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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 
•lliJ0P>l ii 

JAC. 

« f AAWUtt BIN ToPHilX., Of 
liever JOATHAK. Zie dat ar
tikel. 

JABEÜ , stoon van ÏIAMECH 
en AnA, uit het geslacht van 
KAÏN, was de vader dar her
ders, die het veld onder ten
ten bewoonden; dat wil «eg
gen, dat hij de wijxe uit
vond , om de kudden te doen 
weiden» door dezelve Tan 
het eene gewest naar het 
andere te voeren, xonder blij» 
vende woonplaats, en xonder 
eenïge huisvesting-*»» ...tm^ 
ten, zoo nis later de Scy
then, de Nomaden en de 
Semitische Arabieren hebben 
gedaan. Het woord Vader 
wordt dikwerf in den zin 
van meester, hoofd} onder
wijzer genomen* 

jAHEIit.-? (BARTHOMMEV*) » 
in het voormalige Fransche 
gewest la MarcAe geboren, 
in de 17.G eeuw advokaat by 
het parlement van "Parij's, 
verscheen bij voortduring met 
den grootsten zoem in de 

pïeïtaaal. Men heeft van 
hem de Landregten van fa 
MIarche verklaard enx» Dit 
«eer geachte werk, is te 
Pary* in 1744, in ia*»» 
herdrukt* 

JABIN , koning van Af&r, 
sloot met drie koningen, zij
ne naburen, een verbond to
gen JOZÜK. Deze veldheer, 
die op de bescherming des 
Heeren rekende, ging het 
vijandelijke leger tegemoet, 
hakte hetzelve in de pan, 
liet den paarden, do-waden 
doorsn ĵdan on de krijgswa-
gens verbranden. Jozuè ging 
vervolgens JABIN in zijne 
hoofdstad belegeren. Dezelve 
werd ingenomen en verwoest, 
terwijl de koning en het ge» 
heele volk, wier verfoeije-
lijke gebruiken en gruwelen» 
den vloek des hemels op zich 
geladen hadden, over den 
kling moesten springen* Een 
zijner afstammelingen, even 
gelijk hij, JABIN genaamd, 
ondernam 200 jaren later, in 
1285 vo'óx J. C. om ham t» 

A 3 



6 J A B . 

WrekenV Hij onderwierp in* 
het begin de Israëliten; maar 
God verwekte BARAC en DE-
BOUA , om; zyC volk ;üif *|è 
sliiverriijtte béwijdenil SISA-
BA , veldheer van JABIN, ver
loor den veldslag venjhet.le*, 
ven; en toen JABIN den dood 
van zijn legerhoofd wilde 
wreken , onderging hij het-. 
zelfde lot. Zijne hoofdstad 
werd voor de tweede maait 
vernield en geheel geslecht. 

t * JABINEAÜ (HENDRIK),, een 
priester der Christelijke leer , 
daarna; acLyoka^at, _:werd .te 
Mt$mjpes^gèhoren,: J9ij,'-was.-
hoogleeraar ïn héfccjïjlëgie 
der doctrinarissen tzVitry, 
*0,en PoNCETpJESESSARTS Van 
dèn bisschopl,ym^f$6Xom-
sur'Marne Verkreeg ̂ ':",clat hij • 
hem de heilige wijdingen zou.' 
toedienen, zonder "4e, oqdep -̂ * 
teekenfng, van hetv formu
lier te vorderen. Mêjtizegt> 
dat deze gedienstigheid met, 
20,000 Ijgnken werd betaald\>' 
<ft%&~&Ësëfas&fg£g-± ~+an •• d e z e " 
voorwaarden, aan de door 
den brand ongelukkig ge-., 
worden inwoners, van Ja 
jFère Champenoise had be- , 
loofd. Na den dood van den , 
heer BE CHOISEUI., die hem 
gewijd had, werd JABINEAÜ 
door deszelfs opvolger in in
terdict gesteld, en zag zich 
verpligt-,, om zich op nieuw 
aan den kansel toe te wij den» 
waarin hij eenigen roem had 
verworven. Hij begaf zich 
naar Parijs, dogmatiseerde 
er pp zijne wijze en haalde i 

. wchïem-iaeiwïnierdliétvan 
den heer BE BEADMONT op» 
den hals. Het was alstoen , 
"dat/hij het' Oratorium Ver-; 
ÜetV «ixde priorij van An-
delot, benevens den titel van 
kapellaan van den H. BENE
DICTIJS verkreeg. Ondanks 
zijn interdict, ging hij voort 

„met in bijzondere vereeni-
gingen te prediken, en zijne 
aandoenlijke Homilien van 
gewest tot gewest uittekra-
men. tJpeze levenswijze moe-
i|d§,a. w:er3Jrff ïn 1X62 a.dvo-
'jkaa't, verscheen'i"""oïschoon 
;*en priester zijnde, in 3e 
j^lê^aalr,\en, verleende, een 
'SaaVtaï .consul tatie)i':, óver de 

iaangelegenhedén* der partij» 
!iNa^aat.;het,parïement 'iri 1771 
'ontbonden was-, ; omhelsde 
hij; met jvuur de zaak der 
; Weggezonden V overhéidsper-
fsonep, eni, omzijhe drift.in 
het hevig uitvaren tegen den 
president MAÜPEOU , ."werd hij 
ml het pastille opgesJotS?* 
AmT_ de vrjiheidieruggegê" 

~^Bn," deelde liifTin de zege
praal der verbannen óver" 
heidspersonen , en trad jmet 
•hén de pleitzaal weder, bin-
I'nen. Door inborst een vriend 
dier oppositie,, en dóór de 
leer , welke hij predikte, ge-
woon , om het gezag te trot
seren, omhelsde hij in het 
begin de nieuwigheden van 
1789; maar dé ongeregeld
heden , door welke dezelve 
weldra gevolgd werden , de
den hém van gevoelen ver
anderen. Hij bestreed de bur-
jgerljglce constitutie der gees-
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lelijkheid, en behandelde de 
bisschoppen dier partij vrij 
gestreng, zonder daaromzij
ne gevoelens, ten ópzigte van 
liet appel te laten varen. Hij 
overleed in de maand Julij 
1792 , geen enkel belangrijk 

. werk nalatende , dan eenige 
Mémorien over regtsgeleerde 
onderwerpen, eenige onbé? 
duidende ascetische wérken, 
en eenige schriften tegen de 
nieuwigheden van den burger
lijken eed dergeestelijkhéid. 
Wij willen van dezen schrij
ver enkel aanhalen: 1.° Epi-
tres etc.(Epistelen en Evan* 
gelien der zondagen, enz. 
met nieuwe overwegingen), 
1775, in i2.mo *-. <z.° Ex* 
position etc. (Verklaring der 
grondbeginselen van het Ca-
tholyke geloof over de kerk) 
in 8.vó, na zijnen dood in 
het licht gegeven. —̂ 3.° 
Lettre etc. (Brief van eenén 
landelijken overheidspersoon 
aan den Hr. . . . . , ten óp
zigte ian~dr protestanten), 
1787. — 4.° Lettre^eJc^ 
(Brief aan eehen vriend op 
het 'landt over de vernieti' 
ging der religieuse orden), 
1789. — 5.° Lettre etc. 
[Brief aan den heer Aar ER 
over de consultatie voor den 
abt SAVBIST). — 6.° Mé-
moiré etc. (Verhandeling 
over de bevoegdheid der tij
delijke magtt in het oprig-
ten en vernietigen der bis* 
schoppelijhe stoelen), 1790. 
— 7.° Mépligue etc. (We-
derantwoord op dé ontwik" 

A 

faling • van CAMVS', ten op* 
Zigte van de burgerlijke con
stitutie der geestelijkheid)* 
1790. — 8." La légitim^té 
etc. (De wettigheid vandeii 
bnrgereed, door BATZ-LEI•,' 
van dwaling overtuigd)i'» 
179Ï. JABINEAU bepaalde zij
nen ijverV"*égen' de gods
dienstige nieuwigheden der 
constituerende vergadering* 
niet tot de zes laatstgenoemd 

1 de werken, bij begohden 18>' 
September 1791 een dagbl»flf, 
getiteld: Nouvelles• écclé-' 

' siastiques etc» Zijne bedoe--
ling was, om hetzelve doi 
oude Nouvelle» ecc/., door-
den abt DE SAINT-MARC u i t 
gegeven (zie GÜÉRIN) , tegen 
te stellen. Hij randde^ijne-
tegenpartij hevig aan, én 
stelde hare ongerijmdheden' 
en dwalingen in het licht. 
Eene maand; na zijnen "dood 
hielden deze Nouvelles op 
in het licht te verschijnen» 
daar zijne friedearbeideirs* 

JMAUI.TB.OT en BEONpÉ^dézel-
. ve niet konden voórlfcettën.' 
JABINEAIT i s zeer wel afge
schilderd , toen men van hem 
gezegd heeft, dat hij een 
werkzaam, woelig, norsch, 
hardvochtig en zonderling 
man was; én om het afbeeld» 
sel'te voltooijen, willen wij 
er bijvoegen , dat hij zooda
nig was , als de dwalingen • 
welke hij voorstond, iemand 
moeten maken , en dat hij die 
bijzondere inborst bezat, wel
ke men in de aanhangers van 
JANSEMUS heeft opgemerkt* 
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. JABMNOWBKI (AtEXANDER, 
JOZEF* prins van), palatijn, 
van Novogorod, begaf zich! 
gedurende de onlusten zijns 
vaderlands naac Leipzig, en. 
overleed in die stad deneer-
Sten . M a a r t / l r ^ ; Hij ver? 
eenigde uitgebreide kundig^ 
heden niet eene zéér aanzien-, 
lijke geboorte, en heeft zich 
beroemd gemaakt, door de, 
pprigting eener maatschappij, 
té Leipzigt die zijnen naam, 
draagt, en die hij met wel
daden overladen heeft. [Hij 
schreef het Leven vaè twaalf 
groette veldkeerept der Pool-
xche kroon., in het Poolsch.v 
en eene Verhandeling in het 
latijn, getiteld: Vindicia, 
Zee Ai et Czechi. Men vindt 
dezelve in de Memorien der 
akademie van Leipzig]. 

.5delingen, de- Uitgapei "eens 
: Bijbels, Overwegingen op de 
heilige Schrift\, en Latijn-
sche Vertalingen van jEngel-

; sche schrijvers, enz. 

; JABLONSKI (PAULUS ERNST) , 
?opn yan den voorgaande,, 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid en predikant te Frank* 
fort aan de Oder, in 17S7, 
in den ouderdom van 64 ja-, 
ren overleden, heeft verschil
lende artikelen over deEgyp» 
tische taal en oudheden op* 
gehelderd. Zijn meest be-» 
kende werk in dat vak i s : 
Pantjiean JEgyptiacnm» Dit 
is eene verhandeling over de 

} godsdienst der Egyptenaren, 
in i r50 in~3 dl.n in 8,vo in 
het licht gegeven* Nog heeft 
men van denzelfden schrij
ver : 1»° De Mêmnohe Gr<z~ 
corum,, Frankfort, 1753, in 
4.to, met platen. — 2°'In* 

, stittttiones historici} eccle-
siasticts, 2 dl.*», in 8.yo* 

, door de prptestanten-op prijs 
: gesteld. ̂ iVog^beistaan er van 
dezen schrijver een aantal 
belangrijke en diepzinnige 
werken , die hem in den rang 
der geleerdste kenners der 
Oostersche talen en oudhe* 
den hebben doen plaatsen. 

JACCETIUS of DlACETIüS 
(FHANCISCÜS CATANEUS), een 
bekwaam platonisch wijsgeer 
en redenaar, te Florence, in 
1466 geboren , was een leer
ling van MARSIMO FJCINO 
(zie dat art.). Hij volgde 
hem op in zijnen 'leerstoel 

JABIONSKI( DANIËL ERNST) , 
een protestantse^ godgeleer
de » te Danlzig. jn 1660 ge
boren, oefende de predik* 
4ienst in verscheiden steden 
van I}ii£tcc7iiand uit. Hij: 
•werd vejfvolgeTts^Htewï*^*; 
raadsheer van Berlijn, en 
president der maatschappij 
van wetenschappen dier stad. 
Hij overleed in 1741, na veel 
ijver aan den dag te hebben 
gelegd tegen de godverza-
ïcersen godisten, en na langen 
tijd, met den uitslag, dien 
hij daarvan kon Verwachten 
aan de vefeeniging der cal
vinisten en lutheranen te heb
ben gewerkt. (Zie HOME.) 
IMten heeft van hem ïïomi-
liën i Godgeleerde Verhaw 
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der wijsbegeerte, en overleed 
te Florence in 1522. Men 
heeft van hem eene Verhan
deling over het schoöne ; 
eene andere over de liefde; 
Brieven en verscheiden an
dere werken, Bazel, 1563, 
in fol. Hij liet dertien zo
nen na. Een hunner hield 
zich met de dichtkunde be
zig, en trad in eenezamen-
zwering tegen den kardinaal 
JULIANUS DE MEDICIS, die 
hem deed onthoofden. 

JACKSON (THOMAS), een 
Engelsche godgeleerde, pre
sident van het CHRISTUS» 
Collegie te Oxford, vervol
gens deken van Peierbo-
rotigïi, werd te Wifton, in 
de provincie* Vurham, in 
1579 geboren, en overleed 
in 1640. Men heeft zjjne 
werken in 1693, in 3 dl.n 
in fol. gezamenlijk uitgege
ven. Men vindt in dezelve 
eene Verklaring van het Syni' 
boluiii, -welke door de En-
gelschen zeer ,op~pfijslvorar 
gesteld. 

f JACKSON (JOHN), een En-
gelsche godgeleerde, in 1686 
te Henleygeboren, omhels» 
de even gelijk zijn vader de 
bediening des Evangelies. 
De vriend van CLARKE en 
"WHISTON zijnde, deelde hij 
in hunne dwalingen ten op* 
zigte van de Drieëenheid, 
en verdedigde dezelve met 
zoo veel ijver, dat hij van 
elk beneficie werd uitgeslo

ten en zich verscheiden nete
lige zaken op den hals haal
de. De universiteit van Cam-: 
bridge weigerde hem den ti
tel van meester in de vrije 
kunsten, en hij kon te Balk 
in de anglikaansche gemeen
schap niet opgenomen wor
den. Daar hij eene vurige 
inborst bezat, en een vriend 
der wederleggende godge
leerdheid was, zoo werd zijn.' 
leven in geschillen doorge-
bragt, hij eindigde hetzelve 
in 1763, een aantal schrif
ten nalatende. Wij willen; 
enkel diegene aanhalen, wel
ke hij in het licht gaf, te 
gunste Van de grondbeginse
len des ChristendomS, tegen 
de dwalingen van CoLtiNS, 
van TINDAII en hunne voor
standers: 1.° Verdediging 
der menschelijke vrijheid* 
tegen COMJNS. — 2.° Aan
merkingen op bet Christen
dom , zoo oud als de wereld 
van TiNDAL. — 3.° Het hem 
staan en de eenheid van God', 
door zijne mïuiïr^n zijne 
eigenschappen bewezen. —-
4.° Verhandeling over den 
geest en de stof, met Aan» 
merkingen op de Nasporing 
van BAXTER over de natuur 
der zielt— 5=° Adres (tan 
de deïsten, om de godsdienst 
door de tbonderen en de voor' 
Zeggingen tebewpzeu. Ein
delijk eenïge andere schrif
ten, tegen WARBURTON, om 
de goddelijke zending van 
MOZES te bewijzen, en tegen 
MIDDI.ETONJ on» tot bewijs 
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te strekken, dat de magt der 
wonderen, na de apostelen 
in de kerk is voortgegaan. 

JACOS» Zie JAKOB. 

JACÓB (IIODEVVIJE) , te CM* 
'Zons-sur-Saone in 1608 ge-
jboren, begaf zich in de orde 
der karmelieten, werd bi
bliothecaris van den kardi
naal DE RETZ , vervolgens 
van Acinr,i,ES DE HARLAÏ, 
toenmaals prokurenr - gene
raal , en later eerste presi
dent , en werd vereerd met 
den titel van raadsheer en 
aalmoezenier des konihgs. 
Hij overleed ten huize Van 
dezen overheidspersoon, in 
1670, na verscheiden wer
ken in het licht te hebhen 
gegeven, waarin meer ge
leerde aanmerkingen dan oor
deel worden aangetroffen. 
Daar hij van natuur goed en 
Iigtgeloovig was , zoo verliet 
hij zich met al te veel ver
trouwen pp de goede trouw 
van antorwor, hetwelk hem 
dikwijls geringe vërzanleTIn-
gen als schoone bibliotheken 
ïieeft doen aanhalen. Zijne 
voornaamste schriften zijn: 
1.° Bibliotheca pontificia, 
Jjyon , 1643, in 4,*>, in 1647 
herdrukt; eene slecht over
wogen en onnaauwkeurige 
compilatie , over de paussen 
en onwettige paussen tot Uit-
BANUS VI I I . , met eene lijst 
der voor en tegen hen nitge* 
geven schriften. i»ater Cos-
MUS DE VIIAIERS zegt in zij
ne Bibliotheek der Karme*. 

lieten, dat dit werk bil
lijke aanleiding heeft gege» 
ven tot de critiek der geleer
den ; daar het ontsierd wordt 
door een aantal misslagen , 
betrekkelijk de werken en 
schrijvers, waarvan er irt het
zelve wordt melding gemaakt: 
Catholijken worden er in den 
rang der ketters, en ketters 
in dien der Catholijken ge
plaatst. CAMUSAT en NICE-
BON hebben eenige der in dit 
wede verspreide dwalingen 
aangewezen. — 2° Traite 
etc. {Verhandeling over de 
schoonste boekverzamelin-
gen), Parijs, 1644,in8.vö, 
even zoo geleerd, maar ook 
even zoo onnaauwkeurig als 
de voorgaande verzameling. 
— 3.° Bibliotliecaparisiana, 
in 4,to, voor de jaren 1643 
tot 1650 ingesloten. Dit zijn 
catalogussen van . te Pary's 
gedrukte werken. — 4.° De 
claris scriptoribus cabillo-
nensibus, 1652. — 5.° Ga-
brielis- JNaude&i^Tumuliisy 
PnfpVy ÏW37**n 4.to. Dit 
is eene verzameling van lof
reden, welke de geleerden 
van NAÜDË hebben uitgespro
ken, benevens de catalogus 
zijner werken. —. 6.° Biblio
theca gallica universalist 
voor de jaren 1643 tot 1653. 
Deze catalogussen zijn min
der onnaauwkeurig dan de 
overige werken van pater JA-
coBê Men wil, dat dezelve 
de eerste aanleiding tot de 
dagbladen hebben gegeven. —~ 
7.° Hij heeft nog verscheiden 
werken in het licht gegeven, 



die zijne orde betreffen; en 
er wordt nog eenaantal hand
schriften van hem bewaard. 

'f- JACOBA VAN BÈUERËN, 
gravin van Holland, werd 
den 25 Julij 14,01 geboren. 
Zij was de eenige erfdochter 

' van WILLEM VI. , hertog van 
Begeren en graaf Van -Hol
land , Zeeland enz.,' en van 
]Vf ARGARETHA van Bourgon-
diëè' In,141$ trad zij in den 
echt, met JAN , hertog van 
Touraine, tweeden, zoon van 
KAREL, V I . , koning van 
Êranfcryk, die kort daarop, 
dooie het overlijden zijns oud-

t sten broeders j dauphin ge
worden , haar' échter r.eeds, 
op den 4 Aprill417 i~als eene 
nog geene'zestienjarige we
duwe achterliet. Deze dood 
werd den 31 JVtei deszelfden 
jaars te Bdücïiain reeds ge
volgd door dien van WILLEM 
VI . ; na welk overlijden JA
CÖBA in de staten haars va
ders als vorstinne^ werd_ge-__ 
huldigd.' In- 1418 ging zij 
een tweede huwelijk aan met 
JAN IV. i hertog van Bra-
band, haren neef. JAN VAN 
BEHEREN, oom der gravin, 
maakte aanspraak op de erf^ 
landen van WILLEM VI.; hij 
liet zich te Dordrecht hul
digen en maakte zich mees
ter van Rotterdam. Van ha
ren echtgenoot verlaten, nam 
JACOBA de vlugt naar Enge
land, alwaar zij , na haar 
huwelijk met JAN VAN BRA-
BAND, door den on wettigen 
paus BEKEDICTUS XIII. te 

c » '• U 

hébben doen verbreken, met 
HUMPREY, hertog van Glo» 
chester, in den echt trad. 
Aan het hoofd Van een leger 
verscheen zij andermaal in 
Vlaanderen, maar de hertog 
van Bóurgondiè', dieregt had 
op het erfdeel van JACOBA, 
verzette zich tegen de En-
gelschë krijgsmagt, en de 
'gravin werd gevangen geno
men. Het gelukte haat in 
September 1424, in mans
gewaad te ontsnappen, en de 

', dood van JAN VAN :BEI JEREN, 
den 6 Januarij 1425, te 
'sGrdvenhage voorgevallen, 
plaatste haar andermaal öp 
den troon; doch zag zij zich 
verpligt Om PHILIPS VAN 
BouRGONDië als haren stad
houder te erkennen, aan wien 
zij in 1433 het bewind harer 
staten afstond, ten einde 
daardoor het leven te redden, 
aan zekeren FRANK VAN BOR-
SELEN-, een eenvoudig edel
man , met wien zij, na den 
dood van JAN VAN BRABAND , 
en nadat haai" huwelijk met 
derf hertog van Glocliepter 
onwettig was verklaaid, zich 
heimelijk in den echt had be
geven. Zij sleet de overige 
jaren van haar rampspoedig 
leven in stille rust op het 
slot Tellingen, alwaar zij 
den 8 October 1436 aan de 
tering overleed, Haar lijk 
werd in de hofkapel te 's F1a-
ge, in het graf van haren 
grootvader ALBERT bijgezet. 
Men vindt in eenoud onder
schrift tot haar afbeeldsel be-
knopteljjk hare levensge-
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schiedenis aldus opgegeven: 

Mz fyttn nuam JACOBA , 
,txi V&ttt öSrabtane, 

JÜSaar f ij fjai2E£ ^aöécjS 
KEant niet vn mocjjt 

a&pEïen/ fiejiftêa/ nacfi 
fiauöen raEt K^nne: 

3fëant $ertadj JAN {gaér 
$am)in'tberur,iét:0aet 
firac&t; 

S t e na ^tttaifr PHIHPS 
fóëe mcDE terfodjte 

Jftf&t moeijte ftoaerlifcft; 
tói$ fij gc^ueït faag. 

$51 öaöüe fij oiec .maanne 
! v- •.. (alfaa mij öac&te) 

^2?C?Eec8 BÖEen brurtjt; 
ÖEE# fcmtcöüe gebeït 
taa?« 

$0$ x v i jae* fij regeert 
gaö/ en feer tmïftéït 
taai?/ 

<©af f ij Ü^srtacg PHIMPS, 
fjaec, jflUaEijeit g>am/ 
«raat ban labe 

.'£ Eanüt brij aber: m 
fmrf op ^aaUngen/fa 
tnij bEttdt tiiag. 

flCett ^*e$e figgtafrert tön 
Capeïle ban nen üfa"fig. 

JAÖOEJJUS OLIÖER, te / l r -
#MS, op het schiereiland Jut
land, in 1650 geboren, reis» 
de door een gedeelte van Eu-
ropa, werd door den koning 
van Denemarken tot hoog
leeraar in de geneeskunde 
en wijsbegeerte, en later tot 
geregtsraad benoemd. Hij 
overleed in 1701, als een goe« ! 
de echtgenoot, goede mees* 
ter , goede vriend geroemd, 
die echter eene zwaaonoedi-

ge inborst bezat. Men heeft 
van hem verscheiden natuur-» 
genees- en dichtkundige wer- ' 
ken. Tot de eerste soort be-
hoo'ren: 1.° Compendium 
institutionum medicarum,;"' 
1684, in 4.to—2.° Be ra* 
nis et lacertis dissertatio i • 
1686, in 8.vo -_ 3.° MM*1 
sceum regium, sive Catdlo*, 
gus rerum tam nattiralium 
quant artificialiumt qua in> * 
basilica libliotliecce. Chrïsti* '• 
ani Quinti Majmeè asser* ] 
vantur, KoppenAageh, 1696, 
in fbl. een belangrijk werk. 
Hij was met eene dochter 
van den beroemden THOMAS 
BAKTHOMN gehuwd. 

JACOBATIUS (DOMINICÜS ) , ' 
bisschop van Èucera, werd 
door SIXTÜS. ÏV* en de vol
gende paussen in verscheid 
den gewigtige aangelegenhe
den gebruikt. LEO 'X. ver-* i 
hief hem in 1517 tot kardi
naal. Hij overleed ïn 15271^* 
in den onderdom van;M j a 
ren. Men heeft van hem 
eene Verhandeling over de 
kerkvergaderingen, in het' 
Latijn, zeer duur, maar on-, 
naauwkeurig, eiï die enkel 
door de liefhebbers van boe
ken wordt gezocht. Dezelve 
beslaat het laatste deel van 
de verzameling der kerkver
gaderingen van pater LABBE. 
De eerste uitgave is van 
Rome, 1538 , in fol., doch 
slechts de Parijsche uitgave, 
voor de aangehaalde verza
meling vervaardigd, word$ 
°P P"JS gesteld, 
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JACOEEÏ. , • een ketter der 
ISe eeuw, te Mige in Bo
hème geboren, pastoor der 
parochie van den heiligen 

. MiCHAëi,, te Praag f en leer
ling van JAN HOS , beweer* 
Ae, dat het gebruik van den 

„ kelk} tot de Communie vol-
sterkt noodzakelijk was. 

* JACOBÏ (JOANNES GËOR-
, GE) , een Duitsche dichter te 
, Dusseldorp in 174.0 geboren. 
, De beroemde hoogleeraar 
. KLOTZ, dien hij op dehooge-
, school van Göttingen had 
.leeren kennen, deed hem den 
leerstoel der wijsbegeerte en 
,„ welsprekendheid aan de hoo» 
, geschool van Halle verkrij* 
gen, waar hij zich met den 
dichter GiÊEiM verbond. In 

;, 1784 benoemde hem de kei-
«. «er JOZEF I I . , tot hoogleer-

aar in de schoon e letteren te 
JFreibnrg in Bresgau, waar 
hij den 4 Januarij 1814, in 

: den ouderdom van 74 jaren 
overleed. Zijne Werken te 
Halberstadt gedrükOfTö ~ 

, 1 7 7 3 , 3 dl.Mn 8.vo,bevat
ten Brieven in dichtmaat en 

,_ i n onrjjm, Fabels, Liedjes, 
Romans, Zang « en Blij-

• spelen^ Verhandelingen en 
l zelfs Leerreden t om zoo te 

zeggen, begraven in kwijnen» 
, 4e verzuchtingen en liefde-
i verklaringen* Men heeft de

zen dichter, om zijnen lig-
ten en vurigen stijl, verge
leken met CHAPELIE, met 
CHAUIJIEU en met. GRESSET. 
Zijne Werken hadden gedu-
rende zijn leven vier uitga

ven» - De laatste is die Van 
1776 in 5 dl.« Hij gaf ver
volgens in het licht 2.° Zij
ne Winterreii en 3,° zijne 
Zomerreis, in dichtmaat en 
in proza in den bijlenden 
toon van STERNE. De Win-
ierreis is in het Fransch. 
vertaald , door HARMANDRY ; 
Hamburg, 1784 2e uitgave 

. 1792 in 12.mo De heer J A -
COBI heeft gewerkt aan de 
Duitsche bibliotheek, der 
schoone kunsten van den leer
aar KXOTZ; aan den Duit-
schen Mercurim enz. van 
WlELAND» 

JACOBÜS (Heilige) de lateer
dere , zoon van ZEBEDEÜS en. 
SAMMÉ, werd met zijnen 
broeder, JOANNES den JSvatt» 
gelist t door J . C. tot het 
apostel-ambt geroepen, ter
wijl zij te Bethsaïda, hunne 
geboorteplaats, hunne netten 
verstelden. Zij waren, met 
den heijigen PETRUS getuï» 
gen , van de gedaanteveran
dering dgs Verlossers op den 

Jaèrg-Thabor, Na de verrij
zenis van J. C. begaven (Je 
beide broeders zich naar Ga-
lilea • en kwamen voor het 
pinksterfeest te Jeruzalem 
terug, alwaar zij met de o-
verige apostelen, den heili
gen Geest ontvingen. , Men 
gelooft, dat de heilige JA
COBÜS dé eerste der aposte
len was, die Judéa verliet, 
ooi het Evangelie aan de 
verspreide Joden en aan de 
Heidenen te gaan verkondi
gen* De Spanjaarden be« 
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- Sferen»rflat hij in hun land 
predikte. Hij kwam 'in Ju* 
dea terug, en onderscheid
de er zijnen yver met zoo 

'veel vuur, dat , na door de 
Joden bij HERODES AGRIPPA 
te zijn aangeklaagd, deze 
vorst hem in het jaar 44 na 
J . C. door hét zwaard dééd 

-sterven. De H.JACOBUswas 
de eerste apostel, die de 
kroon des marteldóods ont
ving. Men ziet te Jeruza
lem i op 300 schreden af-
Stands der Sinus-poort eene 
kerk» onder zijne aanroeping 
gebouwd. Dit is r eerié der: 
schoonste en grootste der 
stad. Ter linker hand bij 
den ingang van het - ruim 
der kerk, is eene kleine ka
pe l , welke de plaats i s , al
waar men gelooft, dat'deze 
heilige apostel onthoofd is , 
wijl dezelve eertijds een ge
deelte van het openbare 
marktplein uitmaakte. Deze 
Icerk behoort tot de schis-
matike Armeniërs > die er 
een wel gebouwd .fclcïpjjtteiT-
hebben, waarin altijd" eën 
bisschop en twaalf of vijftien 
religieuzen zijn , die er de 
gewone dienst in verrigten. 
Men zegt, dat de kerk; en de 
woningen door de koningen 
van Spanje gebouwd zijn, 
on» er de bedevaartgangers 
hunner natie in op te nemen. 

. Het ligchaani van den hei
ligen JACOBUS werd te Je-
ruzalémbegceiven; maar men 
wi l , : "dat kort daarna zijne 
leerlingen' hetzelve haar 

'Spanje ovërbragten ', en het 
te Iria'Flavia, tegenwoor
dig El'Padrqn op de gren-
zen van Gallicië te rusten 
legden. Men ontdekte zij
ne overblijfselen, onder het 
bestuur van AÜFONSÜS- den 
Eilisc/iè, men vervoerde de
zelve naar ;èenè naburige 
stad, dief meri QiacdmaPo* 
stoloi ett bij verkorting Co-
nioposiolo 'noemde» Pater 
CüJPEK heeft (Acta Satlcto* 
rim, 6e dl. Julii) een aan
tal getuigenissen verzameld, 
om de ovèrlevéxing'der kerk 
vm Spanje te bewijzen» Hij 
doet dezelve zeer hoog op
klimmen j 'en bevestigt de
zelve door de getuigenis van 
den heiligen HIÈRONÏMÜS;•, 
van den heiligen ISIDORÜS , 
door de oude liturgiën ?- en 
door de-Arabische boeken 
van dea ftèiligen-ANASTASi-
u s , patriarch van Antia* 
cMë (*). Het is opmerkens
waardig f dat de: geschiede
nis der apostelen in hét 'al
gemeenzöo weinig bekend 
i s , dat de leerlingen van J . 
C. dóór geheel andere hel
dendaden , dan die van G'M* 
SAR en AÏ/EXANDEB,beroemd 

(*) Het ia niet te min waar, dat de Bisschop van Compotfella* 
die met alleen de overvoering van het" ligchaam, maar zelfs eene 

teni» openlp tegensprak, niet kon antwoorden. 
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gé\vorden en Wier" moed" en 
kunde» eene algemeene om
wenteling , sedert 18 eeuwen 
bestaande» en die tot het 
einde der wereld zal bestaan 
hebben voortgebragt, enkel 
bekend zijn (indien men dat
gene uitzondert, wat er in 
de H. Schrift en in eenige 
oude kerkvaders van gezegd 
wordt) door .duistere jaar
boeken » en door niet geloof
waardige akten-s tukken. Men 
,zou zeggen, dat de Voor
zienigheid , in zeker opzigt 
.den luister ;,van het Evange
lie door zich zelven heeft 
willen versterken, door ee-
nen sluijer over het leven ; 
der groote mannen jeutrek"-
Jken,. die hetzelve" in de we
reld hebben geplant, om en
kel de zekerheid en echtheid 
•der heilige boeken te doen 
hestaan, en de geheele aan
dacht der Christenen» op de 
groote gebeurtenis hunner 
verlossing, en den aanbid-
delijken voltrekker van dat 
goddelijk j jerki te bepalêh. 
» Indien wij , zegt een oor» 
deelkundig-schrijvejr ,mefcde 
bijzonderheden der daden van 
die overwinnaars voor J . C» 
onbekend zijn, zoo zijn wij 
echter niet onbekend met 
hunne overwinningen» wan-
neer Wij in zoo korten tijdi 
üloni kerken zien opgerigt." 

. Jxcoii\3s(EeiUge)f de min
dere > broeder van den hei
ligen JUDAS, zoon van C M -
X>PHAS en MARIA, zuster der 
Jwilige Maagd, werd, om zjj-

rie deugden., de vegtvaardi* 
ge bijgenaamd. JESÜS CHRIS
TUS verrezen z|jnde, ver
scheen hem in het bijzon
der. Eenige dagen na de He
melvaart des Heeren , werd 
hij verkozen tot het bestuur 
der kerk van Jeruzalem. Hij 
sprak het eerst na den hei
ligen JPjaTRUs, in de kerk
vergadering , in die s tad, in '. , 
het jaar 40 of 50gehouden; 
en zich aan het gevoelen van 
den vorst der apostelen hou
dende, versterkte hij hetzel
ve door redenen vol wijs
heid eö~JbracJbi«_-, De heilige 
PAULUS" noemt hem eene van 
de zuilen der kerk. ANANUS 
of ANNAS I I . , hoogepriester. 
der Joden, veroordeelde hen» 
en leverde hem aan het volk 
over. Volgens HEGËSIFPUS , 
zegt EUSEBIUS, da t , nadat 
de Joden hij hem aangedron
gen hadden» om openlijk de 
leer. van J . d te herroepen, 
hij dezelve met eene bewon
derenswaardige standvastig
heid verdedigd heeft, en dat 
deze belijdenis, op de trap
pen des tempels gedaan, de 
farizeërs, zijne voornaamste 
vijanden, zoodanig in woe
de bragt, dat zij hem van 
tboven neder stortten. Een, 
Iakfenvoller bragt hem verdei! 
-in het jaar 62 na J . C. niet 
den slag van eenen hef boom 
om het leven. FJCAVIUS J o -
SEPHüs zegt, dat ANANUS 
hem aan het volk overlever
de , om gesteenigd te worden , 
doch deze omstandigheid is 
ligteigk overeen te brengen M 
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met hel door ons voorgestel
de verhaal des doods; hetzij 
dat Bet volk Bern werkelijk 
steenen heeft toegeworpen, 
hetzij dat het in zijne woe
de , de bepaalde doodstraf is 
voorgekomen. Dezelfde Jood» 
sche geschiedschrijver voegt 
er bij» dat alle weldenken-
den over deze wreedheid ver
ontwaardigd waren. Deze 
plaats is vooral merkwaar
dig, door de overeenkomst, 
welke zij heeft, met die wel
ke J . CV betreft en waaro
ver men zoo zeer: getwist 
heeft, zonder deze te Betwis
ten f die eene zeer sterke 
vooringenomenheid, te gun
ste van de echtheid der an
dere vormt» CJESAB deFesii 
morie accepto nuntio,, Al-
lïnuni in Judeeammisit proe-
sidem'. Junior AXANVS , au-
dasa et ferox ingenio, tem
pus opportunum se nacium 
ratust mortiioFestOf Albi
no ad/tuc agente in itine* 
re, conciliumjudieum advo* 
cat9 statütümque córafflL.jeo 
fratremJMSU CantSrXfJA* 
<xmvu riomine, et unaquos-
dam aliogy reos impietatis 
peractos, lapidandos tradi* 
dit:. quod factum omnibus in 
ea ï civitate boni» et legwm 
siudioses veïiementer displi-
cu.it (JOSHPH. 1» 20 AnU C. 
8). Wij hebben van dezen 
heiligen apostel eenen brieft 
die de eerste onder de ca
nonieke is . Dezelve is ge-
rigt aan de verstrooide ge
slachten van Israël^ dat is 
aan de geloovigen onder (de 

Joden, die in de verschil
lende gewesten verspreid wa» 
ren. Hij bestrijdt voorname
lijk het misbruik, hetwelk 
verscheiden personen van den 
grondregel van den heiligen 
PAULUS maakten , waarin ge
zegd wordt, » dat Bet het 
geloof is en geenszins de wer
ken der wet , dat ons regt-
vaardig maakt voor God.'* 
— De heilige JACOBUS ont
wikkelt in denzelven op ee- . 
ne nadrukkelijke wijze de 
noodzakelijkheid: der goede 
werken. Men schrijft Bern 
nog eene liturgie toe, waar
over de heilige PROCLUS, 
patriarch van Konstantino-
pel, alsmede het concilie in 
Trullo spreken. Maar het is 
niet waarschijnlijk, dat de
zelve van hem i s , ofschoon 
men aan dezelve eene hoo-
ge oudheid niet kan betwis-
ten. Dezelve werd in het 
Latijn vertaald, door LEO 
TirscHirs, die er die van den 
heiligen BASILIUS en van den 
heiligen JtaNKES CHBYSÓS-
TOMÜS bijvoegde. CJCAUDIUS 
BE SAINCTES voegde er ver-
Bandeüngen en geleerde aan«i 
merkingen Wj. Deze zeldza* 
me en belangrijke verzame
ling, werd te Antwerpen,' 
in 1560 in S.vogedrukt. Men 
vindt ook de liturgie vaa 
den heiligen JACOBDS in da 
Apoeryphen Van FABBICIÜS; 
•*-. Sommige schrijvers ken-' 
nen den kanonieken Brief aan •. 
den heiligen JACOEÜS den 
meerdere toe j maar dit gw 
voelen is zeer van grond ont-

http://cu.it
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bloott en wordt weinig ge
volgd. — CAJETANUS, GBÖ-
Titrs, HAMMOND en de Bol
landisten , erkennen, terwijl 
zij JACOBUS, zoon van Ai» 
PJHEUS (MATTJH.X.3 .— Luc. 
VI. 15). van JACOBUS, zoon 
van CiiEOPHAS onderscheiden , 
drie heilige JACOBUSSEN , 
waarvan de 3 e deze laatste 
is , broeder (dat is neef)des 
"Verlossers, bisschop vanJe-
ryzalem,. die, volgens hen, 
niet tot het getal der twaalf. 
Apostelen heeft behoord, of
schoon de heilige PATOÜS 
hem in den brief aan devGa-
laten(I,19) dien naam geeft, 
wijl hij den ijver derzelve 
bezat, ^o bedieningen der-
zelve waarnam, en in de 
kerk in het grootste aanzien 
stond. Hetgene, wat een groot 
vooroordeel voor het algemeen 
gevoelen vormt, is dat in 
den canon der misse, een 
stuk der eerbiedwaardigste 
oudheid, men slechts twee 
JACOBUSSEN vermeld vindt, 
en dat; zekerlijk de derde, 
wanneer hij zelfs niet tot het 
getal der twaalf apostelen 
mogt hebben behoord, er vopr 
den heiligen LINUS , den hei
ligen CLEMENS enz. zou ge
plaatst zijn geworden. Men 
vindt pok nergens het feest 
van eenen heiligen JACOBUS , 
die van de beide apostelen 
onderscheiden is . 

JACOBUS (Heilige), bis
schop van Nisibië, zijne ge
boorteplaats, en leeraar der 

XIII* DEEI.. 

Syrische kerk, verwierf eenen 
onsterfelijken roem, door de 
heldhaftige liefdadigheid en; , 
den Ijver, welken hij aaa 
den dag legde, toen de 
Perzers in 338 en 350 dier 
stad belegerden. Deze hei
lige prelaat overleed kort 
daarna. Hij was bij het con-, 
cilie van Nicea tegenwoordig; 
geweest. Ër bestaan nog; 
van hem 18 Redevoeringen» •< 
waarin verschillende onder-r 
werpen -der zedeleer,, godge-, 
leerdheid en kerkelijke tucht 
opgehelderd worden ; Rome , 
1756, in fol, in het Arme-
nïsch en in het Latijn, doos; 
ÜSTicoiiAAs ANTONELM , kano-
nik der kerk van.. Latera-, 
nen, met aanteekenïngen ei* 
eene uitgebreide en geleerde 
verhandeling de ascetis, D© 
heilige • ATHANASI'US, noemt 
dezelve gedenkteekenen dec ; 
eenvoudigheid en opregtheidj 
eener apostolische ziel. De 
heilige JACOBUS had het ge
loof beleden gedurende do 
vervolging van JVIAXJMINÏJSS 
I I . ; hij is een beroemde ge
tuige van de. overlevering 
der 4e eeuw » JOZEJ? ASSB- , 
MANi, heeft in- zijne Qoster-
sche bibliotheek, menige brie- \ 
ven van denzelfden heilige , 
geleverd. 

JACOBUS (Heilige),, een" 
kluizenaar van Saneerre* 
aldus door de vreemdelingen 
genoemd, ofschoon zijne klui
zenaars-woning te Saxia» 
cum, verre van Sancerm 

B -
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m , JAc. 
verwijderd was», was een' 
^friek van geboorte. Na ver
schillende reizen , kwam hij 
in 859 in Frankrij£, eH over
leed in zijn eenzaam ver
blijf van ëaxiacum, in 865. 

*• JACOBUS , eerste patriarch 
der Armeniërs, heeft zich 
voornamelijk door een e o ver-
Zetting van den Bijbel in het 
Armenisch beroemd gemaakt. 
Hij is er echter de schrijver 
niet van ;' want dezelve is 
ouder; maar mert heeft er 
hem de uitgave van te dan
ken; hij zond te dien einde 
den bisschop OSCAN naar JEM-;; 
ropa. Dezelve werd in 1666, 
in Holland, in 4.to gedrukt. 

JACOBUS VAN CRIMBA , eën 
geleerde Armeniër, en kwee-
keling van GEORGE JEZEN». 
G&NTZÏ, werd in 14lGgebo-
ren , -en onderwees 'de god
geleerdheid, de sterre- en 
natuurkunde, de gewijde en 
ongewijde geschiedenis. Hij 
liet verscheiden wérken na, 
zoo als: :1.° Ontleedkundige 
verhandeling van het men» 
schelt)k ligchaam,*— 2.D6e-
slachtrekenkundtge geschie
denis. •— 3.* Commentariè'n 
op de almanakken. De ko
ninklijke bibliotheek van 
Frankrijk bezit een hand
schrift vafi dit laatste werk, 
hetwelk onder N.° 113 der 
Armenische handschriften 
gevonden wordt. 

JACOMU» I . koning van 
Arrdgon, bijgenaamd de Ver

overaar, beklom den troon 
in 1213, na den dood van 
•zijnen vader, PETRUS den Ca-
tholykë. Verscheiden groo« 
te Hoeren hadden gebruik 
gemaakt van zijne minder
jarigheid, om zich aan het 
koninklijk gezag te onttrek
ken; hij versloeg dezelve. 
Hij veroverde vervolgens dé , 
koningrijken Majorka, Mi-
noria t Valencia en verschei
den andere landen op de 
Rïporen, die dezelve over
weldigd hadden. Weinig 
regeringen zijn zoo roemrijk 
en zoo onstuimig geweest 
als de zijne. Hij wilde zich 
in de kerkvergadering van 
'Lyon door GREGÖRIUS X doen 
kroonen, maar daar- deze 
paus vorderde, dat hij, even 
als verscheiden zijner voor
gangers, de kroon van Ar* 
ragon, als eene hulde, den H. 
Stoel zoude aanbieden, zoo 
zag hij van de eer der kroo
ning af, ten einde daardoor 
de Onafhankelijkheid zijner 
kroon te behouden; intus-
Schen behandelde hij deze' 
zaak zoo kiesch, dat de paus 
er niet door beleedigd was. 
Hij overleed te Valencia in 
;1276. Alvorens den geest té 
geven, stond hij de kroon 
af aan zijnen opvolger, aan
vaardde het gewaad van de 
Cistercienser orde," en legde 
de gelofte af, om indien hij 
mogt herstellen zijn leven in 
het klooster te eindigen. "Zij- \ 
ne overdrevene zwakheid voor 

'het vrouwelijke geslacht ver
oorzaakte hum bittere kwel-
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Hagen, schaamte en wroe
gingen. 

JACOBUS I I . , koning van 
Arragon, zoon van PETBÜS 
I I I en klein-zoon van den 
voorgaande, volgde in 1291, 
op zijnen broeder ALFONSUS 
I I I . Hij onderwierp Sioi» 
He, waarop hij, door zijne 
moeder CONSTANTJA Van Si
cilië aanspraak maakte. Hij 
was minder gelukkig in ee-
nen oorlog, welken bij tegen 
de Mooren en tegen de JVa-
varrezen onderham. Ineene 
vergadering der • staten des 
koningrijks, deed hij beve
len, dat Arragon, Valencia 
en Ratalonië, onherroepelijk 
met de kroon zonde veree-
irigd zijn. Hij overleed te 
Barcelona in 1327. Deze 
vorst zal door zijnen moed, 
zijne grootheid van ziel, zij
ne regtvaardighëid en gema
tigdheid in <JÖ gedachtenis 
der menschen leven. In een 
erfdeel, hetwelk, hem Was te 
beurt gevallen, en hetwelk 
men hem betwistte, nam hij, 
in plaats van zich van het 
gezag te bedienen, als een 
eenvoudig burger, zijne toe-
vlugt tot den grooten geregts-
heer des koningrijks. 

JACOBUS I.» koning van 
Schotland, zoon van ROBERT 
I I I . , -werd, naar Frankrijk 
overstekende door de Engel* 
schen, gevangen genomen, 
die hem achttien maanden 
gevangen hielden en hem i 

B 

eerst in 1424, op voorwaar
de in vrijheid stelden dat hij 
met JOANNA , dochter van den 
Graaf van SOMMERSET in den 
echt zoude treden. Hij liefc 
eenigen dergenen straffen, 
welke het rijk gedurende zij» 
ne gevangenschap bestuurd! 
hadden, en werd, in 1437, in 
zijn bed vermoord, door de 
bloedverwanten dergenen K 
welke hij had doen straffen* 
hij was vah zes en twintig de-
gensteken doorboord* Mett 
verzekert, dat deze vorst 
zich somtijds in koopmans 
gewaad vermomde, om dooi* 
zich zelvente vernemen, hoe 
zijne officieren zich gedroe
gen. 

JACOBUS I L , koning van 
Schotland, volgde zijnen va
der JACOBUS I . in den ou
derdom van 7 jaren op. Hij 
verleende hulp aan koning 
KAREÜ VII. tegen deEngel-
schen, strafte zeer gestren-
gelijk de Heeren, die tegen; 
hem aan het muiten waren ge
slagen, en werd in het beleg; 
van Boxburg, in 1460 ge
dood. MARIA, VAN GELDBR,. 
eene moedige vrouw, en 
echtgenoote van dezen k o 
ning, kwam bij het beleg, 
en deed de stad innemen* 
JACOBUS was een werkzaam 
en moedig vorst, eneenon-
verzoenbare vyand der En-"' 
gelschen, tegen welke hij 
niet ophield pogingen in het 
werk te stellen* 
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,- JACOBUS I I I . , koning van 
Schotland, beklom den troon 
na zijnen vader, JACOBUS, I I . 
DOOK eenige.: sterrewigche-
laars verleid, liet hij zijne 
beide broeders, JOANNES en. 
AiiEXANDBR in hechtenis ne-
nièn. De eerste werd ver? 
moord» en, nadat de tweede 
de vhigt genomen had, wa
pende hij zich tegen hem, 
ïjam hem gevangen, én stelde 
hem vervolgens: weder in; 
vrijheid. Maar, nadat deze 
wreedheden zijne onderdanen 
hadden opgewonden, sloegen 
zij tegen hem aan het mui
ten. Hij sneuvelde in den 
ouderdom van 35 jaren, in 
eenen veldslag, dien zij hem 
in 1488 leverden. 

JACOBUS I V . , koning van 
Schotland, een godvruchtig 
en regtvaardrgvvorst, volgde 
ïn den ouderdom van 16 ja
ren ,.'.op zijnen vader JACOBUS 
I I I , versloeg de grooten des 
koningrijks, die tegen hem 
aan het muiten warengesla-
gen, koos de zffde van Lo-
aoEwiïic X I I , koning van 
Jfrankrijli> tegen de Engel-
schen en sneuvelde in den 
slag yaa Floddenfield, in 
1513. Men zegt, dat zijne 
godsvrucht hem bewogen had, 
om zich met eene ketting te 
omgorden» aan welke hij elk 
jaar eenen schakel voegde. 
Hij is een der grootste ko
ningen, welke Schotland ge
had heeft. 

JACOBUS V. , koning van I 

Schotlandr was eerst ander
half jaar oud, toen zijn va
der, JACOBUS IV. overleed. 
Zijne moeder MARGABETHA 
van Engeland, had,, gedu
rende zijne minderjarigheid 
deel aan het bestuur: het
welk onlusten verwekte, die* 
niet éer bevredigd werden, 
dan toen deikoning, in dön 
ouderdom van 17 jaren, zelf 
de teugels van het bewind, 
in handen, nam. . Toen JA
COBUS V, 16,000 manschap
pen , ter hulp van FRANCIS-
CUS I , tegen KAREL V. aan
gevoerd had, gaf FRANCISCUS 
hem uit erkentenis zijne oud
ste dochter MAODATIENA in, 
1535 ten huwelijk; Deze 
vorstin twee jaren later o ver
leden zijnde, ging JACOBUS 
V» een 'tweede huvyelijk aan 
niét MARIA van Lotharingen, 
dochter van CLAUDIUS, Her
tog van Guise, weduwe van 
LODEWMK: van ORiéANS, her
tog van, Longtieville. . Hij 
overleed den 13 December 
1542, MARIA STUART als erf
gename nalatende, van .wel
ke prinses de koningin eerst 
acht dagen te voren bevallen 
was. Déze vorst, een vriend1 

der regtvaardigheid, des 
vredes en der godsdienst, 
verdedigde de altaren tegen 
de zoogenaamde hervormers, 
die dezelve wilden omver*' 
werpen. [Hij was zeer ge
leerd, en beoefende zelfs de 
dichtkunde; men vindt eeni
ge zijner werken in eene 
Schotsche verzameling JUver*. 

I green genaamd]. 
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*.JACOBÜS VI., koning van 

Schotland, en later toen hij 
koningvan Engeland en Ier
land geworden was$ JACO
BÜS L , was de zoon van HEN-
öRiK DARNIBÏ SïVAKTen van 
MARIA. STÜABX. Deze konin
gin was in de vijfde maand 
harer zwangerschap, toen 
haar raadsheer RIZZIO , onder 
hare oogen met dolken door
stoken Werd. Het gezigt der 
öntbloote en bebloede degens, 
maakte op haar eenen indruk," 
die tot op de vrucht over* 

.ging, welke zij in haren 
schoot droeg. JACOBÜS I. , die 
vier maanden, na dit noodlot
tig voorval, in 1566 geboren 
Werd, beefde zijn geheele 
leven bij het gezigt van eenen 
ontblooten degen, niette-
staande hij alle pogingen in het 
Werk stelde, om dit zwak zij
ner zintuigen te overwinnen 
(êen daadwerkelijk bewijs, 
onder duizend anderen, te
gen de natuurkundigen, die 
den invloed ontkennen van de 
verbeeldingskracht dér moe
ders op de vrucht, welke zij 
dragen). [Nadathét den graaf 
Van MURRAY (zie dat art.), 
door zijne kuiperijen gelukt 
was, de koningin te doen 
gevangen nemen en afzetten, 
liet hij den jongen' prins, 
toenmaals pas 13 maanden 
Oud* tot koning uitroepen, 
terwijl hij zich zei ven met 
het regentschap deed belas
ten. De koningin naar En» 
geland geweken zijnde (zie 
MARIA STUART) werd er door 

B 

de afgunstige ELI'ZABETH ge
vangen gehouden, en nadat 
de graaf van MURRAY, in 
1570 vermoord was , werd 
het regentschap achtereen
volgend toevertrouwd aan de 
graven LENNOX en MA BR en 
aan lord MORTON. De doorï 
den listigen MURRAY tegen 
de koningin uitgestrooide las*» 
teringen hadden de beide 
graven tegen haar ingeno
men en MORTON was een 
voorstander en medepligtige 
van MURRAY ; een en ander, 
is in staat oni de langdurige 
gevangenschap dezer onge
lukkige koningin te verkla
ren en" pleit JACOBÜS vri j , 
van het verwijt van'onver
schilligheid te dienöpzigte; 
want toen hij van de voog
dijschap der vijanden zijner 
moeder bevrijd was , deed 
hij zijn best, om ELIZABETH 
te bewegen, maar, noch zij
ne beden, noch de vertoo-
gen van zijnen afgezant, 
noch zelfs zijne bedreigingen 
bragten eenig uitwerksel te 
weeg. Het zwakke én wan
kelbare karakter van JACO
BÜS , en zijn netelige toestand,, 
na eene onstuimige minder
jarigheid , kunnen hém ook 
verschoonen, van geen krach t-
dadiger middelen in het 
werk te hebben gesteld; en 
na den geregteljjken moord, 
aan MARIA gepleegd, bewoog 
hem de staatkunde, om met 
EWZABETH , wier vermoede
lijke erfgenaam hij was, in 
geene geschillen te ges-aken)-* 

3 - ' • ' " 



m J¥ A t¥4>' • J E ! 

22' J A C . 

Ook benoemde, hem deze 
vorstin tot haren opvolger, 
en na haren dood, in 1603 
regeerde hij over Schotland',• 
JEngeland en Ierland» Deze 
vorst, de zoon eener zoo 
Catholijke moeder, kenmerk
te zijne komst tot de kroon, 
door een edikt, waardoor 
aan alle Catholijke priesters 
op doodstraf bevolen werd, 
Engeland te verlaten. De
gene , die dezelve verborgen 
hielden, werden evenzeer 
ten dood gebragt, 'als schul
dig aan gekwetste majesteit. 
Men hoorde niet anders, dan 
van strafóefeningen spreken, 
en het bloed der Catholijke 
heeren vloeide in bijna al de 
steden der drie koningrijken 
dagelijks van de schavotten. 
Eenige woedenden besloten 
ïn 1605, om een einde aan 
di t bloedbad temaken» door 
mét eenen slag, den koning, 
de koninklijke familie en al 
de pairs van het koningrijk 
ie verdelgen* Zij besloten , 
om zes en dertig vaatjes 
met buskruid, onder de ka
mer te plaatsen, waarin de 
koning eerie redevoering voor 
liet parlement moest uitspre
ken. Alles was gereed; men 
wachtte slechts den dag der 
vergadering af, om deze eu
veldaad ten uitvoer te bren
gen. Een naamlooze brief, 
welken een der zaamgezwo-
renen, aan een'zijner vrien
den schreef, om hem van 
de vergadering terug te hou
den, deed den aanleg ver
moeden,' Men onderzocht al 

de onderaardsche gewelven, 
en men vond bij den ingang 
des kelders, die onder de 
kamer was, een' bekwamen 
vuurwerker, die eenige uren 
later de mijn moest doen 
springen en het parlement 
vernietigen. De vrees ont
rukte aan deze ongelukkiger 
het geheele geheim der za-
menzwering. Eenige der 
zamengezworenen werden ge
dood terwijl zij "zich verde
digden , velen verlieten het 
koningrijk, acht werden er 
gevangen genomen, en ten 

. dood gebragt (zie de artikels 
GARNET en OLDECORN). » Som
mige schrijvers, zegt LAD-
VOCAT, in zijn Dictionnaire 
Historique, hebben de Je-
suiten beschuldigd, van deel 
aan deze zamenzwering te 
hebben gehad; maar de Heer 
A. IE FÈVREDELABODERIB, 
in dien tijd afgezant van 
Frankrijk in Engeland, e» 
later schoon-vader van. den 
Heer ARNAULD D'ANDjE&ir» 
regtvaardigt hen in zijne Né-
gociations, 1749, voikomen* 
lijk van deze beschuldiging." 
Verscheiden schrijvers heb* 
ben beweerd, dat, deze za
menzwering was uitgedacht 
door den minister CECII., en 
dat hij zelfs, op eenelistige 
wijze, door vertrouwde per
sonen , het plan derzelve aan 
Catholijken deed voorstellen f 
die hij wist, dat door de té-, 
gen hen gepleegde wreedhe-
den, tot de uiterste wanhoop 
gebragt waren. In zijn ZJ#* 
over de Geschiedenis van 
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Engeland, 'sGravenMge, 
1727 i bladz, 252» spreekt 
de Heer HIGGONS er aldus 
over: » Sommigen verzeke
ren , dat deze zanten zwering, 
met hamerslagen in de sme
derij van CECIL werd ge
vormd, die zulks in het be
gin voor het bestuur van 
ELIZABETH had voorbereid; 
maar die door den dood dier 
vorstin voorgekomen, besloot 
hetzelve onder het bestuur 
van JACOBUS I . , in werking 
te brengen, met oogmerk,, 
om de natie zoodanig tegen 
de Catholijken te verbitteren, 
dat zij dezelve alle verdreef, 
en hij zich vervolgens van 
hunne goederen zou kunnen 
meester maken, dat , om er 
in te slagen, .bjj zich van 
zijne geheime verspieders 
bediende, die eenige heet
hoofden bewogen, om deze 
zaak met nadruk te onder
nemen, zonder dat zij wis-» 
ten, dat het plan der za« 
jnenzwering regtstreeks van 
hem kwam* Maar ik wil 
wel aannemen, dat zulks 
niet zeker i s : het is echter> 
ontwijfelbaar, dat het hof 
van Londen, langen tijd voor 
de gewaande ontdekking, uit 
Jfrankryk en Italië van dit 
verraad onderrigt werd, en 
dat CECIIJ, die met de ge-
heele zaak hekend was, dien 
brief aan My lord MOSTAIGL$ 
fabriceerde, ten einde iets 
bewonderenswaardig in deze 
ontdekking te doen door
schijnen , en aan den koning 

JB 

gelegenheid te geren, öhi 
zijne talenten te bewonde
ren." De Heer CHAÏAONER.» 
bisschop van Dibra, apos-
Jtolisch-vicaris te Londen;, 
en . de schrijver der staat
kundige Spraakkunst, spre
ken op dezelfde wijze over 
dezezamenzwering. Dever-
schrikking, dié JACOBUS on
der de Catholijken verspreid
de , deed hem noch door de 
Presbyterianen, noch door 
de Anglikanen, maar nog 
minder door de vreemde na
tiën beminnen. Zijn bestuur 
werd binnen- en , buiten 
'sland's veracht. Aan het 
hoofd dèr Protestantsche par
tij in Europa zijnde,!hand
haafde hij dezelve niet tegen 
de Catholijken , in de groots 
Crisis van den Boheemschen 
oorlog. JACOBUS verliet aij-
nen schoonzoon den palts-
keurvorst, daar hij onder
handelde toen er gevochten 
moest worden, tegelijkertijd 
door het hof van Weenen en 
dat vap Madrid bedrogen 
werd, steeds aanzienlijke ge
zantschappen zond, en nooit 
bondgenooten had. Zijn ge
ringe invloed bij de vreem
de natiën, droeg veel bij» 
om hem van dengenen te 
berooven, dien hij in zijn 
land behoorde te hebben* 
Zijn gezag in Engeland on
derging eene groote vermin
dering, door zijne eigene 
pogingen, om aan hetzelve 
te veel gewigt en te veel 
luister te willen bijzetten. 

4 
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Hij hield niet op, aan zijn 
parlement te zeggen, > dat 
<*ód hem onafhankelijk heer 
had gemaakt; dat al hunne 
voorregten slechts bewilli
gingen van de goedheid der 
koningen waren." Daardoor 
spoorde hij de parlementen 
aan , om de grenzen van het 
koninklijke gezag en de uit" 
gebreidheid van de regten 
«Ier natie te onderzoeken. 
Het was in de vergadering 
van 1621, dat zich de beide 
zoo bekende partijen, van 
Torys, voor den koning, en 
van Wighs, voor het volk, 
vormden. De verwaande wel
sprekendheid des konings, 
«tiende enkel, om hem ge
strenge hekelingen op den 
hals te halen. Men deed 
zijner geleerdheid niet alle 
ïegt wedervaren,' welk hy 
meende te verdienen. HEN
DRIK IV. noemde hem nooit 
anders, dan Meester JACO* 
32US, en Zijne onderdanen 
gaven hem geen vleijendèr 
titels. Hetgeen, wat hem* 
vooral het hart zijner onder
danen afkeerig maakte, was 
zijne overgeving aan zgne 
gunstelingen. Een Schat, 
CARR genaamd, regeerde hem 
geheel en al>, ép later werd 
die gunsteling, door GEORGÉ 
JDE VirJMEUS, onder den naam 
van Hertog van BvCKlNG-
3ïAst hekend, vervangen , 
even gelijk eene vrouw den 
eenen minnaar voor den an
deren verlaat. Hij over
leed in 1625, in den ou
derdom van 59 jaren, na 

eën 22jarig hestuür, meer 
als een ongevoelig dan vre
delievend vorst, als een 
waanwijze koning, en een 
onhandig staatsman bekend, ; 
die billijkerwijze dit bij- ! 
tende puntdicht Verdiende: 
Reos f uit JËJjfZASETM, nuiia f 
est regina JACOBUS. Men 
zou gezegd hebben i dat hij 
slechts passagier aan boord 
van het schip was, waarvan 
hij stuurman was, of behoor-
detezijn. « JACÖBÜS'L, zegt 
een geschiedschrijver, een 
vorst met kleingeestige denk-
beelden, en die zich verbeeld
de zich groot te maken, wan
neer hij zijnen kring te buiten 
ging, vaardigde een bevel
schrift uit, om de dansen en 
spelen toe te staan, die aan 
het volk op de feestdagen 
tot uitspanningen dienden. 
Het werd den bisschoppen 
en overheden gestrengelijk 
aanbevolen, om aan de uit- \ 
voering daarvan, als aan eene 
zaak van het hoogste gewigt» 
de hand te houden* Ook 
voerde de koning twéé be
weegredenen van dén eersten 
rang aan, te weten, de vrees 
van de protestanten dom te 
maken, en de hoop van de 
papisten tot hen te lokken. 
Bewonderenswaardige inzig* 
ten ter bevordering van het 
zuivere evangelie! Wat kaa 
er schooner uitgedacht wor
den, dan er de menschei» 
toe te lokken , door hen on- > 
der de bescherming der wet
ten en onder de verplig'in£ 
der godsdienst te doen dan-: 
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sen (*)." Men erkent ïn dit 
gedrag van JACOBÜS, dat van 
alle verdrukkers der gods
dienst, der vrijheid en der 
wétten; dat der dwingelan
den van Rome en Grieken,' 
land: de feesten en spelen 
Werden altijd ter hulp des 
gewelds geroepen, ten einde 
aan de menigte afleiding te 
geven, dezelve duizelig te 

, Maken en voor de algemeéne 
rampen te blinddoeken. JACO
BÜS is de eerste, diedèn titel 
Van koning van Groot-Brit' 
tannië heeft gevoerd» Men 
kan niet zonder verontwaardi
ging het geduld lezen, waar-
mede hij de onbeschaamdheid 
van BUCHANAN verdroeg, die 
hem een boek durfde opdra
gen, waarin deze schrijver 
de koningen, aan het oordeel 
hunner onderdanen en aan 
straffen onderwerpt, waar
van de gestrengste niet de 
afzetting is. Hetgene, wat 
deze gehuurde geschied
schrijver valschelyk, tenop-
zigte van MARIA STÜART zegt, 
behoorde in het hart eens 
zoons meer vuur tegen den 
lasteraar eener moeder te ver
wekken. Er bestaan van 
hem: eenige geschilschrif
ten, zonderling getiteld en 

' even zoo zonderling geschre 
B 

ven: I.° Tortura forti, te
gen BEHIARIWINUS , die in een 
zijner werken den titel van 
MATTHJBUS tqrtus had aan
genomen. — 2.° De war'e 
Wet der vrije monarc/iiè'n-
-— 3é° Redevoeringen in hei 
parlement. Zijne werken 
bewijzen, dat zijne genie een 
weinig boven het middelma
tige Verheven was: zonder 
èen verachtelijk schrijver" te 
zijn, was hij echter geen 
verheven man. Hij heeft ook 
het Boek der' Openbaring 
verklaard, en wilde bewijzen , 
dat de pau» de antechrist ïs% 
Zijne vervelende voortbreng» 
selen werden in 1619 te hon* 
den gezamenlijk ïn fol. uit
gegeven. 

JACOBÜS I I . , koning van 
Engeland, Schotlanden Xer-
land y werd te Londen in 
1633 geboren, en was de 
zoon van den ongel ukkigen 
KAREÏJ I . en van HENRIËTTE 
van Frankrijk, en werd reeds 
bij zijne geboorte tot hertog 
van York uitgeroepen; maar 
de plegtïgheden der uitroe
ping werden tot in 1643 uit
gesteld. . De gruwelen der 
burgeroorlogen noodzaakten 
hem in 1648, om, in vrou
welijk gewaad vermomd, de 

(*) Door eene zonderlinge overeenkomst, onderzochten'vele ingedron-
gene Geestelijken (in FrmïkrijA) , in de jaren 1791 en 1792, alvorens 

'bezit van hunne pastorijen te gaan nemen, slechts naar twee zaken: 
of er vele stichtingen (Fondatiën) waren ; ongetwijfeld om dezelve 
te hesnoeijen; en of men in de nieuwe gemeente, eene zaal vond, 
die groot genoeg was, om hunne parochianen, na Vespertijd. in 
«ezelve te kuawen doen dansea. 



26 . J A C 

vlugfc-te nemen. Hij stak 
naar Hol/and over, en be
gaf zich van daar naar Frank
rijk , alwaar hij zich onder 
<den burggraaf DE TÜRENNE 
onderscheidde, en vervolgens, 
naar Vlaanderen, alwaar zij
ne dapperheid onder don JUAN 
van Oostenrijk en onder den 
prins van CONDÉ niet minder 
uitblonk. Nadat KAREI, IJ., 
zijn oudste broeder, op den 
troon zijner vaderen was her
steld, volgde hem JACÓBUS 
inaar Engeland, en werd tofc 
groot-admiraal des rijks ver-
lieven. Hij behaalde in 1665, 
na een zeer hardnekkig ge
vecht , eene roemrijke over
winning op ; OBDAM, Hol-
landsch admiraal, die in dat 
gevecht sneuvelde, en vijftien 
of zestien schepen verloor* 
Jn 1672, opperbevelhebber 
deryereenigdezeeittagten van 
Frankrijk en Engeland zijn
de , werd hij door den ad
miraal DE EÜITEB overwon
nen ; doch hij toonde veel 
moed in zijne nederlaag. JA-, 
COEUS I I . , den troon door 
zynen moed en zijne deug
den waardig, beklom den-
zelven, na den. dood van zij
nen broeder, in 1685. Van 
zijne jeugd af aan de Cathö-
lijke godsdienst verknocht, 
besloot hij dezelve te her
stellen en alle onregtvaar-
digheden weder goed te ma
ken , welke de sektarissen 
derzeke hadden aangedaan. 
Hij herriep den eed, Test 
genaamd, door welken men 
de wezenlijke tegenwoordig* 

'U heid van J. C. inliet altaarge
heim afzwoer. Dezeonregt-
vaardige, goddelooze en on
gerijmde wet, die al degene, 
welke weigerden er zich aan 
té onderwerpen «van posten en 
van het parlement uitsloot, 
was, onder het bestuur Van 
KAREL 1 1 . , tegen de Catho-
lijken uitgevaardigd. JAKOBUS 
verleende vervolgens de ge
wetensvrijheid aan al zijne on
derdanen , teneinde de Catho-
lijken dit voorregt ook zonder 
afgunst zouden kunnen genie
ten. De jesuit PETERS, zijn 
biechtvader, werd beschul
digd, den ijver des vorsten 
niet genoegzaam gematigd ea 
hem in eenen afgrond gestort 
te hebben .'verscheiden schrij
vers hebben hem van dit ver
wijt geregtvaardigd; en de 
zaak was zeker niet moeijé» 
•lijfc. • Heeft JACOBDS ter ver
dediging van de ware gods
dienst stroomen bloeds doètt 
vloeijen, zoo alsELizABETir, 
JACOBUS I . en HENDRIK VIII. 
zulks deden, ter handhaving 
van het protestanfismus ? Hij 
bepaalde er zich toe, om voor 
de aanhangers zijner gezind
heid, die verdraagzaamheid 
te vragen, welke door onze 
zoogenaamde wijsgeeren zoo 
zeer gepredikt wordt, doch 
die zij met de namen van 
dweepzucht en" bijgeloof be
stempelen, zoodra men de
zelve voor de ware gods
dienst inroept. (Zie FERDI-
NAND 11. , PHIWPPUS II.)' 
De reeds bekommerde ket
ters sloegen volkomen aan 
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het muiten, door het tooneel 
van eenera nuntius, die zij
nen plegtigen intogt in Lon<-
tiendeed. WILLEM van Nas* 
sau, prins van Oranje t stad
houder der Vereenigde Pro-
vinden en schoonzoon van 
JACOBUS I I . , door de mis
noegden opgeroepen, om in 
zijne plaats te regeren , kwam 
in 16SS zijnen schoonvader 
onttroonen. In deze omstan
digheden behield JAKOBUS de 
grootste gematigdheid. Na 
aan de misnoegden de beloften 
te hebben vernieuwd, van een 
Vrij parlement bijeen te roe
pen, zeide hij hun; »Indien 
men mij iets meer te vragen 
heeft, ben ik gereed, dm zulks 
toe te staan. En indien na dit 
alles iemand uwer niet vol
daan i s , heeft hij zich]slechts 
te verklaren. Ik wil wel pas
poorten verleen en, aan de
gene , die zich naar den prins 
van Oranje willen begeven, 
ten einde hun de schande 
van een verraad te besparen." 
Zelfs RAPIN de THOYRAS ver
haalt deze woorden des ko-
nings, die op een van het 
spoor verdwaalde volk niet 
het minste uitwerksel teweeg 
bragt. De onttroonde vorst 
ging eene schuilplaats in 
Frankrijk zoeken, na zich uit 
zijn huis te hebben zien ver
dreven , te Rochester gevan
gen gehouden,doorhet graauw 
beleedigd en na de bevelen 
van den prins van Oranje in 
zijn eigen paleis ontvangen 
te hebben. JACOBUS I I . , nam 
zijnen intrek te Parijs b{j I 

dé jesuiten: hij was, zegt 
men, zelf een jesuit. Nog 
hertog van York zijnde, had 
hij zich door vier Engelsche 
jesuiten, in die orde doen 
aannemen ; maar zulks is een 
sprookje, op ditvalsch voor
oordeel rustende, dat al wie 
ijverig Catholijk i s , ook j e 
suit moet zijn, of in zeker 
dpzigt aan het jesuitismug 
verbonden is.LoDEWiJKXlV» 
gaf hem in 1689 eene vloot 
en een leger, om zijn rijk te 
gaan heroveren. | ü j : stak 
naar Ierland over, alwaar 
TYRCONELL het koninklijk ge
zag nog handhaafde; maar 
WILLEM verdreef hem wel
dra van daar. JACOBUS I I . , 
verloor in 1690 den slag aan 
de Boyne en zijne nederlaag 
verzekerde de kroon aan den 
overweldiger. De onttroonde 
vorst, de hoop opgevende,, 
van weder in het bezit van 
zijn rijk te geraken , bragt, 
zijne overige levensdagen te 
Saint+Germain door en troost
te zich in zijn ongeluk, door 
de grondbeginselen der gods
dienst en der goede wijsbe
geerte. Hij leefde aldaar van 
de weldaden van LODEWUK 
X I V . , en van eene jaarwed-» 
de van 70,000 franken , wel
ke hem zijne dochter MARIA 
had toegelegd; na hem van 
zijne kroon te hebben be
roofd. Hij overleed den 16 
September 1701, overtuigd 
van de ijdelheid aller men-
schelijke grootheid. Eenige 
uren voor zijn overlijden, 
zeide hij tot zijnen zoon: 
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•» Indien gij ooit den troon 
uwer vaderen mogt beklim
men , zoo vergeef aan al mij
ne vijanden;.bemin uw volk, 
handhaaf de Catholijke gods
dienst en verkies altijd de 
hoop op een eeuwig geluk , 
Boven een vergankelijk ko
ningrijk." Hij liet vervolgens 
zijne protestantsche heeren en 
bedienden, die in dezelfde ka
rn er waren , naderen en » ver
maande hén» zegt dë schrij
ver zijner levensgeschiede
nis , de Catholijke godsdienst 
te omhelzen, hen verzeke
rende, dat indien zij den 
raad volgden ,|welkeh hij hün 
gaf, zij denzélfden troost 
zouden ondervinden, in den 
staat, waarin zij hem zagen. 
Vooral deed hij hnn opmer
ken, dat de getuigenis, wel
ke hij op dezen oogenblik 
van de kerk aflegde, die van 
eenen stervende was." JA» 
COBUS I I . bezat weinig ge
nie voor de behandeling der 
staatszaken, was vol goeden 
wil en ijver voor het goede. 
Men zeide van hem , terwijl 
men hem met zijnen broeder 
vergeleek: » KAREI. ZOU al
les kunnen zien, indien hij 
zulks wilde en JACOIWS ZOU 
alles willen zien , indien hij 
het kon," Zijne verkleefd
heid aan Frankrijk droeg 
veel bij tot zijnen val, wijl 
hij daardoor Spanje, het 
Vuitsche rijk , Holland en 
de Engelschen zelfs, die de 
al te krijgszuchtige inborst 
.en de voorspoed van LODE-
WWK verbitterden o | veront

rusten, tegen zich in het har
nas joeg." Nooit, zegt de 
maarschalk van BERWICK (na
tuurlijke zoon van JACOBUS), 
was het het voornemen van 
paus INKÖCENTÏÜS X I . , van 
den keifcer of van den ko
ning van Spanje, den koning 
van Engeland teonttroonen; 
en tot bewijs daarvan strek» 
k e , dat don PEBRÓ RONQÜIII-
Ï.O, afgezant van Spanje te 
honden» in een bijzonder 
gehoor, dat hij te dien ein
de vraagde , den koning dui
delijk den storm deed voor
zien , welke hem bedreig
de; maar tevens verzekerde 
hij hem, in naam van het 
huis van Oostenrijk, dat, 
indien hij in het bondgenoot
schap wilde treden, er niets 
te vreezen zoude zijn en dat 
de vereenigde poging zich 
tegen Frankrijk zoude wen
den." Zijn bijzonder leven 
was een tooneel der voor
naamste menschelijke en 
christelijke deugden, Daac 
hij van geld ontbloot waS» 
zich meteen zeer matig voed
sel te vreden stelde, zeer 
openhartig, vrij, opregt en 
rondborstig was, had hij des 
te opregtef vrienden, daar 
zij zonder hoop en zonder 
aanmatiging waren. Men 
heeft zijn Leven, zeer wijs-
selijk geschreven, te Brtt*' 
se / , 1740, in 12.«o in het 
licht gegeven. Men vindt op 
het einde eenige zijner Ge
dachten , waarvan deze, die 
bij wijze van gebed i s , ons 
het belangrijkste .heeft' to r 
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geschenen : » Op 8e ootmoe
digste wijze, dank ik U o 
God, mij van mijne drie ko
ningrijken beroofd tehebben. 
Gij hebt mij daardoor uit den 
Konden slaap opgewekt; indien 
Gij mij , uit dien ongeluk-
kigen staat niet gered had , 
^ou ik; voor altijd zijn ver
loren geweest. Ik dank t l , 
ook, o God» dat het JU be
haagd heeft, smijnaai; een 
vreemd lapd te verbannen], 
alwaar i k , de pligten des 
christendoms heb leeren ken
nen en mg beijverd heb,om 
dezelve' te vervullen." Deze 
vorst liet éenen zoon na, 
JACOBUS III. , , ,te JRome, den 
2 Januarij 1766 , overleden; 
een prins , door. zijne deug
den en zijne verlichte gods« 
yrucbt, dierbaar aan de gods
dienst en aan de menschheid. 
Be prins KAKEL EDUARD , te 
Rome in 1788 .overleden. .—• 
Zïe EDUAUD (KAKEL).'— en 
HENDRIK BENEDICTÜS , kar
dinaal van York , eerst se
dert eenige, jaren overleden, 
zijn de laatste spruiten dezer 
teroemde en ongelukkige fa
milie; als zoo vele andere het 
slagtoffer der nieuwe sekten, 
welke deonvoorzigtigheid der, 
vorsten in den staat laat ont-j 
kiemen en die voor, hunne 
opvolgers de noodlott jgste ge
beurtenissen voorbereiden. 

K JACOBUS L —• Zie DESSA-
U N E S . ; c_:.,.-:'-- •'• ': .•;' 

> JACOBUS BE VORAGINE, — 
Zie VoRAGWE. 

ÏACfOBÜS'WE V i T K Ï . — JZié 
VlTKl." '.;';• 

JACOBUS BETEKAMO.—Zie, 
P A L I J A D I N O . 

JACOBUJS VAN YALENCÏA»— 
Zie P A K E S . ••;•.' 

' „ J4C0BUS BE 6l.USA« — Z i e 
• C L U § A > " ••• - \ 

V JACOBUS (MAGBALIUS) , JA
COBUS GOUBANÜS genoemd, 
wijl hij te Gouda geboren 
was , werd dom inikan er, leg
de zich toe op de beoefening 
der vreemde talen en over
leed in 1520.- Zijne voor-, 
naamste werken zijn: 1.° 
JErarmm paeticum * Keulen,-
1506, in4-to — 2.° Correc-
torium Biblioe, cum diflici-
Hum dictionutn interpreta* 
tione et compendium BibiïtB, 
Keulen , 1508 , in 4.to — 3.° 
FLAVII JOSEPBU liber de 
imperQtrice rcttiane y e gras-
co lq,tine versus , Keulen, 
1517,, in 4.tP r. De vertaling 
van, pa.ter FRANC«CÜS COM-;' 
BESIS , wordt boven deze ver
kozen. '.;'•„ 

JACOPONE of JACOPO BA TO-
B I , een oud Italiaansch dich
ter > de vriend en tijdgenoot 
van DANTE, werd te Todi, 

\ uit eene adellijke familie ge
boren. Zijn ware naam was 
JACOPO BE' BENEDETTI. Na 
langen tijd in de wereld ge
leefd te "hebben, Weduwnaar 
geworden zijnde, deelde hij 
zjjne goedeten aan de armen 
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u i t , en begaf zich in de or« 
der minderbroeders, waarin 
h i j , uit nederigheid altijd 
leekebroer wilde blijven. Hij 
heeft gewijde gezangen sa
mengesteld , vol vuur en zal* 
ving, die nog tegenwoordig, 
ondanks' de verscheidenheid 
van zijnen stijl, met de Ka-
labriesche j Siciliaansche en 
Napblitaansche woorden o-
veiladen , bewonderd worden. 
Men heeft Van hemnogeëriige 
andere Gedichten in denzelf» 
den geest, in het latijnyen 
men houdt hem voor den 
schrijver van het kerkgezang 
Stabat Mater, dat anderen 
aan paus INNOCBNTIUS I I I . 
toeschrijven en van een ge
zang op de ijdelheid der-
menschelijke dingen: Cur 
tnundns mililat enz. Deze 
dichter overleed zeer bejaard 
in 1306 en de roem van hei
ligheid, Welke hij gedurende 
Stijn 'leven verworven had, 
verschafte hem na zijnen dood 
den bijnaam van defl geluk* 
zalige, Welken de Italianen 
hem gévën. De volledigste 
uitgave zijner geestelijke ge~ 
zangen, is die van Venetië, 
1617, in 4*'°, met aantee» 
keningen. 

JACQOEtoT, of liever JA-
QUELOT (IZAAK) , de zoon van 
ëenen predikant van Vassy , 
werd in 1647 geboren. In 
<3en Ouderdom van 21 jaren 
werd hij zflnen vader als 
ambtgenoot toegevoegd. Na 
de intrekking van het edikfc 
vari Nmte*$ begaf hij rich 

naar Heidelberg en vandaar 
naar 'sGravenhage. Toen de 
kon ing van Pruisten, bij een 
verblijf in die stad, hem had 
hóoren prediken , beriep hij 
hem naar Berlijn als zijnen 
hof-prediker. Hij paarde met 
dezen titel eefteaanzienlijke 
jaarwedde , die JACQUELOTtofc. 
aan zijnen dood, itt 1708 
voorgevallen, genoot. Men ' 
heeft aan dezen predikant ver
scheiden wel beredeneerde 
werken te danken, doch waar
aan orde en naauwkeurigheid 
ontbreken: 1,° Dissertations 
etc, {Verhandelingen 'over 
het bestaan van God), Am
sterdam, 1697, in 4,to De 
schrijver bewijst deze waar
heid door de algemeene ge-

'• Schiedenis en door de we
derlegging Van EPIGÜRÜS en 
SPINOSA. Er stralen vele rede 
en' letterkunde in dit voort
brengsel door, maar wéinig 
orde. — 2.° Drie werken ;• 
tegen hef Woórdenhoek vait j 
BAYXE; met wien hij zeer 
hevige geschillen had, dia 
met den dood van den VVoor-
denboekschrijver eindigden. 
Het eerste voert ten titel: 
Conformité etc, {Overeen' 
Tiomst des geloofs met de re
de) , in 8.vo, het tweede Ex
amen- etc. {Onderzoek der 
godgeleerdheid van den Beer 
BAXLE), in 12.m° en het 
derde: Rèponse etc. {Ant
woord op de gesprekken door 
den Heer BAYJÈ.JE, zamen-, ) 
gesteld) in 12.mo —. 3.° Dis» 
sertations etc, (Verhande
lingen over den MESS/AS)* 
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1699, in 8.v» Men vindt er 
goede aanmerkingen in , maar 
2e aanhalingen zijn al te ver
ward en te menigvuldig. — 
4.° Traite etc, {Verhandeling 
over de ingeving der gewij
de boehen), 1715, in 8.vo, 
in 2 dl.n, het eerste is vol 
kracht.— ,5.° Avisetc.{Ge
voelen over het tafereel van 
het Socianismns), een werk 
van JURIEU, dataan deszelfs 
censor een e hevige vervol
ging verwekte. —»' 6.° Ser-
mons (Leerreden), 2 dl.n in 
12.«no Men bespeurt in de
zelve, even als in zijne ove
rige werken, geest, scherp
zinnigheid , kunde; maar zij
ne buitengewone levendig
heid belette hem, er de be
hoorlijke orde."in te brengen. 
~ 7.° Lettres etc. (Brieven 
aan de Bisschoppen van 
Frankrijk), om hen te be* 
Wegen, zachtheid ten opzig-
te van de hervormden te ge
bruiken , een verzoek, het
welk het gedrag der prela
ten reeds voorgekomen scheen 
te zijn. 

" * JACQUEMIN (KAKÊI, JO
ZEF), onverschrokken aan
voerder der partijgangers , 
gemeenlijk LONPOIGNE ge
noemd , werd te Brussel in 
1762 geboren. Na eenige 
studiën gemaakt te hebben, 
bepaalde hij zich tot de heel
kunde, maar de Onlusten van 
zijn land deden hem weldra 
eène andere loopbaan omhel
zen, De invoering van nieu
wigheden van JOZEF I I . in 1 

de Belgische staten, bragten 
de inwoners, dié Zich tegen 
de Oostenrijksche troepen» 
wapenden, tot opstand. JAC-
QÜEMIN werd soldaat onder 
een corps vrijwilligers ent 
onderscheidde zich door zij
ne schranderheid en eenert 
beproefden moed. In weinig 
tijds den rang van officiec 
bereikt hebbende, overlaadde 
hij 'zich met roem in den 
veldslag*van den 22 Septem
ber 1790; maar Oostenrijk 
ontelbare troepen tegen de 
opstandelingen gezonden heb
bende , moesten deze voor de 
overmagt wijkene JOZEF I I . 
in dit zelfde jaar overleden •'• 
zijnde, bragt zijn broederen 
opvolger LEOPOLD II, dooc 
eene wijze regeringdfe rust in 
België' terug. JACQUEMIN vast 
besloten hebbende, om den 
loop der wapenen te volgen , 
verkreeg gemakkelijk , omt _ 
in 1791 in een corps huzaren 
van de aartshertogin MARIA 
CJHRISTINA , zuster van LEO
POLD en landvoogdes der-Ne* 
derlanden, aangenomen te 
worden. Door de voorspraak 
van deze vorstin bekwam hij 
vervolgens5 den rang van lui
tenant bij het regement van 
LAUDONVÉRT, ligte infanterie, 
en werd belast, om dit corps 
te werven.. Toen weinig tijasj 
daarna de Fransche omwen-» 
teling den oorlog tusseben 
dit koningrijk en Costenrijk 
had te vveeg gebragt, had 
JACQUEMIN gelegenheid zich 
in verscheidene gevechten te 
onderscheiden* Hij drong 
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dikwijls aan het hoofd van 
zijne compagnie in Frank' 
rvjk , sloeg vijandelij ke de
tachementen en verwoestte 
hunne ; grenzen. Nadat de 
Franschen eindelijk België 
overwonnen hadden, werd 
JACQÜEMXN, gevangen geno» 
men , op den oogenblik , dat 
hij de'krjjgskast naar 1)us-
seldorp vervoerde. In het 
binnenste van Brankrijk ge* 
zonden, yond hij het middel 
eenebriefwisselingmetGEOR-
GE CADOUDAI.. (zie dat art.) 
en andere aanvoerders der 
Vendeërs te beginnen. Hij 
keerde heimelijk naar Brus
sel terug , waar hij hun ver
spieder werd. Hij werd er 
ontdekt en gevangen geno
men; maar, daar. zijne reg« 
ters geene voldoende bewij
zen tegen hem vonden, ga
ren zij hem de vrijheid we-

, der. Daar , JACQUEMIN niet 
werkeloos kon leven , begaf 
hij zich naar het bosch van 
lionpoigne in het Walenland, 
en gedurende eenigen, tijd 
hoorde men niets meer van 
hem spreken. Het was in 
st i l te , dat hij een corps par» 
tijgangers vormde, aan welks . 
hoofd hij' eensklaps in het 
kanton van Genappe ver
scheen, en gedurende ver
scheidene maanden veroor
zaakte hij den Franschen ver
lies. Hij zeide ronduit, dat 
prins KAREI. (broeder van 
FRANCISCÜS I I . , thans rege
rende) hem deze zending had 
toevertrouwd; hij kweet zich 
vatj! denzelven met zyne ge

wone onverschrokkenheid. 
Daar er eeneaanzienlijke 
magt tegen zijne bende was 
opgezonden, werd zij omringd 
en uiteen gedreven, maar 
men kon zich niet van de aan
voerders meester maken, die 
een krijgsraad den 17 Febru
ari) 17S6, bij verstek, têE 
dood veroordeelde., JACQÜE-
MIN bleef, langen tijd ver
borgen, men vreesde zelfs 
dat hij zich naar de ïfendée 
begeven had, om gemeene 
zaak, te maken met de opstan
delingen van dat land. In 
België was men niet stiller 
en de militaire conscriptie 
had eenen opstand veroor
zaakt. JACQUEMIN kwam als» 
toen op nieuw te voorschijn» 
stelde zich aan het hoofd der 
misnoegden. Er ' i s geen twij
fel of hij was bij deze gele
genheid de agent der opper
hoofden die eenen inval in 
het binnenste ^an .België 
wilden doen; terwijl de »n* 
glo-Russen eene landing il» 
Holland deden. Het direc
torium > een bestuur, dat 
Frankrijk, toenmaals onder 
dwingelandij deed gebukt 
gaan, voorzag het gevaar en 
zond een sterk leger tegen 
de opstandelingen, terwijl 
een ander leger de gelande 
troepen te gemoet ging. op 
nieuw door het getal over
wonnen , begaf zich JACG.B-
MIN» met het overschot de£ 
zijnen, naar het bosch van 
Soigne, van waar hij den 
oorlog en de verschrikking 
in de gemeenten verspreidde» 
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Waar Franschen waren. Ge
durende verscheidene maan
den werden al de navorschin-
gen, om zich van JACQUE-
MIN meester te maken, of 
gevaarlijk qf nutteloos, en hij 
was het zelf, die zich in 
het ongeluk stortte. Hij durf
de op helderen dag aan de 
poorten van Brussel, drie 
Fransche huzaren opligten, 
die hij noodzaakte van hem 
in het bosch te volgen. De
ze trek van vermetelheid, 
maakte degenen, die be
last waren, om zijne schuil
plaats te ontdekken, nog 
Waakzamer. Het gelukte 
een zijner verspieders te be-
magtigen, die zijne schuil
plaats verraadde. Men om-: 
Singelde het bosch van Nee' 
ryssche, en men verraste JAC-
QUEMUN op den, oogenblik, dat 
bij brandewijn aan zijne lie
den uitdeelde. Hij vocht als 
een leeuw, doodde eepen on
derofficier, kwetste verschei' 
4ene soldaten; maar door 
een en kogel, in het dijbeen 
en door eenen anderen in de. 
borst getroffen , viel hij, en . 
stierf Weinig opgenblikken 
daarna, den 24 Julij 1799. 
Zlijn hoofd werd in Brussel 
rond gedragen en voor het 
stadhuis op eenen paal ge» 
plaatst. Degenen van zijn 
gevolg, die niet in het gevecht 
omkwamen werden ten dood 
veroordeeld, welk vonnis te.r 
Brussel ten uitvoer gebragt, 
werd. Het schijnt zeker, dat 
op den laatsten oogenblik 

.XIII. D E E L < 

JACQÜEMIN nifet dan onder be
vel van een magtig opperhoofd 
handelde: hij droeg een kruis 
in een wapenschild op de 
borst, dat hij verzekerde van 
het Oostenrijksche gouverne
ment te hebben ontvangen. 

* JACQUES ( MATTHEUS J O 
ZEF) , deken van de theolo
gische faculteit te Lyon 
werd te Are ,- bij Salins in 
Franche^Comtè den 27 Oc-
tober 1736 geboren. Na de 
priesterlijke waardigheid ont
vangen te hebben, nam hij: 
de bediening van kapellaan 
gedurende vier jaren waar, en 
hij verkreeg vervolgens . den 
leerstoel der wijsbegeerte aan1 

het collegie van Lons-lè-
Saulnierè Van dezen leerstoel 
ging hij tot dien der wis
kunde over, aan het collegie 
van Besancon, die men in 
mededinging had gesteld. 
Hij gaf weinig tijds daarna 
de ontwikkeling in het Jicht 
van eene ontdekking over de 
eigenschappen der Kromlp-
nen: v' ALEMBERT hetzelve 
gelezen hebbende, riep uit: 
» Ik: dacht niet , dat men 
buiten Parijs zulk een be
kwaam wiskundige vond." 
In 1773 werd hij tot titulair, 
lid van de hoogeschool van 
Besancon aangenomen, waar 
hij achtereenvolgend voorlas: 
1.° Précis etc (Beknopt ver
slag van het leven der wis
kundigen van Franche-Com-
té.)—2.° Discours etc. {Ver
handeling over het nut der 
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«wiskunde)* 3.° Projet etc. fj 
( Ontwerp van geographisc/te 
mntij'dreAenkundigekaarten, 
u$n de beoefening der ge» 
•sshiedenis gemakkelijk < te 
maiieri)- Hij slaagde even 
zoó wel in:-l'ï75 bij de in e •> 
dedinging naar den leerstoel 
4er godgeleerdheid, aan de 
hoogé school van1 dezelfde 
-stad, die openstond, door den 
dood Van den geleerden abt 
Bui.tET. Hij had onderan-
deren tot mededinger den 
abt MOVSE, later constitu
tioneel bisschop. Zijne ' 
werkzaamheden werden af
gebroken door de omwente
l ing, een tijdstip in hetwelk 
hij Frankrijk verliet (in 
1791). De abt JACQUES woon
de beurtlings in Zwitserland 
en in Dnit-tchlafid, en leefde 
te Constavs, lessen in: het 
fransch gevende, hetgeen 
hem verpligt had, de b/>og-
duitsche taal te leeren, hij 
was alstoen reeds meer dan 
zestig jaren oud- Eindelijk 
kwam hij als onderwijzer bij 
eenen Parijzenaar waar hij 
een geruster leven leidde. 
Hij hield zich vervolgens', te 
Freiburg en te Munc/ien, met 
bijzondere opvoedingen be
zig, en kwam in 1801 , na het 
concordaat,in Frankrijk te
rug» In 1810 werd hij tot 
deken van de godgeleerde 
faculteit te Lyon benoemd, 
en verloor drie jaren voor 
zijnen dood het gezigt. Dit 
belette hem niet, zijne 
lessen voort te zetten, zoo-
<3at hg twee en zestig ja.- | 

ren van openbaar onderwijs 
zou geteld hebben, zonder 
de; tnsschenpoözing door-de 
revolutionaire onlusten ver
oorzaakt. De, abt JACQUES 
Iwas niet BÜLLET , BERGIER 
NONNÖTE en andere beroemde 
mannen.verbonden geweest* 
en deed zich zoowel dóór zij
ne talenten als door zijne , 
godsvrucht onderscheiden. 
Hij was zeer ervaren; in de 
gewijde en ongewijde weten» 
schappen, en verstond ver» 
scheidene levende talen. Hij 
is te Lyon, den 15 Februarij 
IS21, in den ouderdom van 
vijfentachtig jaren overleden» 
Behalve de reeds vermelde 
geschriften en verscheidene 
latijnsche, fransche, duitsche 
en * Italiaansche spraakkun
sten, die hij gedurende zijne 
uitwijking in het licht gaf* 
heeft men van hem 1»° The* ' 
wlogie. (Leerstellige godge* 
•leerdkeid) 5 deel en in 12.>»° 
2.° Traite etc. (Verhande-
ling over de heilige Schrift)^ 
2 dèelen in 12,m° — 3. 
Principes etc, {Grondbegin
selen der redeneer- en <&°* 
mnnatuurkunde)» — 4. 
Eene vertaling in het fransch 
der JSarrationes excerpta 
van DÜÖIONCHEL — 5.° preu-
ves etc. ( Overtuigende be
wijzen van het Christen
dom)» eerste druk (in Zwit
serland). 1793; aan het einde 
van het Werk vindt men eeftë 
wederlegging van de consti
tutionele kerk i derde druk» 
Dole 1812 inl2.mo Over dit 
uitnemend werk sprekende 
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zegt- L'Am'de la Religion 
( t . i ; 2 7 bladz. 344): » De 
schrijver heeft zich in het
zelve, voorgesteld, om aan de 
volksklasse der ^elobvigen 
een behoedmiddel tegen den 
Voortgang f der ongeloovigheid 
aantébieden en•','• omzijn doel 
te bereiken, -heeft hij den 
vorm van zanten spraak geko
zen ». en zich toteenige grond» 
beginsels bepaald, >• waarvan 
iedereen -den zamenhang kan 
bevatten* Hij * bewijst eerst 
kbrtelijk hét bestaan van God 
en de natuurlijke wet, ver
volgens -toont hij , 'de godder 
Jijkheid van dewetvanMov 
ZEÖ aan'j van ̂ welke; hij tot 
die der christelijke gods
dienst Overgaat. Ten öp-
•zigte van deze bepaalt hij 
zich., tot • ëenige duidelijker 
bewijzen, zoo als de won*-
derwerken;, de voorzeggin
gen, de- heiligheid van JE- j 
sus CHRISTUS, de öitne» 
mendbeid der leer, de stich
ting iivan> het christendom, 
het getal der martelaren. Na 
deze. zés bewijsgronden door* 
loopen te hebben, onderzoekt 
JACQUES verscheidene tegen
werpingen, en doel vooral 
gevoelen, hoezeer het gedrag 
en de geschriften der nïeu-
weren, tegen de godsdienst 
samengezworen, weinig eer 
doen aan hunne gematigd
en billijkheid. De schrij
ver bestrijdt ook de onver
schilligheid, tot welke Zich 
véle lieden ten opzigte van 
voorwerpen , die hun zoo na

bij betreffen > laten mëdësle-
pen." De . godsdienstvriend 
eindigt mét deze 'Woorden: 
* Het werk heeft onS een
voudig, klaar '9 en beknopt 
toegeschenen, en wij geloo-
ven» dat het nuttig kan zijn." 
De abt - JACQÜES had een an
der Werk ondern omen , ' ten 
vbordëelé' van. de Godsdienst, 
en dat hem vèël navorschin,-
gen had gekost;- verschei
dene bisschoppen :mqedigdèa 
hem aan, om hetzelve in het 
licht te geven •; maar daar 
'men bevond dat deze arbeid 
niet in overeenstemming mét 
het concordaat van 1801 was, 
geloofde hij hetzelve te moe
ten vernietigen. Men ha&lt 
-nog van JACQUES aan : —6.° 
Demonètration etc: {Eenvou
dige en regtstreeksckê ver' 
klaring'van de eigenschappen 
'deï'ëvenwifdig'è lijnen, waar-
dooteehésnïjdlijngetrokken 
wordt), Parijs 1804, in 12.mo 
•— 7.° Les. Traifs etc, {De 
belangrijkste trekken Uit de 
oude en Romeinschè g"esctiie\ 
deiiis ) , uit dè beste schrij
vers ontleende Parysi8lQ, 
2 deelen in l2."io 

JACQUET (JACOBUS), een 
Karmeliter Religieus, bloei
de in het begin der ÏTPeeuw^ 
Hij was een kundig godge» 
leerde en een bekwaam con-
tr over sist, en heeft zich 
door verscheiden wederleg-
gende werken bekend ge
maakt : een der voornaamste 
voert ten titel: Zamenspraak 
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jtussclieneenen Cdtholijke èn 
eenen Protestant,1604. Het
zelve werd in den tijd door het 

.publiek, wel onthaald. Pater 
JACQUET «verleed in 1628. 

