .heeft voor
gesteld, dan het hatelijke 
vermaak der kwaadspreken d-
h-eü» en lastertaal."Tijdens 
de omwenteling begaf hij zich , 
naar Limoges, waar hij tot. 
besturend lid benoeind werd, 
en door zijne demagogische 
gevoelens, maakte hij zich 
deze keuze waardig. Indien 
hij zich tot dat tijdstip een 
onbeschaamd hekelschrijver 
bad getoond, werd hij ver
volgens de vervolger, der
genen, die het nog met de 
goede grondbeginselen hiel
den , terwijl zijn heersch-
zuchtig en bits karakter hem 
vijanden onder de gemeene'-
bestgezinden maakte. Nazij-
ïie -terugkomst te Parijs, 
hield hij zich Weder met de 
letterkunde bezigen overleed 
er den 19 Mei 1803 , z.o>fder 
door iemand betreurd te wor-
den* Behalve de twee voor
gaande werken heeft men van 
hem: I ,° Tegenwoordige 

staat van Spanje, uit het 
Engelsen Vertaald van E. 
CLARKE, Parijs, .2 dl.n in 
12.nio p i t boek werd verbo
den, ter oorzajke, zegt men, 
van eene plaats waar men 
den ongeregeldeh smaak van 
KAREI, I I I . , voor de jagt 
scheen te hekelen, eenen' 
smaak, welkenLODEWIJK X.V 
toenmaals regerende, deelde. 
— 2.° Verhandeling over 
den oorsprong der. druk
kunst, uit het Engeisch ver
taald, door den leeraar JWm-
LETON , Londen en Parijs, 
1775 j in 8.vo ~- 3.° Wijs
begeerte va%den oorlog, uit 
de gedenkschriften van den 
generaal tr.oïD, door een 
Fransch officier (de, heer Ro-
JIANN, markgraaf van MeS' 
mond} vertaald , 179,01* 1 »»• 
in IS.rao — 4.° Staatkundt* . 
ge en militairegedenkuchnf' 
ten , over den vijandelijke® 
inval- en de verdediging van 
Grofit-BrUtanjiië, door d&n 
generaal LLOYD , 1801, «V 
8.vo IMBERT werkte aaneen 

JI uitgebreider werk over hetj 
lf zelfde onderwerp, toen ö>J 

door den dood verrast Werd-, 
Hij had zijn handschrift aan, 
het gouvernement medeger 
deeld , in welks handen, bM 
gebleven i s , en het is-te.ge-
looven, dat het nimmer «"* 
licht zal zien, daar het belang 
van dien oogenblik voorbij is* 

* ÏMBONA-n (dom KA,REt JO
ZEF) , een religieus der co.n* 
gregatie van den H. BERNAR-
DUS der Boetvaardigheid* 
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tot de prde î an Citeaux be* 
hoorende, uit eene adellijke 
van Coma oorspronkelijke 
faniilie gesproten, in zijne 
orde bekend onder den naam 
van dom KAREI. JOZEF VAN 
DEN HEILIGEN BENEDICTUS , 
werd te Milane, omtrent het 
midden der l ? . e eeuw gebo
ren, en onderscheidde zich 
in zijne congregatie door ge
leerde werken , en eene die
pe kunde. Hij had zijne ge
loften afgelegd te Rome in 
de abdij van de heilige Pu-
DENTIANA, en had aldaar tot 
meester den beroemden Ju-
MÜS BARTOLOCCI, tot dezelf
de orde behoorende, en leer
de grondig onder hem de 
Griebsche en Hebreeuwsche 
talen, Hij onderwees te Ro
me de godgeleerdheid en het 
Hebreeuwsch. BABTöliOCCi 
had slechts 3 deel en van zijne. 
rabbijnsche bibliotheek in 
het licht gegeven, en het 
vierde onvoltooid gelaten. 
IMBONATI biragt hetzelve ten 
einde , en gaf het in. 1693, 
zes jaren na den dood vart 
zijnen meester in het licht 
(Zie BARTOLOCGI). Bet vol
gende jaar voegde hij er 
een vijfde deel bij, hetwelk 
hij liet drukken , onder den 
titel van Bibliotheca latiho-
hebraica, 1694 — 1696 j 
2dl.n in fol. Men heeft van 
dom IMBONATI , andere wer
ken, te weten 1.° eene ver
handeling over de maten en 
mnten derHebreërs, 1662. 
— 2.° Eene gewijde tij dr e-> 

B. 53ft 

kenkunde van de stihepping 
der wereld tot de geboorte 
van J. # 1 6 9 4 , 1 dl. in 
fol. Het Journal de Tr'ë* 
vouX schrijft hem nog toe: 
Chrotticon' tragictm, tive 
De evetltibus tfagicis prin-
cipum, etc. Rome, 1696, 
in 4.t<> Eindelijk «ene wijd-
loopige en geleerde verhan
deling, waarin hij tegen dë 
Joden, de komst van den 
Messias bewyst. 

IMBÏSE fJoANNES Ö') is-be
rucht in de "geschiedenis dót< 
zamenzwéring vart dë Vla-' 
mingen tegen Spanje» H$ 
was een trotsch, gierig en 
heerschzitchtig W»an, maar 
wyl de stad 6e»d hem hare 
vestingwerken en verschei
den gestichten te danken, 
had, zoo had hij de lief do
en achting der Gentenaren1-
verworven. Men verhief hem 
tot burgemeester. Hij maakte 
gebruik van het gezag,' 
hetwelk zijn pest hem séhonk* 
om in 1579 de GéntenaVèö: 
tegen de Catholijkén te doen 
opstaan. Niet tevreden, van: 
al de Geestelijke goederen 
verbeurd te hebben verklaard,' 
lieten zij dezelve openlijk 
verköopen , vernielden _ de 
kloosters en kerken, en be
letten geheel en al de uit
oefening van de Catholijlte 
godsdienst. Hun doel, was, 
om zich niet alleen aan hel 
Spaanscho gezag, maarielfs 
aan dat der staten te ont
trekken. Zij haalden # r % -



m I M B. - r I M P. 

ge en Jperen tot hunne par
tij over, en plaatseiï , er 
stadhouders, even gelijk in. 
de steden Bender.monde t 
Oudenaarden, Aalst en in 
al de andere kleine plaatsen 
van Vlaanderen. Zij ver
zamelden, al de klokken der. 
kerken, en door er koper 
en metaal bij te voegen , goten 
ssij een aantal stukken ge-
schuts. Maar nadat de prins 
van Oranje zich van Gend 
had meester gemaakt, ver
dreef hij er den twiststoker 
M t , die hetzelve aan het 
muiten had doen slaan. Toen' 
eenigen tijd daarna , IMBYSE 
weder tot pligfr en gehoor
zaamheid . aan dën koning 
van Spanje, zijnen wettigen 
vorst, wilde terngkeeren, 
maakten de muitelingen zijn 
proces op, en hijVwerd in 
1584onthoofd. 

IMHOFP (JOANNES WlIilEM), 
een beroemd' geslacht reke
naar uil eene adellijke fa
milie van Duitschland, in 
172& overleden, had eenë 
lange studie gemaakt van de 
belangen der vorsten, van 
de omwentelingen der sta
ten, en van de geschiedenis 
der groote familien van Eu-
ropa. Men heeft van hem 
verschillende werken: l.° 
Denotitia proceritm germa-
ni(B\ Tubingen, 1732 en 
1734, 2 dl.n — 2.° Hisioria 
genealogica lialice et Ris-
jpaniee, Neurenberg, 1701, 
in fol.—JPamiliarum ïtaliee t 
Amsterdam y 1710, in fol — 

Familiaruni Hispanim lïeip-
zig, 1712, ïn M. — Üalltos, 
1687,in fol. — Portugalliét 
Amsterdam, 1708, in fol. -r-« 
Magnce-Brïtaknice cum ap-
pendiee, Neurenberg," lt?9ü 
en 1691, 2 dl.n in, fol, — enz. 

,' 'IMOI»A. — Zie JOANNESVAN; 
IMOIIA en TARTACSNI. , 

iMPERIAIil (JoANÏfES B A P -
TISTA), te Viceneeitiltaliè, 
in 1568 geboren> en in.lfi23 
overleden, oefende met ve^l 
roem , in zijne gebooyteplaats^ 
de geneeskunde uit. . De 
Venetiaansche republiek, de 
stad Messina en vele'anderei 
beijverden zich, omhemaan 
VÏcence Ie onttrekken, maar 
hij verkoos steeds zijne me
deburgers boven vreemdelin
gen. , Deze arts beoefende 
ook de dichtkunde: nn 
trachtte CATULMIS nateyol-
gen , doch naderde hetniuet, 
dan zeer in de verte. M 
bestaat van h e m : £ W » f * 
rum exeroit&tionum «?r»,. 
duo, Venetië, 1603, w4. t 0 . 

IMPEBIALI (JOANNES), ™<*£ 
van den voorgaande»„in ' ^ 
geboren, is in de faculteit 
der geneeskunde, en i n £e t 

gebied der letteren meerbe
kend dan zijn vader. We» 
heeft van hem'. 1.° M»*a' 

•.urn historicnm, in 4.t°, rene" 
« ë , 1540. Dit is eene ver
zameling van geschjedtn"/ 
dige Lofreden. — 3- ^ w " 
sceum physicum, sim de nu* 
mano ingenio, met het vo. 
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lige gedrukt. 

, IMPEHHH (JOZEF , BENA-
THJS) , kadinaal, te Genua in 
1651 geboren,, en te Rome 
in 1737 overleden, werd dooi
de paussen in verschillende 
aangelegenheden" gebruikt , 
en bragt dezelve altijd met 
geluk ten einde. In. het 
conclave van 1730, ontbrak 
hem slechts eene stem, om 
tot paus verkozen te worden. 
Zijne gedachtenis ïs dier
baar aan degeletterden, door 
het geschenk zijner rijke 
boek verzameling, , hetwelk 
hij al stervende aan het pu
bliek deed. Dit is eene der 
sieraden van Rome. 

INA I koning van Westsex, 
in Engeland, maakte zich 
beroemd door zijne verschil
lende krijgstogten, tegen de 
meeste zijner naburen , die 
zijne rust stoorden. Hij beves
tigde die zijner staten , door 
wetten vol wijsheid, (door 
SPELMAN in het licht gegeven). 
Na een roemrijk bestuur van 
37 jaren, begaf hij zich in 
726, in bedevaart naar Koffie, 
touwde er een Engelsch colle
gia, en legde tot onderhoud 
van hetzelve aan elk huis van 
z iJ n ri.]fe» jaarlijks een' stui
ver op. Deze belasting, Ro-
mescot genaamd, werd later 
doorOppA, koning van Mer~ 
de, op al de huizen van Mer-
cië en Estangliê toegepast: 
en wijl het geld, dat dezel
ve opbragt, op den feest

dag van den H . PETRUS te 
Rome, werd afgeleverd, zoo 
noemde men deze belasting , 
de Sint Pieters penning. 
De paussen beweerden i n 
het vervolg, dat zulks eene 
schatting w a s , welke de En-
gelschen verpligt waren aan 
den H PETRUS en zijne op
volgers te betalen (Zie Ë -
THULPH). Hij legde de kroon 
neder , op verzoek der ko
ningin, die met hem te Ro
me het kloosterleven om
helsde. HPJNSCHENIUS , heeft 
in de Acta Sanctorum, on
der den 6 februarij, het l e 
ven van INA geleverd. 

INACHUS , eerste koning 
der Argiërs , in den Pelo-
ponnesus, omtrent het j aa r 
185* vóór J . C . , was de va
der van PHORONEUS , die hem 
opvolgde, en van I o , die 
door JUPITER bemind werd* 

* INCHBAM} ( E L I Z A B E T H ) , 
eene tooneelschrijfster, werd 
in 1756 , in een dorp van 
het graafschap Suffolk ge
boren. Daar het lezen van 
romans hare reeds al te va* 
rige verbeelding opgewonden 
h a d , wilde zij haar geluk 
beproeven; en , een pakje on
der den arm , verliet zij het 
ouderlijke hu i s , in den ou
derdom van 16 jaren. Dit 
onvoorzigtige besluit had ook 
tot oorzaak de eenzaamheid, 
waartoe haar vader haar ver
oordeeld had , d i e , daar hij 
de zusters van ËMZABETH » 

1 5 
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in de wereld wilde doen voor
komen , haar hetzelfde voor-
regt niet deed genieten , uit 
hoofde van een gebrek aan 
het spraakorgaan , dat zij van 
natuur had. Na aan vele ge
varen blootgesteld te zijn ge
weest, te Londen aangeko
men zijnde, maakte zij ken
nis met eenen tooneel speler 
van hiet tooneel Drury-lane, 
INCHBALD genoemd , die haar 
huwde en haar.••zijn beroep 
deed volgen. Mistriss ÏNCH-
BALD trad in verscheidene 
tooneelen van (kroot-Brittan* 
fiie op ,. niettegenstaande ha
re stameling, en maakte, veel 
opgang» Na den dood van 
haren man verliet zij het too-
tteel waarop haar gedrag vrij 
Van berisping was, en gaf 
zich aan de letterkunde des 
tooneels over. Haar eerste 
stuk 1.° Ik zal u zeggen, wat 
het is , bleef langen tijd zon
der gespeeld te worden, tot 
dat zij een klein blij spel ver
vaardigde. 2.° De nederda* 
Ung des luchtbals, dat veel 
opgang maakte en dat eene 
hekeling was der luchtbal
lons , die men kortelings ont
dekt had. (Zie GUSMAO en 
MONTGOMHER). Op deze stuk
ken volgden andere minder 
toegejuicht, zoo als: 3.° Be 
schijn is tegen hen. 4.° Be 
gelofte eener weduwe» 5.° 
Met kind der natuur. 6.° 
Middernacht. 7.° De zaken 
Zijn alzoo. §.6 Be gehuwde 
man. 9.° Be hunrliedent 
iedereen heeft zijn getrek. 
10.° Be dag der verloving; 

1.1 «o. Be vrouwen zoo als zij, 
waren, en de meisjes zoo als 
zij Zijn. Mistriss INCHBALD 
heeft ook Romans in het licht 
gegeven, zoo als. l.°.Een* 
voudtge geschiedenis 1791, 
4 dl.n in; 12.no. , - 1 - J e 
kunst èh de natuurt 17ab» 
2-dl.n in 12.to0 Deze twee 
romans zijn, in hetFransch 
vertaald , door den heer DIM-. 
CHAMPS. Men moet aan Mis
triss ÏNCHBAtD het regt doen 
wedervaren, dat zij ae ze
den in al hare werken ont-
zien heeft, en dat zij eene 
zuivere zedeleer lot grond
slag hebben. Tegen het ein
de van hare loopbaan, bad 
Mistriss INCHBAI.D zich naar 
Kensington begeven, waar. 
zij den 1 Augustus 1821 in 
den ouderdom van 65 o-
verleed. Men haalt va"Je- • 
ze schrijfster verscheidene 
trekken van weldadigheid aan 
en ondanks hare Schoonh«d 
heeft zij altijd éeazeerdeugd. 

zaan, l e v e n s e i * . fcl « g 
Roomseh Cathohjk. N» £ 
haar testament 50 ponden 
sterling aan «e Gath»J s o c i t e i t % a n ^ « ^ , e n h u p 

aati de behoeftigen gelaten^ 
hebben, beval z i j ; « ^ « ^ T lijk, dat men de mis ged«fl 

rende hare uitvaart iMtgU* 
bij de Catholijken geb«»J* . 
iijke plegtigheden zoude « p 
dragen. Mistriss I f * * * ? . 
had" de gedenkschr.ften va« 
haar leven geschreven , » " « 
zij beval a l v o r e n s . * • £ £ » 
dat men dezelve »*."?%,,-. 
wierp. Men weet niet.of de-

http://12.no
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ze wil ten uitvoer is gebragt. | 

« INCHOPEJR(MEI,CHIOB) , een 
jesuit, te Ginsin in Neder-
Hongarije, in 1584 gebofén, 
onderwees langen tijd te MeS-
sina de wijsbegeerte, de wis* 
kunde en de godgeleerdheid. 
In 1630 gaf hij èen boek in 
fol. in het licht, onder de
zen titel. EpistoJ,a B, MA* 
ntJE Yirginis ad Messinen* 
sis veritas vi?idicata. Dit> 
werk in 1632, te Viierba in 
fol, herdrukt, en waarin hij 
waande bewezen te hebben, 
dat de heilige Maagd aan de 
burgers van Messina had ge
schreven, wikkelde hem in 
veje onaangenaamheden. Ver-
pligt, om naar Rome te gaan , 
ten einde zich te regtvaar-
oMgen, wegens de beschul
digingen , die men,tegen hein 
had aangelegd , kwam hij er 
van vrij, door den titel van 
zdjn werk te veranderen, en 
er daarenboven eenige ver
anderingen in te brengen. 
Hij bragt verscheiden jaren 
te Rome, bemind en geacht 
door, en overleed te Mila-
M, den 28 September 1648. 
Men heeft van hem verschei
den voortbrengselen; onder 
anderen: l.° Annalium ec-
clesiasticorum regni Hunga-
ries, tomus primus, 1644, 
in fol. een. werk vol naspo-
ringen: er bestaat slechts 
het Ie dl. van , te Presburg 
in 4 dl.n in S.vo herdrukt. 
-*- 2.° Historia trinm ma-
gorum, 1639, in 4 » —3.° 
Verscheiden Werken of <tt de 

Sterre' en natuurkunde waar
van men de lijst kan zien in 
de 3Iemoria Hungarorum« 
van AiiEXis HORANYI. —4.° 
Be sacra hatinitate , 1638, 
in 4.tö — Men schrijft hem 
ook het in het Fransch ver
taalde en te Amsterdam in 
1722,' onder den titel van.' 
Mvnarchie des Solipses, in 
12.w> gedrukte werk toe; 
maar dat anderen beweren te 
zijn van JDLIÜS CLEMENT 
SCOTTI , ex-jesnït. Wat hier 
ook van wezen moge, hetzel
ve is een tafereel der staat
kunde dier maatschappij, zoo
danig als de schrijver dezel
ve, opvatte. De abt BOURGE
OIS , die te Rome was , toen 
het werk voor het eerst in 
het licht verscheen, beweert, 
dat INCHOFKR , door den over» 
ste en de bijzitters der je -
suiten ten dood veroordeeld 
zijnde, des nachts werd'weg 

; gevoerd, en door paarden, 
die aan, gene zijde van den 
Tiber 9 in gereedheid ston
den , Vrij ver werd weg ge-
bragt, doch , na op bevel van 
Paus INNOCENTIÜS X terug
gevoerd te zijn , zag men hem 
den volgenden morgen op het 
collegie der Duitschers. Men 
kan over deze bijzonderheid, 
welke pater OODIN heeft we-
derlegd , en die zulks niet 
behoefde te zijn, het 35e dl. 
der Memoriè'n van NICÉ-

I «o,V, van bias. 322 tot 346 
raadplegen . * . . INCHOPEB 
is de eenige jesuit, welke de 
schrijver van het critisch 

I Woordenboek in 6 dl." (de 
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abt BARRA£) welmeenend ge- ] 
prezen heeft* Hij zegt met 
zijne gewone lief taligheid , 
* dat pater OUDIN , als een 
bezetene tiert , om het werk 
aan iNCHOFERte ontweldigeh.,' 
en hetzelve aan SCOTTI, ee-
nen anderen zijner orde
broeders toe te kennen." Maar 
wat is er na dat alles aan 
gelegen, of dit werk van den 
eenen of van den anderen zij? 
is het wél der moeite waar
dig , een achtbaar man, om 
een slecht boek te beleedi-
gen ? Voor het overige het 
oorspronkelijke van dit Werk, 
werd in 1652 te Venetië, 
met den naam van INCROFER 
gedrukt* 

, INDACUNE. -T- Zie JOANNES 
' VAN.HAGEN.'' 

iNDATHXRSttS» — Zie ÏDA-
THYRSUS. 

* INES BE GASTRO, een in 
de Portugesche en Spaan-
sche Jaarboeken beruchte 
naam, en die een voorbeeld 
van de buitensporigheden op
levert, tot welke de driften 
kunnen geleiden , dan zelfs 
wanneer zij een wettig doel 
hebben, maar hetwelk men 
niet 'in de palen der rede 
weet te houden. PETROS 
FERIMNAND DE CASTRO uit 
eene beroemde Spaansche fa
milie met de koningen van 
Spanje en van Portugal ver-
maagscbapt, was zich in dit 
koningrijk komen vestigen, 
11$ plaatste zjine dochter 

I N C. - I N E . 

INES , nog zeer jong, bij de, 
vorstin CONSTANTIA, echtge-
noote van den infant don PE« 
DRO , oudsten zoon van At-
FONSUS IV. De teederste 
vriendschap vereenigde CON
STANTIA en INES ; en de vroeg
tijdige dood van CONSTANTIV 
veroorzaakte eene zóó leven
dige smart aan de ziel van 
INES, dat zij de erkentelijk
heid van den infant opwek
t e , en dikwijls onderhield 
hij zich met INÈS over de 
deugden der echtgenoöte, die 
hij verloren had. JDe droef* 
hëid van don PEDRO bedaar
de langzamerhand', en maak
te plaats voor eene vurige 
liefde voor INES ; ongeluk
kiglijk deelde zij dezelve roet 

hernenwerdzij het voorwerp 
van de afgunst der hovelin
gen. Deze vreesden dat de 
verheffing van INES teveel, 
invloed aan hare twee broe
ders ALVAHO en FEBDINANÖ 
DS CASTRO zoude geven, 
wier geboorte hen daar
enboven , de aanzienlijkste 
posten waardig maakte. M} 
wekten dus de aandachtvan 
den koning op, over de dritt 
van zijnen zoon, vooreene 
te edele vrouw, om zien te 
laten verleiden, en dienaar 
eene kroon kon dingen; maar 
de infant was alle hinder
palen voorgekomen, door een 
geheim huwelijk met INES. 
Hij had reeds tvtfee zonen DIJ 
haar verwekt, toen 2»JnJ a ' 
der hem beval, zich tot een® 
verbindtenis vbortebereiden. 
De infant de onmogelykheio 
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bekend hebbende, waarin hij 
was om te gehdörisamen, be
val hem de koning van toe» 
vlagt tot de echtscheiding te 
nemen; maar don PEDRO stel
de er zich standvastigli}k te
gen. = AÏFONSUS begaf zich 
zonder iets aan zijnen zoon 
te zeggen v naar Coiébfa , 
in het eenzame huis, waar 
INES met hare twee kinde
ren woonde. De schoonheid 
en de .tranen van INES , het 
gezigt van deze kinderen 
ontwapenden hém «maar bij 
de terugkomst in üijn paleis 
deden de raadgevingen van 
drie hovelingen, zijne gun
stelingen , die gevoelens van 
medelijden en toegevendheid 
weldra verdooven. Deze ho
velingen waren AI»VARBS GON-
ZALEZ, PETRUS-COELHO en 
DIEGO toPEZ PACHECO, ver« 
klaarde vijanden van INÈS. 
Haar dood besloten zijnde, 
belastten zich deze drie za-
mengezworenen, met deeer-
looze rol van moordenaars. 
Op den oogenblik dat de in
fant zich op dejagtbevond, 
kwamen zij met het aanbre
ken van den dag te Coim* 
bra aan , drongen heimelijk 
ü\ de kamer van INES< die 
sliep. Door het geraas ont
waakt, ziet zij drie dolken 
tegen hare borst gerigt, hare 
gebeden, hare tranen kon
den hare beulen niet tot me
delijden bewegen; zij door-
Staken haar, en verzekerd , 
<lat zij niet meer adem haal
de , vlugtten zij naar vreem
de landen, om de wraak van 

don PEDRÖ te ontkomen. De 
infant kwam altijd bij de te
rugkomst van de jagt , zijne 
echtgenoote bezoeken, en 
zijne kinderen omhelzen. Hoe 
grievend was zijne smart, 
toen hij haar in haar bloed 
vond zwemmen en van het 
léven beroofd ! Hij vernam 
weldra de namen der moor- , 
denaars van zijne echtge
noote. Niet'kunnende twij
felen , dat zij naar de toe
stemming van den koning, ' 
zijnen vader , gehandeld had
den , stond hij tegen hem op , 
en gezamenlijk met de broe
ders van INES verwoestte hij 
de landstreken, waar de leen
goederen der moordenaars ge
legen waren. De burger
oorlog stond op het punt van 
dit schoone rijk te verwoes
ten; maar de beden, de tra
nen der koningin bedaarden 
eindelijk de woede van de
zen oproerigen zoon. Wei
nig tij ds daarna stierf At-
FONSUS IV. (in 1557) en don 
PEDRO beklom den troon* 
Zijne eerste zorg was de 
moordenaars van INES te doen 
opzoeken. PACHECO was in 
Frankrijk gestorven; PETBUS 
deWreede leverde GONZALEZ 
en COELHÓ aan hem over, 
die: naar KastiZië gevlugt 
waren j en gevankelijk naar 
Portugal gevoerd werden» 
Na verhoord en tot den dood 
veroordeeld te zijn, en na 
zelfs in de tegenwoordigheid 
van don PEDRO, de wreedste 
folteringen uitgestaan te heb
ben , plaatste men hen op 
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het schavot», waar dé beul 
hun het hart door de schou
ders uitrukte, dat nleni Hl-
lende aan ded nieuwen ko* 
ning aanbood, aan Welken 
deze gruwelijke wraak den 
bijnaam van den Wreede deed 
geven» De verminkte ligr 
cbamen van GONZALEZ en van 
GÖËMÏO werden verbrand en 
hunne asch in den wind ger 
worpen^ Nadat don JPEDRO^ 
de staten van zijn koningrijk 
bjj een geroepen had, liet 
hij Voor den Pauseljjken nun
tius de kinderen van INES 
erkennen, wier Jigchaam op-
gedolven werd. Op eènen 
troon geplaatst, - versierde 
don PEDRO zijn hoofd met 
eene kroon ën deed deze ont
zielde overblijfselen huldi
gen. Hij liet voor dezelve 
Vervolgens een heerlijk ge-
denkteeken, in het klooster 
vaft Alcohazas «prigtén en 
eên ander voor hem zelven* 
bestemd, naast dat van INES: 
wier lijkpiegtigheid, ge
durende den nacht met den 
grootste» luister plaats had. 
Van Lissabon tot Alcobazas, 
waren de beide zijden van 
den weg, met zwarte kaar
sen verlicht. Al de gróoteri 
van Het rijk <joor den ko
ning" i de prelaten en de af
gezanten voorafgegaan, : wa«> 
ren er bj| tegenwoordig. JPE-
TRUi l* hertrouwde niet, hij 
stierf in. 1567.4 tweeënder
tig jaren na den dood van 
INES. Huri oudste zoon FER-
DINAND:. volgde zijnen vader 
op» He* treurige', eirids. van 

INES beeft éen treffend bp 
dicht aan CAajoëNs geleverd; 
het is andermaal ten tooneele 
gevoerd door GALDERON in 
zijn tooneelspel van REYNAR 
despues de piorir {REINIER 
na den doifdy Andere Fran-
sche en Engelsche tooneel-
kundigen, hebben over «dit 
Zelfde onderwerp gehandeld; 
LAWQTTE heeft er een treur
spel van gemaakt $ en een 
ander is onlangs inden Fran-< 
schen schouwburg ten ioo-
tieele gevoerd j onder den ti
tel van PBÏRÜS van Por* 
tugah 

ÏNCEiiBERG*. --— Zie ' E N - ; 
GELBERGE. 