• JACQUET -, (PETBUS) , ad vo-
rfeaat bij het parlement van 
Parge, te Grenoble, zijne 
geboorteplaats , in 1766 over* 
leden, liet zich in den ou-

. „derdora van meer dan <50 
jaren tot priester wijden. In 
verschillende werken, waar
van *r. sommigen slechts 
eenen middelmatigen opgang 
maakten ,.. gaf hij bewijzen 
zijner geleerdheid. Er be
staat van hem: 1.° Commeti-
taire etc. {Cotnmentctriutn 
sop het landregt van Tou? 
rome), 17-61, 2 dl>n in 4.to 
.— 2.? ;Trailé etc. (VerAan-
deling over de leenregten), 
1762, in 12.I«OT- d.° Tmifé 
etc, (Verhandeling over, de 
geregpgebieden der Meeren, 
en de daarvan^ afhankelijke 
regten), 1764, *« 4**° -~ 
JL° La. Ciefetc. (De sleutel 
van liet paradijs, of Chrit' 
telijke gebeden), 1765, in 
12.^0 en ia 18.i»o 

* JACQUET (LODEWIJK) , te 
Lyon, den 6 Maart, 1732 
geboren * begaf zich onder 
de Jesuiten, en schepte in 
die orde smaak voor de goede 
letterkunde. Toen hij dezelve 
.verlaten had, met eene prove 
van ridder der kerk van den 
;H. JOANNES van Lyon be
gunstigd, werd hij lid van 
<le sikademie dier stad, al

waar men zégt V dat hg on
getwijfeld , nadat het kapittejl 
van Lyon, zoo als alle kerf 
kelijké incigtingen, vernie» 
tigd was, rhèl beroep van 
advokaatj uitoefende. Men 
heeft.' hem te danken: !"•' 
Parallèle etc. (Vergelijking 
der Crrieksche , en Fransche 
Treurspeldiclilers) ,1760, in 
12,mo een geestig werk.—• 
2.° twee Discours {Verban* 
delingen), de eerste1 over 
dease vraag; Zijty deopregt* 
heid en openhartigheid\, M 
het- behandelen van zaken-, 
gewoonlijk iiiet nuttiger dan 
list en veinzetp £ De andere 
over deze ï..Is.hetverfangWi 
om zijnen naam e® : zijne 
daden ',. in de gedachtenis 
dér menschen te vereeutoi* 
geii\, overeenkomstigede .na* 
tmir eti.derede*^ , Daftebeide 
prijsvragen, waren door ds 
akademie van Bêsanpèn xaot; 
gesteld, , en , de beide Ver» 
handelingen van den 'abt J$< 
gUET werden bekroond. r*» 
3.? Coup d'ceiletc. {Blik op 
de vier medestrevingen), een 
los stukje, betrekkelijk de 
door den abt RAYNAIM op*'6 

ontdekkingen van Amerika* 
voorgestelde prijs vraag. W 
geschrift van den abt JAC* 
QUET wordt voor een voor
beeld van letterkundige ver* 
klaring gehouden. Hij hield 
zich met een werk bezig 
over den oorsprong der tartï, 
der kunsten en der maat-
schappij, en had Lyon ver
laten, gedurende de beren-
ning dier stad, in 1793, on* 
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geen getuige te zijn van de 
gruwelen, die de inneming 
derzelve volgde. Hij had 
zich naar het land begeven, 
en overleed op hetzelve in 
hetzelfde jaar. Naar .men 
zegt, was,hij een groote be
wonderaar van J. J. Rous-
'SEAU, met wien hij in zijne 
gewoonten en denkbeelden, 
eenige overeenkomst had. 
Hij had den tijd om de nood
lottige gevolgen dier zooge
naamde maatschappelijke. 
theorien, die tot niets anders 
leiden, dan om de maatschap» 
pijen te verdelgen , in te zien. 

* JACQUET DE MAIZET (de 
Abt XIODEWIJK SEBASTIAAN) , 
Werd te Nunciy in 1715 ge
boren» Reeds in zijne jeugd 
begaf hij zich naar Oosten* 
ri/'k, en. vestigde zich te 
Weenen, alwaar hij tot hoog
leeraar '; der aardrijkskunde 
en natuurlijke historie, aan 
de militaire-akademie dier 
stad werd benoemd; hij over» 
leed aldaar, den 17 Augus
tus 1800. Men heeft van 
hem: 1.? Elémens etc. (Be? 
ginselen der ongewijde zoa 
wel oude als nieuwere ge-
êchiedetii»), 1755, in S.vo 
—- 2.° Elémens etc> [Begin
selen der aardrijkskunde, 
of beknopte beschrijving van 
de oppervlakte des aardbols), 
Weenen, 1755, in S.vo —. 
3.° Le Militaire etc* {De 
burgerlijke krijgsman enz,}, 
Ï759, in 8.vo — 4.° Elê-
mensetG+{Beginselen der au» 

degeschiedenis)) ibid, 1763^ *, 
''in-.-8.yo' — 5.°, Sur Vélectri-
cité (Over de électriciteit) r 
ibid, 1775, in S.vo — 6.* 
Lettre etc. (Brief van eerien 
abt van Weenen], aan een' zij
ner vrienden te Bresburg, o* 
ver den altoosdurenden eleb* 
tr ophoor of' electriciteitdra-
ger), ibid > 1776 > in S.vo enz* 

-.. * JACQUIEB (Pater FKAN-
CISCüs), een geleerde wis
kunstenaar, te yitri-le~Frdn-
gais,, in 17.111 geboren, be
gaf zich in de orde der min
derbroeders, waarin hij zicht 
door zijne kunde en deugden 
beroemd maakte. Naar Rome-
tot het Fransche klooster 
zijner orde beroepen,.kwam 
hij in de naauwste vriend-

: schapsbetrekking met pater 
, THOMAS LESEUK. De aver

eenkomst van smaak maakte 
hun weldra- alles gemeen
zaam. Vermaken ,. werk
zaamheden, roem, alles deel
den zij te zamen, en vonden 
hun gelnk, in dia v/eder-
zijdsche uitstorting, van dat
gene > wat de menseh het 
dierbaarste heeft. Zij schre
ven elk in het bijzonder een 
Commentarium op NEWTON, 
vergeleken vervolgens de 
deelen, om enkel datgene in 
het licht te geven * wat hun
ne algemeene goedkeuring 
wegdroeg , en leverden daar
door een werk, dat met diep-
zinnigheid, orde en duide
lijkheid vereenigde* Pater 
JACQUiEii genoot het vertron-

: 3 . . , ; . . 
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wen en ivdè. achting der Paas
sen , ónder welke hij leefde. 
De kardinaal A&iiERONi ver
eerde hem met zijne vriend» 
schap; BENEDICTUS XIV. gaf 
hem eenen, leerstoel in het 
Komeinsche, collegie, C I E -
BIENS XIII. belastte hem met 
het onderzoek van verschil
lende ontwerpen over de ka
nalen van Romagna» en Pius 
VI . bewees hem niet minder 
vertrouwen. Deze geleerde 
eindigde zijne loopbaan in 
1788. Hij was lid der aka-
demien van wetenschappen 
van Parijs 3 ) van Berlijn 
en der voornaamste letter
kundige genootschappen van 
Italië* De roem zijner kun
de had hem door het alge
meen kapittel der minder
broeders doen verkiezen, om 
de geschiedenis dier orde te 
schrijven. Dé graaf AVANZO 
heeft zijne lofrede in het 
licht gegeven. : Men heeft 
van pater JACQÜIER : ï .° Een 
aantal Verhandelingen,over 
de bouwkunde, de toonkunst, 
de klokken, de' luchtbollen 
enz. — 2 ° Institutionephi-> 
lösophictë ad studia theolo-
gica potissimum accoinmodao 
ia, 6 dl.*, in 12.mo, een 
werk, dat dikwerf herdrukt 
i s . — 3.° Grondbeginselen 
der 'integraal-rekening, 2 
dl.n in 4.to-, een geacht en 
ovep dat onderwerp zeer vol« 
ledig werk. — 4.° IsAACt 
JSjEwtoxt philosophiee na-
turalis principia mathema
tica , eommentariisillmtra' IJ 
ia communi studio P. P. Ta. \\ 

LEsmn ètpmJMwtm, 
4 afd. in 3 dl.n in.4.to 

f J A C Q Ü I N (NliBOIiAAS Jo-
ZEF , Vrijheer van), eenkruid-
gênees- én scheikundige, ia 
1727 geboren, studeerde in 
Antwerpen en Leuven en ein<-
delijk te Leyden, de natuur
kunde onder MUSSCHENBROEK, 
de geneeskunde onder GAÜ-
BIUS JBERNARD , en AUBINUS. 
GRONOBIUS was zijn.ohderwij" 
zer in de kruidkunde. Hierop 
bezocht hij Para's, en koos 
eindelijk, op uitnoodiging 
van den keizerlijken lyfartsf 
TAN SWIETEN , Weenen tot 
zijhv verblijf. Hier las hij 
het eerst in 1752 over HIP-
POCRATES, doch vergat de 
kruidkunde niet. FRANCIS-
CJCJS I. leerde hem in den 
toenmaals niéuw aangelegderi 
tuin te Èchönhrunn kennen» 
en zond hem met VAN DER 
SCHOTT ïn 1755 naar West» 
Indien. In 1759 keerde bij 
met schatten beladen, terug! 
en schreef de Jïistor. stirpi' 
urn americanor. In 1763 
benoemde hem MARIA THË-
RESIA tot Bergraad, en Hoog
leeraar der schei- én ber#-
stofkunde te Chemnitz. I" 
1768 verving hij LAUGIER

 t e 

Weenen, als Hoogleeraaf 
der schei- en kruidkunde. 
LEOPOLD I I . gaf hem bet op« 
perïoezigt over den tuin van 
ScMnbrmm, hetwelk hem in 
staat stelde, van 1797— ; 
1804, den Hort. Schoener» 
Icones Plantar rar., en Mó* 
nographia oxalidum te be-
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werken. Daarenboven heb
ben wij hem té danken; Mo-
*•«'" ausiriaca. MARIA THË-
BESIA verhief hem tot den 
adelstand, JOZEF I I . zond 
zijnen zoon op reis , opdat 
hij zich tot onderwijzer zou 
vormen; FRANCISCÜS II* 
schonk aan den tachtigjari
gen grijsaard de orde vat) 
den H.STEPHANÜS en verhief 
hem tot vrij heer. In 1800 was 
JACQUIN, reietor der Univer
siteit in Wèeneiii Hij stond 
met de beroemdste mannen 
van zijnen tijd in betrekking, 
was de' vriend en raadgever 
van LiNNiSus. Hij overleed 
te Weenen in 1817, in den 
ouderdom van ruim 90 jaren» 

JADDUS of JADOOA, hooge-
priester der - Joden:, wiens 
opperpriesterschap beroemd 
is door eene zonderlinge ge
beurtenis , door den geschied
schrijver JoSEPHüs verhaald, 
Biaar waarvan men niet het 
minste spoor in den bijbel 
aantreft, omdat géén enkel 
der gewijde boeken over dat 
tijdvak handelt. AIEXANDER 
de Groote, op de Joden 
verbitterd, wijl zij , gedu
rende hét beleg van Tyrus, 
geenelevensmiddelen aan zijn 
leger hadden willen leveren, 
kwam te Jeruzalem, met 
oogmerk, om zich over hun
ne weigering te wreken. 
JADIHJ'S nam zijne toevlugt 
tot God, die hem beval, om 
in hoogepriesterlijk gewaad, 
AX,EXANDËU te gëmoet te gaan, 

hem belovende, het-hart des? 
konings te zullen verzachten.. 
In de daad, nadat JADDUS *, 
aan het hoofd zijner priesters>B 
en zijns volks was uitgeto* 
gen, wierp AI«EXANDER: zich? 
voor de voeten des hoogen-
priesters, en aanbad den> 
naam van 43od, op de gouden 
plaat geschreven , welke hij 
voor het voorhoofd droeg. 
PAJRMENIO vraagde hem naar 
de- reden van een zoodanig; 
gedrag; waarop hem de Vorst 
beleed, dat, toen hij nog in 
Macedonië was, vol met' het> 
ontwerp van den oorlog tegen 
de Perzers, deze zelfde man, 
voor wien bij zich had neer-: 
gebogen , hen» in hetzelfde 
gewaad, in den droom ver
schenen Wasj en hem had' 
aangespoord, om den Helles» 
pont over te trekken, hem: 
verzekerende. dat zijn Gód̂  
hem de Perzers zon doen o* 
verwinnen» Nadat de over
winnaar vervolgens de stad
was binnen getrokken, toonde 
hem JADDUS de profetiën van 
DANiëft, die de verwoesting 
van het Perzische rijk, door 
eenen koning nit GrieAenlané 
voorzeiden. AEBXANDER ver
trok van Jeruzalem, na er ge
offerd , en de Joden met wel
daden overladen te hebben. 
JADDUS bekleedde bet hooge-
priesterschap omtrent het jaar 
333 vóór de Christelijke tijd
rekening. 

JAFER Efc SCADEOT , W0S 
do 6.e der lmans , of afstam-
4 ' 
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melingen van A M , aanwien 
de JPerzers beweerden, dat 
het kalifaat wettig toebe
hoorde. Hij was het, die 
beval, dat de Christen, Jood 
of afgodsdienaat, die Ma-
hometaansch werd, als alge
meen erfgenaam, het geheele 
vermogen zijner familie zon
de genieten, met uitsluiting 
van zijne broeders en zus
ters; en zelfs, dat het hem 
zoude geoorloofd zijn, zoo
danig deel als hij mogt goed
vinden , aan zijne nóg le
vende ouders te geven. De
ze wet , die tegenwoordig 
nog bestaat, is een gedenk
stuk der wreedste onver
draagzaamheid, en tevens 
het hatelijkste middel, om 
proselieten te maken. Welk 
eene Godsdienst, die hare 
voortplanting aan zulke gru
welen verbindt 1 

JAGEMO, koning van Po
len. •— Zie W*<ADISIIAUS V. 

JaGER(JoANtfES WOLFGANG) , 
een Lutersche. godgeleerde * 
te Stutgard in 1647 gebo
ren , was de zoon vaneenen 
raadsheer des hertogs van 
Wurlemberg, verkreeg den 
post van zijnen vader, en 
bekleedde verscheiden be
dieningen tot in 1702, wan
neer hij tot hoogleeraar in 
de godgeleerdheid, kanselier 
der universiteit en proost 
der kerk van Tubingen werd 
benoemd. Deze geleerde 
overleed in 1720, na Ver-
scheiden werken in het licht 

té hebben gegeven» De 
meest bekende zijn: 1.° Ker
kelijke Geschiedenis, met de 
ongeivyde Geschiedenis ver* 
geleken, Hamburg, 1709,2 
dl.n in fol. — 2.° Beknopte 
godgeleerdheid* —, 3.° Ver
scheiden Ver/Handelingen * 
over de mistieke godgeleerd
heid, waarin hij JPOIRET, 
FÉNÉION enz. aanrandt, 2 » 
dl." in 8,vo —. 4.°'Aanmer
kingen Op PuFFENnORF) ell 
op de Verhandeling over het 
fregt van oorlog en vrede, 
door GROTIÜS. — 5.° Eene ; 
Verhandeling over de wetten* l 
— 6.° Onderzoek van het 
leven en de leer van, Srrso- l 
SA, —.7.° Zedelijke godge* ( 
leerdheid. Alle in het Latijn. 

JAHE&, eene. Joodsche hel
din , de, echtgenoote van HA-, 

I BER, denCineër. Nadat Sf i 
SARA, veldheer van het leger ; 
der .Kananeërs, door BABACH 
verslagen was, verborg hij l 
zich bij deze vrouw, die 
hein doodde, door hem in 
het jaar 1285 vo'o'r J. C, 
eenen spijker in het hoofd; 
te slaan; eene daad , die men 
niet kan regtvaardigen, in
dien men niet wist, hoeZefer 
de gruwelen en wreedheden 
der Kananeërs, de gramschap 
des. Hemels ontstoken had
den , en hoe gestreng dtf 
straf was, door God zeiven 
tegen hen uitgesproken; 
eene bestraffing, waarvan de , 
Israëliten de uitvoerders wa
ren (zie AGAG , DAVID , Jo: 
ZDÉ enz.). Het schijnt voor 
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het overige, dat toen JAHEI. 
SISARA in haar huis opnam, 
zij niet voornemens was hem 
te dooden , dat dit denkbeeld 
eerst bij haar opkwam, toen 
zij hem zag inslapen, wijl zij 
hoopte daardoor eenen wree» 
den oorlog te eindigen, en 
de Israëliten van eenen on-
verzoenlijken vijand te be» 
vrijden. 

* JAHN. of IAHN(JOANNES), 
een geleerde kenner der He> 
breeuwsche en Oostersche 
talen, kanonik der hoofd
kerk van den H. SÏEPHANUS 
te Weenen, bekleedde ach
tereenvolgend aan de univer
siteit dier stad, de leer* 
stoelen van bijbelsche oud
heidkunde , van leerstellige 
godgeleerdheid en van Oos
tersche talen. In 1806, om 
de stoutheid zijner gevoelens 
genoodzaakt, zijnen post te 
verlaten , hield hij zich en
kel bezig met de zamenstel-
ling van letterkundige wer
ken, tot aan zijnen dood, in 
1807 voorgevallen'. JAHN is 
ongetwijfeld een der nieu
were schrijvers, het meest 
ervaren in de beoefening der 
gewijde boeken, en zijne 
werken over den bijbel zou
den kostbaar zijn, indien de
zelve niet dikwerf met zon
derlinge denkbeelden en ver
metele stelsels besmet waren. 
Aan het lezen van nieuwe 
Protestantsche Commentators 
overgegeven, die hunne ver" 
metelheid zoo ver hebben 

gedreven, dat zij. zelfs de 
goddelijke ingeving der ge
wijde boeken loochenden, en 
die in den heiligen tekst, 
belagchelijke fabelen hebben 
meenen te vinden , was JAHN 
niet genoegzaam op zijne 
hoeden tegen de nieuwheid 
hunner gevaarlijke stellin
gen , en onderwees gevoe
lens, die geen Catholijke 
vóór hem had durven voor
dragen., Zoo heeft men hem 
bijv. zien verdedigen, dat 
de boeken van MOZES slechts 
eene compilatie van oude ge
denkstukken zijn; hetwelk 
aan dezelve alle goddelijke 
ingeving zou benemen:.dat 
de bekoring van EVA in ha
ren slaap heeft plaats gebad, 
en dat deze geheele geschie
denis slechts een droom i s , 
welken EVA , bij haar ontwa* 
ken aan haren man verhaal
de; hetwelk openlijk strijdt 
met de woorden der heilige 
Schrift, die de zaak als we
zenlijk voorgevallen voorstelt: 
dat de woorden, quacilmque 
ligaveritis.... queecumque 
solveritis, niet moeten ver
staan worden van de magt, 
om te binden en te ontbin
den , maar wel om de wet 
te verklaren; dat, wanneer 
men over de uitlegkunde des 
bijbels handelt, men het ge
zag der Catholijke kerk niet 
in aanmerking behoeft te 
nemen, enz» enz. Zijne voor* 
naamste werken over de H. 
Schrift, zjjn: 1.° Inleiding 
tot de beoefening der boeken 
5 

h 



^'"^^^SS^JlSiÈi ,j£.lê£Lél¥l 

42 J A H. — J A K . 

1 

>i 

van het' Oude Testament, in 
hét Hoogduitsch; hetzelfde 
verkort en door den schrijver 

Jii:,het Latijn gebragt. — 2.° 
B#belsche Oudheidkunde t in 
het 'Hoogd.; in het Latijn 
verkort, en bijna geheel ver
goten in 1814. — 3.- Eens 
Êitgave des Bij bels in de 
Hebreeuwsche taal. — 4.°' 
Mnchiridion hermeneutiek 
generalis tabulamm veteris 
en novf JcedeHs. — 5.° Ap* 
jiendix ad hermeneuticam 
sacram enz. Behalve deze 
werken heeft hij Hebreeuw
sche, Arabische en Chal-
deeüwsche Spraakkunsten, 
enz. nagelaten. 

JAI. — Zie JAY. 

JAIM,É. — Zie GOBSTÜ-
REAU. ' •"• 

J A Ï Ï X O T „ (AkEXlSf H U B E B -

TUS) , gewoon aardrijksknn-
dige des konings van Frank
rijk , wijdde zich in den be
ginne toe aan de beeldhouW-
kunde , maar na met de doch
ter van eenen afzetter met 
kleuren van geographischë 
kaarten gehuwd te zijn, ont
waakte hij hem de smaak 
voor de aardrijkskunde. De 
SANSONS stonden hem het 
grootste gedeelte hunner tee
ken ingen af, die hij met e» 
ven zoo vele sierlijkheid als 
naauwkeurigheid deed gra» 
veren. Hij hield niet op zij*, 
ne verzameling, tot aan zij
nen dood, in 1712 voorge
vallen, te vermeerderen. De 

(f JKaarte»^ welke Frank?tj£ 
betreffen, gaan zeer in het 
bijzondere, en zijn grooten» 
deels zeer naauwkeurig^Die 
van Lotharingen is de beste, 
welke tot dus verre van dat 
land bestaat. Zijne nakome

lingen hebben zijn voetspoor 
bewandeld.— JOANNES BAP« 

1 TÏSTA BENOU ÖE CHAÜVIGNÉ ,. 
van PartfS) huwde met eene 
der klein«dochters van JAIL* 
X.OT, en nam dien naam aan; 
hij werd gewoon aardrijks* 
kundige des konings van 
Frankrijk, en overleed den 
5 April 1780, na in het licht 
te hebben gegeven: Bècher-
ches; e te: (Critisohe , ge
schiedkundige en topographi-
sche na&poringen over de 
stad Parijs, met den platten 
ff rond. van elke mjU)^ 1772, 
5 d l . n , in 8.vo, met plans; 
een geleerd werk, 'vol na-
sporingen , en daardoor aan 
oppervlakkige geesten niet 
zeer aangenaam. 

JAÏR , regter der Hebreërs <, 
in het jaar 1209 vóór J . C 
Onder hem werd dat volk tot 
straf van dèszelfs afgoderij» 
door de Philistheërs en de 
Ammoniten, in slavernij ge
bragt. Wanneer men de 1* 
jaren dezer slavernij mede-
telt, oefende JAÏR gedurende 
22 jaren het regterambt over 
de Joden uit. 

JAIUS. — Zie JAY (CI>AÜ* 
mus J,E). 

JAKAYA I I I , , zoon van Me* 
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HEMË* ,IH;, en van LAPABÉ. 
Deze laatste, die in Grie-
•fienland- van Christen^ouders 
geboren was, had in het 
doopsel den naam van HE-
IENA ontvangen, en was met 
«ene zeldzame schoonheid 
begaafd: slavin geworden 
zijnde, en in het serail van 
MEHEMET gevoerd, werd de
ze sultan op haar verliefd, 
en noodzaakte haar, om van 
Godsdienst te veranderen. 
JAKAYA was de vrucht dezer 
verbindtenis, en werd <in 
1584 geboren. LAPARÉ had 
haar eerste geloof niet ver
geten ; 'zij deed hetzelve aan 
haren zoon omhelzen, en 
wist hem te gelijkertijd de 
verachting voor de groothe
den, in te boezemen. Het ge
lukte hun "beide te ontsnap
pen. JAKAYA begaf zich naar 
Weeneii, tot keizer LEOPOLD 
I . , die hem op eene zijnen 
rang waardige wijze ontving, 
en hem eene rijke jaarwedde 
toekende. Van daar ging hij 
naar Florence , van waar hij 
zich naar Napels begaf, 
alom een eervol onthaal ge
nietende. Eindelijk kwam 
hij in Frankrijk, en begaf 
zich in het Kartuizerkloos
ter van Dij'm, waarin hij in 
het jaar 1644 overleed. Zijne 
moeder, die eenigen tijd, 
na de vlugt van haren zoon, 
het hof van Bysantium had 
kunnen verlaten , begaf zich 
naar Salonica^ alwaar zij tot 
den schoot der kerk terug
keerde, en zich door hare 
deugden en hare godsvrucht, 

onder de .Christenen onder
scheidde. 

„ JAKOB, een beroemde AartSi-
vader, de zoon vèn IZAAK en 
van RËBEKKA. , werd in het 
jaar 1836 voor J . C« geboren. 
Uit hoofde van de zachtheid 
zijner inborst en zijne zorg 
voor de huisselijke zaken, 
was zijne moeder hem meer 
genegen dan zijnen broeder 
ËSAU. Deze verkocht hem 
zijn eerst -geboorteregt Voor 
senen schotel linzensoep, en 
later ontfutselde JAKOB hem 
den zegen, welken zijn va
der hem wilde geven (zie 
REBEKKA). Verpligt, om de 
gramschap zijns broeders te 
ontvlugten, begaf hij zich naar 
Mesopotamië tot LABAN , zij
nen oom. Onderweg hield 
hij op eene geschikte plaats 
stil om uit te rusten; hij zag 
in den droom eene geheim
zinnige ladder, die op de 
aarde stond, en met het bo
veneinde aan den Hemel 
reikte. De Engelen klom
men op» en neder langs de
zeladder, en God verscheen 
boven op dezelve: een gezigt 
dat de bewonderenswaardige 
en troostrijke gemeenschap 
des Hemels met de aarde, 
en vooral diegene uitdrukte, 
welke God met zijn volk-
wilde aangaan, en daarenbo
ven de teedere zorgen zijner 
Voorzienigheid, en de be
diening der Engelen, tot het 
heil der menschen gebezigd , 
te kennen gaf. De Aarts
vader bij LABAN aangekomen 
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zijnde, verbond zich om ze
ven jaren te dienen ten einde 
daarvoor RACHEL, zijne doch
ter ten huwelijk Ie bekomen. 
Hij beloofde hein haar , maar 
gaf hem L u in derzelver 
plaats ; deze was de oudste 
zijner dochters. En om de 
jongste te bekomen, ver
bond JAKOB zich, om nog ze
ven andere jaren te dienen. 
De Heer troostte LiAoverde 
onverschilligheid, welke haar 
echtgenoot jegens haar aan 

'den dag legde,; door haar 
vruchtbaar te maken : zij be
kwam vier zonen: namelijk 
RUBEN , SIMEON , IiEvi.en JU-
DA. Wijl RACHEL tot dus 
verre onvruchtbaar was ge
weest , en liiA opgehouden 
had, kinderen te baren zoo 
gaven zij bare dienstmaagden 
aan JAKOB , die dezelve als 
vrouwen van den tweeden 
rang aannam , en verwekte 
bij beide kinderen , te weten 
bij BALA f-, dienstmaagd van 
RACHEL, twee zonen , de eene 
DAN , en de andere NEPHTA-
l i genaamd; en bij ZELPHA, 
dienstmaagd van L u , twee 
andere zonen GAD en ASEK. 
L u bragt JAKOB nog twee 
zonen ter wereld. ISSACHAB 
en ZABIÏLON, en eene dochter 
DINA genaamd. JAKOB diende 
sedert bijna 20 jaren, zijnen 
schoonvader LABAN» Nadat 
deze onregtvaardige man hem 
belooningen had beloofd, wil
de hij. hem nog van het in 
het zweet zijns aanschijns 
verkregen eigendom beroo-
ven. De heilige, man was 

verp.ligt zijn huis eensklaps 
te verlaten,gevaarloopende, > 
van zijne gehëele gramschap 
te ondervinden ; maar de Heer 
veranderde weldra het hart 
van zijnen schoon-vader en 
zij sloten te zamen een ver
bond. De heilige Aartsvader 
worstelde vervolgens tegen 
eenén engel, die zijnen naam. 
JAKOB in dien van JsRAé'i. I 
veranderde,.een naam, welke 
sterk tegen God bèteekent, 
en die den Hebreërs is bij
gebleven: eene geheimzinnige 
worsteling, die de soort van 
geweld beteeken de, welk de 
belangen van het Israëlitische 
volk, het gebed van des^elfs , 
aanvoerders én priesters, en 
de standvastigheid, met wel* 
ke de goddelijke Voorzienig
heid, ondanks de hinderpalen» 
welke dat volk er zelf tegen 
in den weg zoude stellen, deŝ  
zelfs lotgevallen bestuurde•', 
aan de dikwerf vertoornde ) 
regtvaardigheid Gods zoude ' 
doen; waarom dan JAKOB 
ook, in zeken opzigt zege
vierend geworden , tot beloo» 
ning den zegen des Engels 
vraagde: Non diinittam te 
donec benediaaeris mihi. De* 
ze aartsvader, naar Bethel 
getrokken zijnde, verloor RA* 
CHÈL, die hem vader van 
JOZEF had gemaakt, en i» 
barensnood van BENJAMIN be* 
zweek. Hij gevoelde hiero
ver eene buitengewone smart) 
die nog vergroot werd, door 
het verlies van JOZEF ^den , 
geliefkoosde zijner kind*- •: 
ren) , dien hij dood waande» ; 
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«n dien zijne broeders aan 
Madianitische ; kooplieden 
verkocht hadden* Toen hij 
later vernomen had, dat deze 
zoo betreurde zoon eerste 
staatsdienaar in Egypte was, 
•begaf hij zich in 1706 vóór 
J . C. derwaarts. Hij leefde 
aldaar nog 17 jaren ; en toen 
hij het einde zijner dagen 
voelde naderen , deed hij aan 
JOZEF beloven, da* hij; zijn 
ligchaam, naar het graf zij
ner vaderen zoude vervoeren. 
Hij nam LVIANASSES en E-
PH RAIM ,.zonen van denzelfden 
J O Z E F , als kinderen .aan. 
Ook gaf hij aan zijne.kinde-
ren eene bijzondere zegening; 
en in het duistere der eeu
wen doordringende, voorzei? 
de hij aan zijne zonen, wat 
hun zou overkomen. De hei-. 
lige grijsaard stierf den idood 
der, regtvaardigen i, in het 
jaat 1689 vóór J. O in den 
ouderdom van I47jaren. Jó« 
ZKP liet -het Jijk van zijnen 
vader zalven , étr~veKbrefi^~ 
van den koning de vergun
ning, om bét naar hefcrlafid 
Kanaan te vervoeren', ten ein«t 
de hetaldaarin het graf zijner 
vaderen te begraven. - Ten 
onregte zou men aan JAKOB 
en aan de overige aartsvaders, 
wijl zij verscheiden vrouwen 
hadden, de ongeregeldheid 
verwijten; de oude wet ver
bood hun zulks niet, en de 
heiligheid van het Evangelie 
had het huwelijk, nog niet 
tot gestrenger, en meer met 
<len natuur- en oorspron-
kelijken staat der dingen 

overeenkomende regels be
paald» : ^ 

JAKOB, een Hongaarsche 
dweeper, en afvallige ;der 
Cistercienser tirde, spoorde 
in 1212, op eene gewaande 
verschijning, inDuitscAland, 
en Frankrijk i eepe menigte 
kinderen aan , om ter kruis-
vaart naar het Heiligehaiid 
te trekken. Zij vertrokken 
alle met de geestdrift van 
hunnen ouderdom, doch gin
gen niet ver* De meeste 
verdwaalden in de bosschen ' 
en | woestijnen , alwaar zij 
van hit te, hoger «n dorst 
omkwamen. JAKOBI de ba
zuin dier landverhuizingen, 
was toenmaals zeer jong. 
Ouder geworden zijnde, was 
hij niet wïjaer. De H»; IiO-
DEWIJK was in 1250 door, de 
Sarracenen gevangen, geno
men », JAKOB begon op nieuw 

schfeeuwde in at ^"icruTS*^ 
straten van Parijs, dat de 
heilige Maagd hein bevolen 
had, den kruistogt aan de 
herders, en boeren te predi
ken , en dat zij hem, vero-
penbaard had, dat zij het 
waren , die den koning moes
ten bevrijden," Herders en 
landbouwers begonnen hem 
in groote menigte te volgen. 
Hij teekende hen alle met het 
kruis, en gaf hun den naam 
van Pastoureanx (jonge.her-
ders). Bij deze eerste kruis
vaarders, die zich uit een
voudigheid met hem verbon
den» voegden zich landloo-
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pers, bannelingen, geëxcom-
municeerden , en al degene , 
welke men toemaals Ribauds 
noemde. De koningin BIAN-
GHE of BI,ANKA, gedurende 
de afwezigheid haars zoons, 
met het regentschap belast, 
duldde dezelve gedurende ee-
nigen tijd , in de hoop , dat 
zij den koning zouden kun* 
nen bevrijden. Maar toen zij 
vernam, dat zij tegen dert 
paus tegen de geestelijkheid 
en zelfs tegen het geloof pre
dikten , en, dat zij moordtoo-
neelen en plunderingen aan-
rigtten , toen nam zij het be
sluit dezelve te vervolgen. 
Zij slaagde er eerder in , dan 
zij zulks had durven hopen» 
Nadat het gerucht zich ver
spreid had, dat de pastou-
reauxgeëxcommuniceerd wa
ren , doodde een vleeschhou*-
wer JAKOB, den aanvoerder 
dezer menigte, terwijl hij 
op eenetr 'zekeren dog met 
zijne gewone onbeschaamheid 
predikte, met den slag cener 
bijl. Naar zijn voorbeeld 
vervolgde men dezelve alom , 
en sloeg hun dood als wilde 
dieren. 

JAKOB BEN-NEPHTAM," een 
rabbijn der 5e eeuw, vond, 
zegt men, met BEN-ASEK, 
in het jaar 476 de Hebreeuw-
sche punten uit. Zij waren 
beide het sieraad der school 
van Tiberiadis. 

JAKOB AJ>BARDAI, of ZAN-
#AI,E , een leerling van SE-
VERUS, patriarch van Anti-

wcfiiè'i werd Bardaï bij ge*-
naamd, riaar de stad Bar-
dea in Armenië» waaruit bij 
geboortig was; hij was een 
der voornaamste apöstels'van 
het eutycManismus, in Me-
s'opotamië en Armefiiè'. Hèt 
is naar hem , zoo ' als men 
beweert, dat de Eurychia» 
nen, den naam' van Jahobi* 
ten aannamen , ofschoon som» > 
mige geleerden van gevoe
len zijn, dat hun deze naam 
is gegeven , naar eenen au* 
deren JAKOB , evenzeer een 
leerling van DIOSCOBUS en 
EüTYCHES. 

JAKOB BEN-HA UUT , een rab
bijn der 16e eeuw , gaf in 
1525 te Venetië, hetMaM' 
ra, in 4 dl." in fol. ihdes* 
zelfs geheele zuiverheid in 
het licht. Hij voegde bij bet-
zelve den tekst des Bijbels» 
de Chaldeemvsch'e omschrij
vingen en Commentarié'n van ) 
eenige rabbijnen over deHi j 
Schrift.-

JAKOB {Broeder).—Zie BAÜ-
IIOT (JACOBUS) . 

JAKOB-JOANNES , een Arme* 
nier, te Zulpha geboren» 
was, in 1641, hoofd der 
schrijnwerkers van den ko* 
ning van Perzië- Hij heeft 
verscheiden werktiiigkundi* 
ge uitvindingen gedaan; en op 
eehereis , welke hij dóór !B«" 
ropa deed, onderrigtte hij zich } 
zoo naauwkeurig in de boek
drukkunst , dat hij te ijspifi 
Aan eene boekdrükkerij op-
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rïgtte, én hij zelf de lettet-
'vormen vervaardigde, waar
van men zich bediende. Men 
drukte er in hët Arfrteniscb 
de Brieven van den H .PAÜ-
aais, de zeven SoetPsalmen: 
'«en men was voornemens den 
geheelen Bijbel te drukken, 
doch men kon het middel 
niet vinden , om goeden inkt 
te vervaardigen; Daarenbo
ven benam deze drukkerij het 
brood aan verscheiden schrij
vers, die aanhoudende klag-
ten inbragten, om het tot 
stand brengen dezer nieuwe 
kunst, die hun beroep den 
bodem insloeg, te beletten. 
De post van hoofd der schrijn
werkers kon slechts dóór ee-
nen Mahomethaan worden uit» 
geoefend , én het was, door 
een bijzonder voorregt, dat 
JAKOB-JOANNES om zijne uit
stekende genie in deze be
diening werd gehandhaafd. 
Dé koning spoorde hem dik
werf aan, om de godsdienst 
van MAHOMED te omhelzen : 
doch welke beloften men hem 
ook doen mogt, wilde deze 
bekwame man nooit het Chris
tendom verzaken. 

JAICOB VAN MoNTPLElIRY. 
~ Zie MoNTFLEURY. 

JAMBMCÜS, de naam van 
twee Platonische wysgeeren. 
De eerste, een leerling van 
ANATOIIIUS en PHORPBYRUS , 
Was nit Chalets; de tweede 
nit Apatnea , in Syrië. Jv-
MANÜS de afvallige schreef 
verscheiden, brieven aan de-

zen-laaitsieè Deze vorst was 
een bewonderaar Van beide; 
doch hij dreef deze bewon
dering al te ver ^ want hij 
vergelijkt den eerstemet JPI,A-
TO, den welsprekendsten wijs
geer der oudheid. Het is 
vrij vreemd, dat degene, 
welke volgens JAMBiiicCS ge
werkt hebben', deze e beide 
wijsgeerèn met elkandecver-
warren. Ofschoon zij "den-
zelfden naam hebben gedra
gen , dat zij omtrent in het
zelfde land hébben geleefd, 
en beide éenen SOPATER.tot 
leerling of vriend hebben ge
had , was het echter gemak
kelijk hen , ' met-den tijd té 
onderscheiden: de eene was 
onder KONSTANTIJN , de' an
dere onder VALENS overle
den. Er bestaat eëhe öe-
schiedenig van het leven eh 
de sekte van PYTHAGOHASJ 
onder den naam vanJAMBi.i-
cuS, Amsterdam, 1707', 'itf 
4.to, maar men weet niet, 
wie van beide er de schrijd 
ver van was. Men is in de
zelfde verlegenheid, met bë-{ 
trekking töt het geschrift;" 
tegen den Brief van PoR-
PHSRVs, over de géheimëtë 
der Egyptenaren, Oxford, 
1678 , in •fói. Hetzelve was 
reeds in het licht gegeven* 
met andere Wijsgeerige Ver
handelingen^ Venetië, 1497, 
in fol. Dit werk is eene 
godgeleerde verhandeling j 
waarin het Platonisnius op 
de leest van het Christen
dom wordt geschoeid, een 
voorbeeld ónder zoo vele, 
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dat de valsche wijsbegeerte 
zich te allen tijde met het 
licht der godsdienst heeft 
trachten op te tooijen. G« 
JE. HEBKNSTREIT heeft in 
1764, eene verhandeling te
gen dat werk. in het licht 
.gegeven, dezelve voert ten 
titel: BejAMBLtci f • Doc
trine, C/iristian<s religo-
ne quam imitari studet 
noxia. De Aanmerkingen 
op de rekenkunde, en; de 

[Verhandeling over het nood
lot van IV'JCOMACHDS , te 
Arnhem, in 1668 , in 8.yo 
in het licht gegeven> gaart 
voor het werk van den Chal-
cidiër door. 

JAMBRI , wiens familie haar 
verblijf hield , te Medaba, 
vermoordde JOANNES , broe
der van JUDAS den Macha-, 
leer. Maar JONATHAS nam er? 
iyraak over op zijne kinde
ren , toen, zij met groote 
staatsie , de dochter van een 
der aanzienlijkste Arabieren * 
die met een" hunner moest 
trouwen, geleidden. Hij ver
borg zich met eene bende 
soldaten , en roeide dit moor
denaars geslacht uit. ' 

JAMES . of JAMESIUS (THO
MAS), leeraar van Oxford en 
eerste biblipthekaris der fiod-
leïaansche boekverzameling, 
te Newport in 1571 gebo-; 
ren, en in 1629, den roem 
van geleerde nalatende , over
leden, was een zwartgallig 
en zwaarmoedig man. Hij 
is voornamelijk bekend door | 

M,.: .' 

de Catalogus der handschrif
ten van de bibliotheek van 
Oxford, en door eene Ver
handeling over het regtér-
ambt bij de Hebreè'rs en de 
overige volken, \n 4.t° Hij 
heeft ook tegen, de Roora-
sche Kerk en tegen de je-
suiten geschreven. In een 
bijzonder geschrift, 1626, , 
in ,4. to heeft hij willen be
wijzen , dat er vele veryal-
sching in den tekst der hei? 
ligë vaders heeft plaats ge
had , doch deze bewijzen heb
ben op de verstandige lie« 
den weinig invloed gemaakk 
Het is met hetzelfde doel, 
dat hij in 1600 het Belhm 
papale schreef, dat even zoo 
weinig opgang maakte. De
ze soort van hekelschrift,te > 
Londen gedrukt, werd in 
het licht gegeven, om het 
verschil aan te topnen , dat 
er tusschen de uitgave der 
Vulgata van SIXTUS :V., en j 
die van CLEMENS "VIII be
staat (Zie BIANCHINI, Bü-

KENTOP , AlilAMA , GASTRO' 
LEO DE-) . Hij had zich in 
het hoofd gesteld, dat de 
Catholijken, de H. Schrift» 
de kerkvergaderingen en 
kerkvaders Verminkt hadden, 
om dezelve naar hunne ge
voelens teplooijen } hij schreef 
bijna zijn geheele leven , om 
deze gewaande verminkin* 
gen aan tetoonen , wildezelfs 
het Engelsche parlement be« 
wegen, om hem in zijnepn- ; 
derneming te ondprsteunen» 
en deed niet anders dan voo* 
het publiek zijne vewegaan-
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de vooringenomenheid in dat 
punt aan Jen dag leggen ; 
en deed te gelijker tijd, de 
eenstemmigheid van het Ca-
tholijke geloof, met al de 
boeken en gedenkteekenen 
der gewijde oudheid in het 
helderste daglicht uitschij
nen ;want deze overeenkomst 
moet hem zeer klaarblijke
lijk ejn zeer onbetwistbaar 
toeschijnen y om hem tot de 
ongerijmde stelling eener al-
gemeene vervalsching te kun
nen overhalen. Men houdt 
JAMES nog voor den schrij
ver eener andere critiek, ge» 
titeld: Mseüs papalis , seu 
Catalogus indulgentiarum et 
reliquiaruni ïirbis Romte, 
Xjö4déti, 1617, in 4.t°; ve
len schrijven het aan Wn> 
tEM VAN CAMBRWGE toe. 

JAMES ( ROBERTUS ) , een 
Engelsche ar t s , in 1703 te 
Kinverston geboren, heeft 
zich evenzeer bekend ge» 
maakt, door zijn koortsver-
drijvend poeder als door zij
ne werken > waarvan het 
voornaamste i s : Geneeskuti' 
digWoordenboek , 1743, 3 
dkn infol. Hij overleed 'den 
23 Maart 1776. 

JAMÉT ( PETRUS KA REI. ) , 
in 1701, in het diocees van 
Seez geboren, heeft verschei" 
dene Werken nagelaten, waar» 
van de belangrijkste zijn: 
1° Essais etc {Bovenna
tuurkundigeproeven), 1732 , 
in 12.mo _- 2.°, Dïsssrlation 
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etc. {Verhandeling over de 
schepping), 1735. — 3.° 
Lettres etc. {Brieven over 
den smaak en de leer van 
BAYLE), 1740, in 8-vo — 
4.° Lettre etc. {Brief aan, 
LANCELOT over het onein
dige), 1740, in 8.vo — 5.° 
DAXECHE - MsaiCAJf t een 
Mogolsch wijsgeer, 1740, 
in 12.mo _ Q.° Lettres etc. 
{Brieven over de onderschei' 
dene kenteekenen der boven-
natuur- en redeneerkunde), 
1751, in 12.™ — 7.° Let-
tres etc. {Brieven over ge
schreven memoriën, betrek
kelijk den Indischen han
del), 1753, in fol. JAMET 
heeft Aanmerkingen en Aan-
teekevingen geleverd voor 
het Woordenboek van Tré-
vouoo, voor dat der rcglsge-
Jeerdheid, voor de uitgave 
van RABELAÏS (!732, 6 dl.n 
in 8.vo), voor die van Mos-
TAIGNG ( 1 7 2 5 , 3 .d ln in4 . tQ) . 
Hij is in 1772 overleden. 
Hij stond in verbind ten is met 
de wijsgeeren van den dag; 
en dikwerf ontleende hij in 
zijne schriften, hunne raa-. 
nieren en hunne denkbeelden, 

JAMIN (NICOLAAS) , eenbe-
nediktijner van de congrega
tie van den heiligen MAU-
nus, te Dinati in Bretagne , 
in 1730 geboren , bragt eert 
gedeelte van zijn leven te 
Parijs door, werd prioor 
van Saint - Gertnain -des -
Prés, en overleed den 9 
Febrnarij 1782. Degene , 
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welke aan de godsdienst ge
hecht zijn, stellen prijs op 
zijne letterkundige voort
brengselen, die zijn: 1.° 
Pensees etc. (Godgeleerde 
denkbeelden, betrekkelijk de 
dwalingen van den tif'd), 
1768, in 12.H»» De keuze 
der onderwerpen, de juist
heid en naauwkeurigheid , 
met welke dezelve behan
deld zijn, maken dit werk 
belangrijk. Daar de schrij
ver in hetzelve grondbegin
selen ontwikkelt , die de 
Janseniste factie beschaamd 
maakten, badden de voor
standers dier sekte , welke 
niet zeldzaam zijn, in de 
congregatie van welke bij 
lid was, zoo veel invloed , 
dat zij het werk, bij besluit 
van den raad, in 1769 
deden verbieden. — 2.° 
Le Fruit etc. {De vrucht 
mijner leesoefeningen): dit 
ïs eene verzameling der 
schoone stukken van ver
schillende schrijvers. ~ 3 ° 
Traite etc. {Verhnndeling 
over de christelijke leesoe-

fening). — 4.° PLACIDES 
aan SÜBOLAST/CA over de 
wijze, om ziek in de ioereld 
te gedragen, 1775, in l2.mo 
— '5.° PLACIDES aan MA-
CLOVIA , of verhandeling o-
ver de angstvalligkeden, enz. 

JAMYN ( AMAIHS ) , een 
Fransch dichter, tijdgenoot 
en vriend van den dichter 
RONSAHD, in de .16° eeuw, 
te Chaource in Champagne 
geboren, «n in 1585 over

leden, was secretr'aris en 
gewone lector van koning ; 
KA REL IX. Men vindt in 
de werken van dezen dich
ter natuurlijke ongedvvon- ; 
genheid. Men verkiest hem i 
zelfs boven KONSARD, of. < 
schoon aan dezen een veel 
uitgebreider roem is ten deel i' 
gevallen. ,Zijne Dichtwer* < 
keu ((Euvres poétiques)f irt ) 
1577 en 1584, in 2 dl.n in | 
ljj.mo gedrukt, bestaan in l 
zedelijke stukken. Nog.heeft j 
men van hem eene Vertaling 
(in. het Fransch) , der 13 j 
boeken van den ILIAS van Ho* 
IWERUS-,'• die der 11 eerste is 
van HUGO VAN SALEL , 1580* 
in 8.vo

 JAMYN had in zijne 
jeugd veel gereisd , .en'öWtf* 
henland, de eilanden van \ 
den Archipel, Klein-Azië, j 
enz. bezocht. 

•j- JAN I . , graaf van Hol' i 
land, zoon van den ongelnk* ) 
kigen graaf FLOBIS V. (zie 
dat artikel), was bij fyet treu« , 
rig uiteinde van zijnen w- | 
der 15 jaren oud, en hiel» | 
zich in Engeland op. Wol' j 
FERD VAN BöRSEJjEN, ee™ j 
Zeeuwsch edelman van veel | 
aanzien en gezag, die mede 
in de zamenzwering tegen 
graaf FLORIS was betrokken 
geweest, enDiRK, graaf van 
Kleef, waren in het belaög 
van Engeland, en dongen» 
elk voor zich , naar de voog- > 
dijschap van den jonge11 ^ 
graaf; andere edelen, «ie 

Frankrijk meer genegen wa- j 
ren, wilden die aan JAN VA» ) 
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AVESNKS, graaf van Jïewe-
goüwen, den neef van graaf 
FioRis, opdragen. De jon
ge graaf JAN kwam» na den 
7 Januari) 1297>te Ipsynch, 
met EMZABETH, de dochter 
van den Engelschen koning 
EDUARD, in den echt te zijn 
getreden, uit Engeland op
dagen, en landde in de stad 
Fere, alwaar, hij door Woi.-
FERD VAN BoRSEIiEN ZOO 
heusch onthaald werd , en zoo 
vele statelijke eerbewijzen 
ontving, dat deze edelman, 
als eene belooning voor die 
onderscheiding, tot deszelfs 
stedehouder benoemd werd; 
in deze betrekking slaagde 
WotPEKD, om den graaf ge
heel naar zijnen zin te be
stieren , en eigenlijk in zij
nen naam het bewind te voe
ten ; ja zelfs ging hij zoo 
ver, dat hij den jeugdigen 
JAN Het zweren, van niets 
zonder zijne toestemming te 
zullen ondernemen. Het eer
ste wat graaf JAN volgens 
zijn- Voorschrift ondernam, 
was een krijgstogt tegen de 
"West-Vriezen« aan welke 
hij den 27 Maart 1297 in 
eenen slag bij Vroone geheel 
de nederlaag gaf. VAN BOR
RELEN wilde daarop Gns-
BRECHT: VAN lJsSEtSTBIN 
dwingen, deszelfs slot te 
Usselstein aan graaf JAN 
over te geven, doch zulks 
geweigerd wordende, kwam 
hij met eene aanzienlijke 
krijgsmagt Usselstein 'be
springen. GlJSBRECHT, Op 

eene tronwélooze wijze ge
vangen genomen zijnde, kon 
dus zelf het kasteel niet ver
dedigen , doch zijne echtge» 
noote BAARTK bood aan 's gra
ven bende bijna een jaar. 
lang tegenstand, én stond 
de hevigste stormen kloek
moedig door, zonder van 
overgave te willen hobreri. 
Doch daar het eindelijk aan 
leeftogt begon te ontbreken 
en de bezetting grootendeels 
gesmolten was, zoo zag die 
dappere vrouw in 1298 zich. 
evenwel verpligt hét kasteel 
over te geven, waarbij zij 
slechts voor zich zelve en 
de helft der bezetting het 
leven bedingen kon. Men 
was niet weinig verwonderd, 
bij de overgave niet meer 
dan zestien weerbare man
nen ïn het half verdelgde 
kasteel té vinden \ die naar 
Dordrecht gevoerd, ter helft 
onthalsd, en de overige ge
vangen gehouden werden. 
In 1299 wilde WOWERD in
breuken op de Stedelijke voof-
regten van Dordrecht ma
ken , doch de regering zich, 
hiertegen moediglijk verzet
tende, werd de stad vruch
teloos door VAN BoRSÈLEN 
belegerd, die door eene woe
dende menigte gevangen ge
nomen, te Delft op het Steen
huis gezet werd , waar voor 
het Delftsche gemeen weldra 
zamenschoolde, en , onder be
dreiging van het Steen/tuit 
in brand te zullen steken, 
den verrader opeischte. De 

D 2 
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Seeuvvsche SEIANÜS Werd 
daarop ontharnast het ven 
jster uitgeworpen > op pieken 
opgevangen en door de ra
zende menigte aan flarden 
gescheurd. Dit voorval had 
den l Augustus 1299 plaats. 
— JAN VAN AVESNES kwam 
nu derwaarts, om in plaats 
van VAN BORSELEN de voog» 
dijschap over den Holland* 
schen graaf op zich te ne
men, die echter van korten 
duur was, daar JAN I. reeds 
den 10 November daaropvol
gende, te Haarlem, aan den 
rooden loop, kinderloos over
leed. 

•f- JAN II . , VAN AVESNES, 
graaf van Henegouumi, werd 

• wegens zijne moeder ADEL-
HBID , eene dochter van graaf 
FLORIS, in 1299, bij het 
overlijden van JAN 1., ook 
graaf van Holland- In 1304 

.door eene ziekte overvallen 
zijnde, had hij het bevel 
over het Jeger aan zijnen 
zoon WILLEM opgedragen; 
deze liet na de overwinning 
op de Vlamingen eene amnis-
tie of vergiffenis afkondigen 
voor al degene, welke der 
"Vlaamsche zijde waren toe
gedaan geweest, van welke 
echter de moordenaars van 
FLORIS V. en de. aanhangers 
van WOLPERD VAN BORSELEN , 
die zich in Dl recht ophiel
den, uitgesloten waren. Daar 
deze dus ligtelijk konden 
berekenen, wat 'lot hen te 
wachten stond, indien zij 
WIULEM in handen vielen» 

N . 

zoo begaven zij zich naar de 
Lekt welke rivier zij den t 
15 Augustus 1304 aan het 
Beuzichemsche veer in eene 
schouw wilden overvaren. . 
JAN VAN BEUZICHEM, heer „ 
van Ciilenborg, van dit voor
nemen onderrigty bragt eenig 
volk op de been, waarmede j 
hij de vlugtelingen bij Cu- \ 
lenborg aanviel, die al veen- ' 
lende in de schouw terug 
weken, welke door het ge
drang omsloeg, waardoor JAN 
VAN RENESSE, AREND VAN J; 

EENSKOOP, twee zonen van 
Gl3SBRECHT VAN AiWSTEIi» | 
HENDRIK en BABTHOLD VAN f 
SCHALKWIJK, HUIBERT VAN 
EVËRDINGEN en bij de hon* ; 
derd andere edelen verdron- !'. 
ken of doodgeslagen werden. . 
De vreugde, die het berigt ! 
dezer gebeurtenis aan den j 

' zieken graaf JAN II. baarde I ! 
was hem zoo noodlottig» dat j 
hij reeds óp den 22 Augua- ) 
tus 1304 aan de gevolgen 
van den invloed, dien de* j 
zelve op zijnen toestand te \ 
weeg bragt, te Valeneien* \ 
nes overleed» 

JAN MAAT. — Zie BaNtf-
HOFF. j 

JANCIRÜS. — Zie IDATHÏB* | 

sus. ' j . 

JANET (FRANWSCÜS CLOUBT \ 
bijgenaamd), een Fransche 
schilder, bloeide onder de p 
regering van FBANCISCÜ» 
I I . , KA REL IX, en HENDRIK \ 
lil, Hy was vooral ervaren ! 
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in het miniatuur schilderen, 
en muntte bok in het por
tret-schilderen uit. RONSAKIÏ 
zwaait hem lof toe in zijne 
gedichten. 

JANICON (FRANCISCÜS M I -
ca&ëh), te Parijs in 1674 
geboren, was de zoon van 
eenen ad vokaat bij den raad, 
begaf zich naai 'Holland':, 
trad or in den echt, en werk* 
te er langen tijd aan decou* 
ranten van Amsterdam, Rot* 
terdam en Utrecht: Maar 
nadat 'zi jne drukkerij , uit 
hoofde van een hij- hem ge
drukt geschrift, gesloten 
w a s , begaf hij zich naar 
's Gravenhage', alwaar hij 
den titel verkreeg van zaak» 
gelastigde van den landgraaf 
van Messen'. Hij overleed 
aldaar in 1730, aan de ge
volgen van eenen aanval van 
beroerte. Men heeft van 
hein, behalve eenen stapel 
dagbladen ; 1.° Bibliotheek 
des dames, naar het En
gelsen van RÏCHARD*STEEI,E, 
2 dl.fr in l2.mo I 7 i 7 e n l 7 1 9 i 
—- 2.° De Vertaling (in het 
Fransch) van een plat hekel-
Schrift tegen - de monniken 
en de priesters, Londen, 
1724, 4 dl,n in 12.mo Het 
oorspronkelijke we rk , is in 
het Engelsch geschreven, 
door ANTONIUS GJAVIN , een' 
ISpaanschen priester, die An-
glikaansch predikant was ge
worden. — 3.° Ktat etc* 
{Tegenwoordige staat der j 
vereenigde provinciën, en « 
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der daarvan afhankelijke 
JSederlandsche gewesten ) , 
1729 en 1730, 2 dl." in 12 mo; 
een werk, dat niet vrij van 
gebreken i s . 

JANSENIUS (CoRNEi,ius)i te 
Hulst, in Vlaanderen, in 
1510 geboren , overleed als 
bisschop van Gend, in 1576. 
Hij verkreeg dit bisdom in 
1568, bij zijne terugkomst 
van de kerkvergadering van 
Trente, alwaar hij zijne kun
de en zijne zedigheid ' had 
doen uitschitteren. Hij was 
vroeger pastoor van de Si, 
Martinus-kerk, te Kortrijk , 
en later hoogleeraar der god
geleerdheid te Leuven-) en 
deken van de St. Jacobus-
kerk derzelfde stad geweest. 
Er bestaat van hemi 1.° Ee -
ne uitmuntende overeenstem
ming der Evangelisten, in 
fol. — 2.° Commentarïèn op 
de psalmen , de spreuken , 
bet boek der wijsheid, de 
ecclesiasticus en de evange
liën. Al deze werken zijn 
op een e zeer bondige on ge
leerde- wijze in het Latijn 
geschreven, en worden in 
het algemeen op prijs gestald. 
De naam der beide JANSENI-
USSKN was JANSEN, waarvan 
zi j , volgens het gebruik hun
ner eeuw, door het latinise
ren, 3 Jwsmius maakten. 

JANSENIUS (COKNEMIJS) , in 
1585, te Acqwoi, een dorp. 
je bjj Fjcerdi'f!», in Zuid-
Holland, van catholijke oa-

3 
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ders geboren, begaf zich, 
na te Utrecht en te Leuven 
gestudeerd te hebben, in 
3604 naar Parij's. De abt 
van SAINT - CYRAN plaatste 
hem bij eenen raadsheer, 
om onderwijzer zijner kinde
ren te zijn. Dezelfde denk» 
wijze over zekere godgeleer
de onderwerpen , verbonden 
deze beide mannen zeernaauw 
met elkander. SAINT-CYRAN 
beriep eenigen tijd daarna 
JANSENIUS naar Baïonne, ah 
waar zij gedurende verschei
den jaren te zamen studeer
den , en in den heiligen Aü-
GUSTINUS zochten, hetgene, 
wat er niet in was, maar er 
zulks in waanden te vinden 
of wilden vinden (Zie TBR-
GER DE HAJJRANE). De. jonge 
godgeleerde in 1617 te Leu
ven teruggekomen , ontving 
er in 1619 den doptoralen 
hoed, verkreeg het bestuur 
van het collegie der heilige 
JPuiiCiHERU, en eindelijk in 
1630, eenen leerstoel voor 
de H. Schrift» Het is om
trent dezen tijd, dat hij zich 
tegen GUSBSRTTJS VOET , (zie 
dat artikel) onderscheidde* 
De universiteit van Leuven 
zond hem tweemalen naar den 
koningvan Spanje, om de 
aan de Jesuiten verleende 
vergunning, van de huma
niora en de wijsbegeerte in 
die stad te onderwijzen, in 
te trekken ; men stond hem 
zulks toe. Om de gunst van 
zijnen vorst te verdienen , 
gaf hij een werk tegen Frank' 
rtjh in het licht, getiteld.{ 

Mars GaUicus, 1633, in 
12»mo . Dit met vuur ge
schreven werk, .werd zamën» 
gesteld", bij gelegenheid van 
het bondgenootschap , het
welk de Franschen met de 
protestantsche vorsten had
den gesloten. De schrijver 
schildert een niet zeer voor-
deelig afbeeldsel vaü Frank* 
rijk, deszelfs bondgenoot
schappen, verdragen,.en der 
beweeggronden van deszelfs 
oorlogen. Kort na de uitga
ve van dit werk, werd hij 
door Pmiiippus IV. tot het 
bisdom Jperen benoemd, hij 
werd in 1636 als zoodanig 
gezalfd , en bestuurde deze 
kerk tot in 1638, in welk 
jaar hij aan depestöverleedi 
Deze prelaat liet Commen-
tariè'nna op AeEvangeliën, 
in 4..to jj. op het Boek def 
Spreuken, den Fcclesiastesi 
Leuven, 1644 , in fol. vol 
geleerde aanmerkingen, en 
mét naatiwkeurigheid ge* 
schreven.— 2.° Brieven aan 
den abt van SAINT CYBAN» 
onder de papieren van dien 

j abt gevonden , èn onder de
zen titel in het licht gege" 
ven: De oorsprong van Aet 
Jansenismus ontdekt, °J 
brieven van JANSENIVS\-a0 
den abt de SAIXT'CrRAS'»' 
van 1617 tot 1635, Leuven, 
1654, in 8.vo — 3.° Het al 
te beruchte werk: CoBtfE' 
ZIï JASSESÏI epitcopi» Atf* 
GirsTiis'us, in que haretet 
PJSLAG/I contra natura hu-
mana sanitatem, cegritudi' 
nem, medicinam, recensen-
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titr, Leuven, 1640,enBou-
an&tiy 1652, in fol. Deze 
laatste uitgave is vermeer
derd met een geschrift, waar» 
in JANSENIUS de vergelijking 
maakt tusschen, de gevoelens 
en grondbeginselen, van eeni-
ge godgeleerden onder de Je~ 
suiten , en de grondbeginse
len der Semip-elagianen van 
Marseille, zonder genoeg
zaamte onderscheiden , wat 
er in de schriften dier Mar-
geillanen strijdigs met de ge
zonde leer voorkomt, en wat 
er in dezelve mede kan o-
vereert gebragt worden. Op 
het einde moet de verhan
deling voorkomen. De statu 
parviblorum sini baptismo 
decedentiumn De schrijver 
zegt aan dit boek twintig ja
ren gewerkt, en ter zamen-
stelling van hetzelve, tien-
malen geheel den heiligen 
AUGUSTINUS , en dertigmalen 
zijne verhandelingen tegen 
de pelagianen gelezen te heb
ben. Maar vele schrijvers 
beweren, dat deze uitkra-
ming van arbeid en nale
zing, slechts eene kleine 
list i s , om de aandacht af-
tetrekken van de letterdie
verijenaan CALVINÜS gedaan. 
> Want het is uit dezen ket
ter , zeggen zij, dat .JANSE
NIUS zijne gevoelens heeft 
geput: maar daar hij van den 
eenen kant eene zoodanige 
bron niet wilde bekennen, 
en dat van den anderen CAI> 

- VINUS beweerde, alle denk
beelden over de genade van 

den Tieillgén AUGUSTINUS te 
hebben overgenomen, zoo 
heeft JANSENIUS gemeend, 
dat het geheel eenvoudig 
was, aan dien heiligen leer-
aar de eer van zijn stelsel 
toetekennen. Het is zeker, 
dat de beruchte onderschei
ding van het adjntoriumgiio 
én van het adjntoritm sine 
qyo non, zeventigniaien door 
JANSENIUS herhaald , en waar
van hij den grondslag zijner 
bewijzen maakt, geheel 
wijdloopig en met den/.elf-
den nadruk in CA>VINUS ge
vonden wordt, zoo wel ais 
eene menigte onderwerpen , 
die, JANSENIUS ons als oor
spronkelijk , en door hem in 
den heiligen AueusTiNUS ont
dekt, opgeeft." Hetzij, dat 
deze prelaat hoopte , dat een 
plegtig onderzoek, een nieuw 
aanzien aan zijn werk zou
de geven; hetzij dat hij, door 
zijne onderwerping aan den 
heiligen Stoel, herstellen wil
de, hetgene wat het gewe
ten hem te dien opzigte ver
weet , hij schreef ten minste 
weinige dagen voor zijnen 
dood aan paus UKBANUS VIII., 
dat hij den door hem pas ten 
einde gebragten AUGUSTINUS , 
opregtelijk aan zijn onder
zoek en aan zijn gezag on
derwierp, en dat, indiende 
heilige vader mogt oordee-
len, dat men er eenige ver
anderingen in behoorde te 
maken, hij zich met eene 
volkomene gehoorzaamheid 
daaraan onderwierp. Deze 

4 • ' 
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Brief werd door de uitvoer* 
ders van zijnen uitersten wil , 
CULENUS en FKOIDWO\T. (Zie 
die artikels) bedekt gehou
den. Volgens alle waarschijn
lijkheid zou men er niet de 
minste kennis van hebben 
bekomen , indien dezelve, na 
de overgave van lperen , niet 
in handen van den grootett 
CONDÉ was gevallen , die de
zelve publiek maakte. Keni-
*ge uren voor zijn overlijden 
en in zijnen uitersten Wil, 
onderwierp JANSENIUS ander
maal zijnen persoon , en zijn 
werk aan het oordeel en de 
uitspraak der RoomscheKerk* 
Zie hier de eigene woorden, 
die hij * een half uur voor 
zijn verscheiden , dicteerde: 
Sentio aliquid diffieultermu-
lari poêse; si tarnen Stoma-
na sedes aliquid mntari ve
ilt , gum obedietts filius , et 
illïus ecclesia in qua sem" 
per vixi, usque ad /tune 
leetwm mortis, obediens stm. 
lta poslremd mea volnntas 
est* Actum sextamaiil6ïi$. 
Men ziet duidelijk door de
ze woorden, dat JANSENIUS , 
niet» zoo als zijne volgelin
gen, de onfeilbaarheid in 
leerstellige zaken , noch zelfs 
de onfeilbaarheid des opper-* 
priesters betwistte. Deze 
bisschop werd dus, zonder 
bet zelf te willen , ten min
ste in zijne laatste oogen» 
blikken, het hoofd eener 
sekte. Indien Zijne gemeen
schap met SAINT-CYIUN en 
eenige andere bijzonderhe» 

'den, het tegendeel hebben 

doen gelooveh, zoo móefèn 
zijne, laatste woorden echter * 
als eene^ herroeping worden 
beschouwd van datgene i,Wat 
voorafgegaan was, en iijne 
leerlingen bewijzen wel/door 
hun gedrag, dat zij niet in 
alles van het gevoelen van \ 
hunnen meester zijn. ; Vol
gens zekeren schrijver be- t, 
paalt zich zijn geheele stel- , 
sel tot het volgende hoofd
punt : * Dat, sedert 'den val 
van • ADAM, het verhaak de 
eenige drijfveder ïs ^ die het 
menschelijke hart beweegi» 
dat dit vermaak onvermijde
lijk is, wanneer hetzelve op
komt, en onoverwinnelijk 
wanneer hetzelve opgekomen 
is. Indien dit vermaak he-
melsch i s , geleidt het tot 
de deugd, indien hetaardsch 
is , is het de weg tptdeon-
deugd; en de wil wordt nood
zakelijk medegesleept, .door ' 
die van beide , welke oogèn- f 
blïkkeljjk het sterkste is. 
Deze beide verlustigingen, 
zegt de schrijver, zijn a ' s 

de beide bekken eener weeg
schaal; de eene kan niet op
stijgen , zonder dat de ande
re nederdaalté Zoo dat de 
mensch onoverwinnelijk, of" 
schoon vrij williglijk, het goe
de of het kwade doet, nadat 
hij door de genade of de 
begeerlijkheid beheerscht 
wordt. Daaruit volgt, dat er 
eenige onmogelijke geboden 
zijn, niet alleen voor de i 
ongeloovigen, voorde blin
den, voor de verharden t 
maar voor de geloovigen en 
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- regivaardigen, ondanks hun* 
iieti wil en hunnepogingen t 
volgens de krachten , welke 
Zij bezitten, en dat de ge* 
no.de, welke deze geloden 
mogelijk kan maken, hun 
ontbreekt." Deze ontleding 
heeftaan eenigevoorstanders 
van JANSENIUS niet naauwkeu-
rig toegeschenen. DeabtRA-
CINE heeft er in zijne Ker
kelijke Geschiedenis eene an
dere van gelevérd; maar de 
beruchtste mannen dier par
tij hebben erkend, dat de 
leer der beide vermaken, 
klaarblijkelijk die rdes bis-
schops van'Iperen was . De 
heer ARNAULD had daarom
trent niet den minsten twij
fel , ofschoon hij , door eene 
tegenkanting, die in eenen 
leerling moet verwonderen , 
dezen grondslag der nieuwe 
leer verwierp. Na over dit 
onderwerp, volgens de grond
beginselen van den H. Au-
GUSTiNUs, zoodanig als hij 
dezelve begreep , gehandeld 
te hebben, voegt hij er bij» 
» men ziet in dat alles gee-
ne qualitas jluens , noch ac-
tus indeliberatus, waarin de 
bisschop van Iperen, zijn 
zegepralend vermaak heeft 
doen bestaan. Waarin hij 
zich zekerlijk heeft bedro
gen ; maar het is voorzigtig 
hem niet in het spel te bren
gen , én van het zich geens
zins tot eene verdienste te 
rekenen , hem daarin te ver
laten. Dit heb ik den heer DU 
Ta, (HENNEBEÏ.) zeer van pas 

belette doen." Brief Aan AR-
NAüLrii.78D.l bjadz.146. Een 
latere schrijver is van gevoe
len geweest, dat het Stelsel 
van JANSENIUS, slechts een van 
de Turksche voorbeschik-
kingsleer ontleend stelsel is. 
» Het zou mogelijk zijn , te be
wijzen, zegt de schrijverden; 
Vceux d'nn Solitaire• (BER* 
NARniN DE SAINT P I E R R E ) , 
dat de meeste der gevoelens , 
welke op verschillende tijd
stippen Europa hebben ver-
woest, uit afgelegene lan
den zijn gekomen. Het jan-
senismus bijv. schijnt ons? 
door de kruistógten met 4 e v 

pest en de melaatschheid uit 
het Oosten gebragt te zijn: 
ten minste men vindt de 
grondbeginselen van hetjan-
senismus, in de Mahome-
thaansche theologanten, door 
CHARDIN aangehaald. De pest 
en dè melaatschheid bestaan 
onder ons niet meer; maar 
het jansenismus duurt nog 
voort, en maakt zelfs, zegt 
men, in Spanje groote vor
deringen." Zoodra het hoek 
van JANSENIUS in het licht 
verscheen, ontbrandde de 
oorlog in de universiteit van 
Leuven, Men zag kleine los
se stukken en zware boek-
deelen voor en tegen hetzel
ve in het licht verschijnen, 
URBANUS VIII . ; meende den 
vrede te herstellen, door in 
hét jaar 1642, het werlc te 
verbieden, als stellingen ver
nieuwende , die door zijne 
voorgangers veroordeeld wa-
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ren. (Zie BA.ÏÖS) » doch 3e 
in -Vlaanderen geëindigde of 
uitgedoofde oorlog, trok naar 
Jlrankryk, en was aldaar 
veel" heviger. De Sorbonne 
censureerde vijf stellingen 
uit den Augustimis ontleend. 
INNOCENTIUS X . , veroordeel
de dezelve kort daarna in 
1653» De jansenisten dach
ten de bulle te ontduiken, 
door eene onderscheiding te 
maken tusschen den ketter-
schen en regtzinnjgen zin. 
Zij beweerden dat deze vijf 
stellingen niet in het werk 
van den Vlaamschen bisschop 
waren , of' dat j indien zij er 
in waren, men aan dezelve 
eene slechte of kwade ver
klaring gaf. Door eene bul
le van den 16 octoberl656, 
sprak ALEXANDER VI j . , over 
deze onderscheidingen den 
ban uit. Hij verklaart in 
dezelve dat de qijjstellin
gen uit tiet bojek van JAX-
SEXIVS ontleend, en in den 
zin vaü dien schrijver ver
oordeeld zijn. Deze paus 
handelde eenstemmiglijk, 
met het grootste gedeelte der 
Fransche bisschoppen. De 
jansenisten, door de aankle
ving van het bissschoppelijk 
ligchaam , onder den last des 
gezags gebukt, zeiden» dat 
deze bullen slechts een een
voudig reglement van tucht 
bevatten, welk niets dan een 
eerbiedig stilzwijgen vorder
de (hetwelk zij echter niet 
in acht hebben genomen); 

' zij werden eindelijk volko
men veroordeeld door de bul-

Ie van CiEMENS XI. Vineam 
Domini Sabaoth, in 1705 
uitgevaardigd, eene bulle, 
die door de aankleving der 
algemeene Kerk, het gezag 

< een er onfeilbare uitspraak 
heeft ontvangen. De bis» 
schoppen der Gallikaansche 
Kerk , niet tevreden met een 
formulier , hetwelk zij reeds 
vervaardigd hadden, ontwier
pen er een ander. Zie Hier 
de bewoording van hetzelve: 
Ik veroordeel met harten 
mond i de le$r der vijf stel
lingen , vervat in \ het boek 
van CoBNELWS jAtfSEtilVS, 
welke leer niet is die van 
den H. AVGUSTJXÜS, die 
door JAXSENIVS slecht ver
klaard is. Dit formulier 
maakte een aantal rnuitelin-
gen en nog meer schijnhei
ligen, of liever het diende 
om beide te doen kennen» 
Men vorderde de ondertee" 
kening van hetzelve van ai 
degene, die de priesterwij' 
ding en beneficiën wilde" 
ontvangen. (Men zie, wat 
het geschiedkundige gedeel
te van het jansenismus be
treft, de Histoire des cinq 
projpositions door DüMAS; 
een werk waarin de haauvV-
keurigheid der daadzaken, 
zich met eenen toon van wijs
heid en gematigdheid ver-
eenigd vindt, die vrij zei' 
den in dergelijke geschil* 
schriften wordt aangetroffen)' 
Maar deze wijze voorzorgen 
Waren noch in staat, om de 
hardnekkigen tot inkeer '<* 
brengen, noch om de onbuig" 
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zaamheid dezer nieuwe sek-
tenstichters te verbeteren ; de 
wrange vrucht eener dweep* 
zucht, waarvan het: des te 
moeijelijker is de ware oor
zaak te raden, daar in de 
leer van JANSENWS, niets 
geschikt schijnt,, om prose
lieten te maken» Een wijs-
geerige, zeer tegen de Jesui-
ten ingenomen geschiedschrij
ver , en dien men noch van 
partijdigheid noch Van voor
ingenomenheid kan verden
ken, iaat, na de aanlokse-
len te hebben ontwikkeld, 
welke de leerstellingen van 
verschillende aartsketters 
voor de volken konden heb
ben, daarop volgen: Niets 
van dat alles wordt in de 
gevoelens gevonden, welke 
tegenwoordig Frankrijk ver* 
deelen; het is enkel om af-
getrokkene waarheden, spits-
vinnigheden te doen , die het 
begrip van het gemeen ver
re te boven gaan, en die 
zelfs door de meeste der
genen v welke over dezelve 
twisten , niet begrepen wor
den. Wel verre van het juk 
te verzachten , verzwaart men 
hetzelve ; men maakt van de 
regtbank van boetvaardig
heid , eene regtbank van ver-
schrikking en wraak, men 
schijnt enkel die fabelachti
ge , ten minste overdrevene 
en buitensporige boetvaardig-
heden {het is een filozoof, 
die spreekt)^ waarvan men 
de schildering in het leven 
der kluizenaars van de woes
tijn heeft gemaakt > als waar

achtige boetvaardigheden te 
erkennen; men spreekt en
kel van gestrengheid, van 
verstervingen, van verzakin
gen , terwijl men te gelijker 
tijd bewijst, dat al deze goe
de werken , even zulke Vrijt-
willige gaven van God.; eii 
even zoo onafhankelijk van 
de gesteldheden der menschen 
zijn, als de regen zulks is 
ten opzigte van de aarde; 
men spreekt enkel over lief
dadigheid , over de liefde 
Gods, terwijl men Hem te 
gelijkertijd voorstelt, als ee-
nen hardvochtigen en heersch-
zuchtigen Meester, die oog
sten wil, daar, waar Hij niet 
gezaaid heeft, die straft, 
wijl men niet ontvangen heeft, 
hetgene, wat Hij niet van 
pas heeft geoordeeld , te ge
ven , dat Hij geweigerd , dat 
Hij zelfs ontnomen heeft; en 
men wil overtuigen , dat de 
grootste poging en de vol
maaktheid der liefde , is den
genen te beminnen, op wiens 
liefde men niet kan reke
nen; men wil datdemensch 
zich met vermorzeling des 
harten verwijte , van niet 
deugdzaam te zijn, dan zelfs , 
wanneer men zich beijvert, 
•om te bewijzen , dat de deugd 
niet meer in zijne magt is 
dan de schoonheid en mis» 
maaktheid van zijn aangezigt, 
dan de grootte of kleinheid 
zijner gestalte, met één woord, 
men wil , dat hij zich voor 
schuldig houde, wijl God hem 
niet uit den grooten hoop 
des verderfs heeft getrokken , 
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waarin men wil, dat het ge-
heele menschelijke geslacht, 
door de schuld van dengenen 
is gewikkeld geworden, Waar
van het deszelfs oorsprong 
ontleent . . I 'Het.'is klaar* 
blijkelijk, dat deze gevoelens 
door zich zelve niets hebben, 
dat vleit of uitlokt: waarom 
volgt men dezelve dan ? waar
om zoo vele tegenkanting te
gen het gezag, dat dezelve 
veroordeelt ? waarom die voor
liefde voor degene,'welke er 
zich aan yerbinden? . '• • Is 
het jnogelijk , dat verlichte 
genootschappen, de aanmer
kingen niet gemaakt hebben, 
welke ik hier voorstel? dat 
zij zich als vrouwen hebben 
doen verschalken ? dat zij 
waarlijk die gevoelens heb
ben aangenomen ? Wat is toch 
hun doel? Ik meen het te 
kunnen onderscheppen; maar 
ik zal mij wel wachten , mij 
te dien opzigte te verklaren; 
den mogendheden , die er bij
zonder belang bij hebben, 
betaamt het zulks te voor-p 
zien, en indien zij kunnen, 
zulks te beletten." Vie du 
duc jo'OitLEAXS, doorM.L. 
M. D. M. 2e D.l UK. 231. 
» Het i s , zeide de dauphin, 
hertog van Bourgogne•-, in ee
ne eigenhandig geschrevene, 
en op bevel van LODEWIJK 
XIV,, in het licht gegeven 
memorie, eene zeer veree-
nigde kabaal, en gevaarlij» 
ker dan er ooit eene was." 
Vne du Dauphin,2e Wbh. 
228. De beroemde TALON, 
die advokaat-generaal, dien 

men als den wysgeer der ba
lie kan beschouwen , zeide 
in eene rede' tot de veree-
nigde kamers gerigt, den 23 
januarij 1687, dat het jan-
senismus, eene gevaarlijke 
factie was, die gedurende 
dertig jaren, niets verzuimd 
had, om het gezag van alle 
kerkelijke en wereldlijke 
magten» dié haar niet gunstig 
waren, te verminderen." Wij 
zullen dit artikel eindigen, 
met dé aanmerking van ee-
nen lateren schrijver (deab» 
BËRAULT-BERCASTEI. , Rist' 
de Vèglise 20e O-1), even 
zoo oordeelkundig voorde* 
steld, als vol waarheid. » De, 
ter volle uitstorting der barm
hartigheden des Heeren, óvei 
zijne Kerk, bepaalde dag was 
nog niet aangebroken. He* 
geloof des:waren geloavigetf» 
moest zelfs' op geheel nieu
we beproevingen worden ge-
steld. Het hugenotismus was 
niet zoo geheel afgekapt,0* 
BV kwam, uit deszelfs, z°0 

ongelukkiglijk vruchtbare 
stomp, een mesuw uitspruit* 
sel te voorschijn , in den be
ginne, zwak en kruipend, 
in het stof der scholen e» 
kloosters , het daglicht ver
mijdende,' en over dessselfs 
oorsprong blozende. Maar te 
vergeefs wilde het de scha
duw des geheims totover 
deszelfs naam verspreiden.' 
Wj den eersten trek van des* 
zelfs afbeeldsel, is er nie
mand, die het niet erkent f 
een uitspruitsel van het oal« 
vinisnms» hei verzacht o* 
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liever .verminkt calvinismus; 
het calvinismus eenvoudig 
van de goddeloosheid dersa-
cramentarissen ontdaan: voor 
het overige is er naauwelijks 
eene leerstellige punt, waar
in zijn patriarch van dien 
der calvinisten verschilt, dan 
alleen hierin, dat het ora
kel van Geneve, zelfs aan 
de kerkvergadering het ge
zag ontneemt, welk de nieu
we tak der hervorming , aan 
de herders weiger);, die de
zelve zaïnensteilen. Ieder 
een kan thans, de sekte noe
men , die, terwijl zij zich 
Voor eéne herschenschim uit
geeft, haren naam als eene 
beleediging opneemt." Zie 
ALEXANDER "VII., CLEMENS 

XI* , FlLLEAU , ; MoNTGERON , 
PARIS , MARANJDÊ, RICHER , 
VJSBGER.« 

JANSON, of JANSONtUS ( J A -
COJBUS) , te Amsterdam in 
1547 geboren , doctor te Leu-
*)en., Hoogleeraar in de god
geleerdheid, en deken der 
stiftkerk van den H. PETRUS , 
overleed den 20 Julij 1625, 
Er bestaat van bem: ï° Com-r 
mentariën op de Psalmen, 
in 4»} op het Hooglied, in 
gvo; op JOB, in fol.; op het 
Evangelie van den heiligen 
JOANNES, in 8vo; en op den 
Canon der Misse. -^-2.°Jnsti' 
tlttio catholici ecclesiastictz. 
—3° Enarratio passionis» — 
4° eenige Lijkreden. Te 
vergeefs zou men er de 
ware welsprekendheid in zoe
ken. De Commentariën op 

de H* Schrift, hetgene wat 
hij ovejr de liturgie heeft gen' 
leverd, bewijzen genoegzaam 
dat hij op verre, na de ver-
eischte kundigheden niet be
zat , om in dergelijken ar
beid te slagen. Verscheiden; 
schrijvers onder anderen de 
heqr DANÉS , zeggen , dat hij 
het gevoelen van BAÏUS;: om-
helsd had. Indieji JANSONIÜS 
eenigen tijd dit stelsel volgde, 
bestreed hij het later door 
verschillende thesis, die hij 
openlijk verdedigde; 

JANSSEN. Zie BrAAiiw en 
AliMEtiOVEEN. 

JANSON, — Zie FORBIN en 
J Ë N S O N . ':•'••'•" 

JANSSENS (HEBMANUS) , eeii 
rekolletinonnik, te Aniweri 
pen,in 1685 geboren bekleed
de al de waardigheden zijner 
orde y en overleed godvruch-
tiglijk te Antwerpen den 5 
April 1762. Men heeft hem 
te danken: 1° Prodromus 
sacer, Antwerpen , 1731 , in 
4 t 0 . Hüj geeft er regels in 
op, om de heilige Shrift te 
verklaren , eri toont de ge
breken der Vlaamsche verta* 
lingen aan. — 2." Esspla-

Jiatio rubricarum vnissalis 
romani enz., Antwerpen, 
2 dl.», in 8.vo Dit werk 
wordt meer op prijs gesteld> 
dan het voorgaande. 

JANUA of JANUENSIS (JO
ANNES DE). — Zie BALBI. 
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JANÜARÏÜS (Heilige), Bis-, 
schop van Benevento, was, 
volgens het meest algemee-
ne gevoelen ,.,' van Napels, 
Hij onderging den martel* 
dood» en werd, in het jaar 
305 , op eene mijl afstands 
van Pozzuolitof Puzzolo, 
gedurende de vervolgingen 
van DIO'CLETIANÜS/onthoofd. 
De vervoering zijner over* 
blijfselen naar Napels, had 
in het jaar 400 plaats; zij 
werden later in 825 naar 
Benevento overgebragt, en 
eindelijk den 13 Januari) 
1497 in de hoofdkerk; van 
Napels te rust gelegd. Er 
is in die kerk eene kapel, 
de Schatkamer genaamd, 
waarin men het hoofd van de
zen Heilige, met zijn bloed 
in twee zeer oude glazen 
ilescbjes bewaart. Het bloed 
is gestold en heeft eene zWart* 
achtige kleur. Wanneer men 
de ilescbjes in de nabijheid 
van het hoofd brengt, wordt 
het bloed vloeihaar, en op 
deze vloeibaarwording volgt 
eene overkoking. Zoodra men 
het bloed wegneemt, en het
zelve niet meer in tegenwoor
digheid van het hoofd i s , 
wordt het weder een vast 
iigchaam. Men verrigt de
ze plegtigheid met veel lui
ster, opdenfeestddagvan den 
H. JANÜARÏÜS, den l9Septem-
her, en op den eersten Zon
dag der maand Mei, op wel
ken dag men de vervoering 
van dezen Heilige van Poz-
zualinmrNapels viert. Paus 
PAUI,ÜS II . spreekt over de 

vlöeibaarwórding en de over» 
koking van het bloed van 
den H. JANÜARÏÜS , onder de 
regering van AtEONSUS I. van 
Arragon , in 1450. ANGELO 
GATo,die in 1474 bloeide, 
en andere schrijvers dier eeuw 
maken er melding van. De 
Protestanten hebben dit ver* 
schijnsel nooit -geloochend; 
verscheiden reizigers hunner 
gezindheid geven als oogge» 
tuigen verslag van hetzelve; 
hunne pogingen, om zdl ks, 
volgens de regels der natuur 
te verklaren, zijn tot dus verre 
vruchteloos gewees; zoo als 
zulks bewezen wordt, in eene 
verhandeling voorkomende in 
het Journal histo'riqiie et 
littéraire, van 15 November 
1779. Zie ook hetzelfde blad, 
15 Julij 1788, blz. 421 -
van 15 Mei, 1789, blz. 79. 
Nog kan mën raadplegen, 
BARONIÜS<4«««2» adan> 305, 
en Annot. ad Mart gr. Ro«t> 
ad 19 Sept. Pt? DBLAMfi 
RAXTDOLE, lil. Defide, B& 
XÈniCTUS XIV, De canonis, 
Ub. 4 } MBLCHTOII CORSXVSI 
Defens, miracul. adv. Dan' 
hawerum, en de Acla sanc 
torum, ie deel, Martiu 

JANÜARÏÜS. — Zie JANVIKB 

(AMBROSIUS). 

JANUS I , koning van ïti' 
lië, begon er te regeren» 
alvorens dat JENEAS er zie" 
kwam nederzetten. Hij tfas 
de zoon van APOÜIO en CREÜ' 
SA , dochter van EBECHTHEÜS » 
koning der Atheners. Xf 
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PHUS, echtgenoot van CREU-
SA , nam hem zonder hem te 
kennen , als kind aan. JANUS 
kwam met eene sterke vloot 
in Italië landen, beschaaf
de de volken dier gewesten , 
leerde hun de Godsdienst 
kennen, en bouwde opeenen 
berg, eene stad , die hij naar 
zijnen naam Janiculumnoem-
de. In den tijd , dat hij zijn 
bestuur onder onbeschaafde 
volken onderscheidde, land", 
d»- SATURNUS , door JUFITER 
uit- Arkadië verdreven in zij
ne staten, en werd er als een 
vriend: opgenomen. Na zij
pen doodlwerd JANUS als eene 
Godheid aangebeden, en deze 
was de eerste dergenen , wel
ke die volken aanriepen. Ro-
MUi.us liet te zijner eer in 
Rome eenen tempel bouwen, 
waarvan de deuren, in oor
logstijd geopend, en gedu
rende den vrede gesloten wa
ren ; van daar die schoone 
dichtregels van VIRGIMUS, 
waarin het gekluisterde oor-
logsgedrogt, zoo wel afge
schilderd wordt: • 

• ". • . * . Djras ferro et compa-
gibus arctis ' * 

. Claudentur JANI portie: furor 
improbus intus 

Saève sedens super ar ma, et 
centum vinctus athenis 

Posttergum nodis, fremethor-
ridus ore eruento. 

Zijn tempel had twaalf deu
ren, die de twaalf maanden 
des jaars beteekenden. Ge
denkpenningen , die in die bi
bliotheek van den koning der 
Franschen gevonden worden, 
stellen hemt met vier aange-

- J A P . 6 Ï 

zigten voor, die de vier, 
jaargetijden te kennen geven* 
Men schilderde hem gewoon-

. lijk af met twee nangezigten, 
eenen stok in de regtec en 
eenen sleutel in de linker* 
hand houdende. 'r!. 

JANUS PANNONIUS. - ~ Zie 
PANNONIUS. • 

JANVIER of JANUARIUS (AM-
Bïtosius), een Benediktijner 
te j$ainte< Suzanne, in liet 
Fransche Dept .• Moyenne* 
1614 geboren, maakte zich 
bekwaam jln de Hebreeuwsche 
taal. Na gedurende verschei
dene jaren met roem in zijne 
orde onderwezen te hebben, 
overleed hij te Parijs in de 
abdij van Saint-Gêrmain-des 
Prés, den 22 April 1682. 
Men heeft van hem: 1° eene 
uitgave der werken van P E 
TRUS DE CEMJES. De voor
rede dier uitgave, is die van 
Pater MABIELON.. •—-. 2° Eene 
Latijnsche Vertaling van het 
Hebreeuwsche Commenta-
rinm op de Psalmen van 
DAVID KIMCHI, 1669, in4w. 

JAPHET, oudste zoon van 
Noë, in het jaar 2148 vóór 
J, C. geboren had zeven zo
nen : GOMER , MAGOG , MADAÏ, 
JAVAN, THUBAL, MOSOCH en 
THIRAS, wier nakomeling
schap, volgens sommige ge
leerden , een gedeelte van 
Azië en geheel Europa be
volkte. Het is van dezen 
zoon van Noë, dat de dich
ters hunnen JAPHET, zoon 
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des hemels en der aarde , en 
koning der Thessaliërs ge
maakt hebben, die bij de 
Nimf ASIA, HESPER , ATLAS , 
EPIMETHEÜS en PROIMETHEUS 
verwekte. Dit ten minste 
i s het gevoelen van verschei
den mythologisten , hetwelk 
niets verbafcends bevat voor 
degene , die weten , dat de 
heilige Schrift en de oorspron
kelijke overleveringen , de 
bronnen zi jn, waaruit de 
heidenen aanhoudend geput 
hebben» Zie OPHIONEUS. 

JARCHAS , de geleerdste 
der Indische wijsgeerèn , 
Brachmanen genaamd, en 
volgens den heiligen HIERO-
NYMUS, eengroote sterrekun-
dige,' werd door APOLLONIUS 
van Tyane, toen. deze zich 
naar Indië begaf, in een en 
gouden leerstoel onderwij" 
zende gevonden. 

JARGH'Ï(SAI.6MON)., een be
roemde rabbijn, ook bekend 
onder de namen van RASÓHI, 
J A R K I , ISAAKI* zag het eer
ste daglicht te Troyes, in 
Champagne, in t l04 . . . Hij 
reisde door Europa, Azië 
en Afrika, en werd zeer be^ 
kwaam in de genees- en 
sterrekunde, in het Mischne 
en Gemare. Hij overleed te 
Troyes in 1180*. JVSen heeft 
van hem Commentarien op 
den bijbel, op het Misckne, 
het Gemare, het Pirke-
Avothy, die in den hebreen* 
schen bijbel van Amsterdam, 
1660, 4 dl.n in l2 .mo, ge

vonden worden. Zijne natie 
ontving dezelve met geest» j 
drift , en stelt dezelve nog 
grootelijks op prijs; maar 
men gevoelt Jigtelijk, dat 
deze achting weinig bewijst, ;. 
Zie JÜDA-KAKKADOSCH» 

JARD (FRANCÏSCÜS) , een i 
doctrinair»priester, te Bó* \ 
lêne, hiyAvïghon, in 1675 \ 
geboren , overleden in 1768, 
heeft met pater DEBONNAIKB 
in het licht gegeven: Beli* 
gion etc,\CfiristélijkeGodt* 
dienst, in den waren geest 
hater grondbeginselen over
wogen), 6 dl.n, in 12,fflo, | 
dat opgang heeft gemaakt. 
Zijne teerreden iSermons), ] 
in 1768Vin 5 dl.ninl2.™, ; 
in het licht gegeven, zijn ; 
minder geslaagd, omdat de 
stijl derzelve koel i s , \ en de 
inhoud niets nieuws aanbiedt» , 
Hij was een der hevigste en 
hardnekkigste appellanten» 

JARDIM, — Zie büJARDBf, 
en HORTA, 

JARDINS (MARIA." CATHABK 
NA DES), te Alen f on, in 

1640 geboren. Na drie ma
len gehuwd te zijn geweest» 
gaf zij zich aan den minnen* 
handel over» en leefde in 
dien staat tot aan haren dood» 
in 1683. Hare dicht- e» 
prozaïsche werken zijn in]* j 
deelen in l2,mo, gezamenlijk ! 
uitgegeven. Men vindtin 
dezelve verscheiden romans: f 
de Wanorden der lief Af i 
Afbeeldsel der mewchelijw 
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zwakheden ; Cleonice enz., 
enz.: beuzelingen met vuur 
geschreven , maar de meeste 
op eene al te vrije en vol
komen romaneske wijze* Zij 
hebben den smaak voor de 
breedvoerige romans doen 
verliezen, maar dien voor 
de goede werken in dat 
vak niet opgewekt* Ha-. 
re dichtwerken zijn nog be
neden hare proza» Hare ver
sificatie is ; zwak en kwij» 
nènd. Zij wordt somtijds 
naar haren eersten man me
vrouw DE VlLLEDIEir ge-i 
tioemd. 

JARED , jfoon van MALA-
iEëi,;, en jvader van HENOCH, 
dien hij in zijn 162,e jaar 
teelde. Hij overleed in den 
ouderdom van 962jaren, in 
het jaar 2582 vóór J . C., 

JARNAC (GUIDO CHABOT 
VAN) , is beroemd door de 
overwinning, die hij in 1547 
op LA GliaTEiGNERAYE behaal
de , en die aanleiding heeft 
gegeven tot het spreekwoord: 
Het is een Heek van JAR-
NAC, om eenen onverwacht 
ten slag aan te duiden, op 
welks afwering men niet be
dacht was. Men vindt den 
uitdagingsbrief dezer,beide 
worstelaars in de Essais sur 
Paris, I.e dl. De bijzon
derheden van het gevecht 
worden verhaald in het ar
tikel CHaTEIGNERAYE. (Men 
zie hetzelve.) Maar. eene 
voor JARNAC eervolle bijzon-

XIII. DEEL. 

derhéid, die men er niet. 
aantreft, is datkoningHEN
DRIK I I . , door de zedigheid 
van dien .heer ingenomen, 
zeide, terwijl hij hem om
helsde : Oij hebt als: een 
CJESAR gestreden en als een 
ARISTOTELES gesproken. 

JAROPOI. , hertog van Riof, 
eene stad van Ukrain, be
woog in J126 door zijne kwa
de raadgevingen, al de Rus
sische heeren, om in samen
zwering te treden tegen Bö-s 
IJESLAUS III . , koning van 
Polen. Onder voorwendsel 
van vriendschap, zonden de
ze een gezantschap aan dien 
koning, die zich eensklaps 
door zijne vijanden vond om
singeld. De palatijn van 
J&akau, die het bevel voer
de over het grootste gedeelte 
der Poolsche ruiterij, zich bjrj 
het eerste gerucht dier over
rompeling verwijderd heb
bende , zoo zond hem koning 
BOI.ESI.ATJS, niet minder ver
ontwaardigd over deze laf
hartigheid, dan over de trou
weloosheid dier verraders, 
een hazen vel, een spinrok, 
met vlas, en een koord. Zulks 
WEfö , om hem door deze zin
nebeelden te doen kennen, 
dat hij zich door zijne vlugfc 
aan eenen haas had gelijk 
gemaakt; dat hij veeleer de 
wapens der vrouwen, dan 
die der mannen moest voe
ren, en dat hij eindelijk, 
om zijne lafhartigheid, de 
doodstraf verdiende, hetwelk 
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het koord Tiem moest te ken- 1 
nen geven. De palatijn, 
door deze verwijtingen wan
hopend geworden, verhing 
zich in eene kerk aan de 
touwen der klokken: en se
dert dien tijd is de landvoogd 
van Krakau zoo wel in waar
digheid als in gezag, den 
palatijn altijd voorgesteld. 

JARÏUGS ( PETROS) , een je» 
«uit van Tulles, hoofdstad 
van het Fr. dept Corrèze, 
een vrij goede kanselrede
naar voor zijnen tijd, ver
liet zijne orde in 1647, en 
vlugtte naar Holland» • De 
staten-generaal legden hem 
eene jaarwedde toe. Deze' 
afvallige gaf kort daarna een 
verfoeijelijk werk in het licht r 
getiteld: de Jesuit op het 
schavot, in 12.n?o„ Dit is. 
een der bitterste schotschrif.: 
t en , welke de wraak heeft 
voortgeb ragt. Pater. PONTHE-
IIIER, ordebroeder van dien 
ellendeling, was toenmaals 
te 's Gravenhage bij eenen 
afgezant. Hij gedroeg zich 
met zoo veel beleid en voor-
zigtigheid, dat hij JARRIGE 
bewoog, om tot den schoot 
der kerk terug te keeren, 
In 1650 bij de jesuiten van 
Antwerpen zijnen intrek ge
nomen hebbende, schreef hij 
eene breedvoerige herroeping 
van al hetgene, wat hij in 
de Jetnit op het schavot 
gezegd had. Hij noemde dit 
stuk eene misgeboorte, wel» 
he zijn kwaad geweten ont
vangen, de zwaarmoedigheid 

gevormd) endê wraak voort-
gebragtr had. Deze herroe. "f 
ping werd te Antwerpen in 
1650, in l2sfflo gedrukt; er 
verschenen twee antwoorden | 
op dezelve in bet licht, vol * 
bitterheid en valsche redene- j 
ringen. JARRIGE, in Frank- j 
rijk teruggekeerd, Werd de 
keuze gelaten of, om weder ' 
in de maatschappij te gaan, 
of. als een wereldlijk pries- , 
ter te leVen. Hij koos deze j 
laatste partij , en begaf zich 
naat Tulle's, alwaar bij in 
1670 overleed. 

JARRY (LAURENTIUS JÜIW. 
WARÖ '-'tiert , in 1Ö58, te Jar
ry , een dorp in het Fr. dep.* 
Charente inf. geboren', wijd» 
dé zich reeds vroegtijdig aan 
den kansel en de dichtkunde j 
toe. Hij predikte met toe
juiching te Parijs en elders; 
en, ofschoon eeri middelma' 
tig dichter zijnde,-Werkte j 
hij etihtejrin datvakzöpweli j 
dat hij tweemalen in 1679 en { 
in 1714. door de Fransche > 
akademie bekroond werd. 
De schrijver der Henriade, 
toenmaals zeer jong, dong 
in dit laatste jaar mede naar 
den prijs, doch werd door 
den abt DU JARRÏ overwon* 
nen. Het bekroonde dicht-
stuk, vrij middelmatig niet 
betrekking tot het dichter
lijke, was daarenboven nog 
ontsierd door eene vrij zon* 
derlinge vergissing in "ei ) 
natuur- en zelfs in het een
voudige aardrijkskundige» 
Een zijner dichtregels begon 
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met Póles glacéSy Irulans 
etc. {Ijskoude, verzengde 
polen enz.). De overwin
naar en. zelfs de kunstreg-
ters werden in den tijd in 
een zeer bespottelijk daglicht 
geplaatst, vooral door dèn 
overwonnene, die nooit ver
geven heeft aan degene* die 
boven hem verkozen werden, 
of aan degene, die deze voor
keur gedaan hebben. In 
1683 deelde DU JARRY den 

Srijs der akademie met IA 
IONNAYE. Daar de beide 

stukken een gelijk aantal 
stemmen wegdroegen, zoo 
liet de akademie twee ge
denkpenningen slaan, elk ter 
helft der waarde van den ge
wonen prijs, die aan de bei
de schrijvers werden uitge
reikt. Men heeft van nu 
JARRY: 1.° des Sermons etc. 
(Leer-, lof en lykreden), 
4 dl.n in 12.mo, die zonder 
eene verdienste van den eer
sten rang te bezitten, echter 
vele schoonheden aanbieden, 
onder anderen, de Lijkrede 
van FLÊCBIER. — 2." Re-
cueil etc. (Verzameling van 
onderscheidene stichtelijke 
werken), Parijs, 1688, in 
l2rao. —• 3.° Poésies etc. 
(Christelijke en zedelijke 
heldendichten), Parijs, 1715 
in 12.mo, t|e versbouw der-
zelve is zwak. — 4.° Mi*-
nistère etc. {Evangeliedienst 
of Overwegingen over de 
Kanselwelsprekendheid), in 
12.mo, parijt, 1726 5 vol 
goede Overwegingen. Hij 
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overleed in 1730, ïn zijn© 
priorij van Q« L« V» du 
Jarry, in het diocees vant 
Saintesi 

JARS (GABRIBI.) , te Lyoh 
in 1732 geboren, openbaar
de , daar zijn vader een be
langhebbende in de mijnen 
van het Lyonnesche was , 
reeds vroegtijdig smaak voor 
de kennis der metalen. De 
heer TRUDAINE, die er ken
nis van droeg, deed hem bij 
de administratie van bruggen 
en wegen opnemen. Hij put
te aldaar de tot het doel, 
Waarvoor men hem bestem
de, vereischte kundigheden; 
het was dat namelijk, ont 
de uitdelving dermijnen van 
Frankrijk, door het onder
zoeken dier kunstbewerking 
bij vreemdelingen tot volko
menheid te brengen. In 1757 
bezocht hij met den heer 
DUHAMBT. de mijnen van 
Dnitschland, en in 1760 die 
van het noorden, In; 1768 
werd .hij als lid der akade
mie van wetenschappen op
genomen , en hij overleed in 
1769. Zijn broeder heeft, 
onder den titel van Vayages 
métallurgigiies, hyon, 1774 , 
in 4 . t 0 , een zeer geacht 
werk, zijne waarnemingen 
in het licht gegeven. 