INGEÏJBIIRGA Of ISBERÖA, 
dochter van VVAi'riEiviAii 1 >" 
koning van Denemarken, 
trad in 1193 in den echt met5 

PniiitPPüsAUGUSTUS , koning 
van Frankrijk» Deze vorst 
vatte tegen haar reeds op 
den bruiloftsdag eerien onor 
verwinnelijken afkeer op ,*• 
en, onder Voorwendsel van 
bloedverwantschap, liet hij 
reeds in de 4e maand inee-
né verg'adering van.bisschop-
pen en heeren, te Compieg-
ne gehouden, zijn huwelijk' 
als nietig Verklaren. Eene
zoo fenelle verandering, ken-* 
scheÉstej of vele ligtzinnig-
hèid in den echtgenoot, of-
groote gebreken in de ecftt-
getioote. Zonder daaromtrent' 
verklaringen te geven , ver
bande de koning de konin* 
gin «ter Mtmp**i en ""<* 
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jaren later, trad hij op nieuw 
in den echt met AGNES DE" 
MERANIE. INGELBURSA be
klaagde zich , bij den Paus ; 
e,n na twee kerkvergaderin
gen, de eene te Dijoiv in 
1199, en de andere te Sois-
sons in 1202 gehoude,n , zag 
zich de koning, uit' vreeze 
vpor den kerkèlijken ban, 
verpligt zijne vrouw te er
kennen. Hij nam haar, ech--
ter eerst na verloop van 12 
jaren terug, en liet haar bij 
zijnen uitersten wil 10,000 
livres na. Déze vorstin over
leed i te CorbeU', in 1236 , 
iq den ouderdom van 60 ja? 
ren , in de gevoelens van gods
vrucht, «welke haar.ge^uren* 
de haar Jeven bezield had-
dei». 2t\) werd begraven in 
de kerk; van een klooster, 
hetwelk;.-«ij-in de nabj|heid 
dier "stad gesticht bad,' al
waar men dit grafschrift zag: 

JHic jacet ISBERGHS. regum ge-
' nerosa, própago, 
Regia, quod Regis fuik uxor, 

signat fmago* • . ,'; 
Plore nitens «vorum, vixit pa-

tre rège Dahorüm 
ïticly ta, JFrantioiüm regis adèp« 
"ta torum. 

Nobilis hujuserat, quod in or-
tiï saiiguine «laro ''. '•.';., 

InVénie»* raro, itieüs pia«casta 
caro ' 

Annus millenus aderat decies* 
quevicenus, 

Ter duo, terque decem, cum 
aubit illa necem. .•;•••• 

INGENHOUS (JOANNES), een 
genees- en natuurkundige, 
te Bteda in 1730 geboren, 
alwaar hij de geneeskunde 
gedurende twaalf jareh uit

oefende, Hij stak f vervol
gens naar Engeland over, 
alwaar hij zich door zijne 

: genezingen en schriften be
roemd maakte* Hij was in 
dat land gekomen, ten ein
de zich in de' wijze te oefe
nen, welke SUTTON ter in»; 
enting van de kinderziekte 
had uitgevonden. In 1768, 
begaf .hij zich naar Weénen ,*•,. 
door zijnen roem aldaar Voor
uitgegaan , , had hij de e.er»< 
de, beide aartshertogen en 

"\ eene aartshertogin in te en
ten. De ikeizerin,; MARIA., 
THERESIA schonk •••hein deni 
titel van vrijheer, en eene: 
jaarwedde van 600 gulden. 
Deze arts schreef met de
zelfde • gemakkelijkheid in 
het Hoogduitsch, inhetEn-
gelsch, in het Fransch, in 
het italiaansch , in het La- ; 
tijn , als in het Nederduitsch. 
Men heeft hem' nuttige ont
dekkingen ,te danken , be
trekkelijk de toepassing der 
schei- en natuurkunde öp dè 
physiQlQgie en geneeskunde., 
Hij bragt een groot gedeelte., 
van zijn leven -in Engeland-
door, enToyerleed te Bowood-
Parh* bij, lionden, den 8 
Sept, 1799. Hij is de schrij
ver' van verscheiden werken * 
waaronder} t.°JSova, tuta, 

facilitqtte methodus curandi 
calcnlum» Scörbuttim, po-
dagram j e t c , detiruendiqué 
vermes in córpore hymanQ 
nidulantes , Leyden, 1778 , 
in # to ; in het Hoo.g«d« ver
taald, Weenen* 1781* in 
8.vo. — 2»* Proeven óver 
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de gewassen enz., iti het 
Engelsch, in 1779, in 8.vo, 
door 'den schrijver zelven in 
het Fransch en Nederduitsch 
Vertaald; 

'f : . " • ' \ ' " ' • ... ' , • ' . ' . 

•'-" INGENÜUS :(DÉCÏtóUS = - :Lffi-
Eros), landvoogd van Panno-
tiiè't onderscheiden door zij
ne krijgstalentèn, liet zich 
door de troepen van Mtësië 
in 260 als augustus verkla
ren. De volken ^erkenden 
hem in de hoop, dat 'zijn 
moed hen voor dé invallen 
der Sarmaten zoude bevrij-
den. Nadat keizer ÖAfcMË-
Nus den opstand van INGË-
NUUS had vernomen, trok' hij 
tegen hem op, ën overwon 
hem bij Mursa. De over
winnaar liet het grootste ge
deelte 'der volken en solda>" 
ten van Ü/flwie. over den kling 
springen} en hij schreef bij ? 
deZe gelegenheid aan een'-
zijner officieren: « Dood, 
Vermoord, mits zulks Met • 
al te hatelijk schijn e, en dat 
mijne gramschap «Ontvlam-
nie . . , " Het lot van. INGE-
NÜÜS i s onbekend; sommige 
zeggen, dat hij na dé over
winning van GALUENUS door 
zijfté soldaten vermoord werd; 
anderen Verzekeren,' dat hij 
zich zelven van het leven 
beroofde; Hij had'den ge
vaarlijken titel van keizer 
slechts*-eenige matmden ge-
dragen.' ...;• •: 

* INGOUF (FRANCÏSCOS Ho-
BBKTUS), een graveur, té 
Parijg in1747geboren, had 

tot nieester JACOBÜS PHIMP-
PART. Hij heeft vele zeer 
geachte platen nagelaten, zoö 
als de terugkomst van den 
landbouwer; de wildstroó-' 
per, aan de vrijheid weder» 
gegeven, beide naar BENA-
ZBCH; de geboorte volgens-
RAPHAëL, eene andere 'ge-' 
boorte volgend RiCHEBAkA;' 
dit zijn zijne beste voort
brengsels. INGOUF heeft 
daarenboven vele ondërwer-; 
pen gegraveerd voor dé ReiÉK 
in Egypte••* en^die Vaneden 
heer LAS CASAS. Deze 
kunstenaar is dés te lofwaar
diger- door dé onvermoeide 
zorgen, die hij altijd aan 
zijne ofldé moeder bewezen 
heeft; hét was, om het be
staan dèrsselvé te verlengen, 
dat hij zich aan eeneh onver-: 
moeiden arbeid overgaf. _ «»J 
is te Parys dèn 12 JiMU1; 
1812 overleden". 

'iNGOÖtT (NlCÖtAAS lIotiE-
WÜE), «en j e s U i t , t eG^ , r* 
geboren, en in 1753, inden 
ouderdom^Van M jaren over-
leden, Jegde. zich toe^op^ 
kanseiwelsprekendhejd. .-«»• 
in^de hoofdstad te ^ij» i f " 
gejuicht v ^ r e d i k l e ^ f ^ 
rende de vaste van1735 aan 
héthofy en:oogS«e;:gèeheft 
minderen, lof in , dan 'e rf 
rijs. De juistheid, deinaauW-
keurigheid der ontwerp^, 
de kennis deT zeden, ^ 
schetuteM' "zijne leerreden, 
maar mm vond een weinig 
gemaaktheid inzi jnen *jg ' 
en ïn süjnö'gebaa»denv «IJ 
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is het,; die, het 8.e dl. van 
de Nouveauté Mémoir'e* etc. 
[JSienwe Gedenkschriften der^ 
niissiën van de maatschappij 
van JESVS in den Levant), 
J745, in 12.'»° uitgaf. Erko-, 
men eenige zijner Leerreden 
in het Journal Chrétien voor. 

» ÏNGJJ1MBERTI (DOWINICUS 
JOZEF MARU D') , te Carpen-
tras den 16 Augustus 1683 
geboren, begaf zich in de 
orde van den H.DOMJ,NIC.US.,, 
en waakte zich in dezelv.e' 
bekwaam in de kerkelijke 

i wetenschappen. Het verlan
gen naar eene .grootere vol
maaktheid, gepaard met.eenig 
ongenoegen, spoorde hem 
aan.,,.qnt ,het Cistersienz&r-
gewaad in het gesticht *Bu-
on ,, Solazzo aantenemen, 
waarin, zijne verdienste hem 
tot ' de eerste waardigheid 
deed geraken. Voor de aan
gelegenheden zijns kloosters 
naar Rome gezonden, ver
wierf* lljj de achting val) CJIIJE- ; 
MENS XILr; Déze Opperprie-
ter benoemde hem tot Aarts-: 
bisschop van Theodosta in 
partibus,en tot Bisschop 
van Carpëntras',, dep 25 Mei 
173?. &ijne kunde en zijn 
oordeel schitterden evenzeer 
als zijne liefdadigheid in die 
stad. Hij leefde als een een
voudige Religieus; maar 'de... 
rflkdoiamea., welke lift be'7 
spaarde,, waren noch voor 
hen» , noch voor zijne bloed
verwanten. Hij benoemde de -
armen tot zijne algenieene 

XII DEEV , K 

erfgenamen; Het een ruim 
en prachtig ziekenhuis bou
wen ; verzamelde eene zeer 
rijke" bibliotheek, en stelde 
dezelve open voor het pu
bliek. Deze edelmoedige 
weldoener der letteren en der 
menschheid, overleed te 
Carpëntras ,. in 1757 , aan 
de gevolgen van 'eenen aan», 
val van beroerte. -. Reeds in-
zijne teederste jeugd, be-

, speurde men in hem de kie
men eener (.verhevene gods
vrucht , die zich niet logen-, 
strafte. Men verweet hem 
eenige zonderlingheden ;-
maar dezelve benadeelden 
zijne deugd niet, indien zij 
zulks aan .zijne inborst de
den. De Heer - PJGANIOI. DE 
LA FORCE zegt (in zijne Bé-. 

(schrij Ving. .van Frankrijk.), 
;'over Carpjentras-sprekende, 
' » .dat hij- in die-s^ad niets 
, merkwaardigs • heeft gezien , 
'dan den Bisschop en de Bi
bliotheek", welke die prelaat 

Ier/gesticht heeft." INGÜIM-; 
BERTi is in het gebied def,: 
letteren door verschillend!» 
wérken bekend. De voor*' 

f naamste aajn : T.° Genuim* 
| charactër rever endi admo* 
dum. in CSRTSIO fpatris D.> 
Armandi Jahaknis Butti* 
lierii vRaiiceei, in é.to, 
Rome. 1718. '— 2.° Eene 

: Vertaling in het Italiaansch 
; van de Godgeleerdheid der 
Religieuzen, of Verhandel 
ling over de pligten van het: 

kloosterleven, Rome,\73l* 
3 dl.", in föl.—- 3.? Eene 

k - ' ; : • , t : - • • 
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andere Vertaling, mede in j 
het Italiaansch,. van de Ver-* 
iiandeling van Pater PETIT* 
D I DIER , over de onfeilbaar
heid des Pauses, Rótne ,< 
1Ï22, in fol. — 4 * Een» 
Uitgave -der wérken-van BAR*-' 
THCHLOMEUS der Martelaren, 
met zijn leven, 2 dl«J, in 
fol. -r' 5.° Het Lieven af. 
zonderlijk* 1727* 2 dl.«, 
in 4» t0, enz.' enz* fMen 
heeft in .1812 te Carpen-
trat< eeae Levensschets' van 
ÏNGUIMBÊRTI in het Jicht ge* 
geven » met zijn portret ver-; 
Bierd.] 

INGUWB,. leen Engelsen-
man, eerst monnik der ah-
dg van &aint - Vandrille in -
Jyormandyè% en later abt 
•van Croiland va Engeland,\ 
in 1100 overleden, was se
cretaris geweesty; van W««-
ïaavi de» Veroveraar. HQ 
heeft eene Geschiedenis van 
het klooster van Qroiland 
van 664 tot 1091, nagelaten. 
Dezelve komt voor in de 
verzameling der Geschied
schrijvers dier natie, door SA-
vjUiE * Londen, 1596, in fol. 
De uitgave , welke THOMAS 
GAMV er in 1684 van lever
de, is veel breedvoeriger en 
naauwkeurigen IN6ÜI,FÊ had 
nog een werk geschreven, 
Over het leven, en de won
deren van den heiligen GUT-
3CAC, hetwelk niet tot ons 
is gekomen. : 

ÏNNOGENTJUS I. (Heilige), 
te Albano gebpren, en in 

402 na ANASTASWJS I*i met 
eenparige stemmen tot paus 
verkozen,; veroordeelde de 
Novatianen en de Pelagianen, 
verlichtte de christelijke we
reld door zijne kunde everi-

i zeer als hij 'dezelve door zij-
ne deugden stichtte» Hij zag 

; Rome ter prooi aan de bar-
baren, en het heidendom zij
ne tempels weder openen. 
Déze ongelukken verhaast
ten zijnen dood, die.te Ra-

, venna in 417 voorviel. Be
nige maanden te voren had 

Ihif aan den heiligen HIEBO-
J NVMÜS geschreven* offl hem te 

troosten överde verschrikke
lijke gewelddadigheden door 

; de Pelagianen aan de vrome^ 
personen, waarvoor hij zorg* > 
dé, uitgeoefend* Wij heb-r 

•ben van dezen heiligen paus 
•vele brieven in de brieven 
der Paassen, door D. CON
STANT, in fol. m zön a a n 

verschillende bisschoppen ge
schreven, die hem over de 
kerkelijke tucht raadpleeg
den, en zijnen bijstand m ^ 
riepen, in de verschillende 
behoeften hunnef,. kerken. 
Niets is merkwaardiger aan 
de Wijze, waaróp de vaders 
van de kerkvergadering van 
Miléva aan hem, a»s "JJ" 
den algemeenen vader «er 
geloovigen en den algemee
nen waker, den beklagens-
waardigen toestand der fter 
ken van Afrika en van ra« 
lestina door de Pelagianen 
verwoest, voorstellen. #«*« 
teDomineffratia *<f f f f 
cipuommere, in'ede Apo*-
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HMatLvealhaa^it,: talemque: 
msiirit-:temphrib,us tpjye*ti*: 
H't'i iit nobif potius ad\ cul-. 
pam negligentwz •vatfeat,, si 
apud - twtm veneratioriem , * 
quee prp"ecele»ia suggefen-i 
dasunli tbe<ue\imMlqu(lm1ii* 
ea passie vel.'.juglidiose vel-
mgligqulerMceipere ,* magiüs 
pericul^t'iififibmprum mein-é 
broritmv GShrhliz paUoralem -. 
diligèntïèm . quczsumm utdz 
hibere digner'f,^ Indien .da»:1 

Ze toev lugt tot"iNNOCENTiuSV 
het gevoelen bewijst, dat al 
de bisschoppen der i wereld 
voor den zetelt van .Rome.. 
hadden, zoo drukt het anl> 
Vföord, dat de ipauö hun gaf: 
wel helïèénskbeeld u i t , , dat; 
hij e r zelf oven had. Dili- • 
genter et.cotigrue zei.de,hij . 
tot de vaders van Milèva, 
apostolico.:co?isujitis./ionor.i, 
fattori inqnam illius, quem, 
prater> illa qictB sunt ex-. 
trinseeut sollicitudo manet 
omnium • ecolesidrüm, inter* 
rogarites'xüper anxiis rebus 
quce sitiseqitenda sententia 
antiqucB ' .&cilicet regales 
foymum ~secuti^ quam Jato., 
semper-ab orbeimecutn »»*•*. 
ti* é**e sèrvdtam, -Men 

, weet, dat het 'op hem was , 
\j dat de heilige JOANNES CHRY;. 

SÖSTOMÜS appelleerde tegen 
het vonnis der kerkvergade* 
ring van Chesne, dat de 
paus zijne verdediging op 
zich nam* dat hij het on» 
regtvaardigévonnis verbrak, 
en dat zijn oordeel. in de' 
geheele kerk geëerbiedigd 

K 

/ 

werd f i Men. was. echter. wei-
verre van de ,Yakche deer e,-, 

, taliën, .die, de onwetendheid 
der nieuwere: sektestichters;, ' 

' als de bron der beroepingen 
op'jRome, onsopdjscht. Zift 

'AïPIARlUS, AïHANASItfS, Ztf*-
'• SIMÜS , GREGORIUS •, LEO , enz* 

i ' ' i > ' * ' ' 

i INNOCENTIUS II.» eerst G R E -
Itiüiuus genoemd, uit het huis 
|der PAPisof JKAPERESA'S, ree' 
|gulier kanotnnik vanJuatera»-
' rteri.1 kardinaal, diaken" van > 
„SINT-ANGELQ, i- w;asr-een:. Roi 
mein. Hij beklom den pau»* 
selijken zetel'^ in ihet j aa r 
113Ü na HoNbRWs; I I . Hij -
werd slechts door • een ge* 
dealte der kardinalen verhe
ven ; het andere deel gaf da 
pauselijke kroon.-...aan < den 
kleinzoon van-: eéneh Jood i 
PÏETER . VAN LEON genaamd , \ 
die. zich ANACEETUS I L l i e t : 

.noemen. Deze werd doos < 
.de;.koningen*van Schotland 
en, van Siciliëerkend^ maat 
INNOCENTIUS' I I . ' werdi het', 
door het overige van Europa» 
Deze paus te Rome ver-i • 

.deukt) vlugtte naar Frank-' 
\rijh, de schuilplaats der 
vervolgde paassen.- Hij hield 
aldaar verscheidene kerk» 
.vergaderingen °té Clermont, • 
te Rheims, te Puy, enz» 
Bij zijne terugkomst te Ro-
mer na den dood van den 
onwettigen paus AÜACLETÜS-. 
en. 'den afstand van . zijnen 
'opvolg61* V I C T O R ' I V . vierde • 
hij in 1139 de tweede kerk
vergadering van Lateranen, 
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•ttk?b§ipW3doiB(6ïièL,-Ms.sch'oprf: 
pen*.'iaaméngegteia ,;%én«hijr 
kroonde :èr: neitü koning» Eo-i 
TBtABWS ; tofc:keizet. ^Terwijl 
.een geii)k|ij?dig^schryver dêi 
!Ffedèvoeting£(anhaialt, die dp.< 
paus bijsde«opening ivan dei 
kerkvergadering -uitsprak»;»; 
doet hij hem onder anderen 
zeggen»" » t ^f weet datilfl-
«je *de Jtóofdstad ,de»| weadiab 
is?;' dat-meniiJfeikerkdijké 
waacdighedenüdnfcvangt sdoiar̂  
die r t0es*temm%igü* van ,èen< 
Roomschen paus; t en dat men 
d«z«^veionder t«ijne toestem
ming niét wettig;kan be'zit»' 
ten." N&tekeiLtëtzadetïagi 
trok dW'pairejïegen BóGER.of*' 
RUTGER,' koningvvaa '•Siéiltëi 
op'i »4ie»Jtót cbeste deel yanv 
^«g'/ïW.ionderworpen : hadr 
Hij ,werd3ndo»rr dezen vorsfc! 
fcy ij gRgBw>ngeni*gemaaktf; BH ' 
verkreeg' -dK.t:siri).heid, • niet 1 
dandoars aan zijnen overwint; 
naar. •het1 lèeniregt van dat ko-
ntngrrjk'te'gevéhV KsNoCffiN«t 
rrrxis II.' stierfih 1-143. Men 
verhaak een eed van hemV' 
dien 'hij den advocaten liet 
doen * ,Waardoor„liet schijnt, I 
dat .er toenmaals; te RÖ^ie^ 
regters en advocaten waren"»•• 
die door den Faus bezoldigd' 
werden, om hun beroep kos
teloos uit te oefenen. 

INNOCENTHJS H L , eerst Lo* 
THABÏÜS CoKtTi:genaamd,van 
Anagnii uit het huis der. 
graven van SEGNI geboortig v 
was door zijne kunde be
kend • die hem den kardinaals-, 
hoed verworven had. Hij 

i wér,d'ifnr,.1198.y?.na.^EtBs'ii*. 
! tftB-,vHfr ôpV den-ssttfel^an • 
I d«n i Heiligen' E!EïlR«»V*rbe-
| ven. " Zijne eèrstety&o,i«g Was 
| de"'••> Ghristenivorsteir*; te ; ver--. 
I eenigen^ter herovering^ van 
-I hét«Heilige< ittanAï «"n^vait 
I! zich tegèri^dé1 JïétteEStever*!-
I z&ten ̂  m tvbarah-tegenvde 
i| Albigensers^:vdiè#««^««eaot!: 
II oHdeK ïaanvoeringSlan-^m^ 
!i MO*D ÏÏ- graaft van-? 5 P d « « 
ivéBWoeiteiu ffij4oon,deeven*. 
il veeiifl ver voor de zeden als 
ij vbor het gelooft ^FHIMPPUS, 
^AUGUSTUS van izynei e«btge^? 
ii noêtó iNGEtBUtes gescheiden. 
Ü fefttidefr ̂ tèlfte hij hetlfonöJg* 
hih m-anAt0& ih intffihet* 
' hiëxcbmihühictódë Jmz m{ 
^-£««rf,£den::onwettigen^ 
fbéïïtter:. van ,*hjftt komngrflK 
ignmlaM enden moordenaar 
;!va^denwettigeu^fg»haM>V 
;die-een^ hevige ^ r ^ g ' ? g 
Negen de; geestelijkheid "M. doelende en kèizerOTTo* die, 

f e e s t e r * had.. Het ^ « J j 
gezag der Fausse^ ontving 
onderhemaaninèrkelnkeje^ 

IgrootingVRowtoiè,V™"** < 

den den Paus als op-perhoofd. 
Zijn gezag w e r i i n « e o n -
;aAa4elJker , denjagiwerj 
verminderd r de titel va» con
sul afgeschaft, to»^ 
gaf aan den stadhouder van. 
Borne, het ïeonregt .vanƒÖ 
nen post, 8at * Vroeget 
slechts van den kbizeront 
vihg. iNNöCEOTiüsIIkmaaKte 
zich nog meer beroemd door 
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dé bgeeiïttéping van~-'M'A<* 
kerkvergadédng Van/fitt^-
ranen, die voor he* twaalfde 
aigeniëen concilie gehouden 
Wordd' Deézélfs 'besluiten 
Wórden onder dé leeraars Van 
het kerkelijk^ regt zeer gei 
acht ëh hebliën tot grondslag 
Van de: Sedert dieii tijd in 
acht genomene tucht gediend. 
De 3te canbJi . verbiedt \fan 
nieuwe geestelijke ' orden itt 
te stellen, s> uit vrees, dat 
de al te groote verscheiden
heid van kleederen en vari 
wetten» niets dan> verwar
ring iiï de kerk 'te weeg 
bragten." Het was echter 
«hder het Pauselijk bestuur 
van INNOCENTUIS III.» dat de 
kerk de kinderen van den 
heiligen DOMINICÜS en van 
den heiligen FRANCISGÜS de 
Trinitarissen en anderen zag 
geboren "worden. INNOCENTÏ-
us overleed in 1216» den 
roem nalatende van een der 
grootste en~ vroomste Paussen 
te zijh geweest, die den 
stoel van PETBUS bekleed 
hadden. Indien hij niet al
tijd de juiste grenzen kende, 
die zijne magt van de tijde
lijke 'magt scheidden , was 
dit het natuurlijke uitwerk
sel der in zijnen tijd alge
meen aangenomene régtsge-
leerdheid (zie GREGonius 
"VII.). Van zijne jeugd af, 
had hij zich door zijne ta
lenten doen bewonderen, en 
aoodra hij Paus werd, ge* 
bruikte hij dezelve, om de 
goede orde te herstellen , en 

de regtvaardigheid te' doen 
heerschèn. Hij handhaafde 
dezelve altijd in. persoon in 
publieke consistoriën, wek 
ker gebruik hij herstelde «n-
die véle beroemde zaken naar 
Rome loktenJ Dom BALUZE 
heeft in 1680de Brieven vat* 
dezen Paus in het licht ge
geven , in 2••'dl.» in fpï. Zij 
zijn belangrijk met betrek
king tot de zedeleer en de-" 
tucht. Men heeft» nog van 
hem drie boeken vol gods* 

[ vrucht en zalving* ïie con-
tempttymundi,sivedeT/ds(iria< 
humanCË conditionis,j'w&at*» 
van men vele ui tgaven heeft *, 
eerte onder anderen van'Pa» 
njè, 1645in,l8.«H<>Zijne7:F"er-
ken zijn te Keulen gedrukt? 
1575, in fol. te Venetiè'1578 r 
het hymnus VeniSancte Spi* 
'ritiig hetwelk 'eenige schrij-

I vers zonder grond aan Ro» 
BERTijs, koning van Franh~ 

' ryk hebben toegéschreven *> 
is door hein vervaardigd. I N -
NOCENTIUS I I I , wordt ook 
Voor den schrijver gehouden 
van het Ave, mundi spesr 

•MAMA en van het Blabai 
Mater doloram, dat ande
ren aan JACOPONUS DE To
rn en sommigen aan den hei
ligen GBBGOBIUS toeschrijven» 

ÏNN0CENX1US I V (SïNlBAÏ." 
pus BE FIESQOE) , een Genu-
ees was eerst kanselier van 
de Roomsehe kerk, GREGO-
RHJS IX vereerde hem it» 
1227 met het purper. Hij 
werd in ï243 na de» dood 

k 3 . : • 
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van CBLES*iN'oélIV Paus* HQ 
verkreeg, de pauselijke waar
digheid in. den »tijd van- dft 
twisten Van FREDERÏK ; '11* i 
«iet het hof! van- Rome! Deze 
keizer was met JKNOCENTIUS 
riaauw vereenïgd geweest i 
toen hij nóg maar kardinaal 
was; zij werden oneenig zoo* 

•• dra hij Paus werd, wij l de 
pligt van ÏNNOCENTIUS 'de> o-
Verban d op de vrien d schap 
behaalde, en de gestadige in-» 

' breuken van FREDERÏK óp den 
stoel van Rofne, hem als ee-
nen on verzoenbaren vij an d 
deden aanmerken.;

 INNOCEN-1 

ÏIÜS IV» naarFrankrijk gei 
këerd, * beriep in-124.5 , d e . 
algémeene kerkvergadering 
van Lyon, in welke FKEDE-
»ÏK in deii kérkehjken ban 
werd gedaan , i(énvolgens de 
rqgtsgeleerdheid van dien 
tijd) afgezet, (zie FREPERIK 
II) . De heilige LODEWIIK bij 
Wien de keizer zich beklaag
de , keurde de afzetting van 
dien vorst niet goed. Hij on* 
dernam, om hem met den 
Paus te verzoenen, en men 
gelooft, dat het , het voor
naamste onderwerp was van 
de conferentie, die hij met 
hem te Cluny, pp het ein
de van dat jaar hield; maar 
het was zonder'gevolg, FRE » 
aDERiK dreigde echter, van 
aan het hoofd van een mag-
tig leger te Lyon te komen , 
Un einde, z&iie hij, omzelf 
zy'ne zaak voor den Paus te 
bepleiten. Deze Paus was 
als gevangen jn die stad. ij 
Men had reeds verscheiden I 

patrti,<sulie.renJjn hechtend ge^ 
V<mm i dje S^skgeii op??ij«!( 
}eVin kadd<|n^wiUén mpken, 
jZijn, pftleis W#JS vpo^ hem,e>. 
ne" ge.vang.epis }; hij liet qr 
*ich;*nacht eii; dag, inj bjewa? 
ren."... De kruistogt, dien de* 
ze P.aus tegen FRERËRÏK dee4 
prediken, bragt veel nadeel 
toe aan dien van het Heilige 
landt omdat de Paus den-
zelfden aflaat verleende, om 
er; meer toe aan te sporen. 
Deae kruistogt veroorzaak*, 
te> groote bewegingen M 
Duitschhmd. |n eenige ste
den- stond men openlijk tegen 
dé uitvoerders der bevelert 
yan den Pau? op. MABCEW-
NUS , bisschop van Arezzoy 
een krijgszuchtig prelaat, die 
INNOCENTIUS a,an h?t hoofd vaö; 
een talryk leger," tegen den 
keizpr had! gesteld, wer<J Se¥ 

vangen genojnen., en op be
vel, van. dien vorst opgehan
gen. De dood van FREDE
RIK, in 1250 voorgevallen j 
eindigde dit geschil. De Paus 
verliet Lyon)in het vol
gende jaar, na er 6 jaren ent 
4 maanden vertoefd te heb
ben. In Italië teruggekeerd . 
werd hij naar Napels geroe
pen, om dit koningrijk te 
heroveren. Zijne troepen wer
den door MANFREIJ geslagen „ 
en de?e nederlaag verhaastte; 
zijnen dood die in 1254 te 
Napels voorviel. Deze Paus 
was diep ervaren in de regts» 
geleerdheid; men noemde hem 
de vader van het regt> Wl 
heeft nagelaten: Aparapi* 
super Decrelales infol. dik-
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wijls herdrukt, Men beweert 
dat hij het i s f die den roo
tten hoed aan de kardinalen 
gegeven heeft. 