JASON, Koon van J3SON en 
ALCIMEDIS. Bij zijn overlij* 
den liet MSON hem onder 
de voogdij schap van zijnen 
broeder PELIAS, diehemaan 
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den Centauris CHIRON ter f 
opvoeding gaf. Deze p r i n s , ' 
groot geworden zijnde , won 
zoodanig de toegenegenheid 
der volken, dat PEMAS alle 
moeite in het werk stelde, 
om hem van kant te helpen, 
ten einde zich van den troon 
te verzekeren. Hij overreed" 
de JASON , de verovering van 
het gulden vlies te onder
nemen, hopende, dat hij 
daarvan niet terug; zoude ko
men. Nadat het gerucht van 
deze onderneming zich alom 
verspreid, had, wilden de 
Grieksche vorsten er deel 
aan hebben. Zij vertrokken 
onder zijne standaards naar 
Colchis i alwaar dit vlies aan 
eenen boom opgehangen was , 
en door eenen gedrogtelijken 
draak verdedigd werd. Men 
noemde hen Argonauten, 
naar den naam van hun schip 
Argo genaamd. Zoodra JA-* j 
SON 'm Colchis was aange
komen, verbond hij zich aan 
MEDEA, eenetooveresse, die 
hem een kruid gaf, om den 
draak te doen inslapen» Hij' 
doodde dit gedrogt, nam het 
vlies mede, en kwam terug 
om het aan zijnen oom PE-
liUS aan te bieden. Hij had 
benevens zijnen buit, ME* 
DEA medegenomen, aan wel
ke hij denzelven te danken 
had; maar zijne liefde en 
schijnbare erkentenis over
leefde niet lang aan den 
voorspoed , die er het voor
werp van was. Zich naar 
CRÉON , koning van Corinthe 
begeven hebbende, verliet 

. S. -

hij zijne weldoenster, oni de 
dochter van dien koning te 
huwen (zie CBEUSA). ME
DEA verbitterd (na aan de 
dochters van PÉMAS te heb
ben aangeraden , van haren 
vader te vermoorden en hem 
in eenen koperen ketel te 
koken, haar met de hoop 
voedende, van hem daardoor 
te verjongen), vermoordde 
vervolgens zelve de kinde-
ren , die JASON bij haar ver-
Wekt had, en diende hem 
dezelve stuksgewijze op een 
feestmaal voor. Na daaren
boven de geheele koninklijke 
familie van GRÉON , behalve 
JASON, dien, zij liet leven» 
om hem aanhoudend nieuwe 
kwellingen te verwekken, 
vergeven te hebben, redde 
zy zich in de lucht op eene 
kar , door gevleugelde dra
ken getrokken. ïntusschen 
maakte JASON zich van yol-
oAiv meester, alwaar hij zij' 
ne overige levensdagen ge* 
rastelijk regeerde. Daar deze 
geheele gewaande geschie
denis 69 jaren voor het be
leg van Troje valt (waarvan 
de wezenlijkheid nog eeB 

raadsel is) , zoo begrijpt men 

hoe weinig dezelve de aan
dacht , der nnar waarheid
zoekende lezers verdient» 
Vele mythologisten hebben 
er vermomde daadzaken en 
personen in wanen te zien, 
en hebben er verscheiden 
verklaringen, doch in bet 
algemeen niet zeer voldoen* 
de, van geleverd. 
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JASON de Cyrener, schreef 
de Geschiedenis der Macha-
beërs , in 5 boeken. Zie 
II Machab. I I . 24. 

JASON , broeder van ONIAS ,. 
hoógepriester der Joden , 
kocht van ANTIOCHUS E P I » 
PIIANES het hoógepriester-
schap en beroofde er zijnen 
broeder van, in hét jaar 175 
vóór J . G. Zpodra hij er 
roede bekleed w a s , trachtte 
hij de dienst des Heeren in 
Jeruzalem te vernietigen; 
maar naauwelijks had hij die 
waardigheid twee jaren uit
geoefend , of MJENELAÜS uit 
hét geslacht van BENJAMIN , 

• ligtte hem op zijne beurt 
den voet, door ANTIOCHUS 
niet eene grootere som om-
tekoopen. JASON genoodzaakt, 
om voor hem te zwichten , be
gaf zich naar de Ammoni ten. 
Hij hield zich aldaar verbor
gen , tot dat het gerucht van 
den dood van EPIPHANES zich 
verspreid had, alstoen ver* 
liet hij zijne schuilplaats, 
trok Jeruzalem gewapender
hand binnen, waaruit hij 
MENELAUS verdreef en aller
lei vijandelijkheden ten op-
zigte van de burgers uitoe
fende. Nadat het gerucht 
van den gevvaanden dood des 
konings gelogenstraft w a s , 
was hij genoodzaakt, de stad 
te verlaten, en dwaalde eeni-
gen tijd onder de Arabieren, 
van waar hij zich naar Egyp
te begaf. Wijl hij zich al
daar niet veilig waande, be» ' 
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gaf h$ zich naar Lacedemonr 

als naar eene in bondgenoot-
schapstaande s tad , maar hij 
overleed aldaar op eene el
lendige wijze, en in zulk 
eene verlatenheid * dat nie
mand de zorg van zijn graf 
op zich wilde nemen. 

JASON van The$salonicaf 

nam den heiligen PAULUS 
in zijn huis op. De Jo
den der stad deden het volk' 
aan het muiten s laan, en 
kwamen op het huis- van 
JASON aanvallen, met oog
merk om JPAUI-US en SII,AS 
Wegte voeren. Dezelveaiei 
gevonden hebbende, grepen 
zij JASON aan,, en leidden 
hem voor de overheden , die 
hem ontsloegen , na voldoen
de verzekeringen van hem 
te hebben ontvangen. Het 
schijnt door den brief aan 
de Romeinen [XVI . 2 1 } , dat 
JASON een bloedverwant van 
den heiligen PAULÜS was. 
De Grieken maken hem tot 
bisschop van Tharsus in Ci~ 
licië en vereeren zijne ge
dachtenis op den 28 April . 

JATBE (MATTHEÜS), een 
religieus, der 13.e eeuw, van 
wien me» twee belangrijke 
werken in Grïeksche verzen 
heeft, in eene versmaat, die 
geschikter voor de dicht- dan 
voor de toonkunst is . Het 
eene handelt over de getij
den der Kerk vanKonslan-
tinopel, en het andere over de 
officieren van het paleis der-
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zelfde stad. Pater GOAR Hei 
dezelve in 1648, in het 
Grieksch en Latijn, met aan-
teekeningen, in fol. drukken. 

* JAUBERT (de abt PETRUS), 
pastoor van Sestasy te Bor-
aeaux,in 1715 geboren. 
Hij beoefende de letteren, 
terwijl hij tevens de pligten 
van zijn ambt vervulde. Hij 
heeft nagelaten: 1.° Eene 
Vertaling [in.'het Fransen)' 
der wérken van AUSONIUS , 
1769, 4 dl.n.in l2.mo, met 
den tekst. — 2.° üiction-
naire etc. (Algemeen bere
deneerd Woordenboek der 
kunsten en handwerken), be
vattende derzelver beschrij
ving en de Politie derFran-
sche en vreemde fabrijken , 
Parijs, 1773, 5 dl.Ji.in8.vo 
Eigenlijk gezegd heeft de 
abt JATJBEHT dit reeds be
kende jvverfc met drie deelen 
vermeerderd, len heeft er de 
geschiedenis van elke kunst 
en die, welke aan de eerste 
uitgave ontbraken, bijge
voegd. Een groot gedeelte 
der artikels wordt er met 
vele uitgebreidheid en dui
delijkheid behandeld; eenige 
andere schijnen met al te 
veel overhaasting te zijn za-
mengesteld* — 3 . ° Causes 
etc. {Oorzaken der ontvol
king en middelen, om erin 
te voorzien), tonden, en 
Parijs, 1767, in l2.mo __ 
4.° E loge etc. (Lofder .bur
ger hj'ke afkomst), Parijs, 
176Ö, in 12.mo De begaafd-
heden, de zachte inborst, 
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het wijze gedrag' van den 
abt JAUBERT , verdienden heru } 
de achting zijner vrienden, j 
die zijhen dood betreurden, j 
in 1780 te Parijs voorgeval- l 
len, werwaarts hij zich be- j 
geven had , om zich geheel 
en al aan de beoefening der 
letteren toetewijden. 

' ' • • ' . ' • " \ 

JAUCOURT (de Bidder 1> 
DEWUK DE), te Parij's, m 
1701 geboren, beoefende de 
geneeskunde ónder BOERHA- | 
VK, en ontving te Lepdeiiy ] 
den doctoralen hoed, of« j 
schoon, zeide hij, besloten, | 
van uit dezen stap geen an- j 
der voordeel te trekken , dan • 
dat van de ongelukkigen te , 
kunnen ondersteunen» De j 
Stadhouder wilde hem in 
hoedanigheid van edelman en 
hp.farts * • naar 'sQravenkage 
lokken; maar de .hoofsche 
beloften waren niet in staat 
op eenen man indruk te ma* .) 
ken, » zonder behoeften, i 
zonder wenschen, zonnet j 
eerzucht, zonder kuiperijen, > 
en die zich zelven belooft 
had , zijne rust te verzeke
ren , door de vergetelheid 
van zijn aan de studie toe
gewijd leven." Het is "P 
deze wijze, dat JAUCOURT 
zich zelven afschildert; zijn 

leven heeft getoond, dat het j 
afbeeldsel vrij gelijkend is» 
Zijne studiën "bepaalden zie" 
nïet tot de geneeskunde; oe 
oudheden , de zeden der vol' , 
ken , de zedeleef, waren oo» 
de voorwerpen zijner beoeie* 
ning. Men heeft van hen»! 
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l»° Recherches eto»{Naspo* 
ringen over den oorsprong1 

der fonteinen) , in 4.£° — 2." 
Vertaling, in het Latijn, 
over het zintuig des gehoors, 
door DO VEHNEY, in 4. t0 —' 
3.° lieven van LjEimixz. 
Hij werkte ook mede aan de 
uitgave van het Museeum Se-
besannm, met den schrijver 
van dat werk (Zie SEBA — 
ALBERTÜS — ) , en was me
de verbonden aan de schrij
vers van de Bibliothèque rai~ 
sonnée van het begin van dat 
dagblad tot in .1740; maar 
hetgene, wat hem meer roem 
heeft verworven , is de dienst 
welke hij aan de onderne
mers der Encyclopédie^ heeft 
bewezen. Hij alleen heeft 
het twee derde gedeelte de
zer uitgebreide compilatie 
geleverd: zijne artikels zijn 
gekenmerkt door naauwkeu-
righeid, orde, eenen onge
dwongen en aangenamen stijl. 
Zijn ijver voor deze gewaan
de verzamelplaats der men-
schelijke kundigheden , heeft 
hem niet medegesleept tot 
die hoogdravende en dikwerf 
onchristelijke taal der meeste 
Encyclopedisten; men zegt dat 
hij zich over hunne ondank
baarheid te beklagen had : 
Wat hier ook van Wezen mo
ge , de Ridder PEJAUCOURT, 
zou zijnen roem vermeerderd 
hebben, indien hij in de 
keuze der bouwstoffeen ge-
strenger ware geweest, en 
indien hij de bronnen had op
gegeven, waaruit hij dezel

ve putte; of liever, hij zou-
in de achting der welden-
kenden hebben geWortrten r 
indien hij zijne kundigheden 
afzonderlijk in het licht ge-' 
geven, en zich niet met die 
mannen verbonden had, die , 
zelfs volgens het hoofd de
zer onderneming de goede en 
kwade ,A de uitmuntende en 
verfoeyelyke dingen, opeen 
gestapeld hebben* Hij had
een , hexicon ritedicumitni' 
vérsale zamengesteld j , 'maar 
dit handschrift op het punt,, 
om te Amsterdam in 6, dl»» 
in fol. gedrukt te worden , 
verging met het schip, dat 
hetzelve naar Holland zou
de overvoeren. Hij overleed-
te Campiègne in 1779» £On» 
der de talrijke titels, welke-
hij aan de Encyclopédie le
verde , is het beste heö ar
tikel Parys, waarin hij, door 
eene wel voorgedragene zin,-
speling bewijst» dat het ka
rakter der inwouers diep stad 
aan dat der Athener* gelijk 
is<} 

* JAÜPPRET- (GrASPARÖ! Jb=-
ANNES ANDREYS JOZEF), bis
schop van Melz, werd te 
Roque - Brwsane, in Pro» 
vence, den 13 December 173£>> 
geboren. Na zijne »tudi£n 
aan de universiteit van Aios 
volbragt te hebben , omhels
de hij den geestelijken staat» 
werd tot domheer van de 
stiftkerk van Aulps benoemd, 
en kwam vervolgen» te Pa-
rijs, met oogmerk,. out zich 
4' 
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aan het prédifcambttoetewij-
<Jen. Hij begon met roem 
onder toezigt van den abt 
BE BOÜLOGNE, zijn' landge
noot en vriend; hij had zich 
reeds roem verworven, toen 
de omwentelingzijnen ijver en 
zijne werkzaamheden kwam 
storen, Zich zeer sterk te
gen de burgerlijke constitu
tie der geestelijkheid ver
klaard hebbende, werd JAUP-P 
FRET genoodzaakt, om zich 
aan de vervolging te ont
trekken, eerst naar Orleans 
en vervolgens naar Provence 
te vlugten, waar hij gedu* 
rende verscheidene jaren zijn 
verblijf hield. Na den 9 
thermidor, nam hij de be
zigheden van zijn ambt We
der waar, gaf onder het be
wind van het directorium; 
een groot aantal geschriften 
in het. licht;, geschikt, om 
het geloof der geloovigen 
weder optewekken , en was 
gedurende eenigen tijd een 
der redacteurs der 'Gods-
dienstige jaarboeken (Anna-
les religieuze*), die in dat 
tijdvak het dagblad waren , 
der niet beêedigde priesters. 
Na bet concordaat, tot groot
vicaris van den heer DELOR-
RY, bisschop van la Bochel-
Ie benoemd zijnde, ging hij 
vervolgens in deze waardig
heid , onder den kardinaal 
FESCH , tot het aartsbisdom 
Lyon over, waar zijn ijver 
voor de godsdienst zich'met 
eene nieuwe geestdrift open
baarde. Hij stichtte, of deed 
vele uttige gestichten her

leven, zoo als; seminariëni 
christelijke scholen en con-
gregatien , zonder dat deze 
zorgen hem verhinderden 
voorttegaan, om verschillen
de schriften, over godsdiens» 
tige onderwerpen, in bet 
licht te geven. Vervolgens 
door den kardinaal FESCH 
naar Parijs beroepen, om de 
bedieningen ,van vicaris-ge
neraal van bet groot aalmoe
zenierschap waar te nemen, 
begunstigde er JAUFFRET, e« 
ven als te Lyon, verschei
dene godsdienstige gestich
ten. Hij werd een,der ka-
pellaans van het kasteel der 
Tiiileriën, en had dezen ti
tel tegen dien van aalmoe
zenier verwisseld ., toen hij 
in'1806. tot bisschop van Metz 
benoemd werd. Tot de bis
schoppelijke waardigheid be
vorderd , verdubbelde bij in 
ijver en werkzaamheid, in 
het daarstellen der seminar 
rië'n en alle gestichten, ^,e 

nuttig konden zijn voor bet 
welzijn der godsdienst. Hij 
nam eerst in zijn eigen, pa* 
leis al de studenten op, die 
zich tot den geestelijken staat 
bestemden, verkreeg vervol
gens'' van de regering al de 
noodige gebouwen, en na 
verloop van eenjaar, telde 
men reeds bij de zevenhon
derd seminaristen in zijn di
ocees. Behalve de zorgen, 
die hij aan de ontelbare stich
tingen toewijdde, die in zij" 
diocees tot stand werden ge" 
bragt, hield hij zich niet 
minder met de andere ge* 
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deelten van het bestuur be
zig; hij bezocht de paro-
chiën, onderrigtte zijne kud
de dooi" even zoo wijze als 
welsprekende redevoeringen, 
en verzuimde geen middel, 
om hen de pligten der gods
dienst te doen eerbiedigen 
en te beminnen. De titel 
van aalmoezenier, dien hij 
aan het hof had , verpligtte 
hem van zijn diocees te ver
laten, om té Parijs te; ko
men. In 1810 werd hij tot 
lid verkozen van den stoet, 
die de aartshertogin MARIA 
Ï.0UISA te gemoet gezonden 
werd, en was, in eenige 
omstandigheden, de biecht
vader van deze vorstin. Den 
5 Januarij 1811 tot aartsbis
schop van Aix benoemd, be
gaf JAUPFRET zich naar deze 
Stad, maar geene bullen voor 
dezen stoel hebbende kunnen 
verkrijgen, verliet hij den-
zelven in 1814, om dien,, 
waarvan hij tot dusverre den 
titel behouden had, ander
maal in bezit te nemen. De
ze prelaat overleed te Pa
rt)'», den 12 Mei 1823, in 
den ouderdom van 63 jaren. 
Zjjn ligchaam is naar Metz 
vervoerd, en in de hoofd
kerk dier stad ter aarde be
steld. Onder de werken, 
die hij in het licht heeft ge
geven, zijnde voornaamste: 
1.° De la Beligion etc. (0 -
ver de godsdienst in de na* 
tionnale vergadering: wijs-
geérige en staatkundige ver* 
handelingen). —2,° Du Cttl-

E 

te etc. {Over de openbare 
godsdienstoefening-, of over 
de: noodzakelijkheid der o-
penbare godsdienst en van 
de uitnemendheid der cathó-
lijke godsdienstoefening in 
het bijzonder)) 1795, 2 dl.n 
in 8.vo, derde druk, 1815' 
Dit werk kwam eerst bij 
uittreksel in het Jicht, inde 
Godsdienstige jaarboeken.—-
3.° Les Consolatiohs etc. 
(De vertroostingen of uit
gelezens verzameling van al 
hetgeen Wat de rede en de 
godsdienst voor troost kun
nen aanbieden voor de on-
gelukkigen), 1796, 15 dl." 
'in 18 nio Men heeft uit dit 
werk getrokken, De ver
troostingen der goddelijke 
schriften, 3 dl.n in l 8 . m o , 
en Over den zelfmoord, 2 
dl n in 18.«o — 4.° Vadora* 
teur etc. (De aanbidder in 
geest en waarheid, of De 
oefeningen van het christe-
lijkejeven, volgens dengeest 
van JjESvs CBMSTUS en van 
Zijne kerk geregeld), 1800, 
3 dl.n in 18>> — 5.° Des 
services etc. (Over de dien-
sten, welke de vrouwen aan 
de godsdienst kunnen bewij
zen f een werk gevolgd door 
het leven der in dat geslacht 
beroemde Fransche vrouwen 
in de X.V1I. eeuw), 1800, 
in 12.no— 6.° Examen etc, 
(Bijzonder onderzoek van 
verschillende onderwerpen 
tot het gebruik der zusters 
die zich aan het kosteloos 
onderwijs i of tot de bedie-
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ningen van dienstmaagden 
der armen toewijden) , in 
Ï2,ino— 7.° Meditations etc. 
( Overdenkingen over het lij» 
den des kruises van onzen 
Beer J. C. door eene on» 
derrigting over de aflaten 
gevolgd), 1800, in 1 ÜMo —• 
8." Memoires etc. (Gedenk-
schriften om tot de geschie
denis der godsdienst en der 
wijsbegeerte op het einde 
der XVIJJ eenw te dienen), 
Parijs, 1803, '2dl." in8,vo 
(naamloos). — 9.° Entretu 
ens etc. {Gesprekken over
hel sacrament des Vormsels), 
1809, in 8.vö ~ 10.° he 
paradis etc. (De lustkof der 
ziele), nit het Latijn ver
taald van HoRSTïüs, 2 dl.n 
il» 12 mo JATJFFRET heeft ook 
een groot Werk over de gods» 
dienst nagelaten , waarvan er 
slechts een zeer gering aan
tal exemplaren gedrukt en 
iliet in het Jicht gegeven zijn. 

JAUJFFRÖI (STEPHANUS), 
priester der Christelijke leer, 
te Ollioules, in het diocees 
van Toulon geboren, en den 
30 Mei 1760 overleden, was 
vol deugden en kundigheden. 
Men heeft van hem; 1°.Sy
nodale statuten der Kerk
vergadering van Mende, in 
1738 gehouden, 1739, in 
8.VP ~~ ü.9 Conferentiê'n van 
Mende, 1761, in 12."»° 

J A U M (AUGÜSTINUSFRAN-
CISCITS) , te Orgelet in Fran-
.c&e-Comtégeboren, deed zich 
tot doctor in de geneeskunde 

aannemen, en was hoogleer* 
aar in de Syrische taal, aan 
het koninklijk collegie van 
Parijs. Hij heeft [in het 
Franschj vertaald. l.° Heel
kundige bewerkingen van 
JSCHARP, 1742, in l2.mo-2.° 
(kritische nasporing over de 
heelkunde van denzeifden, 
1751, in 12.mo — 3.° Ge
schiedenis der Sarrticétten 
van OCKtEY, 1748, 2 ëfi 
in 12.mo ~_ 4.? Verhande
ling over de Venutziekten 
van ASTRUC, 1740, 4 dl.» 
in 12.rao —. 5.0 Verhandelin 
over de windziekten van COM-
BALUSIER, 1754, 2 dl." in 
12.mo — 6.°. Verhandeling 
over de aamborstig heid van 
F™>YER,1761;inI2.fflo Desse 
geleerde bezat zeer verschei
den kundigheden, en zijn6 

vertalingen zijn in het alge; 
meen zeer naauwkeurig. Hjj 
overleed in 1757, oud 50 
jaren. 

JAUSSIN (LODEWIJK AMA"* 
DUS), artsenij bereider a-*a 

suite, van het Jeger van 
Corsiha, maakte zich bij h«{ 

publiek hekend, door Ge
schiedkundige gedenkschrif
ten , over de voornaamste 
gebeurtenissen op dat eiland 
voorgevallen, 2 dl.ninl2.m0 

1759. Ofschoon dit werk 
slechts eene slecht gekozene 
compilatie i s , komen er ech
ter belangrijke nasporinge" 
en zaken in voor. De G8" 
schiedenis der omwentelin
gen van Corsika, door den 
abtGERMANÈs, Parij*, 1776» 
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3fdl.« in T2.mo, heeft deze 
gedenkschriften in de verge
telheid doen vervallen. Nog 
bestaat er van JAUSSIN eene 
Verhandeling over de parel 
van CLEOPATRA, in8.vo;en 
eene andere over de scheur
buik , in 12.mo Hij overleed 
te Party», in 1767. 

JA VAN, 4..e zoon van JA« 
PHET, was de stamvader der 
JoNiëRs, of Grieken, die 
Klein-Azië bewoonden. Hij 
had tot zonen EMZA, THAR-
SIS , CETTHIM en DoiUNiwof 
RHODANIM, die Elis, Cili' 
cië, Macedonië en Rhodus 
bevolkten. 

JAVEÏIÏ.0 (CHRYSOSTOMÜS) , 
een geleerde Italiaansche Do-
monikaner, onderwees met 
veel roem tè Bologna, de 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid , en overleed in 1540. 

• Men heeft van hem: l.°Eene 
"Wijsbegeerte. — 2.° Eene 
Staatkunde. . ~ 3 ° Eene 
Christelijke huishoudkunde. 
—- 4.° Aanteekeningen op, 
PjmpoiïAZZt. — 5.° Andere 

^werken, in 3 dl.n in fol. 
gedrukt, Lyon, 1567, en 
in ^.vo, 1574. Al deze voort
brengselen zijn middelmatig 
goedX 

* JAV^GUES (KAREL), in 
1759 te bellegarde in het 
Fransch Dép.t Creuse, ge
boren , was\ deurwaarder, 
toen hij in het begin der 
Franscbe onlusten, niet woe
de de partij der omwenteling 

, omhelsde* Kort vóór den. 
dood van LODEWIJK XVI. , 
werd hij tot afgevaardigde 
bij de conventie benoemd ; 
hij stemde in dezelve voor 
den dood van dien vorst bin
nen de 24 nren. Hij be
krachtigde en stelde de he
vigste maatregelen voor, 
moedigde de overdrevenste 
demagogen aan, predikte 
moord en plundering, en 
zeide openlijk, » dat het in 
eene republiek eene deugd 
was, zijnen eigen broeder 
aan te klagen." Hij werd 
met C0M.0T naar het leger 
gezonden, dat hyon bele
gerde ; en in zijne hoeda
nigheid van commissaris, 
had hij met zijnen hem waar-
digen ambtgenoot deel aan 
de vernielingen , moordtoo-
neelen enz. die hunne in
trede in die ongelukkige 
stad kenmerkten. Hij her
stelde er dadelijk de club 
der Jakobijnen. Zijne wreed
heid verwierf eene verschrik
kelijke beroemdheid, en de 
Verschrikking ging hem voor
uit, toen hij aan het hoofd 
van een revolutionnair leger 
de departementen van Ain 
en Loire doorkruiste. Te 
JFleurut, rigttehij eeneregt-
bank op, uit buitensporige 
en bloeddorstige mannen za-
mengesteld, ten einde zijne 
afschuwelijke bedoelingen te 
ondersteunen. > Mijn vriend , 
zeide hij tot een dier ellen
delingen , de Sant- Culottes, 
moeten van den oogenblik 
gebruik maken, om hunne 
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belangen te behartigen; laat 
dus al de rijken guillottine-
ren en gij zult rijk worden/' 
Hij gaf hun een verschrik
kelijk voorbeeld, door deze 
gruwelijke grondregels in 
uitvoering te brengen, en 
de uitroeijer der steden te 
worden. Hij verspreidde de 
verschrikking en de rouw 
in al de familiën , en ant
woordde , aan de moeders, 
aan de echtgenooten, aan de 
dochters der gevangenen , 
die derzelver bevrijding kwa
men verzoeken : » Zij zullen 
ontslagen worden, wanneer 
zij zullen betaald hebben." 
Zij trachtten aan zijne heb
zucht door de moeijelijkste 
opofferingen te voldoen,; ont» 
vingen de beloften , dat de 
gevangene, in welken elk 
van haar zoo veel belang 
stelde, den volgenden dag 
zoude ontslagen worden , en 
den volgenden dag zond hij 
hem naar het schavot, zich 
van het overige j wat hij 
nog bezat, meester makende. 
Toen hij eens zag, dateene 
dier vrouwen, welke hij zoo 
wreedelijk bedrogen had, in 
onmagt was gevallen, riep 
hij al lagchende uit: "» Die 
B . . . . . . . . . spelen de mal
loten; ik zal-eens eene guil
lotine laten komen, dat zal 
haar wel weder tot zich zel-
ven brengen." Hij onder
scheidde zich te Bourg door 
dezelfde moedwilligheden, 
gaf zich aldaar, even gelijk 
overal aan de dierlykste uit
spattingen over, terwijl hij 

de kerken, en de familiën der 
door hem gevallen slaglof• ) 
fers uitplunderde. Men zegt, 
dat hij te Saint Eiienne, 
de dochter van eenen over-
heidspersoon verkrachtte, 
dien hij op denzelfden dag 
had'doen sneven. Deze laf- I 
hartig gruwelijke daad, gaf 
aanleiding tot eenen opstand 
tegen hem; maar het gelakte 
hem, om te ontsnappen. In 
de bacchusfeesten, welke hij 
te Macon vierde, dronk hij 
zich dronken, uit de gewijde 
vaten, welke hij geroofd had, 
Een zoo wreed gedrag scheea 
(en zulks moet zonderling 
schijnen), zelfs COUTIION te
gen hem op te winden; en 
in Februarij 1794 beschul* 
digde hij JAVOGÜES , van zij* 
ne zending niet de wreedheid 
van eenen NERO uittevoeren. 
Te Parg$ teruggekeerd, gaf ; 
JAVOGÜES verslag van zij" 
gedrag: niemand morde, en 
hij regtvaardigde zich ISgte-
lijk, voor zijnen beschuldiger. 
Hij betaalde deze verzoening» 
en zij eindigden, met zic'» 
in den boezem der convent/? 
te omhelzen . . . . v'""en .de,/--
conventie juichte hen /top» 
Aan de grondbeginselen en 
aan de partij van ROBESWER* 
BE verbonden, onderscheidde1 

zich JAVOGÜES op de dagen 
van den l .e , 3 .e en 4«e/"•«»'-
aial ( 2 0 , 2 2 en 23 Mei)-
Ondanks den slechten ai'" 
slag van dezen niéuwen op
stand, door de Jakobijnen 
tegen de conventie gerig1» 
en ondanks den val der pa** 
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tij "fo Montagne, vervolgde 
JAVOGUES steeds zijn stelsel 
van verschrikking, en ver* 
Zekerde al t i jd,» dat de re
publiek zich niet zoude be» 
vestigen , dan op de lijken 
der koningsgezinden en der 
gematigden.'' Den 1 Junij 
ais medepligtige van dien 
ttpstand beschuldigd, en Ja-
ter in de amnestie begrepen, 
was hij op nieuw een der 
bewerkers van de muiterij 
in het kamp van Grenelle 
(9 üüept.). Men veroordeel
de hem, om deïi 9 Octoher 
1796 gefusileerd te worden, 
en onttrok zoodoende aan den 
beul het hoofd van een' der 
eerlooste schurken. JAVO* 
GUES bezat niet de minste 
opvoeding; zijn toon, zijne 
taal, zijne manieren » zijne 
gewoonten zelfs, maakten 
hem geschikt, om onder de 
heffe des volks den toon te 

* geven. 

JAY(CI,AUDIUSI.E), JAIUS, 
te Annecy in Savootje, ge
boren , een der eerste mede-
gezellen van den heiligen 
IGNATIÜS, voegde zich in 
1535, reeds priester en god
geleerde zijnde, bij dezen 
heiligen ordestichter. In 
1540 werd hij metNicotAAs 
BOBADILLA naar Duitschland 
gezonden, om er aan de hand? 
having van het Caholijke 
door de ketters aangevallen 
geloof te werken* BOBADII,-
IIA, genoodzaakt zijnde dat 
land te verlaten, 'wij 1 hij 
«iet al te veel ijver het In» 

terim van KAREL V. had aan
gerand, zoo bleef JAIUS al
leen met deze uitgestrekte 
zending belast. Hij kweet 
zich van dien last met eenen 
schitterenden roem te Worms, 
Regensburg•, Ingolstadt, 
Augsburg f maar vooral in 
Oostenrijk, en overleed te 
Weeneny in 1552. Koning 
FBKDINAND had hem te ver
geefs het bisdom Trie# aan
geboden. 

JAY (GUIDO MICHAEI. I .E ) , 
een geleerde adyokaat bij het 
parlement van Parijs',, was 
zeer ervaren in de talen. 
Hij was het, die eenen Po-
Jyglot-bijbel op zijne kosten 
liet drukken. Terwijl dit 
werk hem roem verwierf, 
ondermijnde het zijne fortuin; 
indien hij zijnen bijbel onder 
den naam van den kardinaal 
DE RICHELIEU (naijverig op 
den roem, welken de kar
dinaal JCIMENES door eën der
gelijk werk had verworven), 
in het Jicht had willen doen 
verschijnen, zou bij zijn ver
mogen niet alleen behouden, 
maar zelfs aanmerkelijk heb» 
ben kunnen vermeerderen. 
Bij een gebrek aan welle
vendheid , voegde I E JAY 
eene onvoorzigtigheid; hij 
stelde zijnen polyglot op 
eenen te hoogen prijs, en 
weigerde 600 exemplaren van 
denzelven aan de Engelschen 
over te laten, die er slechts 
de helft der som voor wil
den geven, welke hij eisen-
te. Deze belastten WALTON 
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,1. met de uitgave, van eenen 
I veel gemakkelijker-Polyglot» 
! bijbel, en deden dien van 

| j ' IE JAY daardoor vervallen. 
|J (Zie de Bibliotheca sacra 
| van pater I E L O N G , l . ~ d l . , 
I bladz. 34). L E JAY , oud en 

ij j arm geworden, omhelsde den 
I ' geestelijken staat, werd de-
|! ken van Vezelai, verkreeg 
1 een brevet van staatsraad , 
''' ' en overleed in 1675. (Men 
i moet hem niet verwarren met 
i|| i NICOLAAS'. IE J A Y , vrijheer 
j I van Tilly y zegelbewaarder 
' | en.eerste president> bij tiet 
i parlement van Parijs,, in 

,1640 overleden, na uitste-
' kende diensten aan HENDRIK 

I V . en LODEWIJK X I I I . t e 
hébben bewezen). Dé Poly-

'| glot-bijbel van Guiho Mi-
, I CHAEi, I E JAY is in 10 zeer 
I ' ssware deelen, in fol. De-
H' zelve is een meesterstuk van 
, boekdrukkunst; maar ongè-

II I makkelijk door de buitenge-
i' mè'ène grootte des formaats 

l|l! en het gewigt der boekdee-
, i len. Dezelve bevat boven 

ij M den Polyglot van XÏMENES 
l' ' ook het Syrisch en Arabisch', 
i' en kwam van 1628 tot 1645 
| in het licht. 

i JAY (GABRIEÏ, FRANCISCUS 
I.E), een j e s u i t , te Parijs, 

i in .1662 geboren, onderwees 
1 gedurende meer dan dertig 

i jaren de rhetorica in bet 
11 cpllegie van LODEWUK den 
I ( , Groote, en verwierf door 

i j t zijne kunde, zijne godsvrucht 
en zijne zachte en innemen-

'l | dè inborst , de achting zij-

J E A . 

ner kweekelingen. Hij was 
de ambtgenoot van pater Jou- ! 
VENCi, en overleed te Parij* 
in 1734. Men heeft van 
hem: l .° eene Vertaling ia 
het Fransch der Romeinsche 
oudheden van DIONYSIUS HA-
WCAUNASSEUS, en Bibliothe* \ 
carhetorum, Parijs, 1725» 
2 dl.n in 4.to. Dit is eene , 
verzameling der classieke 

Werken van dien'geleerden 
schrijver., die vele zaken be
vat, welke weinig met den 
titel strooken; men vindt er 
in : l .° Rhetorica, in 5 boe
ken verdeeld; dit is Welligt 
bet meest methodische én 
duidelijkste werk , dat er 
over die wetenschap bestaat. 
— 2.° Orationés sacra, vol 
welsprekendheid en in een | 
zuiver latijn vervat; maar 
minder rijk in zaken en in 
denkbeelden, dan in woor- ; 
den* —• 3v6 Orationés pane- , 
gyricee; dit zijn redevoe- j 
ringen , meestal' tot lof der 
Fransche natie. — 4." Pleit' 
gedingen, sommige in het 
Fransch , anderen in het la» 
tijn. — 5.° Epistolat. — ü-0 

Fabulee. — 7.° Poëtica. — 
8." Tragosdits, waarvan er 
sommige door den schrijver 
zelven in Fransche verzen 
zijn vertaald. — 9°. Blijip*" 
ten, in het latijn* Er »e" 
staan een aantal uitgaven van 
de Rhetorica, die in vele 
collegien een classiek werk 
is geworden. 

JEANNE B ' A R C . — Zie ABC» 
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JEANNIN(PETRUS), eenvou» 
dig advokaat bij het parle-
inent van Dijon, geraakte 
door zijne talenten en zijne 
regtschapenheid tot de eer-
si e posten van den tabbaard. 
Hij nam deel aan de Catho-
lijke l igue, om die der pro
testanten , tegen de gods
dienst en den staat zamen-
gezworen, te fnuiken, en 
Was de afgevaardigde dier 
verbindtenis bij PöitiPPüS IV* 
Maar HENDRIK IV . wist hem 
aan zich te verbinden, én 
nam hein aan in zijnen raad. 
Hij gaf hem te gelijker tijd 
den post van eersten presi
dent bij het parlement van 
Bourgondiè'. op voorwaarde, 
dat hij er met eenen anderen 
over zoude onderhandelen. 
Van dien oogënblik af was 
JEANNIN de raadgever, e n , 
indien men het durft zeggen, 
de vriend van HENDRIK I V . , 
die in hem even zoo vele 
openhartigheid als voorzig-
tigheid vond* Hij werd met 
de onderhandeling belast tus-
schen de Hollanders en den 
koning van Spanje, een e 
der neteligste, welke er ooit' 
bestonden. Hij slaagde el-
i n , in 1609, en Werd door 
de beide partijen even zeer 
op prijs gesteld. SCAMGER, 
getuige zijner voorzigtigheid 
enOfcDENBARNEVEM), eender 
beste geesten van dien tijd, 
getuigden, dat zij hem altijd 
beter en meer onderwezen, 
verlieten. De kardinaal BEN-
ÏIVOGUO ze ide , dat hij hem 
«ena in den raad, met zoo 

veel nadruk en gezag hoor
de spreken, « d a t het hem 
scheen alsof de geheele ma
jesteit des.konings van zijn 
aangezigl uitblonk." 'N&den 
dood van HENDRIK I V . ver
liet zich de koninginne-moe-

' der' op hem, in de gewig-
tigste aangelegenheden des 
r i jks , en vertrouwde hem' 
het beheer der geldmiddelen 
toe. Hij behandelde dezelve 
meteenegetrouwheid', waar
van het geringe vermogen, 
dat hij aan zijne familie na
l i e t , tot een sprekend be
wijs kan verstrekken. Men' 
z é g t , dat , toen een vorst 
hem eens wilde verlegen 
maken, door hem aan zijne
geboorte te herinneren, hem 
vragende, wiens zoon Aij 
was; waarop hij antwoordde; 
van mijne deugden. Een 
antwoord vol zelfzucht, da t , 
indien hetzelve waar i s , 

. zijner zedigheid niet tot eer 
verstrekt , en dat ten duide
lijkste bewijst, dat de groo-
te mannen altijd eenig groot 
zwak hebben. ? Hij overleed 
in 1622, in den ouderdom 
van 82 jaren. Er bestaan 
van hem Memoriën en ö « -
derhandelingen, te Parijs , 
in 1659, in fol. in het licht 
gegeven; bij de EIIZEVIRS 
in hetzelfde'jaar, 2 dl.n in 
l2.mo, en in 1695, 4 dl.n 
in IS.roo. Dezelve worden 
op prijs gesteld, en zijn nut
tig voor degene, die neteli
ge zaken willen leeren be
handelen. GÜYTON DE MOR-
VJBAU heeft il» 1766 zijne 
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Lofrede in het licht gegeven. 
Men kent eene oudere door 
SAUMAISE. 

orde, en wist zijne-talenten 
voor zijn vaderland nuttig te 
maken* ,. 

JEBB (SAMUEL) , doctor in 
de geneeskunde, teRotting-
ham geboren, oefende £ijn be
roep met roem uit, en vond 
nog tijd om zich met ver-
schillende takken van studie 
bezig te honden. Hij over
leed in 1772, in het graaf
schap Derby t na in hetlicht 
te hébben gegeven: 1° tat' 
terknndige bibliotheek,-*- 2 
Leven van MARTA koningin 
van Schotland ,1725 , in 8vo. 
;—3.° eene uitgave van A-
BISTIDES, Oxford, 1722, 
1730, 2 dln in 4<» (Zie A'Rn> 
TiDEs).,— 4.° Eene uitgave. : 
de Groecis ïllustrihis vm^> 1 
HopY,methetIeven des schrij
vers en verhandelingen» Lon-
den, 1742, in 8vo, — 5° Jo; 
ANNES CAU de canibus tri-
lannicis, 1729, in 8™, ->• j 
6° Eene goede uitgave van j 
het Opus majus van BuW3ER 

BACO, Londen, 1733 in M' 

JEBÜS, zoon van CHANASM» 
vader der Jebuseërs, die hun
nen naam aan de stad JerU' 
zalem gaven, waaruit z5 
door DA vin werden verdreven. 

JECHONUS, zoon van Jo* 
ACHiM, koning van hi&u 1 
werd in den ouderdom van 
18 jaren, in bet jaar 599 
vóór J. C. op den troon ge
plaatst. Slechts korten tijd 
had hij genot van denzelven» 
Nadat NABÜCHODONOSOB. ƒ**• 

JEAXJBAT (EDMÜS JSEBASTI-
AAN), ,aen stefrekündige, en 
stichter van het Observato
rium der militaire school van 
Party's, Hij werd in, die 
stad den 14 September 1724 
geboren, was lid van de aka-
demie van wetenschappen en 
van het Instituut, en over
leed in de maand Maart 1803. 
Men heeft van hem: 1.° 
Traite etc. (Verhandeling 
over de vergezigtkunde), 
Parijs, 1760, in 4 " , die 
in de scholen der artillerie 
en genie werd aangenomen. 
— 2.° Nouvelles etc* (Nieu* 
we tafels van JPPITER), 
1776, in 4.to, —. 3.° Obser-
valions etc. (Waarnemingen: 
"betrekkelijk de Kotneet van 
1759)» die in de Verzame
ling der vreemde geleerden 
werden opgenomen. JEA,U-
BAT volgt in dat werk de; 
berekeningen , reeds in 1531» 
1607 en 1682 over dezelfde 
komeet gemaakt. — 4.° Ob-
servations etc. (Waarnemin
gen over de Zonsverduis^e-
riflg van den 5 September 
1793). Hij heeft daarenbo
ven verscheiden boekdeelen 
in het licht gegeven, over 
de Kennis der tyden, en 
Memorien, voorkomende in 
de Verzameling der akade» 
mie van wetenschappen. De
ze geleerde sterrekundige 
leidde steeds een geregeld 
gedrag, was de vriend der 



J E C . i— J E F. 81 

rnzale0 had; ingenomen, 
voerde hij hem gevankelijk 
naar:. Babylonië* Hij bleef 
in de^ kluisters tot aan de; 
regering van EVILJUERODACH , 
in het jaar 562 vóór J. C. 
die er hem uit bevrijdde, 
om hem in den rang der prin
sen, van zijn hof te plaatsen. 
Men weet niet» wat er later 
van hem geworden is. Hij 
wordt, door d en profeet J E -
REMIAS,, de oiivruchtbarè ge
noemd , wijl tot straf zijner 
misdaden en zijner afgoderij 
geen zijner kinderen in Je
ruzalem heeft geregeerd. 
SEDECIAS , * zijn oom, werd 
na hem op den troon geplaatst. 

•f- JEFFERSON (THOMAS), 
derde voorzitter der veree-

< nigde Staten van Amerika, 
werd in 1743, te S/iadwellj 
in Virginiè',, geboren , en be
oefende de regtsgeleerdheid 
onderden beroemden WVTHE. 
Paar eene schitterende for
tuin , en de roem, dien hij 
reeds vroegtijdig had ver
worven, hem tot de wetge
ving van Virginië bad be
roepen , zoo nam hij een 
krachtdadig aandeel, aan de 
oppositie-maatregelen tegen 
Groot- Brit'laniè', en werd 
een der voornaamste aanvoer
ders van den Amerikaanschen 
opstand. De beruchte onaf-
hankeljjks-verklaring van 
1776 is het werk van JEF-
FKBSON , wien men daaren
boven de herziening der 
wetten van den staat te dan-

XIII, DEEL. 

ken had , dien bij op het 
algemeene Congres,voorstel
de. ; ln 1783 werd JËFFER- .» 
SOM gezamenlijk met ADAMS 
en FRANKLIN naar Europa 
gezonden , om met Frankrijk 
en Spanje vredes-en handels
verdragten te sluiten; in hoe
danigheid van minister der 

•Vereenigde-stateni hield hij , 
;eenige jaren zijn verblijf aan 
het hof van Versailleg; en , 
in zijn vaderland terug ge- ? 
keerd , bekleedde hij onder 
WASHINGTON , den post van 
staats secretaris. De <,An-
glo-Amerikanen beschouwen 
de staatkundige briefwïsse» 
ling van JEFFERSON» en zij
ne verslagen over de wetge-
ving en den handel als mees
terstukken. De openbare er
kentenis verhief eindelijk de
zen burger tot de eerste waar
digheden van den staat: vice-
president der republiek, in 
1797 geworden zijnde, volg
de hij' in 1801 JOHN A^AMS 
in het voorzitterschap; op j 

; dat hij acht jaren* behield, : 

in 1805 herkozen zijnde. Het 
is gedurende zijn bestuur,'dat 
Louisiana voor de Vereenig-
de staten gewonnen werd* 
Na dat zijne magtgeving was" 
ten einde geloopen , weiger
de JEFFERSON, de grondwet 
té schenden, door dezelve 
voor de derde maai op te 
nemen, en van dien oogen-
blik af van de publieke zaken 
verwijderd, wijdde hij de 
laatste jaren zijns levens aan 

I den bloei eener door hem 
F 
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gestichte universiteit toe. 
Hij is den 4 Juli] 1826 arm 
overleden» juist op den vijf
tigsten verjaardag van de 
onafhankelijkheid der Ver~ 
eenigde staten, JEFFEKSÖN, 
heeft eenige staatkundige en 
wijsgeérige werken in het 
licht gegeven onder anderen: 
JVeles on Virginia, 1781. 

JEFFERÏ DE RÏONTMOÜTH 
(ARTHUR), leefde in dé 12.e 
eeuw» tén tijde van HEN
DRIK I . , koning van Enge
land; in 1152 werd hij bis
schop van St.Asaph, in het 
land van fVallis* Hij,heeft 
in het latijn geschreven de 
geschiedenis van zijnen tijd; 
dezelve komt voor in het 
Rerum brilannicarum scrip-
lores, van CÖMMELIN , Hei-
delberg, 1587. Men h eeft 
het in het Engelsch vertaald, 
Londen, 1718, in 8,v°. 

JEFFREÏS (GEORGE), een 
Engelsche letterkundige, in 
1755, in den ouderdom van 
77 jaren overleden, heeft 
zich in zijn land hekend ge
maakt door'•'. Mengetingen, 
in onrijm en in dichtmaat, 
1754, 2 dl;n in 4,*o. 

JEHÜ , zoon van HANANI , 
werd tot BAASA , koning van 
Israël, gezonden, om hem 
van al de rampen te verwit
tigen , die aan zijn huis zou
den overkomen. Deze vorst, 
door die voorzegging ge
stoord, deed hem in het jaar 
930 vö'ór J. C. sterven. 

JEHU, zoon van JOSAPHAT, 
len 10.e koning van Israël, 
begon in het jaar 885 vóór 
J. C* té regeren. Hij dood
de JORAM , koning van Israël, 
srtet een pijlschot, endeed 
OCHOSIAS, koning van Juda, 

^sterven. Nadat JEZABEÏI, de 
'vrouw van ACHAB, JEmibe-
leedigd had, toen hij zijnen 
intogt in de "stad Jezrahel 
deed, zoo liet deze vorst 
haar door een venster veer» 
pén. Hij gaf vervolgens be* 
vel, dat men al de zonen en 
bloedverwanten van ACHAB, 
en al degene, die eenige 
verbfndtenis met dien vorst 
hadden gehad, zou doen om
brengen. Toen hij op den 
weg van Samariè' 42 broe
ders van OCHOSIAS had ge
vonden, liet hij dezelve om
brengen. Hij liet vervol
gens , onder voorwendsel van 
ter eere van BAAI. eenebui* 
tengewone plegtigheid^ te 
willen vieren , al de pries
ters van dien afgod in des» 
zelfs tempel verzamelen, 
deed hen alle in denzelven 
ontzielen, verbrijzelde het 
afgodsbeeld en vernielde den 
tempel. De heilige AÜGÜS-
TiNUs, merkt hierbij op, dat 
deze ijvervolle en regtvaar* 
dige daad de logen niet regt
vaar digt, waarmede dezelve 
vergezeld ging; en dat bij 
de heiligste, en zelfs door 
God ingegevene daden,in de 
heilige Schriften verhaald, 
de steeds zwakke en aan dwa
ling onderworpene mensch-
heid, dikwerf omstandighe* 
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den en middelen verbonden 
hee/t, die niet in den lof 
behooren te deelen, welke 
aan de daad zelve toekomt; 
eene belangrijke aanmerk ing»: 
die niien bij het lezen van)dë 
HL ^chriftien de geschiede
nis "der- heiligen, niet uit 

' het oog moet verliezen '. ••.-., 
De Heer over den ijver te
gen de afgoderij van JEHU 
en over de naauwlfeeurigheid 
voldaan,XWet fwelke hij he|t; 
vpnij.is„:dejt;goddelijke regt-; 
vaardigheid, tegen het huis 
van ACHAB , had 'ten uitvoer 
ge,bragt, beloofde hem, dat 
zijne kindéren, tot in het 
vierde geslacht, op den troon 
van • Israël zouden gezeten 
zijn. Deze voorlegging werd 
vervuld in de personen van 
JOACHAS ,; JÓAS , JEROKOAM II . 
en ZACHARIAS, Deze vorst » 
die zoo ijverig had gesche-: 
nen, in de uitvoering der 
goddelijke bevelen", liet zich 
door dep hoogmoed verblin
den, en verviel zelf in de 
afgoderij. God strafte er hem 

•voor, door hem aan HAZA-
ëh, koning van Syrië over 
te leveren, die zijn rijk;vei*« 
woestte, alles wat hij op de 
grenzen vond , in de pan hak-
t e , e n het geheele land van 
Gala ad, hetwelk de kinde
ren van RUBEN, GAnenMA-
NASSES hezaten , Verwoestte. 
Hij overleed in 856 v. J. C. 
na een 28jarig bestuur. Zie 
REBEKKA. 

•\ JBLGERHUIS(RIENK) , een 
' 1 • • . F 
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Nederlandsen portret-schil
der, in 1729 te Leèuyiarden 
geboren ; was zoo vruchtbaar 
in de voortbrengselen zijner 
kunst, dat , volgens zijne 
nagelatene registers , dezel
ve het verbazende getal van 
7763 portretten vanpersonen 
'oeloopen. «Delgoede smaak 
zjjner stukken de «fiksche teer 
koning en de steeds spre
kende gelijkenis derzeive, 
maakte zijn werk zeer ge
zocht. In 177̂ 6 gafjiij een 
stukje in het licht, tegen 

; het werk VanCPfliUFs over 
het perspeklief, waarin hij 
de misvattingen van het laat-

' ste aanwees. JELGERHUIS , 
i overleed te Amsterdam, den 
17 April 1806. Volgens den 
hoogleeraar ^CAMPER was hij; 

\ de eerste schilder, die ont* 
• dekt e \ dat voorwerpen him-
\ mer goed, kunnen Morden af* 
gebeefd, ten zij dezelve zoo 
ver van den ziener verwy* 

; derd, als zij zelve groot Zijn* 

JENINGEN { FHILIBEUS) » in, 
; 16"<S2 te Aichstadt ih Fran-
henland geboren, ging in 
1663 onder de'jesuiten, en 
wijdde zich met ijver aan de 
Evangelische werkzaamhe
den toe. De voetstappen van 
den heiligen apostel der In
dien navolgende, vraagde hi j , 
om zich naar de wilde vol
ken te mogen begeven, ten 
einde hun het Christelijke 
geloof te onderwijzen ; maar 
daar hij deze vergunning van 
zyne ovexsteü niet hadkun-

2 
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nen bekomen, ondernam hij 
bestendige enmoeijelijkëmis-
siën, in een groot gedeelte 
van UniUchland en Zwitser
land» Hij overleed teEllwan-
gen, in 1704, zijne gedachte
nis in grooten eerbied laten
de , in alle gewesten, waar hij 
de heilige bediening had uit
geoefend. Zijn leven in het 
Hoogduitsch en in bet Latijn 
beschreven , is te Ingolstad, 
te Munchenen te Augsóurg, 
1673, in 4. t0 gedrukt. 

JENINS. — Zie JBNYNS. 

JENISCHIUS (PAULÜS) , van 
Antwerpen , is bekend door 
zijn werk getiteld:. Thesau
rus animarum, hetwelk hem 
ui t zijn land deed verban
nen. JENISCHIUS overleed té 
Stuit gard, in 1647, inden 
ouderdom van 89 jaren > den 
roem nalatende van een in 
de talen en wetenschappen 
zeer ervaren man. 

JBNKINS (LEOWSÜS) , een 
Engelsche regtsgeleerde, in 
1623 geboren , onderwees met 
roem de regtsgeleerdheid, 
werd in verschillende onder
handelingen gebruikt, onder 
anderen, te Keulen , in 1673 , 
te Nijmegen in 1678; hij 
hield vervolgens als gevol-
magtigd minister, zijn ver
blijf te '* Qravenhage, en ge
raakte eindelijk in zijn va
derland, in 1680, tot den 
post van staats-secretaris. Hij 
overleed den 1 September 
1685. Zijne Onderhandeling 

gen, zijn in 1724, in 2dl.n ; 
in fol. in het licht gegeven. | 

; -f JENNER (EDUAHD), een 
arts en uitvin der of versprei
der der koepokinenting, den 
17 Mei 1749 te Berkley in 
Glocestershire geboren, was | 
een kweekeling van denbe» 
roemden ontleedkundige JOHN 
HuNtrEB. Nadat hij onder
scheidene jaren praktiserend 
geneesheer en heelmeester 
geweest was , wijdde hij zich ; 
aan de beoefening der Pty- \ 
siologie en' natuurlijke bis- ! 
torie toe. Wegens, zijne in j 
waarnemingen rijke verhan» 
•deling over de toonkunst, ! 
werd hij tot lid def könink- | 
lijké maatschappij van we» j 
tenschappen te honden be
noemd. Ook maakte hij zich ; 
beroemd door eene, uitmun
tende beschrijving ^er J»" 
gina peet of is. Ofschoon het 
waar i s , dat men vóór hem 
reeds in eenige gewesten van 
Engeland had opgemerkt» 
dat al wie in aanraking met. 
de cow -pox ( koepokken) 
kwam, voor altijd voor de 
kinderziekte bewaard bleef» 
werd er echter eene ge«>e 

als die van dezen beroem
den arts gevorderd, om van 
dit volksgevoelen het wezen* 
lijke nut te kunnen trekken. 
Sedert 1776 hield hij zich 
met onderzoekingen over het
zelve bezig, en in 1798 gat 
hij zijn eerste schrift over < 
de koepokken in 4't° in net 

licht, onder den titel van! 
I An inquiry into the cause' 
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and ëffecU of the variolm 
vaccinèB f waarvan in 1801 , 
reeds de 3e druk verscheen. 
Op den 14 Mei 1796 entte 
hij voor de eerste maal de koe
pokken in; indien de gevac-
«ineerden later door kinder-
pokstof ingeënt werden, zoo 
bekwamen zij geene kinder
ziekte meer. Over deze proef
nemingen gaf hij in 1799, 
in eën tweede schrift berigt. 
Van 6,000 personen die hij 
met koëpokstof ingeënt heeft, 
werd er geen door de kin
derziekte aangetast. Inlas* 
schen ontdekte hij weldra, 
dat er ook valsche koepok
ken bestonden; welker ge
daante en uitwerkselen, van 
die der echte afweken, en 
die voor de kinderpokken 
niet vrijwaarden. Hij bepaal
de daarom de onderschei-
dings-teekenen naauwkeurig. 
In een derde schrift (1800) 
bevestigde hij door zijne ei
gene waarnemingen en die 
van andere artsen de voor-
deelen der nieuwe inenting 
en schreef in 1801, nog eene 
verhandeling over den oor
sprong derzelve. Vroegtijdig 
reeds verbonden zich, tot 
het doen van proefnemin
gen , verscheidene artsen 
met JENNER T voornamelijk 
WOODVIUCE en MARSHALI. , 
zijne vrienden, PJSARSON, 
en andere. Met behulp 
eenër uitgebreide briefwis
seling , verspreidde JENNER 
zijne ontdekking in korten 
tijd door geheel Europa, ja 

zelfs door de andere wereld-
deelen , voornamelijk in A-
meriha. De Fransche reizi
ger BAUDIN bragt dezelve op 
de eilanden der Zuid-Zee. 
In Londen werd reeds in 
1799 ëen openlijk inëntings-
gesticht opgerigt, hetwelk 
op verscheiden plaatsen na
volging vond. Ook de troe
pen , welke Engeland naar 
Egypte zond, werden ge
vaccineerd, en zij verdroe
gen het vreemde ïuchtsge-
stel beter dan deFranschen. 
De groote verdienste van 
JENNEK ' werd alom , doch 
voornamelijk in Engeland op 
prijs gesteld. De artsen der 
Britsch^ marine, Helen te 
zijner eer eenen gedenkpen
ning slaan: waarop AJPOJ.HO-, 
die eenen gevaccineerde» ma
troos , die Britunnia voor
stelt , met eene burgerkroon 
kroont-, en het opschrift: 
JsifXEB, Alba nautis *tel-
la refuhit. De keizerin , 
weduwe vaa Rusland schreef 
in 1802 aan JENNER , en ver
eerde- hem eenen schoenen 
diamant. In 1803 verkreeg 
hij van de stad Londen heï 
bargerregt, in eenen gouden 
koker. Zij naam, werd door 
gedenkpenningen gevierd , 
en het parlement betuigde 
hem tot tweemalen den dank 
der natie, ook bewilligde 
het hen» (1802 en 1807) geld
geschenken , die tot, 30,000 
ponden sterlings beliepen. 
(Zijne briefwisseling alleen 
had aan JENNER, over do 

3 

http://Ajpoj.ho


86 J 

1000 ponden sterlings ge
kost, en hij begrootte zijne 
overige onkosten pp 6000 
ponden sterlings). Ér werd 
ter verspreiding der koepok
pen , in geheel Groot-Brit-
lanniëf èene maatschappij op-
gerigt, die den naam van 
konink lijke Jennersche maat
schappij voert, aan welker 
hoofd de koning en de ko
ningin als beschermers staan. 
JENNER overleed den 26 Ja-
nuarij 1823. 

JENSON (NICOLAAS), een 
beroemde boekdrukker, en 
lettersnijder, der 15e eeuw 
in Venetië, was oorspron
kelijk graveur der munt te 
Parijs. Daar in de eerste 
jaren der regering van Lo-
BEWIJK XI . , het gerucht van 
de ontdekking der boekdruk
kunst, zich in Frankrijk be
gon te verspreiden ; zoo werd 
JBNSON op bevel deskonings 
naar Mentz gezonden, ten 
einde zich heimelijk in die 
kunst te onderrigten. Deze 
bijzonderheid leest men in 
een oud handschrift over de 
munten Van Frankrijk, dat 
gelijktijdig schijnt geschre
ven te zijn.. In een ander bij» 
na gelijksoortig handschrift, 
hetwelk wijlen de heer MA-
RIETTE bezat, wordt er in 
eene kantteekening, die tot 
het jaar 1458, betrekking 
heeft, gezegd, »dat KAUEI. 
VII. , onderrigt van hefgene 
er te Mentz plaats had, aan 
de opzieners zijner munten 
eenen bekwamen persoon 

vraagde, om er naar te gaan. 
onderzoeken, en dat deze 
hem NicotAAS JENSON opga
ven , njuntmeester te Tours, 
die dadelijk naar Mentz werd 
gezonden; maar dat, daar 
KAREI. VII . , bij zijne terug-, 
komst in Frankrijk, over
leden was, hij zich elders 
was gaan nederzetten." Zie 
daar twee verschillende les
sen , waarvan de laatste de 
voorkeur schijnt te verdie
nen , door dien dezelve ten 
minste verklaart, hoe JEN
SON, na op kosten des ko-
ningS naar Mentz te zijn ge
zonden , de vruchten zijner 
nijverheid naar Venetië ging 
overbrengen, in de plaats van 
er. zijn vaderland mede te 
verrijken. Wat hier ook van 
wezen moge, JENSON verwierf 
zich eenen grooten roem in 
de drie deelen der typo^rw 
pMej dat is in het graveren 
der stempels, het gieten «lef 
letters en het drukken, ta
lenten, die weinig kunste
naars vereenigd hebben. Hij 
was de eerste, die den vornt 
en de evenredigheden der 
romeinsche letters bepaalde, 
zoodanig als dezelve tegen
woordig nog in boekdruk-
kerijen bestaan. Ondanks de 
vorderingen der kunst, be-
wondert men nog tegenwoor
dig de sierlijkheid en netheid 
zijner letters , en zijne uitga* 
ven worden met geestdrift door 
alle minnaars der oude uit
gaven gezocht. Het eerste 
werk, dat de pers van JEN
SON verliet, is het zeldzame 
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stuk Decor puellarttm, in 
4to, met het jaarmerk 1461, 
doch hetwelk eene vergis
sing i s , en 1471 moet zijn» 
wijl er in gesproken wordt , 
over een ander Italiaansch 
boek, in 1471 door denzelf
den in 4 t 0 met dezen titel 
gedrukt; Liictus christiano* 
rum ex passione CaniSTl. 
JENSON drukte in het zelfde 
jaar in 4*° een stukje geti
teld: Gloria mulerïum, dat 
een natuurlijk vervolg van 
het Decor puellarum schijnt 
te zijn» Verscheiden uitga* 
ven van latijnsche en andere 
schrijvers, volgden deze, tot 
in 1 4811 in w e l k jaar men 
jkan vooronderstellen, dat.hij 
i s overleden, wijl het schijnt, 
dat hij omtrent dien tijd, ge
heel met drukken heeft op
gehouden. 

JENYNS (SOAME), te Lon
den, den 1 Januarij 1704 
geboren» uit een oud geslacht 
van de provincie Sommerset, 
werd zorgvuldig onder de 
oogen zijner moeder, eene 
deugdzame vrouw,, de dochter 
van den ridder PETKCS SO» 
AME, (wiens naam hij vol* 
gens een in Engeland vrij 
algemeen gebruik, bij den 
zijnen voegde)opgevoed. Na 
goede studiën op het Cplle-
gie van Cambridge te hebben 
volbragt, en zich door ee-
nige werken bekend te heb
ben gemaakt, werd hij in 
1742 verkozen, als een der 
vertegenwoordigers bij het 

F 

parlement voor de «provincie 
, Cambridge, en ging geduren
de 38 jaren voort met , het zij, 
het gewest , hetzij de hoofd
stad te vertegenwoordigen. In-
1755 benoemde hem de ko
ning als eed der commissa
rissen voor den handel en 
de volkplantingen. Hij be» 
kleedde dezen pos t , tot aan 
de ontbinding van dat bureau, 
door eene parlements-acte 
bewerkstelligd. Hij overleed 
den 18 December 1787, ge
huwd geweest zijnde, doch 
zonder kinderen natelaten ;. 
werd door alle goede burgers 
beweend , en vooral door de 
armen , die hij met eene voor
beeldige goedheid onder
steunde. De heer Cous heeft 
in Ï790 eene volledige uit
gave zijner werken, in 4dl«. 
in 8V0 geleverd* Datgene, wat 
het meest gerucht heeft ge
maakt i s : Onderzoek der in
wendige zekerheid des Chris
tendoms , een diep doordacht 
werk , waarin men even zul
ke uitstekende als bondige-
inzigten , over de waarheid1 

des Evangelies , en over dei» 
waren geest des Chmteacte»!!»» 
aantreft. 

* JEFHSON (RiCEr.ttti?;, een 
Engelschc krijgsman en dich
ter .in Ierland, in 1750 ge
boren , verwierf roem in de 
letteren, en in de wapens. 
Hij was luitenant-generaal 
der ruiterij , en lid Van het 
lagerhuis in Ierland, Ilif 
heeft verscheiden treurspelen 

I I 
II 
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nagelaten , die opgang heb
ben gemaakt, zoo als Bra-
ganga, de Lombardijsche 
wetten, het Hof van Nar-
bonne, de Italiaansche lief
de, de Zamenzwering enz»; 
een zeer wel geschreven dicht-
s tuk, getiteld; de Romein-
scké' af beeldsels, Londen, 
1795. JEPHSON deelde met 
JBÜRKE het afgrijzen, dat de 
Fransche omwenteling aan 
alle weldenltenden moestin-
boezemen. Hij gaf over dat 
onderwerp in het licht de 
Belijdenissen van JoANNES 
JSAPIJSTA COXTBAV, een' 
Fransch burger',' Londen, 
1795, 2 dl." in I2.mo. Dit 
is een even zoo regtvaardig 
als gestreng hekelschrift, 
van de bedorven zeden, die 
toenmaals in Frankrijk be
stonden. JEPHSON was zeer 
geleerd en bezat vele beval
ligheid en ongedwongenheid 
in zijnen stijl. Zijne treur
spelen zijn vrij regelmatig 
en belangwekkend. Hij over
leed op een buitengoed bij 
Dublin, in 1803, 

JEPHTE , opvolger van JAÏR , 
in het regterambt der He-
breè'rs, wendde in het jaar 
1187 vdór J. C. zijne wapens 
tegen de Ammonitén. Om 
de zegepraal te behalen, 
deed hij de gelofte van het 
eerste hoofd op te offeren, 
dat zich na den strijd aan 
hem zonde aanbieden. Het 
was zijne eenige dochter, 
door Pmto, SEÏLA genaamd. 
Hy vervulde zijne beloften 

twee maanden daarna. De 
heilige vaders zijn verdeeld 
over het regt en de uitvoe-
ring van eene zoo buitenge
wone gelofte van JEPHTE. 
Vele hebben dezelve veroor
deeld als vermetel, en der-
zelver uitvoering als godde
loos en wreed. Zij beweren, 
dat het tegen de natuurlijke 
en goddelijke wet strijdt een' 
mensch te slagtofferen i van 
daar die korte en gestrenge 
uitspraak van eenen heiligen 
kerkvader: Imprudens w 
vit, cmdelisimplevit. Som
mige zeggen, om deze ge
loften te regtvaardigen, dat 
de Heer van léven en dood 
dezelve aan JEPHÏE had in
gegeven, om zijne getrouw
heid te beproeven, en er de 
vervulling van had gevor* 
derd , óm aan de volken een 
verheven denkbeeld te geven 
van dè met God aangegane 
verbindtenissen, zonder dat 
men Hem wegens dit buiten
gewone bevel reden vragen) 
noch er eenige gevolgtrek
king uit afleiden kan. An
deren eindelijk, én dit >s 

het meest waarschijnlijke ge
voelen , vooronderstellen, dat 
de opoffering der dochter van 
JEPHTE, slechts geestelijk 
was ; dat JEPHTE den maag" 
dom zijner dochter den Heef 
opofferde, en haar noodzaak* 
te hare overige levensdagen 
in de onthouding door «' 
brengen. Deze verklaring 
wordt begunstigd door .de» 
gewijden tekst: Cumgue ah* 
isset cum sociis ac sodalt* 
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bus suis, flébat vïrginitatem 
suam in montibus (Judic. 
X L 38 ) , en bevestigd door 
dezen tekst uit het I I . Boek 
der Machabeë'rs, I I I . ' 19 : 
Sed et virgines quce conclu-
sa éraht, procurrebant ad 
Oniam» JEPHTE overleed in 
het jaar 1181 v. J V C . 

J E R E M U S , profeet* zoon 
van den priester B E L C U S , 
t e Anathot, bij Jeruzalem 
geboren, begon zijne voor
zeggingen onder de regering 
van J o s u s , in het jaar 629 
vóór J . C. De rampen, wel
ke hij aan de Joden voorzei* 
de , en de heilige vrijheid, 
met welke hij hunne ongere
geldheden berispte, maakte 
hen zoo verstoord tegen den 
profeet, dat zij hem in eenen 
modderkuil wierpen, waar
ui t een staatsdienaar van ko
ning SEDECUS hem liet op
halen. Men had weldra ge
legenheid , om den geest 
Gods, die hem bezielde, te 
bewonderen. Hij had de in
neming van Jeruzalem voor
zegd. Deze stad gaf zich 

,. werkelijk, in het jaar 606 
vóór J . C. aan de Babyló-
niërs over. NËBUZARDAN , 
veldheer van het leger van' 
NABOCHODONOSOR, gaf aan den 
profeet dé vrijheid, of, om 
naar Babyloniè' te gaan en 
er in vrede te leven, of, om 
in Judea te blijven. De pro
feet verkoos het verblijf van 
het laats te , om de weinige 
Joden, die er gebleven wa 

ren , te behouden. Hij deel
de goede raadgevingen mede 
aan GODÓLIAS, landvoogd van 
Judea; maar daar deze on-
voorzigtige dezelve verwaar
loosde, zoo werd hij met zijn 
geheele gevolg gedood. Daar 
de Joden de woede van den 
Babylonische» koning vrees
den, zoo wilden zij hunne vei
ligheid in Egypte zoeken. 
JEREMUS stelde alles in het 
werk , oni hen van dit voor
hemen terug te brengen, en 
wa» eindelijk genoodzaakt, 
om hen met zijnen leerling 
BARÜCH te volgen. Daar 
hield hij niet op hun met 
zijnen gewonen ijver hunne 
misdaden te verwijten; h i j ' 
profeteerde tegen hen en te
gen de Egyptenaren. De hei
lige Schrift spreekt ons niet 
over zijnen dood; maar men 
gelooft, dat de Joden, zij
ne aanhoudende bedreigingen 
moede, hem te TapAné, in 
590 v . J . C . steenigden. De 
Profêtien van JERKWIAS be
vatten 51 hoofddeelen. Deze 
profeet, zegt de heilige H I E -
RONYMUS , is eenvoudig in 
zijne uitdrukkingen, verhe
ven in zijne denkbeelden ; 
maar déze •eenvoudigheid 
biedt dikwerf krachtvolleen 
nadrukkelijke bewoordingen 
aan. Er komen eenige zin
nebeeldige gemakkelijk te 
verklaren gezigten in voor. 
Het is eenc soort van figuur
lijke taal, toenmaals in Azië 
gebruikelijk, en d i e , door 
hare natuur, geschikter w a s , 
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om 'invloed op de polken te 
maken , dan waarheden, die 
van zinnelijke en treffende 
heelden ontbloot waren. (Zie 
EZECHIEI.1» , Zijne %'hreni of 
Klaagliederen zijn een mees
terstuk van kiagte over de 
verwoesting Van. Jeruzalem, 
waarvan de trekken eene ge
lukkige en treffende toepas
sing bezitten, op alle treu
rige gebeurtenissen der rij
ken ett volken, die door de 
Jiand Gods getroffen worden, 
yooraJL van diegene, die zij
ne wet en zijne dienst toe
gedaan, geëindigd hebben 
inet dezelve te verlaten, en 
met zelve aan de werktuigen 
der goddelijke wraak te wor
den overgelaten. JERERHAS 
wordt door de Grieken en 
Latijnen vereerd: er is gee-
ne plaats in het westen, 
waar zijn feest met meer 
luister wordt gevierd dan te 
Venetië. De heilige HJERO-
NyMtrs, dom C itMET, MAÏI-
DONAT enz», hebben Com-
mentariën op zijne Profetiè'n 
geschreven. 

JEBEHMAS, metropolitaan 
yan Larissv, werd in 1572, 
in den ouderdom van 36 ja
ren, op den patriarchalen 
Stoel van Konstantinopel ver
heven. De lutheranen boden 
hem tweemalen de Augsburg-
sche geloofsbelijdenis aan, 
in de hoop, hem dezelve te 
doen goedkeuren; maar hij 
bestreed dezelve mondelings 
en schriftelijk. Hij scheen 
er zelfs niet ver van verwij

derd , om de Grieksche met 
de Roomsche Kerk te ver
eenigen , en had de verbete
ringen yan den almanak door 
GBEÖOBIUS XIII . aangeno
men. Zijne benijders namen 
hieruit gelegenheid, om hem 
te beschuldigen , van betrek
king met den paus te onder
houden, en deden hem in 
15S2 van zijnen zetel ver
drijven. Hij werd naar het 
eiland Rhodus verbannen. 
Men heeft zijne Brief mm' 
ling met de lutheranen, in 
het Grieksch en Latijn, te 
Wittenberg, 1584, in fol* 
gedrukt. Een Catholijke had 
dezelve reeds in 1581 in het 
latijn in bet licht gegeven. 
Deze prelaat overleed na 
1585. 

JEROBOAM I . , zoon van NA* 
BATH, uit den stam van EPHUA-
Ï M , behaagde zoodanig aan 
SALOMON , dat die vorst hein 
het regtsgebied over de stam
men van EPHRAIM en MA-
NASSE gaf. De profeet ABI-
AS voorzeide hem, dat hij 
over tien stammen zoude re
geren. Om het vervullen de
zer voorzegging te beletten, 
gaf SAXOMON bevel, hem in. 
hechtenis te nemen; maar 
hij nam de vlugt naar l£gyP* 
te , alwaar SESACH hem eene 
schuilplaats verleende; en hij 
verbleef aldaar tot aan den 
dood des konings, op zijne 
toekomstige grootheid vér-
trouwende. ROBOAHÏ, de op
volger van SALOMON , was de 
dwingeland "zijns volks; ti«n 
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Stammen scheidden zich van 
het huis van DAVID af, en 
vormden een afzonderlijk ko
ningrijk, aan , welks hoofd 
zij in het jaar 972 v. J. C. 
JEROBOAM plaatsten. Daar de» 
ze nieuwe koning vreesde, 
dat, indien' het volk voort
ging, ; naar Jeruzalem . te 
gaan , om er te offeren, het* 
zelve weldra weder onderde 
gehoorzaamheid VanRoBOAM , 
zijnen wettigen vorst, zoude 
geraken, zoo liet bij twee 
gouden kalven vervaardigen. 
Hij plaatste het: eene te Dan 
en het andere te Bethel, be
val aan zijne onderdanen de
zelve te aanbidden en ver
bood hun voortaan naar Je*, 
ruzalem te gaan. Deze hei-
ligschendende vorst, verhief 
de geringsten des volks, die 
niet uit het geslacht van LE-
"VI waren , tot de priesterlij
ke waardigheid; voerde te 
Bethel, zoo wel als te Je-
ruzalem plegtige feesten in , 
en vereenigde in zijnen per
soon de priesterlijke waar
digheid met de koninklijke 
majesteit. Op eenen zekeren 
tijd, dat hij wierook op het 
altaar van Bethel deed bran
den , kwam hem een profeet 
aankondigen , dat dat altaar 
vernield zoude worden ; dat 
er uit het geslacht van DA
VID een zoon zoude geboren 
worden , JOSIAS genaamd, die 
op dat altaar al de priesters , 
welke er wierook offerden, 
zouden ontzielen. Kij voegde 
er bij , dat tot bewijs , dat 
hij de waarheid sprak, het 

altaar oogenblikkelijk doqr 
midden zoude bersten. Toen 
JEROBOAM de hand uitstak, 
om den profeet te doen ge
vangen 'nemen, verdorde zij
ne hand en het altaar borst 
oogenblikkelijk door midden» 
De koning bad den mak) Gods 
zijne genezing te verwerven 
en zijne hand werd weder, 
in haren vorigen staat her
steld. Dit wonder verander
de het hart van JEROBOAM 
niet; hetwelk ongeloofehjk 
zoude schijnen, indien men 
niet door even zoo verschrik
kelijke als talrijke voorbeel
den, wist, hoe ver de ver
blindheid en verharding der 
goddeloozen gaat. Hij over
leed in zijne nusdaden , in 
het jaar 954 v.' J. C. Zij pi 
huis werd volgens de voor
zegging van AHIAS van Silo , 
door BAASA vernield en uit
geroeid. 

JEROBOAM I I . , zoon van 
JOAS en koning van Israël, 
zoo als hij , herstelde het ko
ningrijk Israël in deszelfs 
ouden luister. Hij beklom 
den troon in het jaar $26 v. 
J» C. heroverde de landen, 
welke de Syrische koningen 
overweldigd en van'zijne sta
ten afgescheurd hadden, en 
bragt alle landen van aan ge
ne zijde der Jordaan, tot aan. 
de Doode - Zee onder zijne 
gehoorzaamheid. De ver* 
wijfdheid en pracht heersch-
ten met de afgoderij in 1*-
raël. Men aanbad niet alleen 
de gouden kalven, te Be-
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titel, maar men bezochtal de 
hóoge plaatten van het rijk, 
alwaar men allerlei gruwe-
len bedreef. God liet de uit-
roeijing zijner familie door 
de profeten OZEAS en AMOS 
aankondigen; met den slag 
van Jezrahel , e|ndigde dé 
voorspoed zijner wapenen; 
de Assyriërs versloegen zijn 
leger ; een gedeelte van zijn-
volk werd gevankelijk weg
gevoerd. JEROBOAM overleed 
in het jaar 784 v. J. C. Zijn 
dood werd door eene 12jari-
ge regeringloosheid gevolgd. 

JEROEN, T Zie HIERONY» 
MUS. 

JESABEL, JESID. — Zie 
JEZABKL, JEZID. 

JESSENIUS (JOANNES), een 
edele Hongaar, te Nagi~ 
Jessen , een dorp in het graaf
schap Turocz, in Hongarije, 
in 1566 geboren , legde zich 
toe op de geneeskunde, en 
onderwees die wetenschap te 
Wiftemberg en te Praag met 
den meesten roem. De kei
zer RÜDOLP II. en MATHI» 
AS vereerden hem met den 
titel van hunnen eersten lijf
arts. Hij bezwalkte den roem, 
dien hij door zijne kunde 
verworven had, door het 
zwartste verraad. Hij schaar
de zich bij de partij'der mui
telingen , om FERDINAND II. 
af te zetten, en begaf zich 
naar Hongarije's om zijne 
Jandgenooten tot den opstand 
aan te sporen, doch hij be* 

taalde in 1621, deze mis* 
daad van -ontrouw met zijn 
hoofd, Men heeft van hem 
een aantal werken over de 
geneeskunde, de* voornaam* 
ste zyn: l,°De Plantis, —• 
2.° De euteét ctttaneii afi 
fectibus, T - 3-° Anatomia 
abs se soteïnnitér celebraW 
Mêtoria. Deze ontleedkun-
dige geschiedenis wordt op 
prijs gesteld, ofschoon hij 
bijna niets anders heeft ge
daan dan VESAOCS verkor» 
ten. — 4.° lnstitutiones 
cAirugica, tegenwoordig ge* 
heel buiten gebruik. Nog 
heeft men van hem Vita et 
mors Trcnoxis - BBABEI , 
Hamburg;, 1601, in4,to Hij 
was de bijzondere vriend vai» 
dien sterifekundige geweest. 

JESUS CHRISTUS, de Ver« 
losser der wereld, Zoon van 
God, en zelf God. Ontvan
gen door de werking van den 
heiligen Geest, in den schoot 
der Maagd MARIA, werd Hij 
in eenen stal te Bethtef 
geboren. De Maagd en JO
ZEF, haar echtgenoot, had
den zich naar die stad beg«" 
ven , om zich, bij gelegen
heid der volkstelling, d°or 

AUGUSTUS, in het jaar der 
wereld 4004 bevolen , te doen 
opschrijven. Onmiddellijk118 

zijne geboorte kondigden hem 
de Engelen den herders aan» 
met de eerste woorden van 

dien schoonen lofzang, waar
van sedert zoo veel eeuwen 
de Christen-'tempels weer
galmen: Gloria in eacelti' 



J E 

Beo et in terra pax homi-
nibusboncBvoluntatis, Eene 
ster verscheen in het oosten, 
en strekte ten geleide der 
wijzen, die dit Goddelijke 
kind kwamen aanbidden. Hij 
Werd den achtsten dag be
sneden, en den veertigsten 
bragt zijne moeder hem naar 
den tempel. Dé ergdenken-
de en wreede HERODES liet 
al de kinderen van twee ja
ren en daar beneden sterven. 
Hij dacht er dengenen in te 
betrekken , dien de Wijzen 
hem, als den Koning der 
Joden hadden aangekondigd; 
maar JOZEF , door een en Engel 
gewaarschouwd, was met de 
moeder en het kind naar 
Egypte gevlugt, van waar 
hij eerst na den dood des 
dwingeland» terug keerde. 
Zij woonden te JSazaretk, 
van waar zij zich jaarlijks 
naar Jeruzalem. begaven , 
om het paaschfeest te vieren. 
Toen JESÜS den ouderdom 
van twaalf jaren bereikt had, 
namen zij Hem mede der
waarts: Hij bleef aldaar bui
ten hun weten; eh daar zij 
zulks onderweg ontdekten 
keerden zij naar Jeruzalem' 
terug, alwaar zij Hem in den 
tempel, te midden der leer
aars vonden, die Hij, zoo 
wel door zijne vragen als 
door zijne antwoorden in ver
bazing bragt. Dit ïs alles, 
wat het Evangelie ons van 
J. C. mededeelt, tot op den 
oogenblik zijner openbaring. 
Hij nam toe in wijsheid, in 
ouderdom en in bevalligheid, 

S. 93; 

:was onderworpen aan zijne 
moeder,; en, aan dengenen", 'l 
dien men voor zijnen Vader 
hield. Daar zij , uithoofde 
van hunne armoede., verpligt, 
waren , om voor hun bestaan 
te werken, kan men ertiiet: 
aan twijfelen of J . C. is'k 
hun gehoorzaam, ; geweesi i . 
door met hen te arbeiden.. 
Het was ongetwijfeld het be
roep van timmerman , dat hij 
uitoefende, wijl de Joden 
hem dien naam geven. Het 
was in het 15e jaar der, re
gering van keizerTiBERios, 
dat JOANNES de Doopef, die. 
Hem zijnen weg moest be
reiden , de boetvaardigheid , 
begon te prediken. Hij doop? 
te , en J . C . kwam tot hem, 
om gedoopt te worden. Uit; 
het water gaande, daalde de 
heilige Geest, in de gedaan
te eener duif op Hem ne
der , en men hoorde eene -
stem, die zeide: Deze »> 
mijn welbeminde Zoon,. in 
leien ik mijn behagen heb,. 
Hij werd door den H., Geest 
in de woestijn geleid, bragt 
er veertig dagen al vastende 
door, en wilde aldaar de 
aanvallen van den geest der 
duisternis wel verduren. Hij 
begon alstoen het Evangelie 
te prediken. Met twaalf A-
postelen vergezeld, welke 
Hij tot zich geroepen had, 
doorkruiste Hij geheel Ju-
dea, vervulde hetzelve met 
zijne weldaden, en beves
tigde de waarheden, welke 
Hij onderwees door Wonde
ren. De duivelen en ziek-
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ten gehoorzamen H e i n , ^ e 

blinden z i en , de Jammen 
gaan , de dooden verrijzen. 
Maar de CHRISTUS moest 
lijden ,*eiï door zijn lijden 
aan de goddelijke regtvaar-
digheid voldoen ;' Hij moest 
dé ménscheïijke natuur her
stellen , en voor de menschen 
de genade verdienen, die 
hen zuiver en heilig maakt ; 
egrïe genade, d i e , krachtens 
di t toekomstige offer, ook 
aan.de regtvaardigen der ou
de wet was verleend. De 
afgunst der Farizeërs en 
Schriftgeleerden * deed JHem 
tot eene schandelijke dood
straf veroordeelen ; een zij-
ner leerlingen verraadde /$•> • 
een ander verloochende v en 
alle verlieten Hém. De op-r 
perpriester en de raad ver-: 
oordeelden J . C . , wijl Hij ; 
zich den Zoon Gods had g e - ; 
noemd. Hij werd aan PON-
TIÜS PlhkTüs, Romeinscben 
landvoogd, overgeleverd," en 
veroordeeld, om aan he tkmis 
te sterven ; Hij droeg het 
offer op , dat tot verzoening 
van het mensehelijke ge
slacht moest dienen. Bij zij
nen dood, bedekte zich de 

Memel «iet duisternis (zie 
PHIIËGON) , de aarde beefde, 
het voorhangsel des tempels 
scheurde door midden, de 
graven openden zich , de doo
den verrezen; de gekriiiste 
God-mensch gaf tegen den 
avond van Vrijdag den 3 A-
pril den 14 JSisan, in het 
29e 0f 30e of 31 e der gevvo. 
ne tijdrekening, het 33evan 
zijn leven (en volgens eeui» 
ge tijdr.ekenkundigen(*), in 

' het 33 e j aar der gewone jaar
telling en het 36° van zijn 
leven). Zijn ligchaam werd 

i in het graf gelegd , waarbij 
men wachten plaatste. Op 
den derden dag, die de zon* 
dag w a s , kwam J. C. le
vend uit het graf te voor
schijn. Hij verscheen eerst 
aan verscheiden heilige vrouw
wen, vervolgens aan zij",® 
leerlingen en apostelen. Hij 
bleef nog veertig dagen niet 
hen , verscheen hun ver
scheiden malen , deed hun 
door vele bewijzen zien, da* 
Hij leefde, en' éprak hen o-
ver het Rijk Gods. Onder 
al de geschiedkundige daad
zaken, die de menschelijke 

jaarboeken uitmaken, kom' 

(*) Zie f.' Art de vérifler les date f of het Journ, Idstor et titt. va" 
Io Mei 1784. Degene, die reden willen kennen van het oude en al* 
gemeene gevoelen, dat de dood van J. C op het 33° jaar van zilne" 
ouderdom bepaalt, kunnen raadplegen, den kardinaal NoRis, pj*ter 

PAGI, de jkta sanctorum, toni. 5 Junii, blad». 404, en de ver
handeling, welke aan het slot van het commentarius hüt. ent, •*» 
LUCAM et JoANNEM enz. gevonden wordt, bij wijze van t/tests te 
Leuven verdedigd, en bij JACOBS in 1704 gedrukt: DAN^S , NoM 
tempormn', PsTAV,de d'octrina lemporum, etc. , doch, welktijdre-
kenkundig stelsel men ook aannetne, zal er echter altijd, tussche» 
de gewone tijdrekening en de geboorte van J. C. een 'verschil van 
drie, vier ot vjjf jaren zijn, om redenen, welker onderzoek, niet to» 
det> aard van dit werk behoort. 
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er geene gebeurtenis voor , 
die beter bewezen i s , dan 
de verrijzenis van J.C. Veer
tig dagen na? zijne verrijze
nis- steeg Hij ten Hemel, in 
tegenwoordigheid zij tier leer
lingen, hun bevelende , het 
Evangelie aan alle volken te 
prediken, en hun belovende, 
van tot aan het einde der 
Wereld met: hen te zijn. De 
grenzen van :dit werk ge-
döogen niet,"-dat wij dé be
wijzen ontwikkelen, waarop 
de Christelijke Godsdienst 
gegrond is: BOSSÜET, HÜET, 
AEBADIE, BERGIERV I-E FRANC 
BÈPGMPIGNAN, en vele andere 
groote schrijvers, hébbende-
ze stof uitgeput. Hét zal voor 
ons genoeg zijn, te zéggen , 
dat in deze eeuw, waarin de 
goddeloosheid zegeviert, er 
wijsgeeren zijn gevonden, die 
zich niet hebben kunnen ont
houden , de verhevenheid der 
Evangelische zedeleer te er
kennen. Zie hier, wat een 
hunner (J. J. ROUSSEAÜ) zegt. 
de aanhaling is uitgebreid , 
maar bevat eene treffen
de schoonheid en waarheid» 
» De heiligheid des Evange
lies spreekt tot mijn hart. 
Beschouw de boeken der 
wijsgeeren, met al derzelver 
tooi, wat zijn zij klein, bij 
dit vergeleken! kan het zijn, 
dat een te gelijk zoo verhe
ven , en zoo eenvoudig boek , 
bet werk der menschen is? 

> Kan het zijn, dat degene , 
wiens geschiedenis het be
schrijft, zelfs slechts een 
«aensch is? Is zulks de 

S . '••,,'•' v-;!OT'. 

toon van: een ' geéstdrijver.';•••" 
of van een eerzuchtige sèk-
tenstichtëï? Welke zacht
heid , welke zuiverheid in i 
zjjhe zeden ! Welke aan
doenlijke bevalligheid in; zij- , 
ne ondërrigtingen l Welke 
Verhevenheid in zijne grottd-, 
regels! Welke diepe wijs
heid in zijne gesprekken l 
Welke tegenwoordigheid van 
geest, welke schranderheid, . 
en welke juistheid in zijne 
antwoorden! Welkeenèniagfc 
over zijne hartstogten ! ' 
Waar is de man, waar i s ' ; 
de wijze, die zonder zwak
heid én zonder ijdelheid, 
kati handelen, lijden en ster* 
ven? Als PiATo zijnen in-
gebeelden wijze afschildert, 
met de geheele schande der 
misdaad bedekt, en den ge- • 
heelen prijs der deugd waar-- . 
dig, schildert'hij trek voor 
trek J. C. s de gelijkenis is 
zoo treffend, dat alle kerk
vaders dezelve gevoeld heb
ben, en het niet mogelijk 
is , er zich mede te bedrie
gen. . . . . SOCRATES, zonder 
smart, zonder schande ster- > 
ven de , vol bragt zijne taak 
ligtelijk tot het einde; èn, 
indien deze gemakkelijke 
dood zijn leven niet tot eer 
had verstrekt, zoo zou men 
er aan twijfelen , of SÖCRA» 
TES, met al zijnen geest, 
wel iets anders dan een drog
redenaar was. Hij vond, 
zegt men , de zedeleer uit. 
Anderen vóórhem, hadden 
dezelve in uitoefening ge-
bragt; hij zeide slechts het- ' 
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gene wat zij gedaan hadden» 
en.--b.ragt hunne voorbeelden 
slechts in lessen over. Atiis* 
TIDES was regtvaardig ge
weest , alvorens SOCBATKS 
gezegd had, wat de regtr 
vaardigheid „.' waS;., LEÖNIPAS 
was voor hef vaderland gestor
ven, alvorens SOCRAT^S het 
toï een en pligt had gesteld het 
vaderland te beminnen ; Spar-
/«Wasmatig) alvorens SOORA» 
TES der matigheid geprezen 
had ; ajvó.rens hij de_ deugd, 
had beschreven, vloeide Gfng> 
hnhland over van deilgd'zJa-
me mannen. Maar waar: had 
JESÜS bij de zijnen die ver
hevene en zuivere zedeleer 
geput, waarvan Hij ; alleen 
de lessen en het voorbeeld 
heeft gegeven % De dood van 
SOCRATES, gerustelijk met 
zijne vrienden over wij sgee« 
rige onderwerpen sprekende, 
is.de zachtste, welken men 
kan wen_schen; die Van J E -
sus ^gehoond , bespot,,door 
een geheel volk gevloekt, 
is de verschrikkelijkste ,wel-, 
ken men kan vreezen» So^ 
CRAT.ES , den giftbeker aan
nemende , zegent dengenen, 
die hem denzelven aanbiedt, 
en die weent; JEsus,,bidt, 
te midden zijner verschrikt 
keliikste msrteljng voor zij
ne beulen» Ja indien het le
ven en de dood van JSpcRi-
TES , die van eerten wijze 
zijft 5 zoo zjjn het leven en 
de dood van'jEsus, die van 
eenen God. Zullen wij zeg
gen , dat de geschiedenis van 
het Evangelie tot vermaak 

is uitgevonden? Neen, het 
is niet alzoo, dat men uit* 
vindt en het gebeurde met 
SOCRATES, waaraan niemand; 
twijfelt, is minder bewezen, 
dan de geschiedenis van h% 
sus CHRISTUS» , Eigenlijk is 
zulks de moeijelijkheid ont
wijken , zonder dezelve 'uit 
den weg te ruimen» Het zou 
onbegrijpelijker zijn, datve* 
Ie inenschen eenstemmig dit 
boek hadden ontworpen, dan 
het i s , dat een enkele er het 
onderwerp toe geleverd heeft» 
Nooit hadden Joodscheschrij
vers dien toon , noch die ze-
d«leer gevonden enhetEvan-
gelie heeft zulkegroote,zul
ke treffende, zulke volko
men onnavolgbare kenmerken 
van waarheid, dat deuitvin-
der er meer dan de held over 
verwonderd zoude staan. 
Een Engeische wijsgeer heeft 
de Godheid van JESUS CHRIS* 
Tijs en de waarheid der Gods
dienst y enkel door de tiiwe-
mendheid zijner Leer en het 
eenvoudige verbaal zijner da
den , zoodanig als men hetzel
ve in het Evangelie vindt, be
wezen. (Zie JENYNS> Degene. 
die zijne zedelëer,of om beter 
te spreken, het volledig "n" 
derrigt zijner leerstelling 
en wetten , met eenige koe* 
Ie, verstrooide en willekeu
rige grondbeginselen «er 

wijsgeeren hebben wi'le" 
vergelijken, hebben zeker 
gebrek aan oordeel of goe"e 

trouw. (Zie CONFÜCIÜS, *j* 
PICTETÜS , JVÏOURGUES). V® 

samenhang zijner leer» fl 
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innerlijke verbindtenis, en'de 
jy.ederzijdsc.he afhankeHjk,-
be,id van dl derzelyér» dee» 
len.r' de slotsom van een on
derwijs, dat zi,ch tot hemel 
en aarde uitstrekt, dat,den 
mensch .in alle omstandighe
den aantast» en altijd door 
zijn hart en zijn geweten x 
gedóogen geene vergelijkin
gen, met de nietsbeduiden-
de zedesprejukeh .der zoo-? 
genaamde zedelijke wetge?. 
vers, zonder zending en zon
der titel; wjjl,. zonder over 
de wonderen en de daadwer
kelijke bewijzen te spreken9 
welke J. C> van zijne zen» 
ding gaf,, al zijne lessen op 
de eeuwige en onbetwistbare 
waarheid van de onsterfe» 
lijkheid der zielen het toe
komstig leven gegrond , op 
de aandoenlijkste en verstan
digste wijze uitgedrukt, door 
bet goddelijke Woord ge
waarborgd » met die onuit» 
wischbareovertuiging, waar
van de naam zelfs niet be
kend was, aangenomen en 
beleden waren. Want het 
geloof is zulk eene verhe
vene ,en goddelijke zaak, dat 
de wijsgeeren der oudheid, 
in hunne lange bespiegelin
gen over de zedeleer, over 
de vermogens en de eigen
schappen des menschelijken 
geestes, niets ontdekt. heb
ben,, dat naar hetzelve ge
lijkt; zij bezaten geen woord, 
om er het denkbeeld van uit 
te drukken ; want het (ïriek-
sche of Iiatijnsche woord, 

Xllf. DEET» 

hetwelk, wij. »n &** v a n ge* 
loof overbrengen, werd nooit 
door èenig Heidensch schrij
ver;, in een en zin gebezigd, 
die overeenkomst niet dien 
had, welken het in het Evan
gelie heeft , waarin het eene 
nederige , bereid vaardige en 
openhartige gesteldheid des 
geestes voorondersteld,,. om 
in God te gelooven ^ een vast 

; vertrouwen in Hem, in zijne 
openbaringen en in zijne be
loften. Het geloof is d© 
grondslag, en om de uit
drukking van den H. PAU-
LUS. te gebruiken , de Zelf-, 
stanêiglieidof hetwezen van 
onze hoop, en het licht dat 
ons de onzigtbare dingen 
ontdekt. Est autetii fidett 
sperandaruni sulstantia re-
rum , qrgumentum non ap" 
parentium. Men kan hetge-
ne, wat die Apostel in het 
XI. Hoofdstuk van zijnen. 
Brief aan de Hebreërs, o ver 
het geloof zegt, niet lezen, 
zonder die goddelijke gaaf, 
boven alle bezittingen lief 
te hebben, zonder er van, 
doordrongen te zijn, en zon-! 
der deszelfs geheimzinnige? 
duisterheden, boven alle men
sch el ij ke verlichtingen, te 
verkiezen. Zonder hetzelve 
hebben zelfs de ernstigste 
waarheden, niét de minste 
zekerheid; het is het geloof, 
dat dezelve aan het wufte 
en onbestendige licht der 
rede onttrekt, om aan de
zelve bekrachtiging ei» be
stendigheid te geven. (Zie 

G 
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MoNTAIGNE, RoUSSEAU» SlïAF-
TESBURYJ. De leer van J. C. 
heeft eindelijk onderwerpen 
ten doel, waarvan de Hei-
densche wijzen niet het min
ste denkbeeld hadden, en 
waarvan zij geen denkbeeld 
konden hebben, zonderslom 
te worden, en zonder'al de 
beweeggronden van hun ge-
heele onderwijs te verliezen. 
Zoodanig is het denkbeeld der 
wereld,; hetwelk J. C. ons op 
eene zoo duidelijke endiep-
zinnige wijze heeft gegeven. 
» Het is , zegt een Christen 
wijsgeer, eene zeer opmer
kelijke zaak, wanneer men 
het woord en het denkbeeld 
van mundu», in den zin des 
Evangelies betracht. Dit zoo 
waarachtige en zoo kenbare 
wezen, is sedert J .C . blijk
baar en gevoelig geworden. 
De oude zedemeesters hebben 
er niet over gesproken, wijl 
zij zelve van de 'wereld wa-, 
ren; wijl hunne ijdeleen op* 
geblazene zedeleer, hunne 
valscheen verblindende deug
den niets bezaten dan hetge-
ne, wat- volkomen met den 
geest der wereld strookte, en 
op de leest derzelve geschoeid 
was: zij konden er dus geen 
zedelijk wezen van maken, 
onderscheiden van dat, het
welk zij wilden daarstellen; 
maar J. C. heeft ons den on-
metelijkën afstand ontdekt, 
die de wereld in hare hoog
ste wijsheid, tusschen hare 
lessen en die van het Evan
gelie liet. Ook is de minst 
onderrigte Christen met de 

wereld bekend , hij kan'üeet 
wel zeggen : Ziedaar de we-
reld'••;• ziedaar hoe ons ie 
wereld bedriegt; dusdanig 
zijn de logens en de begoo
chelingen der wereld, de 
valsc/ié deugden en de schijn
heiligheid der wereld, Eènfl 
taal, die aan al de wijzen 
der oudheid onbekend was, 
die zelfs aan al de nieuwe
re wijzen, welke hun geloof 
afgezworen hebben, onbe« 
kend is, Het is "in diénzin» 
dat er gezegd is : Princêps 
hujüf mundi jam judicatu* 
est. JoAri. X VI, 1 1 ; en dui
delijker nog; Èniic.jndici* 
im est mundi, JOAN. XH» 
31«" Een ander kénnïkrkder 
Leer van J. C. is de haat» 
Welken dè wereld aan de
zelve toedraagt, terwijl »'k 
dwalingen wel onthaald, « 
met onverschilligheid be
schouwd worden. Deze on
derscheiding kan enkel die
nen, om de waarheid teken" 
merken, om dezelve kenne
lijk te maken voor al dege
ne , welke dezelve opreg'e-
lijk zoekt, om hare krachten 
vermogenden invloed op den 
geest en het hart, en dien 
stempel van het goddelijk6 

licht te bewijzen , welke voor 
de boosaardigheid én godde
loosheid zoo hatelijk is.» »o e 

vele overwegingen, zegt een 
wijze waarnemer, doet desf.e 
haat in den geest des ChriS* 
tens ontstaan, daar hij weet» 
wat het Evangelie ons leert» 
van den haat, die voordes* 
zelfs Grondlegger, zijne keet 
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jen, zjijne bedienaars bewaard 
[is. s J laat der wereld jegens 
,J.G» en zijn werk , zoo langen 
,tjj d en zoo, nadrükkeljjk aan
gekondigd en zoo verschrik
keli jk : verwezenlijkt! Zijn 
»onze filozofen ooit op het 
..denkbeeld gekomen , om ee-
tnigen haat op te*vatten te-
«gen MAHOMKD , CONFUCIUS, 
ZOROASTER , enz. ?f Zijn de-

- ze namen hun integendeel 
]niet dierbaar en liet voor-
,werp hunner hulde. Ik ge-
8v,oeI » dat ik de slotsom dezer 
^overweging niet wel kanuit-
drukken. Het is welligt de 
beweeggrond derovertuigendr 
ste en aandoenlijkste geloof
waardigheid." De ongeloo-
,vige natiën , de Heidenen, 
en Mahouiedanen hebben de 
^wonderen en de goddelijke 
JWijsheid van J . 0 . erkend. 
Een muzelmansch dichter 
heeft aldus over Hem gespro
ken: 

, Het hart van den treurigea 
"" mensch ontleent zijnen gehee-

len*troost uit uwe woorden. 
! P e : ziel herneemt haar leven 

en hare kracht, alleen bij 
het hooren uitspreken van 

"• uwen naam. 
Indien zich ooit het hart des 

menschen tot de beschouwing 
van de geheimen der God
heid kan verheffen , is het 
vanU, dat het zijn licht ont-
leent, om dezelve te kennen , 
en Gij zijt het, die hem het 
aanloksel geeft, waarvan hij 
doordrongen is. Bill. oriënt, 
art. ISSA RBN. Mini AM. 
(Zie Viede JESÜS-CHBIST, 
door pater DE lamt, 3 dl.» 
in 8ro.) 
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JËsus , zoon van S IRACH, 
te Jeruzalem geboren, de 
schrijver van het bpek JBC» 
clesiasticus, dat hij 'in het 
jaar 234 vóór J . C. zamen-
stelde. — Een andere J E -
s u s , zijn kleinzoon,vertaal
de hetzelve in het Grieksch; 
en deze vertaling heeft ons 

„den Hebreeuwschen tekst 
doen verliezen. Het boek 
van den zoon van SIRACH , 
is vol groote waarheden en . 
bevat eene uitmuntende ze
deleer , niet eene zalving en 
eene levendigheid, des ge-
voels uitgedrukt, welke ö*e 
koele wijsbegeerte nooit heeft 
kunnen nabootsen.,, t „ 

J E S U S , zoon van JOÏADA. 
— Zie JONATHAS. 