INNOCENTIUS. V (PETRUS VAN 
TARANTAISE) , ia die stad ge
boren, trad in de orde van 
den heiligen DOMINICUS, werd 
aartsbisschop van Lyon, kar
dinaal, en eindelijk Paus 
den 22 Januari) 1276, Aan-
teekeningen nalatende, over 
de brieven van den heiligen 
PAULUS onder den naam van 
NICOLAAS VAN GORAM , Keu
len , 1478 in fol. en Com-
tnentariè'n over het Boek der 
Spreuken, te Toulouse in 1652 
gedrukt. Zijne vijanden leg
den hem dwalingen te laste, 
maar den heiligen THOMAS 
VAN AftuiNo, zijn orde-broe
der» regtvaardigde hem. 

INNOCENTIUS VI (STEPHA-
Nus AUBERTUS), kardinaal* 
bisschop van Ostia, daarna 
groot-penitentiarius,werd bij 
JPompadour, in de parochie 
van Beissac, in het diocees 
van Limoges geboren. Hij 
geraakte tot de pauselijke 
waardigheid «n 1352, na Cy3-
MENS V\. Hij verminderde 
de uitgaven Van het huis des 
rausses op eene aanmerke
lijke wijze, apnd de benefi-
ciariussen naar hunne bene-
Jicien terug, maakte eene 
constitutie tegen de geeste
lijke goederen , door leeken 
genoten, bescliermde de let
terkundigen , stichtte 4 jaren 

K k 

na zijne verheffing hel kar— 
ihuizer klooster van Ville-
neuve, biX Avignon * en werk
te met ijver, om de konin
gen van Frankryk en va». 
Engeland te verzoenen. Hij. 
overleed in 1362, en werd' 
in het karthuizer-klooster , 
dat hij gesticht en tot de 
plaats van zijn graf verkozen 
had , begraven. . Men heeft, 
eenige brieven.van. hem , in-
het Thesaurus van MARTEN» 
NEt . • 

INNOCENTIUS VII (COSMÜS-
MEUOHATI), te Sulmona in 
Abruzzo, geboren , bisschop-
van Bologna, werd in 1404 
tot Paus verkozen, door de-
kardinalen die aan BONIFA-
GIUS waren toegedaan, die 
hoopten dat hij niets zoo zeer 
ter harte zou nemen, dan om 
de scheuring te doen ophou
den , maar tot hun groot leed
wezen , wel verre van aan eeit 
zoo goed werk te arbeiden , 
leed hij met moeite , dat me» 
er hem over sprak* Op ver
zoek van den koning van 
Frankryk« verkoos men 12, 
aanzienlijken van Rotne* die 
den Paus moesten verzoeken, 
om aan de hereeniging te 
werken; zij kweten zich met 
ijver van hunnen last» maar 
vruchteloos. LODEYVIHC MKLI-
OR/ATO neefdes Pausses, had 
de vermetelheid hen te doen 
in hechtenis nemen, en ve* 
len deirzelve op eene onmen-
schelijke wijze te vermoor
den. ' Deze barbaarschheid 
4-" 
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veroorzaakte* ëèïien opstand i 1 
in Roriiêï iNNöcËciiTiüs <vez- j 
trok naar '•Vitëïbo »VatfWaSt 
hij echter terugkwam» ver
zoenden zich met de Romei
nen en stierf in 1406, als 
©én kundig regtsgèleerdé aan
gemerkt. •"*..'. .'. :l^;." ?.;•• ••'••? • -*-

iNNOCfeNTlUS VIII (JoAN* 
KES Biif^isTA CIBÖ) , een è-
dele GeriüëeS ̂  doch öOrspron-
kelijke Griek, was eerst kar
dinaal, bisschop van Melfél 
Hij verdiende, en verkreeg 
de pauselijke kroon in 1484, 
door den goeden uitslag niet 
welken •''' hij vele gewigti gé 
Hendingen had bekleed. Hij 
Scheen zeöFijverig voor dé 
vereeniging der 'christen-
vorsten tegen de Turken, en 
fléed zichSÉLtM, broeder van 
BAIAZET I I , i n handen stel
len; eene daad; d*ie aan PE
TRUS VAN; ' AÜBXISSON » den 
kardinaalshoed verwierf. Al
vorens priester te zijn, had 
hij twee kinderen gehad, 
•Wier geluk hij gedurende.zij« 
né pauselijke waardigheid 
niet verwaarloosde. Een aan
val <van beroerte bragê hénl-
tot zich zelvén fèrug, en hij 
overleed in 1492, eene groo-
te verachting voor de ijdel
heden der wereld aan' den 
dag leggende. ' • 

iNNOCESfTlüS I X . (JoANNES 
ANTOKIUS FACÖHINETTI) , te 
Bologm in 1519 geboren, 
beklom den stoel van den 
heiligen PETRUS , den 29 Oc-
tober 1591, en stierf de» 

30 Déöëmbèr daaraan volgen* 
dë; • Hij had zich onderschei* 
den in de kerkvergadering 
van Trerite, ert %as >'door 
GREGORIUS Xll t . tot kardi
naal bevorderde " • " 

••'"'"INS'Ó'CENTIUS'' X» '(.ToANNES 
BAPTISTA PAMPHIM)» «en Ro
mein., opvolger vdn Paus UR-
BAKÜS VIII. , in 1644, in 
den ouderdbnJ van 70jaren, 
had grobte geschillen ,met de 
BARBERINI'S , welke mèh be-
schuldigde van hunnen in
vloed on der dé vorige pau-
selijke regering ie hebben 
misbruikt, en maakte zich 
beroemd door dé bulle tegen 
de vijf stellingen van JANSE-

i, Niüs.' Zij werd den 31 Mei 
1653 afgekondigd. Be fltel-

11 lingen worden èr ieder itt 
het bijzonder V in ontwik
keld. De drie eersten wor
den këttèrsch verklaard, de 
vierde valsch en'kettersCh, 
én de vijfde over den (dodd 
van JÉSUS CHRISTUS valscft. 
Vermetel en ergerlijk. JN»»" 
CENTIUSX. overleed ^ 6 

Januarij 1655,' in *>n g -
de*doni van 81 jarert. Deze 
Patts bezat v'èhi verstand, 
vüui-V levendigheid, wijsheid 
en oordeel.' Vast in de ne
teligste ontmoetingen* W 
was onveranderlijk m zyne 
besluiten, maar hij nam de
zelve niet dan «« d e 2 e ^ 
wel overdacht te hebben. »j,l 
was matig, van weinig ge
vende , de pracht hatende, ooK 
nam hij even zoo veel voor
zorg voo* overtollige mtga 
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Ven, als Hij mild Was ^ jh 
die, welke* höodig waren ; 
hetgeen hem hét middel ver-» 
schafte, óm «even, honderd 
duizend kroon en , die niet 
aan de bulle van SiXTps on
derworpen waren", natelaten.; 
eene- spaarzaamheid waar van 
zeer wëinïgé vborbeel den zij ai 
Hij beminde zijne onderda
nen teederlijk en liet' èehe 
naauwkeuri'gé ••'. regtyaardig-
hëid uitoefenend Eindelijk 
zou men hém geene gebrek 
ken te verwijten hebben, in
dien hij een weinig onver
schilliger, omtrent de belan
gen van zijne familie ware 
geweest'.-1"' '' ; " 

' lNNOÖENflUS X I . (BENEDIC-
TÜS ODESC.ALOBT), werd te 
Coma, in het Milahesche in 
1611 geboren. Na verschei
dene waardigheden bekleed 
te hebben , werd hij in 1676 
tot Paus verheven. Hij had 
vroeger de wapenen gevoerd, 
maar zijn karakter was er 
niet minder zacht, noch aan
genaam door. Er bleef hem 
van zijn oud beroep niets an
ders óyer dan eene zekere 
stijfheid, die zich naar den 
tijd niet wist teplooijen. Hij 
Wederstond LODÈWUK XlV. 
in de geschillen over het re-
gaal-regt: hij ondersteunde 
dé Bisschoppen , die dat regt 
aan den vorst betwistten op 
eene nadrukkelijke wijze. 
Het geschil werd zoo hevig 
dat hij aan al de Franschen 
na de vergaderingen der 

K 

Geestelijkheid van Ï6S1 eit 
1683 tot de beneficièn be
noemd , 'de bullen Weigerde^ 
zoodat er bij zijnen dood meer 
dari dertig kerken waren dié 
geene herders hadden. Hij 
toonde niet minder standvas
tigheid in het geschil over 
de vrijheden, van hetlcwar-
ïier of Wijk der afgezanten , 
die tot allerlei misvattingen 
én buitensporigheden aanlei
ding gaven | al de' vorstéh 
keurden naar het voorbeeld 
van den keizer dè afschaf
fing van* dêzelye gbéd.; Lo-
INWIJK "XIV. hield alléén 
hardnekkig Vol, om dezelve 
te handhaven ten koste van 
de algemeene veiligheid; en 
ZOlid -LA.VARD1N DE BEAUMA» 
NOIR met 800 gewapende 
manschappen naar Rome, dié 
er zich eerder, als een struilo 
roover dan als een afgezant; 
gedroeg. De Paus nam van 
zijnen kant al te ligt toe-
vlugt tot de Geestelijke straf
fen in eene eenvoudig ty-; 
délijke zaak. In 1689, ver-
eenigde zich INNOCJENTIUS niet 
de bondgenooten tegen lió-
DEWUK XIV. , en bespoedig
de daardoor, zonder het te 
Willen , den val van JACÓBUS 
I I . , dien Frankrijk tégen 
WiLtEM, Prïhs van Oranje 
beschermde. Desniettemin 
heeft de maarschalk van BEK-
WICK, natuurlijke zoon van 
JACOBÜS , den Opperpriester 
in dat punt geregtvaardigd. 
Nadat INNOCKNTIUS XI. de 
dwalingen van MÖMNOÖ en 

k 5 
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i i 
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der : quietisten veroordeeld * 
en: aan keizer LEOPQLD aan
zienlijke hulp tegen de;T«r-
jken verschaft had, overleed 
j | i | ïn 1689, den roem van 
«en rêgtschapen man na-
latende * die meer geest "dan 
kunde bezat, meer werk
zaamheid dan oordeel aan d.eii 
dag legde , die even zppon
bekwaam was in het schen
ken van zijn vertrouwen, als 
hij tegenzin aan den dag leg
de om hetzelve terug te ne
men , die eene onbuigbare 
Stroefheid in de inborst, en 
een© gestrengheid van deugd 
b,e?at, ,die hem de eer van 
God toondê  in de uitvoering 
yan, alles j wat hij eenmaal 
niet zuivere oogmerken had 
besloten. » Indien er geen 
Paus i s , zegt een geschied
schrijver ••.• welken de Janse
nisten zoo zeer verheven heb
ben, is zulks, omdat het 
natuurlijk i s , zijne achting 
naar zijne belangen te rege-
gelen.' Er is geen kwaad, 
hetwelk zij niet van AXEXT 
ANDKR V I L , hoe onberispe
lijk ook in zijne zeden, en 
van andere Paussen, die 
hen veroordeelen, gezegd 
hebben; en geen lof, dien 
zij niet aan INNOCENTIUS XI . , 
die geene bulle tegen hen 
uitvaardigde, hebben toege
zwaaid. Niet dat INNOCEN
TIUS hunne leer goedkeurde: 
de veroordeeling van hun 
Nieuw Testament van Mons, 
en van verscheidene andere 
dergelijke voortbrengselen, 
is daarvan een bewijs, het

welk geep ander y;ordert4*. 
Mtaar zij hadden eindelijk het 
geheim gevonden , om aan 
zijnen ijver,té ^ontsnappen, 
door eenige personen om te 
koopen, die zijn vertrouwen 
verschalkt hadden." Het 
Romeinsche volk heeft hem 
verweten , van door eene al 
te groote zuinigheid, den. 
omloop van bet geld ge
stremd, en schatten opeen
gestapeld te hebben, maar 
het moet hem dit regt doen 
wedervaren, dat zijne rijk
dommen niet ïn de handen 
zijner familie overgingen, 
dat hij metSixTUS V.kpn. 
wedijveren, in dematigheiil 
zijner tafel en zijner per
soonlijke uitgaven: hij her
stelde de zaken» en bragt 
de geldmiddelen van den 
staat in goede orde, zonder 

daarom zijne onderdanen met 
nieuwe belastingen te bezwa
ren : indien, hij naauwkeuyir 
eer of uitgebreider waigten 
had gehad ^ a d hij meer goe* 
kunnen doen; maar »olk»J», 
geene reden, omjhem dat 
gene , wat hij gedaan heeff 
rebeiwisten^fbewelvetB 

vergeten* ! 

INNOCENTE XII m*°™? 

litaan, uit eene aanzienlijke 
familie, in verscheiden ge 
wigtige aangelegenheden ge 
brl ikt , volgde » I g U J . 

wat INNOGENTIÜS A I , M " ( 

schaffing van het MP***™' 
niet had kunnen doen , wag* 
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f̂eise in 1J591?ten uitvoer. Na I 
al zijne maatregelen te,beb«f 
ben genomen, waarvan bet 
uitlokkend voorbeeld zijner 
deugjlen;, de krach tigste wa&, 
liet hij door het geneele.hei* 
lige-coliegie t eene plegtige 
balie; onderteekenen, die al
le buitengewone onderschei
ding aan de neven der JPaus* 
gen ontnam , met de verplig* 
tittg' , aan de tegenwoordige 
en 'toekomstige kardinalen , 
deze bullé bij,elk conclave 
met eede te bevestigen , en .• 
$an eiken nieuwen Paus heit-, 
zei/dj? te doen; (Jetrouw aan 
zijne, grondbeginselen, ver
spreidde bij onderdearmen » 
die hij niet' vergeefs zijne 
neven' noemde , al de wel
daden , welke zijne voorgan
gers y niet dan al. te dikwijls, 
onder hunne naastbestaanden 
hadden. Verdeeld. Hij. had 
steeds in grpote achting gei; 
staan, en zijn pauselijk be
stuur handhaafde dezelve. 
Zljtte verheffing was een feest 
en zijn overlijden een alge« 
meene ronwdag voor de Ro
meinen. Zijn pausschap werd, 
gekenmerkt, door de veroor
deeling van het werk Maxi
mes des Saints, van den 
beroemden FÉNÉLON , maar 
Vooral door het einde van het 
geschil, dat sedert 1682, 
het tijdstip der vier artike
len, door AwmNDEtt VIII,-
in 1690, veroordeeld, be
stond* INNOCENTIUS verleende 
bullen aan de nieuwe bis
schoppen, die hem eenen 
brief van onderwerpingliad* 

den'geschreven, om hem hun? 
ne smart over het.yoprgeyaU 
lene uit te drukken; eenen 
brief, die • door sommige 
schrijvers , als. eene herrqer 
ping der vier^artikels werd 
beschouwd}" hetwelk door an
deren; heviglijk ? werd ont
kend, wijl. niet de geheele 
geestelijkheid, maar slechts 
de nieuwe bisschoppen aan 
den ^ans| schreven. JDaar 
ecthter de : brief jgescbreven 
werd, ten gevolge eeher voor* 
afgaande overeenkomst tus-
schen' INNOCENTIUS. en^LoDE» 
WHK XIV, , en- dat dezelye-
openbaar werd, zonder eerii-
ge tegenspraak van den kant 
der overige bisschoppen, zoo 
is het niet te verwonderen 
dat men denzejven als eene. 
algemeene herroeping heeft 

; beschouwd; te meer, daar 
het gedrag door de Fransche 
bisschoppen sedert dien tijd , 
gestadig ten opzigte van den 

; H. Stoel, en voornamelijk 
ten.opzigte van leerstellige 
uitspraken gehouden, in gee-, 
nen deele overeenkomstig de.. 

>ier artikels is (zie SOARDI). 
Wat hier ook van wezen mo
ge , er wordt in dezen brief 
gezegd J Ad pedes 8. V.pro-
voluti profitemur et decla-
ramifs nqs vehementer qui-
dem, et supra omneidguod 
dici potest, ex aorde dóle* 
re de rebus gestis in comi-
'Hit preedict is, quts S. F . , 
et ejnsdem prcedecessorièut 
summopere displicuerunt; 
ac proinde quidquïd in ils* 
deta comiiiit circa «cciesiafJ 
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ttcttU"':' pötéstatéirt, póntifi* 
éiath ctutoritütem,' decretunt 
censeri fótuit, pro non.de-
crèt» habemus, etkahendnm 
eésedeclaramus. INNOCENTI-
vs overleed in 1700, iri het 
86e jasir van zijnen ouderdom > 
met' zegeningen overladen» 
De Kerkelijke Staat, heeft 
hent de öprigting van ver* 
Scheiden ziekenhuizen j en dè 
vergrooting' der havens van 
Anzïó ènNeï tèno té dan-

. ken, •••' *' "'! . •;' 

INNÓCÈNTHIS XIII (MICHA-
ën' Atë&Etö CONTI), eén .Ro
mein , dé 8e Paus uit zijn 
geslacht',5 Werd in 1721 ver-: 
kozen »' en overleed in 1724, 
zonder den tijd te hebben ge* 
had, zijn pauselijk bestuur 
door schitterende, daden te 
kenmerken. De ziekten , waar 
mede hij sedert zijne verhef
fing te worstelen had, ston
den hem niet toe alles te 
doen, wat zijn ijver hem 
inboezemde. Bij zijne komst 
tot den pauselijken troon, 
schonk hij aan den prins STU-' 
AUT , zoon van JACOBUSIII, 
eene jaarwedde vanS,000ro-
mëinschekroonen. Toen men 
hem op zijn sterfbed aan
spoorde , om de openstaande 
plaatsen in het H. collegie 
aan te vullen , antwoordde hij t 
Ik hehoor niet meer tot de
ze wereld, 

INO , dochter van CADMLIIS 
en HKUMIONE, was de derde 
vrouw van ATHAMAS. Daar 
desse vorst zijn 'paleis voor 

èên woud i INO Voor eéne 
leeuwin éh ' hzire kinderei» 
MELICEBTIS « e » LÉARCHUS 
voor jonge leeuwen aanzag, 
zoo verpletterde hij dezen 
laatste tegen eenen muur* Om 
zich aan de Woede Van haren 
echtgenoot 'te onttrekken, 
sprong l*io met MEUCÈRTIS, 
die onderden naam Van PA, 
tÉMöN in eenen zeegod her
schapen werd, in de ,feeV1-

NO werd eene zee-gödin.be-
kend onder den ' naam van 
LEÜCÖTÖÖE bii d ë g i e k e n , 
énMATüLAbijdeRomeiDen. 
LA (SÉANSE-CHAMCEÏ,, heett 
deze fabel tof het onderwerp 
van een treurspel gemaakt. 

INSTITOW (HÉNDBiK)i;ef 
Duitsche- domiriikaner,."» 
1484 door INNOCENTIÜS V U , 
tot algemeen geloofsonder-

zoekervan Mèntz>&^ Tner enz. benoemdVschieel 

mét JACOBÜS SPRENGERfZIJ 

„enorde-broeder.deverhan.. 

i! deling bekend onder den 
rum, Lyon , 1484. e n s , 

ia 8.vo èn W ftö h e r " \ , e r . Nog heeft van hem eenever 

ên eene andere, AarL.m, 

gin der 16e eeuw. 

i N T A P H E R N E S i ^ « ^ 
zeven voornaamste heere» 
Perzië, die in het jaarW 
vtith ^samenspanden* 

http://non.de
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éiei'd? kebówaavfetweldigd ha!* 
W MKtimnemDeqv déze beetf 
g4bel:gdivaasdfeiKSCh6|)tef niet' 
té, hebben bfeköi'nfen ,'aan het 
toten riwasif'.geslagen V zoo 
VMoordedds"* «hBrriwDARtlis »• 
met al zijnB^bfoedverwahten ,« 
dié meidepJifiigign* "van "zijne. 
muiterij w$are«,«&eh .dood» 
WÓÓP de-'jfitóafoefötoing begaf 
Éich de Woaw;:vaafkTABHEK* 
NESt dagelijks naaU.de '.de«r? 

van het paleis van DARIUS, 
om* z^nêjjbafcntharjtïgheid af 
te smëekenïaJH)e2è:::fcoMng y' 
dobr-:harte"!traT)èri; getroffen ï» 

; verleende^'haair-. de» v-rif heid< 
| van:; dengenen»1 hiareir? »bloed-5< 

^érwantenn* -ffóeljfoeh m$t'»hef» 
ïneèste bemïwde;-"«Daar deze; 
ongelukkige vrouw niét alles 
Igott r verkrijgen ,Ï V Wat. zij 
vyènsèhtëjviÈoo rvraagde Zij. 
bet léven »>van haren broeder*! 
DARIÜS^ Verbaasd, 'Wilde de 
reden van dezeikeus? weten,-
» Ik: kan, zeide: zij Hemy, 
eenen anderen man, en an»; 
dere kinderen vinden, maar, 
daar mijne" ouders overleden, 
zijn,; kan ik geene andere 
broeders bekomen/'ï De ko-c 

' ning, die dit antwoord be
wonderde, vergal aan haren,-

i oudsten zoon en haren broe» • 
j der, die bij in vrijheid deed 

stellen. INTAPHERNES, en dé 
overige medepligtigen onder
gingen de doodstraf» 

• • . - . • • ' . 

INTERUN BE AYAÜA ( JOAN-
I NEB) , een religieus van Mer-

C*É» en leeraar der universi-
| *eit van Salamanka, te Ma-

| dtid'fo 173Ö, in d^ntyidjer* 
I. dom» van 74 jaren overleden, 
i is .tfoörnamelijk bekend . j door 
| 6«ne;;VerhapdeIing ovefhde 
| dwalingen, waarin .ds jne;e§te, 
: schilders vervallen;, Wanneer 
='^Cgees(ejgkeyqjndjBr^.erp,en 

schilderen. Hij >,deelt, hun 
raadgevingen mede., omdfe» 

I zelve |4yennijden; jZgrt werk 
j vj,ert*<jen titel iMiciOtc^fis* 
! tianus eruditus, ijin,,; joljö 
\ Madrid, 1720. JOANNESMO-
>\ limvs kéeft de. Historici e-
|' magimül in het licht, gege-
ij v<en,! die tqt he^elfde'.doel 
ii dient* JSog .héjefr rflen van 
| hem gedichten, .en;' andere 
i SeAxifleM* 'i Zijne berijming 
j; ia oog.ed.wongen,.natuurlijk, 
!, Waar .-al te prozaïsch. ,,,• 

l ,|NVE«HES • (AüöDSTiNus), ;.te,;-
; Sitwca, in. Sicilië geboren » 
'i werd* jesuit, onderwees de 
ijwysbegeerte, verliet vervol». 
• gens ;de roaatschjappij »v-en-
!; overleed te PalermQ, in 1677,, 
; in,..den. ouderdom van. 82 ja* 
i:ren»„jia in,het licht te heb-
;ben gegeven eene geschiede» 
j «is «er stad Pülermoét 1649 
I - , 1651, 3 dl." in fol. in 
'\het Italiaanscb. , waarvan het 
3ft zeldzaam i s ; en de Bis-
ioriai;ïpa,rQ'disi terrestrit, 
1651,: in 4.» Nog heeft men 

'van dézen schrijver de ge
schiedenis der stad Cacaba • 
in Sicilië, tegenwoordig Ca-
camo , onder den titel van: 
La Cartagine Siciliana etc.' 
Palermo , 1661, in 4.» Hij 
zegt in dit werk, > dat de 
inwoners van Cacamo en die 
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van PalertHo, diegene wa* 
ren f welke'metdealgemeene 
goedkeuring aller geschied-
schrijvers het eerste motet 
der'SiciliaafiSche vespers zon-
gen." J> Cacamosi coi Pa-
normilani nel Vespro Sici-
liano cantdrono il primo-
motstto con molto applauto 
di tutti-gli tcrittori, (zie 
PHIMPPUS -III , koning van 
Frankrijk), -

i men. haar in de oude geclenk-i 
I' stukken , .met een kind,:hete 
,! welk zij op .hare schouders 

houdt, of aan hetwelk zij de, 
; borst;aanbiedt.:, In andereat» 
\ beeldingen.is-zij. geheelmeb 
• forsten bedekt , en:msn noemt? 

haar Isis •multiinawmia, mi 
onder deze gedaante schijnt» 

|i zij dezelfde te zijn ala Ctn 
j BELE', en, de vruchtbaarheid" 
; en de rijkAominen der natuur? 
:; voorstellende* -i. 

I o , of I s i s , dochter van 
INACHUS en ISMENB, J U W E R 
herschiep haar in eene koe, 
ten einde haar aan de waak» 
zaamheid van JÜNO te ont
trekken : maar deze godin 
vraagde haar aan héjn , en 
gaf haar aan ARGUS in be« 
waring. Op het geluid zijner 
fluit wiegde MERCURIÜS de
zen ARGUS in slaap, en dood • 
de hem op bevel van JCPI-
TER. JtJNö zond eene paarde-' 
vlieg» die Iö aanhoudend 
stak, en overal rond deed 
dwalen: van daar, dat HO
MERUS haar IS vaga noemt. 
De Esyptenaren rigtterï ter 
eerevan deze, onder den naam -
van Isis rondzwervende god
heid , altaren op, JUPITER gaf' 
haar de onsterfelijkheid, 'eri • 
deed haar met OSIRIS inden' 
echt treden. Men stelt- ïsis 
voor, of groot loof werk', öp" 
eene wondere wijze dooreen-
gevlochten, of eene kruïlt, of 
torens , of schietgaten van • 
muren, of eenen kloot * of 
eene halve maan, of een zeer • 
laag kapBel op haar Hoofd 
dragende. Vrij dikwijls vindt 

t. IaPAMië,ree^r.priesïeres, 
!ivanMiNËBv^.Eensged.uen-J 
'! deden nacht m,het>il)g*> 
'dom des tempel* gegaan «yn-? 
; de . werd ziV-door ;le godm, 
,,! die haar het M^A-hoofd 
|,i toonde, versteend. 

.CcnSpaaMchejeSuit,ml-703 : 
|„te Vil/atoidane, « h e t k a . 
''ningriik .Leon, mSpan}e, 

g e b i i , heeft zich doen ken-; 
:Ln door e e n e . ^ ^ t .over de christelijke welspre. 

'ikendheid, onder dezen tueK 
\Le»en vanden ieroem^: 
[prediker, broeder QXB** 
^TO VM CAMPASA^^Tg 

"kwame predikers, i«aar. T , Ïdel ïng 's goede'Voarsclmf: 

Itên bevat. Daar men meen 
de, dat dit werk den eerbied, 
kon verzwakken, aan de ver̂  

ik.ndigingvan GodV^Woor^ 
verschuldigd, *oo ^ ' ^ 
schrijver do-bit»av.--vanbe* 
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bragt de heer B ^ E ^ T Ï , door 
zijne réis van iïóffteriaar Ge-
nila bekend , het handschrift 
Van het 2e dl. naar Loriden, 
eti Vertaalde het geheele werk 
lil het Engelsch. Er bestaat 
eene andere vertaling van 
door BERTÜCH , die niet hééft 
nagelaten, ér Sektè-vooroor-
deelen, en zoogenaamde 
kwinkslagen tegen de Ca* 
tholijkeh bij té voegen. loiA. 
had zich verborgen gehouden 
onder den naam Van FRAN- • 
ciscifs LonoN DE SALAZAR. 
Hij o verleed te Bológnh den 
2 Novëintó 1781: in zijn 
grafschrift wordt hij genoemd 
in oratoria TÜLLTUS in his-
toria LtvWS , in tyricit aö 
ludicrisHo&Atïvs. 

IoLAs , ofloLaüs, zoon van 
IPHICLÜS , en rieëf van HER» 
«WIES, .was deelgenoot der 
werkzaamheden van dien held. 
Men zegt dat hij de hoofden 
van de hijdra verbrandde, 
naar mate HERCULES dezel
ve af hieuw. Tot belooning 
voor deze dienst, verjongde 
hem HEBE , op verzoek van; 
HERCUIES, niet wien zij ïri 
den hemel gehuwd was» -,'••••' 

Ious, eene dochter, uit 
nèt tweede bed van EUKY-
TÜS , koning van (Eehalië, 
werd door HERÓLXES bemind, 
die haar ten huwelijk vraag
de. Daar IOLB hem gewei
gerd werd, ontweldigde hg 
haar aan haren Vader , dien 
hij van het leven beroofde, 
en nam zpen buit met zich, 

na '•" haren broeder IpHiTtis* 
boven"-van eeneh toren>tè' 

• hebbehgeWórpien* DEJANIUA, 
de r vrouw van HERCULES,' 
Was zoo zeer gebelgd ovéie-
dézen hartstdgt, dat zij aari' 
haren wüften echtgenoot hét 
vergiftigde hemd van NES-, 

• sus zond , welke noodlottige 
gift dén> held deed ómkó»'* 
"men. - • • ••*• V:.-:.:

;v 

- ION , zoon van XüTHtfs .'én 
van CRÊUSA , eene dochter' 
van ERECHTEÜS , huwde .HÈ-' 
IACE ,. bij „wien hij vërschéï-
den kinderen verwekte, én 
regeerde in Attica.',; dat lan
gen tQd naar hem Ionië werd. * 
genoemd., — Men noemt ook' 
eenen ION , dichter van Chio', 
wieng treurspelen zijn ver
loren geraakt. 

IOXÜS. , klein-zoon van THE* 
SEÜS , was de vader van de 
loxiden\ in C«nè',die zon* 
derlinge gebruiken bij hun» 
ne offeranden in acht namen : 
onder anderen van nooit as-
pérgien, èn rieten , aan wel
ke zij eene soort Van gods* 
dienstige vereering bewezen, 
uit te rukken nbch te ver
branden.. 

IPHICLUS, zoon PHILACUS 
en van PERICU&IËNA , en oom 
van JASON, Was beroemd, 
wegens zijne buitengewone 
vlugheid. Hij was een der 
Argonauten, en vergezelde 
zijnen neef, op de verove
ring van het gulden vlies. 
<-->'' Er was een andere ïvva- -
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qtus,,, ;2oon jyaö ABIWHIJTRY^ 
ON , ejir jhalve broeder «.van; 
fJfeaï!iri»ES, Hij overleed aan 
pene,wond, die hij ontving 
njet HERCULES tegen deEle -
ëjfs strijdende. Eender Gfriek-
sj;he vorsten , die ter bele
gering van Troje optrokken,, 
droeg ook dezen naam.:,deze 
laatste; was de vadervan Puo-
T E S I L A S . ••' ...::••! 

i ; JpHiCRATES , veldheer der 
Atheners , de zoon vaneenen 
schoenmaker ,'• steeg van een
voudig soldaat tot hetopper- : 

bevèlhebberschap der leger*, 
benden^ Hij sloeg de T r a . 
ciërs , herstelde SËUTHES<»', 
den bondgenoot der Atheners, 
en behaalde in 390, vóór J . 
C* vpordeelen pp de Sparta-, 
nen. Hij maakte zich.bijzon-
der beroemd, door zijnen i j-
voór^de krijgstucht. Hij ver
anderde de wapenrusting der 
soldaten , maakten; de schil
den naamver ; en Jigter , de 
lansen en de degens lan
ger , en liet harnassen van 
vlas maken , zoodanig ver
vaardigd," dat dezelve ver
hardden , e n , zegt men i e* 
ven zoo ondoordringbaar weer
den als het ijzer. De vrede 
was voor hem de school des 
oorlpgs; dagelijks had hij 
nienwe , ,wap#n hap dalingen. 
Zijne soldaten door gedurige 
oefeningen steeds aan het 
werk gehouden, waren te 
allen tijde tot den strijd ge
reed . Deze veldheer huwde 
mei; de dochter van COTYS , 
koning yan Vracië, en over-

leed in helt, jaac,380 vóór J.' 
C. [Ter ondersteuning van 
ARTAXERXES , tegen de Egyp-, 

' tenaren naar Perzië gezon
den , plukte*hij nieuwe lau*, 
weren en bij'55011 MempUt 
Veroverd hebben, indien de 
Perzische yeldheer PHARNA-
BAZES zich daar tegen niet 
verzet hadt ïn eenen tp'git te

lgen Byzantium, en andere: 
! oproerige steden , belette hem 
een verschrikkelijk onweder, 
zijne vijanden |te bestrijden., 
TIMOTHEÜS , zijn ambtgenoot,,, 
werd veroordeeld» maar daar 
IPH ICRATES verscheiden ge-
wapende jongelingen metzicU. 
genomen had , zoo nood zaak-
te hij zijne regters, henrte, 
ontslaan. Hij verschoonde 
zich door een niet zeerkiescn 
middel , zeggende:,» datd?" 
gene, die dè wapens tot heil 
des vaderlands had gedragen, 
dezelve ter verdediging van 
zijn leven moest opnemenj. 

> H t G E N U , d o c h t e r v a n ^ . 
GAWEMNON e n C W T E W N E S T B A , . 

werd door CALCHAS bestemd 
om het slagtoffer te zijn. 
dat te AuliS moest worden 
opgedragen, ten einde den 
gunstigen wind te bekomen, 
waarop de Grieken wacht
t e n , om zich naar de bele
gering van ï r o / e te ^ g e 
ven. AGAMEMNON gaf n»3* 
aan den hoogepriester over#» 
en opden oogenblik waarop h« 
haar wilde ontzielen, vervoer
de haar DIANA, en deed eene 
hinde in hare.plaats verschij
n e n / ÏWHGÈNI* *erd naac 



1 P H . — I R A . 5GI 

Tanris oyergebragt, alwaar 
TnoAs'i koning van dat ge» 
wfest, haar 'tot priesteres van 
DIANA verhief, aan welke go
din deze wr^ede vorst al de 
•vreemdelingen deed opoffe
ren, die in zijne statenland
d e n . N a den moord zijner 
moeder, door de razernjjen, 
die hem verontrustten , ge
dwongen, onl van het eene 
gewest naar ;"het andere te 
zwerven', Werd ÖRSsTES,ïn 
dat land aangehoudenen ver
oordeeld, om opgeofferd te 
Worden. Maar IPHIGÈMA, zij
ne zuster, erkende hem op 
den oogenblik, dat hij door 
hare hand zou geslagtofferd 
worden , en bevrijdde hem , 
zoo wel als PYLADES, die 
voor ORESTES wilde sterven. 
Zij namen alle drie de vlugt, 
doodden THOAS , en ' namen 
het standbeeld van DIANA 
mede. Sommige geleerden 
zijn van gevoelen, dat de fa
bel dezer offerande ontleend 
is uit de geschiedenis der 
dochter van JEPTHÉ en van 
de offerande van ABRAHAM. , 

•iruïTus , »UUH van JTBAJL-

ONIDES, en koning vanJElis 
ïn den Peloponesut, was de 
tijdgenoot van den beroem
den wetgever LYCÜRGUS. Hij 
herstelde de Ohmnitchesne-herstelde de OlympUchespe
len,:, 442 jaren na derzelver 
instelling door HERCULES , in 
net jaar 884 vddr J . C. (Zie 
loihv.). 

fe*1"* (AUGÜSTINÜS Sl-
XII. DEE& L i 

MON), prïoor van Saint-Vin-
cent-les-Móièsac, te Puy en 
Velay, jn 1719 geboren j is 
bekend door een wèrk,getï-
teld Querelles littêrairës^ 
hetwelk billijk gemor heeft 

, te weeg gebragt. Men vindt 
in hetzelve dfe geschillen der 
beroemdste oude en 'nieu
were schrijvers ; hetzelve is 
vrij wél geschreven , en be
vat een aantal zonderlinge 
bijzonderheden, geschikt, om 
hetzelve vermakelijk' te ma
ken; maar de waarheid, de 
regtvaardigheid en de góéde 
smaak, worden ér bijna al
tijd aan VOLTAIRE in opge-" 
ofierd, vanwien de abtÏRAU.H 
een der achternevén had op
gevoed. De slechts' een wei
nig Verlichte lezer, kan 
in verscheiden plaatsen van 
dit werk, het penseel en de 
denkbeelden van den ge
schiedschrijver der eeuw van 
LODEWIJK XIV niet misken
nen ; hetwelk aan eenige per
sonen heeft doen gelooven» 
dat hij grootelijks aandeel 
aan dat werk had gehad: wat 
hier ook van wezen moge: 
de stijl van hetzelve is niet 
altijd geknischt, al de daad-
zaken zijn niet naauwkenrïg f 
noch de oordeelvellingen bil
lijk. Men zou zeggen , dat 
het doel des schrijvers was , 
VOMAIBE van al 'het onregt 
te regtvaardigen, hetwelk 
men hem ten opzigte van de 
geletterden,, die hij zoo daelr* 
lijk gehavend heeft, verwftt., 
en hem in de ver«cbfflean« 
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soorten*van letterkunde, wel
ke zijne pen hebben bezig 
gehouden boven al de schrij
vers , zijne voorgangers, te 
plaatsen. * Men schreef hem 
toe': Hisloire etc. (Geschie
denis van Miss. ÈONOHA, 
óf de ondeugd door zich zel
ve bedrogen), een roman , 
naar het Engelsch gevolgd, 
1766, 4 dl.a in 12.mo: maar 
JIEFEBVRE DE BEATJVRAY heeft 
«r zich als de schrijver van 
verklaard- Hij overleed in 
1794. £Nog heeft hij in het 
licht gegeven; Ristoire etc, 
(Geschiedenis der \vereent-
ging van Bretagne met Frank
rijk enz,)., 1764, 2 dl.*» in 

* IRELAND (SAMuê'ï.), werd 
4n 1760 te Spital-Fields ge
boren , waar hij het beroep 
van wever uitoefende. Hij 
had eene zeer goede opvoe
ding genoten , en had veel 
43inaak in het lezen» dat zijn 
voornaamste onderwijs werd. 
IKEJUAN» had ook smaak voor 
•de platen: hij leerde met 
«terkwater graveren, en eenig 
;geld hebbende kunnen ver
zamelen ondernam hij vele 
werken; schrijver geworden 
•zijnde, maakte hij veel op-
igang, dat zijne fortuin nog 
meer begunstigde, hij stierf 
«in 1803, en heeft nagelaten 
{in het Engelsch): 1.° Schil-
'derachtige reis door ïïol-
tandt Braband en een ge
deelte van Frankry'k in den 
herfst van 1789 tot 1790 « 
gedaan, 2 dl«n in 8.w> ~ | 

2.° Schilderachtige gezigten 
aan de rivier de Theems, 
1792, 2 dijt in 8 > — 3.° 
Zinnebeeldige verklaringen 
vun HOGARTH;\79<± — lfÜ% 
2 dl,R in 8.VP — 4.° Schil' 
derachtige gezigten aan de 
Savern en de Avon (wie-, 
ren), 1800. Af deze wen
ken zijn vergezeld van zeer 
naauwkeurige met sterkwa» 
ter uitgevoerde gravuren. — 
5.° Geschiedenis van de. 
geregtshofien in Londen en 
Westmunster, 1800 in ff, 
Dit werk is zeer belangrijk 
en geachte— IRELAND schreef 
met zuiverheid en niet zon* 
der sierlijkheid. Zijne bij
zonderheden zij waar en al
len op de plaats met eene 
buitengewone naauwkénrig-
heid genomen. 

IRENE, keizerin van Kon-
stantinopeli beroemd door 
haren geest en hare schoon-, 
heid, en berucht door hare 
euveldaden, werd te/l™e»e 

geboren , en «huwde in 7&J» 
met keizer LEO IV. Naden 
dood van haren echtgenoot, 
won IRENE de gunst der groe
ten, en liet zich met haren 
ZOOn JKONSTANTUN V. "0R" 
PHïRoGENETES , die 9Jaren 
en eenige maanden oud was j 
als Aagnsta uitroepen. *ij 
vestigde hare magt door 
moordslagen. Toen de bei
de broeders van haren eent-
genoot zamenzweringen han
den gesmeed, om haar net 
bestuur te ontnemen, deed 
«ij hen, na elkander urobren-
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gen. Keizer KAREL Aegroo* 
te bedreigde .toenmaals het 
Oostersche rijk: IRENE hield 
hem niét beloften' bezig, en 
wilde zich later, door kracht 
van wapenen , tegen zij
ne; veroveringen verzetten', 
maar harer troepen werden 
in 788 in Galabrïê geslagene 
Het jaar te voren had zij de 
'2S kerkvergadering-van Ni* 
pea doen beleggen, die den 
Iconoclasten,, sedert zoo 
langen tijd in gunst, en zoo 
•verwaand op hunne raagt, 
liet laatste brandmerk •toe-
brag*. Bijna al deze ket
ters, -herriepen hunne gevoe-
JenS j en de eerbied, aan de 
beelden verschuldigd, werd 
hersteld. Intusschen groei
de KONSTANTUN , haar zoon 
aan; ontevreden slechts den 
naam van keizer te voeren, 
ontnam hij aan zijne moeder 
het bestuur; die er zich kort 
daarna weder van meester 
maakte, en, om zulks onge
stoord te bezitten, hem deed 
ombrengen. Deze gruwel? 
daad bleef niet ongestraft; 
nadat I^ICEPHORÜS zich j»t 
keizer had doen uitroepen ; 
verbande hij dit gedrogt naar 
het eiland hetbos, alwaar 
«ij in 803 overleed. De in
borst «lezer vorstin is vrij 
moeijelijk te ontwikkelen": 
bij haar volgden deugd en 
tfndeugd elkander op; maar 
•de ondeugd en vooral de 
*»«ersehzucht behield de o-
vwhand. (Zie hmteffetckïe-
4eni9> besebreven door den 

• . ' . • • • " . : " • . ' • ' ' " ' " ' h 

abt MIGNQT, 1762, in Ï2.ma 
enz.) Dezelve heeft aanlei
ding gegeven tot het laatste 
treurspel van VOLTAIRE , een 
zwak en koel stuk, den stem
pel dragende van den ijskou-
den ouderdom des schrijvers , 
en dat met hem ten grave is 
gedaald. '•"•" * 

IBENEUS {Heilige), leer
ling van den heiligen POLY-
CARPUS én van P A P U S , die 
zelve leerlingen van den; hei
ligen JOANNES, den evange
list waren geweest, werd in 
Griekenland ïo\> hét einde dec 
eerste of in het begin dec 
tweede eeuw geboren , en 
in 157 haar Gallië ga
zonden. Hij was eerst pries
ter in de kerk van Lyon t 
en volgde later POTHINÜS op, 
dié onder het bestuur van 
MARCÜS AüREiiius, in 177, 
den marteldood onderging. 
Het hoofd der Gallische bis
schoppen geworden zijnde, 
•werd hij het licht en het voor
beeld derzelve. De .twist» 
die tussclien de Aziatische 
bisschoppen, en paus V i o 
TOR I. ontstond , gaf aan I-
RÈNEÜS aanleiding, om zijne 
talenten en zflne liefde voor 
den Vrede te ijoen schitteren. 
Hij verruimde niets» om 
denzelven te berst ellen. Het 
onderwerp des geschils was 
over de viering tan het 
paasehfeést. De bisschoppen 
van Azië beweerden, dat men 
hetzelve altftd den 14e" dag 
der Mfeart*maan behoorde 

1 2 
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te vieren. VICTOR I. en de 
bisschoppen van het Westen , 
hielden ia tegendeel staan
de , dat het eerst den vol
genden zondag moest gevierd 
worden. De bisschoppen van 
Azië hielden daarover ver
scheiden kerkvergaderingen, 
en bleven er bi j , om hun 
oud gebruik te willen be
houden. De paus veroor
deelde hunnen tegenstand; 
«hij .vormde zelfs het ont
werp , van hén te excommu
niceren, maar uit vrees van 
i e t kwaad te verergeren, 
stelde hij den bisschoppen 

.•«zijn ontwerp voor. In den 
naam der Gallische bisschop-

f ien vermaande hem de hei
ige IRËNBÜSJ om met ma

tigheid van zijn gezag ge
bruik temaken. De protes
tanten en in het bijzonder 
de predikant JUBIEU,

 z e g" 
gen, dat paus VÏCTOR de bis
schoppen van Azië excom* 

'.', municeerde; maar hun ge-
heele bewijs feestaat in den 
titel van het 2 # hoofddeel 
des vijfden boeks der ker
kelijke geschiedenis van Ëü-
BE.BIOS , een titel die in het 
oorspronkelijke Grieksche 

' nietgevonden wordt, en die 
daarenboven geenszins over
eenkomstig i s , met den in-

- houd des kapittels. De stad 
hyon werd floor de zorgen 

; van IRENEUS eene dergene, 
waarin het Christendom het 
meest bloeide, ook werd zij, 
tijdens de vijfde vervolging, 
van de overige onderscheiden. 
Een aantal Christenen , aan 

welker hoofd IBENEUJI was, 
ondergingen Aen marteldood. 
De heilige Prelaat verzegelde 
met zijn bloed in 202 het 
geloof aan JESUS CHRISTUS. 
Er blijven ons van dezen be
roemden martelaar eenige 
werken over, van een grooter 
aantal, welke hij in het 
Grieksch geschreven had, 
en van welke wij eene La-
iijinsche vertaling bezitten, 
die zeer op prijs wordt ge
steld , ofschoon de stijl der-
zelve verward en niet zeer 
beschaafd is. Het schijnt 
dat dezelve bij het leven van 
den heiligen IRENEÜS^ ver
vaardigd werd* Zijn stijl is , 
in zoo ver mefl er uit oor-
deelen kan, ineengedrongen, 
duidelijk, vol kracht, maar 
zonder verhevenheid* ; »fl 
segt zelf, dat m e n i n . ^ n e , 
werken de beschaafdheid der 
rede niet moet zoeken > W«l 
hij , onder de Kelten wonen
de, het onmogelijk is , <W 
hem niet verscheiden bar* 
baarsche woorden ontsnap
pen. Hij bezat eene diepe 
geleerdheid; was d^dich
ters en wijsgeèren volkomen 
meesterden vooral ervarea 
in de geschiedenis én tucnt 
der kerk. Hy had een on
eindig aantal dingen ontnou 
den, door de Apostelen mon 

delings onderwezen, en <«>"* 
de Evangelisten stilzwijgen
de voorbijgegaan. .E« n , * a S 
ling van PAPIAS zynde, wa 
hi j , evenals deze, eenmtl 

• lènarü. Hg geloofde da 
I vóór het laatste oordeel» 
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C. met zijne aïtverkorenen 
duizend jaren in het genot 
der geestelijke zaken op aarde 
zoude regeren ; maar hij was 
zee* verwijderd van het ger 
voelen van CERINTHUS én der 
overige ketters, die beweer
den , dat deze vermaken vlee? 
schelijk zonden zijn. Men 
meent, dat- hij in dat gevoe
len verviel, door het bestrij- . 
den der allegorische verkla-
ringen, waaróp * de ketters 
zich beriepen: hij verviel in 

>het tegenovergestelde uiter
ste , "en nam eenige teksten , 

»der Jtk Schrift, die onder 
verschillende beelden» den 
luister der kerk en de eeu
wige gelukzaligheid beschrij
ven, al te letterlijk op. (Zie 
PAPUS). Zijn voornaamste 
Werk is » zijne Verhande
ling tegen de Ketters, * in 
5 boeken. Dit is te gelij» 
keriyd'éènè geschiedenis en 
wederlegging der verschil
lende dwalingen van SÏMÓN 
den Toövenaqr tot TATUNÜS. 
Hij stelt tegèjn hen het groa-
ttë grondbeginsel vast\ dat 
te allen tijde de schrik der 
ketterij zal zijn, namelijk: 

; » dat elke wijze, om de H« 
Schrift te verklaren, welke 
niet mét de bestendige leer 
der overlevering overeen
komt, moet verworpen wor
den •" — » Ofschoon dé H. 
"Schrift, zegt deze heilige 
Meraar t de onveranderlijke 
re&l van ons geloof zij, 'be
vat ^ echter niet alles. Wijl 
'*8 °l' verscheiden plaatsen 

". • . » • ' ' . - • - L 

duister is,'Zoö Is het nood
zakelijk zijne toevlugt tot 
de overlevering, dat is tot 
de leer te nenïen, welke St 
C. en zijne Apostelen, ons 
mondelings hebben overge
leverd , en die in de'kerk bez
waard en onderwezen wórdt." 
Eene plaats uit de wérken 
van 'den heiligen IRENEUS , 
die de Protestanten zeer on-
tev reden h eeft gemaakt-, is 
die, waarin hg , na tegeft 
,de" ketters .de' overlevering 
der Apostelen ,i door hunne 
opvolgers in de verschillende-
kerken bewaard * te- hebber* 
aangehaald, hij den Voor» 
rang der Rooinsche Kerk 
boven alle andere vaststelt. 
» Wij willen. ORSsBepalen% 
zegt bij , bij dé aanhaling 
der overlevering, en het in 
de gehéele Roomsche, die 
zoo groote, zoo oude, zoo-
algemeen bekende Kerk, ge
predikte gelooty in die kerk 
welke de roemrijke Aposte
len PETKUS en PAULUS ge
sticht hebben; eenë overle
vering» die door dé opvol
ging der Apostelen tot ons is 
gekomen; op deze wijzema-* 
ken wij diegene beschaamd, 
welke uit smaak, uït eenen 
ijdelén roem , uit verblind-
of boosaardigheid, onwettige 
vergaderingen houden. Want 
naar deze Kerk, moet zich , 
uit hoofde van haren uitste
kenden voorrang, elke an
dere kerk,, dat is , de alom 
verspreide gclobvigen rege-

J e n ; wijl de «verleveriog 
i'3. . : : . . . 
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der Apostelen in dezelve tén 
allen tijde» door degene, die 
er van alle kanten inko
men, is in ,acht genomen/' 
En elders zegt hi j : » dat 
elke bijzondere kerk, zich 
tot haar moet wenden, als 
tot de getrouwe bewaarster 
der Apostolische overleverin
gen 9 om al degene, die uit 
eigenliefde, uitijdelenroem, 
uit verblindheid, of uit wel
ken beweeggrond zulks ook 
wezen moge, de dwaling 
omhelzen , te beschamen." 

: De mèestgezochte uitgave 
der werken van den heiligen, 
IBENEUS f is die van Pater 
MASSUET, een Benedikrijner 
van den heiligen MACKUS , 
1710, in fol., met de frag
menten van den heiligen JRE-
NEUS, in al de oude schrij
vers aangehaald; geleerde 
verhandelingen, en aantee-
Jsëningen, ter opheldering 
van moeifelijke plaatsen. Die, 
welke GRAEE, een kundig* 
Protestant, te Oxford in 
1702, in net licht gaf,ver
dient de achting der geleer
de Cat holijken niet. Hij heeft 
dikwerf den tekst van zij-

• nen schrijver verminkt; en er 
aanteekeningen bijgevoegd, 
die hem, om derzelver on-
regtzinnigbeid wanstallig 
maken. Na deze uitgave , 
heeft PFAFF , een Lutheraan, 
in 1715, te 'sGraven&ctge, 
in 8.vo, 4 fragmenten in het 
Grieksch en Latijn in het 
licht gegeven, die den naam 
van den H. IKENEUSdragen, 
volgens een handschrift der 

•bibliotheek van Turin ,* wek 
nige jaren daarna, gaf hij 
eene volledige uitgave van 
dien kerkvader, in 2dl.nin 
fol. in het licht. Men kan 
over den H. JBENEÜS raad
plegen, het 2»e deel der Ge
schiedenis der kerkelijke 
schrijvers, door dom C*:n> 
LIER, en zijn Leven door dom 
GEBVAI.SE, 2 dl.n in 12.m0 

IRENEÜS : dit is de naam 
van twee heilige Martelaars, 
onderscheiden van 'den voor
gaande. De eerste» diaken 
van Totkane, beleed in 275, 
onder het bestuur van -AH* 
REiiiANus, het geloof van J. 
C, ten koste van,zijn bloed. 
Dé andere, bisschop van 
Sirmioh, was een der slagt
offer» van de wreède ver
volging van DiociiËTiANüs 
en MAXIMIANUS : hij onder
ging den «dood in 304. 

IltÊTON (HÈNÜBtK), W«S 
één schoonzoon van Cfipte-
WEI.» [hij hielp hetii o» eerte 
krachtdadige wijze j »n de 
uitvoering alle* revolütion-
naire ondernemingen•» dodr 
welke het dezen overweldi
ger gelukte, zijnen kening 
te doèh verflordeelan, &1 

zich van de hoogst^ magt 
meester te maken]* Hjj voeï- -
de het bevel over den linker/ 
vleugel der ruiterij, in de» 
slag van Nazerhy % den *4 
Junij 1645 geleverd. P /» 8 

BOBEBT, die tegen hèn/*v«r 
stond, sloeg hem* mvott 
werd gekwetst en ^/V88Se' 

http://Gebvai.se
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vangen genïaakt; maar na-
diat de; koning dezen slag 
verloren had, en verpligt 
was geweest de vlugt te ne
men » en zijne krijgsgevan-
gen'ert achter te laten , ver
kreeg IRÉTON' de. vrijheid 
Weder. Toen het Engelsche 
parlement, CROMWEÏ, in 1650, 
xth Ierland terug r iep, liet 
deze zijn schoonzoon in dat 
land achter V in de hoeda
nigheid van hoogst deszelfs 
luitenant en van afgevaar
digd lord. IRETON nam, na 
het 'vertrek va» CROMWEÏ, , 
de steden Waterford en Lim-
merich in. De verovering 
der laatste, kostte hem het 
leven. Hij werd er door eene 
pestziekte aangetast, waar» 
Taan' hij in 1651 overleed. 
Zijn l(jk werd naar Enge
land vervoerd, en te. West-
minster , on der de graven 
der koningen , in een prach
tig praalgraf bijgezet. In 
3669 werden de lijken van 
OttVIER GROMVyÉÏ., ÏRETON, 
BRADSHAW, enz., uit hunne 
graven opgedoïveh, en op 
eene horde, naar de galg 
van Tibnrnë gesleept» al
waar dezelve van tien ure 
des morgens tot de onder
gaande zon opgehangen, en 
vervolgens onder de galg 
begraven werden. [Eenigen 
tijd na den dood van KAKEL 1. 
sloeg hij de schotten , die 
KAREI, II. voor hunnen vorst 
erkend höddenj, 

IRICX (JoANNES A.NDRKiS.) 

— Zie EUSKBIÜS, Bisschop 
van Verceih 

I R I S , dochter Van THAÜ-
MAS en ELECTRA, en zuster 
der Harpijen, was de bodin 
van JÜNO: deze godin her
schiep haar in eenen boog , 
en plaatste haar, in beloo
ning voor hare diensten aan 
den hemel. Dit is hetgefie . 
wat wij den Regenboog noe
men. VIRGILÏUS schildert 
haar aldus af: 

IRIS croceis per coelum roscida. 
pennis 

Mille trahens varios adverso 
, sole colpres. 

IRMINA (Heilige), dochter 
van DAGOBERT , heeft haren
naam aan een beroemd kloo
ster gegeven, door haren 
vader te Trier gesticht,' en 
waarvan zij de eerste abdis 
was* [Het was, volgens de 
Batavia sacra,,dezeIRWINA, 
die aan den heiligen WI IAE-
BRORDUS , de koninklijke 
lustplaats Eplernach, tot het 
bouwen van het later zoo 
beroemde klooster van dien 
naam, gedeeltelijk afstond.] 

IRNERHJS, WERNERUS of 
GUARNERUS , een beroemde 
regtsgeleerde (volgens som
migen een Duitscher, doch 
volgens anderen een Mila-
nees), onderwees, na te 
Konstantinopel te hebben 
gestudeerd , eerst te Haven* 
« a , , en daarna in 1128 to 
Bofogna* H£f had vele te«r* 
4 ' ' 
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lingen, werd de vader der 
verklaarders, terwijl men 
hem Liicerna. juris noemde, 
ofschoon de glossatoren meer 
duisternis dan licht over de 
regtsgeleerdheid hebben ver
spreid. Men beschouwt hem 
als den hersteller van het 
Romeinsche'regt; 'Hij had 
veel invloed in Italië* bij de 
vorstin MATHILDA. Hij spoor
de .keizer LOTHARIUS, -wiens 
kanselier hij was, aan, om 
te bevelen , dat het regt van 
JtisTlNUNUS, deszelfs oude 
gezag in de pleitzaal weder 
mogt aannemen, en dat de 
Codex en de Pandehten, in 
de scholen mogten gelezen 
worden. IBNERIÜS was de 
eerste , die in Italië dezen 
post uitoefende. Hij overleed 
voor het jaar 1150 teBolog-
na. Deze regtsgeleerde voer-
de^in de scholen de plegtig-
heid van dè doctorale waar
digheid In. Dit gebruik ging 
tot het overige Europa over. 
De godgeleerde scholen na
men hetzelve aan. Men wil, 
dat de universiteit van Pa 
rijt er zich voor de eersie 
maal van bediende ten op-
ssigte van PETRUS LOMBAR© , 
dien zij tot doctor in de god
geleerdheid verhief. 