JESUS is de naam eens 
mans die» vóór de inneming 
van Jeruzalem door, T ITUS , 
en zelfs vóór het begin de* 
oorlogs, mét eene: ongeloo-
felijke volharding en kracht 
het ongeluk der Joden aan
kondigde. » Vier jaren t voor 

vdat. de oorlog was losgebar
sten , zegt JgsEPflus,,, begon 
hij te roepen '.Mem stem is 
uit het Oosten i eene stem 
is uit het Westen, eene 
stem is uit den kant der 
vietr winden voortgekomen, 
eene stem tegen Jeruzalem 
en den tempel, eene stem 
tegen de nienwgehuwden, 
eene stem tegen het geheèle 
volk" Sedert dien tijd hield 
hij noch dag, noch, nacht op 
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' | niet uit te roepen : Wee , J 
!;'' me, Jeruzalem! Hij ver-
i' dubbelde zijne kreten op de 

j!'< feestdagen; Geen ander woord 
I ; kwam ooit uit zijnen, mond 
j' te voorschijn: degene die 
I J hem beklaagden, degene, die 
r hém vervloekten, degene, 
1 die in zijne- behoeften voor-
I zagen» hoorden nooit iets ari-

1 j' ders van hem, dan dit ver-
I , schrikkelij ke woord: Wee, 

, Jeruzalem! Hij -werd gevan
gen genomen , door deover-

, -heden ondervraagd en ver-
i , öördééid, öm gegeeseld te 
f ( ' •worden f op elke vraag en 

| bij eiken slag, antwoordde 
i hij , zonder zich ooit te be-

I '! klagen: Wee Jeruzalem ! Als 
j ] een zirinelooze terüggezon-
1 ) l \ den , liep bij het gehëele 
, | ' land af, zonder ophouden zij-

t "nè treurige voorlegging her-
i ' halende. Hij ging gedurende 

I !I zeven'jaren voort, met al
dus te roepen, zonder te 

1 rusten, en zonder dat zijne 
1 stem verzwakte. Tijdens het, 

'i laatste beleg van Jeruzalem, 
l} «loot hij zich in de stad op, 

onvermoeid rondom de mu
ren keerende, en uit al zij-

I ne magt roepende! Wee den 
1 tempel, wee der stad, wee 
' hei gekeelè volk f Eindelijk 

"voegde hij er bij: Wee my 
zelven! en te gelijkertijd 
werd hij door eenen uit een 
werktuig geslingerden steen 
gedood. » Het scheen, zegt 
BOSSUET, dat de goddelijke 

1 f wraak zich als zigtbaar in 
i dézen man had vertoond .die 
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in 4en e'cht treden. ;.<To,eHi 
Mozjgs de Israëlite.n bevrijd» 
had,*.! ging JÈÏHB.O üi}np«7 
schoonzoon te. gemo.et, in;het; 
jaar,- Ï49U> vóóri J* C^i: en 
bragt.;Jhem zijïie vrouw en 
kinderen» Hij raadde hem 
vqorssigtige personen uitte-
kiezen, die in staat waren,, 
om een en raad te, „yorjrjien, 
waaraan hij een gedeelte van 
de , zaken- kon vertrouwen, 
waarmede . hij belast , was. 
Hij. pnderwees hem vervol-,, 
gens ,de kunst, om diegene.! 
in krijgstucht te brengen ,; 
welke ,jn .staat waren ^ om; 
de ,wape„n.en te dragen.". A-', 
TRAPANUSI.rüpemt hem in Eu-, 
SEBiüSjr koning van. AraUë, 
ongetwijfeld wijl in dat land 
de koninklijke waardigheid 
met het .priesterschap ver
bonden was. 

JEUNE (JOANNES I E ) » te 
Poligni, in ffranche- Conté t 
in 1592 geboren , was de 
zoon van eenen raadsheer 
bij het parlement van Dele. 
Hij zag van een kanonikaat 
van ~ Arbois af, om zich in 
de ontluikende Congregatie 
van het Oratorium te bege* 
ven. De Kardinaal de BE-, 
nuiLE droeg hem eene toe
genegenheid toe, gelijk aan 
die van eenen vader voor 
een veelbelovend kind. Pa
ter M3 JEUNE wijdde zich, 
gedurende 60 jaren van zij
nen Apostolischen arbeid, 
aan de mïssiëri toe. Terwijl 
hij in de Vaste të Rouanen 

• , , - . , . : • - : G 

, predikte» veylpor hij,i<ïn< den 
; onderom-ytjin |Ê> jaren/het ge-
z|gt.- Ofschoon hij' van na
tuur levendig; en, onstuimig 
was , verloor hij- door dit ge? 
brëk echter den.mpedvniet.; 
Pater LE JEIWJE had nog, met 

: andere ongemakken te wor
stelen. Tweemalen .werd hij 

; Van den steen; gesneden v en. 
: nooit hoorde, jinen, hem een 
•• enkel ongeduldig woorij qnt-v 
: Slappen.. jUe-gipoptste Pre* 
i laten hadden zoo vele ach» 
"'. t*ngvoor ^djni . deugd» ^ 
•' de ^Kardinaal BICHK hem * 
gedurende ;denvvtl®op> eener > 
geheete missie aan tafel l>èr, 
diendfr.: EAPASEirTE^ Bis
schop van •£ijtinQg,e8;, bewoog 
hem in 1651,:, om in. zijn 
diocees ayn verblijf te nemen.. 
Pater SJE JEUNE bfagt zijn 
geheele leven : in hetzelve 

\ door, en voerde; in-alle ste-, 
den de liefdadige zusters in. -
Gedurende zijne laatste sle
pende ziekte, werd hij dik
werf bezocht door . de Bis
schoppen van Limoge» -en 
LombpZ) Men had hem, of
schoon hij blind was, toege
staan, mis te-lezen; maar hij 
wilde nooit van deze ver- ; 
gunning gebruik maken, uit 
vreeze oneerbiedigheid Ie be
gaan, bij het opdragen der 
heilige geheimen. Hij over» 
leed te Limoges, den 19 
Augustus 1672 , in den geur 
van heiligheid. Zijne oót« 
moedigheid was be wonde» 
rens waardig. Toen verschei
dene heeren van het hof te 

3 
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Róuanen /;waren geköriïeïi>; 
alvvaair'hij in de Vaste pre
dikte , verzochten zij hem, 
hun zijne schoonste leerrede 
vöortëdragéh; maar hij stel
de zich te vreden, niet een 
gemeenzaam öndërrigt voor 
hen te houden, betrekkelijk 
de pligten der grooten, en 
over de verpligting om over 
hunne huisgenooten en be
dienden te waken. De be
keeringen , welke deze wijs-; 
sëlijk geStrëngë gewètens-bë«' 
stuur der uitwerkte, ' waren 
opregt en volhardend* Zijn 
roem was zoo groot, dat men 
van zeer vérrë kwam om zich. 
onder zijne leiding te stellen. 
Men heeft van hem Leerre-
reden (sermong), in tien 
zware deelen, in 8vo, Tow 
lome, ' 1688, of'Parijs, 1671 
eene meer 'riaau wkeurigè en 
,op prijsgestelde uitgave. De
zelve ; werden in het latijn 
vertaald, en té Meniz, on
der dezen titel gedrukt: Jo-
ANNis JüNii delicité pastor urn 
sive conciones t in 4 t 0 : De 
beroemde MASSILLON putte 
uit de beoefening van dezen 
predikant, niet die onge
dwongenheid en dat vuur, 
welke hem kenmerken (dit 
zijn begaafdheden, welke 
Men enkel aan de natuur te 
danken heeft), maar de bouw

stoffen fót véle -zijner /eer-? 

redefU Deze yeriamélitig 
vanpredikatiën f zeide hij, is 
eeniiitmüntendzaak'figUter* 
voor eèhen predikant t ïen iH' 
heb er gebruik van geinaaht. 
Pater LE JEÜNÉ is eehvöüdig,; 

treffend, innemend} niettzier 
dat hij «iet' eene gelukkige 
genie-en ééne gevoelige ziel 
geboren was. De verzaniëliDg 
zijner Leerreden", wëlkfemen 
somtijds Leerreden van den 
blinèeti Pater noentt» is zeJd-
Zaaïh geworden (*)l Het is 
door het lezen derzëlyè, dat 
BENEPICTDS JOZEF ' LABBE» 
te Bom&l, in Ï783, in den 
geur van heiligheid geStór» 
ven, zich bijzonder tot 
de oefening dor christelijke 
deugden heeft aangespoord 
gevoeld. De heer RUBEN 
heeft eene redevoering óver 
het leven van Pater I E JËIINË 
in het licht "gegeven•'•$ en 
Pater LAÏHBY heeft hen» zeer 
wel doen keftnén.', in #» 
zevende gesprek ovët de wer 

tenschappen blz. 22i* 

* JEUNE (CLAUDIÜSI'MAS* 
SUET) regulier Kanonik van 
premonstrateit, te Tig0~ 
court, in het hertogdom Bar, 
bij de abdij van Flabemont 
geboren, ging in het novi
ciaat der abdij van de heilig6 

_ (*) Deze zeldzaamheid heeft echter opgehouden, nadat 
de Uitgezochte verzameling der leerreden: van pater tt 
JBVKB, in dte Bibliothéquc des orateurs chrétiens, BtW 
ettes, 1829 is opgenomen. 

V e r t a l e r » 
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MARIA , te font h-Mousaon, 
deii 8 Augustus 1732» e» 
legde; <er in 17,34-zijne ge-; 
ïoften af» Na [zijne cursus 
vooy de wijsbegeerte en god* 
geleerdheid volbragt te heb-? 
jbien j.r;werd hij-naar de ab
dij van Estiml gezonden j 
,örti, 4i® wetenschappen te 
onderwijzen. Hij » ontving 
den doctoyalen hoen inde un.S-
«yersiteitvyan P-ont-a-Mpns^ 
•nont enr-werd Prioor van 
3e abdij der H^ Maagd. Hij 
keerde vervolgens naat:"Es-
tival terug, alwaar hij_in 
jde, afzondering leefde zich 
raiethettSehrliven van eenige 
.VüerJcent; bezig houdende. 
Men heeft van hem: 1° Ifi$~ 
tpirê, etg*{Critische en ver» 
rfedigende[geschiedenis', van 
de orcfe; der ridders van den 
tempel Van, Jeruzalem, tem
pelieren, genaamd), Parijs, 
1805 , -2 dK in Am "Hij 
doet er den oorsprong en de 
ontwikkeling dier orde in 
kennen,,geeft de geschiede
nis ;yan dërzelver v.ernieti-» 
ging op, welke hij meent 
zonder bondige redenen en 
voldoende beweeggronden , 
geschied te zijn, hij bekrach
tigt zijn gevoelen door gezag
hebbende schrijvers. — 2.* 
Dissertation etc. (Verhande
ling strekkende tenbewyze, 
dat de liefde, welke in het 
Sacrament van boetvaardig' 
heid gevorderd wordt, niet 
alleen eem liefde ,.*>, die 
uit de.hoopontspruit ,maar 
eene waarachtige en opreg-

6 

te goddelijke lie/cfé). Pater 
JEUJSE was een goed godge
leerde en uitmuntende reli
gieus» 

JEWBI. (JoANNES) , ÏVEtUS , 
een Engelsche schrijver, werd-
op het einde der regering-van 
HENDRIK VIII. Protestansch, 
en onder het bestuur der ko
ningin MARIA, van het col" 
legie van Oxford uitgeslo
ten.. Na den dood dier vor
stin , verliet hi\ltaliè', wer-
vvaarta hij de wijk had ge
nomen , en keerde naar En
geland terug. Men gaf hem,, 
alstoen het bisdom Salisbury* 
Men verzekert,' dat hij een 
sterk geheugen had, maar 
zijne zucht naar verandering 
bewijst niet, dat hij even
veel oordeel bezat. Hij liet 
eenige schriften na, onder 
andere de Geschiedenis der 
Hervorming > en die der re
gering van KAKEL IL en JA-
conus I I . 

JEZABEÏ. »dochter van- ITHO-
BAti, koning van' Sidon, en 
vrouw van ACHAB , koning 
van Israël» Zij was- het , 
die- den koning haren echt
genoot bewoog > om in zijne 
staten de dienst van den waren. 
God geheel af teschaften, om 
dezelve door die van BAATA 

te doen vervangen. EEIAS » 
de eenige, die deze godde-
looze koningin had durven 
tegenstand bieden , werd ge
noodzaakt , de vlugt te ne
men , en asich naar den berg 

4 - • . - . 
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"Horeb te begeven• Daar de
zelfde koning verlangde, om 
den wijngaard van een en ze
keren NABOTH te bezitten j 
die hem denzelven weiger
de i zoo kocht' JEZABEL val-
Schö getuigen* öm^ en liet 
NABOTH veroordèelën , om 
gesteenigd te worden. ACHAB 
Bleef in het bezit van den 
wijngaard; doch om JEZABEL 
te straften, verhief God JEHÜ 
op den troon van Samarië* 
Deze vorst,liet haiar boven 
nit een venster werpen, en 
de honden verslonden zoo
danig haaf ligchaam, -dat 
slechts haar schedel^ de voe
ten en de uiterste gedeelten 
der handen overbleven; dit 
gebeurde In 'het jaar 884 
vóór J . C» —-Er wordt in 
het Boek der Openbaring 
pvèr eene JEZABEÈ gespro
t e n , die de profetesse speel
de, en onder dezen valschen 
titel'i' dwalingen predikte. 
Zijwórdter, indien zij geene 
boetvaardigheid over hare 
zonden doet, zoo wél als al 
degene, die aan hare dwa
lingen zouden deel nemen , 
met éene doodelijkë ziekte 
bedreigd. Het is vrij moei-
jelijk, om te zeggen , wie 
deze JEZABEL was; waar
schijnlijk was zij eenige ver
mogende vrouw, die de Ni-
colaïten beschermde, en al
dus op eene verbloemde wij
ze {atitónomasïë) Werd ge
noemd. 

• ; JEZID of JESID I . , Ö.e ka
lief S of opvolger van MAHO-

MËÖ , ett dé tweede" van het 
geslacht der-Ommiaden,re
geerde na den dood van zij
nen vader MoAWIJAHJ in het 
jaar 680; maar jhjj volgde 
'den moed, en de gróóte plan
nen van denzelven niet na» 
Zijn'"ë¥hige vermaak -wa« 
rninhëdiéhtën t é ' vervaardi
gen. In het tweedejaar van 
zijn bestuur, verkolen de 
Arabieren van Ciifa* HOS
SEIN , tweeden zoon' van AM» 
tot kalief. JEZIÏ) bragt een 
talrijk leger op dé been, en 
deed HÜSSÉ'JN -Verraderlijk 
vermoorden , óp dèb' oogen-
blik, dat zij 'gereed störtdën, 
om in de vlakten van Cata-
balla, in den omtrek van On
set, slag te leverene fc'0 

vervolgde daarna hét gehele 
geslacht van Ai.1, en dééd 
een gedeelte van den A'a' 
bischen adel sterven. D«e 
wreedëstrafoefënïngén maak» 
ten hem bij alle volken ge
haat. Na "den dootf van HuS' 
SEW *, bragt ABDAI**»'» »°o» 
Van ZOBAÏR, uit het geslacht 
van A u , geheel P6tzïè™ 
opstand tegen JEZIO, dien 
hij als 'een' man afschilder
de ', geschikter om dichter.» 
dan om koning te zijn. »*• 
bestuur van dezen lafbarti* 
gen vorst duurde slechts o 
jaren en 9 maanden : hij over
leed in het jaar «83 der 
Christelijke tijdrekening. 

JOAB , zoon van SARVIA» 
zuster van DAID , #-broeder 
van ABISAÏ en AZAÖÏ» » #aS 

aan de dienst van DAvi» vw 
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bonden, en voerde met roem 
het bevel, over zijne leger-
beriden. De eerste gelegen
heid , waarin hij zich onder
scheidde , was de slag vab 
Qabaon, in Welken hij A B -
NKR, hoofd van de partij van 
ISBOSETH overwon , dien hij 
vervolgens verraderlijk ver
moordde. Hij beklom hét eer» 
Bte de muren'van Jeruzalem, 
en verdiende door zijne dap
perheid , in den rang van 
veldheer, welken hij reeds 
bezat, behouden te blijven. 
Hij trok- tegen de. Syriërs 
op , die tegen DAVID waren 
aan het muiten geslagen, 
<lreef hen op de vlugt, en 
na zich op de Ammoniten 
meester te hebben gemaakt 
van een wijk der stad Rab-
bath, liet hij DAVID komen, 
om de eer dezer overwin* 
ning te genieten» JOAB on
derscheidde zich in al de 
oorlogen, welke die vorst 
verpligt was te voeren. Maar 
hij onteerde zich door het 
vermoorden van ABNER en 
AMASA. Hij verzoende A B -
SALON met DAVID, en liet 
echter niet na dien oproeri-
gen prins, in het jaar 1023 
vóór J . C. in eenen veldslag 
te dooden. Uit aanmerking 
van zijne diensten, en uit 
vrees voor zijne magt, ge
bruikte DAVID geene strenge 
middelen tegen hem; doch 
bij zijn overlijden, beval hij 
aan zijnen zoon SALOMON hem 
te straffen* Deze jonge vorst, 
de dienaar dei wraak zijns 

6 5 

vaders, deed'den schuldige, 
die de wapens tegen .hem 
had' opgevat, om ADONIAS te 
dienen, in het jaar 1014 
vóór J . C. aan de voeten 
des altaars, tot welke hij , 
zich aldaar veilig wanen^ 
d e , de wijk had genomenj 
dooden. 

"JÖACHAÜ, koning van I * -
raël, volgde in het jaar 856 
vóór J . C. zijnen vaderJEHü 
op , en regeerde 17 jaren. 
De Heer vertoornd , dat hij 
de vreemde goden had aan» 
gebeden , -gaf hem aan - de 
Woede van-AZAÖL en'IÏENA-
DAD , koningen • van Syrië 
over, ' die zijne staten op 
eene verregaande wijze ver
woestten. In dezen uiter
sten nood, nam die vorst 
zijne, toevlugt tot God, die 
hetn gnnstiglijk verhoorde. 
JOAS , zijn zoon en opvolger, 
herstelde de zaken van Is
raël en behaalde gedurende 
zijn bestuur verscheiden over
winningen op de Syriërs. . 

JOACHAZ , voon van J o s u s , 
koning van Juda, werd na 
den dood zijns vaders , in 
bet jaar 6 Ï0 v . J . G. tot 
koning verkozen. Hij was 
23 jaren oud, toen hij den. 
troon beklom. Hij regeerde 
te naauwer nood 3 maanden 
te Jeruzalem, en onder
scheidde zich door zijne god* 
deloosheden. Op zijne te
rugkomst van zijnen krijgs-
togt tegen de Babyloniërs, 
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inaakle -NECHAO V feoning van 
Egypte ± Jwtfea, cijnabaar; 
en om zijn oppergezag; te 
tóonen**, gaf; hij , smder.vooi*-
wendsel-j dat ; JQXCHAZ zich 
zöridec! zijne toestemming en 
ten nadeeje van zijnen oud* 
jstenjxroeder,: totkoning had 
durven doen uitroepen,'den 
schepter aan dezen laatste» 
De onttroonde koning; stierf 
van verdriet in Egypte,, Sftetr 
waarts ihij was vervoerd ge.* 

W O r d f e n J } ^ • '•"•• ••;-Xi •;::• ' ; : ; 

* JoAimim of JOAÖKIM , «ooh 
van JOSIAS eri .broeder- van 
JOACBAZ.$ werd door NEöHAOi 
"koning» van Egypte^ in het 
j[aar 610* vóór j . '-.Cis op~den 
troon ?fan Jnda geplaatst. 
Hij Kerschenrde en verbrand
de :de ?koeken van JEREMIAS, 
en' behandelde den ;profeet 
URIAS met wreedheid. ïlij 
^verd < dóór NABUCHOHOJSOSOB 
onttroond en door de Gh^l? 
deërss fendoöd gèbragt ,V'di« 
«yn.Iijkin het jaar 600 vóór 
J . G* buiten Jeruzalem wier
pen « e n onbegraven lieten 
-liggeöl ; . .,::......", 

JOACHIM , zoon van den 
voorgaande. — Zie JECHO» 
NIAS , Welke dezelfde is". 

JOACHIM {Heilige),% was, 
volgens eene godvruchtige 
overlevering» de echtgenoot 
van de heilige AftNA, en va
der der heilige Maagd* Men 
weet niets van zijn leven, 
en de heilige schrift maakt 
»»et de minste isegtstreek-

sche melding van den heili
gen JOACHIM* Maar het is 
vrij waarschijnlijk, dat HE? 
t l , waarvan er in het 3.e 
hoofddeel van den H.LUCAS 
gesproken wordt, als vader 
yan den heiligen JOZEF , die» 
zelfde JOACHIM > vader va» 
MARIA en schoonvader van 
JOZEF, '' is S " wan t JOACHIM , 
HELI , EuACiwenz.,, zijn de
zelfde namen in de ïL schrift» 
(Zie AFRICANUS — SEXTÜS 
JuLius-).. Hèt.eenige oade 
boek* dat uitdrukkelijk *afl 
den heiligen JOACHIM spreekt, 
wordt door den B. AUGÜB-
TINUS als apocryplte ber 
sohonwd. DeGriekschekerk 
viert het feest van den B. 
JOACHIM sedert de ,7.e eeiiff» 
doch eerst zeer laat is bet* 
zelve in de Latijnsche kerk 
ingevoerd. Men wil, dat 
paus JUMUS .1.1. hetzelve in
stelde. 

. JOACHIM (de abt), .»Üf' 
naamd de profeet, in "fit 
vlek Celicoy bij Cogenzatfr 
boren , reisde door het Be>' 
lige Land* In Kalabrïê^ 
ruggekeerd , nam hij het CÏS" 
tercienser-gewaadaan, in he 
klooster Corazzo, waarvan 
hij prioor en abt werd. Wet 
vergunning van paus I ^ 0 1 ^ 
I I I . , verliet JOACHIM in U8rf 

zijne abdij, en ging teJflO' 
ra wonen, alwaar hij eene 

beroemde abdij stichtte» waar» 
van hij de eerste abt wer«* 
Hij bad onder zijn geesteÜr 
regtsgebied een aantal kl°°?" 
tërs, die hij met wljshei» 
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bestuurdepemaatt welke hij 
constitutien gaf y door paus 
GELESTINUS l i l . goedgekeurd» 
De abt J0ACHIM deed in zij-v 
ne orde de godsvrucht en de 
Moostertucht bloeijen, en 
overleed in 1202 * in dën ou
derdom', van 72 jaren, een 
aantal werken - nalatende, 
Venetië, 1516, in'fol. .waar
uit eenige stellingen over de 
goddelijke natuur, de Drie-
eenheid en .do duurzaamheid' 
van het! evangelie "van J .C. , ' 
later in de aigemeene kerk* 
vergadering van hateranep,, 
in 1215,yïpn *n het concilie 
Van Afleg., in 1260 , veroor
deeld werden. De meest be
kende zijn de Cohimentariën 
öp ISAÏASJ opJJÖREMIAS en 
óp het Boek der Openbaring•»• 
Nog hééft men van hem Pro-
fetiën, die eertijds' veel ge-
ruchts hebben gemaakt, en 
die, zoo als dom GBRVAISE 
in de Histoire de Tabbé Jo-
ACB1X beweert, vervuld zijn. 

JAOCHIM II;', keurvorst van 
Brandenburgv, zoon van JO
ACHIM L , in 1505 geboren, 
Volgde zijnen vader in 1532 
op. Hij omhelsde de leer 
Van LUTHER in 1539. Zijne 
hovelingen en de bisschop 
Van Brandenburg volgden 
zijn voorbeeld. Dé keur
vorst JOACHIM verkreeg door 
deze verandering de bisdom
men Brandenburg1, Havel' 
berg en Lebui, die hij het 
markgraafschap inlijfde. Hij 
trad niet tot het vereeni-
gingsverbond toe, hetwelk 

f. d& protestanten" 'te; BtnaiMl* 
] denSsioierif toonde zich vriï 
; onverschillig omtrent; rder> 

voortgang tdier'. • sekte % ?e*n 
hield zich Stil» terwijl* dê 
religie-oorlogen Sa/i$eMv,'<kïi 
de naburige landern verweest-; 
ten. Keizer FERWNANDI I I . 
verkocht hém het hertogdom 
Crossen ih Silene*t en zijn 
zwager SIGÏSMÜNDÜS AÜGÜS"* 
xvs% koning van Palen y ver* 
leende hem in 1569 het regt* 
om" ALBERTPS FREDERIK va» 
Brandenburg, hertog ,,':vaii 
Prnissen, indien deze zon
der erfgenamen mogt komen 
te overlij den, op te volgen» 
Het bestuur van JOACHIM I I . 
was zacht en- vreedzaam. 
Men beschuldigt hemy van 
tot verkwistens toe mildda
dig, en met de zucht voor 
de sterrewigchelayij bebebt 
te zijn geweest. Hij over* 
leed in 1571, door eenen 
arts vergeven. 

JOACHIM (GEORGE), bijge
naamd Rheiius, onderwees 
de wis- én sterrekunde te 
Witteiïiberg. Zoodra hij van 
het stelsel van COPERNICOS 
ondérrigt was, ging hij hem 
bezoeken en omhelsde zijn 
gevoelen. Hij was het, dié 
na den dood van dien ster-
rekundige zijne werken in 
het licht gaf. Hij draagt 
zorg, om te waarschouwen f 
dat, ondanks de waarschijn
lijkheid der nieuwe stelling, 
men zich echter wel moet 
wachten, om dezelve, alg
eene bewezene zaak te be-
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schouwen; hij is van gevoe» 
len,*dat degene , dièanders 
denken, de zaak niet gron • 
dig beoefend hebbent #«»'•> 
èitsjülium videtur., rem pè~ 
nitus.titan attigërunt. Hij 
overleed: in. 1576, in den ou
derdom Vah 62 jarenV Men: 
heeft van hem Baglaeken , 
Volgens de grondbeginselen 
van COPERNICIJS ; en verscheid 
den andere Werken over de 
najtuar^, meet- én sterrekun-
dej «Wöeger waren dezelve 
inawang; ! _•'•;;: 

JoANNA VAN ARAGONÏ; :*-
Zie ARAGÖN. , 

' 'LJOASITO «rf JEANNKi konin-: 
i gin Avm-:>.Fi:anlirijk en Na-, 

varre, vrouw,vanfeiMPPus 
den seftooney~ee>mgédochter 

, en erfgename van HENDRIK I»> 
kon i ng ï van 'Na varre, graaf 

; van 'Champagne, stichtte te 
\ Parijs, in'1303, het colle. 

gie van Navarre, en over
leed in „het volgende jaar te 
Vincenne»:, in den ouderdom 
van 33 Jaren, den-roem na
latende van eene even zoo 
deugdzame .als verstandige 
vrouw te ziJB.gewe.esU Ver
scheiden: schrijvers: hébben 
haar van ontrouw jegens ha
ren echtgenoot beschuldigd x 
en de scholieren.,vanfarijf 
verleid te hebben, om aan 
haren hartstogt, te-voldoen; 
maar GAGUIN en JOANNES DB 
LAÜNQY jo'oemen zulks loute-

f; re las tering., Nadat de graaf 
i van Bar, in het jaar 129' 
in Champagne gevallen wvas > 
snelde zij aan het hoofd van 

; een klein^lejer derwaarts.. 
. en verschrikte den graat 

zoodanig, dat,bft zich z°D* 
der slag of stoot over ga'* 
Hij werd niet dan op eens 
zeer harde voorwaarde «M* 
de gevangenis ontslagen; °n* 
der andere om de gravin van 
Champagne, wegens »e' 
graafschap Bar <, dat hi|j vo°/ 
onafhankelijk hield te huldi
gen. £Met toestemmingen 
haren echtgenoot, behie'd 

JOANNA het bijzondere be
stuur harer staten, en ver
dreef de Kastilianen en Ara* 
gonezen uit Nawrre\-

JOANNA, echtgenoote van 
CHÜSA » bewindhebber van 
HERODES ANTIPAS, viervorst 
van Galilea, was eene defc 
vrouwen, welke JESIJS CHRIS--
TÜS op zijne reizen volgden ,: 
en Hem met hare goederen 
ondersteunden. Het was een 
gebruik onder de Joden, dat 
de vrouwen het voedsel en 
de kleeding aan diegene ver
schaften, welke zij als hun
ne meesters in de godsdienst 
en in de godsvrucht be
schouwden. JOANNA volgde 
JESUS CHBIS*ÜS op ien Kal-
varieberg, en was getuige 
van hetgene, wat er voor
viel. Zij was ook- bij zijne 
begraving tegenwoordig, en 
bevond zich onder de vrou
wen , die welriekende krui> 
den naar het graf gingen 
brengen, en aan welke de 
Zaligmaker bij derzelver te
rugkomst verscheen. 

http://ziJB.gewe.esU
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'••'•' JOANNA VAN BoUBGONDlë , 
koningin Van EraïikrïjK, 
dochter van O Ï T O I V . , palts

graaf van BonrgqMië, en: 
vrouw van PBIMPPUS den 
Lange, overleed te Boye , 
in Picdfdijë, in 1325 , na 

£te Parijs het collegie van 
Boürgondië te hebben ge
sticht. Zy werd in 1313 
van overspel beschuldigd, en \ 
kort daarna Veroordeeld, om \ 

"haar leven in hét kasteel van 
Dourdan gevankelijk te ein
digen ; nïaar haar; echtgenoot 
nam' haar eenjaar later we
der aan, Overtuigd van hare 
onschuld, of veinzende zulks 
te zijn. 

JOANNA VAN FRANKRIJK (de 
Gelukzalige), instelster van 
de orde der Annonciade, 
"dochter van IIOBEWIJK X I . , 
werd in 1464 geboren. Lo-
DEwnif, hertog Van Orleans, 
haar neef, later bekend on
der den naam van LODEWIJK 
X I I . , huwde haar in 1476, 
en liet zijn huwelijk in 1498, 
door Jpaus ALEXANDÉR V I . , 
'ontbinden, voorgevpnde.dat 
hetzelve zonder vrijheid was 
aangegaan. JOANNA onderging 
deze schande met gelaten» 
heid. Zij begaf zich naar : 
Bourges, alwaar zij de or
de der Annunciatie stichtte. 
De regel is volgens de tien 
deugden der heilige Maagd 
gevormd: kuischheid, voor» 
zigtigheid , nederigheid , 
Waarheid , godsvrucht,, ge
hoorzaamheid , armoede, ge
duld , liefdadigheid . en me-

"delij^en; Het órdegewaad 
' i s Zonderling. Desluijër i s 

zwart, de mantel w,it •,• • de 
scapulier rood, het kleed 
grijs en de gordel van koord. 
Er bestaan verscheiden kloos
ters dezer orde in Jjrankrijk 
en in België. Dezelve Werd 
bevestigd door de breven vau 
AiiEXANDER V I , , in 15(01, en 
van LEO X . , in 15-17; J O 
ANNA VAN FRANKRIJK stichtte 
ook een collegie irr de uni
versiteit van Bourges, 'en 
overleed heiliglijk in 1504. 
Paus BËNÊDICTÜS XIV, heeft 
haar in 1743 gebeatificeerd. 
Pater ATTICHÏ heeft in 1625 
haar leven , in l2 .< n o , in het 
licht gegeven* Hetzelve is 
zeer slecht geschreven. Er 
bestaan verscheiden andere-
in het Fransen. 

JOANNA I . , koningin van 
Jeruzalem \ van Napels en 
Sicilië, dochier van KARBI, 
van Sicilië', werd iu ï 326 
geboren. Zij was pas 19 j a 
ren oud, toen zij de teugels 
van het bestuur in handen 
nam. Zij was alstoen met 
ANDRBAS van Hongarije ge-
huwd. De haat, welken zij 
haren echtgenoot toedroeg, 
was zoo algemeen bekend, 
dat , nadat die vorst op eene 
wreede wijze vermoord was 
(zie ANDREAS van Hongarije), 
zij sterk werd verdacht ge
houden , medepligtige van 
eenen zoo verschrik keiijken 
moord te zijn. Door deze 
misdaad, weduwe geworden 
zijnde» huwde zij met La-
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DJEVVIJK van Tarente* dié e.r 
gedeeltelijk de bewerkejr van 
was geweest* Intusschen 
naderde LODEWIJK van Hon
garije, broeder van ANDRE-
AS , om den dood zijns broe
ders op JOANNA te wreken;, 
die in eene kerkvergadering, 
te Avignon gehouden , / en 
waarbij zij tegenwoordig was 
geweest, onschuldig was ver
klaard. De koning van Hpn* ; 
garijë appelleerdeop dit vón--; 
n i s , en beantwoordde den 
brief, welken JOANNA hem 
schreef, om zich te regt-
vaardigen , slechts niet de
ze , e en en Spartaan waardi
ge.» woorden: »JOANNA, uwe 
ongeregelde levenswijze, het 
belemmerde gezag in het ko
ningrijk, een overijld huwe
lijk, en uwe ontschuldigin-
gen bewijzen, dat gij schul
dig zij t." Deze vorst nader
de -steeds,/, en JOANNA zag 
zich verpligt,, om met ba? 
ren niéuwen echtgenoot de 
vlagt te nemen naar Pro-
vence, waarvan zij gravin 
was. Het was alstoen , dat 
zij aan paus CLEMENS VI. , 
Avigtion en deszelfs grond
gebied , voor 80,000 goud>-
guldéns verkocht. In Na
pels teruggekeerd, verloor 
zij haren tweeden echtger 
noot, en gaf weldra hare 
hand aan eenen .derde, die 
kort daarna overleed. Ein
delijk huwde zij , in den ou
derdom van 46 jaren voor 
<le vierde maal, met eenen 
jongsten zoon «it het huis .i 
van Brmtwijh Door dit f 

1 huwelijk koos zij veeleer ee
nen taan, die haar kon be-
hagen, ;dan een vorste die 
haar kon verdedigen. Wijl 
zij geene kinderen had, nam 
zij haren bloedverwant KA-

; BEI. VAN DCBAS in kinds-
plaats â aïj. Zij had hem 
zeer zorgvuldig doen opvoe

dden, met hare nicht in den 
echt; doen treden, en be
schouwde hem als haren 
zoon, Intusschen sloeg de
ze ondankbare prins, door 
den koning yan Hongarije 
omgekocht, tegen JOANNA aan 
het muiten. De koningin 
van Napels droeg,, op ver
zoek van CtEMËNs Vil.. &*> 
de pauselijke waardigheid 
te Avignon"uitoefende, ter
wijl ÜRBANÜS "VI, den stoel 
van PETRUS te Rome be» 
kleedde, hare aanneming 
aan LonewiJKvan Frankrijk^ 
hertog van Anjou, zoon van 
koning JOANNES over. Öe 

woedende KAREL VAN DÜ" 
RAS , maakte zich meester 
van Napels, en van JOANNA» 
na in- 1381 eene roemrijk8 

overwinning te hebben be
haald. Dit gedrogt deed zij
ne weldoénster tusschen twee 
matrassen stikken. De abt 
MIGNOT heeft hare geschie» 
denis in het licht gegeven' 
1764. in 12.IDO • dezelve is 
Wel, maar niet zeer naauW" 
keurig geschreyen; JOANNA 
wordt er onder al te gons* 
tige kleuren in afgeschilderd. 

JOANNA I I . , koningin van 
Napels , volgde haren broe* 
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der LADISLAUS , in 1414 op. 
Weduwe van • WILLEM van 
'Oostenrijk zijnde , trad zij 
in den echt met JOANNES , 
graaf van Ia Mürche. Hare 
onderdanen hadden haar be
wogen, om zich op nieuw 
in den echt te begeven, om 
daardoor een einde te ma
k e n , aan de ergerlijke le
venswijze, welke zij met 
PANDULPHUS, haren gun
steling, leidde. Haar niéuwe 
echtgenoot deed PANDÜL-
PHUS sterven, en de konin
gin opsluiten. Nadat de Na-
politanen haar bevrijd had
den , vlugtte haar echtge
noot naar Tarente en werd 
óp zijne beurt in een kas-
teel opgesloten. MAUTINUS 
V. trad tusschen beide, om 

v de echtgenooten met elkan
der te verzoenen, JOANNES 
werd uit zijne gevangenis 
ontslagen: maar, daar hij 
geen gezag had, en het er
gerlijke leven zijner echt-
genoote niet kon verduren , 
begaf hij zich naar JFra?ik~ 
rijk* alwaar hij franciska-
ner monnik werd en in 1436 ï 
in den geur van heiligheid 
overleed» [De connestabel 
van Napels, JACOBUS SFOR-
ZA, spoorde LODEWUK I I I . , 
van Anjou a an , om zich van 
het koningrijk meestér te 
maken* Deze vorst Werd er 
ook toe uitgenoodigd door 
paus MARTINUS V. Om aan 
LODEWUK het hoofd te kun
nen bieden, nam JOANNA, 
ALFOSJSUS V . , koning van 
Arragon, in kinds plaats | 

aan *f die in het begin* eeni-
gen voorspoed" hadr,,;en .Ló* 
DEWIJK noodzaakte,'-, om» de 
wijk haar Aveisa te nemen. 
Maar deze vorst, door1 de 
troepen, hem door den paus 
gezonden , ondersteund•••, her* 
stelde voor eenigentijd»zijl 
ne • zaken. Op nieuw door 
ALFONSUS geslagen , -werd hij 
niet te min door JOANNA in 
dészelfs plaats aangenomen, 
die na zijnen dood, RENA-
TUS van Anjou tot zijnen 
erfgenaam benoemde. Deze 
koningin overleed in 1435. 
Men heeft opgemerkt, dat 
zij den overdreven * woeker 
der Joden tegenging en de
zelve gedwongen had, om 
eene T . op hunne kleederen 
te dragen, ten einde hen 
daardoor van de overige on
derdanen te onderscheiden. 
Na langdurige oorlogen met 
het huis van Anjou, stelde 
ALFONSUS zich in het bezit 
van het erfland van JOANNA.] 

JOANNA D ' ALBRET ^ k o 
ningin van Navarre, werd 
in 153H geboren. Eenedochr 
ter van HENDRIK I I . , D ' A L -
BRET zijnde, werd zij in 
1548 uitgehuwd aan ANTO-
NIÜS VAN BOURBON, hertog 
van Venddme, een ongevoe
lig en on rustig vorst, steeds 
wankelende tusschen de ver
schillende partijen, die toen
maals Frankrijk verdeelden. 
JOANNA » ' A L B R E T , maakte 
gebruik van de inborst van 
haren man, om de godsdienst 
harer vaderen af te zweren 
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en zich aan. 'de: sekte van 
CALVINÜS té verbinden* Zij 
verbande de Catholijke gods
dienst geheel en al uit Be* 
arn; en terwijl de hugenoo-
ten in Frankrijk, enkel de 
verdraagzaamheid s inriepen, 
legden zij iaBeam de wreed
ste onverdraagzaamheid aan 
den dag. Te Orthex en tè 
Pau had er een verschrik
kelijk bloedbad onder de Ca-
tholijken plaats, » Het. wa-. 
re te wénschen, zegt een 
schrijver, dat de geschiede-; 
nis den naam dezer vorstin, 
enkel als moeder van HEN- j 
DBIK IV. had bewaard." Zij 
overleed in 1572. 

JOANNA (de Paussin). —-
Zie BENEDICTUS III* 

JOANNES , bijgenaamd GAD-
DIS , zoon van MATHATHIAS 
en broeder der Machabeërs , 
werd , toen hij het reis tuig 

'der Machabeërs , zijne broer 
ders, naar de Nabutheers , 
hunne bondgênóoten , bragt, 
door de kinderen van JAM-
BKI verraderlijk vermoord. 

JOANNES BAPTISTA of de 
Dooper (Heilige) ,' voorloo-
per van JESUS CHRISTUS , 
zoon van ZACHARUS enE^i-
ZABETH, werd in het jaar 
der wereld 4001, omtrent 
zes maanden vóór de geboor
te des Verlossers geboren. 
Een Engel kondigde zulks 
aan ZACHARIAS , zijnen va- j 
der, aan, die daar hij niet 
genoeg geloof aan zijne woor- | 

den hechtte * wijl EIJIZABETH, 
zijne vrouw, in jaren ge
vorderd en onvruchtbaar \vas, 
van dien oogenbiik af, het 
gebruik der spraak verloor. 
Intusschen werd ELIZABOT 
zwanger, Tpen de .heilige 
Maagd haar, ging bezoeken; 
sprong JOANNES de Dooper in 
den schoot zijner moeder op. 
Groot geworden zijnde, begaf 
hij zichnaar de woestijn, en 
leefde aldaar op eene zeer 
strenge wijze. Zijn kleed was 
van kerneis haar, en zijn voed
sel bestond enkel uit wilden 
honig en eene soort van 
sprinkhanen, welke in die 
gewesten een voedsel aan de 
arrnen verschaffen. In hetjaar 
29 na J. C, begon hij de 
boetvaardigheid langs de Jof 
daan te prediken, en doopte 
al degene, die tot hem kwa
men. De heiligheid: zijns/e-
Vens bragt de Joden in den. 
waan dat hij de MESSIAS 
was; maar hij zeido hun, 
» dat hij de Stem was van 
den roepende in de woes
tijn." Toen JESUS CHRISTUS 
zich door hem had laten 
doopen, toonde hij Hem aan 
iedereen , zeggende: * dat 
Hij het Lam Gods , het Slagt
offer bij uitnemendheid was.' 
Zijn ijver werd de.oorzaak 
van zijnen dood. Nadat hij 
HERODES ANTIPAS, die met 
HERODIAS , de vrouw van zij" 
nen broeder, gehuwd was, 
nadrukkelijk vermaand had» 
liet die vorst hem in bet 
kasteel van Macheronte o* 
Mac/tera gevangen zetten» 
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Eenigen tijd daarna had hij 
de zwakheid, van hem aan 
de woede dier vrouw op te 
offeren, welke van eeneon-
voorzigtige belofte wist ge
bruik te maken , door A N 
TIPAS aan SALOIWE , de doch
ter van HERODIAS gedaan. 
De heilige BIERONYMUS zeg t , 
dat HERODIAS hem met een e 
haarnaald de tong doorboor
d e , om zich na zijnen dood 
op de vrijheid zijner wopr-
den te wreken» Nadat de 
leerlingen van JOANNES zij
ne onthoofding hadden ver
nomen , kwamen zij zjjnlig-
chaam wegnemen, hjet Evan
gelie geeft niet op , waar 
zij hetzelve begroeven; maar 
ten tijde van JUMANÜS den 
afvallige, wees men te Sa-
marie zijne grafplaats aan. 
De Joodsche geschiedschrij
ver jFiiAVius JOSEPHUS heeft 
getuigenis afgelegd van de 
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heiligheid van JOANNES den. 
Doopery eu schrijft aan z i j . 
nen dood , de nederlaag van 
het leger van HERODES toe ; 
eene getuigenis, welke alle 
Critici erkennen, met uit
zondering van den eenigen 
BIIONDEL , die er zonder ee-
nige reden aan schijnt te 
twijfelen (*). Het feest van 
den heiligen JOANNES behoort 
tot de grijze oudheid der 
kerk. Er is een tijd ge
weest» waarin men pp dien 
dag, even als op het kers 
feest, drie missen opdroeg. 
Wijl de heilige JOANNES in 
de afzondering en in de ver
sterving leefde , zoo noemen 
hem de heilige HIERONÏMÜS 
en de heilige AÜGUSTINÜS 
Monachorum princeps\ en 
deze benaming, welke naauw-
keurig i s , is voldoende, om 
eene levenswijze eerbied
waardig te maken, die dooi 

, (*) Apud Judseos fuik opinio , justa ultione Numinis deletum HE-
RODIS exercitum, propter JOAJJNEM , qui BAPTISTA eognominatus est. 
Hunc enim tetrarcha necavit virum optimum, Judseos excitantem ad 
virtutum studia, et imprimis pietatis ac justitiffl, simulque ad bap-
tismi lavacrum * . . . Cumque magni concursus ad eura üerenfc, ple-
be talis doctrine avida, HEaouEs veritus, ne tanta hominis autori-
tas defectionem aliquam pareret, quod viderentur nihil non facturi 
ex ejusconsilio, judicavit satius esse; priusquam novi aliquidexori-
retur, illum tollere, quam rebus turbatis seram pcenitentiam agere. 
Itaque vinctum missum in lYIachajruntem . . . . illic occidi imperat. 
Quod factum secuta est Jndajorum existimatio ab irato Deo perditum. 
esse HEUODIS exercitum. (JOSEPH Lih. 18 Ant. €. 7) Eene aanmerking-, 
die ten duidelijkste bewijst,, dat geen Christen deze zinsnede heeft inge-
lascht, is dat JOSEPHUS eene geheel anderereden van den moord aan den 
heiligen JOANNES gepleegd, opgeeft, dan die, welke men in het Evange
lie leest, en waarmede geen Christen onbekend kon zijn , noch dezelve 
veinzenzoude. De groote invloed, welken JOANNES op het volk had, 
en df/vrees van hetzelve tot eenigen opstand mede te slepen, is zon
der twijfel het voorwendsel, waarvan HERODIAS zich bediende, om 
hem te doen vallen, zich wel wachtende van den waren beweeggrond 
bekend te maken; maar het Evangelie «preekt er niet over. Het is 
dus niet uit hetzelve dat de zinsnede van JOSEPHAS ontleend i». 
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haar doel en hare werken, 
zich den haat der ongods
dienstige en bedorven eeu
wen op den hals haalt. Ver
scheiden kerken betwisten 
elkander het voorregt, van 
het hoofd Van' den heiligen 
voorlooper. Men kan over dit 
onderwerp raadplegen de Ge
schiedkundige Verhandeling 
over het hoofd van den hei
ligen JOAXXES den Dooper, 
door DDCANGE, of wel Anti' 
quitates Chrisiiantz de cultu 
sancti JoWlïfS - BAPTIST JE 
door pater PACIAUDI. 

JOANNES de Evangelist 
{Heilige), te Bethsaida , in 
Galileë geboren , was de 
zoon van ZEBEDEUS en SALO- j 
ME, en oudste broeder van 
den heiligen JACOBUS den 
meerdere. Hun beroep was 
de vischvangst. JOANNES was 
eerst 25 a 26 jaren toen hij 
door den Verlosser, die hem 
steeds eene bijzondere gene» 
genheid toedroeg, tot het A-
postolaat werd geroepen; hij 
bestempelde gewoonlijk zich 
zelven met den naam van 
Leerling, welken JMSVS lief 
had. Hij was maagd, en het 
is om deze reden, zegt de 
heilige HIERONVMÜS , dat hij 
de welbeminde des Zaligma
kers was; dat hij bij het 
Avondmaal tegen zijne borst 
rustte, en dat JESUS CHRIS
TUS hem aan het kruis in 
zijne plaats stelde. De Heer 
gaf hem bijzondere bewijzen 
zijner liefde, door hem ge
tuigen te maken van de mee» 
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sie zijner wonderen, en voor
al van zijne heerlijkheid,op 
den oogenblik der gedaante, 
verandering. Deze Leerling 
was de eenige die Hem tot 
onder het kruis vergezelde, 
alwaar J . C. al stervende, 
hem de zorg voor zijne moe
der opdroeg. Na de verrij
zenis des Heeren, erkende 
Hem JOANNES het eerste, en 
was een dergenen, die «net 
Hem aten. Hij was bij de 
Kerkvergadering te Jeruza
lem tegenwoordig,alwaar hij, 
volgens de getuigenis van den 
heiligen PAÜLUS , als een der 
zuilen van de Kerk ver
scheen. Deze heilige Apos
tel ging het Evangelie in 
Azië prediken, eri drong tot 
bij de Parthers door, aan 
welke hij. zijnen eersten Brief 
schreef, die eertijds dezen 
titel droeg. Hij hield zijn 
gewoon verblijf te Athene, 
stichtte en bestuurde ver
scheidene kerken» Tijdens 
dé vervolging "van 'DÓMIWA" 
NUS, in het jaar 95, wero 
hij naar Rome gevoerd en in 
kokende olie geworpen ,ss<Jn" 
der eenig letsel teondervin-
den. Hij kwam er kracht-
voller uit te voorschijn en 
werd naar het eiland Faw" 
mos verbannen, alwaar Hij 
zijne Openbaring schreef-' 
een geheimzinnig boek, ^a{ 

onder verschillende figuren» 
het lot der Christelijke kerfc 
aankondigt (Zie A1CA§AB)' 
de duisternis, waarin ver* 
scheiden gedeelten van het
zelve gehuld zijn, beletniet» 
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dat men er het licht en de 
zalving van den Geest Gods 
in ontdekt. » Degene , die 
de Godsdienst l iefhebben, 
zegt BOSSUET , vinden een e 
bijzondere aantrekkelijkheid, 
in deze bewonderenswaardige 
openbaring van den heiligen 
JOANNES. Ondanks de diep
zinnigheid van dit goddelij
ke boek ,, gevoelt men bij het 
lezen van hetzelve, eenen 
zoo zachten en tevens zoa 
heerlijken indruk van den 
geest Gods; er schijnen zul
ke verhevene denkbeelden 
van het geheim van JESUS 
CHRISTUS , eene zoo leven
dige erkentenis, van het 
volk , dat Hij door zijn bloed 
heeft vrijgekocht, zulke ede
le beelden van zijne over
winningen en van zijn r i jk , 
met zulke bewonderenswaar
dige gezangen , om de groot
heden derzelve te vieren, 
in door, dat zulks in staat 
i s , om hemel en aarde te 
verrukken. Alle schoonhe
den der H . Schrift, zijn in 
dit boek verzameld; al wat 
er het aandoenlijkst, he t l e -
vendigst, het heerlijkst in 
de wet en in de profeten 
voorkomt, ontvangt in het
zelve eenen nieuwen luister, 
enz." De sectarissen aller 
eeuwen, hebben op dit god
delijke boek dweepachtige 
commentariën gemaakt, on
der welke men die van Ju-
RIEÜ , van NEWTON , en de 
zeven tijdvakhen der kerk, 
Partjt, 1783 , 2 dl.n in 12.™° 
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aan eenen monnik der con» 
vulsionarissen toegeschreven, 
onderscheidt. Nadat NERVA , 
opvolger van DOMITIANUS , 
aile bannelingen had terug
geroepen , kwam JOANNES 
weder te Efeze, Het was 
in die s tad , dat hij op ver
zoek der bisschoppen van 
Aziet ter wederlegging der 
dwalingen van CERiNTHUSén 
EmoN, die in J . C. enkel 
de menschelijke natuur er
kenden, zijn Evangelie 
schreef. Daarenboven bestaan 
er van hem drie brieven , 
die tot de kanonieke boe
ken behooren: de e e r s t e , 
eertijds, onder den naam van 
Parthers aangehaald; de twee
de aan ELECTA en de derde 
aan GAJUS. JOANES bereikte 
eenen buitengewoon hoogen 
ouderdom; en geene lange 
redevoeringen meer kunnen
de houden, zeide hij aan de 
geloovigen niets anders dan 
deze woorden: Myne kin' 
dertjes, hebt elkander en, 
lief.r Daar het zijnen leer
lingen verveelde; altijd het
zelfde te hooren , zoo spra
ken zij er hem over, en hij 
antwoordde hun: Dit is de 
wet des Heeren, en indien 
men dezelve nakomt, is 
zulks genoeg, om zalig te 
worden. Eindelijk overleed 
die heilige apostel te Efezè, 
op eene vreedzame wijze, 
onder de regering van T R A 
JANUS, het 100e jaar na J . 
C. in den ouderdom van 94 
jaren. Men gaf hem den bij' 

i 2 
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naam van deh Godgeleerde, 
uit hoofde van de verheven
heid zijner kunde en zijner 
open haringen , en vooral om 
het begin van zijn Evange
lie ; want de andere evan
gelisten , hebben de daden 
van het sterfelijke leven van 
J . C« verhaald, maar de 
heilige JOANNES verheft zich 
als een adelaar boven de 
wolken , en gaat tot in dën 
schoot des Vaders , het woord 
van God, aan den Vader ge
l i jk, ontdekken. 

JOANNES, bijgenaamd MAR
CUS, een leerling der Aposte
len , was de zoon eener vrouw 
MARIA genaamd, die in Je
ruzalem een huis had , al
waar de gelöövigen en Apos
telen gewoonlijk Vergaderden. 
JOANNES MARCUS, verbond 
zich aan den heiligen PAU-
Ï.US en aan den heiligen BAR-
NABAS , en vergezelde hen 
op hunne prediktogten , tot 
dat zij te Perges in Pam-
phylic waren gekomen , al
waar hij hen verl iet , om 
naar Jeruzalem terug te kee-
ren. Toen eenige jaren daar
na PAULUS en BARNABAS zich 
gereed maakten, om naar 
Azië terug te keerén , vvilde 
BARNABAS , JOANNES MAROTTS' , 
die zijn bloedverwant was , 
inedenemen: maar daar PAU-
MJS er zich tegen verzette, 
zoo scheidden deze beide 
Apostelen van elkander, en 
JOANNES voj^de BARNABAS 
naar het eiland Cyprus, Men 
is onbekend met betgene, 

wat JOANNES MARCUS sedert 
die reis verrigtte, tot op 
den ti jd, dat hij zich in het 
jaar 6 3 , te Rome. bevond, 
en hij den heiligen PAULUS 
in zijne gevangenis groote 
diensten bewees. Men kent 
noch de wijze, noch het 
tijdstip van den dood des 
leerlings; maar het is vrij 
waarschijnlijk, dat hij te 
Efeze overleed, alwaar zijn 
graf, sedert dien tijd, zeer 
beroemd is geworden. 

JOANNES (Heilige), een 
martelaar van JSficomedië', 
in het begin der vervolging 
van DIOCXETIANÜS» Men ge
looft, dat hij het i s , die het 
edikt der keizers tegen de 
Christenen verscheurde, en 
den 24 fèbruarij 303 op ee-
nen rooster gebraden werd» 
EUSEÖIÜS en LACTANTIÜS 
noemen den Christen niet, 
die deze daad verrigtte, zij 
zéggen slechts, dat hij van 
eenen aanzienlijken rang 
was ; ÜSUARDUS ' en ADON > 
noemen hem JOANNES, en 
maken e r , even als het 
Roömsche Martyrologium* 
op den 7 september gewag 
van. EÜSEBIÜS en NIÖEPHO-
RÜS spreken over de stand
vastigheid zijns geloofs, en 
over de wreede folteringen, 
welke men hem,heeft doen 
ondergaan. Sommige levens
beschrijvers .noemen hem GE-
ORGirjs, e n m e e n e n dat hij 
de heilige i s , Welken men 
onder dien naam vereert (2ie 
GKORGKOS), De daad van de-
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zen heiligen martelaar op 
zich zelve beschouwd, is door 
eenige zedeleeraars gelaakt 
geworden, die hem enkel 
om zijne christelijke liefde 
en den ijver voor hetgeloof, 
die dezelve hebben te weeg 
gebragt, verschoond hebben; 
doch indien men. dezelve 
vergelijkt met die van MA-
THATHIAS , zal meo.bevinden 
dat dezelve geene verschoo
ning behoeft, dat zij naauw-
keuriglijk in denzelfden 
geest i s , en bij dezelve 
zelfs in nadruk, en opzien 
moest onderdoen, E r , be
staat wel het volgende on
derscheid in , dat. MATIIA-
TIIMS , in den naam en op 
verzoek der goheele natie 
handelde, die hare regten 
én wetten beza t , dat de 
Christenen des Romeinschen 
r i jks , als aan de algemeen e 
wetten onderworpen parli-
Jkulieren waren, maar on-

H 

,der DioctimANiJS, waren de 
Christenen ,reeds zoo zeer 
verspreid en vermenigvul
digd , dat hunne godsdienst 
reeds als nationaal kon be
schouwd worden. 

JOANNES CALYBITÜS (Hei
lige), werd uit eene beroem
de familie van Konstanti-

• nopel geboren. Zijn vader 
-heette EUTROFIÜS en zijne 
.moeder THEODORA. Zij voed
den hem vroegtijdig op, voor 
de beoefening der weten
schappen. De .heilige JOAN
NES CALVBITUS verliet hei
melijk in den ouderdom van 
12 ja ren ,he t vaderlijke huis , 
en werd religieus in een 
klooster der Acemeien (*). 
Zes jaren later deed hem 
het verlangen, om zijne ou
ders weder te z ien, naar 
Konstantinopel terugkeeren* 
Toen hij op zijnen weg der
waarts , eenen zeer slecht 

a 
(*) Acemeten of Accemeten later Sïudïten genaamd, 

waren monniken, die aanhoudend dag en nacht in hunne 
kloosters de getijden zongen, waarom'zij door de Grieken 
itwiwros, lieden die zich niet te :rust' te begeven tperden 
genoemd. Niet dat dezelfde monniken gestadig de dienst 
uitoefenden, zonder te slapen; zulks ware onmogelijk, 
maar zij verdeelden hunne ordebroeders in Verscheiden 
koren, en elk koor zang na elkander hetzelfde officie. Zoo-
dat, terwijl zij elkander achtereenvolgend aflosten, elk 
iiur van den nacht als van den dag, tot den lof Gods 
werd besteed. Men gelooft dat de stichter dezer Acoeme
ten , AtBXAKfDER, een Syrisch monnik was, die zich in 
het begin der vijfde eeuw te Jfonstantinopel vestigde; la
ter verpligt oin zich van daar te verwijderen, bouwde hij 
«en klooster aan den mond van het Pont Ëu&inus-. 

V e r t a l e r » 
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gekléeden arme ontmoette, 
gaf hij hem zijne kleederen, 
en bedekte zich met de lom
pen van denzelven. In dien 
staat ging hij voor het huis 
van zijnen .vader liggen, en 
verkreeg van de bedienden 
de vergunning, om bij Jen 
ingang des huizes eene hut 
te bouwen , om er zijnen in
trek in te nemen. Bij leefde 
er op deze wijze in , zonder 
door iemand erkend te wor
den , aan de verachting en 
afwijzing van eenen ieder 
blootgesteld. De vader, in-
tusschen getroffen door het 
geduld., met hetwelke deze 
ongelukkige zijne armoede 
verdroeg, zond hem dage
lijks het noodige levenson
derhoud. Toen eindelijk de 
heilige JOANNES C W B I T U S 
op het punt was, om tester
ven , ontdekte, hij zich aan 
zijne ouders, terwijl hij hun 
sseide:IA bendie zoon,, wei
hen gij zoo langen tijd ge-
zocht hebf. Hij betuigde 
hun te gelijkertijd zijne er
kentenis» m g a f e e n e n Q 

blikdaarna,inhetjaar450, 
den geest. Hij w erd CAM-
BITÜS bijgenaamd, naar een 
fcrieksch woord gevormd, 
hetwelk hut of Ideinc wo-
*tng beteekent. De over
eenkomst der levensomstan
digheden van dézen Heilige 
met die van den heiligen 
ALEXK, heeft dezelve zoo 
«eer met elkander doen ver-
warren, dat er schrijvers zijn 
§ ! W r * ' « • gezegdf hebben, 
d « het slechts een zelfde 

Heiïige was, onder verschil-
lende namen bekend; de Bol
landisten hebben echter ge
tracht te bewijzen , dat het 
twee verschillende Heiligen t 
waren , Acta Sanctorum, 
tom. 4 Julii , en Comm. ai 
Januar. greecum metricum, 
toni. 6 en Bibl. oriënt. 1 deel. 

JoANNES CHRYSOSTOMÜ8 
{Heilige), te Antiochië, in 
344, uit eene der eerste fa* 
miliè'n der stad geboren, 
voegde er eenen nieuwen 

I luister bij, door zijrte deug
den en zijne welsprekende 
heid , die' hem den bijnaam 
van CHRYSOSTOMUS , dat is 
Guldenmond deed verkrij
gen. Na zijne studiën met 
roem volbra'gt te hebben!, 
wilde hij de pleitzaal vol* 
geh; maar nadat de genade 
tot zijn hart had gesproken» 
liet hij alle hoop varen, wel
ke de wereld hem gaf» o"1 

zich in het diepst eenet 
woestijn te begeven. Hij ver* 
koos tot de plaats zijner af* 
zondering, de naburige ber» 
gen van Ahtiochië. Daar bij 
zich nog te digt bij de we" 
reld bevond , sloot hij ^'IC^ 
in éène spelonk op, alwaar 
hij twee jaren in de werk
zaamheden der studie en de 
oefeningen der boetvaardig
heid doorbragt. Door zi6^" 
ten genoodzaakt, om «aar 
Aniiochië terug te komen» 
werd hij door MELECIÜS

 to t 

diaken gezalfd, en FMV'A* 
NUS , deszelfs opvolger ver
hief hem in 383 tot de pries* 
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.terlïjïCe waardigheid. Het 
was alstoen, dat hij met de 
zorg belast werd, om het 
woord-Uods te verkondigen: 
eene bediening, welke hij met 
te meer vrucht waarnam, daar 
hij met eene wegslepende en 
overtuigende welsprekend» 
heid, hemelsche zeden paarde. 
Zijne<deugden plaatsten hem 
na den dood van NECTARIUS 
in 398 op den zetel van Con-
stantïnopel. Zijne eerste 
zorg was , verbeteringen on
der de geestelijkheid daar 
te stellen* Hij roeide het 
misbruik u i t , hetwelk onder 
de geestelijken was ingedron
gen , van namelijk met maag
den te leven, welke zij aan-
genomene of liefdadige zus
ters noemden. Deze goede 
herder gaf in alles het voor
beeld aan zijne kudde. Hij 
verdreef de wolven van den 
schaapstal; bepaalde zich tot 
een armoedig leven, stichtte 
verscheiden ziekenhuizen, 
zond priesters tot de Scyten , 
om aan hunne bekeering te 
werken. De hevigheid, waar
mede hij tegen de trotsch-
heid , de pracht en het ge
weld der grooten sprak; zijn 
ijver voor de verbetering der 
geestelijkheid en de bekee
ring der Ketters berokken
den hem eene menigte vijan
den , zoo a l s ; EUTROPIUS , den 
gunsteling des keizers; den 
tiran GAYNAS , aan wïen hij 
eene kerk voorde Arianen 
weigerde ; de aanhangers van 
ARIÜS, welke hy uit Kot* 

slantinopel deed verbannen. 
Deze bedorven mannen ver-
eenigden zich alle tegen den 
heiligen Aartsbisschop, die 
nog eenen anderen .tegen
stander had, in den persoon 
van TtiEOPHiiiüS, patriarch 
van Aleücandri'è, een in vele 
opzigten achtbaar prelaat , 
maar, die door eenen over
dreven ijver tegen de Ori-
geriisten , tegen CHRYSOSTO-
MUS werd ingenomen , zich 
verbeeldende, dat hij dezel
ve begunstigde. THEOPHI» 
l u s had vier abten en den 
heiligen ISIDÓRUS yanAlex-
andriè't ter zake van orige-
nismus, uit de woestijn van 
JYilriè'verdreven; de heilige 
JOANNES had hen, na hunne 
verdediging onderzocht, en 
de uitdrukkelijke veroordee
ling der dwalingen gevor
derd te hebben , welke men 
hun te laste legde, tot de 
communie toegelaten. THK-
OPHILUS was er hevig door 
gestoord. De gelegenheid, 
om zich te wreken, bood 
zich weldra aan. CHRYSOS-
TOMUS was van gevoelen, dat 
zijn rang hem verpligtte, 
om zijne stem te verhef
fen , tegen de onregtvaar-
digheden der keizerin Eu-
DOXIA en harer partij. Hij 
sprak er van ter zijde over 
in eene Leerrede over de 
pracht der vrouwen. Zijne 
vijanden bleven niet ten ach
teren, om zijne woorden bij 
de keizerin te vergiftigen, 
die van dien oogenblik af 

H 4 
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eenen onverzoenlijken haat 
tegen den heiligen Prelaat 
opvatte. Het is genoeg van 
de vorsten gehaat te worden, 
om zulks ook weldra van 
de hovelingen te zijn. Som. 
migen der laatsten vonden 
misdaden uit , boden memo. 
rien aan. EÜDOXIA onder
steunde dezelve. Zij liet in 
403 de beruchte onwettige 
kerkvergadering van Chesne 
houden. De aartsbisschop 
Werd in dezelve door THE-
OPHILUS van Alexahdriëy die 
zich met een aantal Egypd. 
sche bisschoppen, welke hem 
geheel en al waren toege
daan, naar Ronstantinopel 
had begeven, veroordeeld. 
De keizer beval hem Ron
stantinopel te verlaten; de 
aartsbisschop verklaarde, dat 
«ij» tenzij men hem daartoe 
noodzaakte, de door de Voor
zienigheid, aan zijne zorg 
toevertrouwde kerk, niét 
zoude verlaten. Men nam 
werkelijk toevlugt tot ge
weld; en daar het volk steeds 
aan zijnen herder verknocht 
was, zond men op JPaasch-
avond eene bende soldaten, 
om hem uit de kerk te ver-
«JMJven; zij g i „ g e n d a a r b i j 
tot zulke buitensporigheden 
over, dat de heilige?plaat. 
sen geheel met bloed besmet 
Werden. Na zijne veroor
deling schreef de heilige 
-Gelaat aan Paus INNOCEN-
TIDS l,, o m hgjjj t e v e p z o e j 

w\V a n- a l I e ^gen hem 
gfngte regtsgedingen als 
nietig te verklaren, wijl men 

in dezelve alle regels des ge-
regts geschonden had. Van 
zijnen kant, zond THEOPHI-
ÏJÜS de acten der onwettige 
kerkvergadering van Chesne 
aan den Paus. Bij de en
keleinzage dier acten, ont-
dekte JNNOCEJSTIÜS , dat de
zelve het werk der kabaal 
waren, en ontboodTHEOPHI-
•Mis om op eene kerkverga* 
dering te komen, alwaar 
men de zaak volgens de ca
nons van Nicea zou beoor-
deelen; maar de keizer en 
EÜDOXIA vonden helmiddel, 
om er den inhoud van te ont
wijken. De heilige Aarts
bisschop was nog te Kon-
stantinopel. Hij werd van 
zijnen zetel verjaagd, en de' 
keizer zond hem het bevel, 
om naar de plaats zijner bal
lingschap te vertrekken; 
maar dezelve duurde niet 
lang, In den nacht, die op 
zijn vertrek volgde, had er 
zulk eene geweldige aard
beving plaats, dat het paleis 
er door geschokt werd. De 
verschrikte EÜDOXIA bad den 
keizer, den aartsbisschop 
terug te roepen. JOANNB.S 
CHRYSOSTOMUS kwam dus in 
ssijne kerk terug. Hij werd 
onder de toejuiching des ge-
heelen volks ontvangen, en 
hernam ondanks het vonnis 
der onwettige kerkvergade
ring, de bediening zijner 
waardigheid. Naauwelijks 
was hij sedert zijne terug
komst acht maanden in rust 
geweest, of men rigtte te 
Ronstantinopel ter eere vart 
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de keizerin een standbeeld 
op. Hetzelve werd opgerigt 
op het plein , tusschen het 
paleis, waarin de senaat ver
gaderde, en.de St.SoPSrA-
Kerk. Bij de inwijding van 

, dit standbeeld, spoorde de 
stadhouder, een Manicheër, 
en halve pelagiaan, tot bui
tengewone met bijgeloovig-
heid doormengde vréugde-
bedrijven aan. Er werd ge
danst, en er waren potsen
makers , die zoo luidkeels 
toegejuicht werden , dat de 
goddelijke dienst er door 
gestoord werd. De prelaat 
kon deze ongeregeldheden 
niet verduren, hij sprak er 
over roet zijne gewone vrij
moedigheid, en laakte niet 
alleen degene , welke dezel
ve aanrigtten ; maar ook de
gene, welke er bevel toe 
gaven* De bejeedigde Eu-
DOXU besloot, een nieuw 
concilie tegen hem byeen te 
roepen; verscheiden bis
schoppen door de mildda-
digheden des hofs, omge
kocht, werden zijne beschul
digers. Daar ARCAmus met 
de heiligheid van den" kerk
voogd bekend was , zoo zei-
de hij tot een hunner, dat 
deze zaak hem groote onge
rustheid baarde. De aan Eu-
DOXIA toegedane bisschop ant
woordde hem: Heer, wij 
nemen de afzetting van 
JoAHüfJES voor onze verant
woording. De heilige werd 
op den 10 Junij 404 veroor
deeld, nit de kerk verdre-

1 ven^ en haar $ithyniè' ge
zonden. Zijne ballingschap 
werd gevolgd door eene-ver-
schrikkeljj ke vervolging te
gen al degene, welke zijne 
onschuld verdedigden. Men 
bedacht verschillende voor
wendsels, om het bloed te 
doen storten , , even gelijk 
men. zulks onder deHeideh-
sche keizers had gedaan. 
JOANNBS CHBTSOSTOMUS leed 
veel in zijne ballingschap: 
zijn geheele troost was in 
de brieven , hem door paus 
ÏNNOCENTHJS I . , en de groot
ste bisschoppen van het Wes
ten , die deel namen in zijn 
ongeluk, geschreven. Kei
zer HONORIÜS schreef vruch
teloos te zijne gunste aan 
zijnen broeder ARCADIUS. Na, 
eene langdurige gevangen
schap te Cvcusa, eene woes
te en van alle tot het leven 
noodzakelijke dingen ont-
bloote plaats , vervoerde men 
hem naar Arabissa in Ar
menië, Toen men hem naar 
Pythionte aan het Pontus 
Euxinus geleidde, werd hij 
zoo zeer door de hem ver
zeilende soldaten mishan
deld , dat hij den 14 Sep
tember 407, op weg te Co-
niana overleed. De heilige 

JOANNES C H R Y S O S T O M U S ÏS 

een der grootste lichten van. 
het Oosten geweest. — Zij
ne voornaamste werken zijn : 
1.° Verhandeling over 'het 
priesterschap, hetwelk hij in 
zijne afzondering schreef. 
De voortreffelijkheid van het 
5 
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christelijke priesterschap, de 
verhevenheid van deszelfs 
bedieningen, de vereischte 
heiligheid in degene, welke 
hetzelve uitoefenen, bet eer
biedwekkende der bisschop
pelijke waardigheid, de groot
heid en menigvuldigheid der 
pligten, welke dezelve op
legt, de ijver, de voorzig-
heid , de bekwaamheid, alle 
hoedanigheden eindelijk, welr 

:ke zij van diegene vordert, 
die er toe verheven-worden ; 
ziedaar de ondervverpen, wel
ke de heilige CHRYSOSTO» 
TOMIJS in dit werk bezig hou
den , dat zich des te meer 
aanbeveelt, wijl de schrijver 
gedurende den geheelen loop 
zijns levens, "de les én het 
voorbeeld gaf. —• 2.°* Ver
handeling over de Voorzie' 
nig/ieid» waarin bij aantoont, 
dat God alles door zijn e Voor

zienigheid bestuurt,- dat de 
tegenspoeden der uitverko
renen in de wegen zijner 
barmhartigheid noodzakelijk 
zijn, en dat de hardste be
proevingen middelen van heil 
zijn, mits men er een goed 

f ebruik van make. — 3.° 
'erhandeling over de God

heid van JESVS CHRISTUS. 
Hij bewijst dezelve door de 
wonderen, welke zijne ge
nade uitwerkt. —. 4.° Ho-
miliën op de ff. Schrift. De 
H. JoANNES CflRYBOSTOMUShad 
dezelve van zijne kindsch-
heid af, tot in de laatste da
gen zijner bisschoppelijke 
waardigheid beoefend. Èen 
aantal andere Homilicn over 

verschillende onderwerpen. 
Men kan dezen beroemden 
kerkvader als den CICKRO der 
Grieksche kerk beschouwen. 
Zijne welsprekendheid ge-
lijkt veel naar die van den 
vorst der Latijnsche rede* 
naars. Hij heeft dezelfde on
gedwongenheid, dezelfde dui
delijkheid , dezelfde rijkdom 
aan woorden, en uitdruk» 
kingen, dezelfde stoutheid 
in de zinnebeelden,dezelfde 
kracht, in de redeneringen, 
dezelfde verhevenheid 'in,de, 
denkbeelden. Alles draagt 
bij beide den stempel van 
die gelukkige genie, die ge
schapen schijnt, om den geest 
te overtuigen en het hart te 
treffen. Hoe groot de heilige 
AcöüSTiNüs ook Wezen moge, 
heeft men echter den H. Jo* 
ANNES CHRYSOSTOMUS » door 
hem met dat licht der La
tijnsche kerk te vergelijken) 
ten minste met betrekkin? 
tot de kanselwelsprekend' 
heid , niet genoeg geprezen. 
Die van den H. AUGUSTINUS » 
wordt somtijds ontsiert door 
geestige invallen, woordspe
lingen en tegenreden, die 
de heerschende smaak van 
zijn ian(ï en zijne eeuw wa
ren. Die van den Griekschen 
kerkvader, zou te Athene 
en te Rome, in de schoon
ste dagen dier beide repu
blieken bijval hebben gevon
den. » Er heeft, zegt een 
criticus, welligt nooit een 
volmaakter redenaar bestaan 
dan de H. CHRYSOSTOMI'S» 
Welk eene duidelijkheid! 
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niets brengt bij hem den le
zer in verwarring: men be
grijpt hem zonder moeite en 
Zonder oefening. Oat men 
ophoude ons de welluidend
heid der volzinnen van ISO-
CBATES aan. te prijzen. Deze 
welluidendheid i s , wanneer 
men dezelve met de voor-
beeldelooze zachtheid» die 
bij den H. CHBÏSOSTOMÜS , 
uit eene even zoo- geluk* 
kige, als ongèdwpngene 
•en natuurlijke uitdrukking 
voortvloeit , vergelijkt , 
slechts eene kinderachti
ge verzameling van op 
eene gekunstelde wijze afge-
metene woorden. Wie ken
de beter dan hij die kiesch-
heid en die attische fijnheid, 
die de beroemde schrijvers 
van Griekenland min of meer 
kenschetsen? Welke schoon» 
heid en, welke sierlijkheid ; 
in de woordwendingen i Wel
ke vruchtbaarheid in de keu
ze der woorden, die als uit 
eene onuitputtelijke bron 
voortwelleh! Al is hij ook 
verpligt, om dikwerf hetzelf
de onderwerp te behandelen, 
nooit herhaalt hij zich, hij 
is steeds oorspronkelijk. De 
levendigheid zijner verbeel
dingskracht verschaft hem 
eene menigte beelden en bloe
men, waarmede hij eiken 
volzin versiert. Niets is er 
in zijne metaphora's noch in 
zijne vergelijkingen gerekt; 
dezelve vloei) en uit het on
derwerp zelf voort, en die
nen enkel, om meer kracht 
aan de redeneringen te ge-

fverif en dezelve dieper in 
den 'geest te drukken. Er
varen in dè kennis derjrijf-
. vederen, die de hartstpgten 
in beweging brengen,..wekt 
hij dezelve naar welgevallen 
en volgens den aard des on
derwerp» , hetwelk hij be
handelt, op. Zijn stijl steeds 
naar het onderwerp geregeld , 
i s , wanneer zulks vereischt 
wordt»een voudig, bloeijend, 
verheven, gematigd. Zijne 
redevoeringen zijn niet even
zeer gekuischt. Maar zulks 
is veel minder aan gebrek 
van voorbereiding, dan aan 
de. kwijningen der ziekten., 
de beslommeringen der be
zigheden en aan die onge-
stadigheden toe te schrijven, 
welke somtijds de schoonste 
geniën ondervinden. Met de 
begaafdhe'den, die den groo
tenredenaar vormen, paarde 
hij de diepe kennis van den 
bekwaamsten redekunste
naar. Vandaar dat overwigt, 
waarmede hij de neteligste 
moeijelijkheden oplost, en 
de dwaling tot in har$ laat
ste verschansing achtervolgt: 
'een overwigt» dat vooral in 
de polemische werken uit
straalt , welke die kerkvader 
tegen de Joden, de Anome-
è'rs en eenige andere ketters 
Vervaardigde. Men kan de 
beroemdste wysgeeren der 
oudheid niet met hem ver
gelijken. Hij overtreft hen 
zoo ver, als de evangelische 
zedeleer diegene overtreft, 
welke uit den raenschelijken 
geest voortvloeit." Van al 
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de nitgayen der werken van 
den heiligen JOANNES CHRY-
SOSTÓMÜS Zijn de naauvvkeu» 
rigste en volledigste dië van 
HENDRIK -SAVU,, ,1613,8 dl". 
in fbi., geheel - Grieksch; 
die van COMMELIN en FRON
TON DÜ Üuc, in het Grieksch 
en Latijn, 10 dl.n in föl., 
en die van dom DE MONT-
PAÜCON, 1718 — 1734, 13 
dl." in fol., in het Grieksch 

. en Latijn. Deze laatste uit
gave is verrijkt met het Lë' 
ven van den heiligen kerk
leeraar, met belangrijke voor
reden en. Verschillende tekst
verklaringen; sommige CW-
tici hebben echter gevonden, 
dat dezelve niet naanwkeu-
rig genoeg, noch in eene 
voor de lezers gemakkelijke 
orde waren. Dom MONTFAÜ-
CON heeft de latijnsche Ver
taling van pater FRONTON DÜ 
Doe aangenomen j en enkel 
die werken vertaald, welke 
zulks niét door «den jesuit 
wareh gedaan. Men zou 
wenschen, dathetgene, wat 
van hem ia, een sierlijker 
stijl bezate, en het oorspron-
keiijke schoone nader bij 
kwame. 

diende: * Beide dienen, mï* 
woordde bij t o m fa zjef te 
drukken en «te vernederen j 
opdat God,, dezelve bedrukt 
en vernederd ziende., er me
delijden mede hebbe en haar 
ondersïeune," De heilige 
JOANNES DE DWERG was ook 
gewoon , te zeggen, » de 
veiligheid des xnonniks was, 
zich in zijne. cel te houden, 
op zich zelven te waken en 
God steeds levendig voorden 

"geest te- hebben." Hij over» 
leed in het begin der vijfde 
•eeuw, : •':•"• 

JOANNES DE DWERG (Hei. 
hge), abt en kluizenaar, al. 
dus genoemd naar zijne klei
ne gestalte, wijdde zich in 
L „ e.ensaa,«heid van Seeté, 

i»et gebed en de godvruchtil 

der iTTn ,!0e- Een b r o « ' 
het IvnTgde h e m ' w a a r ' ° e hU w a k e » «» het vasten 

JOANNES de Zwijger (Hei' 
Mg6)* aldus genoemd, naar 
zijne zucht voorde eenzaam
heid en de Stilzwijgendheid, 
werd in 454 te'Nicopolis, 
eene stad In Armenië, uit 
eene beroemde familie gebo
ren. Toen hij meester van 
zijne goederen was, bouwde 
hij een klooster, waarin hij 
met tien andere personen zij* 
nen intrek nam. De aarts
bisschop van Sebasle wijdde 
hem vervolgens tot bisschop 
van Coloni. Deze waardig' 
heid bragt niet de minste 
verandering in zijne levens
wijze, daar hij het klooster
leven bleef volgen. Negen 
jaren later verliet hij heime
lijk zijn bisdom, en begaf 
zich naar het klooster van 
den heiligen Saba», waar
van hij huisbezorger werd. 
Dij overleed in 558, in Aea 
ouderdom van 104 jaren. 

JOANNES CMMACUÜS Lffeili* 
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J-é), naar den naam van zijn 
boek, hetwelk hij den titel gaf 
van Climax , ook de School' 
geleerde en de Sinaïet bijge
naamd, werd in Palestina 
in 523 geboren. In den ou
derdom van 16 jaren begaf 
hij zich naar de woestijn, 
en, ondanks zijnen tegen
stand, werd hij in 580 tot. 
abt van den berg Sina't ver
kozen. In deze betrekking 
légde hij zoo vele godsvrucht 
en wijsheid aan den dag, 
dat hij door al de religieusen 
bemind en bewonderd werd: 
maar in 584 keerde hij, in 
weerwil van al de pogingen,: 
Welke men in het werk stel
de , om hem te behouden , 
naar zijne cel terug. Hij 
overleed in 605. Er bestaat 
Van hem een werk, getiteld { 
Climax of Trap der deug
den. Hij vervaardigde het
zelve ter'volmaking der klui
zenaars, en het kan even
zeer voor de wereldlingen 
dienen. Dit werk, vol uit
muntende grondbeginselen 
Van godsvrucht, bevat eeni-
ge stichtelijke geschiedenis
sen, die zijner grondbegin> 
selen kracht bijzetten. De 
trap bestaat uit dertig tre
den , waarvan elk eene deugd 
bevat. AMBROSIUS, de Ca-
maldulenzer, de abt JACOBUS 
BE Bu.M en pater RADER 
hebben denzelven uit het 
Grieksch in het Latijn Ver
taald. De beste uitgave van het 
oorspronkelijke is die van Pa~ 
ry», 1633, ïn fol.ymet de la-
*ïjnsche vertaling van RADER. 

ÏOANNES (Heilige), bijge
naamd de Aalmoezenier, uit 
hoofde van zijne buitenge
wone liefdadigheid, was ge
boortig van het eiland Cy
prus, alwaar zijn vader land
voogd was geweest. Hij , 
werd in 610, na THEODORUS , 
op den patriarchalen stoel 
van Alexandrië verheveni 
De vrees, welke hij over,de 
ongelukken koesterde, die 
de stad Alexandrië en Egyp
te bedreigden, welke kort 
daarna door de Perzers over
meesterd werden, deed hem 
besluiten, zijne bisschoppe
lijke stad te verlaten, ten-
einde zich naar Cyprus'te, 
begeven. Hij overleed te Èi-
misso, toenmaals Amathon* 
ta genaamd, zijne geboorte» 
plaats, in 616, in den ou
derdom van 57 jaren. Zijn 
testament was even zoo stich
tend als kort, zie hier het-' 
zelve: « I k dankÜ, o God! 
dat Gij mijn gebed verhoord 
hebt, en dat mij slechts een 
derde van e en en stuiver over
blijft, ofschoon ik bij mijne 
wijding,, in het bisschoppe
lijke huis van Alexandrië, 
omtrent 4000 gouden ponden 
heb gevonden, behalve de 
ontelbare sommen, die ik 
van de vrienden van J. C. 
heb ontvangen." Dit testa
ment doet ons zien, welke 
de rijkdommen der kerk van 
Alexandrië waren, en maakt 
waarschijnlijker hetgene, 
wat men van de buitenge
wone aalmoezen van den pa
triarch JOANNES zegt. De 
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orde van <len Jteiligen Jo-
'AkNES' van Jeruzalem ge
naamd, ontleent haren naam 
van dezen heilige. 

JOANNES DAMASCENÜS {Hei-
lige), of vanDamatcüs, een 
geleerde priéster, werd door 
eenen Italiaanschen religieus, 
Cosinus genaamd, en die door 
de Sarracenen gevangen was 
genomen , in de wetenschap
pen onderwezen. De kalief 
nam hem tot zijnen eersten 
staatsdienaar aan; maar hij 
l iet dezen post varen, en be
gaf zich naar het klooster 
van den heiligen SABAS, bij 
Jeruzalem, oefende er al
lerlei deugden, en overleed 
er in 760 , enjvolgens ande-
ïen in 7 8 0 , in den ouder
dom van 84 jaren» ,Er be
staat van hem: l .° Vier boe 
hen óver het regtzinnige ge
loof, waarin hij op eene 
schoolsche en methodische 
wijze de geheel o godgeleerd
heid heeft bevat, hetgeen hem 
onder de Grieken denzelfden I 
rang heeft gegeven, als bij 
ons PETRUS LDMBARDCS, en 
den heiligen THOMAS. Men 
ziet er i n , dat hij geloofde, 
dat de 0 . Geest enkel van 
den Vader en niet van den 
Zoon voortkwam; een arti
k e l , waaromtrent de kerk 
nog niet bepaaldelijk had uit
spraak gedaan. — 2.° Ver
scheiden Godgeleerde Ver
handelingen. —•. 3 ° Lofzan
gen. — 4.° Eene Redeneer-
en eene Natuurkunde. ~ 5.° 
Twistrede, tusseken eenen 

Christen en eenen Sarra* 
ceen ƒ men schrijft hem toe, 
doch zonder eenigen grond, 
hibef Barlaam et Josaphat, 
Indien regis, zonder jaartal 
en drukoord, doch omtrent j 
het jaar 1470, in fol.'ge- j 
drukt, zeldzaam. Zijne cri- j 
tiek was noch sterk, noch j 
verlicht genoeg , om hem te ' 
beletten van nu en dan stich
tende fabeltjes aantenemen: 
zoo als bijv., de bevrijding 
van TRAJANUS , door de ge
beden van den heiligen paus 
GREGORIUS denGroote> het- I 
welk JOANNES van Jeruzalem* j 
die in de I 0 e eeuw leefde, i 
voorzigtiglijk uit de werken ! 

van JOANNES DAMASCENÜS 
wegliet. Sommige Protestant- \ 
sche critici zeggen, dat de
ze kerkvader niet geschroomd , 
heeft, de logen ter verdedi- j 
ging der waarheid te gebrul- i 
ken. Zulks is eene lastering» I 
Men moet eenen schrijver j 
niet van logen taal beschul- i 
d igen, die somtijds slecht 
door zijn geheugen gediend 
wordt, of die te goeder trouW 
ongeloofwaardige daadzaken 
gewoonlijk als waar aange
nomen , aanhaalt; hij kan z°n" S 
digen bij gebrek aan naauW { 

keurigheid, zonder daarom ! 
in opregiheid te kort te schie
ten. Men begrijpt, dat de 
verdediging van'de beelden 
den heil i gen DAMASCENÜS de
ze beleefdheid van den kant | 

der protestanten op den hals 
haalde: de voornaamsten on- j 
der hen hebben echter tegt 
doen wedervaren aan de g&* 
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léerdheid, de theologische 
kennis , aan de zuiverheid 
en naauwkeurigheid, die men 
in de werken van dezen kerk
vader waarneemt. Het ver
wijt van pelagianismus, hem 
door BASNAGE gedaan, gè« 
tuigt enkel Van de kwade 
luim, en het gebrek aan na
gedachten van dezen bitteren 
bediller. De beste uitgave 
zijner werken is die van pa
ter LE QUIEN, 1712, 2 dl.n 
in fol., Grieksch en Latijn» 
Deze uitgave is in 1748 te 
Verona, met verbeteringen, 
herdrukt» 

JOANNES» bijgenaamd M A -
1AI.A, was van AntiocMë. 
Hij schreef in het begin der 
10.6 eeuw eene Kronp'k, van 
het begin der wereld tot Op 
den tijd van JUSTINIANUS. 
Dezelve is in 1691 te Ox
ford, in het Latijn en 
Grieksch, met aanteekenin-
gen van EDMOND CHILMEAD, 
in 8.vo gedrukt. 

JOANNES (Heilige), aarts
diaken van Capua, uit eene 
adellijke familie dier stad 
geboren, onderscheidde zich 
door zijne godsvrucht, en zij
ne voorbeeldige zeden* De 
monniken van Monte-Cassi-
no, naar Teano gevlugt, wijl 
hun klooster door de Sarra-
cenen verbrand was , verko
zen JOANNES tot hunnen abt. 
Hij aanvaardde het klooster-
gewaad, want het was ge
bruikelijk, dat wanneer een 
wereldlijk priester tot abt 

werd verkozen , deze' begon . 
met monnik te worden, en 
werd door paus JOANNES X . 
ingezegend. Hij lokte zijne 
monniken van Teano naarde 
stad Capua, alwaar hij een 
groot klooster voor hen bouw
d e ; ook herstelde hij dat van 
Monte^Cassino, en overleed 
aldaar in 934. Men heeft 
vah hem eene kronijk van 
de verwoestingen - en onge
lukken , welke Monte- Cas-
sino hééft ondergaan, en van 
de wonderen, die er gewrocht 
zijn. Men houdt hem ook 
voor den schrijver eenëtkrö-
nyh der laatste graven van 
Capua, door CAMiLtijs P E -
EEGBIN, in zijne geschiede
nis der Lombardijsche vors
ten» in het licht gegeven. 

JOANNES CAPISTBANO, ~ 
Zie CAPISTRANO. 

JOANNES DE MATERA (Hei' 
lige), te Matera , in Apu-
glia, in 1050, van beroem
de ouders geboren, maakte 
zich zelven beroemd, door 
zijne predikingen en zijne 
wonderen. Hij stichtte op 
Monte - Gargano , in 1118 
eene bijzondere orde, die niet 
meer bestaat, en die men de 
orde van Pulsano heeft ge
noemd. Hij overleed den 20 
Junij 1139, en werd door de 
volksstem heilig verklaard. 

JOANNES DE MATHA (Hei-
lige), in 1160, te Faucon, 
een vlek in het dal van Bar~ 
celonelte, in Provence ge-
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boren , ontving den doctora
len hoed te Parijs, alwaar 
hij met roem had gestudeerd. 
Zijne godsvrucht vereenigde 
hem met den heiligen klui
zenaar FEMX DE VALOIS : zij 
stichtten gezamenlijk, de or
de der heilige Drieè'en/ieid, 
ter bevrijding der gevange
nen» JNNOCENTIUS l i l . , be
krachtigde dezelve, en gaf 
hun , in 1199 , op eene pleg-
tige wijze een wit kleed, 
waarop een rood kruis ge
hecht was. De instellerdeed 
vervolgens eene reis naar 
Bariarijë, -waaruit hij 120 
gevangenen medebragt. Hij 
overleed kort daarna te.Rp-.' 
me in 1213. Toen INNOCEN-
TIÜS I I I . , hem het ordege
waad gaf, had hij zijnen re
gel bevestigd» Dezelve 'be
vat onder anderen, dat de 

1 broeders het derde gedeelte 
hunner goederen zullen be
houden) ter bevrijding der 
gevangenen. De orde der 
Trinitarissen maakte in kor
ten tijd grooten opgang in 
Frankrijk, in hombardijë, 
in Spanje en zelfs aan gene 
zijde der Zee, De monnik 
ALBERTCH , die 40 jaren daar
na schreef, zegt, dat zij 
reeds tot 600 gestichten had
den , onder welke dat van 
den heiligen MUTHURW, vroe
ger het aalmoezenierschap 
van den heiligen BEXEDIC-
TUS genoemd , dat hun door 
het kapittel der kerk van 
Parijs gegeven werd. Het 
is naar dit gesticht, dat zij 
in Frankrijk den naam van 

MatJmrinen hebben, verkre
gen. Zie de jaarboeken dier 
orde te Rome, in 1683, in 
•fol. in hét licht gegeven. 

'„ JOANNES DE MÈDA. (Heili
ge), te Meda, bij Cotne, 
in Italiëg&boren , werd over
ste van de orde der Bwni' 
liarissen , die toenmaalsnog 
maar enkel uit leeken was 
zamengesteld, en bragt er 
geestelijken en priesters in. 
Hij overleed heiliglijkin 1159" 
De orde der humiliarissen 
bestaat niet meer. 

JOANNES CotoMBiNüs (Het-
lige). —Zie COLOMBW > en 

de aan teeken ing des verta
lers , VI. D.l blz. 469. 

JoANNES VAN GoD of DB 
DEO (Heilige), werd in 1495» 
te Monte-major*el-JVovo, 
een stadje van PortugM* 
uit eene zoo arme fam»^ 
geboren, dat hij verpjig' 
was, al$ huisknecht te die
pen , ten einde in zijn be
staan te voorzien. Eene leer* 
rede van den gelukzalige" 
JOANNES D' AVII.4 , trof hen» 
zoodanig, dat hij besloot zij
ne overige levensdagen, »a° 
de dienst Gods en der z^" 
ken toe te wijden. De ijv e r 

van den heiligen man voor
zag in alles, en kwam alle 
hinderpalen te boven , welK0 

men hem in den weg stelde» 
Hij kocht een huis te G?e' 
nada,- en uit den schoot der 
armoede, zag mendatpracn* 
tige huis der gastvrijheid te 
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voorschijn komen, hetwelk 
nog tegenwoordig bestaat en 
dat: aan zoo vele andere tot 
voorbeeld heeft gestrekt.; Het 
is aldaar, dat JQANNES de 
eerste grondslagen zijner or
de legde, die in 1572 door 
JPiu§ V. , goedgekeurd, en 
door geheel Europa verspreid 
vyerd» De heilige man over
leed in 1550. Hij had gee-
nen anderen regel aan zijne 
volgelingen nagelaten dan zijn 
voorbeeld,: het was PIÜS V., 
die hun dien van den hei
ligen AÜGOSTINÜS gaf. Deze 
opperpriester voegde er eeni-
ge andere verordeningen bij, 
om aan deze congegratie de 
orde der liefdadigheid ge
naamd , bestendigheid te ge
ven: de congregatie onder
steunt de menschheid, en 
Verspreidt meer wezenlijke 
weldadigheid in eene enke-
lo stad, dan de sekte der 
wijsgeeren die dezelve al* 
^ijd door de geheele wereld 
in den mond heeft. » Deze 
orde, zegt een oordeelkun
dige schrijver, schijnt voor-
bedachtelijk te zijn ingesteld, 
bij de opkomst van het Pro-
testantismus, om tegen de 
hervormers het nut en de 
noodzakelijkheid der kloos
tergeloften te bewijzen. Zou
den bezoldigde mannen zul
ke zuivere diensten bewij
zen als de broeders van lief' 
dadigheid? En 'zouden zij , 
zonder de gelofte, door wei
fee zij er zich toeverbinden, 
den moed hebben, om er hun 

XIII. DEEÜ. 

geheele leven aan te beste» 
den? Heeft de gewaande her
vorming , met bare schoone 
denkbeelden, van volmaakt--
heid , een middel gevonden * 
om de goede werken te ver
vangen , die door de relig|* 
euzen hospitalisten uitgeoe
fend worden? 

JOANNES D' YEPEZI, meer 
bekend onder den naam van 
JOANNES YAN IIETJKRUIS (fles
j e ) » te \ Ontiveros, een 
vlek van Óud-Kastilië ge
boren, aanvaardde, het kar* 
melietengewaad, in het kloos
ter van Jtfedina-del-Campo t 
en kwam injeene naauvve 
vriendschapsbetrekking; met 
de heilige TJHEBESIA» Hij 
kwam met haar te Vallado-
lid, alwaar hij het gewaad 
aflegde, hetwelk hij droeg, 
om dat der barrevoeter-kar
melieten aan te nemen. Na 
aan de verbetering van ver
scheiden kloosters te hebben 
gearbeid, werd hij naar Avi-
la gezonden, om biechtvader; 
der karmelieten te, zijn, en, 
hen tot de verbetering over 
te halen. De religieuzen dier 
orde, lieten hem opligtenj; 
en naar Toledo vervoeren, 
alwaar zij hem in een ge-
vangenhok opsloten. Hij ver
bleef aldaar 9 maanden , en 
werd er eindelijk door den 
invloed der heilige THERE-
SIA uit bevrijd • maar de Over
sten der hervorming, welke 
wilden, dat men de leiding 
der karmelieten zou laten 

I 
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varen, verwekten hem nieu
we moeijelijkheden* Hij over
leed in het klooster van Ube~ 
da, den 14:December 1591, 
in den ouderdom van 49 ja-
rent Hij heeft stichtelijke 
werken in het Spaansch na
gelaten , die in het Itali-
aansch en Latijn vertaald en 
getiteld zijn: de opgangvan 
den berg Karmel; —- de duis
tere nacht der ziel} — de 
levendige vlam der liefde; 
— de lofzang der goddelijk 
Re liefde. Deze werken zijn 
in eenen duisteren , ja zelfs 
geheinizinnigen stijl geschre
ven. * De schrijver, zegt 
een oordeelkundige godge
leerde, verklaart de werkin» 
gen, van den H. Geest, in 
de bovennatuurlijke indruk-
gelen, en alie trappen der 
goddelijke vereeniging in 
het gebed. Men kan de 
geheime gemeenschappen ee-
ner ziel in dien staat niet 
verachten , en slechts degene 
welke dezelve hebben on
dervonden, zijn instaat, om 
«r zich een denkbeeld van 
te vormen. Het is voor de
ze personen , dat de Heilige 
de werken heeft geschreven, 
waarover wij spreken. Zij 
zullen hun ongetwijfeld nut
tig zijn; maar! zij zouden 
nadeelig kunnen worden, 
voor degene, die niet in 
hetzelfde geval , en lig-
telijk de speelballen, hunner 
verbeeldingskracht zijn: zij 
zouden zulks zéker voor de 
geestdrijvers worden, die een 
misbruik maken van hetgene, 

wat zij niet verstaan, om 
hunne begoochelingen uit te 
kramen." • Pater BERTHIER 
heeft,;- in zijne geestelijke 
overwegingen , elf brieven 
aan de verklaring der wer
ken van den heiligen JOAN-
NES VAN HET. KRUIS toege
wijd : hij beweert er drie 
dingen in te vinden: »'1»° 
eene der naauwkeurigste U' 
Stca^s; — 2.° eeiien door 
het goddelijke licht verlich
ten geest; — 3.° eene gave 
van onderrigting, die aich 
nergens in tegenspreekt. 
Wij hebben zoo even gezien, 
dat iedereen, er zulk een 
gunstig oordeel niet óver 
velt. Alles wat men zeggen 
kan, i s , dat de wetenschap 
der inwendige wegen, de 
moeijelijkste, de diepzinnig' 
Ste, en, zoo als de profeet 
zegt, de bewonderenswaar« 
digste van alle i s ; en wan* 
neer men er toe mogt gera» 
ken, zou men daarom aan 
God, de magt der uitzon
deringen betwisten ? i*»w* 
bilis facta est scïentia, t»a 

ex me, aonfortata est, «» 
non poter o ad eam (zie *R* 
MI?I.I.E , CATHARINA van Sien-
na, FENÉLON, GÜÏON. — J ' 
B. DE LA M. — BusBRoCtf» 
TAULÈRE , enz.). 