IRÜROSQÜE (PETRUS), een 
Dominikanèr uit het koning, 
rijk Navarre, doctor der 
Sorhonnë, in 1297, legde 
zich zoo zeer op de studie 
toe , dat hij het gezigt er 
door ver oor. Zijn voorniam-
ste werk »s eene Evangeli-

- 1 8.:A. ' 
. . ' • 

sche, overeenstemming, in 
1557, in fol. gedrukt, on
der dezen titel; Series E-
vangelii. 

IRUS , . een bedelaar uit het 
land van Ithaque , volbragt 
de boodschappen der min-
naars van PENELOPE. Na 
Ul-YSSEs beleed igd te hebben, 
die zich voor de deur van 
het paleis, onder de gedaante 
van eenen bedelaar had ver» 
toond, bragt deze veront-

| waardigde held hem zulk ee
nen vuistslag1 toe, dat hij 
hem het kakebeen en de tan
den verbrijzelde, waaraan 
hij süerf. Zijn naam dient 
dikwerf tot antonomasiaj 
om eenen bedelaar of eenen 
ellendeling uittedrukken > 
zoo .als in dezen dichtregel: 

Irus et est subito, qui modo 
Croesus erat. 

I S A S K . — Zie IZA3K. 

IsABEttA, dochter van 
PmiAppvs den Schoonet ko-' 
ning van Frankrijk, werd 
in 1292 geboren. Zij werd 
in 1308 uitgehuwdaanEnu-
ARD , prins van Wallis, la» 
ter koning van Èngelandé 
Zij was eene , wellustige 
vrouw, d ie , na onderschei» 
den e lotgevallen, op bevel 
van haren zoon, EDOARD 
I I I . , in het kasteel van Bi
sing werd opgesloten, i n 

welke gevangenis zij» n a 

verloop van 28 jaren, over
leed. — Zie EDÜAB» M' e n 

EOITARD I I I . 
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;y:'ISABÊLI,^':;yAN.!.: BjBlIBRKN, • 
vrouw, van KARKII VI.» ko
ning van Fraiïkryk, was de : 

dophter van STBVHAJJUS, bij-
genaamd den Jonge,, hertog 
«van . Beijeren,. en werd ge-
hu wd te Amiens, den 17 J u-
liij 1385. De Fransehe ge
schiedschrijvers schilderen 
haar af als eene stiefmoeder» 
die alle gevoelens, welkezi] 
aan hare kinderen verschul
digd was, (vers tikt had, en 
als eene noodlottige toorts, 
die den oorlog in het ge» 
heele rijk ontstak. Naauw 
met den hertog van Orleans 
verbonden,. die al de geld
middelen des rijks tot zich 
trok, werd zij beschuldigd", 
een gedeelte , derzelve naar 
i)üitschland\-.... ,'te^ :zenden',. 
.en met het overige aan hare 
zucht tot pracht en vermaken 
Voedsel te'geven ,, terwijl de 
koning, de prinsen en prin
sessen zijne kinderen aan 
alles gebrek hadden. De 
connestabel van ARMAGNAC , 
had zich meester gemaakt 
van het hart des konings en 
boezemde aan dien vorst arg
waan tegen de koningin in* 
die gevankelijk naar Tours 
werd gevoerd. De dauphin, 
haar zoon, leende de hand, 
in deze ballingschap. Deze 
gewelddadige vorstin wreek
te zich kort daarna op den 
connestabel. Na hare kluis
ters verbroken te hebben, 
vereenigde zij zich met den 
hertog van Bourgondië: Pfl-
*$* werd ingenomen, en de 

ARWAGÏSAC'S werden met al 
hunne voorstanders, aan dö 
woede van een bloeddorstig 
graauw prijs gegeven j door 
de koningin daartoe gemag-
'tigd. De connestabel werd 
den 12 Junij 1418 vermoord., 
en ISABELIIA. legde er eene 
uitbundige vreugde over aan 
den dag. Na den dood des 
Jko.nings,. den 22 Öctobe*: 
Ï422 voorgevallen, leefde 
zij in eene soprt van verge
telheid, en overleed te Pa~ 
rijs, in het hóiel Saint 
Paul, in 1435, in den ou
derdom, van <64 jaren (ZHe 
HENDRIK V. koning van En
geland.) IZij is te Saint» 
Vfeni» begraven , alwaar zij 
een graf heeft bij dat Tan 
haren echtgenoot, KABEL VI . „ 

j en een marmeren standbeeld. 
| » Mèn beweert, zegtjPater 
| DANIËL , dat in deze eerzuil, 

de gedaante der wolvin, 
welke men aan hare voeten 
heeft geplaatst, er enkel is 
als een zinnebeeld van haar 
kwaadaardig hart , en om 
aan 4e toekomstige eeuwen 
eene herinnering te geven, 
van hare gestrengheid, of 
liever van hare wreedheid , 
en van de rampen, welke zij 
aan het geheele koningrijk 
berokkende. 

IsABEIit,A VAN KASTlUë , 
koningin van Spanje , doch
ter van JOANNES I I ,werd in 
1451 geboren. Zij huwde in 
1469 met FKRDINAND V , ko-

i ning van Aragon* en erfde 



570 I S A . 

Ae staten van KusUUë\ in 
1474» (Zie HENDRIK I V , de 
onvermogende). Men stelde 
hare nicht JOANNA, dié aan-
spraak öp dat rijk had-y te
gen haar over; maar de moed 
•vart- IsABBï,t.A en de wapenen 
Tan baren echtgenoot; hand
haafden haar op den troon , 
vooral na den slag van Toro 
in 1476. Nadat de staten van 
Aragon en Rastilië veree-
nigd -waren, namen FERPI« 
•NAN» en IsABEtLA gezamen
lijk den titel van koning van 

tvanje* aan (zïê FÈRmNANB 
)* *• .M&t de bevallig- en 

inttemendheden van haar"gé-., 
tflacbt, &eg*t jÖÉsoRMEAüx. 
paarde ISADELLA de grootheid 
Van «iel eens helds, de diep-

* «inniger en schrandere staat
kunde eens ministers , dein-
aigtén; eens wetgevers, de 
schitterende hoedanigheden j 
eens veroveraars, de,regt« 
Schapenheid eens goeden bur
gers , de naauwbeurigheid 
vanden deugdzaamsten over-
heidspersoon." Zij bevoftd 
zich te allen tijde in den 
raad. Haar echtgenoot regeer
de niet in hare plaats; zij 
regeerde met haren echtge-

; noot. Is ABELT.A wilde steeds in 
alle publieke akten genoemd 
worden. Aan hare aanmoedi
gingen had men de verove
ring van het koningrijk Gre
nada op de Mooreo, en de 
ontdekking van Amerika te 
denken* Men heeft haar ver-
Weten gestreng, trotsoh en 
ijverzuchtig op haargeaagte 

/8(jn geweest f maar dezebe-

radene hoedanigheden tvaren 
in de omstandigheden en in-
zigten der 'koningin geene 
gebreken , zij waren aan haar 
Vaderland even zoo nuttigals 
hare deugden en. begaafdhe-
den. Er werd een e zoodani
ge koningin vereischt* pin 
de grooten te vernederen, 
«onder dezelve te doen aart 
het muiten slaan: om Gre-
ndda té Veroveren, zonder 
geheel Afrika naar Spanje 
te lokken',-. omi de ondeugden 
en booswichten van haar rijk 
te verdelgen \ zonder het leven 
en de fortuin der brave lieden 
in de waagschaal té stellen. 
Spanje verloor haat in lÖOtf. 
Zij; overleed aan de water-
Zucht ,"slechts éene dochter 
nalatende j JOANNA geriaarnd f 
dié zij had uitgehuwdöanPHI-
MFPUS , aartshertog van 0&i-
tenrijk) vader Van KAREI. V. 
ISABEM.A was bijrta altijd te 
paard, en deze oefening vVerd 
haar noodlottig. Voor haar 
overlijden, liet zij FERDI-
NAND , op wien zij altijd zeer 
jalöersch was geweest zwe
ren , dat hij tot geen twee. 
de huwelijk zoude overgaan. 
Paus AtEXANDBR VI, beves
tigde aan de heide échtge-
nooten in 1492, voor hen, 
en voor hunne opvolgers, 
den titel van CaïholijheAo-
nittgèn, hun reeds door «£ 
NOCENTIÜS VlIIgegeven.< m 
verdienden dezen titel door 
hunnen ijver voor de Catno» 
lijke godsdienst, die hom» 
1480 de regtbaiik van ge-
loofconderatoek in Spatje d e e d 
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oprigten. Deze regtbank be« 
hoedde Spanje voor de nieu
we ketterijen , en de bur
geroorlogen , vyeike dezelve 
in geheel Europa; te w:eeg'j 
bragten. Dezelve heeft nooit j 
ten dood veroordeeld) maar 
enkel ep alleen over deket- ! 
terij of regtzinnigbeid der 
beschuldigde personen uit
spraak gedaan» De burger* 
Ijjke magt: heeft dien ten ge
volge dikwerf met al te veel 
gestrengheid , gehandeld: 
maar KABEL I II . heeft déze 
©verdrevene gestrengheid be
perkt , - en, de geloofsonder-
zoekers , wijzer en gematig
der dan men dezelve gewoon
lijk afschildert, hébben zij-
<=ne pogingen ondersteund. 
Ten , opzigte van hetgene , 
wat de inquisitie betreft, 
moét mén raadplegen Etatï 
présent de i'Esp.agne, door 
den abt DE VAÏKAC : niemand 
heeft er met niéer billijkheid 
en waarheid over gesproken. 
Wij zullen hier enkel bij
voegen, dat noch in Spanje, 
noch in eenig Catholijkland, 
de inquisitie tegen de ket
ters, hoé ook genaamd., nooit 
te vergelijken is geweest, 
in gestrengheid en onwettig» 
heden , met die , welke de 
Engelschen, en andere na
tiën , ten opzigte van de aan
hangers van het ware geloof, 
van de Godsdienst hunner 
vaderen» Sedert een aantal 
ecuwen j . door alle goddelijke 
en menschelijke wetten' in 
hun land gevestigd, uitge
oefend hebben. Zie Lttó-

BORCH, LuCIUS I I I . , ToK-
QUEMADA, enz. enz. [Nadat 
de mooren van Grenada de 
legerplaats der 'Christenen 
hadden afgebrand* liejt ISA* 
BELLA, om daardoor te ken
nen te geven , i dat iyuvaü 
hare onderneming niét afzag, 
op de' plaats van het: kamp 
een e stad bouwen, dié nog 
bestaat, en den naam draagt 
van Santa*Fé.: Het was met 
het geld, hetwelk zij zélve 
(wijl FERDINANU V.'. niets 
had willen toestaan) gaf, dat 
CoiiUMBUs Amerika ontdekte* 
H» Zie CotUMBiis.] . i-u 
' • ' / ' • , . . " • • : - " ' . » ' ; . ' - • " , : i 

IsABELLA CtARA EüGENlA 
van Oostenrijk, dochtervan 
PHILIPPUS I I , koning van 
Spanje 4 en van ELISABETH 
van Frankrijk, huwde in 
1598 met ALBERTÜS, Jêoon 
van keizer MAXIMILIAAN I I , 
en kvvamindeiVerferte^», 
van welke PHH.H»PUS hun j 
met toestemming der staten » 
het oppergezag had afgestaan* 
In dezen afstand zeide P H I -
MPPüSj * dat zulks voor het 
welzijn en de rust deit'ge» 
noemde landen, én de ware 
weg was , om toteenengoe-
den en vasten vrede te ge
raken, en zich van eeiren »o» 
vervelenden Oorlog- te be
vrijden, waarmede zijeenen 
zoo geruimen tijd waren ga-
teisterd geworden, efr o*v«f-
wegende, hetgene, wat t*m 
alle blijkbaar is» dat het 
grootste geluk daarin Iwr»*»»*, 
van in tegenwoordigh«id, van 
zijnen natuurlijken vorst «*» 
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heer bestuurd en geregeerd 
te worden; zoo is. God ge* 
tuig'e van <de kommer en de 
zorg,; die wg dikwijls heb
ben gehad, van het aldus 
niet persoonlijk te hebben 
kunnen doen." (Zie ALBER-
TUS). :JVa den dood van ha
ren echtgenoot, in 1621 voor
gevallen , regeerde IsABEttA 
gedurende twaalf jaren alleen 
en overleed in 1633 j in den 
ouderdom van 67 jaren. Ha-
re zachtmoedigheid, hare 
voorzigtigheid en hare regt-
vaardigheid, hebben; haar b|j 
het volkJdierbaar gemaakt, 
en haar naam is in die ge-
Westen* ndg in vereering. Ha
re ' godsvrucht was zoo óp* 
regt en zoo bestendig, dat 
haar paleis meer naar een 
klooster dan naar een hof ge
leek. „ Be Heer SHAW £ een 
Engelschman, houdt in zijne 
Proeve over de Oostenrijk-
tc/ie Nederlanden, niet op, 
om over het geluk der Bel
gen onder" het bestuur van 
AtBËRTüs en ISABËM-A, te 
spreken ; hij bewondert voor
al den moed, de standvas
tigheid , de wijdheid de ge
matigdheid dier .vorstin; 
maar als protestant kan hij 
zich niet onthouden «baarbij-
geloavig (dat is christelijk 
en godvruchtig) te noemen. 
Indien zulks waar was dan zou 
men de bijgeloovigheid, die 
de volken gelukkig maakt, en 
de vorsten doet beminnen en 
hoogachten, niet dan zege
nen kunnen; terwijl de wijs
begeerte niets van dit alles 

voortbrengt,: enJ zoo "als 
SHAW zulks zelf opmerkt, 
niets doet dan afschrikken, 
ondermijnen, ' vernielen en 
omverwerpen.'' AIBBBTÜS en 
ISABELLA, zegt die schrij
ver, gingen voort, metover 
dat gedeelte der Nederlan-

| den te regeren , hetwelk hun 
gezag erkende,- te Weten de 
tegenwoordige Oostenrijk'' 
scAe en Fransche 'Nederlan
den. Deze gewesten bloei
den onder hun bestuur, dat 
zeer gelukkig was; De aarts
hertog bezat in eenen hoo-
gen graad de bevredigende 
deugden, die.zoo krachtda
dig tot hét geluk van jhet 
menschelijk geslacht bijdra
gen: hij besteedde met voor
deel den tijd van rust, dien 
het bestand met de Veree* 
nigde Provinciën hem ver
leende, om in de Belgische 
Provinciën datgene te her
stellen, wat door eenen 40-
jarigen oorlog ontroerd en 
verwoest was. De goede Wet
ten der oude vorsten werden 
hersteld , men vaardigde er 
nieuwe uit , ' die het land 
voordeelig waren. Het Eeu
wig Ediht, eene in de Oos-
tenrijksche Nederlanden zoo 
zeer geëerbiedigde wet, was 
het werk van dat bestuur, 
onder hetwelk de regtsge-
leerdheid geregeld, en de 
rust der burgers verzekerd 
werd. De zuiverheid van ze
den , de orde heerschtenaan 
het hof van IsABEM-AenAtv 
BBRTUS , en de tevredenheid, 
die er onder het volk heersch-
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t e , door deszelfs vorsten in 
het land te zien, Werd ver
meerderd door de deugden 
diertvorsten ? en door de zacht
heid en regt vaardigheid van 
hun bestuur. De wetenschap
pen en schooriê letteren bloei
denonder hetzelve. Men tel
de alstoèn in Belgiè'xele om 
hunne geleerdheid beroemde 
mannen^ en de aartshertogen 
verzuimden niets j ter bevor
dering en aanmoediging der 
letteren en kunsten." 

• ISABELLA. '.?»—' Z i e EUZA-

.ISA*BEM.A. van Mongarijë, 
-*« Zie GARA» 

naars van ETIENNE, 1575'iri* 
foï* komen tien redevoerin
gen van hem- voor, ^- Zie 
ANDocuks.\ *' : '•'•••'••' :---i- -• • 

I s^us , een andere Griek-
sche redenaar, kwam in den 
ouderdom, van 60 jaren j in 
het jaar 97 der Christelijke 
tijdrekening, te Rome* P M -
Nius de Jonge Zegt in zijne 
Brieven, dat hij Zich nöoïü 
voorbereidde, en steeds als 
een voorbereid man sprak. 
Zijne werken zijn verloren, 
geraakt. .;•••' • •*':"••''. 

ISAÏAS , de eerste der 4 
groote profeten, was de zoon 
van AMOS , Uit het konink
lijk geslacht van DAVID. »Hij 
profeteerde onder de konin
gen OSIAS, JoATHAtó, A.CHAZ 
en EZECHIAS , van het jaar 
735 tot 681 vóór J.. C. De 
Heer verkoos hem van zijne 
kindschheid af, .om het licht 
van Israël te zijn. Een se
rafijn nam van het altaar 
eene vurige kool, en raakte 
er zijne lippen mede aan» 
om dezelve te zuiveren. Na
dat EZÈOHIAS gevaarlijk was 
ziek geworden , begaf zich 
ISAÏAS vari Gods wege naar 
hem toe, om hem aantekon-
digen, dat hij er niet van 
zoude herstellen. God, door 
de gebeden en tranen van 
dien vorst getroffen, zond 
hem denzelfden profeet te
rug , die, tot onderpand zij
ner wonderdadige geneaing, 
de schaduw op den zonne
wijzer van AOHAJÏ, tie» gra-

ISJBCS, een beroemd ra-
denaar, te Chalcis. op het 
eiland Eubea geboren , be
gaf zich jn het jaar 344 vóór 
J. C; naar Athene, en werd 
een leerling van LYSIAS en 
meester van DEMOSTHENES, 
Deze meester der Grieksche 
welsprekendheid, verbond 
zich veeleer aan hein, dan 
aan ISOCRATES , omdat hij in 

-zijne redevoeringen meer 
kracht en hevigheid bragt, 
terwijl de andere bloemen 
strooide; maar van den an
deren kant, wijdde hij zich 
aan dorre en ondankbare ver
handelingen toe, die aan 
eenen Criticus hebben doen 
zeggen, dat lsjpus een dier 
Schrijven is, welke men 
gaarne prijst, om ontslagen 
te z y » , van hem ie lenen, 
In de oude Grieksche rede-
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den deed achteruitgaan. De 
koning JVIANASSES , opvolger 
van EZECHUS, had minder 
eerbied voor ISAÏAS, Gebelgd, 
over de ver wij tingen» welke 
d#; beïlige Profeet, hem oyer 
zij&e goddeloosjjedeo deed» 
liet hij hem in het jaar 681 
vóór.J. €» met eene houten 
zaag midden door hel lig-
ehaam zagen. Hij was als-
iöen omtrent 130 jaren oud, 
ISAÏA.8 spreekt zoö 4\iliel%k 
over J. &* en de Kark, da*, 
W>lgen« de uitdrukking van 
den heiligen HIERONYMUS•',. 
men veeleer het Evangelie 
dan eene profetie meent te \ 
lezen. De zaken , die nader 
bij .zijnen t,ijd zijn, en waar
over hij bij ingeving spreekt j 
zjjn bijzonder drie groote 
gebeurtenissen. De eerste 
is het ontwerp, dat PHA-
CEE , koning van Israël t 
«n RAZIN, -koning van Sy
rië onder het bestuur van 
ACHA2J vormden, om het huis 
van DAVIP te onttroonen. De 
%*• is de oorlog, welken 

JSENNACHERJB , koning van 
Attyriët tm tijde van EzEr 
«CHIAS , in Jndea verspreid
de, en de wonderdadige ne
derlaag van zijn leger. De 
3.è is de Babylonische ge
vangenschap, en de ter$g<-
fceering der JoAen «aar hnn 
land. ISAÏAS wordt voor den 
•welsprekeadsten der profeten 
gehouden. Zij,n stijl is groot 
.en verheven, z^ns uitdruk-
Jdngen sterk en steeds naar 
hM ondeweri» geëvenredigid. 
^ Men BO«, «egt de étim-

BPRT , die Zoowel, over de 
welsprekendheid der gewij
de boeken heeft geschreven, 
te vergeefs in de gewijde of 
ongewijde schrijvers,, eene 
verhevenheid van slijl vinden» 
zoodanig als die, weikin de 
schriften, van ISAÏAS te vinden 
is. Alles ip dezelve is groot,, 
edel, ongedwongen en vloeit 
jend, alles is in dezelve vol-» 
gens de onderwerpen ontwik» 
keiden verscheiden gemaakt. 
Indien ISAÏAS het beminnelij-t 
ke of teederè aanvoert, zou 
men Zeggen» dat zijn penseel 
zich nooit anders dan in het 
bevallige geoefend heeft. Be
handelt hjj het groote of het 
verschrikkelijke zoo verschij* 
nende hemel en de aarde met 
hunne rijkste pracht en hunnen 
heerJijkstenluister, pmhum-
nen schepper te huldigen» 
en schudden, als ware het, 
onder zijne hand, om zijner 
gramschap te dienen. JVÏen 
meent den God der heerscha
ren te zien, zelf de doorhem 
gevormde krijgslieden aan
voeren , ten einde den luia-
•ter van Zijnen naam te wre
ken. Men verbeeldt zich het 
gedriiisch van geheele steden, 
rijken en natiën te hooren , 
die door zjjnen almogenden 
arm geschokt en verpletterd 
worden. Hei zij dat ISAÏAS 
zi«h verheft of zich verne
dert , zulks geschiedt altjjd 
met waardigheid ; indien hij 
aQne beschrijvingen uitbreidt, 
<zoo jsgn zijne beelden ?'*0d 

met hitzsJirae vuur bezield ; 
indien *i$ dezelve ineen-
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drjgt, zoo, doen Sterk uitge
drukte trekken , genoegzaam 
verstaan, alles wat een breed
voeriger verhaal zou gezegd 
hebben,; indien hij vertroost, 
zijn het het medelijden en 
de; schranderste teederheid 

' zelve, die spreken. Niets 
is dringender dan zijne rer 
deneringen en vermaningen: 
de wijsheid en de voorzig* 
tigheid spreken in zijne raad- , 
gevingen, de verschrikking 
vergezelt zijne bedreigingen.' 
>De heijige HIERONYMUS zegt 

- dat zijne^ schriften als de be
knopte inhoud der gewijde 
boeken en eene bloemlezing 
der zeldzaamste wijsheid 
kunnen beschouwd worden, 
dat men er de natuurlijke 
Wijsbegeerte, zedeleer en 
godgeleerdheid in vindt» On
der de verklaringen van de
ssen profeet onderscheidt, men 
die van GASPARD SANCTIUS 
én van Dom CALMET. Die 
van CAMPEGB en VITRINGA. , 
worden onder de protestanten 
gezocht. 

I S A M . — Zie HISCHAM. 

ISAMBERT (NicotAAs), een 
beroemd doctor en Hooglee
raar der Sorbonne, te Orle-
ant geboren , onderwees lan
gen tijd de godgeleerdheid 
in de scholen der Sorbonne, 
en overleed in 1642, in den 
ouderdom van 77 jaren. Men 
heeft van hem Godgeleerde 
Verhandelingen en een Com-
tnentarium op het kort be- j 
grip van den heiligen THO. | 

MAS, 6 dl." in fol. die even, 
; zoo veel kunde als ijver voor 

de regtzinnigheid aai) den dag 
; l ? g g e n ? .., , jV. . ' ; - ;...., \ '•• ,_•;:•.< 

ÏSAÜRE (CLEMENTIA) , een, 
even zoo geestig als vernuf
tig meisje, stelde in de 14.e 

eeuw, te Toulouse hare ge? 
boorteplaats de Blo.emtpel.en. 
(Jeux Florüux) in. J^Ien 
viert dezelve jaarlijks in de 
maand Mei. Men spreekt 
hare lofrede uit , en bekranst 
haar marmeren , op het stad
huis geplaatste, standbeeld 
met bloemen; Deze beroemde 
dame: liet eenen prijs na voor 
degene, die het best, in 
elke soort van dichtkunde 
zouden slagen; deze prijzen 
zijn een gouden viooltje, 
eene zilveren roos, en eene 
goudsbloem van hetzelfde mei-
taal. CATEL heeft beweerd* 
dat CLEMENTIA eene, inge* 
beelde persoon was; maar hij 
i s door dom VAISSETTE weder-
legd. 'lp den tyd vgn ISAM-
RE, was de stichting van een 
genootschap en van eenen 
akademis'chen prijs eene lof
felijke zaak, en een kost
baar middel, om de onkunde 
en onbeschaafdheid te doen 
ophouden» In deze eeuw, 
is dezelve slechts, eene bron 
van verwaandheid te meer, 
eene vermeerdering van ijde
le aanmatigingen, en dik
werf van eene noodlottige 
verwoesting in het stuk van 
geloof, van zeden ep,weten
schap. Men heeft zeer mid
delmatige sfthrijvers gezien, 

http://Blo.emtpel.en
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die leden van 23 geleerde 
genootschappen waren, ter
wijl zij de belagchëlijke op
telling derzelve aan het hoofd 
hunner ongerijmdheden plaat* 
Sten. ,*i Zie PIEÓN^" 

IsBÈRGA» —- Zje ÏNGEL-
BERGA. ; '••*"" 

ISEOSET, de zoon van SAÜÏJ* 
regeerde gedureride twee ja* 
ren vrij vreedzaam, over de 
tien.geslachten van Israëli 
toen ÜAVID te Mebron over 
die van JupA heerschte. Daar 
ABNEB, Veldheer zijner le
gerbenden , aan wien hij de 
kroon te danken had, onge. 
duldig werd , over eert bil
lijk verwijt hetwelk hij hem 
deed, zoo ging hij 9 in de 
dienst van DAVJD over. en 
deed hem in het jaar 1048 
vóór J. C. door de tien stam
men als koning erkennen. 
Eenigen tijd daarna, ver
moordden twee Benjamiten 
ÏSBÖSBTH in zijn bed» en 
bragten zijn hoofd aan DA.-
Vin. Deze ellendelingen 
meenden door dit geschenk 
hunne fortuin te maken; 
maar de edelmoedige vorst 
liet de beide moordenaars 
ombrengen, en voor ÏSBÖSBTH 
eene plegtige lijkstaatsie 
houden. Het geheele bestuur 
van dien vorst duurde zeven 
en een halfjaar. 

ÏSDEGKUB1S. — Z i e ÏZDE-
(SCHEBD. >.' 