JoANNES VAN CHEM» > "a S 

genoemd, wijl hij bisschop 
van Chelm, in Polen WaS* 
Hij bekleedde, zegt wen.' 
dezen stoel, in het begi» 
der 15,e eeuw. Zjjne ge* 
(strenge levenswijze had «»cB 
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over zijne inborst verspreid^ 
en de gestrengheid van zij
nen ijver grensde zeer nabij 
aan de bitterheid. Het is 
om deze reden, dat men hem 
eëne zonderlinge, en niet 
zeer algemeens verhandeling 
toeschrijft, te Landshut, in 
Beijeren , in 1524 , onder 
dezen titel, in fol. gedrukt:, 
Onus ecclesia, sey, Excerp* 
la vgria ex diversis auctö-
ribus, potissimumque scrip* 
iura i deaffiictione, statit 
perverso t et necessitaie re-
formationis ecclesia. Dit 
is eene hevige uitvaring, 
tegen de misbruiken , die in 
de kerk waren geslopen; en 
eene soort van hekelschrift, 
tegen de zeden der geeste
lijken; dezelve wordt door 
de liefhebbers gezocht. Daar 
dit werk , in 1531 , te Keu
len t in fol. en in 1620, in 
4.to, onder eenen eenigzins 
verschillenden, doch wat de 
hoofdzaak betreft, denzelf
den t i t e l , i s in het licht 
verschenen, zoo hebben eeni-
ge bibliograpKen er tw&eï' 
onderscheidene werken van, 
gemaakt, waarvan zij er een 
aan JOANNES YON CHIEMSÉE, 
in Beijeren , hebben toege
schreven. Daar de uitgave 
van 1524 van Landshut was , 
zoo is het vrij waarschijnlijk, 
dat deze laatste JOANNES er 
de schrijver van i s . Men 
kan zelfs vermoeden, dat 
JOANNES VAN CHELM , slechts 
een ingebeelde persoon i s , 
uit den kwalijk gelezen en 

kwalijk verklaarden,' naam 
van JOANNES.VAN CHIEMSÉE 
gevormd. Wat hier ook van 
wezen mag , dit boek ;., dat 
ook. onder den. verkorten* ti4 
tel van De corrupto statu 
ecclesia is. in het licht ver? 
schenen , is van weinig be-
teekenis; er straalt veel ijver 
en geleerdheid, maar weinig 
smaak én oordeel in door* 
Hét zou welügt geheel in 
de vergetelheid zijn geraakt* 
zonder de Protestanten, die 
in dit hekelschrift tegen dè 

! geestelijkheid gemeend heb-, 
ben eenen schat te vinden: 
even alsof de misslagen van 
de dienaars des Heeren , de» 
ketterijen en scheuringenv 
konden Wettigen- Eenige* 
boekenkenners schrijven hef; 
toe aan JACOBUS DE C L U S A , 
anderen aan NICOLAAS DEJ 
CLEWANGIS (zie die artikels). 

JOANNES I . (Heilige) i een 
Toskaner, beklom den* stoel 
van den heiligen .'.PETRUS »i 
na HORWISDAS , in 523. Na-c 
dat keizer JUSTINITS een edikt 

, had, uitgevaardigd, waarbij 
den Arianen !bevolen' w e r d / 
dm aan de Cathblijke bis
schoppen de kerken terug te 
geven, welke zij hun ont-̂  
vveldigd hadden, wreekte 
zich THEODORICH , de be>< 
schermer van het Arianis-
mus , op de regtzinnigen. 
Hij liet JOANNES in eene ge
strenge gevangenis te Ra-
venna opsluiten, in welke 

' hij in 526 , als een marte-
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laar1' beschouwd, overleed. 
De beide Brieven, die den 
naam van dezen heiligen 
Paus dragen, zijn klaarblij
kelijk vaiscb. Men vindt 
zijne Levensbeschrijving in 
de Bollandisten, Mei, 6.<-
deel. ~. 

JOANNES I I . , bijgenaamd 
MERGÜRIUS, een Komein, 
werd Paus na BONIFACIÜS I I . , 
in Januarij 533. Üij keurde 
de stelling goed, die onder 
HoRMiSflAS, zoo veel gerucht 
had gemaakt. Unus deTri-
nitate passus est, doch voeg
de er bij in carne, ten ein
de door deze stelling de min 
onderwezen© lieden niet te 
ergeren; dezelve had groote 
bezwaren ondergaan, en was 
eenigen tijd achtergelaten, 
uit hoofde van het misbruik, 
dat de Eutychianen van de« 
zelve maakten: Paus HOR-
MIS»4S wees bestendiglijk 
het verzoek der Soytiscbé 
monniken van de hand, die 
om de goedkeuring derzelve 
verzochten, maar daar de 
IMestorianen zich op deze uit
lating beroemden, en som
mige monniken dezelve met 
een vuur bestreden, die hen 
van deze laatste ketterij deed 
verdenken , zoo dacht JOAN
NES eene stelling te moeten 
goedkeuren, die wezenlijk 
eenen regtzïnnigen bevatte. 
Hij overleed in Mei 535. — 
Zie AtEXANDER {Heilige), 
1 deel, bladz. 315 

JOANNES I II . , bijgenaamd ï 

CATELINUS, te Rome gebo
ren, Paus na PEIAGIUS 1.» 
den 18 Julij 560, legde veel 
ijver aan den dag, in de 
versiering der kerken, en 
overleed den 13 Julij 573. 

JOANNES IV. , van Salow 
in Dalmatië, hield eene 
kerkvergadering te Rome, 
waarin hij het Mcthesis van 
HBRACUOS veroordeelde, die 
hetzelve weldra hérriep (zie 
HERACMÜS). JOANNES werd 
in December 640 tot Paos 
verkoren , en overleed in Oc-
tober 642. 

JOANNES V . , een Syriër, 
om zijnen ijver, zijne zacht
moedig- en voorzigtigheid, 
den heiligen stoel waardig» 
beklom denzelven in Julij 
685, en overleed in Augus* 
tus 687. " 

JOANNES VI. , een oorspron
kelijke Griek, beklom den 
opperpriesterlij ken zetel na 
SERGIÜS, den 28 October 
701, eft overleed den 9 Ja* 
nuarij 705. 

JOANNES V i t , een Griek» 
Paus na den voorgaande»in 
705, overleden in 707» be-
sswalkte zijn Pausselijk be
stuur, door zijne toegevend
heid voor keizer JÜSTÏNIANUS. 
Deze vorst wenschte zeer» 
om de canons van het con
cilie in Truïlo, of Quini 
Seicte, op zijn bevel belegd» 
door den Paus te doen be
vestigen. SERGIÜS, een der 



voorgangers" van JOANNES , 
had , hoezeer hij daartoe 
door den keizer ook werd 
aangespoord, dezelve nooit 
willen onderteekenen. In de 
daad, de Paus had niet het 
minste deel aan de beroeping 
dezer kerkvergadering ge
had, en was er, noch per
soonlijk , noch door zijne le
gaten tegenwoordig geweest. 
Onder Paus JOANNES ver
nieuwde de keizer zijnen 
aandrang. Hij zond'de ak
ten dezer kerkvergadering 
met een en brief, aan den 
Paus gerigt, tiaar Rome, 'm 
welken brief hij hem smeek
te , een concilie te beleggen , 
van hetgene, wat hij in die 
akten zou goedkeuren, te be
vestigen , en het overige te 
Verwerpen j maar Paus Ja* 
ANNES V I I . , zegt de .abt 
FiiEüRV, volgens ANASTASIUS , 
uit vreeze van aan den hei'. 
zer te mishagen, zond hem> 
deze stukhen terug, zonder 
er iets aan verbeterd teheb-
bf>n. Hetgene, wat hij beter, 
deed, was de herstelling 
van den heiligen W I W R I D U S , 
aartsbisschop van Yorch, op 
zijnen zetel. 

JOANNES V I I I . , een Ro
mein, Paus na ADMANUS I I . , 
in 872, kroonde keizer K A -
REI, den Kale, in 875. Hij 
kwam in 878 in Mranhrijk, 
én begaf zich naar Troyes",' 
alwaar hij eene kerkvergade-
ring hield; waarin hij LOOE-
WUK den Stamelaar» niet als 

"i" ' , • • • 

ke i ie r , maar als koningpïeg-
tiglijk erkende, JDe berig-
ten', welke hij ontving van 
de. verwoestingen, welke de 
Sarracenen , in Italië' aan» 
r igt ten, noodzaakten hem* 
om weder over de Alpet* 
te trekken ; hij werd. zelfs-
genoodzaakt, hun eenejaar-
iijksche schatting van 2o,000 
marken zilvers te betalen. 
Tegelijkertijd . l iet hij. zich 
bewegen, door de gebeden 
Van BASIIIHJS , keizer van het 
Oosten , en bedriegen • door 
de listen van PHOTIÜS-. Door 
eenen brief van dezen inge-f 
drongene, van het gewaande-

• geweld overtuigd, welk hij 
zei de , hem ie zijn aange
daan , om tot den stoei van 
Konstantinopel, te garaken ,, 
en door ondergeschoven brie
ven , ónder den naam van-
verscheiden Bisschoppen * 
waarin de Paus verzocht 
werd, hemoptenemen> nam 
hij den bedrieger in zijne 
gemeenschap op , en stemde 
toe , dat bij den zetelzoude 
bekleeden, die sedert zoo 
vele jaren het voorwerp zij* 
ner eerzucht uitmaakte» De
ze toegevendheid deed alle 

, regtzinnigen verbaasd staan , 
: en beeft den Kardinaal BA« 

RONIUS" doen sieggen, dat 
zulks waarschijnlijk aan het. 
gemeen aanleiding beeft ge
geven , om aich te verbeel
den dat JOANNES VIII . eene 
vrouw w a s , en dat zulks 
tot den grondslag der fabel 
van pausin JÓANNA heeft ge-

3 ' 
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diend (Zie BENEDICTUS III). H 
Door eene aaneenschakeling 
van logens en bedriegerijen, 
gelukte het aan PHOTIUS , 
om in 879 te Konstantino» 
pel eenê talrijke kerkverga
dering te doen houden, waar
van hij al de verrigtingen, 
volgens zijne inzigten regel
de. Hij bragt in dezelve de 
brieven des pausses ter ta
fel, die, hoe gunstig hem 
dezelve ook mogten zijn, 
zulks in zijne oogen nog niet 
genoeg waren ; de brieven , 
welke hij aanbood, waren 
verminkt) en zeer verschil
lend van de oorspronkelijk 
ken; de Grieken zelve be
kennen zulks (Zie BEVERID-
GE. Fundectce y c««. apost. 
et conc). Nadat de JPaus 
later MARINUS, in hoedanig* 
Jheid van legaat, naar Ron-
stantinopel had gezonden, 
om naauwkeuriglijk te on
derzoeken , wat er in. de 
kerkvergadering" van PHOTI
US was voorgevallen, zoo 
vernam hij het geheim der 
boosaardigheid, hij verklaar
de op pausselijk bevel deze 
kerkvergadering voor nietig, 
waarin zijne legaten, door 
PHOTIUS afgeschrikt of om
gekocht» door eene verre
gaande tronweloosheid, regt-
streeks tegen de bevelen 
hadden gehandeld, welke zij 
in hunne instructiën hadden 

< ontvangen, en excommuni
ceerde tegelijkertijd den be
drieger PHOTIUS. Deze op
perpriester overleed kort 
daarna, in 882, na de kerk 

gedurende tien jaren te heb
ben bestuurd. Er bestaan 
van hem 320 Brieven, door 
welke men ziet, dat hij zoo 
mild met de excommunica-
tien was, dat dezelve voor 
formulieren doordringen. Hij 
week van de oudekerktueht 
af, door de boetdoeningen, 
in bedevaarten te veranderen. 

JOANNES I X . , geboren te 
Tivoli, diaken èn monnik 
der orde van den Heiligen 
BENEDICTÜS , opvolger van 
Paus THÉODORUS IL in de 
maand Julij 898, overleed 
in November 900. Hij bad 
tot mededinger den priester 
SERGIÜS, die verpligt was, 
om de vlugt te nemen. Al
leen meester van het opper
priesterlij k gezag, bestuurde 
hij de kerk met wijsheid» 
hield verscheiden kerkverga
deringen, onder welke roen 
die van Rome opmerkt, waar
in de gedachtenis van Paus 
FORMOSÜS in eere werd her» 
steld. 

JOANNES X . , bisschop van 
Bologna,. daarna aartsbis
schop, van Ravenna, zijne 
geboorteplaats, volgdeLANDO 
op den stoel van PETRUS op. 
Hij geraakte in 914 tot den 
pauselijken troon, door den 
invloed van THEODORA »e 
Jonge, eene vermogend" 
vrouw, en zijne minnares-
Deze opperpriester was vee» 
geschikter om de wapens te 
voeren dan den herdersstaf» 
Hij versloeg de Sarracenen» 
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die sedert eenigen tijd Ita
lië verwoestten. Hij werd 
door GUIDO , hertog van Tos-
kane, op aansporing van MA-
ROSIA, de vrouw van dien 
hertog, en zuster van THEO-
DOKA, van zijnen stoel ver
jaagd. Deze vrouw haatte 
hem* wijl hij de minnaar 
harer "zuster was geweest. 
GUIDO werd door deEomei-
nen ondersteund, die mis
noegd op den paus Waren, 
wijl hij zijnen broeder P E 
TRUS , die zich bij de voor
naamsten der stad had ge
haat gemaakt, in zijnen naam 
Het regeren. Zij bedekten 
hunnen haat onder een schijn* 
haar voorwendsel, zeggen* 
de, dat hij .onbekwaam was , 
om dien stoel te bekleeden, 
om dezelfde reden als paus 
FORMOSUS, wijl hij den stoel 
van Ravenna hnd verlaten, 
om dien van Rome te be
klimmen , en dat de verplaat
singen verboden waren. Of
schoon de gedachtenis van 
dezen paus niet in groote 
achting s taa t , ; heeft men 
echter alle reden om te ge-
looven, dat hij zijne mis
slagen door boetvaardigheid 
heeft uitgewiseht. Hij gaf 
bij verschillende gelegenhe
den het levendige leedwezen 
te kennen, hetwelk hij er 
over gevoelde , en vermaan
de de liefdadige l ieden, om 
hunne gebeden bij de zijne 
te voegen, ten einde de gram
schap Gods te verzoenen» 
Men sloot hem in een ge> 

I 4 

vangenhok o p , waarin men. 
hem volgens IrtJiTPRAND in 
928 vers t ik te , door hem een 
oorkussen op het aangezig^ 
te drukken. 

JOANNES XI.» natuurlijke-
zoon, niet van paus S Ë R G I U » , 
zoo als LUITPRANB zulks», 
op volksgeruchten afgaande * 
beweert, maar, volgens het 
waarschijnlijkste gevoelen', 
van ALBERICUS, hertog vair 
Spoleit&t en van MAROSIA, 
dezelfde, die paus JOANNES 
X» deed omkomen, werd door 
den invloed zijner moeder, 
in 93 V, in den ouderdom van 
25 j a ren , tot paus verheven. 
Daar MAROSIA, een gedrogt 
van ontucht en beerschzucht, 
na den dood van G U I D O , 
hertog van, Toskanet haren 
tweeden echtgenoot, met Hü-
<jo, koning van Italië, ge
huwd was , zoo liet ALBERI-
cus , haar zoon, dien zij bij 
haren eersten man had ge
had , haar niet paus JOANNES 
X I . , zijnen halven broeder, 
in het kasteel Sint-Angelo 
opsluiten. JOANNES X I . over
leed in die gevangenis, in 
936, als een slagtoffer der 
beerschzucht zijner moeder, 
en der wreedheid zijns broe
ders. 

JOANNES X I I . , een Romein, 
OcTAViANDs genaamd, was 
de zoon van AÊBERICUS , een 
patriciër van Rome, en volg
de , ofschoon eengeestelijke 
zijnde, in de waardigheid 
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en het gezag van zijnen va
der op. Hij werd in 956 
tot paus verkozen * en nam 
den naam aan van JOANNES 
XII. Hij is de eerste paus, 
die bij zijne komst tot die 
waardigheid van naam ver
anderd i s ; hij was pas 18 
jaren, tóen hij verkozen werd. 
UKRENGABIDS , die zich om
trent dien tijd tot koning had 
doen kroonen, heerschte als 
een dwingeland in Italië. 
JOANNES XII. riep de hulp in 
van OTTO I . , die de bergen 
overtrok, en den .opper
priester wreekte. JOANNES 
kroonde, en zwoer hem op 
het graf van den H. PETRUS 
eene onschendbare trouw; 
maar deze trouw was van 
geenen langen duur. Hij 
vereenigde zich met den zoon 
van ÜERENGARIÜS tegen zij
nen weldoener. OTTO kwam 
andermaal te Rome, deed in 
963 eene kerkvergadering 
nouden. De on waardige op
perpriester werd van ver
scheiden misdaden beschul
digd, onder anderen * van 
n»et den degen op zijde, het 
harnas op den rug, en den 
nelm op het hoofd te zijn 
verschenen; van op de ge
zondheid des duivels te heb
ben gedronken; van aan zij
ne minnaressen het bestnur 
*an onderscheidene steden, 
«e kruisen en kelken der 
*t. Pieterskerk te hebben 
gegeven.» Hij werd afge-
* e t» en men verhief in zij-
«e P W L K O VIII. (Zie dat , | 
*»"•> De afgezette paus 1 

kwam echter na het vertrek 
des keizers in Rome terug. 
Hij wreekte zich> door de 
beide voornaamste bewerkers 
zijner afzetting deerlijk te 
verminken, daar hij hun de 
tong, den neus en de vingers 
liet afsnijden. Hij beriep 
vervolgens eene fcerkverga. 
dering, om de akten derge« 
ne te vernietigen, welke men 
tegen hem had belegd. Zij» 
ne ongelukken hadden hem 
niet verbeterd; hij werd kort 
daarna door'eenenechtgenoot 
vermoord, wiens bed hij be
zoedeld had, of volgens an
deren (Art de vérifier lef 
dates), werd hij door eene 
kortstondige ziekte in het 
graf gesleept. LUÏWIUND 
schrijft zijnen „dood aan èene 
andere oorzaak toe. Hij ver-
haalt, « dat de duivels hem 
op eenen avond, waarop hfl 
met eene vrouw te bed lag» 
zoo hevig sloegen, dat hij 
8 dagen daarna daaraan over
leed." Het groote aantal 
deugdzame en heilige opper
priesters , die den stoel van 
Rome hebben bekleed, moet 
het kleine getal dergenen 
doen vergeten, wier zeden 
bij hunnen staat zeer heb-
ben afgestoken. JESUS CHBIS-
TÜS waarschouwtons uitdruk
kelijk, dat de hoofden der 
godsdienst niet vrij van zon
den zijn, en dat hunne mis* 
slagen niets bewijzen tege» 
de godsdienst, waarvan z'j 
de bedienaars, noch tegen 
de leer, waarvan zij de be
waarders zijns Super cathe-



J O A . 137 

(tram Mor si sederunt scri-
beeet phariseei; omniaergo 
qucBcumque digcerint voois, 
servate et facite; secimdum 
opera vero illorum nolite 

facere MATTH. X X I I I . , 2 
— 3' — Zie ALBXANDER VI . 

JOANNES X I I I . , . een Ro
mein , werd in 965 door het 
gezag des keizers, en tegen 
den wil der Romeinen, tot 
paus verkoren. P E T R U S , 
stadhouder van Rome, liet* 
hem in 966 verdrijven. O T 
TO Het twaalf der voornaam
ste bewerkers van den op
stand gevangen nemen, en 
leverde PETRUS aan den paus 
over, die hem liet geeselen, 
ruggelings op een en ezel ge
zeten door de stad leiden, 
en vervolgens in ballingschap 
zond. Men verhaalt, dat , 
toen OTTO te Rome was , de 
duivel zich van een' der hee-
ren van zijn gevolg meester 
maakte; bij welke gelegen
heid men zijne toevtugtnatn 
tot de boei]en van den H. 
P E T R U S , welke men hem om 
den hals deed, en hij werd 
genezen. DIEDERIK, bis
schop van Metz, ooggetuige 
van het wonder, greep aan
stonds de keten, betuigen
d e , dat hij zich liever de 
hand zou laten af houwen, 
dan dezelve los te laten. De 
paus stelde hem tevreden , 

I 

door hem eenën schakel te 
geven. JOANNES overleed in 
972. 

JOANNES X I V . , bisschop 
van Pavia en kanselier van 
keizer OTTO I I . , verkreeg 
de pauselijke waardigheid, 
na BENEBICTUS V I L , in No
vember .983. Hij legde den 
naam van PETRUS , dien hij 
vroeger droeg, af, uit eer
bied voor den vorst der apos
telen, waarvan geen der op
volgers oqit den naam heeft 
gedragen. Na een bestuur 
van drie maanden, werd hij 
door den onwettigen paus 
BONIPACÏÜS VII . (zie dat ar
t ikel) , op het kasteel van 
St- Angelo gevangen gezet , 
eh stierf aldaar van onge* 
mak of vergif,- den 20 Au
gustus 981. 

JOANNES X V . {*), een Ro
mein , de zoon van ROBER-
T U S , werd in het jaar 9 8 5 , 
na JOANNES X I V . , tot paus 
verkozen; maar he t z i j ) dat 
hij voor zijne zalving over
leden zij , of om andere re 
denen, telt men hem enkel 
onder de paussen ter getal 
aanvulling. Hij was geleerd 
en had verscheiden werken 
geschreven. 

JOANNES X V I . , een Romein, 
werd, na den dood van den 

(*) De naam van JOAWJES XV. wordt door de schrijver* zelden 
aan den Paus gegeven, waarover wij spreken, maar bijna altijd aan 
den volgende. Wij maken deze aanmerking, om de lezer* der ker-
«eujke geschiedenis niet in verwarring te brengen. 
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onwettigen Paus BONIFACIUS 
VII., en dien van JOANNES 
XV., in 985 op den stoel 
van den H. PETRUS geplaatst. 
Hij canoniseerde den heili
gen ULDARICÜS, Bisschop van 
Augsburg, den 3 Februarij 
933 , en dit is het eerste 
voorbeeld van plegtige hei
ligverklaring. JOANNES XVI. 
had veel te verduren, van 
den patriciër CRESCENTIUS , 
die zich in Home van het 
gezag had meestergemaakt» 
Hij verzuimde niets, om den 
vrede onder de Christen vors
ten te handhaven of te herstel
len, en overleed, aan eene he
vige koorts, in het jaar 996. 

JOANNES XVII., eerst S i o 
co genoemd, een Romein uit 
eene beroemde familie, werd 
na den dood van SILVESTER 
I I . , den Ï3 Junij 1003 tot 
Paus verkozen, en overleed 
den 7 December van hetzelf
de jaar. Men moet hem on
derscheiden van den onwet-
tigen Paus JOANNES XVII . , 
vroeger PIULAGATHUS ge
noemd , aan wien het gevolg 
van keizer OTTO , in 998 , 
de handen en ooren afsneden 
en de tong uitrukten. — Zie 
OTTO III. en GREGORIUS V. 

JOANNES XVIII , , vroeger 
FASANgenaamd, een Romein, 
volgde JO4NNES XVII . , den 
26 December 1003 op. Op 
het einde zijns levens legde 
hij de pausselijke waardig
heid neder, om zich te Ro
me, in de abdij van den hei-

ligen PAUMJS te hegeven, a|> 
waar bij het kloosterleven 
omhelsde. Hij overleed den 
18 Julij 1009. 

JOANNES XIX. , zoon van 
GREGQRIÜS» graaf van Tus-
culum, en broeder van paus 
BENEDICTUS VIII.» volgde 
hem in Junij 1024 op. Hij 
kroonde keizer KOENBAADII. 
in 1027. Twee koningen, 
RonoLF van Bourgondiè' en 
KANUT van Engeland •> waren 
bij deze plegtigheid tegen
woordig. Hij overleed in 
Mei 1033. Ónder zijn be
stuur kochten de Grieken de 
meeste der prelaten van het 
Roomsche hof om, met oog
merk, om den titel van G?-
conomisch voor den patriarch 
van Kottstantinopel te be
komen. 

JOANNES X X L , vroeger 
PETRUS JULIANUS genoemd, 
een Portugees, de zoon van 
een'geneesheer, en zelf arts, 
werd bisschop van TimcultH» 
of JFraseati, kardinaal, e" 
eindelijk in 1276 paus. Men 
behoorde hem JOANNES XX. 
te noemen, wijl de laatste 
paus van denzelfden naam 
JOANNES XIX. was; niaar daar 
sommigen, JOAÜNES, zoon 
van ROBERT voor paus heb
ben geteld» en zij ook den 
onwettigen paus PHILAGATÜS 
in den rang hebben opgeno
men , zoo. heeft men dezen 
JOANNES XXI genoemd, "il 
zond legaten naar MICHAEI> 
PALEOMGÜS, om hem ie ver-
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manen, van datgene in acht 
te nemen , wat in de kerk
vergadering van Lyon, on* 
der GREGORIUS X . gehouden ,, 
besloten was , en herriep de 
balie van dien paus , be
trekkelijk de verkiezing van 
eenen hieuwen opperpriester 
C zie GREGORIUS X ) . Deze 
paus zeide aan zijne vrien
den , dat hij zich een lang 
leven beloofde; maar hij werd 
omtrent 8 maanden na zijne 
verheffing, door het instor
ten van een gebouw, hetwelk 
hij te Vilerbo deed oprigten 
verpletterd, en gaf den 16 
Mei 1277 den geest. Men 
heeft van hem wijsgeerige , 
geneeskundige en godgeleer
de werken» 

JOANNES X X I I . , werd te 
Cahorg uit eene goede fami
l ie geboren, en was geens
zins de zoon van ' eenen 
schoenmaker, zoo als bijna 
al de geschiedschrijvers zulks 
verzekeren, Zijn naam was 
JACOBUS D'EOSE. Hij bezat 
veel verstand, en ontwikkel
de hetzelve door de studie. 
KABEL II*, koning van Na
pels , van zijne verdiensten 
onderrigt, gaf hem tot on
derwijzer aan zijnen zoon. 
Van de eene waardigheid tot 
de andere, geraakte hij tot 
het purper, én eindelijk tot 
het pausschap. Hij werd te 
Lyon, in 1316 verkozen. 
Daar de kardinalen, zegt 
men , het na den dood van 
CLEMENS V. niet eens kon
den woeden, besloten z i j , 

om zich, met betrekking tot 
de keuze van den nieuwen 
opperpriester aanzijn gevoe
len te houden. Hy noemde 
zich zelven , zeggende: Ego 
surn papa. Maar dit sprook
j e van VILLANI wordt krach
teloos gemaakt door den rond* 

' gaanden brief van den nieu
wen paus, waarin hij spreekt 
over de eenparigheid der kar
dinalen , en over zijne vrees , 
om zulk eenen zwaren last 
te aanvaarden. JOANNES Ver
hief Verscheiden abdijen tot 
bisdommen, en plaatste aarts
bisschoppelijke stoelen in. 
eenige bisschoppelijke s te
den. Toulouse werd een 
aartsbisdom; men gaf aan 
hetzelve als suffraganen, 
Montauban, Lavaur, Mire-
poix, Saint-PapotiliRieu&, 
LombeZQti Pamiers. De bis» 
dommen van Saint - Flour, 
van Vabres, Castres, Tul-
Ie , Condom, Sarlat, Lu-
pon , Maillezais, (thans naar 
la Rochelle verplaatst), wer
den opgerigt. Het pauselijk 
bestuur van JOANNES XXÏI . 
werd door verscheiden twis
ten verontrust. Men zal den 
eersten ontwikkelen in het 
artikel LODEWIJK van Beije* 
ren* De tweede barstte l o s , 
in het jaar 1322. Een ze
kere BERENGARICS onderwees, 

I volgens ik weet niet welken 
BÈGUARD , te Toulouse aan de 
inquisitie overgegeven, dat 
J, C . , noch de apostelen, 
niets hadden bezeten, noch 
in het gemeen, noch in het 
bijzonden Dit was volgen» 
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hem een geloofsartikel. De 
Franciskanen vraagden bij 
deze gelegenheid, of zij hon
den zeggen, dal.Hunnespijs 
hun toebehoorde , wanneer 
zy dezelve aten? De eene 

- hielden het bevestigende , de 
anderen het .ontkennende 
staande. De zaak werd voor 
den paus gebragt, die zijnen 
tijd wel wilde verliezen niet 
het onderzoek dei-zelve. De 
Franciskanen, toenmaals 
te Perosa op een algemeen 
kapittel vergaderd, verklaar
den zich, in plaats van de 
uitspraak des pauses af te 
wachten, voor het niet»be« 
z i t , en deden zulks door 
hunne leeraars onderwijzen. 
(Zie OCCAM). Eenander ge
schil hield sedert eenigen 
tijd de voornaamste leden dèr 
orde bezig. Moest hun kleed 
wi t , grijs, zwart, kort of 
lang, van laken of saai zijn? 
Moest,de kap spits of rond, 
hreed of smal wezen? Deze 
geschilpunten, die uit de 
verkleefd heid der orde aan 
haren stichter en uit het ver
langen voortvloeiden , om 
zich naar zijne kleeding te 
rigten, werden belagcheljjk 
door 'het gewigt, dat men er 
aan hechtte, door de hevig
heid, en om beter te spre
ken, de woede, waarmede 
de gevoelens tegen elkander 
aandruischten* Dezelve brag-
ten zoo vele kapittels, con-
gregatiën, bullen, verdedi-
gingssohriften, boeken, he
kelschriften voort, alsof het 
om de omkeering van Eu- | 

ropa, of de vernietiging van 
het Christendom te doen wa
re. Dezelve werden na ee-
nen langen woordenstrijd, 
door de gröpte mannen der 
orde in het kapittel van Pe-
rosa beslist* JOANNES XXU.y 
gebelgd, dat de minderbroe
ders zijne uitspraak waren 
vooruitgeloopen , veroordeel-
de hunne besluiten, door.zfj? 
ne ongerijmde, Citm inter 
e(c. De Franciskanen van 
hunnen kant verstoord, om
helsden de partij des kei
zers , toenmaals met den paus 
in onmin. Zij beschuldigden 
den laatste van ketterij , en 
hielden niet op, van tegen 
hem uittevaren. Eenige de
zer dweepers kwamen op den. 
brandstapel om het leven. 
JOANNIS XXII. besloot zelfs 
de geheele orde te vernieti» 
gen , en hij zou het gedaan 
hebben, indien hij zich de 
diensten had kunnen ontveins 
zen,. welke de kerk er van 
ontvangen had , en er, on
danks de schriften van eeni
ge harer leden, nog van ont
ving. Het derde geschil, het
welk zijn paussehjk bestuur 
verontrustte, was dat over 
de gelukzaligheidi het was 
op den feestdag van Aller
heiligen, van het jaar 1331» 
dat hij in eene leerrede, zijn 
gevoelen over dat onderwerp 
ontwikkelde. » De belooning 
der heiligen, zeide hij, voor 
de komst van J. C., was de 
schoot van ABKAHAM: na zij
ne komst, zijn lijden en zij
ne hemelvaart, is hunne be-
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löoning tot op den dag des 
algemeenen oordeels, onder 
het altaar Gods, dat is on-' 
der de bescherming en de 
vertroosting der menschheid 

• vah;J. C, te zijn; maar na 
het oordeel, zullen zij op 
het altaar, dat i s , op de 
menschheid van J. G. wezen.'' 
De paus herhaalde dezelfde 
leer in twee andere leerre». 
den, die veel gerucht maak-, 
ten; ofschoon hij , wat het 
wezenlijke betreft, slechts 
over eené vermeerdering van 
Verheerlijking na de opstan
ding wilde spreken. Hij be
legde een consistorie, waar» 
in hij verklaarde, dat hjj in 
dit geschilpunt nooit iets had 
willen beslissen, en dat hij 
hetgene, 'wat hij er van ge
zegd had, zulks enkel had ge
daan als redenaar, en druk
te zich daarenboven zeer be
paald uit , ten gunste der 
ware leer. Hij overleed te 
Avignon, in 1334. Deze op
perpriester bezat eenen door
dringenden en tot de groot
ste ondernemingen bekwamen 
geest. Men prijst zijne ma-; 
tigheid , en zijne zucht voor 
de studie; maar hij bezwalk* 
te deze hoedanigheden, vol» 
gens V1M.AN1, door zijne op-
loopend- en gierigheid; maar 
het is goed van zich te her* 
inneren, dat VILLANI een 
gunsteling van LODEWUK VAN 
BEHEREN was, aan wien hy 
zijne pen had toegewijd, en 
dat hij in het algemeen niet 
vrij van vooringenomenheid 
e» haat is. Men heeft van 

H JOANNES XXIfc» verschei
den werken , vooral over de 
geneeskunde, -eene weten
schap, waarin hij uitmunt
te: 1.° Thesaurus pauper um, 
eene verhandeling, over de 
geneesmiddelen, Lijotiy 1525. 
— 2.° Eene Verhandeling 
over de oogziekten, T-j3.° 
Eene andere over de vorming 
vanhefftstus. —•., 4.° Eene 
andere over de Jicht. — 5.° 
Raadgevingen ter bewaring 
der gezondheid. Nog heeft 
men van hem een aantal brie-* 
ven en bullen, beter geschre
ven dan de meeste werken 
van zijnen tijd. Die, welke 
eenen onnaauwkeurigen : en 
ongekuischten stijl hebben, 
schynen ondergeschoven te. 
zijne Men schrijft hem de> 
beruchte bulle Babbathine 
toe, aflaten bevattende , aan 
de karmelieten en hunne aan-
hangelingen verleend; maar 
zulks is een ondergeschoven 
stuk, zoo als onderscheide
ne critici zulks bewezen heb
ben. Multoe tribuuntur Ro~ 
ttianis pontificibus constitU' 
tiones, wordt er in eene in 
1677, door den heer'CnA-
MïLiiARD, gestelde thesis ge
zegd , quteab iis non emana-
runt. Bulla quoque queevul* 
go dicitur. Sabbathina, snp-
posiiituis videtur JoAXXES 
XXII partus : betuigingen, 
welke pater PAPEBROCK , door 
alle toelichtingen eener; ge
leerde en onpartijdige cri-
tiek bewezen heeft. Ook kan 
men pater NATAUS AÜEXAN-
DRB raadplegen, die in zijne 
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hist. eert» mei. XUUtdi8» 
sert. X I . , art. 2 hetzelfde 
onderwerp breedvoerig be
handeld heeft. 

JOANNES XXIII. (BALTHA-
SAR COSSA), een Napoljtaan, 
studeerde.? de regtsgeleerd-
lïeid te Bologna, was ka-
merheer van BONIFACIUSIX., 
<Ue hem tot kardinaal ver
hief, en hem in hoedanig
heid van legaat naar Bolog-
na zond, Hij werd na den 
dood van ALEXANDER V., ge
durende de groote scheuring 
tot Paus verkoren. Hij be
loofde de pauselijke waardig-
Jeid nederteleggen, indien , 
GREGORWS XII. en PETRUS 
de Luna, die zich BËNEDJC-
ÏÜS XIII . deed noemen , van ' 
hunne aanspraak afzagen , en 
bekrachtigde deze belofte, 
den 2 Maart H I 5 , i B «ene 
zitting der kerkvergadering 
van Cowtans. De keize? 
had hem tot dezen stap aan-
gespoord, doch hij had wek 
dra berouw over denzelven. 
Slechts rnet weerzin was hij 
Il C?™*"™ gekomen, en 
terwijl hij die stad in het 
verschiet beschouwde, had 
hij tot z p e reisgezellen ge-
zegd: * iIfc.«?eweIf:dat£et 
hier de kuil i s , waarin men 
de vossen vangt." Besloten 
hebbende, om de vlagt te 
««'»*«, werd hij d o o r W 

Ï S '„ ie r t ó g van °os*e»-
steek8^ e r 8V e U n d» d i e e e» 
merk f 1 5 ^ ' 0 m h e t °°g-C S L j g °PPe/Priesters te begunstigen. A l s e e ö g ^ 

knecht vermomd, ontsnapte 
JOANNÊS XXIII. onder de me
nigte. Hij wüviteMburg 
gevangen genomen, en naar 

, een naburig kasteel vervoerd. 
Het Concilie begon zijn pro
ces op te maken. Men be-
schuldigde hem van zulke 
hatelijke misdaden, dat er 
geene waarschijnlijkheid be
staat van dezelve alle bedre
ven te hebben; maar de vre
de der Kerk, eischte, dat 
nij werd afgezet; hij werd 
zniks den 29 Mei 1415, en 
het vonnis werd gevolgd door 
de gevangenschap te Heidel-
berg, waarin hij gedurende 
meer dan drie jaren werd 
opgesloten gehouden. Op ver
zoek der JFlorenfijners ver
zocht MARTINUS. V., bijden 
Paltsgraaf, in wiens staten 
hij gevangen werd gehouden, 
om deszelfs ontslag. In 1419 
in vrijheid gesteld zijnde, 
begaf hij zich naar jfkren-

"oe'f wierp zich voor de voe
ten van MARTINUS , en er
kende hem voor Opperprie
ster; dit tooneel, deed de 
tranen over de wangen zelfs 
van die Kardinalen biggelen, 
welke het meest tegen hem 
ingenomen waren. De Paus 
ontving hem zeer liefderijk, 
benoemde hem tot deken van 
bet heilige Coliegie, en gaf 
hem eene aanzienlijke plaats 
in de openbare vergaderin
gen. COSSA had niet lang 
genot van deze eerbewijzen. 
"Ü «verleed zes maanden 
daarna, in November 1419» 
Welke verwijtingen men ook 
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aan dezen Opperpriester go
daan hieb'b.è, • kan men hem 
echter veel moed in den te
genspoed niet betwisten. 
Wel verre van zich het aan
tal vrienden ten nutte te ma
ken , die zich in zijne laat
ste levensdagen aanboden, 
orn te zijnen voordeele eene 
partij te vormen, offerde bij 
zijne fortuin aan de rust der 
Kerk op, en overleed als 
een Christelijk wijsgeer. Hij 
vervaardigde.'in zijne gevan
genis verzen, die ten be
wijze verstrekkeny dat hij 
geest en smaak voor de let
teren bezat; wij willen de 
volgende raededeelen: 

-Qui modo summus eram, gau-
dens et nomine prsesul, 

' Tristis et abjectus nunc mea 
fata gemo. 

Exccisus solio nuper yersabar 
. in alto 
Cunctaque gen» pedibus oscula 

proaa dabat, 
-Nunc ego poeuarum fundo de-

volvor in imo; 
'Vultum deformem quemque vi

dere piget. 
Omnibus in terris aurum ihi 

. sponte terebant; 
Sed nee gaza juvat, nee quis 

amicus adest. 
Sic varians fortuna vices , ad-

versa secundis 
Subdit, et ambiguo nomine 

ludit atrox. 

TerwijLeenige Schrijvers op
merken , dat deze Paus , hoe
wel als wettig erkend, i s 
afgezet; leiden zij er gevolg
trekkingen uit af, die in an
dere omstandigheden slechts 
dwalingen konden zijn. Of
schoon de meeste der af
zettende prelaten JOANNES 

X X I I I . voor den wettigen 
Paus erkenden, was het hun 
echter niet onbekend, dat 
zijne wettigheid door een 
groot gedeelte der Christen
wereld in twijfel werd ge
trokken ; zij wisten daaren
boven , dat hetgene, wat in 
een uiterst geval .waarin het-
om het gezamenlijke heil van 
Kerk én Staat "te doen i s , 
Wijs en wettig w a s , geens
zins algemeen kan toegepast' 
worden: en dat zelfs in dé 
gestrengheid der burgerlijke ' 
en militaire ondergeschikt
heid , gevallen voorkomen,-
die aan de bestaande wétten, 
niet kunnen onderworpen 
worden. Zie GASSION. 

JOANNES van Antiochië, in 
429patriarch dier stad, hield 
in 431 eene onwettige kerk
vergadering/ waarin hij den 
heiligen CYRILMJS van Alex* 
attdriè', en MEMNO van Bfe-
ze afzette. God opende hem 
later de oogen.' Hij verzoen
de zich «iet den.' heiligen 
C Ï R I M Ü S , sprak over den 
aartsketter NESTÖRIÜS den 
banvloek u i t , en overleed in 
442. 

JOANNES de Vaster, dus 
genoemd uit hoofde van zij
ne buitengewone verstervin
gen , in 582, patriarch van 
Kpnstantinopel, nam de 
hoedanigheid van algemeen 
uitschop aan , waartegen de 
Paussen PE&AGIÜS en ( JRE-
<JORIUS de Groote zich met 
nadruk verzetten (Zie PHO-

* 
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CAS). Deze Patriarch over
leed in 595, als een deugd
zaam, innar bits, trotsch en 
hoofdig mart beschouwd. Hij 
bezat eetie Apostolische lief
dadigheid en gaf alles aan 
de armen. Na zijnen dopd 
vond men niets dan een ver« 
sleten' kleed, en eene ar« 
moedige houten legerstede. 
Keizer MAURITIUS nam de, 
laatste en deze vorst rustte 
er op, wanneer hij boetvaar
digheid wilde doen. Men 

'Vindt het Penitenciaal van 
JOANNES den Vaster op het. 
einde der Verhandeling De 
pcenitentia door Pater MO-
KIN. 

JOANNES van Bayéux, Bis
schop van Avrancftes, later 
Aartsbisschop vanRouanen, 
liet een werk na de Offic. 
eccl.i, in 1679,door.IEBRUN 
BES , MAR.ETS , ,in 8.VQ , met 
aanteekeningen en belangrij-, 
ke stukken in hett licht ge
geven. Deze Prelaat legde 
zijne Aartsbisschoppelijke 
Waardigheid neder, en over
leed in 1079, pp een buiten
goed, naar hetwelke een 
hevige aanval van beroerte 
hem verpligthad, de wijk te 
nemen. 

JOANNES van Salisbury of 
Sarisbery. Zie dit laatste 
artikel. 

JOANNES, eerste secretaris 
van keizer HONORIÜS , maak
te zich na deszelfs dood, in 
423 voorgevallen", meester | 

van het bestuur, DoorCAS-̂  
TINUS , veldheer der krijgs-
magt, ondersteund, werd hij 
meester van Italië, Galliè' 
en Spanje. THEODOSIUS de 
Jonge aan wien dit rijke erf
deel toebehoorde, stond het* 
zelve af, aan zijnen neef 
VALENTINIANUS I I I . , dien hij» 
aan het hoofd van een tal* 
rijk leger» met PLACIMA, 
de moeder van dien jongen 
vorst, naar Italië zond; 
maar daar JOANNES tijd had 
gehad + om een legerschaar 
op de been te brengen, ver
dedigde hij zich dapperlijkt 
en maakte ARDEBÜRUS , den 
beroemdsten der Komeinsche 
veldheeren, zelfs krijgsge
vangen. Hij behandelde de
zen veldheer met goedheid» 
en liet hem eene vrijheid 
behouden, waarvan dezege-
bruik maakte*,.om zijne voor
naamste officieren van zijne 

zijde aftétrekken. ARDBBU-
RUS belastte daarop heimehjK 
ASPAR, zijnen zoon, van W* 
nenna, waarip JOANNE^ was 
opgesloten te kómen belege
ren. Het beleg werd begon
nen , en ARDEBÜRUS leverde 
Ravenna over, en maakte 
zich meester van den overwel
diger. PLACIDIA Hethemde 
hand af houwen, welke den 
scbepter had gedragen; en 
na hem in lompen gwa 

op eenen ezel te hebben doen 
rijden, gevolgd door potsen
makers , die hem bespotten, 
werd hij naar het Circus-. 
plein gevoerd, alwaar niet» 
hem in het gezigt eenei tai« 

* 
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ten bezocht hadden. Hij gaf 
berigt vanfzijne verheffing, 
aan den keizer van Konstan* 
tinopel'•';, EMMANUEII,, en :aan 

" FREDEBIK I . , koning der ito-
meinen , door,brieven, waar
in hij niet vergat, zijne magt 
en zijne heldendaden te prij
zen» Hij begunstigde de Nes-
torianen zijne, sektegenoo-

i'ten, en maakte zijn hof tot 
leen der luisterrijkste van de 
bekende wereld. Hij over
leed in 1178 , en had ^ot op
volger zijnen broeder DA vin, 
.die ook den naam van pries
ter JOANNES droeg; maar zijn 
rijk was niet van langen duur. 
De beruchte GENGIS'KAN ver-

;overde zijne staten en be
roofde hem van hetgezigtin 
1202. 

loöze menigte, onthoofdde. 
Dit tooneel had omtrent het 
midden van Julij 425 plaats. 
JOANNES was omtrent 45 ja
ren oud. ;• • '' 

JOANNES , zoon van MESÜA , 
een Arabische arts, tegen 
het einde der 8.* eeuw Het 
werken na, in 1602, te Ve
netië', in fol. in het latijn 
gedrukt. •=- Hij is onder
scheiden van JOANNES, zooi» 
van. SERAPION. een andere 
Arabische arts , die omtrent 
het jaar 1070 leefde.' Zijne 
werken , in 1497, te Vene* 
tië in fol. in het lichtgege» 
ven, zijn herdrukt in 1550. 

* JOANNES of Priester Jó - ; 
AXXES, in 1140 geboren. Hij 
was een Nestoriaansch pries
ter -,. wiens ware naam UN-
GEAM was, en die, naar men 
meent Egypte bewoonde. Gef
leerd , welsprekend, behen
dig, dapperen vooral heersch-
zuchtig, vormde hij voor zich 
eene zoo vermogende partij, 
dat bij zich na den dood van 
KOIREM - CHAM , een mag-
tig Aziatisch vorst, van 
eene groote uitgestrektheid 
lands meester maakte, en 
zich in 1174, als vorst van 
hetzelve deed uitroepen. Ge
loofwaardige geschiedschrij
vers plaatsen de hoofdstad 
van priester JOANNES in Abys-
Hnië: dit is het gevoelen 
der Porfugesche schrijvers, 
volgens de zeevaarders hun-, 
toer natie, welke die gewes-

Xlir. i w . 

* JOANNES, bijgenaamd P o 
diasimos en Galeros , werd 

'in 1330 geboren , en bad den 
eersten zijner bijnamen aan 
zijne gelijkheid van ziel en 
den tweeden aan ;de opge
ruimdheid van zijnen geest\ 
te danken. Hij heeft verbaasd 
veel geschreven, en bezat zeer 
uitgebreide kundigheden. 
Men heeft nog van dien schrij
ver in de koninklijke bibli
otheek van Parijs, een hand
schrift in jambische verzen 
over de goede en kwade 
vrouw , door LUCAS HOLSTE-
NIUS overgeschreven en met 
andere oude werken, te Ro* 
me, in 1658, in 12.mo in 
het licht gegeven, en her
drukt door THOMAS GAZE, 
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in zijne Qpmscülamytholo^ 
gica ( ie uitgave), en :döor 
FABJUCIÜS in het 13 e dl. der 
Qrieksehe bibliotheek opge
nomen, jöe geschriften over 
6e verdubbeling van Aeteu* 
Hek-getal, en over Bet l e 

boek der oplossingen van A-' 
BISTOTBlrES r vindt men ook 
in de koninklijke bibliotheek 
van Parys. Die van Wee* 
nen bezit andere werken van 
PEDIASIMOS, zoo als zijne 
verklaringen op HÈSIGDUS ; 
zijne meetkunde, zijne zin
nebeeldige bijspreuken, op 
de vier eerste verzen van het \ 
4 e boek van den Ilias.} zij
ne natuur- en zedekundige 
en godgeleerde verhandelin
gen , enz. Verscheiden an
dere schriften van dezen werk-
zamen geleerde , zijn in on
derscheidene * bibliotheken 
van Europa verspreid. Hij 
overleed te Konstantinopel 1 
ïn 1400. 

JOANNES I . , bijgenaamd 
Zimisces, uit eene beroem
de familie, was officier der . 
legioenen van het Oosten. 
Hij doorstak met eenen dolk 
in 969 , den keizer van Kon? 
stantinopel, NICEPHORUS 
PHOCAS , en bekleedde na 
hem den troon. Ofschoon hij 
denzelven door eene misdaad 
bestegen had, regeerde hij 
hiet als een overweldiger, 
maar als een koning. Hij 
behaalde roemrijke overwin
ningen op de Russen , Bul-
garen enSarracenen. Hij had II 
verscheiden plaatsen op de» J 

ze laatste veroverd, en maak
te zich gereed, om zich van 
Damascus meester te maken, 
toen hij door dea, dood werd 
verrast. Cilicië doortrekken
de , stond deze .vorst zeer 
verbaasd bij het gezigt der 
menigvuldige prachtige hui
z e n , en vernomen hebbende, 

;dat dezelve aan den gesne
dene BASIMUS , zijnen groot
kamerheer, toebehoorden, 'liet 
hij eene diepe zucht,en zei-
de: •» Het is zeer te betren-
ren , dat de werken der Grie
ken enkel dienen, omee'neji 
gesnedene te verrijken! 
Baar B-VSJMÜS vreesde, dat 
de keizer van kiagteit tot da
den mogt overgaan, en hem. 
rekening van zijn gedragde-

; de ge ven , zoo 'kocht hij door 
beloften eenen schenker om, 
om vergif in den drank «es 

keizers te mengen. Deze 
misdaad werd teh uitvoer ge-
bragt , en ZIMISCES overleed 
den 10Januarij976. Hijwefd 
begraven in dekerkdeS ver
lossers , welke hij had doen 
bouwen. Hij is de eerste ge
wees t , die op de munt de 
beeldtenis des Verlossers lie 
graveren, met dit opscbri" 
JESCTS CHRISTUS, Komng 
der koningen. 

JOANNES I I (CPMNENUS) , 
keizer van Konslantinopeh 
om zijne schoonheid ^ ° ' 
JOANNES bijgenaamd» "eï;.° 
den troon , na AXEXJS 
NENUS , zijnen vader , in 

CoM-
11IS. 

Hij bestreed de Mahonietha-
nen,de Serviërs en verschel-
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den andere barbaarsche yól-
ken;, op welke hij grpote 
voordeelen behaalde. Hij wi l - ' 
de AnliocJnë op de Franken 
heroveren, doch kon hierin 
niet slagen. Nadat hij voor 
die" stad het hoofd had ge-
stooten, leefde hij als een 
goede vorst in Konstantino-
pel, daar hij weldaden over 
het volk verspreidde, aan 
zijne oproerige onderdanen' 
zelfs, aan degene, welke aan-
slagen op zijn leven hadden 
gemaakt, vergaf, de pracht 
van zjjn hof verbande, en 
zich in alles het voorbeeld 
der vorsten en menschen toon
de. Hij overleed in 1143 , 
aan eene wonde, die hij op 
de jagt door eenen vergif
tigden pijl had bekomen. Nar 
dat een geneesheer, zegt 
men, hem met de hoop had . 
gevleid, van het leven te be
houden , indien hij besluiten 
wilde van zich de hand te 
laten afzetten, zeide h i j : 
» Neen , Deen, ik heb niet 
te veel aan twee handen, 
om de teugels van mijn uit» 
gestrekt rijk te besturen." 
NiCETAS heeft het leven van 
dien vorst beschreven. 

JOANNES I I I (DÜCAS), kei
zer te Nicea, in 1222, ter
wijl de Latijnen den keizer* 
lijken troon van KonstanU-
nopel bekleedden. Hij was 
met HELENA , eenige doch^ 
ter van THEODORÜS LASCA-
Ms, gehuwd, die hem tot 
zijnen opvolger had benoemd. \ 

Hij regeerde als een groot 
vorst. De Latijnen waren niets 
tegen, hein in s taa t , en hij 
was alles tegen hen. Hij 
breidde de grenzen van zijn 
rijk door zijne overwinnin
gen u i t , maakte zijn volk 
gelukkig, en leefde altijd in 
matigheid. Deze wijze vorst 
zeide , » dat de verkwistin
gen van eenen vorst het bloed 
zijner onderdanen waren ; dat 
zijn goed het hunne was , 
en dat hij het tot hun wel» 
zijn moest aanwenden." Hij 
schreef aan GREGORIÜS I X . , 
over de vereeniging der Grie
ken met de Latijnen. Hij 
bewerkte de conferentien van 
JSicea en de kerkvergadering 
van iSymphcBtim; maar dit 
alles bragt niet anders te 
weeg, dan om de hardnek
kigheid en kwade trouw der 
Grieken al meer en meer be
kend te maken. Hij werd 
bij zijnen dood, in 1255» 
in den ouderdom van 62 j a 
ren voorgevallen , algemeen 
betreurd. 

JoANNES I V (LABCARÏS)» 
zoon van THEODORTJS den 
Jonge, volgde hem in de 
maand Augustus 1259 in den. 
ouderdom van 6 jaren o p : 
maar de dwingeland MICHA» 
ëii PAIXEOLOGUS , ontwrong 
den schepter aan dit keizer
lijke kind , en deed hem op 
kersdag van hetzelfde jaar 
de oogen uitsteken. 

JoANNES V* (CANTACUCE-

s . 



148 J O A. 

NÜS) , was de staatsdienaar 
en gunsteling van ANDRONI-
cus PjüiiEOioGüs den- Jonge. 
Daar deze vorst' hem bij zijn 
overlijden, zijne beide zonen , 
JOANNES en EMMANOEI, had 
aanbevolen, Zöó werd CAN-
TACUCENUS tot regent be
noemd , en JOANNES , de oud
ste der beide prinsen, werd 
tot keizer uitgeroepen. Vol
gens hetgene, wat hij er in 
zijne GesèMedenis van ver
haal t , werd- hij er door de 
grooten en het leger toe ge-
noodzaakt. . CANTACUCENUS 
regeerde gedurende-verschei
den jaren , met getrouw- en 
wijsheid| maar nadat zijne 
vijanden hem bij de konin-
gin-moeder beschuldigd had
den , verklaarde deze hem 
voor eenen vijand van den 
staat. Alstoen overweldigde 
CANTACUCENKS het fijksbe-
s tuur , om aan den dood te 
ontsnappen. Hij trok gewa
penderhand ÏLonstantinopel 
binnen, dwong den jongen 
JOANNES PALEOMGUS , om met 

'zijne dochter in den echt te 
treden , en de opperste magt 
met hem te deelen» Deze 
schikking herstelde vooree
nigen tijd den vrede. Daar 
de afgunst den schoon-zoon 
weder de wapenen tegen den 
schoon-vader had doen op- , 
vatten, zoo werd deze over* |j 
wonnen, en gedwongen , om 
zich in een klooster van den 
berg Athos op te sluiten. 
Hij begaf zich in I.3Ö5 ge
willig naar hetzelve , en leef- II 
de er als een wijsgeer. Het- 11 

geen werkelijk genoegzaam" 
bewijst ^ dat hij niet" uit ei-
gen beweging het rijksbe
stuur overweldigd had. Zij
ne onderdanen betreurden 
hem, hij was veeleer hun 
vader dan hun meester ge
weest. Hij was eene groote 
vorst, een goede staatsman, 
een uitmuntend veldheer. Met 
deze hoedanigheden veree-
nigde hij veel verstand. Hij 
beging echter eenen misslag t 

door eene zijner dochters aan 
ORCAN, 'sultan der Turken 
ten huwelijk te geven: dit 
was een voorwendsel voor 
dien vorst , niet alleen om 
zich meester 'te maken van 
alles wat 'de Grieken in Azië-
nog bezaten , niaar zelfs om 
verscheiden plaatsen in hn-
röpd te veroveren. Men-beeft 
van CANTACÜCÈNÜS éehe 6e-
sphiedenis van %ét OoiteT-\ 
sche rijk, van 

1340 tot 1354. 
Dezelve is zeef sierlijk ge" 
schreven , m a a r ' Welligtttiet 
te weinig waarheid, ten 
minste in de gebeurtenis" 
sen , die hem betreffen. H'j 
herinnert in dezelve bij el* 
kè gelegenheid aan «Üne 

diensten , kraamt in .-langP' 
redevoeringen, welke hij zich 
toeschrijft , of die hij in den 
mond van anderen legt, ve
le welsprekendheid uit. Een 
latere schrijver heeft heffl 
beschuldigd '» van in het stuk 
van godsdienst, slechts een 
tooneelspelertezijn geweest, 
maar zijn werk getuigt al
lerwegen tegen deze beschul
diging. Zijne Geschieden** 
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is iëu.PhrifS. in 1643 j infol . 
Orieksch en Latijn, met ver
klaringen, van JACOBUS PONI 
TANUS .en GRETSER .gedrukt. 
Nog heeft men .van hem vier 
Verdedigschriflen tegen MA* 
fiOMEDr, en drie Verhande
lingen,, Bazel, 1543, in fol. 
Grieksch en Latijn ; en an
dere werken. [JOANNES CA N-
TACUCENUS , overleed in het 
jaar 1380.} . 

» JOANNES VI» (PALEOLOGUS ),. 
volgde zijnen vader, AN~ 
rtriwicvs denJonge , in 1341* 
in het keizerrijk van Kon-
slantinopel op> Door de o« 
verweldiging van JOANNKS 
CANTACUCENUS (zie het voor
gaande artikel) , had hg in 
den beginne slechts den ti
tel van keizer; maar nadat 
hij den overweldiger tot af
stand genoodzaakt bad-f be
kleedde hij zelf den troon. 
Zijn bestuur was zeer onge
lukkig. Zijn zoon ANDRONI-
cos sloeg tegen hem aan het 
muiten. Zijne zorgeloosheid 
en zijne geringe geestkracht, 
waren oorzaak, dat de Ge-
nuezen zich meester maakten 
van het Eiland Lesbos , en 

,AMUBAD' I . , van de stad 
Andrinopel. Hij overleed in 
13&1, door zijne onderdanen 
en zijne vijanden veracht. 

JOANNES VII . (PAÏ-EOMGUS), 
keizer van KonstanHnopel, 
beklom den troon in 1419 , 
na den dood van zijnen va-
der EittMANUëi, of MA'NUC'I.. 

en was niet gelukkiger dan 
hij. DeTurken vermeerder
den hunne oude overwinnin
gen door nieuwe zegepralen. 
In 1431 namen zij Thessa-
lonika i n , en JOANNES vrees
de met grond , dat zijn rijk 
weldra , hunne prooi zoude 
worden. Hij kon enkel- op 
hulp van de Latijnen-hopen , 
en dit doed hem naar de ver-
eeniging der Grieksche met 
de Latijnsche kerk verlan
gen. Paus EUGENÏUS- I V . , ; 
wist zulks , en zondhem le
gaten , om hem in dat voor
nemen te versterken »en hem 
te doen weten» dat hij naar 
fferrare eene kerkvergade
ring had beroepen. JOANNES 
kwam in 1438'Zelf derwaarts ». 
gevolgd door verscheiden pre* 
laten en Grieksehe prinsen » 
en werd er met eene buiten
gewone pracht ontvangen. Na
dat de berkvergadering uit 
hoofde der pest , naar Flo
rence was verlegd , werd er 
de vereeniging der Grieken 
en Latijnen, in 1439, op 
eene > p.leg.iige en voor de 
Boonïsche kerk zeer roem
rijke wijze besloten. De kei
zer keerde vervolgens naar 
het Oosten terug, en over
leed in 1448. Bet verdriet , 
hetwelk hem de onlusten van 
zijn rijk veroorzaakten, ver
haastte zijne/idood. De ijver» 
welke hij aan den dag had 
gelegd, ter oitroeijing der 
scheuring, en ter vereeni» 
ging der kerken , bragt niets 
duurzaams voort; » hetzij , 
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zegt een schrijver, dat die 
Qver niet opregt was , en en
kel door staatkundige be
langen werd ingegeven, het
zij , dat de dweepzucht der 
scheurmakers, en de al te 
groote invloed van MARCÜS 
van Bfeze, hem niet ver
gunden , dit heilzame werk 
door het keizerlijke gezag 
te bevestigen." .<— Zie Eu-
QENICS I V . 

JOANNES, bijgenaamd de 
Goede, zoon van PHILIPPUS 
VAN VALOIS , koning van 
Frankrijk, in 1350, begon 
zijne regering, met, zonder 
eenige vorm van regtsgeding, 
den graaf van Eu , conne-
stabel, te doen onthoofden. 
» Deze gewelddadigheid , bij 
het begin eens bestuurs, zegt 
de president'HÉNAÜIIT, ver
bitterde alle gemoederen, en 
was gedeeltelijk oorzaak van 
de rampen des konings." KA-
EEII DE LA CERBA. van Span-
je, die den post van den 
graaf van Eu had bekomen , 
•werd kort daarna door den 
koning van Navarre, KARET, 
den kwade, vermoord. Deze 
vorst was gestoord , dat men 
hem het graafschap Angoulê-
me had gegeven, hetwelk hij 
als een huwelijksgift voor zij
ne vrouw, de dochter van ko
ning JOANNES , vraagde. De
ze laatste vorst wreekte zich 
daarover , door vier Heeren , 
vrienden van den Navarrees, 
te doen onthalzen. Zulke 
wreede strafoefeningen, kon
den slechts kabalen teweeg 

brengen ; en deze kabalen 
bragten het koningrijk op den 
rand des afgronds. Nadat 
KABEL , Dauphin van Frank' 
rijk, den korting van Na-
var.re had uitgenoodigd, om 
te Rouanen op zijne aanne
ming als hertog van Horman-
dtjë te komen, liet hij hem 
in 1356 gevangen nemen» 
Deze gevangenschap veree-
nigde tegen Frankrijk de 
wapens van PHIMPPUS , broe-
der des konings vanNavurre, 
en die van EDUARD III-» k°* 
ning van EngelandiEovwa, 
prins van Wallis, zoon van 
den Engelschen vorst, onder 
den naam van Zwarten Prins 
bekend, drong, na Auverg' 
ne,Limousin en een gedeel
te .van Poitou verwoest te 
hebben, met een klein leger, 
tot Poitiers door. K°»""£ 
JOANNES komt aan hethooW 
eener talrijke legerschaar 
aansnellen, ontmoet hen te 
Maupertuis, twee mijlen van 
Poitiers, in wijnbergen, 
waaruit hij zich niet kon rad
den , en leverde hem slag 
ondanks de aanbiedingen» 
welke EDÜARD deed, omal
ies terug te geven, en de 

wapens voor zeven jaren ne
der te leggen. Dit gevecht 
onder den naam van Slag*"1* 
Poitiers bekend , was nood
lottig voor koning JOANNES. 
» Een zeer belangrijk voor
beeld , zegt een schrijver der 
wisselvalligheid van den oor
logskans, en eene verschriK» 
kelijke les voor degene, die» 
terwyl zij wanen, de over-
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winning in hunne handen te 
| hebben, in hunne trotsch-

heid den God der heer scha* 
> ren vergeten , die alleen in 
'• staat i s , dezelve te bepalen." 

Bij werd geheel verslagen 
met een «leger van ,40,000 
man, ofschoon de Engelscben 

, er slechts 12,000 telden. De 
! voornaamste Fransche rid» 
[ ders sneuvelden ; de overige 

namen de vlugt. De koning, 
! in! het aangezigt gekwetst , 

werd met J?HILIPPOS, een! 
zijner zonen, gevangen gei
nomen. De. .Zwarte Prihs 
woerde zijne beide gevangen 
nen naar Bordeaux en naar 
Londen, alwaar hij hen met 
even zoo veel beleefdheid als 
eerbied behandelde. De ge* 
vangenschap des konings 
was in Patijs de leus tot 
den burgeroorlog. De dau-

| 'phin , tot regent des rijks 
verklaard, zag hetzelve bij-

i na geheel tegen hem in op
stand. Hij wa» genoodzaakt 

j denzelfden koning van Na-
' .varre, welken hij had doen 
I gevangen nemen, terug te 

roepen* De Navarrees kivam 
enkel te Parijs, om het 
tweedragtsvuur aantestoken. 
MARCEL, overste der koop
lieden , l ie t , aan het hoofd 

i eener bende boeren la Jae-
: guerie genaamd, ROBERT van 

Clermont, maarschalk van 
Normandijë, en JOANNES DE 
CONFLANS , maarschalk van 

{( Champagne, in tegènwoor-
* digheid en zelfs in de k a 

mer des dauphins , vermoor

den. Dé muiteïingen schui
len van alle kanten zamen, 
en in deze verwarring val
len zij al de edellieden aan i-
welke zij ontmoeten. Zij gaa£ 
in hunne onmenschelijke-
woede zoo v e r , dat zij ee
nen Heer in zijn kasteel doeni 
braden, en deszelfs dochter
en, vrouw dwingen , om van;< 
het vleesch van haren echt
genoot «n vader te eten.. U i t ' 
vrees van door den Regent», 
die Parijs= had ingesloten,,. 
voor al zijne misdaden ge
straft te zullen worden,. g ing 
hij. dezelve befcroonen>. door. 
dé stad aan de Engelscben* 
over te leveren» toen hij in-
1338 door JÖANNJES MAIÊLARDV 
door eenen slag niet eenen bijl 
gedood werd. In de s taats-
beroeringen, stond KAREL. 
van Navarre Waar de kroon.. 
De dauphin en hij doen elk
ander eenen Moedigen oorlog 
aan, die slechts door eenen 
geveinsden vrede eindigde. 
Eindelijk verliet koning Jo-
ANNBS zijne^ gevangenis te 
Londen, De vpeda werd te 
Brètigny in 13665 gesloten. 
EDÜAR» eischte voor het los
geld van zijnen gevangene, 
omtrent drie miliioenen gou
den kroonen , Poilou, Sain-
tonge, Agenois, Perigord, 
Limousin, Qyiercy, Angon-
tnois en Bouergue. Frank* 
rijk werd uitgeput: koning 
JOANNES telde 600,000gouden 
kroonen, voor den eersten 
betaalden termijn; maar daar 
hij geene middelen bezat, om 

4 " . . ' 
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het overige van zijn rant
soen te betalen, keerde hij 
als gijzelaar naar Londen 
terng, en overleed aldaar, 
in 1364, in den ouderdom 
van 54 jaren. In die onbe
schaafde tijden werd de goe
de trouw der verdragten, 
veel beter geëerbiedigd, dan 
later geschiedde: » JOANNES 
was zeker een moedig rid
der , zegt SAINTFOIX, maar 
voor het overige een vorst 
zonder genie, zonder gedrag, 
zonder onderscheiding, die 
slechts valsche of hersen-
schimmige denkbeelden be
aat } al te toegevend wasje
gens eenen vijand, die hem 
vleide, en de opgeblazend-
ste stijfhoofdigheid aan den 
dag legde, ten opzigte van 
toegenegen staatsdienaars, 
die hem raad durfden geven; 
die voor het overige onge
duldig en "eigenzinnig was, 
en niet dan te dikwijls met 
gemelijkheid tot den soldaat 
sprak." Zijne voornaamste 
hoedanigheden waren de dap
perheid , de edelmoedigheid 
en cle openhartigheid. Hij 
zeide, dat » indien de trouw 
en de waarheid van het ove
rige der wereld verbannen 
waren, dezelve in den mond 
der koningen eene schuil
plaats behoorden te vinden." 
Hij herstelde in 1351 de or
de der Star, die, zegt men, 
door koning KOBE&T was in
gesteld. 

JOANNES zonder land, dus 
genoemd» wijl zyn vader 

hem geen erfdeel had gege
ven, koning van Engeland, 
vierde zoon van koning HEM-
DEiK I I , werd in 1199 de 
overweldiger der kroon op 
ABTÜS van Bretagne, zijnen 
neef, aan wien dezelve toe
behoorde. Daar deze vorst 
hem van den troon had wil
len verdrijven, waarvan hij 
zich had meester gemaakt, 
werd hij in 1202 in Mire' 
beau gevangen genomen. De 
overwinnaar liet den over
wonnene in den toren van 
Rouanen opsluiten, en door
stak hem, zegt men eigen
handig met eenen dolk. P6 

staten van Bretagne vraag
den aan PHILIPPÜS AUGUS
TUS, in wiens grondgebied 
de moord gepleegd was, regt 
over denzelven. Nadat de 
beschuldigde voor het hot 
van Parijs gedaagd, gewei
gerd had, om te Verschij
nen, werd h i j , bij »M8tB.V. 
als een muiteling veroordeeld! 

en al zijne in Franknjlge
legene landerijen, werden, 
ten voordeele des koni»gs> 
verbeurd verklaard. J°AI\ 
NES , door de vermaken en 
de weelde in slaap gewiegd» 
liet zich JVormandij'ê, W 
ienne en Poitou ontnemen» 
en begaf zich naar #»***«*•' 
alwaar hij gehaat en veracni 
was. Zijne zorgeloosbew 
was zoo groot, dat °P, 
berigt, hetwelk men "f* 
gaf van de veroveringen aes 
konings van Frankrijk, n« 
zeide: » Laat hem n " « . ^ 
gaan, ik zal op éénen m 
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meer heroveren dan hij ge- j 
durende eenen geheelen veld» 
tögt heeft buit kunnen ma
ken." Van iedereen verla
ten, dacht hij het hart zij» 
net onderdanen weder te 
winnen door. twee acten te 
onderteekenen, de grondslag 
der vrijheid en de bron der 
burgeroorlogen van Enge» 
land. De eerste werd het 
Groote'Charter, de tweede 
het Bosch-C/iarter genaamd. 
Tot overmaat van ongeluk , 
haalden hem de slechte be
handelingen, welke hij aan 
de geestelijken deed onder
vinden, in 1212 het misnoe
gen van paus INNOCENTIÜS 
III. op den hals» Deze op
perpriester stelde Engeland 
in interdict, en verbood aan 
al de onderdanen van JOAN
NES , hem te gehoorzamen. 
Hij kon zich niet weer uit 
den afgrond verheffen, waar
in de bliksems van het va-
tikaan hem geworpen had
den , dan door zijnen persoon 
en zijne kroon, aan den hei
ligen stoei te onderwerpen. 
Nadat JOANNES in verschei
den gevechten geslagen was 
geweest, en dat PHILIPPUS 
AUGUSTUS, in 1214 op hem 
den slag van Bouvines had 
gewonnen, beriepen de En-
gelschen, LODEWIJK, zoon 
van dezelfden Piniitppus, en 
kroonden hem te Londen, 
den 20 Mei 1216. JOANNES 
Werd hierover zoo wanhopig, 
dat h$ , volgens MATTHEUS 
PARIS, op het punt stond, 

om MtRAMOMN, koning der 
Sarracenen , té Volgen , en 
Mahometaansch te worden, 
indien deze hem van zijne 
ellende bevrijdde. Hij dacht 
zijne zaken door het plunde
ren van kerken te herstel
len; die der gewesten •Suf-
folk en Norfolk had hij reeds 
van alles beroofd; maar de 
soldaten, tot deze onderne
ming gebruikt, kwamen bij» 
na alle met dien onnoeme-
lijken buit, in de zandwoes-
tijnen van JTellstram omhet 
leven. De koning was voor
uitgegaan ; doch indien hij, 
gelukkiger dan PHARAO , .aan 
den ondergang ontsnapte, o-
verleefde hij denzelven ech
ter niet lang, wijl hij vijf 
dagen daarna, van allen 
troost beroofd, in 1216over
leed. Sommigen zeggen aan 
vergif, anderen, wijl hij te 
veel perziken had gegeten. 
Op denzelfden oogenblik be
roofden hem zijne bedienden 
van alles, wat hem omringde, 
en lieten hem niet zoo veel 
behouden, dat men er zijn 
lijk mede kon bedekken. 
Aan dezen vorst, dien zijne 
woelingen, zijne misdaden 
en zijne ongelukken berucht 
hebben gemaakt, ontbraken 
evenzeer de deugden, die en 

-den troon, en het burgerlijk 
leven tot eer verstrekken, 
en bij vereenigde de ondeug
den aller staten. 

•f JOANNES I . , koning van 
I Zweden van 1220 tot 1223, 
: 5 , 
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zoon van JSUERKER den Jon» 
ge , en opvolger van ERICH 
X - , ondernam met weinig 
voordeel eenen veldtogt in 
Esthlandy met oogmerk» 
om er het christendom voortf 
teplanten. Hij overleed te 
Wisingsoe , zonder nakome
lingschap, en met hem Was 
het koninklijke huis der Sv 
ERKERS uitgestorven* 

•f JOANNES I I . , koning van 
Zweden en Venemarken, in 
1455 geboren, volgde zijnen 
vader CHRISTIAAN I . , in 1481 
op den troon van Zweden op, 
verdeelde het hertogdom Hol* 
stein met FBEDERIK, zijnen 
broeder, en trachtte te ver
geefs, om de Ditmarsers te 
onderwerpen. Middelerwijl 
sloegen de Zweden aan het 
muiten , en verdreven zijne 
vrouw uit'Stokholm. JOAN
NES regeerde in Denemarken, 
tot in 1513, in welk jaar 
hij te Alborg overleed. 

JOANNES I I I . , koning van 
Zweden, zoon van den be
roemden GÜSTAAP VASA , 
volgdein 1568, ERICH XIV., 
zijnen broeder, op , die om 
zijne wreedheden van den 
troon was gejaagd. De eer
ste zorgen, welke hem be
zig hielden, waren de her
stelling der openbare rustin 
zijnen staat, en een vredes
verdrag niet Denemarken, 
Op verzoek zijner echtgenoo-
t e , CATHARINA, dochter van 
SIGISMUNDUS , koning van 
Polen, werkte hij ook, om 

in Zweden de catholijkë gods« £ 
dienst te herstellen, die et % 
door zijnen vader uit ver
bannen was; de inblazingen 
der groöten des rijk, eene | 
zwakke en besluiteloo^e in
borst, en de dood der ko
ningin, wikkelde hem weder j 
in het lutheranismus, het- ,( 
Welk hij had afgezworen; en ' 
dit voorbeeld des vorsten f 
voltooide de bevestiging der 
onderdanen in de nieuwe , 
godsdienst,' 'die, onder be
gunstiging der onkunde en 

zedeloosheid,, reeds diepe 
wortelen had geschoten. JO
ANNES III . overleed in 1592. 
Zie GAKDIE (PONTÜS De w)> 

t JOANNES I . , koningva» 
Kastilie , zoon en opvolger 
van HENDRIK I I . , werd » 
1358 geboren» beklom den 
troon in den ouderdom van 
21 jaren, en overleed in Wau 
aan de gevolgen van eenen 
val van het paard. Hij was 
met BEATRIX, dochter en erl-
genome van koning f EBDJ" 
NAND van Portugal, gehuwd, 
en eene voorwaarde van da 

huwelijk was, dat de man
nelijke kinderen , welke er 
uit mogteii geboren worden» 
geschikt zouden zijn, om 

hunnen moederlijken P°ot™" 
der op te volgen. BÜ ae 

dood van FERDINAND intus-
schen .schonden de Portu
gezen deze overeenkomst» 
ten gunste van PETRUS JM 
natuurlijken zoon van ae 
overleden vorst, en v 8 "r 
ongelukkige INES. Üaar J<>" 
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ANNES de règten van zijnen 
zoon gewapenderhand wilde 
handhaven, ging hij Liissa' 
bon belegeren. Bij deze eer
ste onderneming door eene 
aanstekende ziekte, die zich 
in zijn leger had geopen
baard, tot den terugtogt ge
noodzaakt, verscheen hij in 
het volgende jaar aan het 
hoofd eener nieuwe krijgs^ 
schaar, maar Werd door de 
Portugezen geslagen , die 
zoo doende hunne onafhan
kelijkheid bevestigden. Het 
is niet eenigen grond, dat 
men, op dit tijdstip eene der 
voornaamste oorzaken be
paalt, van de oude vijand
schap , dietusschen de Span-
jaards en Portugezen bestaat. 

JOANNES II», zoon van HEN
DRIK UI. , werd in 1406, in 
den ouderdom van twee ja
ren , tot koning van Kasti
lië uitgeroepen. Zoodra hij 
in staat was , om de wape
nen te dragen, zag hij zich 
genoodzaakt, om dezelve, 
tegen de koningen van JSa-
varre en Arragon optene-
men. Hij bragt die vorsten 
in de noodzakelijkheid, hem 
den vrede te moeten vragen , 
welken hij hun toestond; 
doch waarvan hij niet lang 
genot had, want hij was ver-
pligt zijne wapenen tegen de 
Mooren van Grenada te wen
den. De koning dier onge-
loovigen, die hem zijne her
stelling te danken had, rand
de hem weldra door eene 
schreeuwende ondankbaar-

heïdaan. JOANNES deed hem 
zulks berouwen; in 1431 
deed hij 12,000 zijner man
schappen sneuvelen, en ver
woestte de omstreken van 
Grenada. Men zegt, dat hij 
die stad zou veroverd hebben , 
indien ALVAREZ DE LUNA, 
zijn gunsteling, en connes-_ 
tabel van Rastilië , door het 
geld der Mooren omgekocht, 
dien slag niet had afgeweerd. 
Deze gunsteling, die gedu
rende verscheiden jaren, on
lusten in Kastilië verwekte, 
werd later onthalsd. Koning 
JOANNES overleed in 1454, 
in den ouderdom van 50 ja
ren. Men zegt, dat hij het 
op het einde zijner dagen , 
bitter betreurde, koning te 
zijn, en, dat hij gewenscht 
zou keiben de zoon van den 
geringste der mensclien te 
wezen. Hij had volkomen 
gelijk, want de troon had 
hem verwijfd gemaakt, en 
hij had zich door bloeddors
tige en hebzuchtige gunste
lingen laten beheerschen. 

JOANNES I I . , in 1425, ko
ning van Navarre, volgde 
in 1458 zijnen broeder Ai.-
FONSUS V.' in Arragon op. 
Hij voerde langen tijd den 
oorlog tegen HENDRIK IV. , 
koning van Kastilië. Deze 
vorst overleed te Barcelona , 
in 1479, in den ouderdom 
van 82 jaren. Inzulkeenen. 
gevorderden ouderdom had 
hij nog een gedeelte der 
kracht, en zelfs der ondeug
den der jeugd behouden; 
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want men verhaalt, dat hg 
nog eene minnares had. Of
schoon een bekwaam krijgs
m a n e n een verlicht staat-

' ««ndige zijnde, verschafte 
hem echter deze hoedanig
heden slechts geringe voor-
deelen. Hij was al te on
rustig, al te levendig, al te 
overijlend in zijne, heersch-
jzuehtige stappen, om aan 
zijne ontwerpen den tijd te 
geven, van te rijpen. Of
schoon deze vorst tot den 
minnenhandel en zelfs tot de 
josbahdigheid overhelde, was 
hij ^echter een ligtgeloovig 
en jaloersch echtgenoot. Hij 
Vereenigde op zijn hoofd de 
fcroonen van Arragon, van 
Navarre en van Sicilië. 
Door zijn testament liet hij 
Arragon en Siciliëaan FER-
BINAND en aan zijne afstam
melingen, hetzij mannelijke 
of vrouwelijke, zelfs van 
den kant der Vrouwen, in
dien die vorst zonder nako
melingschap mogt sterven. 
Wat de kroon van Navarré 
betreft, deze behoorde, vol
gens de oude overeenkom
sten , aan zijne dochter dona 
kLEONoiu, gravin vanFoix, 
die er niet lang genot van 
ftad. s§ overleed te Tudela 
den 10 Februari, 1479, na 
een testament te hebben ge
maakt, waarbij zij FRANCIS-
cus PHCSBUS, haren klein
zoon, oud II jaren, tot ha-
7 e"genaam benoemde, en 
JZTTre ° " d e r ^ bescher-
»"ng van Frankrijk stelde. 

| JOANNES , koning van. Bat 
Üeme, zoon van keizer HEN-
BRIK VIL, uit het hois van 
Kuxemburgi werd in 1309, 
in dén ouderdom van 14 ja
ren, ten nadeelë van HEN
DRIK, hertog van Carintkië 
verkozen, die zich door zijne 
gewelddadigheden bij deBo-
bemers onvérdragehjk maak
te. Hij huwde met EMZA? 
BETH , de dochter van koning 
WENCESXAUS , en werd met 
haar te Praag gekroond. Hij 
onderwierp Sileziëy en gaf 
groote blijken van zijnen 
moed, in Lombardije, in 

"ii 1330, 1331 en 1332. 
was vroeger door den groot* 
meester der kruisdragers van 
Pruissen naar Polen beroe
pen ; en na de ,Heidensche 
Iiitthauërs verslagen te heb
ben , nam hij den titel van 
koning van Polen aan. J°" 
ANNES verloor een oog in de
zen togt, en, in het: vervolg 
kwam hij incognito te Mont-
pellier, om aan de leeraars 
dier beroemde universiteit 
geneesmiddelen te vragen. 
en waar een Joodsche arts 
hem ook het andere deed ver
liezen. Dit verlies belette 
hem niet, om ten krijg'6 

trekken. Men verhaah.dat 
CASIMIR , koning van 'Polen* 
hem Üet uitdagen, om zich 
beide in eene kamer op te 
Sluiten, en hun geschil met 
den dolk in de hand te be> 
slechten. Koning JOANNES 
üet hem antwoorden, » dat 

bij zich eerst de oogen moest 

laten uitsteken, ten einde 
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zij elkander met gelijke wa
penen zouden kunnen bestrij-
dèn."i JOANNES voerde hulp-
benden naar 'Frankrijk, voor 
den konin g PHÏÏÏIPPUS* 'bé 
VAtöis, en Was bij den slag 
van uCreci tegenwoordig, 
welken de Franseben den 26 
Augustus 1346 verloren. Of
schoon blind, streed hij ech
ter zeer dapper, na zijn paard* 
bij den toom i aan diè"¥aff 
twee zijner dappere ridders' 
te hebben laten binden; en 
hij drong' zoö diep in het' 
gevecht door, dat hij er in 
sneuvelde. Zijn* lijk Werd' 
naar de stad Luxemburg ver
voerd^ alwaar n1en: hem in 
de abdij "van Munster een 
prachtig praalgraf oprigtte. 
De vlammen ,1 die gedurende 
de laatst verloopene eeuwen 
dit gedenkteeken vernielden, 
spaarden zijn ligchaam, dat 
nog tegenwoordig in de abts
kapel gezien wordt. 

JOANNES I. , koning van 
Portugal, bijgenaamd de 
Vader des Vaderlands, was 
de natuurlijke zoon van PE

STHUIS den Gestrenge. Hij 
werd in 1383 op den troon 
verheven, ten nadeele van 
BEATRIX , eenige dochter van 
FERDINAND I . , zijnen broeder 
JOANNËS I . , koning van Ka
st ilië, welke met die prin
ses getrouwd was, betwistte 
hem de kroon; maat hij was 
genoodzaakt, om, na het 
verlies van den slag van Al-
jubarota, afstand van dezelve 
te doen. Gerust Tan dien 

kant, wendde dekonitigvan 
Portugal zijne Wapens te
gen de Mooren van Afrika, 
ontnam hun Ceutaw andere 
plaatsen. Deze bverwinniijg 
gaf aan de Portugezen smaak 
voor de scheepvaart; ën het 
was onder het bestuur Van 
JOANNES I . , en door de aan-
moedigingen van zijnen zoorti 

t prins. HENDRIK , dat zij het 
• eiland Madera, de Kana* 
risóke eilanden i die van de 

' Gróëné-Kaap, de Agorische 
eilanden, en de kusten van 
Guinea ontdekten, alwaar 

! zij volkplantingen stichtten.'. 
Deze vorst overleed in 1433, 
iri'den ouderdom van,76 ja^ 
ren. [Daar hij de onlusten 
wilde vermijden, Welke de" 
grooten niet ophielden in den' 
staat te stichten, noodzaakte 
hij hen , de domeinen te ver-* 
koopen, welke zij van- de 
kroon ontleenden, en ver
zwakte hen alzoo , door hun 
hunne vassalen te ontnemen]. 

JOANNES I I . , koning van 
Portugal, 'bijgenaamd de 
Groóte en de Volmaakte, 
den 3 Mei 1455 geboren, 
volgde in 1481 zijnen vader 
AïiPONSüs V. op. Eenige 
heeren van zijnen staat ver
oorzaakten hem in het begin 
van zijn bestuur vele onrust; 
maar hij verijdelde hunne 
ontwerpen , en liet de aan» 
voerders ten dood brengen , 
onder anderen FERDINAND, 
hertog van Braganza, dien 
hij deed onthoofden. Hij was 
in 1471 bij de inneming van 
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Arzife:. .-eó; Vanger'tegen
woordig, en onderscheidde 
zich in 1476 in den slag van 
Toro, tegen de Kastilianen*. 
Zijne roemrijke daden ver-
wierven hem den bijnaam 
van Groofo, en, zijne naauw? 
gezetheid, in de uitoefening 
des geregts deed hen» dien 
van.Yolmüakle geven. Hij 
Zeicle eens tot eenen gevoel-
loozen en hebzuchfigen reg-
ter': » Xk weet, dat gij «we. 
handen geopend, en «we 
deuren gesloten houdt, wees 
op uvve hoede! « . . ." jTo-
ANNES II . had het ongeluk,; 
zijnen eenigen zoon te ver
liezen, dien hij teederlijk 
beminde. *> Hetgene, wat 
mij , troost,,, zeide hij , is , 
dat hij niet geschikt iS»om 
te regeren; en dat, God, 
door hem mij te ontnemen, 
getoond heeft, mijn volt te 
willen redden." fif|j sprak 
aldus, zegt een Portugescfae. 
geschiedschrijver, wijl zijn; 
zoon zeer aan de vrouwen 
vprslaafd was, en wijl die 
hartstogt, meer dan elke an
dere, met een krachtvol en 
wijs bestuur onbestaanbaar 
is. Deze vorst begunstigde 
uit al zijn vermogen de volk
plantingen van Portugal', 
in Afrika en in Indië. De 
Portugezen ontdekten onder 
zijn bestuur de uitgestrekte 
landen van Benin en Congo» 
Onberaden genoeg geweest 
zijnde om de aanbiedingen 
van CotuMBüs van de hand 
te wijzen, rustte hij eene 
vloot uit, om veroveringen 

m;4meHka te maken;waar 
wijl Spanje er zich tegen 
verzet had, trad Paus ALEX-
ANDER V4-,? .als middelaar 
ïusschen beide, en wees aan 
elke dezer Mogendheden een 
halfrond aan. JOANWES II, 
q verleed te midden dezer on-
derhandelingen, in 1495. 
net is te zijnen opzigte, dat 
een Engelschman aan HEN
DRIK VU. zeüe: » Het zeld
zaamste , wat ik in Portu-
gal heb gezien, is een vorst, i 
die aan ieder gebiedt, en I 
aan wien niemand iets tege« ! 
bieden heeft," ' 

. JQANNES III.,, koning van 
Portugal^ opvolger vanEia. 
MANDEL,; zijn' vader, de erf
genaam van zijne deugden, 
van zij n gel uk en van zijnen 
ijver voor het geloof, begon 
in'1521 te regeren. Hij ont
dekte in 1542 Japan door 
zijne schepen, zond ded H. 
FRXJUCISCUS XAVERIOS naar 
Indië t en overleed aan eena 
beroerte in 1.5*5.7, in den o*> 
derdom van 55 jaren. H'j 
maakte zijnen naam eerbied
waardig, door zijne liefde 
voor den vrede en door de 
bescherming, welke hij aan 
de wetenschappen en de ge* 
leerden; maar vooral aan de 
Godsdienst verleende, wel
ker bloei hij bijzonder ter 
harte nam: eene menigte 
Heidenscbe natiën heeft aan 
hem het licht des Christen-
ooms te danken, dat hen van 
«e onkunde en barbaarseh-
«eid heeft bevrijd. V&bei" 
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de Indien zijïi vol ;gedenk-
teekenen zijner godsvrucht 
en zijner zorg voor het on
derwijs der volken. Nooit 
heeft een vorst den waren 
regel der belastingen beter 
gekend dan hij. Wanneer 
zijne staatsdienaars hem 
voorstelden, om er eenige 
intevoeren * zeide hij: » Laat 
ons eerst onderzoeken of 
zulks noodzakelijk i s . " ZoO-
dra. dit punt opgehelderd 
Was, voegde hij er bij: * Laat 
ons nu eens zien, . welke de 
overtollige uitgaven zijn." 
Hij verstond de kunst, om 
de menschen ta Jeeren ken
nen en gebruik van hen te 
maken. Spaarzaam voor zich 
zei ven , .was hij zeer edel
moedig jegens het publiek» 
Portugal heeft, hem een 
aantal nuttige gestichten te 
danken. Hij legde de laat
ste hand aan de s terkte , 
den Toren van Belem ge
naamd , door zijnen vader 
ondernomen, een bewonde* 
renswaardig gebouw, mid
den in den Taag, dat in ze
ker • opzigt der stad Lissa
bon tot citadel verstrekt, en 
de scheepvaart der rivier beB 

veiligt; terwijl het tevens de 
regels derzelve handhaaft, 
en de handelwetten doet eer
biedigen. Hij voltooide ook 
het prachtigepaleis en kloos
ter Van Belem, waarin hij 
met CATHARINA , zuster van 
KAREL V. , zijne echtgenoo-
t e , begraven i s . Men leest 
«P zijn graf.' 

Paci $omi,: bello^ugforis, nio* 
«Jerajfnine miro , 

Auxit JÖANNES teftiüs ilnpe« 
rium, : - ' . - • ' i '•'-• 

Divina excoluit, regno ipjpor», 
tarit Athenas, 

Hic tandem situs est rex jia-
triasque pareus. >.•••;;',...•••.,•. 

[Het was JOANNES I I I , die 
in 1526, de inquisitie in al 
zijne staten invoerde. Hij 
maakte Brazilië tot eene 
volkplanting ondanks al de 
pogingen, die de Franschen 
ter verovering vah hetzelve 
in het werk stelden. Onder 
zijn bestuur had de verschrik" 

' kelijke overstrooming van 
den Haag, plaats, die de helft 
van Portugal' onder water 
zette.] •',_... f r; 

JOANNES IV*. bijgenaamd 
de Gelukkige, zoon van T H Ë -
ODOUETUS van Portugal,: 
hertog van Braganza, werd 
in 1604 geboren. De Span
jaarden hadden zich na den 
dood van don SEBASTIAAN , 
en van den kardinaal H E N 
DRIK , in 1580, meester van 
Portugal gemaakt, en had
den hetzelve behouden onder 
het bestuur van PHIÏ.IPPUS 
I I , PHILIPPUS III J en Pm-
JMPPUS IV . Onder dezen 
Jaatsten koning werd er eene 
zamenzwering tegen Spanje 
gesmeed. De Portugezen 
eene vreemde overheersching 
moede, gaven de kroon, aan 
JOANNES van Braganza. Hij 
werd , zonder het minste op
roer in 1610 tot koning uit
geroepen ; een zoon kan niet 
vreedzamer zijnen vader op-
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volge n. Èefi Kastiliaan, ge
tuige van de zegepraal'van 
Braganza en van de vreug
de van Litsabon; bon zich 
niet onthouden, al zuchten
de 'uitteroépen : » Is het mo
gelijk, dat een zoo schoon 
rijk aan den vijand van mij
nen meester slechts één 
vreugdevuur kost?" Deze 
vijand had niet dan bevende 
deel genomen aan dé zamen-
zwering; het was hem noo-
dig" geweest, dat zijne echt-
gen oote LODISE DE GDZMAN , 
hem al hare onverschrokken
heid en grootheid van ziel 
inboezemde, om hem boven 
zich zelven te verheffen. 
PHIMPPDS IV. deed vruch* 
telooze pogingen, om een 
rijk ' té heroveren, dat de 
zwakheid en zorgeloosheid 
zijner ministers hem hadden 
doen verliezen. De nieuwe 
koning overleed te Lissabon 
in 1656, aan eene bélemme-; 
ring in de waterlozing. 
Frankrijk droeg niet weinig: 
bij , om hem op den troon 
te handhaven. 

JOANNES V., opvolger van 
PETRUS I I . , in 1689 gebo
ren , werd in 1707 tot ko
ning van Portugal uitgeroe
pen. Bij koos de partij der 
bondgenooten, in den oorlog 
over de Spaansche erfopvol
ging, en streed voor den 
aartshertog KAREI. , van Oos
tenrijk , met voor- en te
genspoed. Sedert den Utrecht-
schen vrede, in 1713, hield 
hij zich enkel bezig, met de 

> Ai. 

middelen om den handel en 
i de .letteren in. zijn rijk te 

doen bloeijen, Zijn wijs e» 
voorzigtig bestuur,. en zijne 
edelmoedige en vaderlands
lievende deugden, maakten 
het geluk zijner onderdanen 
uit. Zij verloren hem ïn 1750. 
JOZEF van Braganza, zijn 
zoon , beklom na hem den 
troon. 