ISEMN (JACOBUS CHBISTOP-

fEi), Isj&ttrë, ïn 1681 te 
Bazel geboren, verkreeg den* 
geschied- en oudheidkundi
gen leerstoel dier stad, ver
volgens dien der godgeleerd
heid , en den post Van bi-
bliothekarïs , en overleed in' 
1737, in den ouderdom van 
56 jaren. Men heeft van hei» 
een aantal werken, waarvan 
de voornaamste zijn: \.°Dé 
Gallis Rhetmm transeunti-
bus carmènheéoïcum, 1696»' 
in 4.to—- 2° De historici» 
latinis nielioris CBvi disseri 
tatio, 1696, in 4.»* — 3. 
Een aantal Verhandelingen 
en Redevoeringen over ver
schillende onderwerpen. - -
4.° Verscheiden Tieistscfmf* 
tent vol sekten vooroordee-
len. DE BOZE heeft zijne 
Lofrede,• BOQUES , in den 
Zwitserschen MBBCURIÜS» 
zijne Levensbeschrijving, e» 
MOREHI de lijst zijner wer
ken geleverd. ,..,, 

ÏSiDORUS van Charafi, een 
Grieksche schrijver ten tijd* 
van PTOLEMEÜS LAGUS, om
trent het jaar 300 voor J. «* • 
heeft verschelden Geschied
kundige verhandelingen, en 
éene Beschrijving van W * 
Miè' geleverd, door DAVID 
'HAESCHELIOS in het' licht ge
geven. Dezelve kan nuttig 
lijn. Men vindt dezelve ook 
in de kleUe' Aardnjksbe-
schrij vers van Oxford, UUü* 

'4 dl"i in 8vo. ' 

IsinoRÖs van Alexandrië 
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te geboïén , bra'gt verschei
dene jaren in de eenzaamheid 
van' TAebaiS:-:, en in de woes* 
tijn 'van* Nilrië door. De 
heilige' ATHANASIUS wijdde 
hem tot priester, en belastte 
.b'em methet ontvangen der ar» 
men en vreemcjelingen. Deze 
bediening heeft hem den naam 
doen geven van Isinonus de 
Mö$pilaiU&t>, Hij paarde met 
een -gestreng 3 levew, eeneri 
aanhondenden arbeid , ,ver* 
dedigde met ijver de gedacht» 
tenis en de schriften van deri' 
heiligen ATHANASIUS tegen 
dé Arianen. ismoRüS geraak*» 
te-vervolgens in> geschil met 
THEJOPHIIUS van Alexandri'éi 
wjjjl hij zich niet tot zijne 
inzigtien. had wil en leenen , 
tegen";PETRUS, aartspriester 
van* AleXanÜriè, en••';; deze 
patriaYch verdreef hem - uit 
de*-Woestijn van Nitrik' en 
Palestina, Pniet dertig* an
dere-kluizenaars. Hij nam 
in» he't 'jaar 400 de vlugt naar 
Konstantitiopel•»• alwaar hij 
door den; heiligen GHRYSOS» 
TOMÜS «eer wel ontvangen 
werd. De openlijke bescherm 
ming.,*: welke deze aan Isi»; 
DORDS verleende, regtvaar--
djgde hem' volkomenlijk van 
de beschuldiging van orige* 
nismns, THEOPIIILUS ver
zoende zich vervolgens met 
ISIDÖRÜS , die in 403 over* 
leed. 

IsinóBus van Cordow, 
bisschop dier stad, «ader 
bet bestuur van HOWORIUS 

XII. DKBI,, A 

en THEODOSIUST den Jonge, 
schreef commentariën over 
de boeken der koningen. Hij 
droeg dit werk in 412 op. 
aan Pxvhvs OROSIUS , een' 
leerling van den heiligen 
AÜGUSTINUS. Men noemt 
hem t>ok ISIÖORUS den Oude $ 
om hem te onderscheiden 
van ISIDÖRÜS dek Jonger, 
meer bekend "onder den naam 
van IsmoRüs van Sevilla* 

- ISIDORUS van Pelwintii 
(Heilige), Aas genoemd, wijl 
hij zich in een eenzaam ver
blijf bij die stad > opsloot-tf 
bloeide ten tijde der alge* 
meene kerkvergadering vatt 
Bfezey in 431'gehouden jen 
overleed in 440, een en gron* 
ten ,roem van kunde en deugd 
nalatende. De heilige CHRY-V 
SÖSTOMÜS was zijn meester» 
en hij was een zijner be
roemdste leerlingen. *Er be
staan van hem vvfiBoekenmeP 
Brieven,' in hét' Grieksch,. 
en eenige andere werken 5 
waarvan dö beste uitgave; is: 
die van Parijs, door AN-
DRÊAS SCHOT, 1638, in fol.y 

• in het Gfrieksch en Latijn. 
De stijl derzelve is beknopt» 
sierlijk en vrijjeuiver. Ver-s 
scheiden.pünten,'de zedeleer, 

'~ godgeleerdheid en kerkelijke 
tucht betreffende, benevens 
verscheiden teksten der H. 
Schrift, worden er in opge
helderd» Er wordt vele bon-, 
digheïd en naauwkeurigheid-
in aangetroffen. Deze hei
lige is ook hekend, onder 

. m • : • • • • ' 
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den naam van ISIÜORUS van 
Damiaté, daar de schrijvers 
die stad-somtijds met Pélu-
sium -verwarren» 

i genwoordig heeft. "Dit Werk 
handelt bijna óver alle god
delijke en mensehelijke we-
tenschappen. y -4'; 2.° Com-f 

• mentariën over de geschied
kundige boeken van het ou
de testament} dezelve zijn 
niet letterlijk genoeg. Wij 

-bezitten -slechts een gedeelte 
dezer Commentariën. «—3.° 
Eene vrij belangrijke verhan-
deling over de kerkelijke 
schrijvers. — 4*'Verheft-
-deling over de'kerkelijke Ie* 
dieningen, belangrijk v̂óor 
de beminnaars der oudheid en 
deroude tucht, ISIDOEÜS geeft 
er zeven gebeden der offer* 
ande in-op-,• die zich nog in 
dezelfde orde in AeMozartt* 
bische mis bevinden, die de 
oude liturgie iranSpanjeis, 
waarvan deze heilige voor 
de voornaamste zamensteller 
wordt gehouden. Deuitgaye 
van het missaal, 1500, W 
foK, en die,van den brevier, 
1.502, infol. teide op bevel 
van -den kardinaal XIMENES 
gedrukt, zijn zeer zeldzaam. 
(Zie ORTIZ). Men heeft te 
Rome in 1740, eene Ver
handeling in lol. over deze 
liturgie in het licht gegeven* 
— 5."° Een regel, welken 
hij aan het klooster Hoftor* 
gaf, waarin hij den handen
arbeid aanbeveelt, zeggende 
»dat degene, die willen le
zen zonder te werken, een 
slecht gebruik maken va«» 
hunne leesoefening, die*^11 

den arbeid aanbeveelt." Het" 
welk men echter niet al te 
algemeen, noch al te gestreng 

• isiDORUs van Sevilla {Hei' 
• Hge), de zoon van eenen 
landvoogd van 'Carthagena 
in Spanje, werd door zijnen 
broeder. LEANDER , bisschop 

-van Sevilla, opgevoed. Na 
-den dood van dien -heiligen 
^prelaat, werd hij in 601 tot 
-deszelfs opvolger verkozen. 
-Gedurende bijna 40 jaren , 
-dat hij den bisschopsstaf 
voerde', -was bij de vader 

-der armen, het licht der ge-
-leerden, de trooster der on-
gelukkigen en de godspraak -
van Spanje. Hij overleed 
in 636, als een heilige., «• , 

- ven ^gelijk hij geleefd had. 
De -kerkvergadering vanTo-

'• ledo, in 653 gehouden, noemt 
hem de leeraar .zijner eeuw, 
en het -nieuwe sieraad der 
•kerk, ISIDORUS had bij -een 
aantal conciliën, in «jjnen 
tijd vergaderd , het -voorzit-
rterschap waargenomen en de 
-nuttigste reglementen door 
dezelve doen bepalen. Men 
heeft van hem verscheiden 
werken, < die vele kunde ver
raden , maar die dikwerf in 
•smaak te kort schieten ; de 
voornaamste zijn: l.° 20 
B-o eken over de 'oorsprongen» 
De heilige IsmoRtjs had de 
laatste hand aan dit werk 
«iet gelegd; BRAÜMON, bis
schop van Saragossa, her-
aag^het, en gaf aan hetzel
ve den vorm, dien het t e - 1 
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moet opnemen , zoo als pater 
HOÜSTAJ in zijne aanmerkin
gen'op de-kerkelijke geschie
den is van FI.EURY zulks be
wijst. — >6.° Eene kronyk, 
van ADASI tot in 626. — 7.° 
Eene geschiedenis der Gothi~ 
sche koningen, der Wandalen 
en Sueven, waarvan men 
slechts een gedeelte in de uit
gave zijner werken had.;Pater 
FLOHES heeft dezelve geheel 
in zijne Spana sagrada, 6e 

dl. in het licht gegeven. De 
beste uitgave dezer verschil
lende werken, is die van 
dom ou BREUIÏ., een bene-
diktijner, Parijs, 1601, in 
fol. en Keulen, 1618 . -8 . ° 
Eene kostbare verzameling 
van decretalen, nog in hand
schrift en bekrachtigd door 
den geleerden pater JBURRIEL 
(Zie dat artikel]. Dezelve 
begint met deze woorden: 
Canones sancti et magni 
enz., en bevat deGrieksche 
kerkvergaderingen. Die. van 
Niced is aan het hoofd* De 
canons, welke men Aposto
lische noemt, bevinden er 
zich niet in, Daarna volgen 
de kerkvergaderingen van 
Afrika, vervolgens die van 
Frankryk en Spanje, die het 
eerste deel eindigen. Het 
tweede bevat de decretaliën 
der paussen, en begint mét 
twee brieven van den heili
gen DAMASUS aan PAUMNUS 
van Antiochië; die van den 
heiligen CLEMENS , LINUS, 
CLETÜS , Lucius, MELCHIA-
DES , enz, zijn er niet in. 

. M I 

Na de brieven van DAMASIUS 
volgen die van SIRICIUS (niet 
welke DroNïsius de kleine 
zijne verzameling heeft be
gonnen), en die der overige 
tot op den heiligen GREGO-
RIUS den groote, den tijd
genoot van den heiligen IS I 
DORUS. (Zie het Volgende 
artikel). Er bestaat een le
ven van dezen heilige door 
LUCAS, bisschop van Tuy, 
in Galicië* 

ISIDORUS MERCATOR of P E O 
CATOR is , ^olgens alle waar
schijnlijkheid , dezelfde als 
de voorgaande, die,-uitne
derigheid den naam van Pec-
cator aannam, waarvan de 
afschrijvers, uit vergissing 
Mercator zullen hebben ge
maakt : want nobit heeft men 
eenige teregtwijzing (en op-
zigte van dezen zoogenaam-
den ISIDORUS PECCATOR kun
nen bekomen. Men kent 
noch zijn vaderland, noch 
zijne hoedanigheid, noch zij
ne geboorte, noch zijnen dood, 
nog eenige zijner daden. Met* 
kent enkel zijne verzameling 
van decretaliën; endaar de
ze verzameling oorspronke
lijk die van den heiligen IS I 
DORUS van Sevilla i s , zoo 
is het niet redelijk eenen 
Ismouus te vooronderstellen , 
die van dezen geleerden en 
heiligen bisschop onderschei
den is. Deze verzameling, 
zoodanig als wij dezelve in 
het voorgaande artikel hebben 
leeren kennen, i s , wel is 
2 • m 
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waar achtereenvolgend met 
verscheiden conciliën en de» 
oreLaiien vermeerderd; maar 
dezelve hlijft niettemin de 
verzameling'van IsmoRUS van 
Sevilia, even gelijk die van 
DIONYSIUS den kleine, of-
schoon aanmerkelijk vermeer
derd echter altijd* die van 
DIONYSKJ* den kleine blijft, 
jr Deze bijvoegselen, zegt 
pater BURRIEÏ» verminderen 
niet het minst het gezag en 
de geloofwaardigheid dezer 
verzameling, wijl dezelve 
alle «ent zijn , en men kan 
daarom niet zeggen , dat de 
heilige ISIDOKÜS er de schrij* 
ver niet van i s , wijl deze 
bijvoegselen tot de verzame
ling achtereenvolgend ge
schiedden, op dezelfde wij
ze als men tegenwoordig de 
nieuwe heiligen bij den bre
vier voegt. Dit geschiedde 
niet zonder het wettige ge
zag , daar de eerbied , wel
ken men toenmaals voor dien 
canon en de verzameling had, 
zoo als iedereen weet, en 
men het door onderscheiden 
getuigenissen kan bewijzen, 
Wj zonder groot was. Het is 
aldns, dat de heilige J U M -
ANUS van Toledo , zijne pro
vinciale bisschoppen , en de 
gevolmagtigden der overige 
Metropolitanen van Spanje, 
geen verhevener eerbewijs 
hebben gevonden, om aan de 
akten der zesde algenieene 
kerkvergadering toetezwaai-
jen , om dezelve als leer
stellige constitutie, door de 
geheele kerk te doen afkon

digen en aannemen, dan te 
bevelen, om dezelve in het 
Codex canonum achter het 
concilie van Chalcedoniè' te 
plaatsen, zoo als zulks wer
kelijk , in den 5e 6« en 7« 
canon, der veertiende kerk
vergadering van Toledo be
volen werd. Op hetzelfde 
gezag voegde men er de bij
zondere kerkvergaderingen 
bij , zoo als men zulks in 
de inleiding der negende 
kerkvergadering van Toledo 
zien kan Op dezelfde 
wijze, als DIONYSIUS de kleme 
voor den schrijver der door 
hem vervaardigde verzame-
ling wordt erkend, ofschoon 
ADRUNUSI. dezelve met ver
scheiden bijvoegsels vermeer
derde , en de aldus door ft.* 
DRIANUS vermeerderde ver
zameling, desniettegenstaan
de aan DIONYSIUS den kleme 
wordt toegeschreven, wil1 

de bijvoegselen, de hootd-
inhoud, de orde en de over
eenkomst van het werk van 
DIOSYSIUS.niet verminkt neD-
ben; op dezelfde w ĵze moet 
men, ofschoon men na den 
dood van den heiligen Jsi* 
ÏJORUS , eenige conciben DIJ 
de verzameling heeft ge* 
voegd, die na den <tood dGJ* 
heiligen gehouden zijn, nem 
daardoor de eer van scha
ver der verzameling te zgn, 
niet betwisten, en men moet 
even zoo min nalaten dezen 
Codex, Verzameling vatt i-
STDORUS te noemen» wan
neer de bijvoegselen. MJ 
noodzakelijke, de verdeeling 
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W rangschikking van zijn 
werk niét verminkt hebben»" 
Later door eenen onbekende 
vérandfirdrj , is, - dezelve, nög 
de verzameling van Iswoiujs 
van Sevillai wijl de inhoud, 
bét plan e/n dé. verdeeling er 
Van bestaan , en shet klaar
blijkelijk deze verzameling 
i s , die op een e onhandige 
wjjz.e; hefziien; en uitgebreid» 
gedurende de 8e en 9? eeu,w 
in jypitsc/tland is ^verspreidt 
Hét j s ten on regie v dat ee
ltige schrijvers, en in het 
bijzonder de Compilatoren' 
BRONUJS^ beweerd hebben » 
dat deze verzameling veran* 
deringen in de hiërarchie en 
kerkelijke tueht te weeg ge? 
bjragt.en. het gezag des pau» 
ses vergroot; zoude hebben» 
Wiant, l,9*men komt over. 
een * oni te gelooven>•• .dat 
deze ui tgever of vervalseher.* 
in de, achtste eeuw geleefd 
heeft; zijn werk werd eerst 
omtrent het j a a r / 7 9 0 bé*' 
kend (*). Het is alge
meen bekend, ;dat de paus* 
sén INNOCBNTIUS l», GRECO-
ïuus de Groóte, LEO de 
&toote,\ï\ de geheel©kerk 
ee» uitgebreider, een vas-

M m 

•ter.i «en luisterrijker gezag 
hébben gevoerd s dan de mee* 
ste hunner opvolgers. De-
ketters zelfs stemmen zulks 
toe, CASADEON bewondert 
voornamelijk de geestkracht 
van hét pausschap van L E O . 
(Exereitk"' JEF. ad AnnaL'. 
BAilON.) Vóór hen) en reeds, 
in de eerste eeuwen , zendt 
de heilige Paus CLKMENS », 
een leerling van den heiligen-
PETRUS , brieven vol nadruk 
aan de Corinthiërs (zondet-
dat hun BisschopV zulkst 
kwalijk opvat)., ;om:hen" te 
berispen over de verdeeld
heden | die onder hén heer* 
schen. De heilige IRENEUS: 
leert, dat het tot den Stoel 
van Rome i s , dat: men zijne-
toeviugt moet nemen, om. 
zich in de Apostolische over
levering te onderrigten; en uit 
alle deelen der Christön we» 
reld , worden de belangrijk»-
ste zaken ter beslissing naaf 
Rome gezonden. Indien de 
Bisschoppen in de kerkver*-
gaderingen de dwalingen ver» 
oordeelen, -is het steeds te 
Rome, dat zij Lde bevestiging 
hunner besluiten vragen» In* 
dien de Bisschoppen van het 
3'. -

(*) RICOLPHOS , aartsbisschop van Mentx, vervaardigde versehéi-~ 
den afschriften van hetzelve, die hij in Duitschland m.Frankrylt 
verspreidde. Sommige Critici, noemen ÜICULPHUS als schrijver de
zer verzameling:,hetgene wat zeker i s , is dat dezelve eerst te 
Mentz in het licht verscheen, zoo als pater ZACCARIA zulks bewe
zen heeft, «n niet in Spanje, zoo als eenige slecht onderrigte achm-
vers beweerd hebben (ten-zij men de oorspronkelijke verzameling zel
ve bedoele). Want, daar men in geheel Spanje geen enkel exem
plaar in handschrift, der vermeerderde verzameling vindt, noch omr 
gevonden heeft; wijl men er dezelve vóór de uitvinding der boekoruK-
kunst, niet kende,'zoo zou het geheel onredelijk ziju, de*« vermin
king aan eenea Spaansshen schrijver te wille» toekennen. 
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Oosten de bevestiging hun
ner verkiezingen aan«hunne 
Patriarchen, vragen , zoo blij
ven de verkiezingen der Pa
triarchen , ten allen t i jde, 
aan den Stoel van Rome on-
derworpen, aan welken zij 
hunne geloofsbelijdenis zen
den ; en de Paiissen weigeren 
hen te bevestigen, wanneer 
zij de verkiezingen onwettig 
of de geloofsbelijdenissen 
onvoldoende oordeelen. De 
heilige ATHANASIUS , PAULÜS 
Tan Konstantinopel, MAU-
CELLUS van Ancyra, AsctE-
PAS van Gaza, beroepen zich 
op Rome, ten opzigte van 
vonnissen, door kerkverga
deringen tegen hen uitge
sproken ; JTJLIÜS I . verbreekt, 
en herstelt de Bisschoppen 
op hunne stoelen. INNOCKN-
TIÜS I . geeft den heiligen 
JOANNES CHRYSOSTOMUS aan 
den zetel van Ronstantino-
pel terug, en vernietigt het 
besluit der kerkvergadering 
van C/iesne, welke hem heeft 
afgezet enz. enz. Toenmaals 
was IsmoRus nog. niet op de 
ge re ld ; er moesten eenige 
eenwen verloopen, alvorens 
hij op dezelve verscheen. 
2.° Volgens den beruchten 
SCHMIDT in zijne Geschiede
nis der Duitschers , door de 
voorstanders der nieuwe stel
sels , als een nationaal en 
classiek werk beschouwd , 
i s het geenszins om den 
Paus te verheffen , maar om 
de Bisschoppen aan de wil
lekeur der metropolitanen te 
onttrekken, dat ISIDORUS zij

ne Decretaliën gecompileerd 
óf gefabriceerd heefti »'ISI
DORUS , zegt hij j durfde zélfs 
de regters der bisschoppen, 
dat is de Metropolitanen aan
randen , en trachitë hunne 
magt te vernietigen -, opdat 
de bisschoppen- vrij en vei
lig , en , om zoo te spreken, 
onschendbaar zouden zijn. 
Men bedriegt zich zeer, in
dien men gelooft, dat zijn 
voornemen was, ' het'gezag 
van den Paus te verheffen. 
Hij maakte dezelve enkel 
grooter, om de Metropolita
nen des te kleiner te ma
ken," Vóór SCHMIÖT had 
KARET, Br^sco , in een ge-
leerd, commentarium op-de 
canons van ISIDORUS, het
zelfde gevoelen " voorgedra
gen , met die uitzondering 
echter, dat hij , en metregt, 
het gezag des Paitses, even
zeer geschikt oordeelde, om
dat der Metropolitanen te 
bekrachtigen, als om «et 
misbruiken van hetzelve voor 
te komen. Volgens BtASdo 
was het doel van den tot-
lector der Decretaliën, om 
te Mentz eenen Metropoli-
taan met de voorregten van 
patriarch tot stand te bren
gen ; alles op Pauselijk ge
l a g , door J . C. bestemd, 
om- aan elk ondergeschikt 
gezag, in het bestuur der 
k e r k , de bekrachtiging te 
geven ; en om de bisschop
pen tegen de magt der Me
tropolitanen gerust te stel
len , toonde hij hun in den 
Paus een veilig middel, om 
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dezelve te betengelen. -— 3»° 
Heeft de compilatQr of-ver-
ineerderaar, wie hij ook we
zen moge, het bedrog en het 
treurige talent der verval-
sching, werkelijk zoo ver 
gedreven, als zij zulks zeg* 
gen? Laat ons, ]ons wel 
Wachten , zulks te geloóven 5 
Wij zouden de verregaandste 
ongerijmdheden aannemend 
Ofschoon verscheiden dezer 
brieyen-, uit hoofde van de 
valschheid der dagteekenin-
gen, uit hoofde van de na
men der Paussen, aan welke 
men dezelve toeschrijft» óf 
uit hoofde van de titels van 
aartsbisschoppen, die nog 
niet in gebruik waren, in 
de . tijden 4 in welke men 
vooronderstelt, dat dezelve 
geschreven zijn, verdacht 
zijn, kan men daaruit echter 
niet het besluit opmaken, 
dat dezelve," wat de hoofd-
inhoud betreft, on verschiï-
liglijk en algemeen valsclv 
zijn ; ,want. is het wel te, 
verwonderen , dat een in de 
critiek niet zeer ervaren Oom* 
pilator, geschriften heeft 
aangenomen, die in de dag* 
teekeningen of in de namen 
der Paussen niet naauwkeu-
rig waren? Is het te ver
wonderen, dat hij. ten onpas 
den titel van aartsbisschop 
in plaats van dien van bis
schop voor de stoelen heeft 
gesteld, die in den tijd» 
waarin hij schreef, den titel 
van aartsbisdom voerden?» 
* Moet men zich verwonde-

M » 

H ren, zegt; een < even zoo' ge
leerde als redelijke Criticus, 
indien in eenen lijd, waarin 
de Drukkunst nog 'niet t e -
Stond , waarin de geschre
ven exemplaren zeldzaam 
Waren, en nog zeldzamer 
naar de oorspronkelijken wer
den gepolfationneerds vraat* 
in. het den verspreiden be
wijsstukken, aan zainenhang 
en aaneenschakeling ontbrak; 
waarin dezelve zon.der na^nv 

1 des schrijvers, en verwar-
; delijk met de .werken van 
anderen, vermengd waren ; 
waarin de afschrijvers zich 
bezig hielden , oró al datgene 
te vereenigen, wat eënige 
overeenkomst had; w a a r i n 

de geleerden aan teekeningen 
en aanmerkingen bijvoegden, 
die lafer in den tekst zijn 
opgenomen, en in plaats van 
de oude woorden , meer be», 
kende en meer met den aard 
der zaak overeenkomende 
woorden plaatsten enz.; moet 
men zich verwonderen, in
dien er in zulk een' tijd, 
verzamelingen ontstaan zijn, 
Waarin wij groote gebreken 
en valschheden aantreffen, 
zonder dat de geest van dwa
ling, of de zucht om te be
driegen er het minste deel 
aan heeft gehad?" Is het 
eindelijk geloofelijk, dat een 
bedrieger, met het voorne
men bezield, om de goede 
trouw der kerken te ver
schalken, en aan dezelve 
valsche brieven te doen aan
nemen, ten min*te niaf de 

i 4 . 
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waarschijnlijkheid der tucht, 
tot dien tijd gevolgd} zou 
hebben in acht genomen ? Is 
het geloofelijk, dat die Ver
zamelaar, door middel eener 
reeks van tot dus verre on
bekende decretalië'n, de ge-
heele Westersche kerk zou 
hebben' kunnen overtuigen,: 
dat dezelve tot dusverre, 
een gebruik had gevolgd, 
verschillend van datgene, 
hetwelk zij altijd werkelijk 
had uitgeoefehd , en dat in 
eene zoo belangrijke, zoo 
openbare zaak, ais het al-
gemeene bestuur der kerk 
i s , en waarvan er nog vele 
geloofwaardige gedenkteeke-
nen moesten bestaan ? Men 
kan zeggen , dat deze laat
ste aanmerking vooral be
slissend is. Om dezelve tè 
wederleggen, zou men moe
ten voorondersteilen, dat 
eene algemeen e en plolselijke 
verblinding al de geesten had 
getroffen, dat de bisschop
pen , vorsten en volken eens
klaps tot eene vergetelheid 
van het verledene 'zijn over
gegaan, volslagener dan die 
welke de wateten óer fjét/ié 
te weeg bragt. Maar be
halve het ongerijmde eener 
dergelijke vooronderstelling 
bestaat er daarenboven al
hier eene dwaling tegen het 
geloof. Welke begoocheling 
eene verzameling van val-
sche Decretalien ook in staat 
zij voort te brengen, is het 
echter onmogelijk, is het met 
het Goddelijke woord, met 
den beloofden bijstand de» 

heiligen GJeesteè strijdig* 
dat dë kerk sedert tien eeu
wen, vaïi dèzelvfe den grond* 
slag en regel harer yerrig-
tingen , der besluiten harer' 
cönciliën , des algeineeiieh 
staats harer tucht en hiërar
chie zoude maken. Zulks 

' met "ÏËBRÖNIUS en deleeraars 
v a n ' f t j te beweren, is de 
bruid van J. G. aan den 
geest van verwoesting\ en 
watiorde overgeveü, is in de 
misdadige en gevaarlijke 
dwaasheid vervallen , waar
over de heilige AÜGTJSTINUS 
spreekt: Si quidper totum 
orbem frequentat ecclesia, 
quïn Hi facienditm» <iïsPu~ 
Ure apertifsima iiisanm 
est. — De beroehidepoRiN, 
een in de kerkelijke tucht 
en hiërarchie iliep ervaren 
man, stelt den zeilden regel 
op eene duidelijke en ziel-
roevende wijze voor: Inso-
lentissïma igitar est **?*«-
nia, non modo av*p*Ure 
contra id quod videmusjtm-

•' versam ecclesiam credère, 
:seè etiam contraidqnodvf 

deimts eam facere. f*™ 
enim ecclesia non modo re* 
gvla est fidei nostrce,•& 
etiam aciione* ipsins acli-
ontm noslrarum; v0t;swe"" 
,de ïpsius consuètèdinis g««»» 
observare debetnns, f-
Comment. hist. d e . * » ; 
KSacram. pcenit. — Wanneer 
het eindelijk waar «oude Mp» 
dat de Decretalien van isi-
DOBÜS, eenigeverandenngen 
in de kerktucht hebben te 
weeg gebragt, zou men er 
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tuit moeten besluiten , dat de
zelve ,'de gelegenheid (geens
zins de 'grondslag j de titel 
én de bekrachtiging) eener 
heilzame hervorming zijn ge
weest ; dat de kerk heeft 
gemeend er zich wel bij te 
bevinden ," en dat deze om
wenteling in de tocht, on
der het algeweene oogpunt 
der wisselvalligheden valt, 
welke zij heeft, ondergaan , 
en die alle' tot een bestuur 
behooren , waarvan de hei
lige Geest de middelen re
gelt, en het behoud verze
kert. Dit is de slotrede van 
den geleerden THOMASSIN , 
die voor het overige wel ligt 
al te veel invloed aan de 
valscheDecretaliën heeft toe
geschreven : In um et e%~ 
ercitio variatum est, non 
in polestate, qvtsetincon-
cïliis provincialilus suo mo' 
do et in romanis pontifici-
bus pro eomm summo prin-
cipatu e adem semper in tac 
ta atque illibata viget: ertim-
pit autem et exerceHir non 
eodem semper modo; SED 
JPROLOCOKUJU TMIPORUMQ.UJE 
ET ItERUM orPOnTUXITATE , 
PrtO ECCZESIJE SÏVE UTI-
ZITATE, SÏVE yECESSÏTA' 
TE : ÏIJEC CERTISSÏMA NOR-
MA EST COJVCÏ MANDJE AN-
TIOJJJB ECCLESIARVM DIS' 
CIPLINJE CVM NOVA. 