* JOANNES -YL* (MABIANO JO
ZEF LQDEWIIK) , koning van 
Portugal, van Algarvië en 
keizer van ' Brazilië, werd 
te Lissabon, den 13 Mei 
1767 geboren, en was de 
zoon van don PEDRO , koning 
van Portugal (in 1786 over
leden), en van MARIA FBAN* 
CISCA EUZABETH, prinses 
van Braganza. In 1790 tffld 

hij in den echt met CHAR* 
LOTTA JOACHIMA , dochter van 
KARELIV. , koning van Span", 
je. Sedert eenigen tijd, was de 
koningin, zijne moeder, aan 
eene geestv'eibijstering on
derworpen , Waarvoor alle ge
neesmiddelen der bekwaam
ste Portugesche en Engel-
sche artsen vruchteloos wa
ren geweest. Het werd als-
toen noodzakelijk, datprW8 

JOANNES zich den 10 Maart 
1792, tot regent van het HJK 
verklaarde. Omtrent dezen 
tijd had de Fransche omwen
teling verschrikkelijke vor
deringen gemaakt, en tot 
dus verre had Portugal &ea 

zeer werkzaam aandeel aan 
het bondgenootschap der mo
gendheden tegen Frankryn 
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gehad. Des niet te min ver
leende deze vorst tijdens den 
oorlog van Spanje, 'met die 
republiek, in 1793 , aan 
zijnen schoonvader 8,000 
manschappen; maar het 
schijnt» dat er geheime be
velen aan derzelver aanvoer
der waren gegeven , om niet 
dan met vele voorzigtigheid 
te handelen. Ook wilde hij 
in 1794 niet toestaan, dat 
voornoemde troepen op het 
Fransche grondgebied zouden 
doordringen. Deze dubbel
zinnige handelwijze had aan 
Frankrijken aan Spanje eene 
ontevredenheid veroorzaakt, 
die, zich bij het verdrag van 
179/ begon te openbaren. 
Drie jaren later, verkreeg 
Frankrijk , niet zonder moei
te , dat Spanje den oorlog 
aan Portugal verklaarde. De
ze laatste mogendheid kon 
niet tot het sluiten van den 
vrede komen, dan door aan 
Spanje Olivenza en een ge
deelte van Alentejo , en aan 
Frankrijk een gedeelte van 
Portugeesch Guiana af te 
staan , zonder de rijke ge
schenken te tellen, zoo in 
geld als in edelgesteenten , 
aan den prins des vredes, 
en aan LUCIEN BONAPARTE 
gedaan , toenmaals afgezant 
te Madrid, en aanstoker van 
dezen onregtvaardigen oor
log. Het verdrag van Amiens 
schonk eenige maanden rust 
aan Portugal; kort daarna 
onderhandelde de prins-re
gent met NAPOLEON (intus-

XHIt DEEL, 

schen tot keizer uitgeroepen) 
eene onzijdigheid door groo-
te opofferingen gekocht. Por* 
tugal, de oude bondgenoot 
van Engeland, en de speel
bal van het kabinet van Sint* 
James, kon de inzigten van 
NAPOLEON , tegen dezen bje* 
stendigen vijand zijner magt 
niet ondersteunen. v De En-
gelschen hadden hunne vlo
ten gewapend, en waren met 
dezelve van de kaap de 
Goede Hoop vertrokken, om 
Buenos-Ayres en Monte
video , toenmaals aau de 
Spanjaard» behoorende, te 
veroveren. Het schijnt ze
ker, dat de prins-regent 
hun hulp tot deze onderne
ming verleende; dit berigt 
verstoorde op eene buiten
gewone wijze BONAPARTE, 
die zijne troepen naarL^sa-
bon zou hebben doen optrek
ken , indien hij niet ware 
belet geworden, door dea 
aanval van Pruisgen t waar
van het lot in den slag van 
Jena beslist werd> Oogen-. 
blikkelijk na den vrede van, 
Tilsit, die er het gevolg van 
was, zond NAPOLEON aan den 
regeren den prins van Por
tugal eene diplomatische no
ta, waarbij hij hem vermaan
de: 1." om binnen den tijd 
van drie weken zijne havens 
voor Engeland te sluiten , 
2.° om binnen denzelfden 
tijd alle Engelschen , die in 
Portugal woonachtig waren, 
te doen in hechtenis nemen, 
en 3.° alle Engelsche eigen-
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dommen te doen verbeurd 
verklaren* In eene zoo nete
lige omstandigheid, dacht 
de prins-regent den storm 
te doen bedaren , door slechts 
het eerste dezer voorstellin
gen aan te nemen ; maar de
ze handelwijze mishaagde 
evenzeer aan Frankrijk als 
aan Engeland. Bet was te 
vergeefs, dat hij tijd zocht 
te winnen , en hij vond zich 
tusschen twee geduchte vij
anden geplaatst. Op dénoo-
genblik, dat een Fransch-
Spaansch leger op Lissabon 
in aantogt was , werd die stad 
door de Engelsche vloot ge
blokkeerd; maar het is waar
schijnlijk , dat deze laatste 
veeleer tegen de Franschen 
handelde, die Portugal', 
overmeesterden, dan tegen 
den regent. Daar deze vorst 
zich welligt den raad te bin
nen bragt, welken de staats
dienaar PoMBAit, aan een' 
zijner voorouders had ge
geven , zoo nam hij een 
moedig besluit, en, na 
eenen oppersten junta te 
hebben aangesteld , verliet 
hij zijne Europesche sta
ten, om zich naar Brazilië 
te begeven. Een dekroetvan 
den 26 November 1807, 
maakte de Portugezen niet 
dit besluit bekend. De burg
graaf van Strangfort, Engel
sche afgezant, en de schout
bij-nacht SIDNEY-SMITH , be
gunstigden de toebereidselen 
des vertreks. Er verscheen 
alstoen eene verklaring in 
den Moniteurt waarin ge

zegd werd t »dat het huig 
van Brttganza had opgehou
den te regeren*" 'Bij geluk 
waren de toebereidselen in 
den grootsten haast gemaakt, 
want het smaldeel, dat den 
regent, zijne 'familie en zijn 
gevolg aan boord had, was 
naauwelijks de hayenbanlc 
omgezeild, of de Fransche 
voorhoede verscheen te San-
tarem, een vlek, Wee mij* 
len van Lissabongelegen. 
De vloot, welke de doör« 
luchtige vlugtelingén ver
voerde , bestond uit acht oor
logsschepen , 4 fregatten, 3 
brikken en 1 schooner. De
zelve was in den morgen van 
den 29 November 1807, in 
zee gestoken. Na eenen vrij 
gelukkigen overtogtkwam de
zelve in Maart 1808 te /J»o-
Janeïro aan, en den ï Mei 
van dit zelfde jaar, ver
klaarde de regent bij een ffl«-
nifest, alle verdragten ™et 
keizer NAPOLEON gesloten» 
als nietig en van geener waar
de! hij erkende zich in het
zelve als de vriend en bond
genoot van Engeland, «n 

betuigde, dat hij.de wapen* 
niet zoude nëderleggen, dan 
gezamenlijk met die mogend
heid, en, ondergeene voor
waarde hoe ook genaai»0' 
in den afstand van Pon* 

gal zoude toestemmern Om-
Went dezen zelfden tijd,had 
NAPOIEON, na Spanje over
meesterd , en den wettigen 
vorst verdreven te hebben» 
op dien troon, zijnen broe
der JOZEF geplaatst» t&w» 
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zijn zwager MURAT, dezen 
Iaatstenin hetkoningrijkiVa-
pels was opgevolgd. De prin
ses GHARLOTTE, echtgenöo-
te van den regent van Por
tugal, en hun zoon de in
fant don PEDRO, boden den 
prins JOANNES eene memorie 
aan, om zijne bescherming 
in te roepen, te gunste van 
hunne regten op de Spaan-
sche kroon. De regent be
antwoordde dezelve, door te 
verklaren , dat hij door alle 
mogelijke middelen aan de 
handhaving dier regten zou
de medewerken. Hij legde 
vervolgens al zijne zorg aan 
verschillende takken van be
stuur te koste, die tot dus 
verre in Brazilië vrij ver
waarloosd waren , terwijl zij
ne Portugesche onderdanen, 
in navolging der Spanjaards, 
met moed hunne onafhanke
lijkheid verdedigden. Door 
Engeische officieren geoefend 
bezetten zij de oevers van 
den Haag en de D.uero.'< Door-
de'zucht tot de onafhanke
lijkheid onoverwinnelijk ge
maakt, noodzaakten zij de 
Franschen, onder de beve
len van den hertog van Abran-
tes (JUNOT), Portugal te 
ontruimen» Er had een nieu
we inval plaats : de beroem
de MASSENA voerde denzel-
ven aan; maar het geheele 
land waardoor zijn leger moest 
trekken , werd door de Por
tugezen verwoest. De her
tog van W&bMNGTON had, 
na de sterkste stellingen te 

hebben gekozen , volgens zij
ne gewone taktiek, zijnetroe
pen onder de verdediging 
van dubbele rijen eener ge
duchte artillerie geplaatst. 
Daar alle inspanningen der 
dapperheid niets tegen de ko
peren muren van den En-
gelschen veldheer vermog-
ten, zoo zagen zich de Fran
schen andermaal genoodzaakt, 
om Portugal te ontruimen. 
Nadat de koningin den 20 
Maart 1816 in Brazilië over
leden was , nam. haar zoon • 
de prins-regent, onder dea 
naam van JOANNES VI . , den 
titel van koning aan. Zich 
toenmaals eeniglijk bezig hou
dende met zijne firaziliaansche 
onderdanen , moedigde hij de 
nijverheid en den handel aan-; 
en om handwerkers en kun
stenaars uit Europa, in zij
ne . staten te lokken , ver
leende hij hun premiën en 
voorregten. Hij verzachtte de 
slavernij der negers, en toon
de zich in elke gelegenheid 
de vader zijner volken. Mid-
delerwijl had de val van NA
POLEON, in 1815 ,aan Frank" 
ryk het stamhuis der BOUR
BONS terug gegeven. De ver
schillende troonen, over wel- , 
ke de eerstgenoemde beschikt 
had, waren tot hunne wet
tige bezitters teruggekeerd, 
en FERDÏNAND VII., bekleed
de dien van Spanje weder. 
In hetzelfde jaar huwde die 
vorst met eene dochter van 
JOANNES VI.; en eene zus
ter dier zelfde prinses werd 
2 
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vereenigd met den infant don 
CARLOS , broeder van FERDI-
•NAND. Ondanks deze nieuwe 
verbindtenis, liet JOANNES 
VI», toen de Spaansche volk
plantingen aan het muiten 
waren geslagen, ter bevei
liging zijner eigene staten, 
in de maand Januarij 1817, 
Monte-Video en verscheide
ne Spaansche bezittingen, 
aan den noorder-oever der La 
Plaia, door zijne troepen be
zetten. FERDINAND beklaagde 
zich openlijk over deze aan
randing , en riep de bemid
deling in der vier voornaam
ste mogendheden van Euro
pa^ die hem dezelve beloof
den , bij eenè nota, door 
hunne ministers ondertee
kend, en gedagteekend uit 
Parijs, den 26 Maart 1817. 
Het bezit van Monte-Video 
bevrijdde echter Brazilië 
niet van de besmetting der 
Spaansche koloniën. Een ze
kere MARTINEZ, sloeg, aan 
het hoofd van eenige duizen
den misnoegden, te Fernam-
huoo, en in eenige andere na
burige steden , aan het mui
ten. Een -vrij hevig gevecht 
verspreidde de zamengezwo-
renen: de graaf van Arcos 
maakte zich meester van Fer-
nambucofen deopstand werd 
in zijne wieg gesmoord. Ee-
ne andere samenspanning, 
ten doel "hebbende om Por-* 
tttgal aan de overhëersching 
van Engeland te onttrek
ken, en het van Rio-Janeiro 
onafhankelijk te maken, had 
plaats in de stad Lissabon; 

maar daar de gezagvoerders 
tijdig gewaarschouvvd werden, 
zoo werden de ontwerpen der 
zamengezworen en verijdeld, 
en een aantal derzelve ge-
strengelijk gestraft. Jn 1817 
sloot koning JOANNES VI., het 
huwelijk van zijnen oudsten 
zoon ," den infant don PEDBO 
met de aartshertogin LEOPOL» 
DÏNA, dochter van FRANCISCUS 
I I . ; en in de maand Augustus 
ging de prinses te Livorno 
Scheep, om zich naar de 
hoofdstad van Brazilië te be
geven , alwaar zij in 1827 
overleden is* Sedert I8l<5» 
hadden de Engelschen JOAN-
NES VI. aangespoord, om zich 
naar zijne Europesche staten 
terug te begeven; maar daar 
deze vorst zijne tegenvvoor* 
digheid in Brazilië noodig 
achtte, had hij zulks besten-
diglijk geweigerd. Intns-
schen hielden de Portuge
zen hun misnoegen niet ver
borgen, en over de afwezig
heid van hunnen vorst, en 
wijl zij het bestuur van hun 
land,'in de handen van ee-
nen vreemdeling, lord ÖB-
RESFORB , en van zijne land-
genooten zagen. De Spaan
sche omwenteling wond <•« 
gemoederen al meer en meer 
op. Het regentschap van V9f 
Uigal stelde alle pogingen 
in het werk, om e e n e p ' " 
gelijke omwenteling 'm Pof" 
tugal voor te komen, <er" 
wij l lord JBERESPORD , naj"j 
Brazilië vertrok, om g?1* 
en nieuwe instructiën te be
komen. JOANNES VI.» d e e d 
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aanstonds een schip vertrek
ken , met geidi om de ach
terstallige soldij der troepen 
te betalen , en met depêches 
voor het regentschap; maar 
zijne bevelen kwamen te laat.. 
Nadat de hoofden derzamen-
gezworenen zich, den 24 Au
gustus 1820, te Porto, bij den 
kolonel BERNARDOCOREA-DE-
CASTRO, uit eene der be
roemdste f&miliën des ko-
ningrijks, verzameld had
den, besloten z i j , om den 
grooten stap te wagen. Zij l ie
tenden. algemeenen marsch-
slag slaan, spraken de.sol
daten aan, die antwoordden, 
door de kreten , van leve 
dé koning ! leve h&t legert 
leven, de cartes en de con
stitutie l Men bezwoer de 
nieuwe orde van zaken , en 
bij het aanbreken van den 
Volgenden dag, kondigdeeen 
salvo van het geschut des 
kasteels aan de Duefo, het 
volk de omwenteling aan. 
In grootete««e schikten zich 
de troepen in gelederen voor 
het stadhuis, waarin alle 
gezagvoerders, geestelijke-,, 
burgerlijke en militaire o» 
verheden , den eed aan de 
constitutie kwamen afleg
gen. Men benoemde ook 
eene opperste junta,, uit zes
tien leden zamengesteld, 
waarin don ANTONÏO B E $ H > 

VEyRA«PïNTO'»A-F0NSECA , tOt 
president werd benoemd, 
d i e , om de haristogten en de 
nationale trotschheid op te 
•wekken» een te dien einde 

I* 

ontworpen manifest uitvaar
digde. De Engelscjhe officie
ren , die lordHBERESFORD , i n 
het Spaansche leger h a d i n -
gevoerd, namen-niet het min
ste deel aan de gebeurtenis
sen: men behield hen in hun
ne rangen, maar in; het ver
volg vraagden zij- om hun 
ontslag. Verscheiden bezet
tingen der naburige-;Stedenv, 
namen de constitutie- aan , 
en a l die- korpsen^ welke- te 
zamen eene- legerfrende Van» 
22000 man uitmaakten; na-

: derden LiS9aiow< & terwijl te
gelijkertijd* de* kmwkl^ke-

jfltnttu diers stad' (in< haar* ei
gen belang) ,i den stroom/ 
trachtte1 tegen te- houden, 
door eene- proclamatie ,,waar-
in jrfj de- aaekomst van een 

; schi^s- va» RiaeJaneira* aan
kondigde •»< bevelen overbren-

; gende,, om» verbeteringen in 
alle takken^ des* bestuurs 
daar te- stellen* Het was 
even zoo vruchteloos, dat zij 
den, graaft »?

 AM-ARANTE en 
den. veldheer/ VICTORIA tegen 
dè constitutionelen opzond: 
d e , meeste hunner troepen 
verlieten benen vereenigden 
zich met de constitutionelen. 
In dien staat van zaken had 
het regentschap tegen den 13 
November- dè cortes, vol* 
gens de oude vormen beroe
pen» Het dankte de Engel» 
sche officieren af, en nam 
het besluit, om den koning 
te smeeken van in- Portu
gal terug te komen. De om
wenteling had ook in de 

3̂  
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hoofdstad plaats, een regi
ment (het 16e) sloeg aan het 
muiten; de andere volgden 
het voorbeeld van hetzelve, 
en het volk vereenigde er 
zich mede. Eene nieuwe 

junta, naar de wijze van 
die van Porto, werd, on
der voorzitterschap van 
eepen prelaat, den heer 
FREYRE , opgerigt, en werd 
weldra de mededingster van 

'de eerste; Wijze lieden 
ruimden' de moeijelijkheden 
uit den weg; en beide de 
Junta's traden toe, om zich 
onder het voorzitterschap van 
den heer FBEYRE te vereeni
gen. Die van Porto kwam 
den 1 Oetóber in Lissabon. 
Negen dagen later kwam 
lord BERÉSFOBD vanBio-Ja-
neiro aan, doch men stond 
hem niet toe, om te ont-
schepen, ondanks hij de 
nieuwe volmagt, hem door 
den koning verleend , ; ver
toonde ; eene volmagt, die 
hem met den titel van mark
graaf van Catnpo'Major', een 
onbepaald gezag verleende. 
Nadat de nieuwe aanzoeken 
door hem gedaan, door de 
Junta van de hand waren 
gewezen, keerde lord BE« 
BESFORD, op eene paketboot 
naar Engeland terug. Ter
wijl de Junta de Spaansche 
Constitutie aannam, maakte 
zij eenige geringe wijzigin
gen in dezelve. Het getal 
der afgevaardigden werd op 
honderd bepaald} er moest 
een afgevaardigde voor elke 
30,000 inwoners zijn; en 

het voorzitterschap der kies* 
collegié'n werd door de meer
derheid van stemmen bepaald. 
Men kende daarenboven, aan 
eiken afgevaardigde, gedu
rende den geheelen tijd, dat 
hij in bediening zou zijn, 
dagelijks 15 guldens toe. 
Eindelijk vergaderden debui-
tengewone Cortes te tistabon 
(den 24 Januarij 1S21), on
der het voorzitterschap van 
den aartsbisschop van Bahia. 
Dé overzeesche bezittingen 
van Portugal waren niet ge
ruster. Te Madera, Parat, 
Bahia, Bio-Jatieiro barst
ten bijna gelijktijdig opstan
den uit. Op den morgen van 
den 26 Februarij bezette het 
garnizoen der hoofdstad, on
der aanvoering van onder
officieren, het plein van den 
grooten schouwburg» ,en 

plantte er geschut. De in
fant don PEDBO begaf si»" 
dadelijk derwaarts; hij werd 
ontvangen met dekreten van 
Leve de koning l 'leve ve 
constitutie l De koning be
vond zich alstoen op zij"0 

lustplaats , werwaarts de 
prins zich verscheiden ma-
len begaf, om hem het ver
langen des volks te kennen 
te geven, en aan het laatste 
het antwoord des vorstes o-
vertebrèngen. Don ™v*°. 
verschijnt eindelijk op "e t 

balkon Van den schoüwbu'S» 
en leest aan het verzamelde 
volk en de troepen een be
sluit voor, door hetvveJKe 
JOANNES "VI. de constittitte 
van Portugal aannam» ü e 
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kroonprins légt in naam van 
Zijnen doorluchtiger» vader', 
den eed pp dezelve af, en 
het volk snelt naar het bui
tenverblijf des konings, en 
geleidt hem niet zijne» fami
lie , in zegepraal naar de 
hoofdstad terug. Door een 
geheel natuurlijk gevolg , 
werd het ministerie veran
derd. Nadat JOANNKS VI. 
den eed, door zijnen zoon 
uitgesproken« bevestigd had, 
nam hij een besluit, waarbij 
de benoeming werd bepaald, 
van negen Braziliaansche af
gevaardigden V voor de Cor
tes van 'Lissabon , en Wei
nige dagen daarna, gaf hij 
zijn besluit te kennen, van 
naar Portugal terug te kee-
ren , alwaar zijne tegenwoor
digheid dringend noodzake
lijk was. Dit besluit ver
baasde en mishaagde de min-
dervoorzigtigen. De op de 
beurs vereenigde k iezers , 
zonden een gezantschap aan 
den koning, , waarvan het 
doel was , om hem een pro
visioneel bestuur te vragen, 
waarvan de erfprins, onder 
den titel van regent, slechts 
de eerste minister zoude zijn. 
De prins wees deze verne
derende aanbieding van de 
hand , en daar de kiezers 
Op hun verzoek aandrongen, 
terwijl zij tevens eene vij
andelijke houding aannamen , 
liet men hun het bevel aan
kondigen , van zich te ont
binden. Daar zij niet ge
hoorzaamden» liet da hertog 

van ARCÓS :, ultV eigene;'be
weging , eh zonder' bevel , 
aan een bataillöö jagers;, te-r 
gen de hoófddènf'der h e u r s , 
eene losbrahding' doel» , die 
verscheiden, persoden doodde 
en kwetste; anderen redden 
zich enkel door uit de veft-
sters te springen: het wias 
ten drie ure 'shiorgens van 
den tweeden paaschaag. Dit 

; noodlottige vóófval dompelde 
gedurende verscheiden dagen 
de stad in de verslagenheid. 
Op den 26 April 1821 ging 
de koning eindelijk scheep, 
om naar Portugal, terug te 
keeren, aan boord van h"et>: 

linieschip don JÜA'N V l . Hij 
. was vergezeld- dóór zijne fa

milie , zijne' staatsdienaars, 
een gevolg van -6000 perso-
nen , 'en "werd' door talrij
ke vaartuigen geëscorteerd. 
Middelerwijt kön zijn zoon,. 
don PEDRO , regent van Bra
zilië , zijne eerste volkslief
de , niet dan door nieuwe ver
gunningen herwinnen. Ko
ning JOANNES. 'VI . : kwam op 
den 3 Ju lij ,, ten elf ure des 
morgens te faissabótó aan. 
Salvo's uit het' gésehut maak
te zijne terugkomst bekend-; 
maar alvorens;, dat hij ont-
scheept w a s , verklaarden 
zich de Cortes permanent, 
en verklaarden, dat al diege
ne als rustverstoorders zou
den worden bewchouwd, die 
andere kreten zouden aan
heffen, daa die van leve de 
Godsdienst, de Cortes, de 
Constitutie > de eomtituti-

4 
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onefe Koningen zijne fami
lie. Zij vaardigden daaren
boven het besluit ui t , dat tot 
pp, (Je invoering der consti
tutie, en zonder de toestem
ming Aej Cortes, de koning 
geenen epkelen* post aan ee-
nen vreemdeling zou kunnen 
geven, noch de militaire be
velhebbers van Lissabon en 
Porto,.zou kunnen afzetten 
noch veranderen, enz.: dit 
was Wetten aan hunnen vorst 
voorschrijven , op denzelfden 
ooeenblik, dat hij kwam , 
geheel met het verlangen be
zield , om het geluk zijner 
volken uittemaken. De ko
ning en de infanten <fo»Mi« 
GUEL en «?0» SEBASTIAANOnt-
scheepten den 4 Juljj, en 
begaven zich dadelijk naar 
de hoofdkerk (alwaar het Te 
Deum werd , gezongen), en 
van daar naar de vergader
zaalder Cortes. JOANNESVI. 
ei», zijne beide zonen, zwoe
ren op het evangelie van tot 
xegel van zijn bestuur te ne
men, de grondslagen der con
stitutie, den 9 Maart ge-
drecreteerd. Toen dezel
ve: voltooid was, begaf zich 
de ; koning, door zijne fami
lie en alle dignitarissen van 
het rijk vergezeld, den 1 
Uctober 1822 naar de verga
derzaal, en legde aan deze 
zelfde constitutie den be
paalden eed af. Wij willen 
de redevoeringen en van den 
*on,ng: en>an den president 
AD' Cortes stilzwijgende der 
voorbijgaan; maar men kon 
in de eene de goede trouw 

van eenen voortreffelijken 
vorst, en in de andere de 
kwalijk ontveinsde trotsch-
heid eener zegepraal op de 
schoonste koninklijke voor-
regten ontwaren. Intusschen 
ontwaarde men eenige maan
den na de uitroeping van het 
vertegenwoordigend bestuur 
in Portugal, waarvan men 
aan alle mogendheden ken
nis gaf, dat een gedeelte der 
natie er enkel uit dwang in 
had toegestemd; want er 
wei-den heimelijk zamenspan-
ningen gesmeed,, om dat 
nieuwe gebouw te doen in
storten. Men noemde de ko
ningin en den infant donUi-
GQEII, als aan het hoofd der 
anti-constitutionelen ?{jn<^e, 

Toen deze prins, zich eens 
op het groote plein van Lis-
safion vertoonde, trok bij 
verscheiden regimenten tot 
zich , die de ontbinding 
der Cortes uitriepen. Het 
schijnt ook zeker , dat roei 
zich van den persoon des 
konings wilde' meester ma
ken , op denzelfden oogen-
blik,. dat verscheiden pro-
clamatiè'n, te kennen gaven, 
dat JOANNES VI. , door mni* 
telingen bedrogen, niet uit 
zijnen eigen en vrijen wil 
handelde. De nieuwe °P" 
standelingen drongen in de, 
koninklijke woning, 'en.de 
vorst begafzich dadelijk naar 
een Engelsch schip. MÜ" 
delerwijl herstelden de troe
pen de orde inde stad, ter-
wjjl alle zaakgelastigden der 
vreemde hoven «ich rondom 
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den koning gingen scharen. 
De infant don MIGÜEL werd 
voor zijnen dooiluchtigen va
der gebragt, die hem met 
de tranen in de oogen ont
ving, en hem de vergeving 
schonk , - öm welke hij voor 
hem geknield, smeekte. De 
koning besloot dat zijne echt-
genoöte zich van het hof zou
de verwijderen, en dat de 
infant gedurende eenigen tijd 
zoude reizen: hij kwam te 
Parijs, begaf zich vervol
gens naar W'eenen, alwaar 
hij verscheiden maanden ver
toefd heeft. Wij zullen niet 
beproeven, om de bijzondere 
gevechten te herinneren, wel
ke in de verschillende doe
len des rijks, tusschen de 
constitutionele en konings-
gezinde troepen plaats had
den. De Cortes werden ont
bonden: men sprak van ee-
ne nieuwe constitutie, over
eenkomende met die, welke 
de oude Cortes van PortU' 
^a^ hadden; maar dit ont
werp werd niet ten uitvoer 
gebragt, en eene algemeene 
misnoegdheid verbitterde al
le geesten, terwijl JOANNES 
VI. van al zijne onderdanen 
opregtelijk bemind werd. 
Middelerwijl had de prins
regent van Brazilië (don PE» 
DRO), zijne Cortes beroepen, 
die hij vervolgens afdankte, 
om dezelve op nieuw bijeen 
te roepen; en terwijl hij door 
eene nadrukkelijke procla
matie, tegen de Cortes van 
Lissabon protesteerde, ver-

L 5 

klaarde hij: Brazilië onaf
hankelijk , nam den titel van 
keizer aan , en maakte zich 
gereed, om eene nieuwe con
stitutie , voor dat uitgestrek
te rijk te onderwerpen. Na 
verscheiden dépêches tus
schen de hoven van Riö*Ja,' 
neira en Ldssahon^, werd er 
besloten, dat don PKDRO al* 
leen , Brazilië (voortaan van 
het moederland afgescheiden) 
zou regeren; dat hij den ti
tel van keizer zoude behou
den , en dat de koning van 
Portugal, JOANNES VI. , ook 
gedurende zijn leven den
zelfden titel van keizer van 
Brazilië zoude dragen* Niets 
deed in Portugal vermoeden, 
dat men er op doelde, om 
er de nieuwe Cortes te her
stellen, noch om de oude 
te beroepen, ofschoon men 
steeds van dit laatste ont
werp sprak. Middelerwijl 
werd de koning, ofschoon 
van een vrij sterk ligchaams-
gestel, door de verdrietelijk
heden , die zijne gezondheid 
sedert zijn vertrek naar A-
merika ondermijnden , door 
eene ernstige ziekte aange
tast, aan welke hij den 10 
Maart 1826 bezweek. Hij 
was een godsdienstig en regt-
vaardig vorst, die steeds zij
ne zeden zuiver bewaarde, 
een goede echtgenoot en goe
de vader; indien hij eenige 
zwakheid in zijn bestuur aan 
den dag legde, moest men 
zulks toeschrijven aan zijne 
liefde voor zijne onderdanen, 
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die hem den weg deed in
slaan , op welken hij hun 
geluk dacht te vinden. 

JOANNES. — ZielwAN, Czar 
van Rusland. 

JOANNES VAN ORLEANS , 
graaf van Dunois en Xo«-
gueville, natuurlijke zoon 
van LODEWHK VAN ORMEANS , 
door den hertog van Bour-
gondië vermoord , werd in 
1405 geboren , en begon zij» 
ne loopbaan door de reder-
Jaag van WABWICK en SUF-
FOLK, die hij tot Par ijs ver
volgde. Toen Orleans door 
de Engelschen belegerd werd, 
verdedigde hij moediglijk die 
stad, en gaf den tijd aan 
JOANNA I>*A.RC, om hem hulp 
aan te brengen. Het opbre
ken van het beleg werd door 
meerdere voordeelen gevolgd. 
De graaf van Dunois had 
bijna de geheele eer van de 
vijanden uit JSormandijë en 
Guienne të hebben verdre
ven. Hij bragt hun in 1451 
te Caslillon, na Blaye, 
l<ronsact Bordeaux, B«ïo«-
ne op hen veroverd te heb
ben , den doodelijken slag 
toe. KABEL VII. had zijnen 
troon aan zijnen degen te 
danken. Deze vorst was niet 
ondankbaar ten opzigte van 
DUNOIS. Hij gaf hem den 
titel van hersteller des va
derlands , schonk hem het 
graafschap Lotigueville, en 
vereerde hem met den post 
van groot-kamerheer van 
frankrijk. ^ODEWWK XI. 

achtte hem niet minder. De 
graaf van Dunois kwam on
der het bestuur van dien 
vorst, in het verbond van 
het algemeene welzijn, en 
werd door zijn gedrag en zij
ne ondervinding de ziel van 
hetzelve. Hij overleed in 
1468. 

JOANNES VAN OOSTENRIJK 
{Don). — Zie JÜAN. 

JOANNES PHJLÖPONQS , bij
genaamd de taalkundige, 
van Alexandrië, en eender 
meest geruchtmakende Wijs-
gceren der 7e eeuw, had 
door zijnen invloed bij AM^ 
ROU, veldheer van den ka
lief OMAR I . , verkregen» 
dat de beroemde bibliotheek 
van Alexandrië, van pi""" 
dering zou bevrijd blijven; 
maar nadat OMAR bevolen 
had, dat men dezelve ver
branden zoude, moest JOAN* 
NES tot zijn overgroot leen* 
wezen zien, dat men al de 
boeken naar de baden dier 
groote stad droeg, alwaar 
dezelve gedurende zes maan
den dienden, om het vuur 
te onderhouden. Hij was een 
der voornaamste tritkeisten * 
en zelfs het hoofd dier sek
te , wijl men om de voor
standers dier ketterij» ^el
ke tot den schoot der kerK 
wilden terugkeeren , te nood
zaken, hun geloof duidelijk 
te verklaren, hen verphg'* 
te PHICOPONOS te vervloeken. 
Het tritheismus bestond w 
het erkennen van drie na-
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turen in God. Daar deze on
beraden redeneerders zich van 
SABELLIUS wilden verwijde
ren , die slechts eenen Per» 
soon in God erkenden, zoo 
vervielen zij in de tegeno-
gestelde dwaling. PETRUS 
ÏAYDIT en ANTONIOS CEHMBDS 
hebben in deze laatste tijden 
de ketterijen der tritheis- [ 
ten vernieuwd. Deze laatste 
gaf te dien einde eene ver
handeling in het licht de 
Deo uno ei trfnoy Mentz, 
1789, veroordeeld >en wijs* 
selijk wederlegd door een 
vonnis der universiteit van 
Keulen, 1790, in 8.vo (Zie 
FAïbiT). Men heeft van Pm» 
IOPONOS een werk óver de 
schepping der Wereld, Wee-
tien, 1630, in 4.«>; enver-

, scheiden DerJiandelingenaver 
AniSTOTEiiES , in hetGrieksch 
en in het Latijn, Weenen, 
X536, 15 dl.n in fol. 

JOANNES VAN PAUMA , min
derbroeder , leeraar en re
gent in de school van Pa
rij's , daarna overste zijner 
orde in 1247 , werd in 1249 
in hoedanigheid van legaat , 
naar keizer JOANNES VATAT-
ZES gezonden, die de ver-
eeniging der Grieken met 
de Latijnen wenschte. Daar 
het Eeuwige Evangelie, een 
werk , dat eenige dwalingen 
van den abt JOACHIM bevat, 
betrekkelijk , de eenheid van 
het goddelijke Wezen , en 
andere onderwerpen, hem 
werd toegeschreven,zoowerd 
b\J iö het algemeene kapit

tel zijner orde in 1256 af
gezet , en het werk door de 
universiteit van Parijs., en 
door ALEXANDER IVi veroor
deeld. , 

JoANNESScoT. — Zié SCOT. 

JOANNES VAN ANAGNI , aarts
diaken en hoogleeraar in de 
regtsgelëérdheid t&Bologna, 
van wieh men commentari-
è'n heeft op de decretaliën 
in fol. en een deel consul' 
taliëtt, mede in fol. stierf 
niet grbote gevoelens van 
godsvrucht in 1455. 

JOANNES VAN BRUGGE. '•— 
Zie EYK (JOANNES VAN). ' -

JOANNES VAN IMOLA, een 
leerling van BALDE of BAL» 
OI , onderwees met veel roem 
de regtsgelëérdheid , en over
leed in 1436. Men heeft van 
hem commenlariè'n op de de
cretaliën en op de clemen-
tinen , in fol. en andere eer
tijds geachte werken. ; 

JAONNES COBVINUS. — Zie 
HUNYAD. 

JOANNES VAN HAGEN, een 
geleerde karthuizer, overleed 
in 1475 in den geur van hei
ligheid. In den ouderdom 
van 25 jaren had hij te JEr-

fart het kloostergewaad aan
genomen , en bragt omtrent 
35 jaren in zijne orde door. 
Zijne werken handelen over 
stichtelijke onderwerpen. De
zelve zijn talrijk en in hand-
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JOANNES VAN' BAGÜSA , in 
de stad van dien naam ge
boren, een dominikaner,, 
werd leeraar der Sorbonne, 
voorzitter- der kerkvergade
ring van Bazel, en ter 
vereenigjng der Grieken met 
de Latijnen, verscheiden 
malen naar Konstantino» 

pel gezonden. Hg werd 
Vervolgens bisschop van Arr 
gos«in fflorea, en overleed 
in 1450. Men heeft van hem: 
eene Redevoering, in dekerk-
vergadering van Bazel vat-
gesproken, voorkomende in 
4e geschiedenis dier- kerk
vergadering, f— 2.° De ak
ten van zijn gezantschap 
naar Konstantinopel, in, de 
akten der kerkvergadering 
van Bazel, —. 3.° Een ver
haal zijnerreis naar het Oos
ten, in LEO AME,ATIUS. 

JOANNES DE CASTEfc.Boi.OG-
NESE , das genoemd naar zijne 
geboorteplaats, daar hij eigen
lijk BERNARDI heette, een be
roemde graveur , werkte voor 
Paus CIEMENS VII,, en voor 
jkeizer KA REL V» Hy gra
veerde op kleine steenen, 
den Salijnscfien vrouwen-
roof, Bacchanaliën, Zee
gevechten , en andere groo-
te onderwerpen. 

JOANNES de Milanees, 
schreef, volgens het meest 
algemeene gevoelen , in naam 
der artsen van het collegie 
van ,Salerno, een genees- il 

kundig werk in Latijnsche 
verzen. Het bevatte 1239 
dichtregels, waarvan er nog 
slechts 372 bestaan. Dit werk, 
bekend onder den naam van 
school van Salerno, in het
welk men onder een groot 
getal ware aanmerkingen een 
aantal valsche aantreft, is 
verscheiden malen in hetlicht 
gegeven* De- geneesheeren 
hebben verschillende aanmer
kingen, op dit werk gemaakt. 
De beste zijn. die van RE* 
NATUS-MORE AÜ, Parijs, 1625, 
in 8.vo JOANNES van Mila-
ne bloeide ih de l l e eeuw. 

JOANNES VAN PAKÏJS , een 
beroemde dominikaner, doc
tor en hpogleeraar in de god
geleerdheid te Partjt, en 
tevens een beroemde rede^ 
naar, nam de:verdediging°P 
zich van koning van rnt-
LIPPÜS den Schoone, tegen 
paus BONIFACIÜS VIII»» in 

zijne verhandeling De tegia 
potestate et papali • • «a* 
dat hij op den predikstoel 
eenige stellingen had voor
gedragen over het ieerstuK 
van de wezenlijke tegenwoor
digheid van J. O. in hetal-
lerheiiigste Sacrament des 
altaars, welke naauwkeung 
schenen , zoo werd zijne zaaic 
in handen gesteld van W"-;' 
IEIH , bisschop vnn Parij*' 
Deze prelaat verbood hem te 
prediken en te onderwijlen. 
Hij beriep zich op den paus, 
en begaf zich naar Bonte* 
om zich aldaar te verdedi
gen ; doch hij overleed Kt*1 

http://CASTEfc.Boi.OG
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daarna in 1304. Men heeft 
van hem: 1,° Determinatio 
de modo existendi corporis 
CHRISTI in Sacramento al-
taris, Londen ,1686 , inS.vo 
— 2.° Correctorium doctri
ne sancti TaoMAt. Het oor
deel evenaart in dit werk 
niet altijd de wetenschap. 

JoANNES DB T E U T O N I K E R , 

een dominikaner te Wildes-
hausen in West falen gebo» 
ren, overleden in 1252, was 
penitentiarius van Rome, 
daarna bisschop van Bosnië •> 
en 4e overste van de orde 
van den H, DOMINICUS. Men 
schrijft hem toe, eene beknop. 
te handleiding voor predi
kers , en eene beknopte hand
leiding voor biechtvaders, 
gedrukt de eerste te Reut-
lingen, 14S7, in fol. en de 
tweede te Lyon, 1515, me
de in fol.; maar pater Ec-
HARD beweert, dat deze 
beide werken van JOANNES 
VAN FRIBURG zijn , ook de 
Teutoniker genaamd , een an
dere dominikaner in 1313 
overleden. Beide waren in 
hunne eeuw beroemd. 

JOANNES ANOUK. — Zie AN-
DRÉ. 

JOANNES , monnik der abt
dij van Haute-Selves, is de 
schrijver van eenen zeer ou
den roman , getiteld: Bis-
toria calumnits novercalis 
quiB SEPTEit SAPIEHXU3I 
dicitur% Antwerpen, 1490, 
in4,to, zeldzaam» en wei

nig strookende met de be
trekkingdes schrijvers. Boö-
CACIUS heeft er verscheiden 
vertellingen uit nagevolgd, 
en de roman ERASTUS is er 
uit ontleend. De president 
FAÜCHET is van gevoelen, 
dat de dichter HEBERS , den-
zelveu in 1220 in Fransche 
verzen heeft overgebragt. 
Dezelve wordt in de konink-, 
Ijjke bibliotheek van Jirank-
rpk, en in die van'Anet 
gevonden. Men schrijft Dag 
aan denzelfden monnik toe, 
den bedrogen hoveling•, in-
dichtmaat en in onrijm, Wee" 
nen , 1484, in fol. zeldzaam, 
doch anderen beweren met 
meer waarschijnlijkheid , dat 
zulks van BENATUS , koning 
van Sicilië; is . 

JOANNES DER ONTVANGENIS 
(Pater) , hervormer der bar-
revoeter Trinitarissen van 
Spanje , werd te Almodovar, 
in het bisdom Toledo in 1561 
geboren , en overleed in den 
geur van heiligheid , te Cor-
dova, in 1613, na achttien 
kloosters zijner hervorming 
tot stand gebragt, en dezel
ve door zijne deugden ge
sticht te hebben* 

JOANNES van Udine, hoofd
stad van Friouh werd in 
1494 geboren. Zijn smaak 
voor de schilderkunst ont
wikkelde zich onder Gion-
GION te Venetië^ en te Ro-
meonder BAPHAëi. Hij munt
te vooral uit in het schilde
ren van dieren, vruchten » 
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bloemen en sieraden , het is 
ook in die deelen, dat hij 
door RApHAët gebruikt werd. 
Hij is zeer wel geslaagd in 
de pleisterwerken ; het is aan 
hem, dat men de ontdek
king toeschrijft, der ware 
stof van welke de ouden zich 
tot dien arbeid bedienden», 
JOANNES van Udine werkte 
veel te Rome , alwaar hij in 
ï 546 Overleed , terwij 1 hij de 
laatste hand legde aan het 
schilderen eener kamer voor 
paus Pius IV. Zijne teeke-
keningen worden zeer' ge
zocht, door degene, die ee-
nen grooten smaak in de sie
raden beminnen* 

JoANNES VAN JËSUS-MARIA , 
een barrevoeter karmeliet, 
te Calarnega, in het bis
dom Osma in Spanje, in 
1564 geboren, bekleedde al 
de rangen zijner orde, en 
overleed den'28 Mei 1615, 
den roem nalatende, van een 
verdienstvolle en deugdzame 
religieus te zijn geweest. 
0 e heilige FRANCISCUS VAN 
S A L E S , BEM.ARMINUS , BoS-
SÜËT hebben tnet ^ f over 
hem gesproken. Men heeft 
van hem: Disciplina claw 
trqtts, Keulen, 1650,4 dl.» 
in fol. Dezelve bevatten 
Commentariën op de heilige 
schrift, en een aantal asce
tische werken. 

JoANNES VAN DEN HEILIGEN 
JOANNES. — Z i e MANOZZI . 

JOANNES VAN GlSCALA. —. 

Zie GISCALA. 

JOANNES SOBIESKI. —< Zie 
SOBIESKI. 

JOANNES NEPOMUCENUS (Hei-
Uge)., — Zie NEPOMÜCENÜ». 

f. JOANNES VAN NASSOUW, 
bisschop van Utrecht. — 
Zie NASSOÜW. 

f JOANNES SÏRIK , bisschop 
van Utrecht. — Zie SÏBIK. 

f JOANNES III . , vijf en 
veertigste bisschop van f* 
trecht, de opvolger van JA-
COB VAN OUDSHOORN, was 
gesproten ' uit het geslacht 
der heeren van Dieft, en 
voor zijne verheffing proost 
van Kamerijk; zijne benoe
ming had plaats in 1323, 
op verzoek van JOANNES , 
hertog van Braiand,y'ih' 
iiEM, graaf van Bolland, en 
van den Gelderschen graai 
REINOUD , door paus JOANNES 
XXII , , die de verkiezing 
van JOANNES, vrijheer van 
Bronkhorst, door het u-
trechtsche kapittel gedaan, 
vernietigde. JOANNES VAN 
DIEST te Rome gewijd zijn* 
de, heeft zijn bestuur aan
vaard, dat zich daardoor on
derscheidde, dat hij n , 
graafschap met het kasteei 
van Diepenheim weder onder 
het sticht gebragt, en nog 
eenige andere goederen va 
den graaf van Rentheim be
komen heeft; doch daarente
gen zag hij zich verplig* »e t 
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slot Vredeland aan den graaf 
van Holland en Vollenhoven, 
benevens een aanzienlijk ge
deelte van Over-IJssel aan 
den hertog van Gelderland 
te verpanden. Amersfoort 
heeft hem de oprigting van 
een kapittel van kanoniken 
te danken. Hij overleed den 
1 Junij 1340, of volgensan. 
deren in 1341. 

•f JoANNES VAN A R K E Ï . , 
bisschop van Utrecht, — 
Zie ARKEI» 

f JoANNES V E R N E N B U R C H , 
bisschop van Utrecht, — Zie 
"VERNENBURCH. 

* JOANNET (CtAüDlüS), te 
Dole, den 11 Julij 1716ge
boren , werd in den beginne 
jesuit. Maar daar zijne 
zwakke gezondheid hem ge
noodzaakt had de maatschap
pij te verlaten , zoo kwam het 
dat hij een godsdienstig tijd
schrift begon onder den ti
tel van Lettres etc. {Brie' 
ven over de stichtelijke wer
ken , of Christelijk dag' 
blad)- Dit tijdschrift ver
scheen gedurende tien jaren 
in het licht, het was aan de 
koningin opgedragen, en en
kel bestemd, om de gods
dienstige werken te doen 
kennen , en het tegenwoor
dige ongeloof te bestrijden. 
De abt JOANNET , ontmoedigd 
door den geringen opgang 
zijner werken, en door de 
talrijke aanvallen, waarvan 
hij het voorwerp was» liet 

ziin tijdschrift varen enbragt 
zijne overige levensdagen in 
de afzondering door. Hij was 
lid der academiën van flan
el/ en Besancon, Men heeft 
van hem behalve zijn tijd
schrift , uit 40 dl.n in 1 2 > O 
samengesteld , van 1754 tot 
1764, Elémens etc. {Grond
regels der Fransche dicht
kunde), 3 dl.n in 12«mo De 
abt SABATIER, die in zijne 
Siècles littéraires , 2e deel 
blz. 453 , een artikel aan den 
abt JOANNET heeft toegewijd , 
vindt in dit werk oor
deelkundige aanmerkingen , 
eene fijne critiek, vaste te
gels, en de hoedanigheid 
Van eenen goeden dichter met 
onderscheiding en smaak: 
geschetst. Hij verwijt den 
encyclopedisten, vele arti
kels, uit dit werk ontleend 
te hebben , zonder den schrij
ver te noemen. Les hètes 
etc. {De dieren, beter be
kend) , 2 dln in l2.mo De 
schrijver is van het gevoe
len van DESCARTES , hetwelk 
hij met bondige redenen 
staaft. De la connaissance 
etc. (Over de kennis des 
menschen, in zijn wezen en 
betrekkingen) ,2 dl.n ,ïn8.vo, 
een werk , dat eene verwar
de en duistere bovennatuur-
kunde bevat, en slecht ge
schreven is, De abt JOANNEÏ* 
overleed te Parijs, in 1789. 

JOANNITZ. — Zie CALO-
JoANNES. 

JoAPHAR, ofABOUGHFAR, 
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, een Arabisch wijsgeer, de 
tijdgenootvan AvERnoës , i s , 
volgens sommigen , dezelf
de als AVICENNES. Hij schreef 
in de 12e eeuw den wijs-
geerigen roman , HAI» zoon 
van. JOCKDHAN; welk een gees
tig verdichtsel is. De schrij
ver toont in denzelven, in 
den -persoon van zijnen held 
aan, langs welke trappen 
men zich van de kennis der 
natuurlijke dingen, tot die 
der bovennatuurlijke kap ver-
beffen. EDUARD POCOKE , de 
zoon, heeft eene goede La-
tijnsche vertaling van dit 
werk geleverd, onder den 
titel van: PAilosophus a«-
todidactus t of de door zich 
Zelven onderwezen toysgeer. 

'De schrijver wordt door som
migen JAAPHAR BEN TOPHAIÏI 
genoemd. 

: JOAS , zoon van OCHOZÏAS , 
koning van Judatontsnapte, 
door de zorg van JOSABETH , 
zijne moei, aan de woede 
van ATHALIA, zijne groot
moeder, die al ae prinsen 
van het koninklijke huis had 
doen ombrengen. Hij werd 
in den tempel, onder deoo-
gen van den priester Jou-
BA , den man van JOSABETH , 
opgevoed. Toen de jonge 
prins zijn zevende jaar, be
reikt had , liet JOIADA bem 
heimelijk , door dè voornaam
ste officieren dertempelwacht 
als koning erkennen. ATHA» 
WA, die de kroon overwel
digd had, werd in het jaar 
883 vóór J, C. ten dood ge-

bragt. Door den priester 
' JOIADA geleid, regeerde JOAS 
met wijsheid; maar toen die 
heilige man overleden waK, 
aanbad de jonge koning door 
vleijers verleid, de afgoden. 
ZACHARIAS, de zoon vanJo» 
IADA , berispte hem over zijne 
goddeloosbeden; maar JOAS 
vergetende hetgene, wat hij 
aan zijnen weldnener ver-
sch uldigd was, liet deszelfs 
zoon, in het voorhof des 
^tempels 'steenigen. Om de
ze misdaad te straffen, maak
te GJod het vervolg van het 
leven van dien vorst, even 
zoo treurig als het begin ge
lukkig was geweest. Met 
een handvol volks, versloe
gen de Syriè'rs zijn leger, 
en behandelden hem zeiven 
met de uiterste verachting. 
JNa aan hun ontsnapt j e 

zijn, had hij , door wreede 
ziekten aangetast, zelfs den 
troost niet, om in vrede te 
sterven; drie zijner dienaars 
vermoordden hem in zijn bed; 
op deze wijze werd het bloed 
van den zoon van JOIA»*> 
dat .hij vergoten had» ge* 
wroken. Deze vorst regeer
de 40 jaren, en overleed»» 
het jaar 843 vóór J. C. 

JOAS, zoon van JOACHAZ» 
koning van Israël, volgde 
zijn vader op, in het bestuuf 
van het koningrijk, dat nij 
reeds twee jaren met bem ge" 
regeérd had. Hij volgde *J 
goddeloosheid van JEBOBOA» 
na. Toen Eunans ziekge-
worden was, aan de aiekte» 
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waaraan hij overleed, kwam 
JOAS hem bezoeken, en scheen' 
zeer bedroefd van> hem Ue 
zullen moeten verliezenv Om; 
hem voor dit dienstbewijs te 
beloon en, zéide hem de man 
Gods pijlen te nemen, ener 
de aarde mede te slaan* Wij 1 
hij slechts driemalen sloeg,: 
zoo zeide hem de profeet f; 
dat indien hij zulks tot*ze-; 
venmalen had voortgezet, hij 
Syrië geheel zou vernield 
hebben. JOAS won op BENA-
DAD, de drie veldslagen , 
welke EiiizBUS voorzegd hadV" 
en vereènigde niet; het ko
ningrijk Israëli, de steden *; 
welke de Assyrische konin-* 
gèh er afgescheurd hadden* 
Nadat AMASIAS, koning van 
Juda, hem den oorlog had 
verklaard, sloeg hem JOAS,, 
nam Jeruzalem in, en maak» 
'te den koning zelven krijgs-
gevangen. Hij gaf hem de 
vrijheid weder,op voorwaar
de, dat hij hem eene schat
ting zoude betalen; en , met 
eenen onnoemelijken buit be
laden , keerde hij zegevie
rende in Samarië terug. Hjj 
overleed aldaar in vrede> 
kort na deze zegepraal , en 
na eene regering van 16 ja» 
ren, in het jaar 826 vóór J, C; 

JOATHAM , de jongste der 
zonen van GEDEON , ontsnap» 
te aan het bloedbad datABt-
MELECH, natuurlijke zoon van 
GEDEON, onder zijne overige 
broeders verspreidde. Boven 
van eenen berg, voorzeide 
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hij aan de Sichemiten de ranM 
pen , die hen wachtten , wijl 
zij ABiMÈLÈGH, in hetjaa'rï233' 
vóór J .C . tot koning bladden 
verkozen," Om hun hunne 
ondankbaarheid duidelijker te 
maken , bediende hij zich vahv* 
het geestige verdichtsel van 
den vijgenboom > den wijni 
stok, den olijf boom en den 
doornenstruik, 

JOATHABJ , zoon èn opvol-' 
ger van OZIA» of AZARIAS , 
koning van Juday in 759 
vóór J . C. nam dê teugels 
van'het bestuur in handen', 
uit hoofde van de melaatsen-
beid , dièï zijnen Vader van 
den romgang der andere men
seben afscheidde. Hij wilde 
den naam van koning niet 
voeren, zoo lang als zijn va
der leefde, f lij werd dooir 
zijne onderdanen zeerbemind, 
was godvruchtig, spreidde 
eene groote pracht ten toon , 
en was een goed krijgsman. 
Hij behaalde verscheiden o-
verwinningen , herstelde Jë± 
ruzalem in zijnen ouden luis*-
ter, legde den ; Ammonieteh 
eeneschattingöp^ehoverleeai 
na een zestienjarig bestuur in 
het jaar 742 vóór J. C. 

JOB , een beroemde aarts
vader, werd in het land van 
Uns, tusschen ïdutnea en 
Arabië, in het jaar 1700 
vóór J. C. geboren. Hij was 
een regtvaardig man, die 
zijne kinderen in de deugd 
opvoedde, en aan het Op* 
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perwezen offeranden opdroeg: 
Om dezen heiligen man te 
beproeven, liet God toe, dat 
hem al zijne goederen ont
roofd, en dat zijne kinde
ren, terwijl zij aan tafel za
ten , onder de bouwvallen 
van een huis verpletterd wer
den. Al deze rampen had» 
den op denzelfden oogenblik 
plaats, en JOB ontving het 
berigt derzelve met een be
wonderenswaardig geduld, en 
zeide: » De Heer hééft het 
mij gegeven, de Heer heeft 
het mij ontnomen; het is ge
schied zoo als het den Heer 
behaagd heeft, zijn heilige 
naam zij gezegend !" De dui
vel , aan wien God had toe
gestaan , zijnen dienaar te 
bekoren, was wanhopig over 
de standvastigheid .waarme
de JOB zijne boosaardigheid 
beantwoordde. Hij dacht de
zelve te overwinnen , door 
hem met eene verschrikke
lijke inelaatschheid te slaan , 
die hein het geheeleligchaam 
bedekte. De heilige man zag 
zich genoodzaakt, om op eer 
nen mesthoop te gaan zitten , 
en met potscherven de etter 
uit zijne wonden te krabben. 
De satan liet hem enkel zij
ne vrouw behouden , om zij
ne smart te vermeerderen en 
zijner deugd eenen strik te 
spannen. Zij kwam zijne gods
vrucht bespotten, en zijn ge
duld , met den naam van on-
noozelheid bestempelen; maar 
haar echtgenoot stelde zich 
tevreden met haar te ant
woorden; «Gij spreekt als 

eene dwaze yrcmvj wijl wij 
het goede uit de hand Gods 
hebben ' ontvangen, waarom 

; zouden wij er dan pok het 
kwade niet uit ontvangen V'< 

i Drie zijner vrienden, ÉLI-
PHAS*, JBALDAD en SOPHAR, 
kwamen hem ook bezoeken, 
en werden voor JOB lastige 
troosters. Daar zij de ram
pen, welke Gpd aan zijne 
vrienden toezendt, om hen 

, te beproeven, niet onder» 
scheidden , van degene, waar
mede hij de goddeloozen straft, 
zoo hielden zij hem verdacht 
van dezelve verdiend teheb* 
ben. JOB, van zijne onschuld 
overtuigd , bewees hun, dat 
God dikwijls de regtvaardi-
gen bezocht, om hen te be
proeven, te verootmoedigen, 
te volmaken t of om eenige 
andere don menschen onbe« 
kende reden. De Heer nam 
eindelijk de verdediging van 
zijnen getrouwen dienaar op 
zich, en gaf aan JOB, z««e 

kinderen , een e volmaakte ge
zondheid, en meer goederen 
en rijkdommen terug, o?" 
Hij hem ontnomen had. nu 
overleed omtrent hetjaar Ipw 
voor J. C , in den ouderdom 
van 211 jaren. S o r a r a!f 
schrijvers hebben aan bet in
staan van JOB getwijfeld >GI 

beweerd, dat het boek, t>ei-
welk zijnen naam draagt, i»»"" 
der eene waarachtige Sff*' 
denis, dan eene parabel otg * 
lijkenis is. Maar dit gevoeg 
strijdt, 1.° metEzECSièi-ïf 
TOBUS, die over dezen hem 
gen man, als overeen waarac 
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tig mensoh spreken; 2.* met 
den heiligen 'JACOBUS, die 
hem aan; de Christenen voor
stelt i als een voorbeeld van 
het geduld » waarmede zij dé 
rampen moéten1verduren, 3.° 
met het gezag van de over
levering der Joden endieder 
Christenen. Sommigen schrij
ven het boek JOB aan MOZES 
toet anderen aan hem zei*' 
ven, anderen aan ÏSAÏAS, en 
het is moéijehjk, om in de
ze verdeeldheid uitspraak té 
doen. Hetzelve is in de He* 
breeuwsche taal geschreven, 
met verscheiden Arabische 
uitdrukkingen ' dóorméngd, 
die hetzelve duister maken. 
Hetzelve is in verzen, en de 
oudheid biedt ons noch rij
ke r , noch verhevener, noch 
treffender dichtstuk aan, dan 
het onderhavige. De dicht» 
regels zijn niet aan eene ge
regelde versmaat onderwor
pen, maar bezield door het 
vuur der genie, door de edele 
en stoute uitdrukkingen, die 
de ziel der dichtkunde van 
HOMERUS en VIRGILIUS uit
maken. BACO bewonderde 
de diepe kunde in het vak 
van wijsbegeerte en natuur-
kunde, in dit boek opgeslo
ten. Si quis eximium Mum 
Josr librum diligenter evol-
verit, plenum Mum et tan* 
quam gravidnm naturali» 
philosophia mysteriis de-
prehendet: exempli gra.Ua , 
circa cosmographiam , et ro-
tunditatem terree, circa as-
tronomiametasterismot, cir

ca, gehertttiqnemi, rem «Me» 
tallicam jétci De angmt, 
ScieWt, hlz.25,' Men vindt 
er daarenboven grondregels 
in eener diepe én verhevene 
wijsheid, groote en heerlij
ke denkbeelden der Godheid , 
die men te vergeefs zoude 
zoeken bij de oude aan hun
ne verbeeldingskracht,; en. 
aan de droomen eener be-
lagchelijke godenleer over
gegeven e dichters. Al deli i t-
drukkingen van J O B , in de 
schildering, welke hij van 
zijne rampspoeden doet , 
moeten niet in den gestreng-
letterlijken zin w o r d e n op
genomen. Het schijnt, dat 
de heilige man, somtijds 
aan zijne smart eeneh al te 
vrijen teugel heeft gegeven,, 
en dat hij zich dezen mis
slag in het 39e en 42e hoofd
deel verwijt. Er bestaan ge
leerde Commentarien op het 
boek J O B , maar er zijn er 
weinig, die met meer ver
maak en stichting worden 
gelezen , dan die Van den abt 
DÜGÜET , ofschoon de schrij
ver zich niet altijd genoeg 
aan den letterlijken zin bindt; 
een gebrek, dat hij vergoedt, 
door welgekozene geleerde 
aanmerkingen, eenen stijl 
vol zalving, even zoo geluk
kige , als de vurigste gods
vrucht ademende, toepassin
gen en zinspelingen* 

JOBERT (LODEWIJK) , een 

Ï Jesuii van Pary», letterkun
dige en prediker, geboren in 
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I6«J7 , en overleden in zijne 
geboortestad inJ719S; hij isbe-
roemd door zijne Science etc. 
{Penningkunde) herdrukt in 
.1739 in 2d!n in 12° door de 
zorgen van den heer DE LA 
B A S T I E , overleden in 1742, 
die dezelve verrijkt heeft 
met een aantal waarnemin
gen, Pater JOBERT beeft ook 
eenige stichtelijke werken 
geschreven. 

JOCASTB zie OEDIPUS. 

JoCONDE of JUCONDE, Zie 
GlOCONDOt 

dichteïi werd, te Pfg$i4fa 
1574, in , 4.w herdrukt ,,en 
tejüyon, in * 1597 in '}2>m. 
Men; vindt er1*° tweetyewr-
spelen.:CLEO$ATRA en Do 
3)0.1 'ffVGEüius eeu.bltj'speli 
Klinkdichten, Gezangen, ,0*. 
den, Treurzangen., Hoewel 
zijne Fransche gedichten te 
zijnen tijde zeer op prijs wer
den geste ld , ; moet men te
gen wpprdSg echter veel, ge
duld, hebben om dezelve te 
lezen. NICOI,AAS BOURBON» 
dio op den roem van JoDEt-
LE dit geduld had* plaatste 
deze woorden am het hoofd: 
Minuit prmentia Jhmatn> 
Het is niet evenzeer gesteld 
inet zijm Latijnsche gedich
ten, De stij 1 is zuiver., vloei-
jender en' van beter, smaak. 
JoDELtE had zich ervaren 
gemaakt in de Grieksche en 
Latijnsche taal; hij had smaak 
voor ; de kunsten , en men 
verzeker t , dat hij de bouw 
kunde , de schilderkunde en 
beeldhouwkunde wel ver
stond. [Zijne .Ctnonm 
werd in 1552, te :.Reiw>* 
ten tooneele gevoerd, daar
na in het cpllegie van_ hon-
cour, in tegenwoordigheid 
van HENDRIK I I . , &*> m 

JODELLE 500 kroonen ten ge
schenke gaf. De schrjjver 
speelde er de rol van ClB-
OPATRA i n , en de andere 
rollen waren door zijne vrien
den bezet. J 

J o ë t zoon van PirAT^r. t 
en de tweede van de twaa'* 
kleine profeten , deed *|j»e 

JODELIJE (STEPHANÜS) heer 
van Litnodin, werd te Parijs 
in 1532 geboren, was een der 
dichters van de P/eiade, dpor 
EONSARD uitgedacht. Zijne 
CI.EOPATRA is de eerste van al-
JeFransche treurspelen , des-
zelfs eenvoudigheid komt met 
zijne oudheid zeer overeen* 
Zonder hoofdbedrijf, zonder 
zarnenhang, overal langdra
dige en kreupelegesprekken. 
DIDO volgde CLEOPAÏKA op , 
en werd ook toegejuicht, of
schoon het niet beter was. 
Hij gaf nog blijspelen in het 
l icht, eenigzins minder slecht 
dan zijne treurspelen. H E N 
DRIK I I . , vereerde hem met 
zijne weldaden; maar deze 
dichter, die de Mijsbegeerte 
en het vermakelijke leven in 
het verachten der grootheden 
deed bestaan, verzuimde zijn 
hof te maken, en overleed 
m 1573 in armoede. De 
verzameling van zijne ge-
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voorzeggingen omtrent' net 
jaar 789 vóór J, C. Zijne ! 
profetie is in eéhen hevi- : 
'gen'•; riadrukkelijken en ft* 
g'uuilijkëh stijl' géschreven, 
"betreft vöörnatt)eTi)b de ver
woesting V&iaJuiiea, door de 
Chaldeè'rs, en onder dit zinnen 
beeldige'^flguuif de verwoes
ting van fèrftêaleri*,door-de 
Romeinen ^het-eindëdér wé* 
rêldj hefalgeiheéh;3öördëèlT 
f̂fe'1 pijtfën 'der lièl 'Voor de • 

'yëjrwörpeïïng'en-, én" de ëëü- '' 
•^ïgè'glorie voerd&rfe'gtvaatr '' 
'ff&éjiï; ei'ée''ii.- PÉi'Ü|ftj|"p'ast ; 
"ïfr deBKahllëlingeri' dëi*; apos-
ï'tëjehi!»" feën aanmerkelijk "gé- • 
'deeltë f ,deriëlve op dê öm> 'f 
^vventeliii^ töe^die fiêt Chris- ; 
tendom óp <de aarde vestig1- , 

idfei Zifné profetie is in het 
"ttehfeèuwsch eriin drie hoofd-
dêélé'n verdeeld. Men vindt: 

' in de uitleggers vahdeldeï» j 
ne profeten , uilnemëndëaan- ! 
merkingen over de "profetie ; 

-van Joëi. Men onderscheidt 
' die bovetf 'al van dert heili
gen' HiÉRÖNYMÖs , van dom ; 
GAiüdlÈT'jj' van IOÜÖER*;, ettz. : 

JóFFRÈni. — Zie JOUPJPROÏ. 

JOHNSON (BENJAMIN) een 
Engelschè dichter, zoon 
van èènëri geestelijke van 

'WesMünsfer, beoefende de 
dichtkunde van zijnëkindsch-
hèïd'af. SHAKKSiPKiHB gele
genheid gehad hebbende iöni ; 
hem te kennen1, schonk hém 
«njjne vriendschap. JOHMSON:', 
Was de eerBte komische dich-

M 

teir vari zijne natie ,c die èèn; 
weinig regel eri betamelijk^ 
hëid op het- tbórfëel bragt; 
Het is voornamelijk iri 'hek 
blijspel, Waarin' hij slaagde» 
Hij was gedwongen in he'fei 
treurspel, en iïé, welkéöné 
van héini ttvërblijvéri, zijn-
van -geringe waarde. Zijne 
stukken' ontbreken smaak , 
sierlijkheid ,'wëHüidëDdheid 
eri naSuWliëtirighëidi Eeii 
slaafsöhë naschrijver der ba
den zijnde i vertaalde hij I n 
sleehte Erigelsche veïzën de 
schoonê stukken van d&Grfëk*' 
sche en Romcinsche scurij» 
vërsi'Zijntf-"ótt#üchtbare ge
nie- Wisï" dezelve noéli naar, 
dë> wijze rijnèr'eeuw, noch 
naar den smaak van zijn va
derland te regelen. De dich* 
ter stierf in l e t jaar 1737, 
63 jaren óud zijnde; in ar
moede. Toert hij eenige on
dersteuning van KAREI, 1.» 
ihad döert vïagen, zond hem 
deze vorst eene geringe gra
tificatie. Ik ben zeer naaüw 
geimisvest, zeidehijaandeh-
gene , die hérri deze som 

•bragt j inagr • ili 'zie door' dé 
uitgestrektheid der gunst dat 
de ziel van-' Z, M. niet vee! 
breeder gehuisvest is . Men 
plaatste slecht» déze woör» 
den op» «ïjne grafzerk: O 
rare BM>t Jotisos, De ver
zameling zijner werken ver
scheen te Londen, in 1716» 
in 6 dl.» ir» 8.vc> en i n1756 , 
•f di.nin8.vo [_Hjj heeft meer 
dan vijftig «tukken geschrer 
ven, onder welk* inea nog 
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aanhaajt: Catilina de Vos, 
leder mensei in zijn ka-> 
rahter} elke vrouw buiten 
haar karakter. Men be
wonderde zijne talenten en 
men haatte zijn ijdel en spot* 
tend karakter, met ongere-
gelde zeden gepaard ,J — Men 
moet hem onderscheiden van 
THOMAS JOHNSON, schrijver 
van eenige werken, over de 
letterkunde, onder anderen 
van zeer geachte, aan.teeke-
ningen/, op eenige treurspe
len van SopHOCLES. Hij over
leed ip het jaar 1730. 

JOHNSON (SAMÜEI.) , in het 
jaar 1649, in het graafschap 
Warwick geboren, werd ver
oordeeld tot eene geldboete 
van 500 marken en tot de 
gevangenis,,; tot de betaling 
van die som, omdat hij een 
hevig ; Li bel tegen den her
tog van•; York had geschre- i 
ven , onder den titel vnn : 
Ji/LTAAif den Afvallige; 
maar koning WILLEM •. ver- : 
brak dat vonnis, liet hem 
op vrije voeten stellen, en 
legde hem eene groote jaar
wedde toe. Hij was op het 
punt, om in 1692 vermoord 
te worden, en hij ontging 
de slagen der moordenaars, 
enkel door gebeden. Zijne 
werken zijn ie Londen'ge-
zamenlijk uitgegeven, in 2 
dl n i n fol. Zij handelen 
over de staatkunde en over 
A» Engelschö regtsgeleerd-
heid; zijne verhandeling over 
het groot charter, welke men 
m die verzameling vindt, is 

belangrijk. 

JOHNSON (SfAMUEl.), werd 
in 1709 te Lietkfeld, in het 
graafschapStafford gebww > 
maakte zich bekend door het 
Rambler t een door zijne land-
genooten zeer: geacht werk, 
hetwelk veel bijdroeg, om 
eene ;taal> die töt dusverre 
geene , zekere en gelijkvor
mige regels scheen gehad te 
hebbei), te bejpalen., : Ee" 
werk, j geheel verschillend, 
getiteld: the Rambler oi de 
Landloqper, in den smaak 
van • den Spectator van AD-
DISSON "heeft ook veel opgang 
gemaakt, zoo als ook Uhe 
Jdler -of de Lediggange* 
Men heeft nog van hein: 1. 
Eene Reis in-Schotland* 
belangrijk en vol van voorin
genomenheid tegen de Schot» 
ten, ~- 2.° Leven van voor
name Engelsehe Dichten;, 
vol van belangrijke l>»Jzon" 
derheden en waarin eene 

uitnemende letterkunde door
straalt, - r 3.° Andere wer
ken |n, onrym, niintler oe* 
langrijk; eenige dichtstuE-
ken , waarin meejr ;Ver#nfl 

dan dichtkundig talent •» 
vinden is. Intusschen be
wijzen eenige verbloeniie 
uitdrukkingen in het#«»?< J 
opgenomen, dat de scrtrjjy 
eene bloemrijke, en..«"ftf! 
eene dichterlijke verbeelOT 
had. Hij overleed . » ^ J . 
den, in 1784. MiWRD W** 
TERPtEtD Jieeft het volgen^ 
afbeeldsel van hem ge»""8*1* 
» Er is een mensen J tf89 
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van ik .de stedelijke inborst , 
de diepe kennissen en de ver
hevene talenten kén , hoog- ; 
schat en bewonder, maar het,. 
is mij zoo onmogelijk, hein • 
te beminnen, dat ik bijna de 
koorts krijg wannéér ik hem , 
in een gezelschap ontmoet. 
Zijne gedaante, zonder wan-

• stallig te wezen, schijnt ge
vormd te zijn, om de men* 
schelijke gedaante onbehage
lijk en belagchelijk te ma
ken ; zonder eenig\belang 

•in dé welvoegelijkheden van 
hét maatschappelijke; leven; 
te stellen , tast hij alles aan 
en doet hij alles ten onpas. 
Hij twist met vuur, zonder 
eenig ontzag voor den rang , 
den s taat , het karakter der* 
gene, met welke hij twist ; 
geheel onbekend met al de 
verscheidenheden van den 
eerbied en de gemeenzaam
heid, heeft hij den zelfden toon 
en dezelfde gewoonten met 
zijne meerderen, met zijne 

: gelijken en met zijne onder-
, hoorigen j en hij is bijgevolg 

aanstootelijk met ten minste 
twee van deze drie.klassen 
van menschen , zon het moge
lijk zijn, zoodanig een mensch 
te beminnen? Neen, alles 
wat ik kan doen, is hém té 
beschouwen, als een acht
baar hottentot." [JOHNSON 
was desniettegenstaande een 
ijverig Christen en zeer ge
hecht aan het huis der$Tt)r 
ARTS , en al de wijsgeerige 
schriften van het tijdstip, 
waarin hij leefde, bragten 

geen nadeel aan zijn geloof 
toe. Zijn Roman van Rasselaè, 
bijna in alle talen vertolkt, 
maakte eenen verbazenden 
opgang op hetzelfde tijdstip, 
dat CANDÏBE, een iloman 
van VOÏ,TAIRE , met welke 
JOHNSON eenige geschillen 
had gehad, in het Jicht ver
scheen. Üe hoofdinhoud van 
déze twee Romans, is dezelf
de'.; maar VOÏ,TAIRE scbijnt 
zich uit de rampen, die het 
menschdom teisterden, "één 
Wapen tegen de Voorzienig
heid te hebbén gevormd, tér-
wijl dé Engelsche schrijver 
dé gedachten des lezers' óp 
eene betere toekomst rigt . 
Bij zijnen dood , vergezelden 
de meest onderscheidene per
sonen van het hof en van de 
stad, zijn stoffelijk overblijf
sel. Hij werd te Westmrin-
stert bij GAIRRICK begraven]. 

JOHNSON» — Zi» BEHN. 

JOHNSTO» ( A R T Ü Ü R ) , werd 
te Casbiekerly bij Aberdeen 
in Schotland geboren , bragt 
een gedeelte van aijn leven 
niet reizen door, werd te 
Padua tot doétor in de ge
neeskunde bevorderd, kwam 
in 1632 in zijn vaderland 
terug, en overleed te Oxford, 
in 1641. Zijne Omschrijving 
der Psalmen in Latijnsche 
verzen, dikwijls herdrukt, 
heeft hem eene soort van 
roem verschaft, maar die 
niet te vergelijken is met 
dien, welke BUCIIANAN swo-
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.wél in hetzelfde vak 
diend-heeft, ;; i3.; 

yer-

JOHNSTON (JOAÏPES), een 
natuurkundige» inj 1603 te 

i&ambter, i\ Groot-Polen 
; geboren,, doorreisde al: de 
landen van JEuropaten over
leed in het/jaar 1675, op 
fjjo landgoed Liebendorf, 
i n *iet hertogdom Lignitz en 
Silezië. Men heeft vele wer
ken van hem s onder welke 
•ïnen zijne Geschiedenissen 

, over de Viggchen, Vogels, 
Viervoetige Dieren en Boo-

ytnen, onderscheidt in 5 dJ.n 
in fol. , 1650,1653en 1662. 

«Deze uitgave, welke deeer. 
ste i s , is even zoo zeldzaam 
ajs gezocht. Dit boek is in 

;;het Latijn. Nog heeft men 
-'yan hem eene Verhandeling : 
Mf Afioribw ei Pructibus, 

Mrm¥?rf': aan, tien Méin,: 
1662,' m fol. Dit is onderj 
al Je voortbrengselen van de
zen on vermoeiden natuurkun
dige, het best en het minst 
gemeene. Al zjjnè werken 
zijn herdrukt in 10 dl.", in 
M, 1755 en 1768. Men moet 
ii em niet verwarren met Wii> 
IEM JOHNSTOJJ , een Schot, 
overleden in 1609, waarvan 
men een kort uittreksel van 
de Geschiedenis van SüEimN 
h e e f t , .,•?:..- • 

. JOUIJA, hoogepriester der 
Joden voedde JOA» den zoon 
yan den koning Ocnosus in 
<len tempel met zorg op»plaat
ste hen» op den troon zijner 
vaderen en list de koningin 

- J 0 1. 

^ATIUWA ombrengen > die den 
-schepter van DAVID overwel
digd had; hij vernieuwde het 

j bondgenootschap van JUDA 
met den Heer in het jaar 
883 * stierf kort daarna en 
werd uit aanmerking zijner 
diensten op bevel van JOAS, 
in de Jbegxaafplaats van de ko
ningen van Jeruzalem ter aar
de besteld. |Zie JOAS , koning 

-van Juda, en JOSABETHJ. 

.; JOINVIMIE (JOANNES Heer 
van), landvoogd van Cham
pagne^ uit eene der oudste 
huizen van deze provincie, 
was de zoon van JSIMON heer 
van Joinville, en van Vau-
vmleuis en van BEATRIX 
van Baurgoftdië , dochter van 
STEBHANÜS I I I , : graaf van 
Bourgondiër Hij .was een 
van de voornaamste van bet 
hof van den heiligen Lo« 
BEWUK, tlien hij in al zij"16 

krijgstogten volgde. Daar 
hij zich piet-minder van «e 
pen dan. van den degen wist 
te bedienen , beschreef hiïnej 
leven van dezen vorst, "tf 
hebben een aantal uitgave" 
van dit werk, onder ande
ren eene uitnemende door de 

zorgen van KAEEI. DU £AN" 
GE, die dezelve in 166»» 
met geleerde aanteekeninge" 
in het licht gaf. Men i»oet 

over dit onderwerp de ver-
handeling van den vrijneer 
BIMARD PE JCA BASTIE, raaii* 
plegen,; over het leven ƒ»" 
den heiligen LoDKWU.K.dooj 
JOINVILM beschreven, in "et 

15e deel der memorien va" 
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•dè academie vatt opschriften ,• 
blz, 692, en het aanhangsel. 
van denzelfden, tot deze vër-

* handeling in" dezelfde Memo» 
tien blz. 736 en -volg. 'Men 
heeft voor eénigé jaren een 
handschrift ontdekt door den 

"heer van JOINVILÜE, geloof
waardiger ennaauwkeuriger 
dan d i e , welke men tot dus, 
yerregekend hééft. Dithand-r 
schrift is in dé böëkverza-
meling van den koning der 
Fr&nschen. De abt S A L U E R , 
heeft hetzelve in eene belang
rijke verhandeling, te: dien,; 
einde 'j den 12 'November 
'1748, in'-de öcadëmïe vim 
schoone letteren voorgelezen, 
doen kennen, en men heeft 
hém gevolgd in» dé uitgave 
Van 1761. De heilige'konhig 

<• IIODEWIJK, bediende zich van 
den heer JoiNVJLliE, om regt 
te doen aan zijne deur. JOIN-
TiiiLK i spreekt er zelfs over 
in het leven van dezen vorst. 

".». Hij had de gewoonte, zeide 
h i j , om ons namelijk, de 
heeren DE NESLE , ÜE SOIS-
SONS en mij te laten komen , 
om de regtsgedirigenfaan de 
deur aan te hooren, en daar
na liet hij ons halen en vraag
de , hoe alles g ing , en of 
er ook iets was , hetwelk men 
zonder hem kon ten uitvoer 
brengen , en meermalen vol
gens ons berigt , r l ie t hij de 
pleiters halen , bedwong de
zelve en bragt hen tot re
de en regt." Men ziet uit 
deze aanhaling, ontleend uit 
de oude ui tgave, dat het 

Fraftsefr vïiri óVgeschiedónis 
'van''-"JöisiViLLfe*,- niëti •hetnél-f-
' dè ds i als dat'i hetwelk déze 
heer Sprak» Het bevindt zich 
zonder verandering- :irf de 
nieuwe ui tgave van 1761 ,«i» 
ïol. van de koninklijke druk
kerij uitgegeven door MELÓ* , 
opziener van de koninklijke 
boekvprzanveUng. JoÏNVliifcE 
overleed' in 131 &, bijna 90 

-jaren oud zijnde ,• mefdeh 
roem "van een beminnelijk 
hovelingv van eên meëdig 

.krijgsman-, van een deugd
zaam heer te'zijn*.•'•'•Hij«had 

> éeneh levëndigen gëjést ^ eën 
vrolijk gemoed', èéne-'edele 

; z ie l , • v.erhevene géiföeleris. 
Men 'Vindt in hèt 7 f deèfbTz. 
513 , óver het léven der hei
ligen door GoDESpAR», een 
belangrijk uittreksel over 
JoiNyiiii.E en zijne memorl-
ën. [Gedurende zijnen lan
gen levensloop had JÓINVIL-
Ï,E , zes koningen van Jirank" 
tijk zien regeren.] • 

•'• JOLY (CLAÜÜIÜS), te P a 
rt;* t in 1607 geboren $ dom
h e e r v a n de hoofdkerk in 
1 6 3 1 , deed twee réizen, de 
eehe naar Munster, en de 
andere naar Rome. Te JPa-
fijg teruggekeerd zijnde , 
werd hij geestelijk regtervan 
een bisdom en hoofdzanger. 
Hij bereikte den ouderdom 
van 93 jaren, zonderde zwak
heden des ouderdom» onder-
dervanden t e hebben,tot dat 
hij in een gat viel in de kerk 
van onze lieve Vrouw, lot 

1 5 
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het opbouwen van het hoog
altaar gemaakt. Hij overleed 
aan dezen val in ï700], na, 
zijne talrijke boekverzamc" 

J ing aan zijn, kapittel gele
gateerd te hebben. De onge
veinsdheid zijner zeden , zij
ne, . jaaauwgazettè. .regtscha-

.penheideö zijne andere deug-
;d«n-» rdeden hem langen tijd 
betreuren. Hij hald zijnen 

rhóogen ouderdom aan zyne 
-geregelde levenswijze, aan 
zijne door de voorzigtigheid 
gematigde vrolijkheid te dan- j 
ken? Zijne voornaamste wer
ken zijn: l.° Traite etc. 

XVerTimdeling over de Scha
devergoedingen der grooten). 
1680, in 12.no - . 2,° Trai
te etc» {Geschiedkundige ver-
handeling over de bisschop-

;pelijke scholen). 1678, in 
12.n>o — 3." Voyage etc. 

. (Reis naar Munster in West' 
falen). 1672, inl2.mo —4.° 
.Recueiletc {Verzamelingvan' 
waarachtige en -gëwigtige 
grondregels, Ier onderrig-
ting des honings, tegen de 
valsche en nadeelige staat
kunde van den kardinaal 

.:MAzAmisr). 1655» in 12."io 
jDitwerk» met levendigheid 

en stoutheid geschreven, her
drukt in 1663 , met twee ver
dedigende brieven: van het
zelfde Werk , werd door beuls 
handen in 1665 verbrand. Dé 
schrijver liet een ander boek 
drukken, op het eerste be
trekkelijk getiteld: Gulden 
aanhangsel. Het is eene ver
zameling van grondregels 
voor het onderwijs van een 

Christen vorst» uit ERAS- ' 
M-us en andere schrijvers ont« ,. 
leend. — 5,° De l'élat etc. 
(.Over den gehufoden, staat). 
•—• 6.° Traditio antiquaec» 
clesiarum ffiaricice circa at. 
sumptionem B- MARIJK, 
Sens, J672, in;12.mo-7.° 
De reformandis horit cano-
nicis, 1644 en 1675, in 12.no 
—• 8.° De verbis Usuardi j 
circa assuniptionem B. M> \ 
VlRGtNTS, Sens, 1609. in j 
12.1110; dit werk meteenen \ 
verdedigenden brief in het 
Latijn» Bijna al de werken 
van. dezen'vromen domheer 
zijn belangrijk en ongemeen. 

JOLY (Chxvmvs) geboren 
te Buri in: het Bisdom van 
Verdun, eerst Pastoor van i 
•Saint JYicolcts des Champt j 
vervolgens Bisschop van Sint j 
Pol de Eeon, en eindelijk van j 
Agen, overleed in 1678, Ü» | 
jaren oud zijnde, na met on- ) 
derscheiding de voornaamste 
predikstoelen der Provin
cie, en der hoofdstad be
klommen te hebben. De aoht , 
dl», in 8vo Prones en her-
mons, die ons van hem over 
gebleven zijn, werden na zij
nen dood door RICHARD, W" 
advocaat, in orde gebragt. /•!! 
zijn met meer grondige ken
nis dan verbeeldingskracht 
geschreven. De vrome »«' 
schop bragt slechts zijne w-
leiding, zijn ontwerp en ZJJ"f 
bewijzen op het papier eng •'-
zich vooral het overige aan 
de leiding van zijn hart o 
ver. Men heeft nog van hei" 
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fjês devoir* etc* (de pligten' f 
van een Christen), in l^ . '"0 , 

JO&Y * (GUIDO) raadsheer 
van den kqning in ;de regl-
bank van het Ch&telet^ werd 
in,; 1652 tot sijndicus, der . 
rentenieren van, het stadhuis 
vam: Payijs benoemd. Hij 
volgde langen tijd den kar - ; 
dinaal RETZ , en was aan hem» j 
in zijne! gunst ën in.zrjlie on-
genade, even, zeer gehecht; 
maar de eigenzinnige,: erg-
wanende en; ongestadige in- • 
bpr^t van dezen beroemden 
intriguant noodzaakte hem, ii 
hem, tel verlaten.: • vHy. liet '<. 
memorien na-lvan. 1648 tot 'l 
1655. Indien met), er het ; 
eijode van aanneemt, zijn zij 
eigenlijksleqhts een uittreksel 

xaa die van zijnen meester * 
die hij met genoegzame waar» " 
heid afschildert. JOLY schijnt • 
in dezelve wjyzer i in. zij ne ••> 
gesprekken, voorzigtjger in 
zijn gedrag» bepaalderin zij-
grondbeginselen, standvasti
ger in zijne, besluiten. Zi|ne!; 
Memorien die 2 dL* in: 12.i?0 ! 
uitmaken, zijn, met die van J 
den Kardinaal. RETK veree-' 
nigd geweest» : Men heeft 
nog van hem 1? Eenj^erer-
handelingen^ zamengesteld 
op bevel van het hof, ter ver
dediging van de regten der ko-! 
ningin ', tegen PETRUS STOCK-•• 
MANS , beroemd regisgeleerde' 
(zie dat artikel).-r- 2«° Les in-
trigiies etc. (De doorsiepen' 
heden des vredes en de on
derhandelingen) aan het hof, 

.gemaakt> : door de yrienden 
van den;: Prins na zijne afzon

dering in G«Je»«e ;iRfQ^ 
, _ , 3.° Een Vervolg van deze 
zelfde Intrigues 1652 in :4 d^,n 

; JotY (AVïLiiEiyi), luitenant 
generaal van het niaarsohalks 
geregtshpf en van het maajg-
schatksainbt van•iSrankr0&,, 
overleed in 1613; i s d e schrij« 

cver van eene Traitée1c*(Ver' 
,handeling-van het lailiiaire 
iregtivan Frankrijk in.j8,yo..— 
v,2i? Me etc.{Leven van.QyY 
\/Coe\Xr/LLJE)', een be/oemd 
, regtsgeieerdet .••-,;-.f'. •.-,•>;:••<£ t-z& 

,;,.:-v.Jpiiy' (4NTONIÜ;S)> Jkqnink-, 
. lijke c§nsor, geboren te.JRa-
f^> in :W72, begon.metf ee-
nigê tooheelstukken en maak
te zich vervolgens voórdeeli-
ger-bekend door de uitgaven 
Van MOJUIERE• in 4.tó van COR-

^EifctB in 12^0 van rUciNEin 
Ï2Jno ^n van MONTFLEÜRÏ in 
12.W0 - Hy heeft een .aanzien-

. lijk werk nagelaten, getiteld : 
Le^Onveatt etc. (kei nieuwe 
en: groote ceremonieel van 
Fra®kr,§h) groot iij fol. in 

;d|e~boekverzameling van den 
- koning ter bewariDg gesteld. 

'-/• JOLY DE FCEURY ( WILLEM 
FBANCISCÜS) , te Parijs in 
1675 uit eene oude regtsge
leerde familie geboren , oor
spronkelijk uit Boiirgondiët 

werd in 1695 als advocaat bij 
het Parlement aangenomen , 
werd advocaat generaal Van 
het hof der gemeene lands-
middelen in 1700 en advo-
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caat géneraal' bij bet parle
ment te Parijs in I7Ö5."'D' 

- AG'ÜES'SÈAU in I7liTló't; jta'ri» 

^déhd zijnde,"vervïng JfliV hE 
FM3UKY zijnen post van pro-
kurenr generaal en overleed 

•ït» 1756 in zijn een en tach
t i g s t e j aa r , vele handschrif», 
' t en nalatende, a l s : 1° Me- . 
marien , die even zoo vele 
rerbaHdeHngen zijn over de . 

' onderwerpen, die zij bevatten, 
2° Wdarhemirigen ,• aarimer~ , 

r kingen en aanleekèningen ö-
ver verschillende deelen-Van 
het openbare Fransche regt. 
3° De zesde en zevende dee-
len- van het dagboek der ge* 
regtszillingen bieden eenige 

' uiftreks«lsaan uit zijne pleit-
gedingen. 

JotY (JoiNNEs PETRUS D E ) , 
' ad volraat'bij het parlement 

van Parijs en deken van den 
raad öVs 'bertogs van Orle-' 
ans, in 1694 te Milhau in 
Rouergue geboren, en plot
seling overleden te Parijs, 
in 1774. Er bestaat vab bern 
eene JFranscbe vertaling in 
S.vo van de gedachten van 
den keizer MARCÜS ANTONI-
NUS , en eene zeer naauwkeu-
rige uitgave van den< Griek
senen tekst van Aie Gedach
ten, 

* JOLY ( N ) , een beeld
houwer, en kweekeling van 
den beroemden GIRANDON , 
geboren te Troyes in Charn-
pagne, in 1690. Hij heeft 

gèyöërjl ,p Jonde*anderen, hét 
-ridderlijk (b*eèld Van LODB» 
WIJK Xl V. , dat men te Mwt* 
pellier bewonderde, en die 
dé plaats yaii' ïPeiröiï Van 
die "stad versierde, f'De Mi» 
ten van' Languedoc haddei) 
hem ter beloóning eenejaaf» 
wedde van 3000 livres toê1 

gezegd* Hij is in 1760onf* 
leden. ' ' '"& 

«* Jö ty (N . ) , deken; vaa 
de kerk vanLangre», gebo» 
ren te JOf/cm, was presldöBf 
van de kamer der graveiiVafi 
Bourgondiër Men heeft «» 
hem: 1.9 La Beligioneie. 
(De Christelijke Godtdieniï 
verklaard). —"2 . ° Trlijtt 
etc.' {Verhandeling •ovefw 
kwaad). — 3 ." Traite ftc. 
(Verhandeling o-ter de g9fj*. 
en kwade Engelen). — * 
BATLJB icêdertegd. , , 

. * Joi,Y (PfltMPPUS LODE' 
W U K ) , een geleerde lette': 
kundige en domheer van de 
Kapel der Rijken te DyW 
in 1GS0 in die stad geboren. 
gaf in het l icht: 1.' *>% 
etc. (Geschiedkundige lof
rede op denablPATlLLOXh 
1738, in 8.vo. — 2.° «£ 
ntarques 'etc. {Ophelder^ 
aanmerkingen over het u>°°* 
denboek van 

BAYLS), ' T 
rijs, 1752, 2 dl.» ij» J£ 
Dit werk met wijsheio g 
schreven, is Zeer geacht?» 
een der krachtdadigste •»" 
gengiften tegen de gevaar
lijke leer van dezen wfl»lf * r ' vele uitmuntende werken ui l . J - 1 3,° Traite etc. {Vet'**»' 
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deling over de,idieïit kunst),, 
die .zich * bevipiit,in de nieu
we uitgave van het Rijm* 
woordenboek^ ~ ,4*° MJ°ges, „ 
etc•.(Lofreden van eenige 
Fransche schrijvers) {Dij on, 
1742, in 8.vo. Van deze 
lofreden moet men er drie 
uitzonderen, die niet van 
den abt JotYzijn, te weten, 
die van DAWICHAMPS en van 
den heer DE M É R É , door Mi-
OHAUD , en van MoNf AIGNE , , 
door» den president BOÜHIER. 
--T; ,5.° Verscheiden beJang-
ryke artikels in het Jour* 
nal des•gavqm'{fiaghlad der 
geleerden), en jin de nieuwe 
Memorien van den abt D 'AR-
TJGNY. Hij heeft daarenbo
ven in het licht gegeven: 
Bibliotheek tier schrijvers 
van Bourgondiër van den abt 
PAPILLON, 2 dl.n in fol», 
eene uitgave der nieuwe ge» 
dichten van DE I,\ MONNAIE, 
1745, en een ander van de 
Geschiedkundige, ophelde
rende en letterkundige Me
morien van DAVID AÜGÜSTI» 
NUS BRUEÏS , 1751. De abt 
Joi,y bekleedt eene aanzien
lijke plaats onder de goede 
schrijvers van Frankrijk» 
Hij overleed in zijne geboor
teplaats in 1755. 

JOLY {Pater JOSEPHUS RO
MANOS), een capucijner, den 
15 Maart 1715, f e Saint Clau-
de, in Franche Comté ge
boren, volbragt zijne huma
niora in zijne geboortestad 
op het collegie aldaar, meer 
dan twee honderd jaren van 

. ' t e •vqven^ov jennen gekste--
;-J|}ke »uit; zijne fajtjilie .ger 
Vach t . Hij ging zijne,lwJjSf.; 
ngeerige cursus volbrengen 

bij de verbeterde karjnejiten},;, 
daar hij zich vpor den, kloos*: 
terstaat bestemd had,, ging, 
hij het gewaad van den hei- , 
ligen FRANCISCUS aanvaarden,, 
in ;het capucijnerklooster van 
Pontarlier. De natuur had 

• hem met gelukkige vermo
gens^ begaafd, en bpvenal 

•|met eene bijzondere gemak-
Ikelijkheid van geest, die 
hem toestond allerlei weten» 

>schappen «n lettjerkundigef 
onderwerpen te omvatten. 
Hij beoefende te golijker tijd , 
de welsprekendheid, de dicht
kunde, de geschiedenis, de 
cr i t iek, de bovennatuürkun-, 
d e , de godgeleerdheid, de 
natuurkundige wetenschap-, 
pen , en bragt met eene on-
geloofelijke vruchtbaarheid 
werken over alle takken 
der menschelijke kennissen 
voort. Het waren op verre 
na geene meesterstukken, 
maar zoodanig als die wer
ken zijn, vooronderstellen 
zij echter bekwaamheid, ge
leerdheid en arbeid. Men 
heeft van pater JOSEPHÜS Ro-
MANUS geschiedkundige stuk
ken , hekelschriften, vertel
lingen , een heldendicht, 
puntdichten, brieven, ge* 
zangen, treurspelen. Van 
deze talrijke lijst zullen wij 
enkel de volgende werken 
aanhalen, waarvan eenige 
onuitgegeven gebleven zijn. 
1.° uissertation* etc» (Ge-
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leerdei verhandelingenfWMr-
in diegene onderzocht wordt', 
tóe l/ie in 1754 den prijs aan 
de akademie van lJesangon 
behaald heeft). — '2.f-' //is-
toire etc. {Geschiedenis van 
het wonderdadig beeld van 
onze lieve Vrouw van On-
noz , bij Orgelet, in Franche 
Gomté), 1757, in 12.mo. — 
3.° Le Diable etc. {de Dui
vel als wereldburger'), een 
gedicht; 1760, in 8.vo. — 
2." Lettre etc. {Brief over 
de schouwtooneelen aan me-

jufvrouw CLAIHOS), 1762, 
in S.vo. — öf° Histoireetc. 
{Geschiedenis der predik» 
dienst) ,1767 , in 12.™». — 
6.° Conférence etc, (Confe
rentie, om te dienen tot het 
onderwijs van het volk), 
1768, 6 dl.n. — 7.° Confé
rences etc. (Verhandelingen 
over de verborgenheden), 
1771, 3 dl;« in 12.010. — s.° 
IJiclionnaire etc. (Woorden
boek der wijs geerïge Zede' 
kunde), 2dl.ninS.vo, 1771. 

— 9 ° La Géographie etc* 
(De gewijde aardrijkskunde 
of de gedenkteekens der ge
wijde geschiedenis), r— 10.° 
JSolice etc. {Verhaalbetrek
kelijk de orde van den hei
ligen FaAHCisdus, ter ge
legenheid van- de verheffing 
van CLEMEÜS XIV.), in den 
MÉRCÜRÏUS, — l ï . p VAn-
cienne etc. {De oude alge-
meene aardrijkskunde met 
de nieuwere vergeIehen), met 
kaarten, — 12.° La Franche 
Comtè etc. (het oude en nieu» 
we Franche Comté), met 

eehe kaart dér helvetische 
provinciën. ;-± ï3.0'L'Egyp-
tiade etc. (Egyptiade of de 
reis van den-heiligen FitAN-
ciscvs VAN 4ssrsE, naaf 
het hof van den koningvan 
Egypte), heldendicht in 12 
gezangen, nieuwe uitgave, 
1785, in I2.mo — u.°PliCt-
MUS) een treurspel, in ver
zen en in vijf'bedrij ven. — 

,15.° Le PÜAETOX etc. (De 
bertjmde Phaetón). —> 16." 
Lettre etc,(Briefover de wij
ze om dé k öningin van de lijen 
te vangen), in den MERCÜ: 
BIUS van Augustus 1770.— 
17.° Lettre etc. (Brief over 
de bijeenkomst der toove-
naars) in het letterkundige 
jaar, in 1765. — 18.°Let
tre etc. (Brief aan een doe 
tor in de geneeskunde over 
zijn verhaal betrekkelijk de 
convulsionarissen). •*- W* 
Lettre etc, (Brief ter gele
genheid van den BEHSAMVS 
van MAÜMONTEL, betrekke
lijk de valsehe aanhalingen). 
— 20.° Lettre etc {Brief 
over het primaatschap van 

Lyon). — 21.° Dissertatie 
etc. (Geleerde verhandeling i 
waarin men antwoord op de 
volgende vraag, voorges ield 
door de akademie van Berne: 
Welk is hel gelukkige 
volk)f De schrijver beslist 
ten gunste der Hottentotten. 
Dat men hierbij voege-"« 
stukje betrekkelijk de 'ieeff: 
Aaatzende lampen, 38 »e' 
kelschriften, 160 zoo «** 
tellingen als puntdichten en 
dichtstnkken, en me» zai 
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zich een denkbeeld van de 
werken van pater 'JOSËPHUS 
ROMANUS vormen. Diegene, 
die dezelve meer in het bij
zonder 'wenschen te kennen, 
kunnen' hét letterkundig 
Frankrijk; op sijn artikel 
raadplegen. Déze religieus 
overleefde zijn instituut, en 
overleed te Parijs in 1805, 
90 jaren oud zijnde. Hij 
was lid van het genootschap 
Arcaditi, te Rome. 

* JOLY DE BEVY (LODEWIJK 
PH«I.IBERT JOZEF) , werd den 
23 Mei 1736, te Dijon ge
boren , 'alwaar hij bij het par
lement, president niet de 
fluwelen muts was. Tijdens 
de omwenteling had hij de 
vervolgingen te verduren , 
waaraan bijna al zijne me
debroeders werden blootge
steld. JOLY verklaarde zich 
daarenboven ten voordeele 
der priesters, die weigerden 
den zoogenaamden burgereed 
af te leggen. Hij verdedig
d e , eenige jaren later , de 
gevoelens, die met den geest 
van het concordaat van 1801 
streden, volgens hetwelke 
men in 1815 , de kerk van 
Frankrijk op nieuw geregeld 
heeft. JOLY DE BEVY was 
ook even zoo ervaren in de 
regtsgeleerdheid als in de 
canons; hij is in zijne ge
boortestad, den 21 Februarij 
1822, overleden. Hij heeft 
nagelaten: 1 ° De l'Eglise 
etc. {Over de nieuwe kerk 
«a« Frankrijk), Parij», Mi-
« t t t r a , 1816, inS.vo— 2.° 
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I 'Nouvelle' Tïadnciïon eici, 
(Nieuwe vertaling-dèr boe* 
ken van de navolging van 
J. C), Dijon, 1816, ïii* 
12.™°, tweede druk met del 
teksten der heilige Scnrift V1 

ïb id , 1821, in 8.vö, derde 
druk, ibid, 1822, ih-8.v0i-u 
3.° Prières etc. (Gebeden-
tot gebruik der gëloovigeni, ! 

in dé tijden 'van droef heid
en rampspoed ^ iiit de psal
men van DAVID , en uit de 
lofzangen, enz. getrokken) ,'-
vertaling van J. F. LA HAR-
pi?'-, mét uittreksels uit'hèt 
cómméntarium der psalmen1 

van den pater BÉRTMER, 
ibid , 1817, in 12.mo, van 
honderd 'zeven en tachtig1 

bladzijden, (de uitgave is , op; 
bevel van den schrijver geheel; 
bij den drukker gebleven). 
— 4.° De Tor dr e etc. (Over 
den adelstand en deszelf* 
oudheid bij de Franken), 
ib id , 1817, in 8.vo —. 5.° 
Extfait etc. l(l}ittreksel uit 
het boek van den heer BxiR* 
KB, over de Franschei om
wenteling)', ibid , 1819, in 
8̂ vo — 6.° Sur Louis etc. 
(Over LODEWIJKXIV.), i -
bid, 1820, in 8.vo — 7.° 
Jnstructions etc. (Qnderrig-
tingen voor eenen zondaar, 
door God getroffen, die zich 
bekeeren wil, uit het cóm
méntarium der psalmen van 
DAVID ontleend, door pater 
BovSIEit, dooreen verhaal 
gevolgd, van de bekeering van 
eenen ongeloovige (LA HAR-
PE) , die langen tijd een der 
beroemdsten in de philoso-



1Ö2 J O L.; 

phisclie secte en schrijver 
van dit verhaal tl>as)% ibid, 
1$20,,, in 8 «vo "JO£Y DE B E -
•vy, is daarenboven de uit» 
geyer. geweest van: 1.° Trai
te;etc,: {Verhandeling.over, 
de, ontstentenis dés regtver* 
voigS/^ door den. Beer MB~„ 
ZtEMET),';. nieuwe uitgave , 
vermeerderd met eene ver
handeling over hetzelfde on
derwerp van den voorzitter 
$ovxilJEB , 1 7 8 7 , in R.vo-,. 
2.° Oeuvresetc. (Werken over 
de reglsgeleerdheid van den 
heer BOUHTER , voorzitter 
met de fluweelen muts, aan 
het parlement van Dijon, 
lid van de Fransche akade-
mie / verzameld en in orde 
gebragt, met aanteekenin~ 
gen en bijvoegsels), 1787 
- - 1788, 2 di.n in fol, 

• *,.JfoMr D E F I . E U R Ï { Ó M E R ) , 
zoon van WIWCEM, geboren 
te Parijs, den 26 October 
1715. J o t ï DE FLEURY be
kleedde achtereenvolgend de 
posten van procureur-gene
raal en van advokaat-generaal 
in den grooten raad en bij 
het parlement van Parijs. 
In een' tijd, waarin mende 
grondslagen der godsdienst 
door gqddelooze voortbreng
selen v ondermijnde, toonde 
hij zich als de ijverige ver. 
dedigcr derzelve, en verde
digde baar niet even zoo veel 
kracht als welsprekendheid. 
Toen de abt CHAUVEMN eeni-
ge wijsgeerige werken aan 
het parlement had aange
klaagd , sprak JOJUY DE FLEU

RT den 9 April zijn eisch 
tegen (Je ontleding van BAX-
LE van den abt MARSY; te-t 
gen de geschiedenis van Qodi 
volk, van pater BERRUYER, 
en tegen de Christiade of 

• het Heroverdparadijs, eene 
soort van 'gewijden roman, 
door den abt BEAÜME, uit. 
JOLY- DE Fi.EqRY legde er 
zich minder op toe. omi 

"schrijver van de ontleding, 
dan den wijsgeer zelvenaan 

1 te randen. 'BAYLE , zeide hij, 
al te zeer bekend door zijne 
vrijheid van denken, ver
klaarde zich in de vorige 
eeuw dé verdediger van de 
twijfelleer en van de ongods
dienstigheid , de vriend van 
alle sekten, waaraan hij te 
gelijker tijd lof toezwaan, 
leert hij , om over alles zyn 
oordeel' te schorsen, omdat 
hij geenerlei zekerheid aan
neemt. Altijd op de wacM 
tegen de onverzoenlijke: vij
anden van zijne goddeloos* 
heden i verspreidt hij als ter 
sluik zijne dwalingen in de ar
tikels der Manichè'ërs, r*» 
litianen, der Marciomten^ 
der Pyrrhoniërs t enz- " a a 

de halfgeleerden er onover
winnelijke bewijzen tege»£ 
godsdienst in wane" t e v ' " 
den , verachten zij deze g 
hoorzame en voorzigtige' . 
den, die een wettig gebrn^ 
van hunne rede ro!™en'iat 

die met regt denkeri, « 
eene billijke rede tot hetg* 
loof geleidt, en dat een *»> • 
ver |eloof de rede voIniaaW 

enz. Ziedaar de schets ^ 
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het woordenboek van BAYLE. 
Het verdiende zonder twijfel 
in de vergetelheid te verval
len , waaruit het zoo vele 
andere schrijvers had doen 
te voorschijn komen. BAYLE 
had zoo vele dwalingen in 
de onmetelijke boekdeelen 
zamen gebragt, hij had de
zelve van alle kanten in 
de verschillende artikels, 
die dezelve zamenstellen ver
spreid. Het aanschaffen van 
zijne werken was moeijolijk, 
de lezing te langdradig, het 
gebruik niet zeer gemeen. 
De teksten, waarvan hij mis
bruik maakt, om der onge-
loovigbeid gezag te geven , 
waren als bij toeval en zon
der orde geplaatst. De moei-
jelijkheid om dezelve te vol
gen, om dezelve gezamenlijk 
te lezen, kon eene hindernis 
wezen voor de al te snelle 
vorderingen der goddeloos
heid. Een bedorven schrij
ver, ongetwijfeld een vijand 
van al het goede, leent op 
eene schandelijke wijze zijne 
pen aan de goddeloosheid. 
Hij biedt thans al dit vergif 
als in eenen beker aan, hij 
brengt de teksten onder ge
lijkluidende titels overeen. 
Hij verzamelt al de schan-
delijkheden, dëaanstootelijke 
geschiedenissen, de scheld
woorden en de godslasterin
gen van den schrijver, het
geen , bijna voor niemand 
begrijpelijk was, wordt voor 
ieder een verstaanbaar ge
maakt. Welke ergernis geeft 

XIII. DEEI» 

1 eene dergelijke ontleding, 
niet aan de zeden en aan 
<le godsdienst." Hij beoor
deelde vervolgens en met 
billijke gestrengheid de' Gfe-
tchiedenist van Qods volk* 
Terwijl' pater BERTHIER over 
dit boek en deszelfs schrij
ver sprak, had hij zich reeds 
aldus ujtgedrukt; » Hij her
innerde zich niet (pater BER-
RUYËR) , dat hij volgens het 
eenvoudigste , edelste, god
delijkste, heiiigmakendste 
boek werkte 5 hij vervalschte 
de eenvoudigheid van hetzel
ve, door den buitengewonen 
rijkdom van zijnen stijl: het 
edele door eene menigte beel
den en niet zeer passende 
uitdrukkingen, de goddelijk
heid door de vermenging van 
zijne eigene begrippen, de 
stichting door het verfoeije-
lijke gebruik om eene me
nigte van Evangelische les
sen enkel aan de Joden en 
aan de gebeurtenissen die 
hen betreffen , toe te schrij
ven. De advocaat-generaal 
was niet minder gestreng, 
ten opeigte van de Chrisii» 
ade, waarin de schrijver, 
zeide hi j , fcich aan de ge-
heele onstuimigheid zijner 
inbeelding overgevende, het 
Evangelie vermomt der God
heid, de taal doet spreken, 
welke de dichters in den 
mond van hunne goden leg
gen', in het verhaal der da
den van JESUS CHRISTUS on
betamelijke verdichtsels naar 
die der helden van VIBGI-

N 
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Ï.IDS afgeschreven, lascht. 
Op den eisch van den advo» 
kaat-generaal, volgde het 
vonnis, dat de drie hierbo
ven vermelde boeken véroor-
deelde, om doorbeulshanden 
verscheurd en verbrand té 
worden. Deri 23 Januari) 
1759, droeg JOLY DE FLEURT 
eetien anderen eisch^ voor, 
over acht slechte boeken ,' 
onder welke zich bevond: La 
Religiën etc* {De natuurlij
ke Godsdienst of de natuur-
lijhe wet\; (dit werk werd 
onder deze twee titels in het 
licht gegeven). VOLTAIRE, 
de schrijver van hetzelve, was 
er zeer over verontwaardigd, 
en zocht door bijtende he
kelschriften en door grove 
boerterijen, den advocaat-
generaal te vergeefs belag-
chëlijk te maken , die hem 
heviglijk had aangerand. JO
LT .DE FLEURT vervulde eer
vol de pligten van zijnen 
post. Hij was altijd de on
verzoenlijke vijand der wijs-' 
geerige gevoelens, waarvan 
hij de droevige gevolgen kon 
zien, en na de staatkundige 
stormen van Frankrijk door
gestaan te hebben, overleed 
hij den 29 Januarij 1810. 
Zijn zoon is de laatste pro
cureur-generaal van het par* 
lement geweest. 