IsiDORüs van den heiligen 
JOZEF , volgens sommigen 
van Douai, volgens anderen 
van Duinkerken, omhelsde 

- ; • •- M 

de karmelieter-orde te Douai 
in I622r Hij onderwees tnet 
roem de Avijsbege'erte en god
geleerdheid in de Nederlan
den} en de' wederleggende 
godgeleerdheid te Rome, 
werd raadgever bij het hei
lig officie, in, 1650, alge
meen gevolmagtigde der con
gregatie zijner orde in Ita
lië, en in 1656 algemeen 
definitor. Hij was zeer er
varen in de talen en in de 
geschiedenis zijner orde, en 
overleed te Rome in 1666. 
Er bestaat van hem : 1.° Vi» 
ta et Épistola spirituale» 
JOANNIS A JESU MARIA. 
Carmelitès, Rome, 1649, irt 
24.mo. _ 2,° Sancti GREGO» 
RTÏ decapolitcs sermo mine 
primtan editns, Grieksch 
en Latijn, met aanteekenin* 
gen , Rome, 1642. — 3.9 

Geschiedenis der karmelie
ten van de congregatie van 
Italië, in 1671, in 2 dl.n 
in fol., door pater PETRUS 
van den heiligen ANDREAS, 
in het licht gegeven.', 

LsinoRus DE IsoiiANis , een 
Milanesche dominikaner, in 
de 16.e eeuw, heeft zich 
door zijne zonderlinge en 
stoute gevoelens , door hem 
in zijne schriften verspreid, 
berucht gemaakt; zijne voor* 
naamste werken zijn : ï.° De 
imperio militantis eccletim, 
een zeldzaam en zonderling 
werk. — 2." Dispui'atioHnm 
catholicartim libri V. flij 
handelt irt dit stuk over de 

i 5 •' in 
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hel , het vagevuur en de af
laten. Dit boek wordt meer 
gezocht dan het voorgaande. 
— 3.° Deprincipitinstitu-
lione. Deze drie Werken 
werden te Milane, in 1517 
in fol. gedrukt.. 

leis*.—- Zie ,Ió. 

* ISLA (JOANNES), een 
Spaansche jesuit , te Sego-
üia den, 11 April 1714 ge
boren. Hij yolbragt zijne 
studiën, met veel roem en 
verwierf uitgebreide kundig
heden in de gewijde en on-* 
gewijde letteren. Na op 
eene roem volle wijze onder
scheidene leerstoelen Jn dè 
gestichten zijner orde te heb» 
ben bekleed, wijdde hij zich 
aan het predikambt toe, en 
onderscheidde zich in het-
zelve. Pater Isr*A bezat even 
zoo vele geleerdheid als geest 
en smaak, een fijn gevoel 
en eene vrolijke inborst. Een 
vriend der goede scherts 
zijnde» was het eerste Werk, 
hetwelk hij in het licht deed 
verschijnen, en waarin hij 
de vrolijkheid zijner inborst 
bot vierde, bij gelegenheid 
der feesten, met welke de 
Navarrezen, in 1764, de 
komst van FEBDINAND VI. S 

tot den troon hadden gevierd. 
Hij gaf het verhaal dezer 
feestviering onder den vol
genden titel in het licht el 
Dia grande de Navarra, 
Madrid, 1746,in8.vo, D e . 
ze hekeling is fijn en kiesch. 
Daar pater 1SI*A met smart 

zag, dat de gewijde kansel 
in Spanje deszelfs geneelen 
eersten luister had verloren* 
en dat het gongérismm, nk 
om verdreven , eene schuil
plaats oind$r de predikers en 
in de kloosters scheen te 
hebben gevonden, alwaar de 
gedwongen en hoogdravende 
stijl (ettilo culto) in zwang 
was; dat de predikers er 
zich op toelegden, om klu»* 
kende volzinnen te maken i 
die genoegzaam naar her
dichten geleken, en hoog
dravende woordeti opeen^te 
stapelen, meestal naar het 
voorbeeld der latijnsche taal 
geschoeid; dat zij er ver^ 
maak in schepten, om den 
zin der: H. Schrift te vern 
wringen,, ten einde denzci-
ven tot hun doel toepasselijk 
te maken, zich niet ontzien
de V er geestige invallen,, 
woordspelingen en all^s, wat 
zij van de oude mythologie 
kenden, bij te voegen; zoo 
ondernam hij om zulks te be
strijden , door het beagche-
lijk temaken; en hij slaag
de daarin volkomen in aijnen 
beroemden roman, getitelfl. 
Vida defray GzMfD'ode 
Campazas, Madrid, w»»» 
3 dl.n in 8.yo- Broeder W*-
RUNDlo, de held des romans* 
is de zoon van eenen njKen 
landbouwer van Campazat* 
eenen grooten vriend van de 
monniken, en vooral van 
hunne predikwyze. " • 
de landbouwer zijnen zoo« 
aan het klooster wil toewij
den , doet bij hem eene op 



raediog gfevëw» overeenkom* 
* »Stig dé denkbeelden , welke 
( hij van dm door hem bewon* 

derde mannen beeft opgevat. 
Deze' ongerijmde opvoeding, 
«én'; de > valsche leerwijze;* 
iWelke GÈBUNDiÖ',̂ ölgenS de 
slechte voorbeelden en raad-

I gevingen, later aanneemt, 
plaatsen lièin eindelijk in den 

) jang der in zwang zijnde 
' predikers. Het.isLalsdart , 

dat de schrijver op de kod-
<Hgste en tevens óp de leer-. 
aaaraste \vgze, al het belagr 
-chelijke doet zien*; het welk 

Ij ;hrj zich voorgesteld heeft te 
.bestrijden. xDit,; van hettbe* 
gin tot het .einde, verma
kelijke boek, :waariri. de 
karaktertrekken meesterlijk 

: èijn afgeschilderd, en waar
in steedseen levendige geest 
doorstraalt i*» schittert niet 
ininder door de geleefde aan
merkingen, -welke de schrij-

,/ ver zeer van pas aan een' der 
i Oversten van broeder GÈRÜN-
j uio dn den mond weet te 
: leggen » die hem tevergeefs 

van den weg tracht af te 
trekken"t waarop zijne on
kunde hem het spoor hééft 

i bijster gemaakt. In den loop 
• dés werks verzuimt "pater 

JstA niet; om nu en dan de 
valsche wijsbegeerte aan te 

| randen, die in Frankrijk en 
Engelandhet hoofd begon 
op te steken. Het kon niet 
anders of dit werk moest 

' aan pater ISLA' vermogende 
vijanden verwekken. Te 
vergeefs had hij zich in het» 
«elve verborgen, onder den 

• i* . ' i \ ï . ' ! ' • , m 

aangenomen naam van FBANT 
Giacps., DE LÖBON ï JSAIIAZABJ» 
hij Werd ontdekt, ,en' zijn 
wérk op den index geplaatst; 
Pater isiA zich steeds aan 
zijne letterkundige werk? 
za'amheden toewijdeöilev gaf 
vervolgens in het licht: Com~ 
pendio de Ijt 0istoriadé 
Espanai Madrid, 1796, 2 
dl.nin 8*vo. Een ander werk* 
dat aan pater ishA tféer tót 
eer verstrekte, is z*jn:Gf/X 
SLAS-ÓK SAHTII.MSA bttel-
to « snpatria (Giii BLAS aan 
zijh vaderland teruggegeven 
dóór een' Vriend der natie)* 
Dit Werk, hetwelkdetschrij-
ver in Italië, in 1781 ten 
einde bragt, kwam eerst in 
1805 te Madrid t in 5 dl." 
in 12,mo in het licht. Vol
gens pater IstAj zou Git» 
Bk AS in 1635 onder het mi« 
nisterie van den hertog D'O-
liivABÈz werkelijk door een en 
ongenoemde, in het Spaansch 
geschreven, het werk aan 
het toenmalige bestuur aan
geklaagd, en in handschrift 
in beslag genomen zijn; maar 
daar de schrijver den tijd 
had gehad er afschrift van 
te nemen, zoo zou hij naar 
Frankrijk gevlugt zijn, om 
de vervolgingen van het mi
nisterie te ontgaan. Men 
voegt er bij, datditafschrift 
bij toeval in handen van IE' 
SAGE gevallen zijnde * deze 
er zijnen roman uit zamen-
steld'e, dien hij uitgebrei
der maakte, dan het oor
spronkelijke. Deze voorge
ving van pater ISÏ.A is we-

file:///vgze
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deriegd ddor I*. DE NEUF-» 
CHATEAU, , •' in eene uitgave 
van GIL JitAS van 1820. In-
tusschen bestaat het boven 
aangevoerde handschrift nog 
in de bibliotheek van het 
Escuriual, Cartas familia* 
ras; Madrid, 1790, 6 dl n 
in 12.mo Dit is eene brief
wisseling 'des schrijvers met 
zijne zuster en. zijn zwager, 
BEN. F . DE " AYALA. Na de 
vernietiging der Jesuiten , 
begaf' zich pater ISLA naar 
Italië en vestigde zich te 
Bologna. Hij overleed al
daar aan de gevolgen eener 
borstontsteking, den 20De
cember 1783. Zijne vrolijke 
inborst s<fekte zijner gods-
Vnicht nooit tot nadeel; hij 
leidde te allen tijde een voor
beeldig leven, en zijne ta
lenten en zijne goedhartig
heid deden hem evenzeer be* 
minnen. 

ISLE-AÜAM. — Zie VIL-
LIERS DE 1,'ISI,E«AD,VM. 

IsMAëii, zoon van AURA* 
HAM en AGAR , Werd in het 
jaar 1910 vóór J. C. gebo
ren. Eens zijnen broeder 
IZAAK mishandeld hebbende, 
verzocht SARA aan ABRAHAM, 
hem met zijne moeder AGAB 
weg te zenden, en dit ver» 
zoek werd door een bevel 
des Heeren bekrachtigd. De 
beide ongelukkigen begaven 
zich naar eene woestijn, al
waar lsMAët op het punt 
stond, om van dorst te ver» 
smachten , toen een Engel 

des Heejren aan. AGAR ver
scheen, ren; baar eenen put 
vol water aanwees, waaruit 
hij dronk. Zij vervolgden 
hunnen weg, en hielden zich 
op, in de woestijn van P/ut' 
ran. IsauëL huwde eene 
Egyptische vrouw, bij welke 
hij twaalf zonen verwekte > 
waaruit de twaalf stammen 
der Arabieren voortsproten-, 
die. nog tegenwoordig bestaan. 
Zijne afstammelingen be
woonden het land „ dat van 
Hevilla tot 5«r is- I"«A<f 
was bij den dood van ABRA
HAM tegenwoordig, en droeg 

met I z l W zijn l9k » « * 2 -
spelonk van den «"«* J g ' 
Mphron. IsMAël,oyerleedin 
in het jaar 1773 voor h U.. 

4 zijL. Koran, beroem 
MAHOMEDZich, "ihe'f: 
slacht van ISMASI.te «J» * 
gestamd. » Hetschnnt, « g 
len later schrijver, dat Gods 

volk, steeds d« kw««JJ van IsMAër, tot vijanden moet 

hebben; dat dit gelach bfl
e' 

stemd i s , om J°% **L w 
Christenen, als de JodenjJ 
bestrijden, en dat deiiejr 
besloten heeft, er ««* « J 

tuchtigen, o v e r e B D V _ H. 
deze woorden van den » 

qui teeundttm ^ r ^ , " m 
herat, persequelaW™ 

!<*«ac (Galat. IV. , ajJ 
Anderen hebben <M 
merkt, dat de Ajgb«J ^ 
steeds onafhankeldk. " d> 
onderworpen, door eenro» 
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z-Wervènd . etii kr^gszuchtig 
léven geducht^ v'aï : wat hen 
nadert; óf; wat zij'• kunnen 
bereiken, aitpliïndérende of 
schatting afpersende, onovér* 
winnelijkèr in. hunne vlie
gende * legers, dan - andere 
Volken in huhfie Vestingen, 
nog tegenwoordig de hoeda
nigheid en» het lot van Is» 
iSAëii én zijne nëk^mëling* 
schap schijnen-';te verwèzen-
igken. Mie ieritferus <hO' 
m<fy tnanügèjus contra otti* 
nes, et mamt* omnium con~ 
tra eiim; et # regione mi* 
vefsórum- fratrum mor urn 
figeitabernacula (Gen. XVI, 
12). • 

; IsMAëii Iv, eerste Sophi 
| der Perzers * was de klein-
| zoon ran USUM CASSAN. Hij 

herstelde het Perzische rijk, 
door zich een afstammeling 
te noemen van Axi, schoon-

: zoon van den valschen pro
feet MAHOMEÖ, én;dooreené 
nieuwe verklaring nan den 
AUorati te geven; Dit heeft 
twee sekten onder de Ma-
hometanen gevormd , die zich 
onderling kettetsch noemen. 
IsMAëi. begon zijn bestuur 

j in 1505 , en overleed in 1523, 
j »a verscheiden överwinnïn-
j gen op zijne vijanden behaald 

ie hebben. Öm zijnen troon 
hechter te vestigen, verzocht 
hij den Christen-vorsten, om 
hunne wapenen bij de zijne 

' te voegen ter bestrijding van 
<je Ottomanen^ maar de tfld 
«er kruistogten was voorbij, 
« p e opvolgers namen, naar 

|: z|jn voorbeeld, ideni titel'van 
Sophi-aan, niet omdat het 

'i in het Grieksch wijze betee-
'•; kent, maar omdat dat woord 
Vin het Perzisch ibol Wil zèg>> 
• gen. Het is van deze stof y 
] dat de Perzische ; vorsten 
hunne tulbanden vervaardig
den. .f .-" ..': .• .:.•:>:, '-V ',. - • :.-,•. 

\ IsMAëi. I I . ; of SHAH IS» 
MAèL, Sophi van Perzië volg-i 
de op THAMAS , in 1575v ;Meiv 

; haalde hem uit zijne gevan-
j gènis ; om hem op den troon 
te plaatsen. Hij bevestigde 
zich op; denzelven door den 
dood van acht zijner broe
ders, welke hij deed ombren*' 
gen; maar na een tweejarig 

i bestuur, werd hij door een 
zijner zusters vergeven,'wijl 
hij al te veel neiging voor dft 
godsdienst der Turken scheen 
te hebben, die dè Perzers 
als ketters beschouwen. Hij 
was meer dan 50 jaren oud. 
[De dood verraste hem in 1577; 
toen hij den jongen prins AB» 
BAS ging opofferen, wiens 
bestuur voor Perzië zoo roem» 
rjjk was]. 

IsMENiAS, een uitmuntend 
toonkunstenaar van Ihelëè 
Men zegt dat hij i, na door 
ATHEAS, koning der Scythen, 
krijgevangen te zijn gemaakt, 
voor dien vorst' op de fluit 
speelde, die met de be
wondering zijner hovelingen 
den spot drijvende, luide zei-
de: dat htf Uevèr het hin~ 
neken Van een paard, dan 
dé klanken der fluit van Is* 
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HEtttAS hoorde, —* Zie A-
THEAS*! • • 

ï' isoCRATES :i in het jaar 43§ 
vóór J;*;C, te Athene gebo
ren, ' was; de; zoon van een'-
schranderen werkmeesterdier, 
stad f welke riluzijk-inslru-
menten vervaardigde , werd; 
in de school van GORGIAS en 
Paomcüs, een der grootste 
meesters J e r welsprekend
heid; maar in groote staats-
aangelegenheden kon hij nooit 
ïn het openbaar spreken: Zï) -
ne beschróoirtdheid ep de 
«wakheid zijner stem belet
ten hem zulks. Daar hij zulks 
niet kon doen, leerde hij het 
aan anderen. Hij opende te 
Athene eene leerschool voor 
de welsprekendheid , die eene 
kweekschool van redenaars; 
voor alle deelen van Grie* 
kenland werd. Waren zijne 
lessen den kweekelingen nut
tig» z'l waren den meester 
niet minder voordeelig. Iso-
CRATES. verzamelde meer geld 
dan eenige drogredenaar zij
ner eeuw , ofschoon hij niets 
van de burgers van Athene 
vorderde. De zoon van eenen 
koning gaf hemi 60,000 kroo-
nen voor eene verhandeling, 
waarin hij zeer wel bewees , 
dat men aan, den vorst moet 
gehoorzamen. Maar kort daar
na , vervaardigde hij eene an
dere , waarin hij den vorst 
bewees , dat hij verpligt is, 
voor het geluk zijner onder
danen te zorgen. Men kwam 
van alle kanten tot hem. 
Evenzeer met het talent be-

gaafd, van wel te schrijven, 
en dat vait wél te onderwijl 
zen , gaf hij; te gelijkertijd 

j' het voorschrift en het voor-; 
beeld. Hij sprak zeer weiw 
nig in tegenwoordigheid vort; 
nietige en verstrooide men-
schen; .Jóen. hij; zich :eens» 
bij i den koning van Salamis* 
aan tafel bevond, en dé gas~ 
ten bij het» aandrongen , om; 
stof tot onderbond te leve
ren, verschoonde hn. zim 
met deelwoorden:» «eige
ne , wat ikweetvis n iö^^^ 
van pas; en hetgeïie»wat hier 
van pas i s , weet ik ntet. 
In hetgcne, wat ons van herft 
overblijft, ziet men eenen 
zachten , vloeijenden, aange-
namen en üéer^ bfyalhgen 
stijl. Zijne denkbeelden zgrt 
edel, maar al tezeer gerekt. 
Een oordeelkundige kun st-
regter heeft hem genoemd, 
een\ betooverenden drogte--
denaar, eenen zeer bloair 
jenden, zeerwellmdendefl* 
maar koelen, kwjnenden,mw. 
woorden pralenden - « « r : 
ver, die zijne denkbeelden 
ontzenuwt, door dezelve at 
te zeer te willen verfraaijen» 
Hij is volgens CICERO d&ef-
s te , die inde Griekscheta&l» 
dat getal, die maat, die wel-: 
luidendheid ingevoerd heett, 
die dezelve tot de eerste der 
talen verheft. Het berigt van 
de nederlaag der Athener». 
door PHIUPPÜS , in «en sjag 
van Cheronea trof ne" 1 / "" 
gevoeliglijk, dat bij *f°?", 
geluk van zijn vaderhand^ 
wilde overleven, Hrj over-
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leed van smart'in 338 vóór 
J,; C. na vier dagen te heb
ben doorgebragt zonder ée-
nig voedsel te nuttigen. Er 
bestaan van hem 31 Bede
voeringen, uit het Griekscn 
in het Latijn vertaald , door 
HIERONYMUS WOLFIUS. Al de 
wérken van ISOCRATES wer
den door HENRI ETIENNE , in 
fcl. in 1593 gedrukt. Dezel-
Vè bevatten zijne Redevoer 
ringen én Brieven. De 'Atnk-
kér voegde er de vér taling 
Van WOLFIUS, zijne eigene 
aanmerkingen eneenige frag
menten vanGoRGusenA.Ris-
TipEs bij. De uitgave der At^ 
HBS j 1513 en 1534, in fol. 
en die van Londen, 1748, in 
8.vo worden ook zeer op prijs 
gesteld. Men heeft te Ca«i-, 
èridge, tot gebruik der klas- , 
sen van de universiteit eene 
uitmuntende uitgave van 14 
uitgezochte Bedevoeringen 
van ISOCRATES, in 8.vo ge
drukt» De letterkundigen 
kunnen de nasporingen van 
den abt VATRY , over de andere 

! door ISOCRATES zamenges tel de 
i geschriften raadplegen. Men 
! vindt dezelve in het Ï3.edl. 
j van de Memoriën der aka-
i demie van schoone letteren. 
i ' f ' 

I * ISOLAM (MARIA JOZEF) , 
j priester der congregatie van 

liet Oratorium van den hei
ligen PHILIPBUS VAN JNFERI, 
wit eene raadsheers familie 

f ^m Bologna gesproten, werd 
«» die stad den 9 Maart 1*686 
g&boren. Hij volbragt zijne 
**udie« te Rome « n t ó t u . 

rinr onder meestersf die 
hem, met den smaak der let-. 
teren, dien der-godsvrucht 
inboezemden» In Februari} 

•1705 verhond hij zicli aan 
het instituut, van het Orato-, 
Hum en bragt het grootste 
gedeelte van zijn leven door 
met het verzamelen van Me
moriën over de 'levens der 
heiligen, der gelvhzaligeji. 
en der beroemdste dienaarje 
vak God, en met het maken 
.van verzamelingen, die de 
bewondering der bollandis
ten hebben opgewekt. Deze 
geleerden halen dezelve dik
wijls aan , en beroepen zich 
op derzelver gezag. Deze, 
verzamelingen hebben ook 
den lof verdiend van den ge
leerden GAETANUS VOLPI. 
Men heeft van pater ISOLA-
NI: 1'.° Vita di ANNA MA
MA CALÊGABt Zuccmsiv 
Bolognese, Bologna, 1743. 

[ — 2.° mta del P . LviGI 
FENAROLI, prete delV Ora
toria di Bologna, Bretcia, 
1795. — 3.° Zestig boèkdee-
len over Stichtelijke en gees
telijke onderwerpen, in hand
schrift gebleven, en bewaard 
in de bibliotheek der paters 
van het Oratorium vnn Bo
logna, Na een voorbeeldig 
leven, stierf pater ISO&ANI 
heiliglijk te Bologna, den 
24 November 1756. Pater: 
KAREL BARBIERI, lid der-
zelfde congregatie» heeft in 
het licht gegeven Memorie 
della vita e virtè del padre 
ERCOLE MARIA GIÜSBPPM 
ISJOLAM e t c , Venetiè'1751. 
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Men kan óver pater Isor.ANi 
en over andere personen van 
zijne beroemde familie raad* 
plegen de Notizie degliscrit-
tori èolognesi del'CmJRlNV 
Tuzzr, in 4.w, bladz. 366 
en volg. 

Isiuëi. (Heilige), waS 
ptoosfder stiftkerk van Saint* 
Junien in himousin , daar
na eerste voorzanger van 
üorat, in hetzelfde gewest, 
alwaar hij de orde der regu
liere kanoniken had omhelsd. 
Hij overleed den 22 Decem
ber 1014. De vervöerihgs 
zijner overblijfselen geschied* 
dè in 1639.' Er bestaat van 
hem: 1.° Histoire etc* (Ge-
tchiedenisvanjMsus Guurs» 
pus), berij ind, hetwelk men 
in' het nieuw Glossarium van 
DU CANGE ten öriregte aan 
eenen zekeren ÏZAAKV abt 
van Esterp, heeft -toege
schreven. Dit werk bewijst» 
dat de romeinscjie taal vóór 
de 12.« eeuw in gebruik was. 
Pater LABBE heeft in BiM» 
nové mss. 2.e dl. , het leven 
van den gelukzaligen Isiuëi. 
in het licht gegeven, dat 
éenige jaren na zijnen dood 
geschreven Werd. ..••'.;•" 

IgsACHAR, vijfde zoon van 
LIA , en de negende der kin
deren van JACOB, Zijne af* 
stamnielingen kwamen uit 
•Egypte terug, ten getale 
Van 54,400 strijdbaren. Zijn 
stam wijdde zich aan den 
akkerbouw foe; Deze aarts
vader was in bet jaar 1740 

vóór J . C. geboren; heHTjdV 
stip van zijneir dood is on
bekend; -

ISTtiüANEli(NlCOtAAS), OH* 
der-palatijn van • Hongarijet 
in een kasteel bij Vffi-Xet-
hetii in 153S geboren, ea 
in 1615 overleden, hqeft de 
Geschiedenis van dat koning-.» 
rijk nagelaten van 1490 tötV 
1608. Dezelve zag in, 1622» 
te Kenleti in fol. het •lichi.ï 
Deze Geschiedenis is dès.te 
belangrijker, wijl ISTHÜANFI 
door MAXIMIUAAN II. en doots 
RufloLP II* in de geivigtig" 
ste aangelegenbeden was ge-, 
bruikt. Dezelve is ze« wel 

geschreven, iriaauwkeurig en 
belangwekkend, bevat eên> 
zuiver en een zeer sierhjK 
Latijn. De schrijver wassen 
regtscKapën man, evenzeer 
Verscheiden door zij»* 
deugden als door zijne bnn* 
dighëdett. «et vervolg M 
het jaar 1718. ( door JACm» 
BUS KETTEMR,het*elkn*en 

in de Keulsche "uitgave van 
1724 aantreft, if in a W ' 
zigten verre beneden het werlf,, 
van den Horigaarschen ga^ 
schiedschrijver. 

f ISTRIAS (JOANNES Graaf 
van CAP0D'),uifreenen ede
len stam gesproten» werdin 
het jaar 1777 op het e»land 
Corfa geboren, «ij: ontving 
zijne wetenschappelijke be« 
schavipg in ltaW, a l w g 
hij zich behalve op de WJJJ 
begeerte en oude talen»,j** 
Vowna«ielijk«*pde«*ul,,ed,if 
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^enee^kundéthetrjvet töelégï 
de. Nog ïri zijnen Jeugdigen 
leeftijd, Werd hij naar zijne 
haardstede teruggeroepen, en 
moest, op dé stem des va- ; 
derïands, hot roer van het •; 
nieuw opgérigte bestuur der 
7 Ionische eilandéfo voeren. 

i Tfoén dit bestuur gevallen en 
] zijn vaderland, aan dé toen-

malige gezagvoerdersyaniSw» 
i ropa overgeleverd was , ver

wierp CApop*fo^ 
standvastigheid, de voorsla*"•[ 
gen van NAPOLEON , dié hein 
itt>t zijne dienst uitnoodigdè, 
ë» verkoos Rusland, waar 

i yelé zijner geloofsgenoot en , 
i 'èetïe toevlugt voor dé iutöë-
! fenin^ hunner godsdienst (8ë 

Grieksche) vonden. In 1809 
kwam hXjl te &t. Petersburg, 
en hield zich alhier twee ja-

• ren mét dé Voorbereiding tot 
è'ijn aanstaand beroep bezig. 
JÖaaróp voerden hem aihbts-
bezigheden naar Weenen, en 

i Vöh daar naar het Donaü~ 
j . leger, bg hetwelke hem het 
j beheer der gezamenlijke di-
i plomatische betrekkingen op

gedragen Werd. Hij na'm deel 
èan allé veldslagen , geVaren 
en Vèrnlöeijenissen tot op de 
inneming vBft Pary's. Keizer 
AMXANDER zond hem met ee-
pen belangrijken enmoeijelij-
ken last naar Zwitserland. Hij 
voltooide de herstelling der 
rust in een gewest, hetwelk 
door dé in- en uitwendige 
Verdeeldheid geschokt was. 

> Be Zwitsers noemden hem 
hunnen medeburger et» we1-
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doener. Kort daarop ver
bond hem keizer ALEXANDBR, 
als staats-seteretaris van Rus
land, nog nader aan zijnen 

"persoon. Bij herhaling door 
dezen vorS't inet commissi-
en vereerdï had ÜAPO IJ'IS« 
TKIAS, deel aan de onder
handelingen; té Weenen, te 
Pary's 6n te JAe». 2ïjn 
Tielderziénde geest.',"' bragt 
onderscheidene belangrijke 
diplomatische "aangelegenhe
den \ in betrekking, tot de 
oude* en itféuwe wereld, tot 
hét gewenschte doel. Door* 
drongen van den zegen van 
wettige orde en hoogere 
geestontwikkeling, wensen-
te hij denzelven ook ovec. 
zijne iandgenooten verspreid > 
en in Griekenland'* schoot 
bevestigd te zien. Met op
offering van aanzienlijke per
sonele voordeelen, ijjlde hg 
dus in 1819 naar zijn va
derland terug. Na het los
barsten der. Grieksche om
wenteling stelde, hij al het 
mogelijke in het werk, om 
de herstelling van rast en 
orde te bevorderen; daar hij 
echter . zijne pogingen zag 
mislukken, jzoq begaf hij 
zich naar vreemden bodem, 
en hield zich voornamelijk 
in Zwitserland op. Vier 
jaren later werd hem weder 
het roer Van het Grieksche 
bestuur opgedragen. ; Dis 
volksvergadering l>erïep hem 
op eene plegtige w^ze naa* 
zfjn vaderland terug, alwaar 

; h | alóftV ongeluk en ellende 
n 
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aantrofo Hij snelde daarom 
naar bijna al de vorstelijke 
hoven van Europa, "riep het 
medelijden der mogendheden 
i n , verzamelde rijke bijdra
gen , en offerde aan het va
derland het overige zijns ver
mogens," zijner krachten en 
zijns levens op. In 1828 
keerde hij naar Griekenland 
•terug, alwaar hij zijne ove
rige levensdagen als presi
dent van het provisioneel be
stuur van Griekenland door-
bragt , tot dat sluikmoord op 
de volgende wijze een einde 
aan dezelve maakte: Op den 
morgen van den 9 October 
1831 , wanneer de graaf CA.-
'PO D'ISTRIAS z i ch , volgens 
zijne gewoonte naar de kerk 
hegaf, om de mis bij te wo
nen, schoten twee menschen, 
die hein aan de deur op
wachtten , hem met een pi
stool een' kogel door het 
hoofd, en bragten hem ee-
nen dolksteek in het onder
lijf toe, waaraan hij oogen-
blikkelifk stierf. Deze bei
de menschen waren KONSTAN-
TUN en GËORGE MARROMICHA-
t i s , broeders en zonen van 
P I E Ï R O - B E Y , die sedert de 
maand Januari}, in de ge
vangenis der citadel was op
gesloten. KONSI'ANTIÏN werd 
oogenblikkelijk door de wacht 
van den president gedood, en 
GfiORGtó, dïe"'middel gevon
den had, om te öntvlugten, 
nam dewijk in het huis van 
den Franschen consul, | lvo-
tens deze van de misdaad 
in kennis was gebrast. Via 

consul kon niet gedoogen , 
dat GEORCE , aan de woede 
des volks , , hetwelk hem wil
de vermoorden , zou worden 
prijs gegeven, doch gaï te 
kennen, dat hij hem in han
den der overheid zoude le
veren, zoodra men officieel 
zijne uitlevering zoude ver
langen. De' senaat verga
derde oogenblikkelijk, en 
krachtens de volmagt, waar
mede dezelve door het con
gres van Argon bekleed was, 
hield het zich. met de be
noeming eener commissie be
z ig , die tot de bijeenkomst 
der volksvergadering, welke 
dadelijk berdepen werd, met 
het bestuur belast was. 