. JON (DU). — JUNIUS. 

JONADAB, zoon van RE-
CHAB, uit het geslacht van 
JETHBO , schoonvader van MO-
BES t hielp SEUV om de ver-

eering van BAAI. uit te roei-
jen en maakte-zich door de 
heiligheid en dé gestreng
heid van zijn leven lofwaar
dig. Hij schreef aan zijne 
nakomelingen eene zeer ge
strenge levenswijze en moei-
jelijke verstervingen voor, 
tot welke de wet niemand 
verpligtte, maar die van zei-
ven tot een meer naauwkeu. 
rige én volmaakter waartie« 
ming der wet geleidden. Hij 
verbood hun het gebruik van 
wijn, van huizen , van ak
kerbouw en het eigendom van 
eenige geldmiddelen, hij be
val hun onder tenten te wo
nen. De leerlingen vanJo-
NADAB werden naarden naam 
van zijnen vader ReckabiM 
genoemd. Zij oefenden ge
durende meer dan'300 jaren 
den regel ui t , dien hij hun 
gegeven had. Toen in het 
laatste jaar der regering van 
JOACTHIM , koning van J««fl» 
NABUCHODONOSOR gekomen 
was, om Jeruzalem te bele
geren, werden.de/taW*; 
ten genoodzaakt, het veld̂ w 
verlaten en naar de stadIJ * 
rug te keeren, zonder ecii« 
hunne gewoonte van on«e 
tenten te leven, te verlaten. 
Gedurende het beleg, o»1 

ving JEREMIAS het bevel om 
de leerlingen van BEÖHAB^ 
laten gaan en hun wgnw» 
te zetlen, om te. d n ^ J 
De man Gods volbragt ?>l 

bevel,en toen hij hun dr» 
ken hacl aangeboden. " ^ 
woordden zij, dat z'J S. 
wijn dronken, omdat »" 

http://werden.de/taW*
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vader JONADAB het hun, yer-'' 
boden had. De profeet nam 
daaruit de • gelegenheid ., pm 
levendige ver wij tingen jiaji 
de Joden over hunne verhar
ding te doen. Hij Vergeleek 
hunne gemakkelijkheid, om 
<le wet van God te «overtre
den, met de strenge naauw» 
keurigheid, met welke de 
Rechabiten de bevelen der 
menschen in acht namen. De 
Rechabiten werden bij de 
inneming van Jeruzalem door 
de Chaldeërs gevangen ge
nomen ,, en men gelooft t dat 
na de terugkeejring uit de 
gevangenschap, zij aan de ; 
dienst van den tempel wer
den verbonden, dat zij er de 
bedieningen van deurwach
ters en zelfs van zangers on
der de Leviten in uitoefen
den. .De ondervinding heeft 
later nog duidelijker doen 
zien, dat menschen,aan bij
zondere regels en gebruiken 
onderworpen, door lessen en 
oefeningen, naar eene groo
tere volmaking afgemeten, 
tot de liefde en de oefening 
van de godsdienst gevormd, 
in het algemeen het geschikt
ste zijn tot de heilige be
dieningen. Zie NOKBERTUS 
(Heilige), en EÜSEBIÜS van 
Ver geil. 

JONAS, zoon vanAwUTHUs 
de I 5 e der kleine profeten, 
geboren te Gethepher, in den 
stam van ZABULON, leefde 
ten tijde van JOAS, JEROBO-
AM II. j koningen van Israël 

en ten ;ti|de van OZIAS , ko
ning van Jnda* God beval 
aan dezen profeet "naar Ni-
jipve, hoofdstad van he tAs -
syrische rijk, te gaan , om 
aan deze groote stad te voor
zeggen, dat God dezelve wil-, 
de vernielen. Daar JONAS de 
uitvoering eener zending 
vreesde., die hem gevaarlijk 
scheen, zoo nam hij devlugt 
en scheepte zich te Joppe 
i n , om naar Tharsn iadli-
cië te gaan . Daar zich eeris-
'klaps eene hevige storm ver
hief , wierpen de zeelieden 
het lo t , om te, weten , wie 
„de oorzaak van dit ongeluk 
was en het lot viel pp J O 
NAS. Men wierp hem in z ë e , 
opdat zijn dood het behoud 
der anderen mogt te weeg 
brengen , en dadelijk bedaar
de de storm. God zond een 
grooten visch , om JONAS in 
te zwelgen, die drie dagen 
en drie nachten in den buik 
van het dier bleef. De visch 
wierp hem alstoen aan strand 
der zee , en nadat de pro
feet een nieuw bevel had 
ontvangen, om naar JVinive 
te gaan , gehoorzaamde hij* 
De inwoners, verschrikt door 
zijne bedreigingen, deden 
boete, schreven eene alge-
meene ,vaste voor en de Heer 
vergaf het hun. Toen JONAS 
zag, dat God zijn vonnis , 
betrekkelijk de vernieling van 
JVinive, had ingetrokken , 
vreesde hij zeer voor eenen 
valschen profeet gehouden te 
worden , en beklaagde zich 

2 
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bij den Heer, die hem wel
dra het onbillijke zijner klag-
te deed begrijpen, door eene 
dier zinnebeeldige lessen, 
zoo geschikt, -om te onder
wijzen en te overtuigen. Om 
hem voor de hitte der'.zon 
te beveiligen, liet Hij in 
eenen enkelen nacht eene 
.plant groeijen, welke de 
Schrift een klimop noemt, 
«n die waarschijnlijk de Pal-
ma CSRisTt i s , welke hem 
veel schaduw gaf. Maar reeds 
den volgenden dag knaagde 
eene worm aan den wortel 
dezer plant, deed dezelve 
«itdroogen, en liet JONAS, 
even als vroeger , aan de ver
branding der zon blootgesteld. 
Deze gebeurtenis vermeer
derde de droefheid van den 
profeet, die in zijne over
matige smart wenschte te 
sterven. Toen zeide hem God, 
te zijner onderrigting, ^a t , 
» wijl hij bedroefd was, over 
het verlies van een klimop , 
dat hem niets gekost had, 
hij niet verwonderd moest 
zijn , zijne gramschap,te zien 
bedaren, ten opzigte van ee
ne groote stad, in welke meer 
dan 120,000 personen waren , 
die het goede van het kwa
de niet wisten te onderschei
den." JONAS kwam uit Ni-
nive in fudea terug, en de 
heilige EPIPHANIUS verhaalt, 
dat hij zich met zijne moe
der naar de stad Sar begaf, 
alwaar hij zich tot aan zij
nen dood in 761 vóór J. C. 
voorgevallen, ophield. De .. 
Prqfetiè'n van JONAS zijn ia J 

hét Hebreeusch, en bevatten 
vier hoofddeelen. Er zijn 
mythologisten, die beweren, 
dat de fabel van ATSDROMEBA 
naaf de geschiedenis van JO
NAS verzonnen is: zonder iet« 
•over1 déze gissing in het bij» 
«onder te beslissen, kan men 
zeggen, dat bijna de gehee-
lé fabelleer, en zelfs het fa
belachtige gedeelte der oml« 
geschiedenis, ait de heilige 
Schrift ontleend is. (Zie 0. 
MIONEUS). JONAS, in dezes 
geworpen, :om zijne natuur-
genooten te redden, door den 
visch ingezwolgen, en den 
derden dag-weder uitgewor
pen , i s , aelfs volgens het 
Evangelie, het afbeeldsel van 

J . C. Hij is het ook nog 
daardoor 'dat hij deeemge 
profeet i s , welken God aan 
de Heidenen heeft&*on

x
m' 

(Zie JOZEF , zoon van JA*» 
:«h REBEKKA). De geleerd 
hebben zeer getwist over den 
visch, die JONAS i n « ' 
Men heeft gezegd, dat net 
geen eigenlijke walvisch wj» 
wijl itoo er in de Midde-
landsche Zee geene «eMJ ' 
daarenboven de strot,oi « 
gorgel der walvisschen j» 
naauwis.dandateenmenscö 
er zou kunnen doorgaan.»"« 
migen zijn van gevoelen»"» 
de bewuste visch eene soo 

van haai of zeerob was; m 
het is waarschijnlijker, 
het eene orca was • d i e

 0, 
buiten het geslacht derg 
te warmbloedige zeevisscn 

gaat. Eindelijk heeft » * 
gezegd, dat het woord Wf 
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hetwelk in het algemeen hol* 
ligheid beteeken t , vooral, in 
de taal der H. Schrift, wel 
den muil van den walvisch 
kon te kennen geven , waar
in zeer groote holten zijn. 
En wat de Middellandsche 
Zee betreft» indien dezelve, 
tegenwoordig geene walvis-: 
schen bevat, kan zfl dezel
ve toch eertijds gehad heb-': 
ben, dé [Noord*Zee- bevat er 
evenmin) en echter heeft 
men er in 1617» te Sche-' 
veilingen een gevangen (*)., 
Eenige schriftverklaarders 
hebben geineend , dat deze^ 
visch wel bijzonder kon ge-? 
vormd zijn , door Dengenen, 
die dezelve alle gemaakt heeft' 
en beroepen zich op het woord 
praparavit, hetwelk in de» 
gewijden tekst voorkomt. 
Wat er ook van dit gevoe
len wezen moge, hetzelve 
is zeker redelijker, dan de 
ongerijmdheden welke een 
zekere monnik, THADDEUS ge
naamd , hoogleeraar te Bonn. 
én andere weetnieten,.wel
ke met dennaamvanschrffi* 
verklaarders:prijken, over 
dit onderwerp hebben uitge
kraamd. 

JONAS , bisschop- van Or-
lêans , in 842 overleden , 
liet twee zeer: geachte wer
ken na, te weten: Opvoe
ding der leehen en Onder* 

rigting van een Christen» 
koning f beide komen voor 
in liet Latijn in het Spici-
legium van D'AcBEtii* Er 
is van JONAS eene Verhan
deling over de wonderen * 
in de bibliotheek der kerk
vaders , en in 1645 , in T6iW>-

' afzonderlijk gedrukt, en ee
ne Verhandeling tegen CLAU-
mus , bisschop van Turin, 
en de beeldenstormers, aan 

; KAREI. den Kale opgedragen» 
Ofschoon hij het gevoelen 

.dergenen bestrijdt» die het 
• gebruik der beelden veroor-
: deëlen, keurt bij de veree
ring derzelve ; echter- ftiet? 
goed; Bet is daarom , dat 
BfcLlARMiNÜS waarschouwt, 
dat men zijn werk met be
hoedzaamheid moet lezen» 
» Men vindt er juistheid ,. 
noch in der redeneringen* 
noch in de- overwegingen , 
heeft een Criticus gezegd, 
doch in de plaats daarvan , 
koele boerterij en en beuze
lingen , zoo als hij bij voor
beeld schertst over het dub
belzinnige van denjnaamvan 
zijnen tegenstrever, hem zeg
gende, dat men zich niet 
moet verwonderen, dat hij 
niet regt op de paden der 
waarheid wandelt, wijl bij 
CLAÜDHJS genoemd wordt, 
dat volgens de Latijnsche 
woordgronding (CJCAÜDJUS) 
Kreupel i s : maar dit was 
3 

(*) Het ontbreekt hierin aan geene latere voorbeelden. 
Vertaler. 
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de smaak' van den tijd." De
ze prelaat was het voorbeeld 
der bisschoppen en het sie
raad der 6 e kerkvergadering 
van "Parijs, en van die van 
Diedenhoven. 

JONAS (JUSTUS), een Iu-
ferSche godgeleerde, een der 
eerste apostels van de zoo
genaamde hervorming, in 
1493 in Thuringen geboren, 
overleden irt 1555, heeftee» 
nige werken nagelaten, vol 
met de dwalingen van Ltr-
THËR, van wien hij een der 
vurigste leerlingen was: £hij 
was "de vriend van MELANCH-
THON, die hem principaal 
van bet collegie van Wit» 
temberg, en later deken van 
de universiteit dier stad 
maakte} 

JONAS of JON^B (Arnagri-
mus), een Uslandsche ster-
rekundige, leerling van Tv-
CHO-BRAHÉ, en coadjutor 
Van GrONDEBRAND BE T H O R -
Ï.AC, bisschop van Hola ia 
IJsland, wees dit bisdom, 
na den dood van GCONDEBRAND 
van de hand , zich met de 
predikahtsdienst der kerk 
van Melstadt te vrede» stel
lende, en overleed in 1619, 
in den ouderdom van 95 ja
ren , na een aantal 'werken 
in het licht te hebben ge
geven. De voornaamste zijn: 
1.° Geschiedenis en beschrijf 
ving van IJsland, Amster
dam, 1613, in 4to f met de 
verdediging van dat werk, 
belangrijk, om de geleerde 

aanmerkingen èn nasporin-
gen. Deze geschiedenis is 
in het Latijn» — %° Ided 
veri magisfratus, Koppen-
hagen , 1589, in 8.vo —» 3,° 
Leven van GONDEBRAXD DE 
TBÜRLACf in het Latijn, in 
4 to , enz. Hij betóeelt, dat 
IJsland eerst in het jaar 
874 der christelijke tijdreke
ning is bewoond' geworden, 

, en dat het bij gevolg het ou. 
;de Thulé niet i s ; maar men 
• • kan het zoo als zoo vele an« 
derè streken»; gekend heb» 

. ben, alvorens er inwoners 
in waren, in den ouderdom 
van 90 jaren, trad hij met 
een jong meisje op nieuw 
in den echt. [Hij' leverde 
een vervolg op* het Crytno-
ff ra; of de Geschiedenis van 
IJsland , waarvan de titel 
is: Brevis commentarkiie 
ïslandidX, 

JONATHAS, zoon vanSAÜIM 
is beroemd door zijne dap
perheid , en door dë stand* 
vastige vriendschap, die bij 
aan JÜAVID , tegen de belan* 
gen van z{jn huis , toedroeg 
Hij versloeg tweemaal «e 

Philistheërs, en zou oo°r 

SAÜD ter dood zijn gebragt» 
Wijl hij' tegen zijn verbod 
een hónigraat had gegeten. 
indien het geheeJe leger er 
zich niet tegen verzet haa. 
Toen de.oorlog eenigen «ja 
Jaarna tusschen de Bebreer 
en Philistheërs op nietiw ont
stoken was , legerden z>c" 
SAÜÜ en' JONATHAS op ««j 
berg Gelóoé, met het Het 
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van Israël. Zij werden- er 
bestormd, hunne troepen in 
de pan gehakt, enJONATHAS 
in net jaar 1055 vóór J . G-
gedood. Toen het berigt 
daarvan aan.DAVID werd me
degedeeld » vervaardigde hij 
eenen* lijkzang, waarin hij 
zijne geheele teederheid voor 
zijnen vriend aan den dag 
legt. JONATHAS is een be
wonderenswaardig voorbeeld 
»ier christelijke edelmoedig
heid en vriendschap. De 
roem van DAVID- verduistert 
de zijne,; eiï hij benijdt de* ' 
zelve niet. Ofschoon ver-
tnóédelijk- erfgenaam der 
kroon , neemt hij , ten kos* 
te zijner eigene belangen, i 
die van den onschuldig ver
volgde ter harte. [In het 
dichtstuk DAVID, door Lü-
CRETIA WlLHEMlINA VAN M E R -
KEN , Amsterdam , 1768, in 
4M vindt men de edele, on
baatzuchtige vriendschap tus-
schen JONATHAS : en D A V I D , 
mét de heerlijkste kleuren 
beschreven]. ' 

JONATHAS, zoon van § A -
MAA, neef van D A V I D , had 
de eer van een en reus van ne
gen voeten lang, en die zes 
vingers aan elke hand en aan 
eiken voet had , te dooden. 

JONATHAS, die men ook 
JONATHANofJOHANNAN noemt, 
zoon van JOÏADAS , en klein
zoon van E W A S I B , volgde 
zijnen vader op in de waar
digheid van hoogepriester der 

Joden, welke hy omtrent 40 
jaren bekleedde. Deze hoo-
gepriester onteerde zijne
waard igheid, door eenewree-
de en heiligschendige daad» 
Hij had eenen broeder, J E -
S-US genaamd, die door de 
bescherming van BAGOSES ,. 
veldheer van ARTAXERXES » 
tot het opperpriesterschap 
jneende te komen* JONATHAS 
werd er ijverzuchtig over; 
op eenen zekeren dag, dat 
de beide broeder» elkander 
in den tempel ontmoetten, 
werd het geschil zoo hevig, 
dat JONATHAS JES-US in de 
heilige plaats vermoordde. 

JONATHAS, bijgenaamd Ap~ 
phm'> een der grootste veld-
heeren , welke de Joden ge
had hebben, was. de zoon 
van MATATOIAS en broeder 
van JUDAS den Machabeër; 
na den dood van JUDAS werd 
hij met het bestuur belast , 
wreekte op de zonen van 
JAMBRI, den dood van JOAN> 
NES , zijnen broeder, trok 
vervolgens met zijn leger de 
J'ordaun al zwemmende door, 
en dworig BACCHIDES , Sy-
risch veldheer, die de Jo
den beoorloogde, om in het 
jaar 161 vóór J . C . den Vre
de te sluiten» Na de be
haalde zegepralen en den ge
sloten vrede , was zijne voor
naamste zorg, om, naar het 
voorbeeld van zynen broeder 
en zijnen vader , de afvalli
ge Joden te verbannen, en 
aan de godsdienst derzelvcr 
4 



Ih' ^mmrjmrfir . •———J&.—fftMÊLJêaf, JrSuï 

300 J Q M 

ouden luister terug ta geven. 
Door zijnen roem uitgelokt, 
streefden ALEXANOER BA&A 
en DEMETRIÜS S O T E R , die 
elkander het koningrijk Syrië 
betwistten,, naar het bond-
genootschap mét JONATHAS. 
Hij verbond zich aan de be
langen van den eers te , en 
nam bezit van het höoge-
priesterschap ten gevolge van 
den brief van dien vorst , 
welke hem die waardigheid 
gaf. Toen twee jaren later 
ALEXANDER B A L A , te JPtote-
maïs zijn huwelijk met de 
dochter dés Jkonings van .E-
gypte v ie rde , werd JONA
THAS er genoodigd, en ver. 
scheen er met eene konink
lijke pracht. DEMETRIÜS, 
die JBAIA opvolgde, beves
tigde hem in het hoogepries-
terschapf maar.,zijn goede 
wil duurde niet lang. Nadat 
JONATHAS hem had geholpen 
in het beteugelen van die 
Van AntiocAië, welke tegen 
hem aan het muiten waren 
geslagen, had DEMETRIÜS de 
erkentenis n i e t , welke hij 
voor eene zoo groote dienst 
schuldig was. Hij werd te
gen hem ingenoniên, en be
rokkende hem al het kwaad, 
wat in zijn vermogen was. 
JNadat DIODORÜS THRXPHON 
besloten bad, de kroon aan 
den jongen ANTIOCHDS , zoon 
van BALA, te ontweldigen , 
was hij er dadelijk op bedacht, 
onjzujhvan JONATHAS teont-
{?«"»;. Hij lokte hem naar 
rio(emaïgt nam hem verra
derlijk gevangen! en deed 

hem in boeijen klinken; na 
vervolgens eene aanmerk. 
lijke som van SIMON, als 
losgeld voor zijhen broeder 
getrokken te 'hebben j liet 
de trouwelooze hem in het 
jaar 144 vóór J . C , met 
zijne beide kinderen, om-
brengen. 

JONATHAS, een wever,uit 
het vlek Cyrene. Na de ver
woesting van Jeruzalem door 
TiT.cs,' zoon van den keizer 
VESPASIANUS, kocht hij een 
aantal Joden om, en geleidde 
dezelve op eenen berg, buo 
wonderen belovende, indien 
zij hem tot hun hoofd ver
kozen ; maar hij werd door 
CATÜIILÜS, landvoogd van 
Lydiëf in hechtenis geno« 
men. Deze verleider«eide, 
dat men hem tot dezen op
stand had aangespoord, en 
noemde den geschiedschrij* 
ver FiiAvius JOSEPHUS onder 
zijne medepligtigent Maar 
daar deze onschuldig wag» 
zoo werden de beschuldig")" 
gen van den lasteraar, die 
veroordeeld werd, 01» leven" 
verbrand te worden, niet i" 
aanmerking genomen* _ "e 

menigte bedriegers, die ten 
tijde van-de verwoesting va" 
Jeruzalem opstond, is eene 
zeer treffende vervulling der 
Voorzegging van J. C. •*"* 
mnlti pseudo-próphetiï >ur' 
gent et seducent m»it0'' 
M A T T . X X I V . 

JONCOUX (FRANCisdA MAR* 

GARETHA DE), MJ 1668 ge&»* 

http://TiT.cs,'
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ren, was" de dochter van 
eenen edelman uit Auvergne, 
en overleed in 1715, na zich 
onderscheiden te hebben, 
door hare verkleefdheid aan 
de religieuzen van Port' 
Boy al, en eene Vertaling 
in het licht te hebben gege
ven , van de Aanteekeningen 
van NICOLE (onder den naam 
van WENDROCK verborgen)» 
over de Provinciales, Deze 
vertaling is in4 dl.ninl2»mo 
gedrukt. [Mejufvrouw DB 
JONCOÜX had het Latijn ge
leerd , om het kerkelijk of
ficie te verstaan]. ....-.-• 

JONES (INIGO) , een be
roemde Engelsche bouwkun
stenaar, te honden , in 1572 
geboren, in 1652overleden , 
werd de VITRUVIUS van En
geland bijgenaamd; de ware 
smaak en de regels der kunst 
waren voor hem in Groot-
Brittannië bijna onbekend. 
Hij had Frankrijk, Duittbk-
land en Italië bezocht, en 
beoefenden langen tijd te Ve
netië, de meesterstukken 
van PALLADIO, waarover hy 
belangrijke Aanteekeningen 
heeft nagelaten, voorkomen
de in eene Engelsche ver
taling , in 1742, in het licht 
gegeven. Zijne voornaamste 
voortbrengsels zijn : de over
dekte Galerij der St- PAU-
zus-Kerk, de Beurs van 
Londen, het Gasthuis van 
Greenwich, de groote Zaal 
van het paleis van Wite-
hall, het paleis van lord 

PEMBROCKE , t&Wilson \Wilt-
shire). Hij was achtereen* 
volgend bouwheer der ho-
ningen JACOBÜS 1., KARELI. 
en KARET, I I . Het is vol
gens zijne teekeningen, dat 
de meeste der schoone ge
bouwen, welke men in En
geland ziet, zijn opgerigt. 

'.*• JONES (JOANNES), ookliE-
ANÖER DE J§AINT-iVlARTJN ge«i 
naamd, een Engelsche bene* 
diktijner, te Londen, in 1575 
geboren, volbragt zijne stu« 
dien in het collegie van den 
heiJigeh;JOANNES , aan de uni
versiteit van Oxford, Nog 
jong zijnde, verliet hij reeds, 
zijn vaderland , om in Spanje, 
de Catholijke godsdienst te. 
gaan omhelzen. Hij aanvaard
de het gewaad van den hei
ligen BENEIMCTUS , en verbond 
zich in de congregatie der 
Engelsche benediktijnen. Het 
was alstoen , dat hij zijnen 
naam in dien van LEANDEP. 
DE SAINT-MARTIN veranderde. 
Hij ging zijne studiën vol* 
brengen in het collegie der 
Engelsen en te Douai, en 
legde zich aldaar op de Oog-
tersche talen toe. Na vol-
bragte studiën , ontving bij 
den doctoralen hoed, en werd 
bijna gelijktijdig door zijne 
oversten met het onderwijs 
van het Hebreeuwsch en de 
godgeleerdheid belast: hij 
kweet zich op eene eervolle 
wijze van deze dubbele taak, 
en wist door de zeldzame 
hoedanigheden van zijnwi 
5 
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geest en van zijn hart , het 
vertrouwen zijner congrega
tie te verwerven. Hij was 
achtereenvolgend prioor van 
het klooster van Si» Waast, 
en president of algemeen 
overste van de Engelsche 
eongregatie zijner orde. Hij 
overleed te Londen in 1636* 
Hij heeft verscheiden wer
ken in het licht gegeven , 
die hem den roem van eenen 
aanzienlijken geleerde beeft 
verworven; zie hier de titels 
derzelve: l .° Bosetum ex* 
ercitionum spiritualium , 
Douat^ 1623. -~ 2.° Saera 
ars memoria etc; 1623, in 
8.vp — 3.° Coneiliatm la* 
eorum specie temis pugnan-
Hum 1otius seriptureB ,1623, 
in 8.*>.— 4-° Eene Uitgave 
van den Geschiedkundigen 
Spiegel van den Dominika-
ner VINCENTIUS DE BEAUVAIS , 
onder dezen titel: Bibliotltè* 
ca muniïi, seu SpeculumVix* 

CENTJI BELLOVACJEXS/S, 
1624, 4 dl." in iol. (Zie 
VINCENTIÜS WE BEAUVAIS). — 
5.° Eene ffitgave van het 
werk van ABNOBIUS, tegen 
de Heidenen, 1632, in S.w 
— 6.° Een&Üiigave der Vul-
gata ,•' met ophelderingen» 
kantteekeningén, aanmerkin
gen enz. en zijne eigene aan
merkingen: en verklaringen. 
Dezelve voert ten titel: Bi* , 
blia cttm g losga ordinaria a { 
Strabme fuldensi collecta :, 
etc, ete.,6 dl.» in fol,, 
J) ouai, 1617 en An (werpen, 
1634. — 7.° Eene Verhan
deling over de volmaaktheid 

der genade, in handschrift I 
gebleven. 

* JONES (de Bidder W»»-
LIAM), een der werkzaamste 
schrijvers en der geleerdste 
kenners van de Oostersche 
talen dezer laatste ' tijden , 
werd te Londen den28Sep« 
tember 1746 geboreru Daaf \ 
hij, nog zeer jong zijnde, 
het ongeluk had, zijnen va« ; 
der te verliezen, had hij 
eene zeer zorgvuldige opvoe* 
ding aan de bemoeijingeii 
eener verstandige moeder, te 
danken, die alles in het 
werk stelde, om zoo wel 
den geest als het hart va» 
haren zoon te vormen. Na 
even zoo- schitterende al* 
bondige studiën, werd JONES 
als doctor in de universiteit 
van #aj/0n?opgenomen. Maar 

hij werd weldra aan die ge
leerde school ontrukt, om de 
opvoeding van lord AWHORP» 
later graaf SPENCER te bestu* j 
ren. Na eenige jaren daaraan '• 
te hebben toegewijd. w y 
hij advökaat, en volgde de 
baliB met even zoo veel roem 
als luister. JONES had ver
scheiden reizen in Frankrijk 
gedaan, hij had zelfs zij" 
beroemden 'kweekeling naar 
Duitschland eri Italië ver
gezeld ,. en had zich met de 
nieuwere taleri bekend ge* 
maakt, welke hij met eve» 
zoo vele gemakkelijkbeid ai* 
zijne moedertaal sprak «« 
schresf; maar de beoefe
ning dier verse billende, tong
vallen had bijna, »><"* B6" 
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. kööt aan zijne geheel bepaal
de beoefening der Oostersche 
talen* Hij was bijna al de 
tongvallen derzelvemeester, 
en wist er» bij het vertalen 
derzelve de bevalligheid en 
zuiverheid van te behouden. 
In 1783 beroepen > om den 
regterpöst bij het hoog>ge« 

i regtshof van het fort Wil* 
Mam te Caleutta tèbëklees' 
den, begaf JÖNËS zich; met 
vreugde naar ge westen i' wel
ker tongvallen en schrijvers"', 
zoo veel aantrekkëlijks*voor 
hem hadden. Dé tijd , wel» 
ken hem de waarneming van 
zijnen post overliet, Werd 
aan wetenschappelijke naspo-
ringen toegewijd f en het was 
in deze studiën , -dat hij het 
ontwerp vormde, ©m te Val* 
ctytta, eene geleerde maat» 
schappij , ttaör de' wijze van 
die in Europa op te rigten. 
Het ontwerp werd in 17843 

ten uitvoer gebragt, en WII»« 
MAM JONES werd de eerste 
president van het geleerde 
genootschap van Caleutta, 
van die beroemde maatschap
pij , welker werkzaamheden, 
zoo nuttig zijn" geweest'-voör 
de letteren, de geschiedenis 

" en zelfs voor de godsdienst, 
welke door de leden dier 
maatschappij, krachtdadig te
gen de nieuwere tegenwer
pingen verdedigd is. Deme-
niorien dêr maatschappij van 

•Bengalen, zeer zeldzaam in 
Europa, maken 12 dl.n in 
4.to 0 f in 8.V0 uit. Het-eer
ste verscheen in 1788 en het 
laatste in 1816 in het licht. 

W I M J A M JONBSV die zich in 
eénen jeugdigen leeftijd ,nog 
eene lange reeks van roem
rijke jaren kon belooven, had 
niet lang genot van zijnen 
voorspoed en van zijne werk
zaamheden.; ?Door eene ont
steking aan de lever aange
tast, bezweek h i j , na een 
ziekbed van eënige dagen 
den 27 April 1794. Engeland 

: Verloor in bem een'der meest 
algemeen geleerden, waarop 
het zich kan beroemen. Niets 

: schijnt aan deze veelomvat-
: tende genie•• vreemd te zijn 
! geweest* beurtelings dien-
, t e r , regtsgeleerde»geschied
schrijver , heeft hij tevens 
nog'geschreven over de.' hei
lig* Schrift, Ae sterrekun-
d e , de tijdrekenkunde, de 

( natuurlijke historie en de 
oudheden. Hij was meer dan 
twintig talen meester, 'en 
schreef in acht derzelve met 
eene zeldzame sierlijkheid. 
Zijne Werken t na bijtten 
dood gezamenlijk uitgegeven, 
maken 6 dl.» in°4.to, of 13 
dlj> in 8 voruit: het 13e be
vat 'Zijne levensbeschrijving 
door ' lord TEINGMOUTH , a l
gemeen landvoogd van Ben
galen. De belangrijkste wer-
ken van JONES zijn : l*° Poe" 

\ sèos Asiatieaz commentari* 
: örum Hbri tese, Londen, 

1774, ïn 8.voEiscHHORt,diè 
er épne uitgave met aantee-
keningen van geleverd heeft, 
zwaait aan dit werk den groot-
steil lof toe. ~ 2.° Perzi
sche spraakkunst, urd."»-— 
3.° Geschiedenis van JSAJtrn» 
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SCHAB, lekend onder den 
naam van TBAIHAS-KOVLI-
XAN, in het Fransch in het 
licht gegeven, 1770, in4.to 

— 4.° De Vertaling van den 
Codex van MENOU. Dit werk 
biedt het volledige stelsel 
van de burgerlijke en gods
dienstige pligten der. Hin-
dus aan , en is zeergeschikt, 
om ons de Voorzienigheid te 
doen zegenen, die door het 
Goddelijke licht der openba
ring» ons aan de gedrogte-
lijke dwalingen, van het hei
dendom heeft onttrokken. 
Een aantal Vertalingen van 
Perzische stukken en een e 
menigte Verhandelingen, in 
de verzameling zijner wer
ken, of in de memorien der 
maatschappij van Calcutta, 
in het licht gegeven. ^ 

JONG (DE). *— Zie JUNIUS* 

JONIN (GIIBEBT), een je-
suitj in 1596 geboren, en 
in 1038 overleden , onder
scheidde zich door zijne be
gaafdheid voor de Grieksche 
en Latijnsche dichtkunde, 
en muntte vooral uit in het 
lierdicht. Men bespeurt in zij
ne gedichten, levendigheid , 
sierlijkheid, gemakkelijk
heid en somtijds ongedwon
genheid. Men heeft van hem: 
1.° Oden, Li/on, 1630, in 
16.W0 _ . 2.° Treurdichten i 
Lyon, 1634, in 12.™ — 3,° 
Andere Grieksche en Latijn
sche Gedichten, 6 dl." in 
8-vo, e n | „ i6, f f l0, 1634— „ 
1637. I 

« JoNsius (JoANNEsĴ teflo/. 
stein geboren » in den Woel 
zijner jaren?, in 1659 over
leden, is de schrijver: 1." 
Van eene geachte Verhande
ling over\de schrijvers van 
de geschiedenis der wijsbe
geerte , in het Latijn. Dos.-
NIÜS , die er te Jena in 1716* 
eene goede uitgave in;4.» 
van leverde» heeft dit werk 
tot op zijnen, tjjd.vervolgd. 
— 2° TrmtatttsdeSpartis, 
aliisqm nonnnllis» et de or-
dine H6roru«i AMSTOTJELIS, 
door GB^VIUS, in Syntag
ma dissertaiionum in het 
licht/gegeven. 

JORAM , koningvan Israël, 
na zijnen broeder OCHOSWS, 
in het jaar §96 vóór J. Cv» 

, was ;de zoon van AOHAB. "ö 
overwon, volgens de v<Jor" 
zegging van den profeet Eu-
SEÜS, de ,Moabiten,enwerd 
later door JBENADAP , koning 
van Syrië en Samtirië bele
gerd. Door deze belegering 
werd die stad tot zulk eenen 
hongersnood gebragt»dat een 
ezelskop er voor 80 sikke
len verkocht werd. Het w1 s 

alstoen, dat er eene treuri
ge gebeurtenis plaats ha°j> 
waarvan er wéinige voorbeel
den zijn. Daar eene vrouw 
met eéne andere overeenge
komen was»--.om n a r e j ! D * 
deren op te .eten, en te dien 

einde het eerste het>rege." 
ieverd had, zoo kwam «8 
aan JORAM regt vragen tegen 
de andere moeder, <iïe ffe 

gerde haar kind te g«vett* 
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Deze vorst, door zulk een 
onmenschelljke daad geheel 
ontmoedigd, deed zijne woe
de op EWSEUS losbarsten ,en 
zond lieden , om hemteont-
halzen. Maar daar hij over 
zulk eene ohregtVaardige daad 
weldra berouw gevoelde , liep 
•hij zelf, om de uitvoering 
derzelve te beletten ; en de 
profeet verzekerde hem , dat 
den volgenden dag op het
zelfde uur , het meel en de 
garst bijna voor niets zou
den te bekomen zijn. Deze 
voorzegging werd werkelijk 
vervuld. De Syrié'rs, door 
eenen plótselijken schrik be
vangen , namen - met groot 
gedruisch de vlugt, en lie
ten een en rijken buit in de 
legerplaats achter. Zoo vele 
wonderen bekeerden JORAM 
niet; hij ging voort de vreem
de goden te aanbidden. Toen 
hij eindelijk in eenen slag 
tegen HAZAÖL , opvolger van 
BENADAD , gekwetst was , liet 
hij zich naar Jezrahel ver
voeren. Hij werd aldaar in 
het veld van NABOTH, door 
JEHU , veldheer van zijn lé
ger , met pijlen doorboord , 
en zijn lyk in hetzelfde veld, 
voor de honden geworpen. 
Dit gebeurde, volgens de 
voorzegging van den profeet 
E t iAs , in het jaar 884, vóór 
i. C. 

JORAM, koning van Juda, 
volgde in het jaar 889 vóór 
*• C. op zijnen vader JOSA-
PHAT. Wel verre van zijne 
godsvrucht na te volgen, on» 

derscheidde h|j zich enkel 
door afgodische en wreede 
daden. Hij huwde ATHALIA, 
dochter van ACHAB , die de 
oorzaak van al de rampen, 
was, waarover uien onder zijn 
bestuur zuchtte. Naauwelijks 
was hij op den troon, of hij 
bezoedelde zich met den 
moord zijner eigene broeders , 
en der voornaamsten van zijn 
r i jk, ; welke JOSAPHAT hët 
meeste bemind had. Hij volg
de al de gruwelen na der 
koningen van Israël; hij rigt-
te altaren op aan de afgo« 
den , in al de steden van Ju-
dea, en spoorde zijne onder
danen aan , om aan dezelve 
te offeren. God, over zijne 
goddeloosheden verontwaar
digd , gedoogde den opstand 
der Idumeé'rs, d i e , sedert 
de overwinningen 'van J U 
DAS, steeds aan de koningen 
van Juda waren onderwor
pen geweest. De stai Lobna 
onttrok zich aan zijne gehoor
zaamheid , en wilde hem niet 
meer als vorst erkennen. De 
Philistèërs en de Arabieren 
deden eenen inval in Judea, 
alwaar zij alles te vuur en 
te zwaard verdelgden. JOBAM 
werd zelf door eene verschrik
kelijke ziekte aangetast, die 
hem gedurende twee jaren 
ongehoorde folteringen ver
oorzaakte , en die hem, zoo 
als de profeet E M A S voor
zegd had , in het jaar 885 
vóór J . C. deed sterven. Men 
hield hem van de begraaf
plaats der koningen versto
ken. 
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JORDAENS (JACOBUS) , een 
beroemde schilder der Vlaam-
sche school te Antioerpen 
in J 59-4 geboren, was de 
kweekeling van VAN OORT, 
met wiens dochter hij huw» 
de , en later van, RUBENS , 
aan wieni hij, door zijn kracht
vol , natu u rlij k en 1 iejfelij k 
penseel, ijverzucht inboe* 
zemde. Men zegt, dat R U 
BENS , uit vreèze van door 
hem overtroffen te worden, 
hem langen tijd bezig hield, 
em behangselpapier met'wa-
terverw te beschilderen, en 
dat hij daardoor zijn trotsch 
en krachtvol penseel zeer 
verzwakte» JORDAENS muntte 
in groote en koddige on
derwerpen uit. Hij ondernam 
alle soorten van schilder
werk, en slaagde, bijna in 
alle. Men bemerkt in zijne 
stukken eene volmaakte ken- ' 
nis van het licht-donker, 
Vele natuurlijke verbeelding 
en waarheid; het edele en 
verhevene ontbreekt dikwijls 
aan dezelve. Zijne voornaam
ste schilderijen zijn te Ant* 
werpen en in eenige andere 
Belgische steden. [Dikwijls 
heeft men aan RÜBÉNS eene 
der grootste schilderijen van 
JORDAENS toegeschreven; te 
weten JESVS CHRISTUS , te 
midden der leeraars. Hij 
heeft eenige zijner schilde
rijen gegraveerd, zoo a ls : 
1)e koopers uit den tempel 
verdreven; JUPITER door 
de geit AMALTBEAgezoogd * i 
enz.] Hij overleed in 1678. j 

JORDAN, overste der do« 
minikanen, itt het bisdom 
Paderborn geboren, bestuur
de zijne orde niet Wijsheid, 
«n deed de wetenschap en de 
godsvrucht in dezelve bloei-
jén. Op eene terugkomst van 
het Heilige Land, in 1237, 
kwam hij iti deZee bij Sata-
lie:, om het leven» Hij was 
het, die hét gebruik invoer. 
de om de Salve • ttegiw na 
de completen te zingen, wel? 
ke de dominikanen gedurende 
het geheele jaar zingen, ter
wijl men , volgens hetgewo-
ne gebruik beurtelings zingt 
Alma Redemptoris Malerj 
AveRegina c&lorums ReP' 
ha eau* en Salve• Eegina» 
Men heeft van hem eene ge
schiedenis van den oorsprong 
zijner orde, door pater Ec-
HARD in zijne gesc/iieden'S 
der dorninikaanscbe schrfl» 
vers opgenomen. 

JORDAN (RAYMUNDUS). -

Zie ÏDIOT. 

JORDAN (KAREI. STEP^' 
•HOS), te Berlijn'™ l/W» 
uit eene uit -Davphine oor
spronkelijke familie, gef 
ren, bekleedde het predik
ambt bij de zoogenaamde Her
vorming j was geheimr»aa 

van het groot Fransph di
rectorium, curator der uni
versiteiten, en ondÊr-pres1" 
deht van de aka'dem» »»B 

wetenschappen van Berlijn* 
alwaar hij in 1745 overleed. 
Zijne werken geven g«" 
groot denkbeeld van «H»en 
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geest. De voornaamste zijn: 
\.°llistoire etc. {Geschiede» 
nis eenér letterkundige reis 
door frankrijk , Engeland 
en Holland), met hekelen» 
de bij zonderheden doorzaaid , 
ïn 12-mo _ 2.° Recueil etc. 
(Letterkundige , wijsgeerige 
en geschiedkundige verza
meling) > in 12."">, waarin 
men eenige goede aanmer
kingen bij verscheiden beu
zelingen aantreft. Hij stond 
niet de vermetelste wijsgee-
ren van zijnen tijd in be* 
trekking {en was een der 
geliefkoosde letterkundigen 
van FREDERIK I I . ; hij gaf 
zijne Briefwisseling met dien 
wijsgeerigen koning in het 
licht. Dit is het 10e deel , 
der nagelaten werken van den 
koning van Pruissen.] 

* JoRDAN .(CAMILtUS), te 
Lyon den 11 Januarij 1771 
geboren, was de zoon van 
een zeer geacht koopman. 
Hij volbragt zijne studiën 
eerst bij de Oratoristen , ver« 
volgens in het seminarie van 
Saint - Irenée, van dat van 
Saint <• Sulpice afhangende. 
Deze tweede opvoeding, zou 
het vermoeden hebben doen 
ontstaan , dat JOEDAN zich 
tot den geestelijken staat be
stemde , te meer, daar hij 
de godgeleerde cursus ge
volgd had. Het is Op dit 
tijdstip, dat hij een vriend
schapsverbond aanging, met 
de heeren GERANDO , AUGUS
TUS PEBRIER , enz. dat zijn 
geheele leven duurde. Zich 

in 1788 te Grenóbte bevin
dende, was hij e r ; getuige 
van de eerste revolutionnaire 
pogingen, door de vergade
ring der staten van Dauphii 
né te Vizille, in het kasteel; 
van den heer r CLAMHUK 
PERRIER , zijnen moederlijken 
oom, in het werk gesteld. 
Twee jaren daarna, kwam. 
hij met zijne moeder te P « i 
rijs terug, op denoogenblik 
dat de omwenteling een ge* 

• ducht aanzien verkregen had. 
Hij was met ijver in de zit-
tingen der constituerende ver
gadering tegenwoordig, en 
kon alzoo over de verschil
lende punten, die men er 
verhandelde nadenken. JOR-
BAN was in het ouderlijke 
huis en in de tweecollegies, 
waar hij' in zijne godsdiensti
ge gevoelens versterkt w a s , 
opgevoed, alzoo toonde hij 
zich ook een der vurigste te-
genstrevecs van de burgerlijke 
constitutie der geestelijkheid. 
Hij gaf bij deze gelegenheid 
vele geschriften in het l icht, 
welke wij later zullen aan
halen , die in den schrijver 
vele kennis in de gewijde 
wetenschappen vooronderstel
len. Niet lang duurde het , 
of de gemeente van Parijs 
maakte zich van de geheele 
magt meester, terwijl de de
magogen van la Montagne, 
door hun geschreeuw en hun
ne bedreigingen de conven
tie beheerschten en bloed
dorstige besluiten uitvaar
digden. Hunne landvoogden 
plunderden en verspreidden 
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den dood in de provinciën; 
en de dag van den 31 Mei 
naderde» De stad hyon wil
de dit . vreesselijk jnk af
schudden en sloeg aan het 
muiten. JORDAN bevond zich 
in dezelve, en het was als-
toen, dat hij die mannelijke 
welsprekendheid, die kracht
volle inborst' ten toon spreid
de , waarvoor men eenen jon
geling van twee en twintig 
jaren, niet vatbaar rekende* 
In de vergaderingen der sec-
tiën, moedigde hij zijne me
deburgers aan , om de kete
nen te verbreken, welke de 
regeringloosheid hun wilde 
opleggen, en wekte hunnen 
moed, weder op, tegen de 
ontelbare Vijanden die hen 
kwamen bevechten. Hij liet 
bij gebrek aan geld de open
bare schatkisten vullen, dpor 
eene vrijwillige inteekening, 
waarvan de opbrengst dien
de , om de inwoners te wa
penen, en Lyon in staat van 
verdediging te stellen. Op 
den Moedigen dag van den 
29 Mei 1793, vocht hij met 
zijne medeburgers, en ver
trok weldra, nadat hij met 
eene zending 'aan het depar
tement van Jura belast was. 
Na een lang bombardement 
bezweek .Lyon, en om de 
bijl van den woesten C'ou-
THON en COLÜOT IÏ'HERBOIS 
te ontkomen, verwijderde 
zich JORDAN naar Zwitser* 
land, van waar hij met zijne 
moeder naar Londen vertrok. 
In die stad maakte hij ken
nis met de heeren MAIHOUET, 

L A L L Y , ToLENDAIi , CAZAIÈS 
en andere beroemde vlugte
lingen , alsook met de be
roemde Engelsche redenaars, 
ERSKINE , Fox en HOLUND. 
De dood van ROBESPIERRB 
en zijne medepligtigen, den 
9 thermidor (28 Julij 1794) 
ten uitvoer gebragt, voerde 
langzamerhand minder on
rustige tijden aan, en de 
heer JORDAN keerde in 1796 
naar Frankrijk terug. Het 
volgende jaar nog slechts zes 
en twintig jaren oud zijnde, 
werd hij in den raad der 
vijfhonderden verkozen, al
waar hij door zijne redeneer-
kundige talenten uitmuntte, 
en er nieuwe vrienden in 
de personen van de heeren 
RoYER - COM-ARD , BAKBÉ , 
M A R B O I S , BoiSSY D'ANGWff 
enz* verkreeg. Den 4 Jnnij 
sprak hij eene . redevoering 
voor de vuist uit, ter ver
dediging van Lyon, hetwelk 
men beschuldigde eene haard' 
stede van omwenteling• ee*je 

schuilplaats van moorde
naars en bandieten te zijn* 
Den 17 stelde hij zij" be" 
roemd berigt, over de p°* 
litie der godsdienstoefenm-
_ _ ° 1 - nntlT 

gen voor, en vraag 
voor 

dezelve eene geheele * r , j* 
heid, de herroeping der vroe
gere'wetten, zonder van «e 
priesters, noch eed, noCtl. 
verklaring, noch belofte a* 
te vorderen, en hij «""S 
daarenboven aan, op de her* 
stelling der klokken i« «* 
kerken, aoowel in <fe ste" 
den als op het land. De*e 
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voorstellen werden door de 
heeren PASTORET , ROYER-
COLLARD, BOISSY D'ANGLAS 
en andere leden begunstigd , 
doch zij werden slechts ge* 
deeltelijk aangenomen., en 
gaven aanleiding tot kwalijk 
geplaatste scherts en lompe 
spotternijen. Hij werd lid 
der commissie, die door mid
del van den heer DUISRUFX, 
de herroeping der verbanning 
en andere strafwetten tegen 
de priesters gerigt, voorstel
de. Den 18 Junij sprak hij 
met zijne gewone geestkracht 
tegen het directorium, dat 
troepen tegen de hoofdstad 
in aantogt deed trekken. Hij 
drukte zich te zelfden tijd 
u i t , tegen de factie van Ör~ 
lèans, die hij beschuldigde 
van de geheime drijfveder te 
zijn, die dien der Jacobijnen 
en anarchisten in beweging 
bragt. Daarenboven dwars
boomde de raad der vijfhon
derden , de willekeurige be
sluiten van het directorium, 
dat eenen slag voorbereidde, 
en had te dien einde troepen 
in Parijs doen komen. Den 
18 fructidor (5 September 
1797) ten vier ure des mor
gens , loste men het alarm-
geschut, al de militaire pos
ten werden door de nieuwe-
lings aangekomene troepen, 
onder het bevel van AUGE-
REAU bezet. De wacht van 
het wetgevend ligchaam voeg
de zich op de zijde van die 
van het directorium: ABGE-
REAÜ rukt aan KAMEL, be=» 

XIII , DEEL, 

velhebber der grenadiers van 
het wetgevend ligchaam, en 
verdacht van tot de bende 
van ÈROTTIER en LAVILLE-
HEÜRNOIS te behooren, de 
epauletten af. De zalen der 
beide raden worden ingeno», 
men en de toegang tot de
zelve verboden. Men beroept 
de afgevaardigden in de 
school van gezondheid , en 
degenen die erkend zijn van 
de bedoelingen van het di
rectorium te weerstreven, 
worden in hechtenis geno
men. De bewindhebbers en 
de twaalf overheidspersonen 
van het departement, worden 
in hunne bedieningen ge
schort* CABNOT ontsnapt uit 
het Luxembourg, terwijl JOR-
DAN , die den 18 Juljj de 
vijandelijke bedoelingen van 
het directorium had te ken
nen gegeven , van alle Jkan-
ten vervolgd wordt. Het ge-" 
lukte aan de vereenïgde zor
gen van de heeren DE G E -
RANDO , TABARIÉ der mevrou
wen VANEÜR en GRIMALDI:', 
hem aan de navorschingen 
van de politie te onttrekken. 
Hij vond eene schuilplaats in 
het huis van mevrouw G R I - , 
MALDI | en , in geval van een , 
huisbezoek, kon hem eene 
in het plafond aangebragte 
opening, aan de blikken Aes 
huurlingen van het directo
rium onttrekken. Daags na 
den 18 fructidor vaardigde 
hij een Berigt aan zijne 
lattgevers uit, over de ge
beurtenissen van dien dag. 

O 
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JVa verloop van twintig da
gen vond de heer DE GÈRAN-
JQO niet zonder gevaar, het 
middel, om hem uit zijn ver
blijf te doen komen, en hem 
naar Bazel te brengen; van 
daar begaven zij zich naar 
Aeuchatel, en bij déze stad 
was hij op het punt van in 
hechtenis genomen te wor
den , maar hij werd nog ge
red door zijnen standvastigen 
vriend den heer DE GERANDO. 
Hij schreef toen zijne Ver
togen tegen den 18 fruè-
tidor. Hij begaf zich ver
volgens en achtereenvol
gend naar Ztedóen, Turin-
gen en Weimar't waar hij 
den heer MONNIER, oud af
gevaardigde der staten-ge« 
neraal ontmoette. Eenigen 
tijd na den val van het di
rectorium en de oprigting 
van het consulaat, kwam de 
heer JORDAN weder in Frank" 
rijk t e rug , vertoefde ver
scheidene maanden te Gre-
noble en begaf zich te Pa-
rys weder naar zijnen ouden 
vriend den heer DE GERANDO. 
Hij ging dikwijls den heer 
NECKER , in zijn Justhuis van 
Saint-Ouen, tot hetwelk me
vrouw STAè'ii hem den toe- j 
gang aan boed, bezoeken. Het 
is in dit h u i s , dat hij de I 
vriendschap van den heer 
MATTHEÜS DE MONTMORENCY 
won, en dat hij zich bij de 
partij voegde, die tegen het 
consulaat was. BONAPARTE , 
door de nieuwsgierigheid ge
dreven , had den heer N E C 
KER een bezoek gegeven. Het j 

scheen, dat hij zijne talen
ten niet bewonderde, zoo 
lang door zijne dochter ge
roemd , en de oude minister 
als ook mevrouw STAé'i.wa« 
ren er hevig door gestoord. 
Toen riten begon te spreken 
van het levenslange consulaat 
aan BONAPARTE op te dragen, 
gaf de heer NECKER eene ' 
Brochure tegen dit ontwerp \ 
in het l icht , en de heer 
CAMILLUS JORDAN stond zij
nen nieuwen vriend besten* 
diglijk b i j , door in hetzelfde j 
j aa r ' 1802 , een geschrift in j 
het licht te geven , getiteld: j 
Ware zin van de VolkssleM j 
over het levenslange Con- ! 
sulaat. Men nam deze Bro
chure in beslag, en deneer 
DÜCHESNE, die men geloofde 
er de schrijver van te zijn, 
werd in hechtenis genomen', 
het was alstoen, dat JORDAN 
zich noemde, en hg werd j 
geenszins verontrust. Een 
man , die zich openlp tegen 
den afgod van den dag uitge
drukt had, kon geenegelnK-
kige kans afwachten. Voor ; 
het Overige zedig en vastw 
zijne grondbeginselen > was 
JORDAN niet voor de rol van 
kuiper, noch voor dien van 
vleijer geschapen. Hij begat 
zich naar Lyon, huwde m 
1805, en hij werd vervol- . 
gens in de akademie van aio 
stad opgenomen. Hij was 
lid van den municipalen raad j 
in 1814, bij de inkomst der i 
bondgenooten te Lyon} eB 

den 30 Maart verkoos men 
hem. tot een der drie a%e" 
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vaardigden, aan den keizer 
van Oostenrijk, 'diejte Lyon 
zijne verblijfplaats had, ge
zonden, om eenige verzach
tingen in de requisfrié'n te 
verzoeken, die op de stad 
Lyon drukten. Men gelooft 
niet te min, dat het ware 
oogmerk van deze zending 
w a s , om het gevoelen des 
keizers, ten opzigte der 
BOURBONS te , doorgronden , 
die Frankrijk reeds gena
derd waren. De afgevaar
digden ontvingen een zeer 
goed onthaal, maar men ant
woordde met eene zeer groote 
achterhoudendheid op hunne 
staatkundige vragen. Bij de 
terugkomst te Lyon, was 
hij den 8 April in de zitting 
van den municipalen raad, 
die LODEWUK XVI I I . uit
riep , en hij werd lid van 
het gezantschap , bestemd om 
den eed aan de voeten van 
dezen vorst te komen afleg
gen. Bij bevelschrift van den 
IS Augustus deszelfden jaars 
1814 verkreeg JORDAN brie
ven aan adeldom, de graaf 
van ^r/ow(IaterKAREi.X.,) 
benoemde hem bij zijnen door» 
togt te Lyon., tot ridder van 
het legioen van eer. BONA
PARTE (in 1815), te Cannes 
geland zijnde, en op Parys 
aantrekkende, was JORDAN 
de laatste, die op de aan-
nadering van NAPOLEON, de
zen vorst verliet, toenmaals 
genoodzaakt} om het erfland 
zijner voorouders , waar hij 
eens regeren moest, te ont-

O 

vlugten, In Augustus 1815 , 
tot voorzitter van het k iës -
kollegie van Lyon benoemd t 

kon hij dien post niet be« 
klëeden , uithoofde van zwak
heid en huisselijke zaken. In 
het volgende j a a r , zond hem 
de municipale raad van Ly
on , naar Londen, om bij 
het Engelsen bestuur de be
taling van een legaat van 
groote waarde, aan de genoem
de stad gedaan , door den ge 
neraal MARTIN , een Lyon-
nees , die in Oogt'Indiè'ovev-
leden w a s , waar hij eene 
groote fortuin verzameld had , 
terug te eischen. In het
zelfde jaar werd hij door het 
departement van Ain, tot l id 
van de kamer der afgevaar
digden henoemd, stemde be-
stendiglijk met de meerder
heid van het vorige jaar . Hij 
verdedigde met nadruk dé 
wet der verkiezingen van 
1817, ondersteunde vervol
gens , het artikel van het 
budget; »inhoudende dat de 
domeingoederen, die der 
geestelijkheid en der religi-
euse genootschappen er. me
de onder begrepen, aan da 
amortisatie-kas zouden ver
pand worden» Hij drukte 
zich in dezelfde zitting u i t , 
voor het uitstel van nog een 
jaar der persoonlijke vrijhe
den en die der drukpers. Oen 
4 December 1816, werd hij 
tot staatsraad benoemd, ter 
vervanging van den heer B E -
NOIST, en in het volgende 
j a a r , trad h(j in den raad 

2 
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der ministers, waarin hij 
deel nam aan de verhande
lingen over het concordaat. 
In de zitting van 1817, vraag
de hij ten tweden male, dat 
men de opschorting der vrij
heid van de drukpers, een 
jaar verlengde; maar van 
dien oogenblik af, ondergin
gen zijne gevoelens eenige 
veranderingen. Muitelingen 
hadden den algemeenen vre
de te Lyon, en in het de
partement geschonden , het
welk van wege het bestuur 
gestrenge maatregelen had 
gevorderd. De heer JORDAN 
verhief zich tegen deze maat
regelen , die hij veeleer aan 

.eene bijzondere wraak toe
schreef, ten yoordeele van 
welke men het gouvernement 
bedrogen hadw Kort voor dit 
tijdstip j had hij tegen het 
gebrek van openbaarheid van 
de leèriingen des ministers 
van financiën gesproken. Hij 
verhief zich tegen hetzelfde 
gebrek , ten opzigte van den, 
minister van policie. Zonder 
wellïgt te ontdekken en zich 
verbeeldende het charter te 
verdedigen , was CAMiMiiis 
JORDAN, te Veel tot de par
tij der oppositie genaderd, 
die geene middelen spaarde, 
om hem tot hare zijde over 
te halen. Wij gelooven ech
ter , dat JORDAN , nieuwe ge
voelens aannemende, zich ter 
goeder trouw bedroog. In 
1818, werd hij door hetcol-
legie van Airi, waarvan hij 
het voorzitterschap had waar
genomen , op nieuw verko

zen. Hij had toegèbragt onl 
een ministerie te vormen, 

[. naar het verlangen der mcer« 
derheid, ook stemde hij in 
deze zitting enkel ten gunste 
van de ministers. Het was 
niet hetzelfde in de zifting 
van 1810} hij sprak er tegen 
het stelsel der ministers, met 
betrekking tot de verkieïin-
gen, maar deze hadden de j 
meerderheid die hen onder- f 
steunde. Gedurende deze on- \ 
stuimige vergadering, bele
gerde eene talioóze menig» 
het paleis der afgevaardigden; 
er ontstonden hevige geschil-
Jen tüsschen de verschillen' 
de partijgangers en men werd 
ged won gen, om tegen werken- ; 
de middelen aan te nemen. Pe | 
onlusten openbaarden zich op 
eene duidelijker wijs, m 
de maand Junij. Men merk-
te óproerige bijeenscholtngeii 
op, vooral aan de poort-M. 
Dénis, in de voorstad M- • 
Aritoiw, en die de gewa
pende magt alleen in sfaat 

was , te verstrooijen. v*™ 
onlusten gaven aanleiding tot 
vele beschuldigingen, gedeel
telijk voor het hof vanassi-
ses te Parijs voorgedragen. 
CAMILLDSJOEDAN, verscheen , 
er als getuige en scheen «e 
tegenwerkende maatregel^ 
af te keuren; deze onlusten» 
zoo als hij zulks reeds op ^ 

tribune gedaan had , a an . . , j f l 
agenten van het'ministerie j 
bestuur, en aan die der p ? 
licie toeschrijvende. J " " ^ 

, ,'' i . . . .L.««mi-hte» 
werd, zoo als! hij te wachte» 
had, ua de zitting van 1819» 
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van dé lijst van den staats
raad geschrapt, maar hij be
hield den titel van honorair 
raadsheer. Hoewel reeds 
z i ek , was hij bij de zittin
gen van 1820 tegenwoordig, 
en in de verhandelingen , die 
het ontwerp van een adres 
aan den koning te weeg brag-
ten ,; beklom hij op eene pijn
lijke wijze en voor de laat
ste maai de tribune, alwaar 
hij in eetten zeer gematigden 
geest ten voordeele der op
positie sprak. Den 14 Mei 
verergerde zijne ziekte, en 
veroorloofde hem echter zoo 
als naar gewoonte , afgevaar
digden , zijne vrienden, te ont
vangen» Daar hij zijn einde 
Voelde naderen , bereidde hij 
zich voor als een Christen; 
en Welke ook zijne laatste 
staatkundige gevoelens ge
weest zijn, toonde hij zich 
altijd gehecht aan de gods
dienst; men zag hem dik
wijls in onze kerken, zelfs 
óp de niet geboden vierda
gen. Den 19 Mei had hij 
vier bladzijden van eene re
devoering over de we t , be
trekkelijk de kerkelijke ge
stichten, gedicteerd, hij kon 
dezelve niet eindigen; een 
priester uit zijne parochie , 
kwam hem bezoeken en dien
de hem het heilige oliesel toe. 
Hij stierf denzelfden dag den 
19 Mei 1821 , in den ouder
dom van 52 jaren. Niet al
leen de leden der oppositie, 
Maar de heeren DE BONA^D , 
M A T T H E U S DE MoNTMORENCy , 

o 

LAtLY ToKENDAttj waren bij 
zijne Iijkplegtigheid tegen
woordig. Hij heeft kinderen 
en vier broeders nagelaten ,. 
onder welke de heer AUGUS-
TINOS JORDAN, directeur bij 
de afdeeiing van kerkelijke 
zaken , bij het ministerie van 
binneniandsche zaken, en de 
pastoor van JSotre-Damevan 
Rouanne», Men heeft van hem 
de volgende werken: 1.° Let
tre etc. (Brief• aari den heer 
LAMOURETTE , zich bisschop 
van Rhórie en Loire, en me-
tropolitaan van liet Zuid* 
oosten noemende), Lyon, 
1792 , in 8.VO-; ( m e t den heer 
DE GERANDD'). Deze brief 
over de herderlijke onder-
rigting van den heer LAMOU
RETTE, is van den 16 Juli};, 
en de heer JORDAN , bestrijdt 
dezen constitutionnelen bis
schop, door afdoende rede
neringen en aanhalingen. Bij 
het vervolg van den brief 
vindt men twee naschriften , 
de eene over de verheffing 
van den heer LAMOURETTE , 
het andere over zijn mande
ment van den 16 September. 
— 2.° Histoire etc. (Ge» 
schiedenis der bekeering van 
eene Parysche vrouw), Pa
rijs, 1792, in 8.vo Deze 
fabel met een bewonderens
waardig talent geschreven, 
stelt eene vrouw voor, eerst 
met de omwenteling inge
nomen , doch die er weldra 
eene walg van heeft. Dit 
geschrift is evenzeer tegen 
de constitutionnele kerk ge-
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rïgr. — 3.° ÏM lm etc. (De 
wet en de godsdienst, op de 
onlusten in de kerk van 
Frankrijk voorgevallen ge. 
wroken), Parijs, 1792, in 
8;Vo Hét is èerië nadrukke
lijke reclamatie tegen de ver
volgingen der revolutionnai-
ren , jegens de Catholijken , 
aan hunne wettige herders 
gehecht. Dit geschrift is on
derteekend , De burger Si-
arpy. — 4.° Discours etc. 
(Eedevoering over de vrij
heid , de policie en de uitoe
fening der eerdiensten in den 
raad der vijfhonderden uitge
sproken ,jaar V), (1797). — 
5." Vrat sens etc. {Ware zin 
van de volksstem over het 
levenslangeconsulaat), 1802 
in 8.v° JORDAN , heeft in het 
dagblad getiteld: TAbeille, 
(1820— 1821) eenige frag-
inenten van KLOPSTOCK en 
van SCHILLER , in proza ver
taald doen plaatsen; men 
vindt ook redevoeringen van 
JORDAN in eène verzameling, 
die ten titel voert: Choix 
etc. (Reuze van berigten, 
gevoelens en verhandelingen 
op de nationale tribune te 
Pary's uitgesproken), Ey-
mery, (1819 — 1822), 2 
dl." in 8.vo, Niets doet de 

f ;evoe!ens over de om went e-
ing van den heer JORDAN, 

beter kennen dan eene bro
chure te Londen, in 1798 .• 
gedrukt tot titel hebbende: j 
RORBSPIERRE etc. {ROBES-
PIERRE aan de broeders en 
vrienden, en CAMILLUS N 
JORDAN aan de wettige zo- II 

nen der monarchie en der 
kerk). Het is een schotschrift 
niet alleen tegen EOBESPIER-
RE maar ook tegen JORMN, 
dien men goedvindt, om er 
op eene belagchelijke wijze 
te doen spreken, 

JORDANS Of GïOBDANO (E*U-
CAS) , een schilder, bijge
naamd Fra-Pesto, uit hoof
de van de snelheid, niet wel
ke hij werkte, werd te Na
pels 'in 1632 geboren. PAU-
LUS VERONESTJS was het voor
beeld, waaraan hij zich het 
meeste verbond. De koning 
yan Spanje, KAKEL II . , r^P 
hem tpt zich, om het &' 
kuriaal te verfraaijen. De 
koning en de koningin schep
ten er vermaak in, hem te 
zien schilderen, en lieten 
hem altijd in hunne tegen
woordigheid zich dekken. 
JORDANS had eène vrolijke 
inborst en wist het hot (loof 
kwinkslagen te vermaken. 
De ongedwongenheid en be
valligheid, waarmede hij hè' 
penseel behandelde, werd 
door iedereen opgemerkt. 1W 
koningin sprak hem eens 
over zijne vrouw, en be
tuigde haar verlangen» om 
haar te kennen. De schilder 
stelde haar dadelijk voor» 
in de schilderij, die voor 
hem was, en liet haar af
beeldsel aan hare majesteit 
zien, die te meer verwon
derd was, daar zij zijn»00'' 
nemen niet begrepen naa. 
Deze vorstin maakte dade
lijk haar parelsnoer los» e» 
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gaf het aan JORDANS voor 
zijne echtgenoote. De ko
ning toonde hein eens eene 
schilderij' van BASSAN , waar
van het hem zeer speet den 
tegenhanger niet te bezitten ; 
weinige dagen daarna gaf 
JORDANS ep eene aan den 
koning ten geschenke, wel
ke men meende van de hand 
van BASSAN te zijn, en men 
werd eerst uit dien Waan 
gebragt, toen JORDANS deed 
zien , dat het stuk van hem 
zei ven was» Zoo ver ging 
de begaafdheid' van dezen 
kunstenaar, dat hij naar wel
gevallen alle beroemde schil
der» kon nabootsen. De ko
ning, die hoe langer zoo 
meer toegenegenheid voor 
JORDANS opvatte, benoemde 
hem tot ridder. Na den dood 
van KA REL I L , keerde hij 
naar zijn vaderland terug, 
alwaar hij in 1705 overleed. 
Zijne voornaamste werken 
zijn in het Eskuriaal, te 
Madrid', te Florence en te 
Home. Zijne schilderijen zijn 
al te talrijk, dan dat dezelve 
niet onnaauwkeurig zouden 
zijn; maar hg heeft er eenige 
nagelaten , die zeer volledig 
en bevallig zijn. 

JORDANÜS BRUNUS. — Zie 
BUUNUS. 

JORNANDÈS , bisschop van 
Ravenna, een oorspronkelij
ke Goth, was secretaris van 
den koning der Alanen, in 
Italië, onder het keizerlijke 

bestuur van JÜSTINIANOS , du» 
leefde hij in 552. Hij om
helsde het Christendom ,, en-
verkreeg den bisschöppelij-
ken stoel van Ravenna. Zie
daar alles, wat men van zij
ne geschiedenis weet. Men-
heeft van hem twee werken,, 
waarvan het eene ten titel 
voert: De rebus gothicis;, 
dit is de geschiedenis der 
Gothen, tot aan het bestuur 
van VÏTIGES ; dezelve komt 
voor in de Bibliotheek der 
Kerkvaders, en komt zoo 
zeer overeen met de Gre-v 
schiedenis der Gothen door 
CASSIOOOBUS , dat men zich 
verbeeldt, dat zij slechts een 
kort begrip derzelve i s . Het 
andere is getiteld: De ori
gine mundi, de rerum ét 
temporum successione, 1617, 
in S.vo; dit is eene beknopte 
geschiedkundige tijdreken
kunde , tot op zyn tijdvak, 
en komt evenzeer in de Bi
bliotheek der, Kerkvader» 
voor. In dit werk heeft JTOR-
NANDÈS veel van FtORus ont
leend, zonder hem aanteha-
len. Deze schrijver is daar
enboven al té partijdig, voor
al in de plaatsten, waarin 
hij over de Gothen spreekt. 
[Het werk van JORNANDÈS 
getiteld: De originimundi, 
is ook te Bazel in 1531 ge» 
drukt , en komt in verschei» 
dene geschiedkundige ver
zamelingen , en in de His
tories August ee script ores 
van GRUTERES voor"|. 

o<t 
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JORTIN (JOANNES), een An-
glikaansche godgeleerde te 
Londen, in 1698 geboren, 

'overleed in 1770, in dezelf
de stad, waarin hij aarts-

- bisschop was geweest: hij 
was achtereenvolgend, ka
pellaan , en prébendaris van 
«t. PAL'LUS , en predikant 
van liensington geweest. Hij 
bragt zijn geheele leven door 
«net het schrijven en uitge
ven van werken. De voor
naamste zijn: l.6 Leven van 
EIIASMVS, Londen 1758 , in 
4.to — 2.°'Aanmerkingen op 
de werken van ERASMVS , 
met eene Bijlage, 1760, in 
4.w in 1807, in 2 dl.nin 
8.vo herdrukt: dit is ;een 
vervolg op het voorgaande 
werk. — 3.° Aanmerkingen 
op de oude en nieuwere 
schrijvers, 1731;, 2 dl.n in 
8.vo — 4.° Verhandelingen 
óver verschillende onderwer
pen, 1755, in 8.vo ^_ 5.° 
Aanmerkingen op de, Ker, 
helijke Geschiedenis, 1751 , 
in 8.vo; een werk, onderno
men , om er de sekten-voor-
óordeelen in uittekramen. — 
6.° Leerreden over de waar
heid der Christelijke Gods
dienst, 1730. Dezelve zijn 
alle in het Engelsch geschre
ven. In 1773 is er «ene 
uitgave der Volledige wer
ken van JoRTiif in het licht 
verschenen. 

JOSABETH , vrouw van den 
"oogepriester JOÏADA , redde 
JOAS, van den moord, die 
ATHALIA, ten opzigte van de 

prinsen nit het bloed van j 
DAVID pleegde. — Zie Jöxs. j 

JOSAPHAT , zoon en opvol» 
ger van ASA',. koning van ! 

Juda , in het jaar 914 vo'o'r 
J. C. was een der godvruch-
tigste vorsten van dat rijk. 
Hij roeide de afgodendienst 
uit , en zond Levieten en 
leeraars naar al de gewesten 
van zijn gebied, ten einde 
het vóik, in al datgene, wat 
de godsdienst betrof, te on« 
derwijzen. Hij verbeterde 
ook de misbruiken , die in 
de burger-en krijgsmagt ge
slopen waren. De II. Schrift 
verwijt toch aan dezen god-
vruchtigen vorst, zijnen zoon 
JOBAM mét ATHAMA, de doch
ter van ACÏIAB, die de on
dergang van zijn huls was, 
te hebben doen huwen, en 
met dienzelfden ACHAB» deri 
oorlog tegen de Syriers te \ 
hebben ondernomen. Deze j 
oorlog was noodlottig» de } 
koning van Israël werd er f 
in gedood. Toen JOSAPHAT 
den misslag erkende, dien 
hij , door de ondersféuning 
van dezen goddelooze na» | 
begaan , vergoedde hij den* 
zelven door nieuwe werken • 
van godsvrucht. Maar "U | 
sloot eeïi riieuW bohdgenood- [ 
schap met OCHOSIAS , koning 
van Israël, en God waar-
schouwde hem door Eiiié'zËB» 
dat Hij er hem voor straffen 
en dat hunne onderneming s 
tegen de Idumeërs misluk-
ken zoude, hetwelk ook we'* 
fcel$jk gebeurde. Toen de 
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Ammonieten, Moabiten en 
Arabieren hem waren komen 
aanvallen, wendde hij zich 
tot den Heer, die hem op 
eene wonderdadige wijze, 
dé overwinning op die vol
ken verleende, De tempel
zangers stelden zich aan het 
hoofd zijner troepen, en be
gonnen den lof des Heeren 
aan te heffen. JXadat hunne 
stemmen de verschrikking 
onder de ongeloovigefl had
den verspreid, doodden zij 
elkander, en lieten aan Jo> 
SAPHAT enkel de moeite over, 
om zijnen buit in te zame
len. Deze vorst ging zijne 
overige levensdagen voort, 
met op de wegen des Heeren 
te wandelen, zonder er af 
te wijken, en overleed in 
het jaar 889 vóór J . C . , na 
een 25 jarig bestuur. 

JOSAPSAT (de Gelukzalige), 
beroemde aartsbisschop van 
Polocz, in 1588. te Wlo-
dimir, in VolMnië, van adel
lijke ouders geboren» on
derscheidde zich door zij
ne godsvrucht en zijnen 
ijver, ter vereeniging van de 
Grieksch- Russische k e r k , 
met de Latijnsche, aan wel
ke de meeste der Russen , 
Poolsche onderdanen zijnde, 
zich onderworpen hadden. 
Hij begaf zich in de orde 
Van den heiligen IÏASIMUS , 
en wijdde zich geheel en al 
toe, aan het onderwijs der 
scheurmakers. Op den stoel 
van Polocz verheven, be

streed1 hij de dwaling met 
zoo veel geestdrift en ijver, 
dat hij meer dan eens , op 
het punt stond, om vermoord, 
of in den stroom geworpen 
te worden. Het is bij der
gelijke gelegenheden , . dat 
hij zijne liefdadigheid aan 
den dag legde, door zijne 
vijanden te omhelzen, te on
derwijzen en voor J . G. te 
winnen. Na tallópze werk
zaamheden en gevaren werd 
Kij door de scheurmakers te 

| ! Vitepsk aangerand, en op 
den 12 November 1632, op 
de wreedste wij ze ten dood 
gebragt. Zijn in de rivier 
geworpen li jk, werd door 
de zorgen van den Poolschen 
adel gevonden, en naar Po
locz téruggebragt. In 1638 
zond de heilige Stoel com
missarissen, om hetzelve te 
onderzoeken; zij vonden het 
zonder bederf en de hoofd
wonde nog bloedende. U R -
BANUS VII I . ging den 14 
Maart 1641 tot zijne zalig
verklaring over. 

JÓSAPHAT. — Zie BAR-
1AAM» 

JOSEPH (ANGE DE SAINT). 
— Zie ANGE. 

JOSËPH Of JoSEPHÜS. — 
Zie JOZEF. 

* JoEPHiNEi (eigenlijk Jo-
SEPHINE RoSE TASCHER DB 
I A PAGERIE), weduwe van 
den burggraaf ALEXANDER DE 
BEAUHAUNAIS, en eerste vrouw 
5 
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van NAPOLEON, werd den 14 
Junij 1763 op het eiland Mar-
tinigue geboren. Toen zij 
nog zeer jong WBS, stak haar 
vader met haar naar Frank' 
<üijk over, om haar aan den 
eerstgenoemden uit te hu
wen, welk huwelijk reeds 
besloten was, toen DE BEAU-
HARNAIS, als gouverneur der 
Antiilische eilanden fungeer
de* Haar, echtgenoot stelde 
haar aan het hof van LODE-
WWK XVI. voor, alwaar zij 
zeer wel onthaald werd. Jo 
SEPHJNE had eene goede op 
voeding ontvangen, schoot 
niet in̂  geest te kort, en be
zat natuurlijke bevalligheden. 
Haar werden twee kinderen 
nit haar huwelijk geboren, 
EÜGENIÜS (zie JBEAUHARNAIS-
ÉÜGENIÜS DE-) en HORTEN
SIA. In 1787 keerde zij naar 
Martinigwe terug, om hare 
bejaarde en zieke moeder te 
bezoeken , vertoefde er drie 
jaren , was er getuige van 
de gruwelen, die er door den 
opstand der Negers gepleegd 
werden, en had haar behoud 
aan eene snelle ylugt te dan
ken. Te midden van duizen
den gevaren, in Frankrijk 
teruggekeerd, vond zij dat 
schoone land ter prooi aan 
de rampzalige regeringloos
heid. Haar echtgenoot was 
den stroom der omwenteling 
gevolgd, en voerde later het 
bevel over het leger van den 
Mijn. Men zegt dat JOSEPHI-
N« het leven redde aan me-
jufvrouw DE BETHISY, door 
de revolutionnaire regtbank 

veroordeeld. Het scbrikbe. 
wind oefende deszelfs gezag 
door geheel Frankrijk uit. 
Daar de adellijken en pries. 
tcrs de slagtoffers waren, 
tegen welke ROBESPIERRE het 
hevigste woedde, zoo werd 
de burggraaf DE BÈAUHAR-
NAIS , die , na door zijne re» 
devoeringen de republiek ver
dedigd te hebben, en OP 
dien oogenblik zijn bloei 
voor dezelve stortte, als adel
lijke aan de barbaarsche wet 
der verdachten onderworpen, 
in hechtenis genomen , naaf 
Parys vervoerd » en met zij-
rte echtgenoote in eene ge« 
yangenis geworpen. Nahareff 
echtgenoot de noodlottige kar 
te hebben zien bestijgen, 
moest zij hem volgen, maar 
daar eene diepe bezwijming, 
die haar eensklaps overviel, 
niet gedoogde , dat men haar 
naar de strafplaats voerde, 
liet men haar voor de vol
gende gelegenheid achter. 
Deze omstandigheid had ha
re redding ten gevolge;drie 
dagen later, kwam het ge-
drogt, dat geheel Frankrijk 
verdelgde, zelf op het scha
vot om het teven. (Zie RO
BESPIERRE en TAIUEN). Het 
gelukte aan TAWMEN haar de 
gevangenis te doen verla
ten, en het was omtrent de
zen tijd dat zij met BARBA* 
in kennis geraakte. Wij z<>'* 
Jen den aard der verbindte-
nis, welke mevrouw D« BEAU* 
HARNAIS met dien revoloti-
onnair aanging, niet onder
zoeken j daar hij eenen gtoo* 



JO 

ten invloed uitoefende, Het 
hij aan zijne gunstelinge een 
gedeelte der goederen terugge
ven. iZij sprak somtijds over 
de voorzegging, die haar in 
hare kindschheid gedaan was, 
dat zij tot de hoogste waar
digheid zoude verheven wor
den, en zonder twijfel was 
zij alstoen verre van het 
denkbeeld van dezelve ooit 
verwezenlijkt te zien. Door 
een vrij zonderling toeval 
geraakte zij in kennis met 
BONAPARTE. Na den 13 Ven^, 
demiaire, öp welken dag; de 
secüëo door het directorium 
werden overwonnen (zie N A -
POI,EON), had men de ont
wapening der burgers bevo
len. EUGENIUS , zoon van me
vrouw DE BEAUHARNAIS , toen
maals 15 jaren oud, bood zich 
bij BONAPARTE aan, en vraag
de hem met geestdrift naar 
den degen zijns vaders. De 
jongeling behaagde aan BO
NAPARTE, die zijne moeder 
wilde kennen; hij zag haar 
ten huize van BARRAS , trad 
in 1796 met haar in den echt, 
en nam haar vervolgens me
de naar Italië. Gedurende 
het verblijf van BONAPARTE 
in Egypte, hield zij zich 
te Malmaison op, en toen 
hij bij zijne terugkomst tot 
eersten consul werd benoemd, 
bragt JOSEPHINE, zegt men, ' 
veel toe , tot de terugroeping 
der uitgewekenen. Als eene 
andere CATHARINA I . , tot de 
keizerlijke waardigheid ver
heven , was zij de eenige, 
die de opvliegendheden wist 
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te berekenen j waaraan haar 
echtgenoot zich overgaf, die , 
volgens zijne eigene verkla
r ing, haar vele toegenegen
heid toedroeg. Men haalt 
van JOSEPHINE eenige voor-, 
beelden van weldadigheid 
aan , onder anderen eene jaar-: 
wedde, die, zij aan de minne 
van de dauphin liet betalen* 
Men zegt ze l f s , d a t , tij
dens de gevangenneming van 
den ongelukkigen hertog van 
Enghiën, zij BONAPARTE te 
voet v i e l , hem smeekende 
van dat doorluchtige slagt- . 
offer te sparen. Zij was ge
lukkiger.ten,opzigte van de 
heeren DE POIHÏNAC en DE 
RiviÈRE, die haar hun leven 
té danken hadden. Nadat 
BONAPARTE opperste, gebie
der in Frankrijk was ge-
Worden , bewogen hem eeni
ge laaghartige vleijers , om 
van JOSEPHINE te scheiden , 
ten einde aan het rijk eenen 
opvolger te geven: hij ver
wierp in den beginne dien 
raad; maar hij volgde den-
zelven bij zijne terugkomst 
van Bayonne, na de BOÜR-* 
BONS van (Spanje uit hunne 
staten te hebben verdreven* 
Hij scheidde van,JOSEPHINE , 
en huwde eenigen tijd daar
na met MARIA LOUISE , doch
ter van keizer ERANCISCUS, , 
I I . De eerste kropte haar 
verdriet op , en trok naar 
Malmaism, alwaar NAPOLE
ON" haar dikwerf ging bezoe
ken. JOSEPHINE reisde door 
Zwitserland en Italië, en 
kwam in Frankrijk terug» 
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om getuige te zijn, derver-
vallenverklaring, van den
genen, die haar verlaten, 
had, en Wiens verdiende on
gelukken zij beweende. De 
verbondene mogendheden, 
schenen JOSEPHINE èenegroó-
té achting toe te dragen , en 
Kwamen haar bezoeken. Maar 
de doodelijke slag was toe-
gëbragt: haar bloed ontstak, 
en zij bleef, aan hare leger
stede gekluisterd: zij stond 
echter op, om den "koning 
van P missen op te wach
ten; maar de nevïgè smar
ten noodzaakten haar, om 
zich te verwijderen. Keizer 
ALEXANDER zond haar zijnen 
lijfarts ; alle hulp werd vruch
teloos* Zij overleed den der
den dag, 29 Mei 1814. Haar 
lijk werd in de kerk van 
Rriël begraven , en in 1821 
hebben hare kinderen haar 
een praalgraf doen oprigten. 
JOSEPHINE beoefende niet het 
beste gevolg dekniidkunde; 
zij was zeey toegankelijk, 
en Scheen er behagen in te 
scheppen, om dienst te be
wijzen: men kan haar hare, 
ten minste dubbelzinnige, 
vertrouwelijkheid met BARBAS 
verwijten; en eene overdre-
vene pracht noodzaakte haar, 
om aanmerkelijke schulden 
te maken, daar dezelve te* 
vens grootendeels de schat
kisten van den staat uitputten. 

JOSEPHUS (FIAVIÜS) , een 
beroemde Joodsche geschied-
schrijver en veldheer, te Je
ruzalem, in het jaar 37 na 

| J . C. uit het priesterlijke 
geslacht geboren, openbaar
de reeds vroegtijdig veel 
geest en scherpzinnigheid, 
Keeds in den ouderdom van 
14 jaren, werd hij door de 
priesters geraadpleegd. Hij 

I
was het sieraad van desek-
te gder Farizeërs, in welke 
•hij trad. Eene reis , welke 
hij in het 26e jaar van zij
nen ouderdom , onder het be
stuur van NERO •••«"•ar Rome 

,, deed , ontwikkelde zijne ta
lenten en vermeerderde zij
nen invloed. Een Joodsche 
toon oei speler, dien NERO be* 
minde, was hem aan het hof 
van dien vorst van groote 
dienst. Deze acteur bragt 
hem in kennis met de kei
zerin POPPEA, wier bescher
ming hem zeer nuttig was» 
In Judea teruggekeerd, ver
kreeg hij het bevel over de 
legerbenden, en onderscheid
de zich in het beleg van Jo-
tapat, dat hij gedurende ze
ven weken tegen VESPASIA-
NÜS en TITÜS verdedigde. 
Het is aldaar dat bij genood
zaakt was, om zich met ze
ven der dapperste zijner na
tie in eene diepe spelonk te 
verbergen. VESPASIANÜ8» 
daarvan onderrigt, liet bent 
Voorstellen , om zicb overte* 
geven ; maar JOSEPHUS werd 
hierin belet, door degene, 
die hem omringden, welke 
hem met den dood bedreig* 
den, indien hij er in toe* 
stemde. Om niet in de han
den hunner vijanden te val
len , doden déze woedenoen 
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het voorstel, om zich zelve 
van het leven te berboven; 
en niet dan met moeite slaag
de JOSEPHUS er in , om hen 
te overreden, van toch hun
ne handen niet in hun eigen 
bloed te doopen, maar den 
dood door de handen van een 
ander te ontvangen. Zij loot
ten dus , om te weten , wie 
het eerste zou gedood wor
den, door dengenen, die 
volgde. Een ontwerp, dat 
niet veel redelijker was , dan 
een eigenlijk gezegde zelf* 
moord, JOSEPHUS had het ge* 
luk van met eenen ander 
over te schieten, dien hij 
overreedde, om zich aan de 
Romeinen over te geven. 
VESPASUNUS Het hem, op de 
voorspraak van TITUS , die 
vele achting en toegenegen
heid voor hem had opgevat., 
het leven behouden. Deze 
vorst nam hem mede naar 
het beleg van Jeruzalem* 
JOSEPHUS vermaande aldaar 
vruchteloos zijne landgenoo-
ten, om zich aan de Ro
meinen te onderwerpen. Na 
de inneming dier stad volg
de hij TITUS naar Rome , al
waar VESPASUNUS hem met 
den titel vanRomeinsch bur
ger en eene jaarwedde ver
eerde. TJTDS en DOMITIANDS 
gingen daarmede voort, en 
paarde de vïeijendste betui
gingen met deze weldaden. 
Het is te Rome i dat JOSE
PHUS de meeste der werken 
vervolgde, welke wij van 
hem hebben: 1.° Geschiede-
ui» van den oorlog der Jo-
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den, in 7 boeken, JOSEPHUS 
schreef dit werk eerst in 
het %risch , en vertaalde het 
vervolgens in bet Grieksch. 
Deze geschiedenis behaagde 
zoo zeer aan T m r s j dat hij. 
dezelve eigenhandig onder* 
teekende, en in eene open-' 
bare bibliotheek liet plaat
sen. Men kan niet ontken
nen , dat JosisPHUs eene schoo-
ne verbeeldingskracht, eenen 
levendigen sti j l , en een edel 
zeggingsvermogen heeft be
zeten,'- hij weet voor den 
geest te schilderen, en het 
har t te treffen. Hij is onder. 
al do Grieksche geschied
schrijvers , diegene, welke 
TiTUS-Lwius het naaste bij 
komt; ook noemt hem de hei
lige HiBfioNYMUs den Griek' 
schen TlTVS-LlVtüS; maar 
indien hij de schoonheden 
van den Latijn schen geschied
schrijver bezit , heeft hij ook 
de gebreken van denzelven. 
Hij is langdradig in zijne 
redevoeringen , en overdre
ven in zijne verhalen» •— 2° 
Joodsehe Oudheden , in 20 
boeken: een werk, op eene 
even zoo edele vvijze geschre
ven al,s het voorgaande , doch 
waarin de schrijver, de won
deren, in de H. Schrift ver
haald , vermomd , verzwakt 
of krachteloos gemaakt heeft. 
Hij verminkt alles , wat de 
Heidenen aanstoot zon kun
nen geven. Het schijnt dat 
JOSEPHUS een laf bartiger 
staatkundige, dan opregte 
Israëliet was. Het eigenbe
lang bestuurde hem zoo wel 
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in zijne schriften als in zijn 
gedrag. Hij had de heilig-
schendelaagheid, van de voor
zeggingen, ten bpzigtevan den 
MESSIAS , op den Heiden
seben keizer VESFASIANUS 
toe te passen. — 3.° Twee 
Boeken tegen APZON, een' 
Alexandrijnschen taalkundi
ge , een' der grootste vijan
den der Joden. Dit werk 
i s belangrijk door verschil
lende fragmenten van oude 
geschiedschrijvers, wÉlke «Ie 
schrijver er in bewaard heeft. 
— 4 ° Verhandeling over 
den Marteldood der Macha-
leè'rs, een meesterstuk van 
welsprekendheid; en eene 
Schets van zi/'n Hieven. De 
beste uitgave zijner werken 
i s die van Amsterdam, 1726, 
2 'dj.n in fol. in het Grieksch 
en L a t y n , door HAVERKAMP. 
E r bestaat eene andere door 
HUDSON, Oxford, 1720, 2 
dl.n in fol. die evenzeer op 
prijs wordt gesteld. Men 
heeft zeer getwist over de 
beroemde uitdrukking van 
JOSEPIIÜS , ten opzigte van 
JESUS CHRISTUS , waarin de
ze Joodsche geschiedschrij
ver, den Wetgever der Chris
tenen erkent voor den MES-
S U S en den' Godsgezant. 
Sommigen hebben hem ver
dacht gehouden, zeggende, 
» da t , om zich gelijk te blij
ven , JOSEPHÜS het Christen
dom had moeten omhelzen:" 
even alsof een man, die zoo 

lafhartig en verblind was, 
van den afgodischen VES
PASIANUS voor den MESSI
AS te erkennen, die hoeda
nigheid zonder Christen te 
worden, nietinJESDSCHRIS
TUS had kunnen erkennen. 
De heilige HIERONYMÜS , Eu-
SEBIUS , ISIDORUS van Pelu-
sium, JSOZOMENÜS, SÜIDAS, 
GROTIUS, H U E T , CASAUBO-
N Ü S , IZAAK en GERARDUS 
VOSSIÜS , USSERIUS , enz. 
hebben er niet aan getwij
feld , of deze plaats was van 
JOSEPHÜS. Men kan daarover 
nazien: EVBT , Mem. Evang. 
prop. 3 N.° 11 . Maar in
dien deze plaats nietvan hem 
i s , vloeit er een bewijsgrond 
uit voort, die zeker niet meer 
naar den smaak onzer onge-
Ioovigen zal zijn. OfJ"SE" 
PHÜS heeftover JESÜSCHBIS-
TÜS gesproken , óf hij «eelt; 
zulks niet gedaan j indienjnj 
er over gesproken heeft, dat 
men ons dan eene plaats aan-
foone, welke van diegene 
verschilt, die wij er vinden: 
heeft hij er niet over gespro
ken , zoo geeft een aldus ge
dwongen stilzwijgen o v e r &eï 
beurtenissen, die zoo vee 
geruchts in de wereld had
den gemaakt, meer dan al-
Jes te kennen, wat »>J 
er van had kunnen zeggf"* 
Hij spreekt over den hei"" 
gen JOANNES den Dooper** 
over den heiligen JACOBUS ( h 
en hij zou hun Hoofd heD-

7 l 1 *^ 0 ge^öfwaardig-heid desser laatste plaats wordt door niem<""? 
betwist; BLONDE* houctt diegene voor verdacht, welke den heilige» 
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bén vergeten, welks aanhan
gers reeds alom verspreid , 
en door de geheele wereld 
bekend waren? 

JOSEPINO. •—• Zie ARPINO. 

JOSIAS , koning van Juda, 
Tolgde in het jaar 611 vóór 
J . C . , in den ouderdom van 
8 jaren, zijnen vader AMON 
op. Hij wierp dé aan de af
goden toegewijde altaren om
ver, stelde deugdzame over
heden aan, om het regt te 
handhaven, en liet den tem
pel herstellen. Het was als-
toen, dat het oorspronkelijke 
van het Boek der Wet, door 
de hand van MOZES geschre
ven, door den Hoogenpriester 
HELCUS gevonden werd. Op 
het einde van zijn bestuur 
«aderde NECHAO , koning van 
Egypte* die den Meders en 
de Babyloniè'rs den oorlog 
ging aandoen, tot de stad 
Ma^edo, welke tot het ko
ningrijk Juda behoorde. J O 
SIAS verzette zich tegen zij

den doortogt, en leverde hein 
slag aan den voet van den 
berg Carntel} hij werd daar
bij gevaarlijk gekwetst, en 
overleed aan zijne wonden 
in het jaar 610 vóór J . C. 
Het volk gaf bij zijn over
lijden bewijzen vart deleven* 
digste smart. JEBEMUS ver

vaardigde eenen Lijkzang iet 
zijner eer. 

Josi,AiN DE VIERZY , bis
schop van Soisgons, in J152 
overleden, was een der voor
naamste staatsdienaars van 
LODEWUK V I I . , en een voor
beeld van deugd. Hij heeft 
nagelaten: Exposition etc, 
( Verklaring van het Symbo-
lum en van hei Gebed fles 
Hèeren), welke men in de 
Collectio maxima van dom 
MARTENNE vindt. Hij sticht
te abdijen, onder anderen 
Longpont, Was in 1127 bij de 
kerkvergadering van Troyet 
tegenwoordig, en verwierf' 
aldaar de achting van paus 
EUGENIÜS ' H L , en van ge
heel Frankrijk» 

JOSSELIN, een Engelsche-
arts in de 17.e eeuw,onderde 
regering van KAREÏ, H . , liet 
eene Natuurlijke Historie 
der Engelsche bezittingen 
in Amerika na. Hij verhaalt 
in dezelve al wat er zeld
zaamst is met de geneesmid
delen , waarvan zich de in
woners des lands bedienen, 
o;n ziekten , wonden en ver-
zvveringen te genezen. 

JOTAPIANÜS , een tiran , die 
op het einde der regering vari 
keizer jpfliiappus , in Syrië 

JOANNES ëen Dooper betreft; maar zonder eenigen redelijken grond 
(zie JOANNES de Dooper). OKIGKNES erkent dezelve beide, op een 
tijdstip, dat de gewaande vervalsching van den tekst van JOSEPHCS 
aanmerkelijk voorafgaat. 
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een' opstand had verwekt, 
werd in 249, onder heê be
stuur van DECIÜS verslagen, 
Zijn hoofd werd zegevierend 
netar Rome gedragen. 

JoUBERT ( L A Ü R E N W Ü S ) , 
een kundige geneesheer, ko
ninklijk hoogleeraar, en kan
selier der universiteit van 
Montpellier , werd - te Va
le nee, in Dauphiné in 1529 
geboren, en overleed te Lom-
bez in 1582, als gewoon lijf
arts van den koning van 
Frankrijk en; van dien van 
Navarre. Hij heeft nage
laten : 1-° Traite etc. (Ver-
handeling legen de volks-
vooroordeelen), 1578 , 'in 
8.vo Er komen belangrijke 
zaken in voor, waarvan er 
verscheiden behoorlijk bewe
zen zijn , doch waaronder 
anderen geen geloof verdie
nen, r— 2.° Traite etc. (Ver
handeling over het lagchen), 
1579, in 8.vo, 3 dl.n, met 
de zedelijke oorzaak van het 
lagchen van DEMOCRITUS , 
door HIPPOCRATES verklaard, 
zeldzaam. — Z° Dialogue 
etc. (Zamenspraak over den 
Framehen Schrijfstijl), ten. 
vervolge op het voorgaande. 
— 4.° De balnceis ant(quo
rum. — 5.° De gymnasiis 
et generibus exercitationum 
apud antiquos celebrium etc. 
De meeste zijner Latijnsche 
schriften, zijn te Lyon, in 
1582, gezamenlijk in 2 dL" 
in faJ. uitgegeven. Zij han
delen bijna alle over de ge
neeskunde; men vindt de 

lijst derzelve in de Aantee-
keningen van TEISSIER, op 
de. Lofrede van DE TTHOÜ. 

Zij zijn vol geleerde aan. 
merkingen; men kan zelfs 
zeggen, dat er te veel in 
voorkomen, en dat dezelve 
soms het oordeel, des schrij
vers tot nadeel verstrekken 
— LAURENTIÜS JFOUBERT liet 
eenen zoon na ; IZAAK Jou-
B E R T , die eene_ Apologie, 
etc, {Verdediging der Fran-
sche Spelling), géschreven 
en eeoige werken van zijnen 
vader vertaald heeft. 

JOTJBERT (JozEii'), een Je-
suit van Lyon, bekend door 
een Fransch en Latijnich 
Woordenboek , in 4.'°, zeer 
op prijs gesteld, vooral om 
het Latijn, dat zeer zuiver 
is , en waarvan dé voorbeel
den uit" de beste schrijvers 
ontleend zijn ; het moet ech
ter onderdoen bij dat van 
pater I.E BRUN, die,gebruik 
makende. van het werk van 
zijnen ordebroeder, hetzelve 
volledig heeft gemaakt. De 

schrijver overleed in 1724. 

JOÜBERT (FRAKCISCÜS), een 

priester van Montpellier, W 
16S9 geboren, overledenen 
23 December 1763, was da 
zoon van den syndicus aer 
staten van Langtiedoo, <j« 
had zelf die waardigheid 
uitgeoefend, alvorens tot het. i 
priesterschap te zijn verhe- k 

ven. Zijne verkleefdheid aan 
de leerlingen van JANSENIÜS» 

deed hem in de Battille °P* 
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I sluiten. Hij is de schrijver 
van een Commentarium op 
het Boek der Openbaring, 
Avignon, 1762, 2 dl.n in 
12.mo ( Nog heeft men van 
hem verscheiden andere wer
ken» waarvan de voornaam
ste zijn: 1.° De laconnais-
sance etc. (Over de hennis 
der tijden met betrekhing 
tot de godsdienst), in 12.mo 
— 2." Lettre etc» (Brief 
over de Sckriftnurverkla-
ring), in 12.mo.— 3.° Ex-
plication etc. (Verklaring 
der geschiedenis van JOZEF), 
in 12.mo —. 4.° Eclaircisse-
ment'etc. (Opheldering der 
redevoering van JOB), in 
12,nu>_. 5.o traite etc, 
(Verhandeling over de we
zenlijke eigenschappen van 
al de Profeten), in 12.«o 
— &.° Explication etc. {Ver
klaring der profetiën van 
JBREMIAS , EzÈcHiè'z,, DA-
'Nlêc), 5 dl.n, in 12.mo — 
7.° Commentaires etc. {Ver
klaringen op de twaalf klei* 
ne Profeten), 6 dl.n, in 
I2.m<>; en andere werken, 
waarvan eenige të gunste der 
sekte, tot welke hij zich had 
laten medesiepen* 

* JoUBERT (BARTHOIOMEUS 
CATHAMNA) , een Fransen 
veldheer, in 1769, tePont-
de*Vaux enhresse geboren. 
Zijn vader, regter in die 
stad, bestemde hem voor de 
pleitzaal; maar de omwente
ling van 1789 kwam hem 
van zijne studiën aftrekken. 