ÏTHACIUS, bisschop van 
Ossobona in Spanje, toonde 
veel ijver legen de Pnscil-
l ianisten; maar daar hij van 
zijnen invloed bij keizer 
MAXIMUS, had misbruik ge
maakt, om dezelve ten dool 
te doen veroordeelen, naai
de hij zich de algemeen* 
verontwaardiging op den hals, 
en verscheiden bisschoppen 
hielden op gemeenschap «jet 
hem te h o u d e n . - Z i e } ws-
CILMANUS en MARTIN^ 8 Kuei' 
lige). 

ITTIG of ITTIGIUS (THO
M A S ) , een kundig hoogleer* 
aar der godgeleerdheid,JJ 
Leipzlg, werkte met roem 
aan de dagbladen dier «ia*, 
en overleed in X n O . w ^ 

ouderdom vanru im66ja r e D * 
Hij bezat kunde es deugden, 



en vfas in 'zijn tand beroemd, f] 
Er bestaat van hém: 1*°ZN»-. 
sert. tïe» dé montium in~. 
cendïis •, Leipzig, 1666,, in '; 
4.»;; en 1671'.,' in ;;S.v», on-
de/éenen nieuwen titel. ~- '̂ 

toltcorum, Grieksch ett La
tijn, i b id i 699, in 8.va-- • 
3 . ' H«^»r. Bynadvrnm na~ 
tiorialimri a reformatie in 
Gdllid haUtprum j ib. 17ÖS, 
in 4.to l>e meeste dezer 
werjjert.zijn vol yporpor-dee-

,lën der Sekte, wellfe de • 
schrijvee was toegedaan. 

IVES, YVES of Ivo (Heilf- ; 
ge), op het grondgebied .van 
Beautoaié, uit eene adellijke 
familie geboren, was een 
leerling van LANPRANC, pri-
por der abdij .van jBec» en 
onderscheidde zich zoo- zeer 
door zijne godsvrucht en zij
ne kunde,„dat hij* abt en ;in 
1092 bisschop van CRdrtres 
Werd. Hij verhief zijne stem 
met ijver tegen koning Pm-
J.IPPU81., dienazijne vrpuwy 
BERTHA van Bolland, ver
stoeten tei hebben, BEBTRABB 
BE MONTFORT, echtgenoote 
van FoTJLQüES t e RECHIN , 
graaf van Anjou, gésehöak^ 
had. Hij bestuurde zijrr d& 
océes. met wijsheid, deed er 
.de kerkelijke tucht bloei]en 
en otfërïéed den 21 Decem
ber 1115 , in den ouderdom 
van 8(1 jaren. De geschied
schrijver der Gallikaansche 
kerk, schildert dJezen bis
schop onder trekken af , 
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die hem genoegzaam wrefeenr 
over de ongunstige oordeel-, 
veilingen, die eenïge schrij-.'; 
vers óver hem; 'hebben uit
gesproken^ Er bestaat van^ 
hfenu: •^^/Êecuetl^etc. (V<zr*';, 
zdmèling^vdn kéfkéMjhe be- ' 

••sluiten)* De valscbeïdecré*;v 
talien worden in dezeiv^s met'̂  
de geloöfvvaardige, verward» 

• Hij, sch rij ft gewöonlij k de 
•i verzameling, yaj» BuneHABö-
: van VForws af, even gejij k 
'•• deze dieyvafT KEGiNói^had^ 
• •' afgeseh reyen. l-U- %* E ^ a a n ^ 

tal Ej)iirès(Brievèii); en ;an<% 
dere ?eer nuttige werken »!* 

•t
:. om dê  kerkelijke tucht .va»-
zijnen tijd te leeren kennen» 

'• M zijne Werken (GEÏuvri*)'-/.. 
'zijn té Parijs,\ in 16.47'yte-i 
' föl. gedrukt, met geleerde 
en nuttige aanmerkingen ^en 
met een ."lieven van" dezen 
heilige yerzeld, uit zijn©^ 
schriften en verscheiden geV, 
denfcstukken van den tijd? 
ontleend, door JÖANNËS FRÖN» 
TEAÜ. Dit lieven komt in? 
de AdOr Banciorum voor ^ 
met aanmerkingen van pater 
HENSGHENIÜS. ^Behalve &&, 
verzameling van kerkelijker 
besluiten en brieven , bevat 
deze bundel Micrèlogus de 
ecclesiaslici» offtciis, leep-
reden, en eene beknopte kro« 
nijk der koningen van Frank> 

", rvES. ~ fcie "YVE» of Y W 
{Heilige)^ en YVES van Fit* 
rijs* •' 

n 2 ' 
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ÏVETAüXïNlCOLAAS VAUQïJE? 
1,151, heer B E S ) , een Fransch 
dichter rteia'Fresndye , 
een kastaal b§ ffitlaisë ge-
boren , eerst luitenant-gene.: 
raal van C«e«, éën post , 
waarin hij zijnen vader was 
opgevolgd " ( z i e FRESNAYE) » 
werd tot onderwijzer van den 
h ertbg van yENDOWiE, zoon 
van GABBIEL&E D'ESTRÉS , en 
vervolgens van LODEWIÏK 
X H Ï . , nog dauphin zijnde, 
benoemd. Zijne pngebonde-' 
ne levenswijze deed hem met 
benëficiën van het hof terug 
zenden, van welke benefi-; 
ciën hij afstand deed, op het 
verwijt,', hem jdbor den kar-j; 
dinaal • v a n , B H J H E H E U , we
gens zijne bèdorvene ,'ze»/. 
den gedaan." Van den lapt 
eens staats bevrijd, waar
voor hij noch den smaak',* 
noch de deugden hezat, leef
de hij als een epiküris t , en^ 

stierf op dezelfde wijze» maar' 
anderen verzekeren, volgens 
den heer H Ü E T , dat hij in, 
gevoelens van berouw over» 
leed. Het was in 1649, in 
den ouderdom van 90 ja ren , 
dat dit overlijden , op een 
buitengoed, in de nabijheid, 
van Qermigny, een kasteel 
der bisschoppen van MeauX 
plaats had. 'Men heeft van 
h e m : 1.° Jnstitiftioè, etc, 
(Opvoeding vaneenen vorst), 
berijmd» een werk met oor
deel en nadjmk- geschreven, 
en vol met d*> schoonste ze-
delessen. •— h.° Hust- :, /dinh 
en andere gedichten.) in de 
Bèlice» de ia poésie Fran* 

paitt?, 162Q, inS.vo». w<;Ike 
nie i 'ML-, d i e d e r lieden" va|», 
smaak, behoorén. [Toen ÖE«i 
IVETAÜX bet hof verliet, be/. 
trok hg een schoon 'huïsiri, 
de straat ÏSaint-IIonorë. Qf, 

ieenen zekeren avond ontmoet* 
te liij aan de deur ecne jon* 
• ge persoon , de dochter van 
*:•een kroeg-muzijkant, die m 

bezwijming lag. 'M R8]* 
rhaar op , trad met haar in. 
Idén echt, en leiddemeUaat 
jl het leven der oude Arkadi. 
«sche herdersj dik Werf, in dat 
"gewaad uitgedpscbtV^oef-

den zij in eene hot, die-in 
iden uitgestrekteq tuin van 
het huis stond. H ^ f d e n 
op déze wijze 36 jaren, het 
zonderlingste tóppe.el opie-, 

verende. Deze pnd.^ e p i g * : 
rist was de vrierjd d?r ^ . 

ruchte JVINON DE ^EKOWS ge 

wèestj . ••, 

bÜgenaamd # * / ^ r v ° l j ! 
I ï r f l 3 2 8 zijnen broeder GP 
i.oBO» 4n het bestuur der 
i Groot - hertogdommen . i ^ * 

r ^ f r o P , bestuurde dezejv^ 

overleed m 1350» n® v" ' fy 
h e t gebruik van den fflj. 
het kloostergewaad te fl. ^ 
ben .aanvaard; 7? , .*^* a n 

Ï W A N W i T È C H , k I e i W n S ! ! 
den voorgaande, volgde m 

„en vader ^ i » ^ op, en bekleedde den «raon 

vïn Moshau tot i « 1 3 5 , 9 ' * 
welk jaar hij overleed. 
IWANlII. WASIUEW.TZSCH, 



I W.:A«- 59*: 

zoon van WASIMI III», bij
genaamd den Blinde, be
klom den jftiisjsischen troon 
in 1462, bevrijdde Rmland 
Van het j u k , waaronder de 
Tartaren hetzelve gebukt 
hielden, yereenigde onder 
zijne magt de verschillende 
dêeleti yandat uitgestrekte 
rijk, bragt de beschaving in 
hetzelve, en weldra (1486) 
zagen Europa en Azi'è in 
hem den souverein aller Rus
sen. IMfet eene veelomvat
tende en diepzinnige, genie 
begaafd, yvist IWAN een rijk 
te veroveren en te stichten, 
maar de opvoeding had de 
ruwheid zijner zeden niet 
gematigd: hij leende zoo wel 
het oor naar de ingevingen 
der ondeugd als diéderdeugd; 
en zijne doldriftigheid ging 
zoo ver, dat hij in eenen 
aanval van toorn, den twee
den zijner zonen van het le
ven beroofde, na DIMITIUJ, 
den oudste in een gevangen-
hok te hebben doen werpen, 
die oogenblikkelijk na den 
dood van JWAN, in 1505 
voorgevallen, in hetzelve ver
moord werd. — IwAïi IV.» 
WASILJEWITZSCH , klein-zoon 
van den voorgaande, was pas 
vier jaren oud , toen zijn va
der WASIMJ I V . , in 1534 
overleed: het bestuur des 
rijks aan zijne moeder ten 
deel gevallen, werd geken
merkt, door eene bloedige 
worsteling, tusschén de groo» 
ten en het hof. In 1544 maak
te IWAN zich meestee van 

..N 

het gezag.: Weldra werd des 
Oorlog aan de Tartaren, aart 
Polen en (aan Zweden vet'-
klaard. JWAN beurtelings «-
verwinnaar,en overwonnen, 
toonde; zich -even bloeddor
stig jegens de volken, wel* 
ke hij aan zijne magtoriderr. 
wierp, als jegens zijne ei
gene onderdanen , aan welke' 
hij zijne nederlagen te last 
legde. t>eze vorst, die zicht* 
door zijne Wreedheden den 
bijnaam van den verscjbrik-'i 
kelijken, verwierf, overleed; 
in 1.584, na in zijne staten, 
aan den handel,; aan de kuns
ten en der beschaving, ee
nen belangrijken voortgang 
te hebben gegeven. i 

IWAN V.» AXEXIOWÜTZSCH: -f[ 
in 1651 geboren, was door 
de natuur stiefmoederlijk be
handeld, daar hij bijna van 
het gezigt en de spraak be
roofd , en aan stuiptrekkin
gen onderworpen was. Hij 
was bestemd, om aar den 
dood van zijnen broeder Faso, 
non> in 1682 voorgevallen, 
den troon te beklimmen; maar 
men besloot hem in een kloos
ter optesluiten, en den sehep-
ter aan zijnen uit een twee
de huwelijk geboren broe
der PETER te geven. Daar 
de prinses SOPHIA, hunne 
zuster, hoopte, om , onder 
den naam van IWAN te rege
ren , zoo verwekte jzij, een 
oproer, om voor hem den 
troon te behouden. Na een 
aanmerkelijk bloedvergieten, 

h 3 -
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eindigde mén met .de beide 
prinsen IWAN en PETER als 
Cxar» uitteroepen , hun So-
PIHA- als mede-regentes toe
voegende. Dit verdeelde be
stuur duurde slechts 6 jaren ; 
want daar SOMMA, naar men 
zegt, in 1689, het ontwerp 
had gevormd , om den Czar 
PETER aan de zucht om al
leen te regeren opteofferen, 
werd de zamenzwering ont
dekt , en de prinses in een 
klooster opgesloten. Van dien-
óogenblik af heerschte P E 
TER, als een onafhankelijk 
heer. IWAN had geen ander 
deel aan het 'bestuar, dan 
zijnen naam in de publieke 
akten te zien. Hij.leidde een 
stil en afgetrokken leven, 
en Overleed ' in 1696. Deze 
vorst liet vijf dochters na', 
waarvan de Vierde ANNA , in 
1710 met den hertog van 
Koertand gehuwd , later den 
Russischen troon' beklom. 

IWAN V I . , van Brunswyk' 
Bevern, werd na den dood 
zijner-oud-moei, ANNA IWAN-
OWNA , den 29 October 1740 
tot Czar uitgeroepen. Hij 
stamde van de zuster dier 
vorstin af, even gelijk z i j ; 
eene dochter van IWAN V.' 
ERNST , hertog va» Birén, 
een gunsteling vatt ANNA, 
moest gedurende de minder
jarigheid van dézen jongen 
vorst, die 'nog maar drie 
maanden oud" was, het re
gentschap -in handen hebben. 
Stoa* ©enig» weken daarna, 
werd de hertog van BirenaP 

. gezet, eh liefregentschap op
gedragen aan ANNA van Meck-
lenburg, hertogin ' ' van 
Brunswïjk'Bevern, .moeder 
dés 'jongen keizers. Den'6 
December 1741 werd IWAN 
onttroond , en in de vesting 
Sóhlusselburg opgesloten. Na 
dat de prinses ELISABETH FE-

I TROWNA , dochter van PETER 
1 dén Groote, die ' « * * " « -

rin was uitgeroepen in 17M 
overleden , en haar neef 1 E-
TER I I I . , zes maanden daar
na afgezet was , beklom zo
ne" echtgenoote, de vorstin 
GATHARINA van A^halt-
Zerbsi', den' troon, (die »>A-
THARINV'II.) Het is onder 
het bestuur dezer -vorstin, 
dat de ongelukkïgelWANden 
16 Jubj 1764, door z«neri 
öppass*r vermoord wera. 
jVÏen heeft nog niet.kunnen 
slagen 'eenig licht over dew 
zoo ingewikkelde zaak te 
verspreiden. 

. IWANOWNA, - Zie'A»»* 
ÏWAN0WNA. 

• IXION , koning, der. I*-
pithers-, weigerde aan MBJ 
ONEUS de geschenkeii., -wei 
ke hij' hem beMofd bad, 

; om inet zijne ^chtet ^ 
1 in den echt te ireAf*, 

hetwelfc deze laatste nood 
zaakte, hem van zjfne -paar 
dért te berooven. J«<»| «J 
ne gevoeligheid daarover ont
veinzende , lokte D ^ 
tot zich, en Het heftr door 
eene hinderlaag «J e e " e " 
gloeijenden oven va»en. « " 
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had zulk een è wroeging over 
dn verraad * dat JUPITER hem, 
te ziener vertroosting aan zij
ne tafel dééd uitten» Zijne 
éérste misslagen verbeterden 
hem niet. Hij- durfde Jrao 
te beminnen, en trachtte haar 
te verleiden i maar deze go
din maakte zulks aan haren 
echtgenoot bekend', d i e , om 
IXION te beproeven j eene naar' 
Sïsm zeer wëlgëlijlrendé wolk 
vormde , en dëe*d dezelve op 
eene geheime plaats verschij
nen, waar IXION haar vond. 
Hij verzuimde'niet', om als-
toeh de aandoeningen van zij
nen- hartstogt pp te volgen. 
Van daar het spreekwoord:' 
He't is de iüolk vanïxiovr-, 
om eene begoocheling, een
ijdel genot aanteduiden. Ju* 
PITER , alstoen al te z'êer van 
ssijn voornemen overtuigd, 
trof dezen vermetele met zij» 
nén bliksem , en stortte hem 
in de hel , alwaar dé EUME-
NIDEN hem met. slangen aan 
éen| rad hechtten , dat onop» 
houdelijk rond draaide. 

IZASK , zoon van AÖKAHAM 
en van !SARA, werd in het 
jaar 1896 vóór J. C. gebo-' 
ren , toen zijne moeder den 
ouderdom van 9 0 , en zijn 
vader dié» van 100 jaren be
reikt had. Hij werd IZASK 
genoemd, wijl SARA gelag
enen had, toen een engel 
haar kwam boodschappen, 
dat zij eenen zoon zoude ba
ren. IzAaK werd teederlijk 
door jsyne ouders . bemind; 

« h\) wasdeeenigezoon t en God 
. had hem hun in hnnnen ouder'1 

dom gegeven. De Heer wir-
i|dë het geloof van ABRAHAM 
'.beproeven, en beval hem-in 
i het jaar'1871 vóór J.„C. I<-
> z.iaK aan Hem op teofteren» 

Dé H'; aartsvader bedacht 
i zich geenen oogenblik, 'onï 
| te gehoorzamen • maar God' 
!• door" "het geloof des Vaders 
Il en;de onderwerping des zoon» 
Ji getroffen-, hield dóór een on 
'.'.enger, de hand van ABRA-
•'HARÏ tegen: eene gedènkwaar-
'i dige gebeurtenis , welke'eena 
j. dergroote leséen bevatydie-
i' de 'Godheid aan de- mcnschen" 
• kan «geve», en' de noó'dzake-' 
lijldïeid uitdrukt, ortï, wi'ï-' 
len' wi) -'(̂ ród waardig zijn en 

': zijne "• zegeningen verwerven 
het dierbaarste1, wat wij be«-
zitten, 'aan Hemoptebffóren. 
Toen IZASK den ouderdom 
van 40 jaren bereikt had» 
was ABRAHAM er er op be« 
dacht, om. hem uitfehuwen. 
Etië'zEK, zijn' voornaamste 
knecht, naar Mesopolkfaie-
gezonden , om er eene vrouw 
uit het geslacht van LABAN , 
zijnen schoon-broeder te zoe
ken , bragt' uit dat land B E -
BRKKA mede, met welke- I-

:ZASK in het'jaar 1856"vóór 
: J. C. in1 den echt trad. Hij 
verwekte bij haar tweelin-

.: g*n broeders, ESAO- en J A -
> KOB. Eenige jaren- daarna , 
ontstond er in het land een 

| groot e honger snood, welk» 
IZASK noodzaakte, om zich 
naar Gerar, alwaar ABIME-

t 4 
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IÉCH regeerde, te begeven. 
Aldaar zegende hem God, 
eri~ vermenigvuldigde zijne : 
kudden zoodanig» dat de in
woners, en zelfs de koning, 
zijne rijkdommen benijdende, 
hem verzochten , van zich te 
verwijderen. IZABK begaf zich 
naar Bêrsabee, alwaar hij zij -
ne woonplaats vestigde* Daar 
hernieuwde hem de Heer de 
beloften welke Hij aan ABRA
HAM gedaan had. Zeer oud 
geworden; zijnde, wilde hij 
zijnen EBAÜ zegenen; maar 
JAKOB , doorzgne moeder R E < 
BEKKA geholpen , verkreeg 

• door list den zegen van IZAÜK , 
die blind geworden was, en 
die denzelven bevestigde toen 
hfj er van ónderrigt werd. 
Daar deze heilige aartsvader 
vreesde dat JAKOB , naar het 
voorbeeld van zijnen broe
der , eéne vrouw' uit de Cha-
naaniten zoude nemen, zond 
hij hem naar Mesopotamiê, 
om er eene uit zijn geslacht 
te kiezen. Hij overleed kort 
daarna, in het jaar X716, 
vóór J . C . 

IZASK {Heilige) t een klui
zenaar van Kon$t<tntinopel\ 
ïnr de 4e eeuw, had zijne cel 
by die stad, welke hij door 
Zijne deugden stichtte, en 
door zijne profetiè'n verbaas* 
de." Hij voorzeide aan kei-
zet VAtENö , die op het punt 
stond om zijne wapenen te« 
gen de Gothen te wenden, 
dat htj in dien oorlog zou 
omkomen. Deze vorst wreek
te zich over de voorzegging, 

door den profeet to doen op-
sluiten, ten einde hem bij 
z$rie terugkomst te doen ster
ven; maar hij sneuvelde in 
378, in eenen slag. IziaK 
verliet zijne gevangenis, en 
keerde naar zijne cel terug; 
hij verliet dezelve enk?!,, 
om in 381 by de kerkver-, 
gadering van gonstanttno-
pel tegenwoordig te zijn. 
Keizer THKODOSIÜS gaf hem. 
groote bewijzen van achting. 
De heilige' kluizenaar ver
zamelde al zij?»6 leerlingen 
in een klooster aan hetstran* 
des zee, alwaar hij het ge* 
luk en den roert» had, hunne 
deugden te geleiden. Op het 
einde der 4e eeuw gat JnJ/ 
z|jne ziel aan God terug. 

ïzAaKCoMNENüs, Grieksch 
keizer. £U't eene beroemde 
familie van Rome, sedert 
lang in Azië gevestigd, ge
sproten ; toonde zich vol dap
perheid , en «ras zeer geleerd; 
voor zijnen tijd, hij huwde 
met eêne Bulgaarsche prin
ses , die gevangen was. V<* 
gierigheid van MiCHA&kTRA-
ïioTicüs, en zijne voorliefde 
voor de gésnedenen, de sol
daten misnoegd hebbende. 
Zoo veréenigden zich de aan
voerders ^erzelve in de .&••• 
SopMa-Kerh, en verkozen 
CATACALON tot keizer, die 
deze waardigheid van. de 
hand wees, waarop I z ^ a £ , n

i 
1057 uitgeroepen werd J. «.«» 
eenvoudige particulier zijn
de , had hij zich door ver
scheiden heldhaftige krijgs-
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bedrijven . onderscheiden: 
vorst geworden.zijnde, waak
te hij over zijne ministers , 
verbeterde 'een gedeelte der 
geldmiddelen ; maar na zich 
de kerkelijke 'goederen te., 
hebben toegeëigend , verbit
terde deze daad de geeste
lijkheid en liet volk teĝ en 
hém : en de ontevredenheid 
werd nog grooter , toen hij 
den patriarch, MUcHAët CE-
RUl!,\iUUS, in ballingschap 
had gezonden > niettegen
staande deze zulks dubbel 
verdiend had. Dpor den 
bliksem getroffen, die hem 
op de jagt van het paard deed 
vallen , bood IZASK de kroon 
aan JpANNss , fijnen broeder , 
een' zacht en weldadig vorst, 
aan. Nadat.deze dezelve van 
de hand had geweien, deed. 
IZAËK afstand van het be-
atuur , dat hij.slechts 2 ja
ren bezeten had, ten behoe
ve van KOJS'STANTHN DUCAS, 
dien hij het waardigste achtte 
om te regeren» [In het kloos
ter van Studie opgesloten , 
gaf hij er bewijzen van de 
grootste nederigheid, tot 
zelfs de bediening van portier 
waar te nemen. Hij was zoo 
kuisch, dat hij in zijne ziekte, 
liever eené zeer smartelijke 
kunstbewerking wilde onder
gaan , dan de eerbaarheid te 
kwetsen]. Hij overleed twee 
jaren daarna. 

IZASK ANGELUS» Grieksch 
keizer, werd in 1185, in 
de plaats gesteld van AN-
xmositcus COMNKNUS , na zij-

neft. voorganger op eene wree-
de wijze te hebben doen 

• sterven. Hij scheen de on
heilen weder.goed té willen 
maken , welke ANIIRONICUS 
had te weeg gebragt; hij. 
riep de bannelingen terug, 
herstelde hen in hunne be« 

'zittingen. Maar weldra lo-
, genstrafte hij zich zelven: 

hij onteerde'den, troon, en ie-
, der een spande tegen hem 
| zamen. [Nadat .de Bulgaren 
\' het juk hadden afgeschud » 
\ onderteekende hij,een schau-
..delijk verdrag, dat zijne on

derdan en en het leger., aan 
welks hoofd zijn broeder 
ALKXIS stond, die zich tot 
keizsr deed uitroepen, aan 
het muiten deed slaan. Pij 
dit berigtnam IZASK devlugt; 
maar men nam hem in hech
tenis, en stak hem in 1195 
de oogen uit. ALEXIS , de 
Jonge, zoon van IZAÜK, zij», 

\ ne wachten verschalkt heb
bende , en de gevangenis 
ontvlugt zijnde,, begaf zich 
naar Venetië, om de hulp 
van de hoofden der kruis
vaarders in te roepen. De
ze maakten zich meester van 
Konstantinopel en herstel
den IZASK]. Maar hij kon 
de teugels van het rijksbe
stuur niet lang in handen 
houden. A^EXIS DUCAS deed/ 
hem in 1204, zes maanden 
na zijne herstelling, omko
men. Hij was een wellus
tig, verwijfd en ongevoelig 
vorst, bloohartig aan het 
hoofd der legerbenden, «iets 
betefckenend in d«n raad, 
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zonder geloof, zonder éer, 
zonder godsdienst. 

i;IzAaK LEVITA' (JOANNES), 
een geleerde Jood, in 1515. 
geboren, werd Christen, en 
onderwees te Keulen de He«' 
breeuwsche taal, alwaar hij 
in 1577' overleed. Hij ver
dedigde de volkomenheid van 
den Hebreèuwschen tekst, 
e'ri' schreef tegen WILLEM 
LINDANUS i om te bewijzen, 
dat de Joden denzelven niet 
verminkt hebben* 

. . • - fc - * 
t . - » * - , 

;
 -IZDESCHBRDI., koning van 

Perzie'i volgde SAPOKES, zij
nen grootvader op, wiens 
deugden hij niet navolgde. 
Hij was losbandig, gierig en 
wreed. Hij deed den keizers 
van het Oosten den oorlog 
aan, die hém weigerden de 
schatting te betalen , welke 
zijne voorouders van hen vör*' 
derden. THEODOSIUS de Jonge 
trad in vredesonderhandelin
gen met dien vorst. Onder" 
zijn bestuur maakte de Chris* 
tolijke Godsdienst grooten 

I Z D . 

voortgang in Perzief maar 
de onbescheiden ijver van 
eenen bisschop, ABDAS ge
naamd , 'verwekte eene ver
volging , die in 4Ï4 'begon, 
en bijna 30 jaren duurde. 
Deze bisschop ' had deto aan 
het vuur toegewijde!) tempel 
omvergeworpen. IZDESCHERD, 
beval hem denzelven weder 
op te bouwen, maar hij wei
gerde zulks, zoo als hij het 
schuldig was (zie ABDAS). 
De dood van IZDESCHERD had 
in 420 plaats. Volgens de 
Perzische geschiedschrijvers, 
ondervond hij de uitwerkse
len der Hemelsche wraak. 
Hij werd, zeggen zij » door 
den slag van een schoon 
paard , bij toeval aan dé deur 
van zijn paleis gevonden, en 
dat verdween, zoodra het 
tegen den vorst achteruit had 
geslagen, gedood. — Er zijn 
twee andere Perzische ko
ningen van denzelfden naam 
geweest, waarvan de laatste 
in 636, door OMAR overwon
nen en van zijne kroon be
roofd werd. 

EINDE VAN ÏIKT TWAALF»» DfiEfc. 


	Titelpagina
	Ham
	I
	Index