XIII, DEEI,. 

kWÜ 
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Men eene levendige en vu
rige verbeeldingskracht ge
boren, ging hij in 1791 vrij
willig onder dienst, en bragt 
het weldra van eenvoudig 
grenadier tot den rang van 
adjudant generaal. JMa zich 
in 1795 in den slag van ZJ».-
ano onderscheiden te heb
ben, werd hij op het slag?, 
veld tot brigade-generaal be
noemd. Van dat tijdstip af 
volgde de eene zegepraalbij 
hem de andere op , en hij 
was een der veldheeren, die 
door zijne onverschrokken
heid , in 1796- het meeste 
bijdroeg tot den roemrijken 
veldtogt in Italië. Hij ont
wikkelde vooral de grootste 
talenten in den veldtogt van 
Tyrol, welken CARNOT in 
zijne Memoriën, eenen ten-
Zentogt noemt. Hij werd 
vervolgens tot het bevelheb
berschap van het Menzerle-
ger, en kort daarna, in de 
plaats van den generaal BRU-
NE, tot dat van het leger van 
Italië benoemd. Hij was 
het, die de krijgsbeweging 
bestuurde, met even zoo veel 
beleid als vaardigheid, doch 
niet zeer eervol uitgevoerd, 
welke in December 1798 in 
Piêmont plaats had. De ko
ning van Sardinië, werd door 
de Fransche troepen, die hij 
krachtens een verdrag in zij
ne staten had toegelaten, 
onttroond en verdreven. Men 
heeft in den tijd "beweerd , 
dat JOÜBERT , deze onderne
ming had uitgevoerd, zon-
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der er van zijn bestnür het 
bevel toe ontvangen te heb
ben; Het zekere hiervan i s , 
dat het Directorium kort 
daarna, twee commissaris
sen naar ÏAvorno zond, wer-
waarts bij zich begeren had , 
om zijne ondernemingen tegen 
te werken. Hij vraagde als-
toen, om zijn ontslag, en 
kwam te Parijs terug. Na 
de omwenteling, die den IS 
Junij 1799 in -het directori
um plaats had, vertrouwde 
men hem andermaal het op
perbevel over het leger van 
Italië toe, ten einde de Rus
sen » door SUWABOW aange
voerd, die in weinige maan
den al de overwinningen van 
BONAPARTE heroverd hadden, 
tegen te gaan. JOUBERT was 
omtrent dien tijd met mejuf-
vrouw DE MONTHOION in den 
echt getreden* Hij begaf 
zich naar Genua, om door 
de bergen van Monfferratt 
in Italië door te dringen, 
en werd in den bloedigen 
slag van Novi', terwijl hij. 
twee bataillone weder bijeen 
wilde trekken, eneenen aan
val met dev bajonnet beval» 
gedood. Dit verlies werd 
door het leger, waarvan hij, 
door in alle gelegenheden. 
deszeifs gevaren en ontbe
ringen te deelen, het ge-
heele vertrouwen had ge
wonnen t levendig betreurd. 
Hij had voornamelijk zijnen 
voorspoed te danken , aan de 
onverschrokkenheid en vaar
digheid zijner krijgsverrig- n 
tingen, aan de onstuimig- f 

held zijner aanvallen, aan 
zijne onvermoeide werkzaam
heid, en hij onderscheidde 
zich door eene zeldzame be
langeloosheid , in eenen tijd, 
waarin bijna al de veJdh'ee-
ren zich met den buit der 
overwonnenen verrijkten. De 
voornaamste raddra,aijers, o« 
vertuigd, dat het paste, om 
eerien veldheer aan het hoofd 
van/ het bestuur te plaatsen, 
hadden, zegt men, bij de 
Weigering van den generaal 
MOREAü, de oogen op hem 
laten vallen, als op den be-
kwaamste, om de jegorben-
den aan te voeren. Hij be
zat daartoe ongetwijfeld de 
begaafdheden: maar het ont
brak hem, aan die kalmte 
en die voorzigtigheid, die 
vooral aan eenen opperveld* 
heer niet toestaat, om zich 
als de geringste der soldaten 
bloot te stellen, daar zijn 
dood de nederlaag van het 
geheele leger, en* bij ge
volg, den val van den staat 
kan na zich slepen. Dit zou 
ons kunnen doen zeggen» 
dat de Fransche, gedurende 
de omwenteling» vele "aP* 
pere officieren, maar zeer 
weinig goede veldheeren heb' 
ben gehad.: 

JouppRor, JoPFREm of GE* 
OPPROI (JOANNES), te £«#" 
euily in Franche-Cotnté ge* 
boren , nam het kloosterge-
waad aan , in de abdij van 
den H.PETRUS, teLuxemh^ 
en werd abt derzejve. *Hl' 
MPPÜS de Goede, hertog van 
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Bourgondiër verschafte hem 
het bisdom Atrechty en ver
zocht voor hem den kardi
naalshoed. Pius II . beloof
de denzelven , op voorwaar
de , dat de prelaat koning 
LODEWIJK X I . bewegen zou
de , om de pragmatieke sanc
tie te vernietigen. JOUFFROI 
verkreeg van. dien vorst ee-
ne verklaring, zoodanig als 
de paus dezelve wenschte. 
Maar daar LODEWIJK XI . wel
dra berouw had over zijne 
toegevendheid, zoo verviel 
de bisschop van Atreclit in 
ongenade. Om de onheilen 
voor te komen, welke zijne 
verklaring aan Frankrijk kon 
berokkenen, vaardigde hij 
nieuwe bevelschriften u i t , 
betrekkelijk de voorbehou
dingen en verwachtingen, 
{expectativen), die bijna het 
eenige voorregt waren, dat 
de afschaffing der pragma~ 
tiehe sanctie, aan den paus 
verleend had; en tot op het 
tijdstip van het concordaat, 
kon het hof van Rome de 
voldoening niet erlangen, 
welke het begeerdet JOUP
FROI plukte intusschen de 
vrucht zijner onderhandeling. 
De paus voegde bij den kar
dinaalshoed, het bisdom Al-
ly; maar hij had er niet 
lang genot van, daar hij in 
1473 in de priorij van Rulli, 
bisdom Bourges, overleed. 

JOÜIN (NICOLAAS) , te Char-
tres geboren, was bankier 
te Parijs i en overleed al

daar den 22 Februari} 1757, 
in den ouderdom van 73 j a 
ren. Men heeft van hem: 
l . 9 Proces tegen de J'esui
ten, (dat van AMBROSIUS 
GOYS) enz . , 1750, in 12. mö 
— 2.° De Sarceladen, een 
hekeldicht, ten voordeele der 
aanhangers van JANSENIUS. 
—- 3.° Portefeuille etct, 
(Brieventysck des duivels), 
en andere lasterlijke en on
tuchtige voortbrengselen, 
zeergeschikt , om de huichel
achtige s ek t e , waarvan hy 
zich de voorvechter had ge 
toond , te doen kennen. 

JoURDAN (RAYMUNDUS) , 

burggraaf van,, Saint Antöi-, 
ne in Quercy, verscheen 
aan het hof van RAIMUNDUS 
BERENGARIUS , graaf van 
Provence , en onderscheid
de zich aldaar door zijne ta
lenten. Hij vervaardigde ver
scheiden dichtstükjes voor 
MABILLA DE RIEZ , op welke 
Jnij verliefd was geworden. 
Deze beroemde en deugdza
me dame scheen ongevoelig 
voor /hein,' hij kops de par-/ 
tij van zich te verwijderen, 
en trok ter kruisvaart tegen 
HAIMUNDÜS , graaf van 2'ott*-
louse. Nadat het gerucht 
zich verspreid had , dat hg 
in desen togt gesneuveld 
was , werd MARH.!,.! er zoo 
zeer door getroffen, dat zij 
van smart daarover stierf. 
De burggraaf, teruggekeerd 
zijnde, liet te harer eer in 
de abdij van Mont-Majonr, 

' 2 
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t e 'Afleg, een colossaal mar
meren beeld oprigten. Hij 
aanvaardde daarop liet kloos-
tergewaad, liet de dichtkun-

' de varen, en overleed in 1206» 
Voor zijne afzondering had 
hij eene verhandeling ver
vaardigd. Lou fontaumary 
de Iets donnas. Zijne intre
de in het klooster scheen 
des te verdienstelijker, naar 
mate hij in de wereld den 
roem bezat van eenen man 
te zijn, die de lauwers van 
MARS en die van APOLÏ.0 
wist te vereenigen. 

1 ne bloeddorstige neigingen 

I
strookte, werd' hij weldra 
bekwaam in hetzelve. Zijne 
slavernij duurde vrij lang; 
e n , door middel van eenige 
sommen , welke zijne afzet-
terijen of diefstallen hem 
verschaft hadden, in Frank' 
rijk teruggekeerd, vestigde 
hij zich te Parij's, alwaar 
hij onder den naam van PK-
TIT , een wijnkooperswinkel 
opende. Reeds van het be
gin der omwenteling af, was 
JOURDAN een dérgenen, die, 
onder de iaaghartigste dema
gogen het luidste schreeuw
den tegen den koning» de 
koningin, de adellijken , de 
priesters en de grondeige
naars ; dat is , tegen de goe
de orde en de godsdienst. 
Hij was een dier mannen, 
welke de gedrogten der om
wenteling noodig hadden; 
ook gebruikte men hem zoo 
veel als men kon, in alle 
volksberoeringen en moord-
tooneelen. Hij legde reeds 
dadelijk zijne wreedheid aan 

den dag, door het hart aan 
den ongelukkigen Foüios, 
en aan zijnen schoonzoon, 
den bewindhebber BERTHIER» 
sïagtoffers van een onstui
mig gemeen , dat die v e r" 
schrikkelijke tooneelen toe
ju ich te , uit te rukken. Oen 
6 October 1789, bevond hij 
zich onder de oproerlingen. 
en hieuw de beide lijfwach
ten ÖESHUTTE en VARICOÜBT, 
hetti door eene bende razen
de» overgeleverd en wier 
eenige misdaad was» hunnen 

* JOURDAN(MATTHEÜS JOÜ-
V E ) , bijgenaamd Coupe*të* 

>te, een der laf hartigste 
booswichten , welke deFran-
scheomwenteling heeft voort-
gebragt, vverd te Si. Just, j 
bij te Puy, in 1749 gebo
ren. Na gedurende eenige 
jaren slagter, daarna smids-
knecht en genoodzaakt te 
zijn geweest, om de gereg-
telijke vervolgingen te ont-
vlugten, werd hij smokkelaar 
op de grenzen van Savooijë. 
Eenige geschillen, die hij 
met zijne beroepsbroeders 
had , bewogen hem , om in 
het regiment van Auvergne 
dienst te nemen. Hij deser
teerde , enp laatste zich op een 
koopvaardij schip dat door de 
kapers van Tunis werd buit 
gemaakt. Als slaaf naar .Ma
rokko gevoerd , was het al
daar, zoo als hij zulks zelf 
zeide, dat hij het beulsbe
roep leerde, en daar dit 
beroep bijzonder met zij-
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pligt betracht te hebben , het 
hoofd af. Nadat derevoluti-
onnairen besloten hadden, 
om zich van het gebied van 
Avignon meester te maken , 
rigtten zij aldaar, tot het 
verwekken van eenen op* 
stand, eejie bende struik-
roovers o p , welke zij met 
den titel van leger van Vau' 
cluse versierde; de onmensch 
JOURDAN was er lid van. De
ze bloeddorstige horde had 
Senas ,, Montetix enz* reeds 
ingenomen r en op haar ei
gen- gezag liet zij haren ge
neraal PATRiXjusileren , die, 
welligtminderboqsaardig dan 
de overigen-, het leven aan 
eenige gevangenen gered had. 
JOURDAN verving hem , on
der den titel van generalis-
sinrns; hij beval oogenblik-
kelijk het beleg van Carpen* 
tras t terwijl hij een zijner 
luitenants, zijn' waardigen 
plaatsvervanger, LESCUYER. 
genaamd , te Avignon l iet . 
Daar het steeds aan zijnen 
wettigen vorst verknochte 
volk, zich tegen de wille
keurige maatregelen van L E S -
CUYER wilde verzetten , zoo 
sloeg hetzelve aan het mui
ten , en de laatste verloor 
in den opstand het leven, 
Middélerwijl had JOUBDAN 
vruchteloos Carpentras aan
gevallen, en had hetzelve 
niet een aanmerkelijk verlies 
moeten verlaten. Woedende 
over deze nederlaag, keerde 
hij naar Avignon terug en 
wreekte den dood van L E S -

. CUYER op de' ottmenscheHjkv 
ste wijze. Bij liet voor
eerst in het paleis fa Gla~ 
eière genaamd,.meer. dan60 
personen bijeenkomen^waar*» 
onder zich 13 vrouwen be
vonden; hij begaf zich me
de naar de plaats-, en liet 
dezelve met ijzeren staven 

• doodslaan. Hij; vierde daarop 
zijne woede den teugel te
gen de voornaamste inwo
ne r s , die hij , terwijl hij 

• zich: met hunnen bui t .ver
rijkte, ;opofférde». De pries
ters vooral waren het yoór-

swerp van zijnen' haat f en ; 

i zijne vervolgingen. Wij wil
len al. zijne misdaden- niet » 
aanvoeren; de pen weigert 
hare dienst aan de herinne
ring derzelve. Het ïs genoeg 
te zeggen »dat de plundering, 
de moorden de brandstichting, 
steeds zijne schreden volg
den en dat degruwelen, welke 
hij in het Avignomche pleeg
de , zoo verschrikkelijk wa
ren , dat zij zelfs-de aandacht 
der nationale vergadering 
opwekten. ; Verscheiden le
den ;. en zelfs die van de par
tij der GironMjneiii hadden 
hunne-stem tegen de wreed
heden van JOURDAN verhe
ven; maar hunne stemmen 
waren verstikt door de de-

; magogen van la Montagne 
en de bezoldigden der tri-* 
bune. De vergadering hoor
de eindelijk de billijke klag-
ten aan, die tegen JOUÏWAN 
werden aangeheven. In staat 
van beschuldiging gesteld, 

P /3 . 
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vond hij het middel, om zich 
te redden; maar hij was al 
te nuttig aan de partij der 
jakobijnen, dan dat zij hunne 
pogingen niet zouden in het 
werk stellen, om zijne ge
nade te erlangen. In 1792 
in de algemeen? amnistie be
grepen, welke men aan al 
de moordenaars van Frank
rijk verleende, verscheen hij 
andermaal teAvignon, wer-
waarts men hem zond, om 
dé inwoners'wel op te voe
den (morigéner)* dit was 
het spotwoord van den tijd» 
en heteekende hoofdzakelijk 
plunderen,, vernielen en ver--

, moorden» JOÜRDAJV, met on
bepaalde magt bekleed, gaf 
zich aan alle buitensporig
heden, over, voor welke hij 
vatbaar wan* Avighonstroom* 
de van bloed. Hij vergat niet, 
om diegene in zijne vervol
gingen te doen deelen , wel
ke hij verdacht hield , van ee-
nige maanden vroeger zijne 
barbaarschheid niet ïe heb
ben toegejuicht. In Pary'? 
teruggekeerd, gaf bij ver
slag van zijne zending: de ,, 
partij la Montagne en de tri- | 
bunen juichten hem toe , en 
men bepaalde ineen besluit, 
dat dit gedrogt, de schande 
der maatschappij, zich bij 
het vaderland verdienstelijk 
had gemaakt. Van dien 
oogenblik af werd hij weder 
gebruikt tot alle moordtoo-
neelen, die in de kerken en 
de gevangenissen der hoofd? 
stad plaats hadden. Hij was 
oe onvermoeidste der beu

len, waardoor hij dan ook 
dén afschiiweljjben bijnaam 
heeft verkregen, waarop hij 
zich beroemde. Met ont-
bloote, met zweet en bloed 
bedekte armen, begaf hij 
zich naar de balie der con
ventie, om verslag te geven 
van zijne heldendaden, en 
om nieuwe toejuichingen te 
ontvangen. Hij hield zich 
van tijd tot tijd op aan de 
deur der commissie, van al
gemeen welzijn genaamd, 

•om de slagtoffers, die ver
volgens in de vermoordingen 
omkwamen, of die men naar 
het schavot zond, naarde 
verschillende gevangenissen 
te geleiden. Terwijl bij de
zelve aan den gevangenbe
waarder overgaf, zeide hij 
hem aan het oor: «Ikbreng 
u wild, om te stroopen." 
Hij had ROBESPIERRE vaet, 
vuur gediend in de verschrik-
kehjké worstelingen» waar
uit deze als overwinnaar dflr 

Girondijnen, van HEBERT , 
van ÖANTON en van al zijne 
vijanden te voorschijn kwarn, 
en moest er de billijkebe
looning voor inoogsten. It»" 

i rijke beschuldigingen kwa
men op nieuw op zijn hoorn 
drukken. Aangeklaagd als 
fsederalist, als overweldiger 
voor den prijs des bloeds van 
de nationale goederen, en 

als een miskenner deropen; 
bare gezagvoerders, werd nfl 
door die zeilde commissie 
van algemeen welzijn, we'* 
ker bevelen hij zoo wel had 
uitgevoerd, ten dood veroor-
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deeld. Het was niet de eer
ste maal, dat deze commis
sie hare medepligtigen en 
'beulen aan den dood overgaf. 
Het vonnis werd den 27 Mei 
17^4 ten uitvoer gebragt: 
twee en dertig dagen later 
volgde ROBGSPIERRE zelf hem 
naar het schavot. Het ge* 
laat, de houding en kleeding. 
van JODHDAN, gaven de af
schuwelij kheid zijner ziel 
reeds te kennen. Deze tij
ger praalde er mede, altijd 
zijne kleederen ^ zijne han-̂  
den, zijnen langen en dikken 

.baard met bloed bevlakt te 
hebben. Hij droeg eene bij
zondere zorg voor den laat
ste, en wanneer het regen
de , ' bedekte hij denzelven 
met zijnen mantel, uit vrees , 
dat deze walgelijke vlakken 
er door mogten uitgewiseht 
worden. Zijne manieren, 
zijn taal , zijne ondeugden 
strookten in alles met zijne 
lage afkomst, en met die, 
nooit gelogenstrafte wreed
heid, welke het onderschei
dend kenmerk van dien boos
wicht was. 

* JOURDAN ( JOANNES BAP~-
TISTA) ,:.< maarschalk van 
Frankrijk, geboren te fit-
moges, den 29 April 1762, 
Werd in het regiment van 
Auxerrois aangenomen, en 
maakte den Amerikaanscben 
veldtogt mede. Bij zijne te
rugkomst in Frankrijk ging 
hij voort te dief ten, hij was 
in 1790 kapitein van de ja

gers van de nationale garde 
van Limoges, in 1791 voer
de hij het opperbevel oyer 
het tweede bataillon der, vrij
willigers van Baute-Vienne, 
hij geleidde het naar het 
Noorderleger, en maakte den 
Belgischen veldtogt, onder 
DÜMOUIHEZ, mede. Na zich. 
bij vele gelegenheden on
derscheiden te hebben, werd 
hij tot den rang van brigade-
general verheven, (27 Mei 
1793), daarna tot dien van 
divisie-«generaal, (30 Juli} 
daaropvolgende). In den slag 
van Honscftoten voerde hij 
het gevecht aan. Later ver
ving hij den generaal Hou-
CHAÜD in het bevel van het 
leger; men had hem de over
winning van Wattignies en 
het ontzet van Maubétige te 
danken. De commissie van 
algemeen welzijn riep Joun-
PAN naar Parijs t om met 
hem over de ondernemingen 
van het leger te onderban-
delsri. Zijne ontwerpen .wer
den aangenomen, maar daar 
hij zich tegen die der com
missie verzet bad ,' werd hij 
door PICHEGRU vervangen , 
en op het punt gesteld van 
afgedankt te worden. Intus-
schen verkreeg bij kort daar
na het bevel over het Moe-
zel-ieger, en opende den 
Veldtogt van 1794 door den 
slag van Arlon, waarin de 
Oostenrijkers warden gesla
gen. Toen hij het bevel ont
vangen had, de Ardennes 
dooi' ie t rekken, en met 

4 
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10,000man, zich voor Char
leroi, met den regtervleugeï 
van het Noorderieger té ver
eenigen-, volvoerde hij deze 
beweging met bekwaamheid, 
liet troepencorps, waarover 
hij het bevel voerde, werd 
het leger van Samöre en 

• Maas genoemd. JOURDAN 
trok üeSambre over, enderi 
26 Junij behaalde hij de o-
verwinning van Fleurus, den 
18 September, die van de 
Ourthe en van de Acwaüle, 
en den 2 October die van de 
JRoer. Hij heroverde de ste
nen Landrecies, Lequesnoy, 
Valenciennes en Condé, 
maakte zich meester van 
Charleroi, Namen, Qulik 
en Maastricht, en overwon 
het geheele Jahd, dat zich 
««strekte van Kleef tot aan 
Coblentz. In 1795 nam hij 
bezit van de vesting Luxem
burg , trok over den Rijn, 
«i tegenwoordigheid van een 
corps van 20,000 Oostenrij
kers , en bezette Dusseldor'p, 
JOÜRDAN vervolgde eerst het 
Jeger van CLAIRPAYT, aan 
gene zijde van den Mein, 
en nam zijne stelling tus-
«chen Mentz en lïochstad; 
maar daar de werkeloosheid 
van PÏCHEGRÜ, aan den Oos-
Jenrijkschen veldheer, aan
leiding tot de poging had. 
Regeven , o m het leger van 
JOURDAN te omsingelen, zag 
deze zich tot den terugtogt 
gen00d k t# Weldra frolc 
hll »If het Rijn, en Moe-

n e n t e t e h u , P ' G" ^ ee-
»en korten maar luisterrij

ken veldtogt, in het ïïwnds-
rucA-gebergie, sloot hij ee. 
nen wapenstilstand. De oor
log werd in de lente her
vat, toen trok hij op nieuw 
den Rtj'n over, maaktezjch 
meester van Frankfort en 
Wurtzburg,, en toog naar 
Regensburg. Toen hij door 
den aartshertog KAKEL aan
gevallen werd , week hij we
der naar den Rijn. JOOB-
DAN hééft in 1828 een werk 
In het licht gegeven, dat ten 
titel voert: Mémotre etc. 
{Memorie om tot den veld-
togt van 1796 te dienen), 
waarin hij betuigt, dat zijn 
aftogt veroorzaakt werd door , 
de slechte inrigting, door 
het bestuur aan de legers 
gegeven, en door de partij, 
welke MORE AU koos, om ee-
negemakkelijke overwinning 
aan dé Leek te gaan beha
len, in plaats van den aarts
hertog KA REL te volgen. Toen 
JOURDAN het bevel van het 

werd hij leger verlaten had, 
door het departement van 
Üaute-Vienne, in den raad 
der vijfhonderden benoemd. 
(Maart 1797). Den 23 Sep
tember 1797 tot president 
verheven zijnde , et), (den 21 
Januarij 1798) tot secretaris 
Van deze vergadering be
noemd , nam hij dikwijls 
deel aan de woordwisselin
gen : hij was het, die ae 
wet op de inschrijving lot 
de krijgsdienst dééd aanne
men. Hij vraagde zijn ont
slag in de maand October, 
om over het leger van den 
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Dónau het Bevel te voeren. I 
JOURDAN trok den 1 Maart 
1799 A&nRiJn over, viel in 
Zwaben, en bevond zich wel
dra in tegenwoordigheid van 
den aartshertog KAREI.. Der
tig duizend Franschen ston
den tegen over vijf en zes
tig duizend Oostenrijkers: 
de vijandelijkheden begon
nen den 20 Maart 1799. Het 
gevecht van Ostroch was 
bloedig. JOURDAN trok over 
den Rijn, sloeg prins KA
KEL te Liebtingen, en zette 
zijne aftogr voort tot in het 
Zwarte Woud, Hij werd 
vervangen dooi1 MASSENA , en 
kwam in den' raad deï vijf hon
derden voorzitten, waarin hij 
herkozen was. Hij had niet 
ket minste deel aan de om
wenteling van den 18 Bru-
maire, werd van het wetge
vend ligchaam uitgesloten, 
en tijdelijk in het departe
ment van Neder - Charente 
opgehouden. Onder het con
sulaat duurde het echter niet 
l ang , of hij werd als bui
tengewoon minister, en na
derhand als algemeen be
windhebber in Piémpnt aan
gesteld, alwaar hy zich be-
vlijtigde, om de struikroo-
verij uitteroeijen, de geld
middelen te herstellen , en 
het regt te handhaven. Na 
in 1802 in den staatsraad 
benoemd, en door het de
partement Bante-Vienne tot 
candidaat in den behoeden-
den senaat verkozen te zijn, 
werd hij met het opperbe-

I velhebberschap van het Ita-
liaansche leger bekleed, daar 
na benoemde hemde nieuwe 
keizer tot maarschalk des 
rijks, en groot-kruis van het 
legioen van eer , enz» In 
1805 voerde hij het bevel 
over de krijgsbeWegingen van 
de legerplaats van 'Castigli-
óne, tijdens d* krooning van 
BONAPARTE als koning van 
Italië; maar toen de oorlog 
uitbarstte, werd hij door 
MASSENA vervangen , en eerst 
in het volgende jaar aange
steld , om als gouverneur naar 
de stad Napels te gaan, In 
1808 werd h i j , onder JOZEF 
BONAPARTE, als generaal-ma-
jöor naar Spanje gezonnen; 
taliooze onaangenaamheden, 
deden hem zijn ontslag ver
zoeken , dat hij op het ein
de van 1809 verkreeg. Hij 
leefde in den schoot zijner 
familie, tot op den oogen-
bl ik , waarop de keizer hem 
op nieuw in zijne eerste hoe
danigheid naar Spanjte zond. 
Te dien tijde had de terug* 
togt van Madrid plaats , en 
werd de slag van Vittoria 
geleverd, ( 2 1 Junij 1 8 1 3 ) , 
Waarvan men het mislukken 
geenzins aan JOURDAN moet 
te last leggen, die hier gee-
nerlei bevel voerde, wiens 
raadgevingen veracht wer
den , en die dezen tegen
spoed voorzien, en aan het 
bestuur voorzegd had. JOUR-
DAN bleef werkeloos tot in 
het volgende jaar , wanneer 
hij tot gouverneur van de 
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15e militaire divisie werd 
benoemd. Bij stemde in al
le acten van het voorloopig 
bestuur, ontving het kruis 
van den heiligen LODEWUK, 
van LODEWIJK XVII I . j en 
verkreeg geen en post onderde 
restauratie. BONAPARTE be
riep hem gedurende de hon
derd dagen" in de kamer der 
pa i r s , en gaf hem het be
stuur van de 6e militaire di
visie (Besanpan). Onderde 
tweede restauratie, werd hij 
belast , om in den raad van. 
oorlog, diB den maarschalk 
NEY moest vonnissen, en die 
zich onbevoegd verklaarde, 
voor te zitten. In 1817 werd 
hij tot gouverneur van de 7 e 

militaire divisie benoemd, 
en in het volgende jaar trad 
hij in de kamer der pairs , 
waarin hij op de banken der 
liberale oppositie zitting 
heeft genomen. Na den dood 
van den generaal LATOUR 
MATIBOURG (1831), werd hij 
gouverneur der invaliden, 
eenen post, dien hij tot zij* 
nen dood toe heeft behouden. 
De maarschalk JOÜRÖAN i s 
te Parijs, den 23 October 
1833, in den ouderdom van 
7[ jaren ejn 7 maanden, o-
verleden. Zijn schoonste wa
penfeit is zonder twijfel de 
overwinning van ffleurtti, 

JOUSSE (DiNiër,), honorair 
raadsheer in, deregtbankhet 
C/uUelet, te Orléans, den 
10 Februari) 1704 geboren , 
overleden den 26 Augustus 
1781, heeft door zijne wer

ken en' zijne kunde in het 
vak van regtsgeleerdheid j 
eenen*beroemden naam ver
worven.. Weinig schrijvers 
zijn bij hun leven meer aatw 
gehaald, vooral in criminele 
onderwerpen. Men heeft van 
hem: 1.° Traite etc. (Ver
handeling over het regtsge-
bied der landsgeregten, zoo
wel in burgerlijke als cri
minele zaken, met eenever
zameling van reglementen), 
Parijs, 1764, in 12.™ — 
2.° Nouveau etc. {Nieuw 
commentarium, op het be
velschrift van de maand 
April 1667), Parijs, 1767, 
2 dl.» in 12,<no; en andere 
geachte werken , maar' die 
echter den stempel dragen 
van de overhaasting, en den 
naschrijvenden geest dier 
eeuw. 

JOÜVE (JOZEF)» een Jesuit, 
te Embrun, in, 1701 gebo
ren , overleed den 2 Apf» 
1758, is de schrijver eener 
Geschiedenis van de ver
overing van Sina,door ae 
Tartaren MantchouX, W»* 
1754, 2 dl.n in 12.m0 ÖiJ 
heeft zich vermomd, onder 
den haam van VOJEU 0B BRV-
NEMJ bij dit werk heelt hij 
eene tijdrekonkundige over
eenstemming gevoegd, van 
de Jaarboeken der Sinescho 
monarchie, niet de HjdvaK-
ken der oude geschiedenis, 
van den zondvloed tot J . *•" 
Men beweert, dat pater Joü-
VE deze geschiedenis van 
het regerende huis,ontleen» 
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heeft, uit de Jaarboeken van 
Sina , door pater DE MAJLLA , 
Welke, nog niét gedrukt 
waren; bronnen, die niet 
zeer geschikt waren, om ver
trouwen in té boezemen. 
Nog heeft men van den zelf
den Mistoire etc. (Geschie
denis van ZEXOBIA, kei* 
zerin, koningin van Pal' 
tnyre), Parys, 1758 , in 
12.mo, onder den naam van 
EUVOÏ DE HAUTEVÏMJE , op 
eene belangwekkende wijze 
geschreven , en dat veel op* 
gang heeft gemaakte 

JoüVENcy (JOZEF) , een Pa^ 
rijsche Jesuit , in 1643 ge
boren, onderwees met bui
tengewonen roem de huma
niora te Caen, te la Flechë 
en te Parijs, en overleed 
in 1719, tejiome, werwaarts 
zijne oversten hem beroepen 
hadden, om er de geschie
denis der maatschappij te 
vervolgen. Bij werd in on
aangenaamheden gewikkeld, 
wijl hij ten opzigte van zij
nen orde-broeder (JUIGNAKP 
(zie dat artikel) bijna dacht 
als de kanselier DE CHIVER-
NY, ofschoon hy de leer van 
der» tirannenmoord verfoei
de , zoo als hij zich zelf in 
die geschiedenis uitdrukt: 
Hanc doctrinatn {Tyrannici-
dii) detestamnr , ut humanis 
divinisque ligibus vetilatn. 
» Wanneer men bedenkt, 
zegt een latere schrijver, 
dat de vermetelste der anti-
koningSgezinde stellingen, 
aan de Jesuiten te last ge

legd , in stoutheid niet te 
vergelijken i s , met de grond
beginselen der wijsbegeerte , 
die thans als waarheden ver
eerd , en door de nationale 
vergadering in praktijk ge» 
bragt worden, dan wordt 
men bekoord , om over het 
lot van het' menscheüjk ge
slacht te zuchten.».* Schim
men van GBETSER» vanKEL-
X E U , van BÜSENBAUM , van 
JOÜVENCY, wier gevoelens, 
dooir het wereldlijk geregt ge
schandvlekt zijn ! verschijnt 
in ons midden , om aan eene 
eeuw zonder grondbeginse
l e n , derzelve tegenstrijdig? 
heid en onregtvaardigheid te 
verwijten» Uwe misdaad i s , 
van werkelijke of gewaande 
regten, tegen de dwingelan
den gewettigd te hebben; 
de voornaamste verdienste 
der wijsbegeerte is-, van hare 
drogredenen tegen wijze en. 
regtvaardige vorsten aan te 
wenden..... Onvoorzigtigen! 
op denzelfden oogenblik, dat 
gij-'weiligt eene dwaling voor-
stondt, eerbiedigdet gij den 
samenhang der oude waar
heden des geloofs. Gij waart 
Christenen. O! dit is het-
gene, wat men niet vergeeft! 
Mogt gij bij de leer vanden 
tirannenmoord , slechts die 
van het athéismus gevoegd 
hebben, zoo zoudt gij de 
godspraken der staatkunde 
geworden zijn." (Zie SAN-
TAREI<). Het werk van pater 
JOUVENCY maakt het 5.e deel 
van de Geschiedenis der Je
suiten u i t , van 1591 tot 1616 I 
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in foJ.te Rome, in 17! 0 ge
drukt. De geschiedschrijver 
handelt in hetzelve over de 
magt dea Pauses, over het 
tijdelijke der koningen , vol
gens de ultramontaansche 
grondbeginselen, dit alleen 
zou voldoende zijn , om deze 
Geschiedenis in Frankrijk 
te doen veroordeeien: het 
nieuwe parlement van Pa
ri/s verbood hetzelve, en 
zou zich waarschijnlijk niet 
tot een eenvoudig verbod-be
paald hebben, indien de ko
ning niet verklaard had, dat 
hij niet wilde, dat men die 
zaak Verder dreef; tevreden 
met de verklaring te dien 
einde afgelegd en ontworpen 
door de Jesuiten , na welke 
de koning, zegt deadvokaat» 
generaal (de heer JOLY DE 
FLEURT) in zijne pleitrede, 
hen, meer dan ooit, de be* 
scherming heeft waardig ge
oordeeld, waarmede hij.hen 
vereert. Het werk van pa
ter JOÜVENCÏ is met even 
zoo vele zuiverheid als sier
lijkheid geschreven, hetzel
ve is met roem voortgezet, 
door pater JUMUS COESAH 
CORDARA, Rome f 1750, 1 
deel, in fol. In 1713 drukte 
men te Luik in l2 ,n]o Re" 
cueil etc, {Verzameling van 
stukken, betrekkelijk deze 
geschiedenis). Deze Verza
meling is niet zeer algemeen. 
•Nog bestaat er van pater 
JOUVENCY: 1.° Latijnsche 
Redevoeringen, bij verschil
lende gelegenheden uitge
sproken, 2 dl." in 12.'»o — 

) ü. 
2.° Eene verhandeling: De 
arte discendi et docendi, 
een uitmuntend werk, en 
waarover BoiitiN zich zeer 
voordeelig uitdrukt, doch 
hetwelk zijne Traite des 
études geheel hééft doen 
vergeten, het is te Parijs, 
in 1778, in 12.moherdrukt. 
Men vindt in het gedeelte 
dat het onderwijs betreft, 
wijze overwegingen, veilige 
regels voor den smaak, vol
gens de uitmuntende voor
beelden der oudheid gevormd; 
voorschriften door de rede en 
de ondervinding geschetst; 
eene duidelijke en voor alle 
geesten verstaanbare leerwij
ze ; de liefde voor dé deugd* 
den ijver ter bevordering der 
wetenschappen en goede sse* 
den. — fletgene, wat vooral 
kostbaar schijnt, in bet ge
heel der verschillende raad
gevingen, welke pater Jou-
VKNCY aan de onderwijzers 
mededeelt is het edele en 
het krachtvolle der beweeg
gronden , welke de moeye-
iij ke werkzaam heden des on-
derwijs , moeten regelen en 
ondersteunen; beweeggron
den , welke hunne drijfveer 
en hunne werkzaamheid, enr 
kei uit den geest der Chris
telijke godsdienst scheppen, 
en die juist daarom zeer 
zeldzaam zijn geworden, en 
die men verder niet dan in 
een klein getal wezens aan
treft , die het pUlosophis-
mus niet onder het juk ge; 
bragt heeft. Men ka" b,J 
deze groote les, vol gevoel, 
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vol teederheid , vol van eene 
wijze en weldadige wijsbe
geerte , en die alleen toerei
kende' zou zijn, om eenen 
goeden onderwijzer te vor
men , verder niets voegen : 
Cernat tanguam sub persona 
latentent, in exignis cor-
pusculis, divince, Speciem 
originis, lineamenta cales-
tis cognationis sanguinem 
CHBISTT; in eisdem preti-
utn crueis, jus regni hce-
reditatem e&ternitatis, con-
templetur ,* turn vero , quam 
non modo libenter, sedeti-
am üjiibitiose dooendi tnunns 
ëxercebit. In de raadgevin
gen, betrekkelijk de leerwij
z e , is de schrijver minder 
gelukkig; het schijnt, dat 
ijij de natuur van den nten-
schelijken geest , de ver-
ischiüende vormen en eigen
schappen , onder welke de
zelve zich ontwikkelt, niet 
genoeg kende, om denzel-
ven veiliglijk in zijne werk
zaamheden te geleiden. In
dien men zijne lessen le t ' 
terlijk wilde Volgen , zouden' 
de levendige, vlugge en diep* 
denkende geesten, met al 
de hinderpalen eener slaver
nij te worstelen hebben, 
welke met hunne verstande
lijke vermogens onbestaan
baar i s . Pater JOUVENCÏ sta
pelt de ongelijksoortigste 
leesoefeningen zoo zeer op 
elkander en doet dezelve zoo 
snel op elkander volgen, dat 
het onmogelijk i s , dat er 
geene verwarring uit ont
staat , en dat de geest van 

zijne vrijheid, en van den 
t i jd , ' om te overwegen be
roofd, te midden des over-
vloeds het ongeluk der on
vruchtbaarheid, in den schoot 
der verscheidenheid en van 
den weligsten rijkdom, de 
walging en de zatheid on
dervind©. (Zie SACCHÏNI). — 
3.° Appendix 'de diis et he-
roïbus pmtïciè. Dit is eene 
uitmuntende beknopte fabel
leer. — 4.° Aanteekeningen, 
vol duidelijkheid en naauw-
keurigheid op TERENTIUS , 
HÓRATIUS, de Herschepping 
van OVIDJUS , PERSEUS J Ü -
VENAMS , MARTULIS , en op 
eenige werken van CICEHO. 
Men erkent in al deze schrif
ten , den man, die zich met 
goede voortbrengselen der 
ouden gevoed heeft. De zui
verheid , de sierlijkheid, de 
ongedwongenheid 'van zijnen 
stijl , stellen hem bijna ge
lijk met de beste schrijvers 
der oudheid. Al degene , die 
belang stellen in de schoone 
letteren en in de goede ze
den , zullen hem ten allen 
tijde 'Verpligt zijn , de La-
tijnsche schrijvers in staat 
te hebben gesteld, om door, 
de jeugd, zonder eenig ge
vaar van zich het hart te 
bederven, terwijl men den 
geest vormt, gelezen te wor
den. 

JOUVENET (JOANNES) , een 
schilder, te Ronanen in 1644 
geboren, en te Pary's in 
1717 overleden, ontving het 
penseel uit de hand zijner 
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voorouders. De schilderij , 
onder den naam van Mai 
bekend, welke hij in den 
onderdom van 19 jaren ver
vaardigde, en waarvan het 
onderwerp is , de genezing 
van den lamme, kondigde 
zijne uitmuntende talenten 
reeds aan* L12 BRUN stelde 
dezen meester aan de aka-
demie voor, waarin hij in 
1675 werd opgenomen. Men 
benoemde hem vervolgens tot 
bestuurder en blijvend school-
voogd. Men kent de vier 
s tukken, welkte hij voor de 
kerk van Saint-Marlm°des* 
Chanips vervaardigde. De 
koning wilde dezelve z i en , 
en was er zoo zeer over vol
daan, dat hij aan, JOUVENET 
beval , dezelve op nieuw te 
beginnen, om in tapijtwerk 
uitgevoerd te worden. Joü-
VENET schilderde dus dezelf
de onderwerpen; maar als 
een man van genie, zonder 
zich slaafsch aan zijne eer
ste denkbeelden te hechten. 
Hij overtrof zich zelven in 
deze laatste schilderijen, die 
i n , het gesticht der Gobelins 
zijn. Czar P E T E R , de tapij
ten gezien hebbende, die 
volgens hem uitgevoerd wa
ren , was er over getroffen , 
en koos dezelve voor het 
behangsel, hetwelk de ko
ning bem had aangeboden. 
konEwnic X I V . kende de 
zeldzame verdienste van Jou-
•VENET , hij belastte hem met f 

het schilderen op natte kalk 
der twaalf Apostelen, boven 
het helmdak der Invaliden-
kerk , en de beroemde kun
stenaar voerde zulks op de 
edelste wijze uit. Zijn pen
seel werd ook gebruikt in 
de kapel van Versailfes. JEen 
overmatige arbeid ondermijn
de zijne gezondheid; hij 
kreeg een en aanval van be
roerte , en bleef aan dereg-
terzijde lam. Desniettegen-
staande teekende hij nog, 
ofschoon niet veel moeite met 
de regterhand. Eindelijk ge
wende hij z ich, om zich van 
de linkerhand te bedienen. 
Men ziet verscheiden prach
tige werken , welke hjj niet 
die hand heeft uitgevoerd; 
onder anderen de schilderij 
Magnificat genaamd, in het 
koor der Lieve Vronvve-kerfc 
(Notre Dame}van 
Deze schilder bezat eene le
vendige verboeldingsluacht, 
eeinen vrolijken geest, eene 
opregte en openhartige in
borst. Zijn vast en krach" 
vol penseel, de rijkdom zij
ner zamenstellingen, w.Jne 

crotscho behandelingswijze, 
bekoren en verbazen den aan
schouwer, zonder hem door 
het koloriet te verleiden, 
dat hy vvelligt wataltezeer 
veronachtzaamd heeft. 

JOUT (JLODEWIJK FBANCIS-
cus D E ) , advokaat bij j ^ t 
parlement en der geestebjK* 

t i j d P S ê n ^ d l l L T Ainemm <w» 1"* Kruis niet vergeten,. dlreer-
»j«a in eene der zalen der akademie ran schilderkunde te Paryt was. 
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heid van Frankrijk, te Pa
rij's , den 2 Mei 1714 gebo
ren, in dezelfde stad den 6 
Februarij 1771 overleden, 
Wijdde zich vooral toe aan ker
kelijke onderwerpen. Hem 
werden de zaken der gees
telijken opgedragen, en hij 
kweet zich met eer van dien 
last. Men heeft van hem : 
1,° Principes etc. (Grond
beginselen , betrekkelijk de 
regtenen verpligtingén der 
gepromoveerden), in J2.""o 
— 2.° Supplément etc.(Bp-
lage tot de burgerlyke wet
ten), in derzeiver natuurlijke 
orde, in fol. •— 3.° Arrêts 
etc. (Verzamelde en in orde 
gebragte besluiten en regle
menten), 1752, in 4 .» — 
4.° Conférences etc. (Con-
ferentiën over de kerkelijke 
ordonnantiën , 1753, in 4.*° 
Na zijnen dood vond men bij 
hem in handschrift: Prin
cipes etc. (Grondbeginselen 
en gebruiken, betrekkelijk 
de tienden), 1776, in12«"iK> 
en Coutume etc, (Stads regt 
van Meaux)', een werk, het
welk hij reeds in het licht 
had gegeven, en waarvan 
hij eene nieuwe uitgave had 
gereed gemaakt. 

* JoVELLANOS (don <*AS-
PARD MELCHIOR DE) J een ge
leerde Spanjaard, werd in 
1749 te Gij on in Kastiliè' 
geboren. Hij studeerde aan de 
universiteit van Alcala-de-
Henares, en vervolgens te 
Salamanka, Hij was <iiep 
w a r e n in de wetten, de 

|, geleerde ta len, de geschie
denis, de oudheid, de oude 
en nieuwere letterkunde; 
was het Engelsen, Fransctx 
en Itaiiaansch meester; en 
zijne gedichten stelden hein 
in den rang der eerste 
Spaansche dichters van zij
nen tijd. Door eenïge lier
dichten, welke hij in het 
licht gaf, verdiende hij in 
1770 om in de Spaansche * 
akademie opgenomen te wor
den. Daar de minister F L O -
RIDABI,ANCA de verdiensten 
van JOVELLANOS had weten te 
waarderen , zoo stelde hij hen» 
aan KAUEII I I I . voor, die 
hem tot staatsraad benoemde 
en hem de neteligste zaken 
toevertrouwde. Toen, naden 
dood van dien vorst de mi^ 
nister ontslagen werd, deël-
de J0VEM.AN0S in zijne on» 
genade, en zijne vijanden 
wachtten slechts den oogen-
blik af. om hem geheel te 
doen vallen. Het is waar , 
dat hij zelf, er hun de ge
legenheid toe verschafte, ter
wijl hij voorstelde , om in 
de behoefte van Spanje te 
vooralen , dat door het bond
genootschap, met Frankrijk 
in den grond geboord werd, 
eene zware belasting op de 
hooge geestelijkheid te hef
fen. Men verbande JOVEL-
LANOS , doch zijn voorstel 
werd niettemin kort daarna 
ten uitvoer gelegd. Hij werd 
in 1799 terug geroepen, en 
verving L&AGUNO in bet mi
nisterie van gratie en ju
stitie (binnenlandsche za-
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ken). JOVKMIANOS wilde on
afhankelijk hoofd zijn, van 
het departement, hetwelk 
hem was toevertrouwd, en 
dit strookte geenszins met 
hetdespotismus, hetwelk de 
prins des" ,vredes Over de an
dere ministers uitoefende. 
Déze gunsteling deed JOVEÏ»-
ïANos , na slechts acht maan
den , gedurende welke hij het 

'ministerie bekleedde, ander
maal verbannen. Men be
schuldigde hem in dentijd van 
aan KAREI. I V eene memorie 
te hebben doen toekomen , 
waarin hij het vrij dubbbel-
zinnige gedrag van zijnen 
gunsteling ontsluijerde. Wat 
hier ook van z j j , deze me
morie zoo min als vele an
dere , maakte niet het min
ste uitwerksel op den geest 
des konings. JbvEM,AN0S 
werd naar PaMat op het 
eiland Majorka verbannen, 
en in het Karthuizer kloos
ter dier s tad, zorgvuldiglijk 
bewaakt. Bij den inval der 
Franschen in Spanje (1808), 
gaf men hem zijne vrijheid 
weder , en hij werd tot een der 
leden van de opperste junta 
verkozen. Twee jaren later 
sloeg hij het ministerie van 
binnenlandsche zaken van de 
hand, hetwelk JOZEF NAPO
LEON hem had doen aanbie
den. Intusschen maakten 
hem zijne verbindtenissen 
>*»et den graaf DE CABARRUS, 
en de voorliefde, welke hij 
steeds voor Erankryk had 
aan den dag gelegd, ver
dacht in de oogen eener na

t i e , die op de onwaardigste 
wijze zelfs door dat gouver
nement was verraden, voor 
hetwelk zij de grootste op
offeringen had gedaan. Men 
noemde hem een' verrader, 
terwijl men hem beschuldig
de van in verstandhouding 
met den vijand te staan, en 
in 1812 kwam hij in eenen 
volksopstand om het leven, 
alvorens zelfs men de be» 
schuldigingen kon bevesti
gen. , JOVEII&ANOS bezat eene 
bescheidene inborst; hij stond 
met de beroemde geleerden 
en geletterden der natie in 
betrekking, zoo als met CAW 

POMANES , CABAN1III.ES , IR" 

ARTE, MORATINO, •Ml***" 
DEZ, enz . , en stond in brief
wisseling met verscheiden 
geleerde genootschappen ran 

Europa*'•. In den loop w» 
zijn leven kan men neni 
slechts beschuldigen, de be
werker van eenen maatregel 
te zijn geweest, niet zeer 
passende aan eenen man,, <»e 

aan de godsdienst en nare 
bedienaars verbonden scheen. 
Hij heeft nagelaten : I . '«T* 
zameling van gedichten, Ma
drid, 1780, in 8.v«, waar-
in men zijn blijspel vindt. 
El delinquente honorada^ 
eerlijke misdadiger), dat bij
zon der veel opgang « « » • • 
— 2.° Discours etc. (tua*-
voering, in de ahadetntevan 
schoone kunsten te M& " 
seille, in.1781, «itg'W 
ken). Deze redevoering '« 
het Fransch geschreven, wer 
door degelfde akadeirue w 

http://CaBAN1IiI.es
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kroond. Men merkt er ee-, 
ne vrij bijtende vergelijking 
in op,tusschen GoNGOtuen 
GionDANO ; de eerste beder
ver van den goeden smaak, 
in de dichtkunde, en de 
tweede in de schilderkunde. 
De Engelschman CUMBEB-
LAND gaf, volgens dit ge
schrift, zijne Aanmerkingen 
op de Spaansche kunstenaars 
in het licht, Londen, 1784. 
— 3." Verhandeling over de 
oprigiing der banken van 
leening, Madrid, 1784, in 
4.to:,—ir4.° Overwegingen a~ 
ver de Spaansehe wetgeving, 
ib. 1784, een uitmuntend 
s tuk , dat de bekwaamheid 
des Schrijvers als regtsge-
leerde bewijst. — 5.° Brief 
aan CAMPOMAXES gerigt, 
over het ontwerp eener "pu
blieke schatkist, ib. 1786. 
— 6.° Informe sobreXaley 
agraria, of Verslag over de 
landhuishoudkunde, ib.1795* 
Dit is het werk, hetwelk 
aan JOVELLANOS het meeste 
tot eer heeft verstrekt. Men 
heeft hem ook een treurspel 
te danken Ie Pelage , te mu* 
drid, in 1790 ten tooneele 
gevoerd, dat men als een 
der beste aanvoert, welke 
Spanje bezit: verscheiden 
geleerde Mengelingen, over 
verschillende staatkundige, 
huishoudkundige en admi-
nistrative onderwerpen; Ver* 
talingen (in het Spaansch) 
van Fransche, Italiaansche 
en Engelscheclassiekeschrij-
vers , waaronder eenè ver-

XII I . DJSEÏ.. 

taling van Spaansche ver«! 
zen van het verloren para
dijs van Mii/roN» Zijne r i j 
ke bibliotheek uit meer dan 
vier duizend boekdeelen be
staande, had hij reeds bij 
zijn leven", aan de kvveeke-
lingen der akademie van ma
r ine , in Aslurië, gemaakt 

. JOVIANÜS ' (FiAvius GtAü-
DIUS), zoon van den graaf 
VARONIANUS , werd in 331 te 
Singidon ^tegenwoordig Sze~ 
gedin, (ofschoon anderen be
weren , dat Singidon, Bel
grado of Semendria a s ) , 
eèhe stad 'van Mysiè', gebom 
ren. Na den dood van Sxihï-
ANÜS den afvallige', in 3 6 3 , 
door de soldaten van het Ro« 
meinsche leger tot keizer ver-» 
kozen, weigerde h|j in den 
beginne de keizerlijke kroon 
te aanvaarden, terwijl hij 
betuigde, dat hij overgeene 
Heidensche soldaten het be
vel wilde voeren ; tnaar nai 
dat alle hem betuigd, had
den j ' . d a r zij Christenen wa
ren , aanvaardde 'hij het pur? 
per. De zaken waren in ee« 
nen zeer slechten staat; hij 
trachtte ér oïde op te stel
len , en begon met den vre
de met de Perzers te slui
ten. Eenige schrijvers heb
ben dezen stap zeer ten on-
regte gelaakt; wijl hij zon
der dezen maatregel de troe
pen uit het land niet kon 
terug trekken, waarin Jur.t« 
ANUS dezelve gewikkeld had: 
en dat deze vrede niet xeer 

ft 
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eervol was, dit was de Schuld, 
van zijnen onvoorzigtigen en 
onstuimigen voorganger, en 
niet de zijne. Hij beval om 
de afgodstempels te sluiten, 
én! verhoed derzeiver offers. 
Hij was vooral hui tengemeen 
bezorgd, om den heiligen 
ATHXNASJIJS en de overige 
verbannen preiaten terug te 
roepen, én om aan de ket-
ïers te betuigen , dat hij gee-
ïiè tweedragt wilde dulden. 
Hij had echter niet lang ge
not van het gezag, waarvan 
hij zich zoo waardiglijk be
diende. Hij overleed in den 
ofiderdom van 33 jaren te 
Datastane, tusschen Gala* 
tië en BitAynië, in 364, na 
de teugels van het rijksbe
stuur slechts zeven maanden 
en twintig dagen in handen 
te hebben gehad.' Men vond 
hem gestikt in zijn bed, door 
den damp der kolen, welke 
men in zijne kamer ontsto
ken h a d , om dezelve te droo-
gen. JOVUNÜS was ten tijde 
vanJüMANUS, hoofdman yan 
de keizerlijke lijfwacht ge
weest; het was alstoen, 
dat die vorst, dien de on
kunde of de kwade trouw, 
ons tegenwoordig als een 
verdraagzaam wijsgeer voor
stelt , hem zijne godsdienst 
wilde doen verzaken; het
welk hij edelmoediglijk wei
gerde. Zijn bestuur'Was al 
te kort , dan dat men zou 
kunnen weten, of hetzelve 
roemrijk zou geweest zijn ; 
maar men kan er niet aan 
twgfelen, dat JOVIANUS , een 

goede Christen zijnde, ook 
een goede vorst zou zijn ge
weest. De abt LA 'BOETTE-
RIB heeft zijne geschiedenis 
beschreven, 1 dl. in ia1"» 

JOVINIANUS , een monnik van 
Milane, besmette verschei
den kloosters met zijne dwa
lingen, na het zijne verlaten te 
hebben; waarin hij zeer stren-
gelijk had geleefd, slechts 
een weinig brood etende en 
water drinkende , terwijl hy 
blootsvoets ging, een- zwart 
kleed < droeg, en met zijne 
handen arbeidde, Hij begaf 
zich van Milanenaar Rome, 
en bewoog verscheiden maag
den , om in den echt te tre
den, terwijl hij zijne los
bandigheid, en die fijner 
leerlingen, met den sluijer 
desi Valschen grondbeginsels 
bedekte, dat de gehuwde 
staat even zoo volmaakt is 
als de maagdelijke; eeneleer 
strijdig met die van J« C-» 
en'wederlegd door den H» 
apostel PAÜLÜS. De dwa
lingen , die hij daarenboven 
voorstond waren, dat «e 
Moeder van J . C», «a haar 
baren geene maagd was ge* 
bleven; dat het vleesch des 
Verlossers niet waarachtig 
maar ingebeeld was; Hat net 
vasten en andere werken van 
boetvaardigheid niet de min
ste verdiensten hadden. VU' 
ze monnik gedroeg zien vol
gens zijne grondbeginselen. 
De H. AUGUSTINÜS en de tt> 
HIERONYMUS, die zijne g0^* 
deloosheden en ongeregeld-
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heden bestreden, verwijten 
hem zijne weelde , zijne ver
wijfdheid , en zijne geneigd
heid tot pracht en verma
ken. JOVINUNUS werd te Ro* 
me door paus SIRICIUS, en 
te Milane door den heiligen 
AMBROSIWS , in eene, in 390 
:gehoudene kerkvergadering 
veroordeeld. De keizers T H E -
ODOSIUS en HONORIUS ver
banden hemv de eerste naar 
eene woestijn , en de andere 
naar een eiland, alwaar hij , 
in 412 overleed, zoo als hij 
geleefd had. De heilige H I E - , 
BONYWUS drukt de wijze van 
zijnen dood zoo krachtvol 
u i t , dat het zeer moeijelijk 
zonde zijn deze plaats be
hoorlijk te vertolken: Inter 
phasides aves et carnes suil-
las non tam emisit spiri-
turn quam eructavit, -—Zie 

VlGIIiANHUS. 

JOVINUS» een edele Gal
l i ë r , en een zeer dapper 
veldheer , werd in 411 , ter
wijl men den tiran KONSTAN-
T I J N , te Arles belegerde , te 
Mentz tot keizer uitgeroe
pen. Hij had deze gevaarlij
ke eer te danken aan de kui
perijen van GOAR , ALANUJS 
en GUNDICARUS , hoofd der 
Bourgondiërs. Hij nam zijnen 
broeder SKBASTIANUS als deel
genoot in deze waardigheid 
aan ; maar zij hadden niet 
lang genot van het purper. 
Toen in 413 ATAULF , ko
ning der Visigothen , die de 
partij van JOVINUS volgde ,̂  
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hem verlaten had , werd die 
overweldiger gedood, terwijl 
men hem naar keizer H O 
NORIUS voerde, die toenmaals 
te Ravenna w a s , en aan 
wien men ook het hoofd van 
SEBASTUISUS bragt. 

JOVITA BAPICIUS , in het 
voormalige Fransche gewest 
Bresse geboren , is de schrij
ver Van een werk in vijf 
boeken verdeeld over de wel
luidendheid der ongebondens 
reden {nombre oratöirè) : het 
kwam te Venetië, in 1554 
van de drukkerij van P A U -
LUS MANUCIUS , zoon van A r«-
DE in het l ich t , en was aan 
den kardinaal Potus opge
dragen; Eenige verstandige en 
geletterde lieden beschouw
den de welluidendheid der 
Ongebondene reden als eene 
hersenschim, waarvan het 
onderwerp niets bepaalds 
heeft, en naar den wil on
zer joimen verschilt. JRAFI-
CIUS toont a a n , dat er een 
rhythmus > eene aan het on-
rijm , zoo wel als aan de 
gedichten eigene maat be
s taa t ; hij geeft uitmuntende 
lessen over de wijze, om 
dezelve in de reden te ver
spreiden, en doet ten slotte 
de vergissingen gevoelen, 
waarin PHILIPPÜS MEI,ANCH-
THON en GERARDÜS BVLCO-
DIANUS vervallen zijn, door 
te beslissen, dat het on
mogelijk of nutteloos w a s , 
om over dat onderwerp les
sen te geven, die men tot 

2 
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de praktijk kon bepalen. 

Jovius of GIOVIO ( P A Ü -
ÏAJS) , een beroemd geschied
schrijver, te Cume in Lom' 
bardijë, den 13 April 1483 
geboren , leefde onder vier 
paussen , te weten: L E O X . , 
ADRIANUS V I . , CLEMENS 
V I I . , zijn* bestendigen be
schermer en PAULUS I I I . Na 
eerst geneesheer te zijn ge
weest , werd hij op den bis-
schoppelijken stoel van No-
ceru geplaatst. Hij wensch-
t e te vergeefs dien met den 
stoel van Come te kunnen 
verwisselen; PAUMJS I I I . , 
volhardde in hem dit bisdom 
te weigeren. FKANCISCOS I . 
behandelde hem met meer on
derscheiding. Hy schreef 
hem vleijende brieven , en 
verleende hem eene aanzien
lijke jaarwedde door den con-
nestabel DBMONTMOBENCI, on
der HENDRIK I I . , geschrapt. 
Jovius wreekte er zich over, 
door in het 31 e boek zijner 
geschiedenis, den connestabel 
te hekelen. Hij ontzag zich 
n i e t , om te bekennen , » dat 
hij twee pennen had, eene 
gouden en eene ijzeren,om de 
vorsten volgens de gunstbe
wijzen of ongenaden, die hij er 
van ontving, te behandelen." 
Het schijnt uit zijne brieven, 
dat hij ten uiterste belang-
zuchtig was. Men heeft nooit 
met zoo vele onbeschaamd» 
heid gebedeld : aan den eenen 
vraagt hij paarden, aan den 
anderen confituren enz. De-
Me geschiedschrijver overleed 

te Florence> als. raadsheer 
van COSMUS BB MHDICIS. Men 
heeft van hom eens Geschiede
nis in XLV boeken , die met 
het jaar 1494 begint, en met 
1544 eindigt. Florencei 1550 
en 1552, 2 dl.n in fol. De 
verscheidenheid en de over
vloed van onderwerpen doen 
dezelve met vermaak lezen. 
Het tooneel is beurtelings 
in Europa j in Azië en Afii' 
Aa. De voornaamste gebeur* 
tenissen van vijftig jaren, 
met vele orde en duidelijk
heid beschreven, maken ee
ne geschiedenis ui t , die zeer 
nuttig zou kunnen zijn , in» 
dien de getrouwheid des ge
schiedschrijvers , de schoon
heid der stof evenaarde. Door 
KAREL V . , met eene jaar
wedde begunstigd, en door 
de MEDICISSKN beschermd, 
spreekt hij over deze vor
sten niet ' soms overdreven 
Joftuigingen. — 2." levens-
bescÈrijvingen van èeroem-
de mannen..— 3.''Lofreden 
der beroemde mannen. Men 
keurt in deze beide werken, 
zoo wel als in zijne groote 
Geschiedenis, eenen te ora-
torischen stijl; eenen al te 
hoogdravenden *oon af; ramt 
dezelve zijn belangrijk voor 
de kennis'van de daden en 
gezegden der groote en be-
roemde mannen. — *. u* 
vensbeschrijvingen der I 
VISCONTÏ'S, vorsten van Mf 
lane. — 5.° Verscheiden 
andere Werken, in welke 

aak men geest, doch weinig smaaK 
en naau wkeurigheid opmerkt. 
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Men heeft al zijne Werken 
gezamenlijk uitgegeven,Ba-
zel 6 dln in fol. 1758. Djt 
i s de volledigste, uitgave. 
Zijn broeder BENEDICTUS JO-
•VIUS,, schreef verscheiden 
Werken, onder andere eene 
Geschiedenis van Zwitser' 
land; en zijn achter-neef 
PAC&US Jovius , in 1582 over
leden, beoefende niet roem 
de Italiaansche dichtkunde. 

JOYEÜSE ( W I L I E M , burg
graaf D E ) , was de tweede 
zoon tan JOANNES DEJOYEU-
S É , landvoogd van Narbon
ne, uit eene beroemde fa
milie. "Men bestemde hem 
voor de k e r k , en bij het le
ven van JOANNES PAULÜS » 
zijnen oudsten broeder» ver
kreeg hij zelfs het bisdom 
Aleth, maar daar hij door 
de heilige wijding niet ge
bonden was , sloeg hij na 
dien tijd de loopbaan der 
wapenen in» Hij diende ge
durende de religie-oorlogen 
op eene nuttige wijze koning 
KAREL I X . , in Languedac, 
werd door koning HENDRIK 
I I I . tot maarschalk van 
Frankrijk verheven, en stierf 
hoog bejaard in I5&2. 

JOYEUSE (ANNA DE) , zoon 
van den voorgaande , hertog 
en pair , en admiraal van 
Frankrijk, eerste kamerheer 
en landvoogd van Nprman-
dijë, was een der voornaam
ste gunstelingen van koning 
HENDRIK I I I . , die hem in 
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den echt deed treden met 
MARGABETHA van Lotharin
gen, tweede zuster der ko» 
ningin LOUISE, zijne echtge-
noote. JOYEUSE voerde in 
1586 in Guyenne een leger 
aan tegen de Hugenooten. 
Hij behaalde er ecnige voor» 
deelen , en wilde niet de 
minste genade schenken aan 
een detachement, dat hij bij 
Mont-Saint-Eloi overrom
pelde. Deze gestrengheid 
werd kort daarna door eene ' 
ware barbaarsehHeid gestraft? 
want na te Coutras- den 20 
October 1587 overwonnen te-
zijn, doodden de Hugenoo
ten hem koelbloedig, ondec 
het geroep van 3Ionl-Saint- • 
'Eloij ofschoon hij 100,000 
kroonen tot losprijs van zijn 
leven aanbood. Ofschoon de 
maarschalk DE JOYEÜSE mefc 
de wapens in de hand on
verbiddelijk was , was hif 
echter zacht en edelmoedig 
in den maatschappelijken om
gang. Toen hij eens in de 
antichambre de& konings de 
beide staats-secretarissen te 
lang had doen wachten, 
vraagde hij hen om verschoo
ning, hun een geschenk van 
100,000 kroonen overlaten
de , dat hij zoo even van den 
koning ontvangen had. 

JOYEUSE, (FRANCISCÜS DE)» 
kardinaal, broeder van . den 
voorgaande, in 1562 gebo
ren, was achtereenvolgend 
aartsbisschop van Narbonne, 
van Tonlov.se en van Rouu-

3 ' . . 
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«en. Hij werd met de ne-

, teligste en gewigtigste za
ken belast, door de konin
gen HENDRIK III , , HENDRIK 
IV. en LODEWIJK XIII. Hij 
verwierf aller goedkeuring 
door zijne voorzigtigheid, 
zijne wijsheid en zijne be
kwaamheid in het beheer van 
zaken, Hij overleed te Avig-
non, in 1615, als deken 
der kardinalen, na zich door 
verscheiden stichtingen be
roemd te hebben gemaakt: 
l«° van een Seminarie, te 
Rpuanen; 2.° van een je* 
suitèn-gesticht te Pontoise; 
3. van een ander voor de 
oratoristèn te Dieppe. 

JOYEUSE (HENDRIK DE), de 
zoon van WILLEM, burggraaf 
» E JOYEUSE,, werd in 1567 
geboren, droeg in den be
ginne mét roem de wapens, 
*ot in 1587. Het verlies 
zijner vrouw, en eone ver
schijning, welke hij meende 
gehad te hebben,'bewogen 
iiem, om zich, onder den 
naam van broeder ANGULVS , 
onder de capucijnen te be
geven. Toen in het volgen
de jaar de Parijzenaars be
sloten hadden, om afgevaar
digden tot HENDRIK III. té 
zenden, ten einde hem te 
verzoeken van weder de 
hoofdstad te komen bewonen , 
«am broeder ANGELUS dien 
»•* op zich, doch het was 
f„°n

1R
eLVrucht' H« bleef tot 

in J592 in zijne orde. Na-
«at ue groot-prioor van Tou-
'm*e> z8n broeder, omtrent I 

dien tijd in de Tarn ver-
dronken was, dwongen de 
eedgenooten {ligüenrs) van 
Languedoc hein, zijn kloos
ter te verlaten , om zich aan 
hun hoofd te plaatsen. De 
capucijnsche krijgsman streed 
dapper lijk voor de partij der 
Ugue, tot in 1596, toen hij 
zijn vergelijk met koning 
HENDRIK IV. sloot. Deze 
vorst vereerde hem met den 
maarschalksstaf van. Frank
rijk} maar eenigen tijd daar
na aanvaardde hij zijn oud 
gewaad weder. Het kloos
ter was voor hem verder 
slechts een graf. Aan het 
vasten, waken endestrerig-
ste boetvaardigheid overge
geven, dacht hij niet meer 
aan de rol, welke hij op het 
schitterendeen brooze tooneel 
der wereld had gespeeld» 
dan om bittere tranen te 
storten. Hij overleed in 1608, 
te RivpH bij Turin. Hij 
was gehuwd geweest met de 
zuster van den hertogvan 
Epernon , die hem slechts 
eene dochter baarde, welke 
in 1599 met den hertog van 
Montpetisier, en in 1611 
met den hertog van Guise in 
den echt trad. DE CALMÈ-
RES heeft het leven van broe
der ANGELUS DE JOYEUSE be
schreven. Hetzelve is zeer 
stichtend, en geschikt om 
hem te regtVaardigen tegen 
diegene, welke zonder grond 
de opregtheid zijner goos* 
vrucht in verdenking hebben 
Willen brengen. 
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JOZEF of JOSEPH, zoon van 
JAKÖB en van RACHEL , volle 
broeder van BENJAMIN. Zij
ne overige broeders, de voor
liefde, welke zijn vader hem 
toedroeg, en den voorrang 
benijdende, welke eenige 
drootnen hem beloofden , be
dachten zijnen ondergang. 
Op eenen zekeren dag, dat 
hij van wege zijnen vader, 
zijne broeders was gaan be
zoeken , die verre in het veld 
de kudden hoedden, beslo
ten zij hem te döoden. Maar 
op voorstel Vau RUBEN , wier
pen zij hem in eenen ouden 
droogen put , met oogmerk, 
om hem aldaar van honger 
te doen sterven. Naauwe-
lijks was hij in den put, of 

\ J U D A , die Madianitische en 
Isrnaëlitische kooplieden zag 
voorbij gaan, bewoog zijne 
broeders, om hem aan die 
vreemdelingen te verkoo» 
pen. Zij leverden hem hun 
over voor 20 zilveren pen
ningen» en na zijne kieede-
ren in het bloed van een jong 
bokje gedoopt te hebben, 
zonden zij dezelve geheel 
verscheurd en bebloed, aan 
hunnen vader, met de bood
schap, dat een wild dier 
hem had verslonden. De 
kooplieden, welke JOZEF ge
kocht hadden, voerden hem 
naar Egypte, en verkochten 
hem aan den overste.der 
legérbenden van PHARAO , 
PCTIPHAR genaamd. Wel
dra won hij het vertrouwen 
zijns meesters, die hem tot 

opziener over zijneover-igebe-. 
dienden maakte. Devrouw van 
PÜTJPHABontstak voor hem.in. 
hevige drift. Toen zij hem 
eens op zekeren tijd, bij zich 
in haar vertrek wilde houden, 
nam de jonge Israëliet de 
vlugt, haar zijnen mantel over
latende , waarbij zij hem vast
hield : eene daad , welke de 
heilige vaders beschouwen, 
als den grondslag zijner ver
heffing ,' *eh der zegeningen , 
welke de Heer over hem uit
stortte. Door de weigering van 
JOZEF gebelgd , verhaalde de 
ze wellustige vrouw aan haren 
echtgenoot, dat de Hebreër 
haar geweld had willen aan
doen; en dat (in den tegen
s tand, welken z\\ hem ge
boden had , «ijn mantel in 
hare handen was gebleven* 
De verontwaardigde P i m -
PH.VK liet JOZEF in de ge
vangenis werpen : » maar de 
wijsheid , zegt deH. Schrift, 
daalde er met hem i n , en 
verliet hem niet in zijne 
kluisters : — Descendit cum 
eo in fotieam, et in vincu-
lis non; dereliquit ilium."' 
De jonge Israëliet verklaar
de er de droomen van twee 
aanzienlijke gevangenen, die
met hem waren. PHAKAO,, 
van deze gebeurtenis onder-
rigt, op eenen tijd, dat hij 
eenen verbazenden droom had 
gehad , dien de waarzeggers, 
en wijzen van Egypte niet ' 
konden verklaren, liet Jo» 
ZEF uit de gevangenis ko
men. Deze edele gevangene» 
4 
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toenmaals 30jaren oud, voor* 
zeide hem eenen zevenjari
gen hongersnood, voorafge
gaan door eenen overvloed 
van zeven andere jaren. De 
koning, vol bewondering voor 
JOZEF , gaf hem het bestuur 
van zijn r i jk , liet hem op 

' Kjjnen wagen door de stad 
rijden, voorafgegaan dooree
nen wapenkoning,roepende; 
dat iedereen de kniën moest 
buigen voor dezen regent. 
JOZEF legde groote voorraad-
schuren aan, om, gedurende 
den hongersnood , niet alleen 
de Egyptenareri, maar ook 
de andere natiën te voeden. 
Toen zijne broeders in Egyp~ 
te waren gekomen, om ko
ren te koopen , hield JOZEF 
z ich , alsof hij. hen voor be
spieders aanzag. Hij zond 
hen vervolgens met bevel te
rug van BENJAMIN tof hem te . 
brengen, en liield SIMEON 
intusschen als gjjjzeïaae. J A -
KOB weigerde in hot begin, 
om BENJAMIN, de jongste zij
ner kinderen, te laten gaan ; 
maar door den toenemenden 
hongersnood werd hij genood
zaakt , om er in' toe te 
stemmen. Nadat JOZEF zij
nen jongsten broeder, zoo 
als hij de zoon van RACHEL , 
ontdekt had, kon hij zijne 
tranen niet bedwingen. Hij 
liet een groot feestmaal voor 
z\jne broeders gereed maken , 
«le^hij [volgens hunnen on-
"erdom deed plaatsen, en 
«iroeg daarbij eene bij zondere 
xorg voor BENJAMIN. Hij 
maakte zich eindelijk aan 

n zijne broeders bekend, ver
gaf hun en zond hen terug, 
met bevel, om spoedig hunnen 
Vader, naar Egypte te bren
gen. JAKOB had den troostzij' 
ne dagen bij zijnen zoon teein» 
digen, in het land Gesten, 
dat de koning hein gegeven 
had. Nadat JOZEF HO jaren 
geleefd, en zijne kleinzonen 
tot in het derde geslacht ge
zien had, werd hij ziek. 
Hij liet zijne broeders bij 
zich komen, voorzeidehun, 
'dat.Cjfod hen in het beloofde 
land zou terug brengen, en 
liet hen zweren , dat zij zijn 
gebeente mede derwaarts zou
den nemen. Dit volbragt 
MOZES, toen hij de Israëli-
ten uit Egypte geleidde', en 
dit gebeente werd toever
trouwd aan den stam van 
EPHRAÏM , die het bij Stchm 
in het veld begroef, hetwelk 
JAKOB, kort voor zijnen (Jood, 
aan JOZEF in eigendom, had 
gegeven. Deze aartsvader 
overleed in het jaar 163» 
vo'o'r4J. C , na Egypte f 
durende tachtig jaren be» 
stuurd te hebben. H|j " e t 

twee zonen na, MANASSES en 
EPHRAÏM, verwekt bij zij"6 

huisvrouw ASCENETH, doch* 
ter van PUTIFIJAR» pnestet 
van Heliopolis. — De hei
lige vaders zijn bezorgd ge
weest, om de kenteekenStè 
doen opmerken , die van JO
ZEF het , hoewel onvolmaak
te , afbeeldsel van J. C. ma
ken , door de zijnen verkocht 
— verraden, de •—'hder 
en bevrijde 
van zijn volk en van alle 
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volken der aarde. Dit is 
waarlijk een der schoonste 
zinnebeelden van het oude 
Testament, dat, zelfs vol
gens de bekentenis der Jo
den, namelijk van PHIJGO en 
van JOSEPHÜS, geheel zinne
beeldig was, zoo als de hei
lige PAULUS in zijnen brief 
aan de Hebreërs zulks breed
voerig aantoont. «Door de
ze afbeeldsels, zegt een 
naauwkeurige en diepzinnige 
godgeleerde, Was God voor
nemens, om de toekomstige 
geheimen van zijnen Zoon, 
voor diegene begrijpelijk te 
maken, aan welke Hij er 
van dien oogenblikaf, door 
een inwendig licht de ver
klaring van gaf, en om die
gene eenmaal in het geloof 
dier selfde geheimen te be
vestigen , welke na de ver
vulling derzelve, de treffen
de overeenkomst zouden zien, 
die tusschen de afbeeldsels 
en deze geheimen bestaat: 
want ofschoon deze overeen
komst voor de gebeurtenis, 
duister en als besltiijerd is 
geweest, is het echter ze
ker , dat men tegenwoordig 
de gebeurtenissen van het 
Evangelie met die van het 
oude Testament niet kan ver
gelijken, zonder levendig ge
troffen te zijn van de vol
maakte overeenkomst, wel
ke men er ligtelijk in be
speurt , en zonder inwendig 
overtuigd te zijn, >dat de 
goddelijke Wijsheid voorne* 
men» is geweest, de eene 

door de andere voor te stel
len." Dit heeft aan TER-
TÜIIHANÜS doen zeggen : Ut 
Verbis ita et rebus prop/ie~ 
tarum, en aan den heiligen 
AWrUSTiNus: lllorum non, 
tantum lingua, sed et viia 
prophetica f uit» (Zie J O 
NAS , MOZES , enz.) Behalve 
door deze allegorie doet de 
geschiedenis van JOZEF de 
godsdienstige en de oordeel-
kundigste overwegingen ont
staan. « Hoe bewonderens
waardig zijn de wegen Gods 
(roept een schrijver u i t , die 
op eene treffende wijze al de 
trekken' dezer aandoenlijke 
geschiedenis heeft ontwik
keld) ! Welke kracht in de 
geheime di'ijfvederen der 
Voorzienigheid! Hij veran
dert de zwakheid in magt, 
en voert zijne ontwerpen u i t , 
zelfs door de hinderpalen, 
welke men Hem in den weg 
stelt ." & 

JOZEF of JÖSEPH , zoon van 
JAKOE, kleinzoon van M A * 
TBAN, echtgenoot der heili
ge maagd, en voedstervader 
van JESUS CHRISTUS, was 
nit het geslacht van J U B A , 
en uit de familie van DAVID. 
Men weet niet, welke zijne 
geboorteplaats was ; maar 
men kan er niet aan twijfe
len, of hij woonde te Na-
zareth, een stadje van Ga-
lilea, in den stam van ZA-
BÜLON. Het is zelfs door 
het Evangelie bevestigd, dat 
hij een ambachtsman was, 

5 
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wijl de Joden, over J . C» 
sprekende, zeggen, dat Hij 

f abri films was. Hij was 
ondertrouwd met de maagd 
MARIA. Het geheim der 
menschwording van den Zoon 
Gods , werd in den be
ginne niet aan JOZEF geo
penbaard. Toen deze heili
ge man had opgemerkt, dat 
zijne echtgenoote bevrucht 
Was, wilde hij haar heime
lijk verlaten; maar de engel 
des Heeren verscheen hem, 
en ontdekte hem het geheim. 
JOZEF had nooit huwelijks
gemeenschap met de heilige 
Maagd. Hij vergezelde haar 
naar Bethleliem, toen zij den 
Zoon Gods ter wereld bragt. 
Hij vlugtte vervolgens mat 
JESUS en MARIA naar Egyp
te , en keerde eerst na den 
dood van HERODES naar Na-
zareth terug. De H. Schrift 
zeg t , dat JOZEF jaarlijks met 
de heilige Maagd naar Je
ruzalem g ing , om er het 
paascbfeest te vieren, en dat 
hij J . C. medenam, toen de
ze den ouderdom van 12 ja 
ren bereikt had. Dezelve 
verhaalt verder niets van 
Zijn leven noch van zijnen 
dood. Men is echter van 
gevoelen, dat hij vóór J . C. 
overleden i s ; want indien 
hQ, tijdens het lijden, nog 
in leven ware geweest, kan 
men vooronderstellen, dat de 
aan het kruis stervende Zoon 
Gods, aan hem. en niet aan 
den heiligen JOANNES , de 
heilige Maagd, zijne moe
der, zou hebben aanbevolen. 

Men is lang in de kerk ge
weest , zonder aan den H. 
JOZEF een e godsdienstige vet-
eering te bewijzen; waar
schijnlijk om aan de onge-
loovigen het denkbeeld te 
ontnemen, dat hij de vader 
van J . C. was; óf om htm 
te beletten, van deze gods
lastering aan de Christenen 
toe te schrijven. Zijn feest* 
dag was in 'het Oosten veel 
eerder dan in het Westen 
ingesteld. Men zegt, dat 
de Karmelieten de eerste zijn 
geweest , die denzelven in 
Europa hebben gevierd. Six-
Tus lV . stelde denzelven in 
voor Rome, en verscheiden 
kerken hebben later dit voor
beeld gevolgd. 

t - ' 

JOZEF BARSABAS , bijge
naamd de Regtvaardige* — 
Zie BARSABAS. 

JOZEF of JOZÜE , zoon van 
MARIA en van CLEOPHAS:, was 
de broeder van den heiligen 
JACOBUS den Mindere, en 
bloedverwant ven 3. C. vol
gens het vleesch. De hei
lige Schrift zegt ons niets 
meer te zijnen opzigte. 

JOZEF VAN ARIMATHEA, ont« 
leende dien naam van een 
stadje inJudea, op den berg 
Ephraïm, in welke hij ge
boren werd. Hij kwam te 
Jeruzalem wonen, alwaar 
hij huizen kocht. De heili
ge MATTHEUS noemt hem een 
*yk man, en de heilige MAR-
cus een edel tietiman, « a t 
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is te zeggen raadsheer. Oe- | 
ze post gaf hem ingang tot 
de beroemdste vergaderingen 
der stad: het is in deze hoe
danigheid, dat hij zich bij 
den hoogepriester CAÏPHAS 
bevond, toen J . C. voor den-
zelven werd gebragt; maar 
hij wilde in zijne veroordee
ling niet toestemmen. Het 
Evangelie zegt ons , dat hij 
een regtvaardig en deugd
zaam man was , tot diegene 
behoorende, welke het rijk 
Gods verwachtten. Hij was 
zelfs een leerling van J . C. 
doch durfde zich niet open
lijk verklaren, uit vreeze 
der Joden. Na den dood van 
den Verlosser, begaf hij zich 
onverschrokken naar PILA-
T U S , en vraagde hem, om 
het ligchaam vanJESUs, om 
hetzelve te begraven; hij 
verkreeg hetzelve, en legde 
het in een nieuw graf, het
welk hij in eene steenrots 
van zijnen tuin had doen uit* 
houwen. De H. Schrift zegt 
verder niets meer van JOZEP 
VAM ARIMATHEA ; maar men 
is van gevoelen, dat hij na 
zijn overige leven, in den 
ijver der eerste Christenen 
te hebben doorgebragt, te 
Jeruzalem overleed. 

JOZEF,"zwager van HERO
DES den Groote, door SA-
Ï.OMÉ , zijne zuster , die hij 
gehuwd had. Toen deze ko. 
nïng vertrok, om zich bij 
ANTONIÜS te gaan regtvaar-
digen, over den dood van 
AmsTOBUMJB i dort hooge» ! 

priester * belastte hij hem , 
gedurende zijne afwezend-
heid, j n e t n e t bestuur zij
ner staten* Hij beval hem 
tegelijkertijd , onder het ze
gel des geheims , om , in
dien hij zich niet kon regt-
vaardigen, MARIAMNE, zijne 
vrouw te doen sterven. De 
onvoorzigtige JOZEF ontdek
te zijn'geheim aan MARIAM-
NK. Deze verweet zulks aan 
HERODES, die uit spijt, J O 
ZEF deed ombrengen, zonder 
zijne regtvaardigingen aan-
tehooren. 

JOZEF > bijgenaamd Hyni-
nographus of de Lofzang' 
dichter t uit Sicilië oorspron
kelijk , omhelsde het kloos
terleven , en werd te Thes
saloniki priester gewijd. Hij 
leed veel, om de vereering 
der beelden, gedurende de 
vervolging van keizer T H E -
OPHIIJUS, en werd naar het 
eiland Creta verbannen , al
waar hij tot in 842 verbleef. 
Hij begaf zich vervolgens 
naar Konslantinopel, alwaar 
de heilige IGNATIUS hem de 
bewaring van de kerkelijke 
schatkist toevertrouwde. Hij 
vervaardigde Lofzangen, vol 
zalving, ter eere van de hei
lige Maagd, en van verschei
den heiligen , en overleed in 
het jaar 883. Zijn leven is 
door THEOPHANUS , zijnen 
leerling , beschreven. De 
diaken JOANNES heeft een uit
gebreider geleverd, voorko
mende in de Acta sanclo-
rum, Apri l , l« dl. De Qri«-



MIKS1ZZZZZ*! — * H ^ „5*lii.__ 3 - - •asst " 

252 J O Z. 

ken vieren zijn leest den 3 
April. ' 

JOZEF BEN GORION of Go» 
RIONIDES , dat is zoon van 
GORION, een Joodscbe ge
schiedschrijver, die de Rab
bijnen ten on regte met den 
beroemden geschiedschrijver 
JOSEPHUS verwarren, leefde 
op het einde der 9 e , of in 
het begin der 10e eeuw. 
Er bestaat nog van hem ee-
ne Geschiedenis der Joden, 
door GAGNIER in het Latijn 
vertaald, Oxford. 1706, in 
4.tp0 Er bestaat eene He-
breeuwsche en Latijnsche 
uitgave van Gotha, 1707, 
in 4.to, Men ziet uit het
zelfde werk, dat de schrij
ver, naar alle waarschijnlijk
heid , een jood uit Langue-
doc was. De eerste schrij
ver, die dit werk heeft aan
gehaald, is SAADIAS GAON, 
een beroemde rabbijn, die 
in het midden der IO.e eeuw 
leefde. 

JOZEF I . , vijftiende keizer 
uit het huis van Oostenrijk, 
derde zoon van keizer LEO-
POLD, werd te Weenen in 
1678 geboren, in 1687 tot 
erfelijkVkoning van Honga' 
rije gekroond, in 1690 tot 
Roomsch koning verkozen, 
en beklom den keizerlijken 
troon in 1705, na den dood 
van zijnen vader» De geest 
des zoons was levendig en 
werkzamer en geschikter, 
om de gebeurtenissen roet 
drift' door te zetten, dan om 

dezelve af te wachten; bjj was 
een vorst, die zijne staats
dienaars raadpleegde, en zelf 
handelde. Deze vorst hand
haafde met even zoo veel 
moed als geluk, de regten 
van zijn huis. Hij haalde 
den hertog van S$avooij.e,to 
Engelschen en Hollanders, 
in zijne belangen overtegen 
Frankrijk, en deed dehaarts-, 
hertog KARET, als koningvan 
Spanje erkennen.. Hij nood
zaakte CLEMENS XI., die te 
zeer aan Frankrijk gehecht 
scheen, hem dien titel te 
geven , terwijl hij verschei
den leengoederen', die tot 
dusverre aan de Paussen on
derworpen waren, als afhan
kelijk van het rijk verklaar
de. Daar de keurvorsten van 
Begeren en Renlen, den 
oorlog tegen den keizer en 
het rijk voortzetten, zoo liet 
JOZEF hen in 1706 inden 
rijksban doen. Sedert de 
overwinning van Eoehstedt, 
was Beijeren éen Oosten-
rijksch gewest geworden, 
maar èene slecht bestuurde 

zamcnzwenng verzwaarde 
het lot der keurvorstin en 
harer kinderen, aan welke 
men zelfs hunnen naam ont
nam. Daar de hertog van 
MIRANDOLE, vassaal des rijks 
hem groote reden tot onte
vredenheid had gegeven, be
roofde hij hem van zijn leen
goed. Door menigvuldige 
zegepralen, werd bij vreed' 
zaan» bezitter van JtaM' 
De veroverinff van het koning" 
tï$k JSapels m Sicilië W& 
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hem verzekerd. Alles , wat 
men in Italië als leenpligtig 
had beschouwd, werd als 
onderdaan behandeld. Hij 
legde aan, Toskune eene 
schatting op , van 150,000 
pistolen; aan Mantua, eene 
van 40,000; Parma, Mode-
•na', Lucca, Genua, die zich 
heimelijk of openlijk met 
iijne vijanden verbonden had» 
den, werden in zijne belas
tingen betrokken. Brankrijk 
«had den prins RAGOTZKI , 
vorst van Zevenbergen, te
gen hem opgewekt, en d esse 
vvapende zich ter Verdedi
ging zijner eigene regtiinj 
en die van zijn land. * Hij 
weïd geslagen, zijnetsteden 
ingenomen , zijne partij uit-
gèrosid, en hij genoodzaakt, 
om de vvijk naar Turkije' te 
nemen. Te midden van zij
nen voorspoed, werd JOZEF 
door de kinderziekte aange-
kast , waaraan hij den 17 
April 17U overleed. Ér zijn 
weinig keizers geweest., die 
gelukkiger waren ; zijn be
stuur ,\vas bijna niets anders, 
dan eene aaneenschakeling 
van zegepralen, ter verne
dering van den ouden vijand 
van zijn huis: het rijk was 
hem bestendig toegedaan; 
de grootste vorsten zochten 
zijnö vriendschap; geheel 
Europa beschouwde zijne 
magt zonder afgunst; zijne 
veldheeren waren de helden 
Van dien tijd; te midden van 
eenen zeer ingewikkelden 
oorlog, wist hij zijne geld
middelen te verbeteren, en 

legde hij zijne volken nooit 
te groote lasten op. Hij werd 
echter minder bemind, dan 
zijne voorgangers", en den 
broeder, die hem opvolgde 
(zie KAREI, VI .) ; wijl zijn 
persoonlijk gedrag soms ligt-
zinnig was, en weinig strook
te met de grondbeginselen, 
die de deugd in zijne familie 
schènengeVestigd te hebbefa. 

•'•-: JOZEF I I . , zoon van kei
zer FRAKCISCUS van Lotha~ 
'ringen, én van MARIA T H E * 
RESIA, van Oostenrijk, werd 
te Weenen, den1 13 Maart 
1741 geboren ", en door zijne 
moeder in hetzelfde jaar^ 
naar den r i jksdagvanPres
burg gebragt, alwaar het gë-
zigt van den jongen p r ins , 
niet weinig bijdroeg, om de 
Hongaren, tegen die menigte 
vijanden , welke zijn erfdeel 
belaagden, met vuur te be
zielen. In 1764 tot Koomsch-
koning verheven ,; volgde hij 
in hetzelfde j a a r , zijnen va» 
der op den keizerlijken troon 
op. Het zij «iet oogmerk, 
oia zièh te onderwijzen ; het 
zij ter bevordering zijner ge
zondheid , en de bij hem 
opwellende behoefte eener 
buitengewone werkzaamheid, 
doorreisde hij een groot ge
deelte van Europa , en leer
de eene menigte zaken ken
nen, welke hij besloot, na 
den dood zijner moeder ten 
uitvoer te brengen. Den 3 
September 1771 had hij te 
JYeustadt in Moravië, eene 
bijeenkomst met den koning 
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van Pruissen, die in den 
tijd eepe groote opspraak 
verwekte , eensdeels , wijl 
Europa zich verwonderde , 
twee vorsten elkander te zien 
naderen , welke men door 
onverzoenlijke vijandschap 
verdeeld waande, en ten an
dere , wijl men het gerucht 
verspreidde, dat hij bij die ge
legenheid verscheiden denk
beelden van FREDERIK aan
genomen , en het ontwerp 
gevormd had , om dezelve in 
zijne staten te verwezenlij
ken. Maar dit gevoelen is 
door de daadzaak gelogen
straft; want de koning van 
Pruissen heeft bijna tot niets 
het voorbeeld gegeven, van 
hetgene, wat de keizer in 
zijne staten heeft gemeend 
te moeten doen. Bijzonder 
in datgene, Wat de*kerke
lijke bezittingen en gods-, 
dienstige gestichten betreft, 
heeft FREDERIK bestendig 
verschillende gevoelens aan 
den dag gelegd. » De kei
zer , zegt h i j , in eenen brief 
aan D'AUSMBERT, gaat onaf
gebroken met zijne secula
risaties voort; bij ons blijft 
ieder zoo als hij' i s , en ik 
eerbiedig het regt van ei
gendom , waar de geheele 
maatschappij op rust ." (Zie 
de 226.e brief dier briefwis
seling). Eene bijzonderheid 
heeft deze bijeenkomst merk-
^ " ^ ' g gemaakt. Een tal. 
rflk Oostenrijksch legercorps 
was te JYeustadt in Mora^ 
vte gelegerd, alwaar de kei-
zer hetzelve, in tegenwoor

digheid van FREDERIK wilde 
doen paraderen en maneu-
vreren. De dag was schoon 
en de Hemel helder; doch 
een hevig onweder kwam zoo 
snel o p , dat men zich niet 
bergen kon , alvorens door 
en door nat te zijn , en de 
wapenoefeningen hadden niet 
plaats. Men moet bekennen, 
zeide FREDERIK tot den kei» 
zer', dat er eengrooter meet-
ter is dan wij. Nadat Mi* 
R U THERESM den 29- Novem
ber 1780 overleden was, nam 
hij het bestuur der erflanden 
in handen, maar wilde zich 
niet tot koning van Honga
rije' en Bohème Aam kroo-
nen; hij liet zelfs tot groo-
ten spijt der Hongaren, de 
kroon van den heiligen STE-
PHANÜS , die in het kasteel 
van Presburg bewaard werd, 
wegnemen en naar W^nen 

vervoeren. Zijne inzigten» 
betrekkelijk de kerkelijke 
aangelegenheden, het bis
schoppelijk gezag, de huwe
lijken , de religieuze gestich

ten , waarvan er meer dan 
iru , vvaai va*i c» "" 
300 vernietigd werden , be 
wogen den Paus, na vruch-
telooze vertoogcn, om zich 
in 1782 in persoon naar Wee-
nen te begeven. JOZEF ont
ving hem met veel achting 
en eerbied, hoorde hem» 
en bekrachtigde, de beslui* 
t en , welke de Paus met 
de bisschoppen van Honga
rije', omtrent de meest ver
ontrustende punten hadden 
vastgesteld (men kan &** 
besluiten zien in het 6e <»• 
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der Réclamations belgigues» 
blz. 252). De paus vertrok 

f wel voldaan; maar hetzij , 
dat de vorst van gevoelen 
was veranderd; hetzij dat d e , 
met de uitvoering belaste, 
staatsdienaars van een ver
schillend gevoelen waren, de
ze, soort van overeenkomst 
bleef zonder uitwerksel» De 
reis des pauses was echter 
niet vruchteloos. * Het is 
onbetwisbaar, zegt een pro
fes tantscheschrijver, dat het 
hem door.zijne tegenwoor
digheid , door de aatfdoen-
lijké plegtigheden dèy godsr 
dienst, in een woord, door 
alles wat hét hart kan tref
fen , en de ziel bewegen, 

- gelukte, om het wankelende 
\ \ geloof te bevestigen , de ont

luikende twijfelingen weg te 
nemen, en, ten minste voor 
eenigen tijd, aan het Catho-
lijke geloof in de Oostenrijk-
sche landen, eene nieuwe 
kracht en een nieuw voedsel 
te geven." Het jaar 1784 
was gedenkwaardig doorjden 
opstand der Walachijè'rs te» 
gen hunne heeren. Zij ver
woestten Zevenbergen en het 
gebied van Temeswar op ee
ne verschrikkelijke wijze. 
De ad el-en geestelijken wer
den vermoord, hunne eigen
dommen vernield, een aantal 
kasteelen en dorpen verbrand. 
HOBIAH en GLOSCA (zie die 
beide artikels), die aan het 
hoofd der muitelingen waren, 
werden eindelijk door de Si-
culische hussaren gevangen 
genomen, en in 1785 ten 

dood gebragt. De wijze, op 
welke men over de oorzaak 
en het doel van dezen op
stand heeft gesproken, loopt 
zoo zeer uit elkander, en biedt 

• daarenboven zulke ingewik-
• kelde bespiegelingen aan , 
i dat het voorzigtigèr i s , dé 
: zaak ónder den sluijer des 
i geheims te la ten, dan de

zelve te willen onderzoeken. 
De Hollanders, die in 1782, 

, op eene eenvoudige opei-
sching, de barrière-steden 

, hadden verlaten, welke hun 
door den Vrede van Utrecht 
waren toegekend , waren in 
1784, ten opzigte van de, 
vrijheid der Schelde, welke 
de keizer vraagde, zoo ge
dwee niet. Zij weigerden, 
om in dat punt van den 
Munsterschen vrede af te 
wijken, en schoten op het 
keizerlijke schip, hetwelk 
ondernomen had, om de aan 
de oevers der rivier opge» 
rigte batterijen voorbij te zei
len. Deze gebeurtenis ver
wekte eenen oorlog »die niets 
belangrijks opleverde, en die 
den 8 November 1785 met 
den vrede v&txMontainebleau 
geëindigd werd. De keizer 
verkreeg "het fort Lillof men 
deed eenige uitwisselingen , 
en maakte op eenige plaat
sen eene nieuwe grensschei
ding , maar de Schelde bleef 
gesloten. Toen de keizerin 
van Rwland, in 1787 eene 
reis naar Kherson had onder
nomen, ten einde hare nieuwe 
gestichten en veroveringen te 
bezoeken, bewoog zij den kei-
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z e r , om zich ook derwaarts 
te begeven. Maar naau-
weJijks was hij aldaar aan
gekomen, of hij vernam, dat 
de invoering der nieuwe stel
sels in het burgerlijke en 
godsdienstige, in deweder-
landen hevige bewegingen 
had doen ontstaan, welke 
de wijsheid der staten belet 
had j in een en openlijken op
stand los te barsten. Om 
aan het .vooroordeel gee-
nen ' grond te geven, zullen 
wij overschrijven , hetgene, 

Wat ie dien bpzigte de le
vensbeschrijver van JOZEF 
I I . (CAR,ACCIOLI) , die ei
genlijk slechts een lofrede
naar is , zegt. «S teeds met 
geestdrift bezield, om dat
gene te verwezenlijken, wat 
hem het beste scheen, ge
voelde de keizer het gevaar 
eener nieuwigheid.niet» en 
bij beijverde z ich , om, te 
midden der moeijelijkheden 
het goede zelfs te verte drij
ven. De Brabanders verhie
ven met nadruk hunne stem , 
ten gunste hunner voorreg
ten , en wilden zich geene 
andere belastingen laten wel» 
gevallen, noch anders dan 
eertijds behandeld worden. 
Zij haaiden het voorbeeld aan, 
der keizerin-koningin van 
Hongarije, MARIA-THERES IA ,'; 
heilrijker gedachtenis, die 
steeds hunne voorregten had 
geëerbiedigd, en zij herin
nerden aan den eed , welken 
de keizer zelf had afgelegd, 
van geenerlei inbreuk, op 
dezelve te maken. Niets 

kwelt de volken zoo' zeer, 
dan de verandering hunner 
wetten en gebruiken , daar 
niets de vorsten zoo zeer 
vermoeit, dan het verschil 
der voorregten en gebruiken 
onder de onderdanen van een 
en hetzelfde rijk. Er is geen 
vorst, die dezelve niet tot 
denzelfden regel zou willen 
bepalen, en. aan dezelfde 
wetten onderwerpen. Dit was 
de voornaamste misslag van 
JOZEF , d ie , welke hem bij 
het publiek voor eenendwin* 

\ geland deed doorgaan; en 
men moet bekennen, dat 
voorregten , welke door ver* 
jaring en het gebruik gebei* 
iigd zijn , te willen veran
deren , ' in zeker opzigt eene 
schending van het regt der 
volken i s , ten zij zulks in 
overeenstemming met de na* 
tie kan geschieden." De 20 
September had er te Brus
sel een gevecht tusschen de 
troepen des keizers en de 
Brabandsche vrijwillige'1» 
plaats; enden volgenden dag 
kondigde de graaf vaft iM«R-
RAY, na het vertrek der aarts-

hertogin CHKISTINA , ™f 
Weenen, tot algemeen lanfl-
voogd ad interim benoemd» 
de herstelling van regten en 
voorregten af: maar de vorst 
kon niet besluiten ,om «ulM 
te bekrachtigen: en men ver-

wachtte gestrenge maatrege
len, toen hij zichin der«oor
log met de Turken vond ge 
wikkèld. Deze hadden den 
zelvén reeds aan de fufse" 
verklaard. De keizer ofschoon 
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da bondgenoot der laatste, 
bleef nog onzijdig, t o t d a t 
hij besloot, oia zich bij eene 
overrompeling meester van 
Belgrado te maken. Dezeop 
den 3 December 1787 mis-» 
lukte poging, besliste het 
lot van den oorlog. Dezelve 
werd in den beginne zonder 
eenig merkelijk voordeel van 
weerszijde gevoerd. Het Öos-
tenrijksche leger, bij Sem~ 
lin, tusschen den Dona?een 
de Save verschanst, verloor 
eenen kostbaren tijd , en bleef 
Werkeloos tot op de inne
ming van Sabacs , den 24 
April 1788. jhibitza hield 
de belegeraars gedurende zes 
maanden tegen; zij werden 
er den 25 April geslagen; 
maar de plaats gaf zich den 
26 Augustus aan den gene
neraal LAUDON over, die 
het bevel over het leger van 
Croatië was op zich komen 
nemen. Deze veldheer maakte 
zich vervolgens meester van 
de overige kleine steden , ter
wijl de vorst van SAKSEN-
COBURG Choczim innam. Maar. 
de groot-vizier maakte zich; 
ook van verscheiden gewig-
tige punten, meester. Men 
vreesde, dat hij na verschei-, 
den gevechten de overhand 
bekomen en Temetwar bele
geren zoude, toen hij den 
aftogt koos. Het volgende 
jaar was gedenkwaardig door 
de inneming van Belgrado , 
dat zich den 7 October 1789 

XII I . DEEL. 

aan LAUDON overgaf; maar 
de gezondheid des keizers , 
die sedert drie jaren treu
rige voorteekens gaf, werd 
dagelijks Wankelbaarder. De 
geweldige beweging, welke 
de nieuwe stelsels in Hon
garije, in Oostenrijk, ;ïn 
Tyrol, in het Milanesche, 
maar vooral in de Nederlan*. 
den hadden te weeg gebragtj 
trof hem op; eene gevoelige 
wijze. In het laatste gewest 
was het eindelijk tot eenen 
openbaren opstand gekomen; 
en na de verdrijving der 
Oostenrijksche troepen,ver
klaarden de, staten der ver* 

' schillende gewesten, met uit
zondering, van Luxemburg, 
waarvan de hoofdstad in zijne 
magt bleef, hem voor verval-
len van de opperste magt. In 
dezen uitersten nood , wend* 
de hij zich tot den P a u s , en 
riep zijn gezag i n , als dat 
van den algerneenen vader 
der volken en koningen , om 
zijne onderdanen tot hunnen 
pïigt terug te brengen, be
lovende van al het onregt , 

'hetwelk hun was aangedaan, 
te vergoeden.. De opperpries
ter schreef werkelijk eene 
zeer aandoenlijke breve aan 
de bisschoppen der Neder
landen; maar de omwente
ling had er zoo zeer haar 
beslag verkregen, dat de 

„ stem der herders van Israël 
nutteloos werd (*). De vorst 
werd er door verslagen. Zij-

(*) De Schrijrer dezer aantéekemng ii zoo alt vele anderen, getuige 
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p e , door zijnen persoonlijken 
toestand reeds verzwakte, 
ziel kon aan zero vele weder
waardigheden géehen weer
stand bieden» Hjj overleed 
den 20 Februari]' 1790, twee 
dagen na dé prinses EilZA-
BETB van Wurlemberg,echt-

f enoote van den aartshertog 
KÏNCisccs , welke hij tee-

derlijk beminde, en W i e r 
- dood den zijne» verhaastte. 

Hij was een vorst vol moed ," 
werkzaamheid, dié het goede 
wilde zonder ide middelen 
tot hetzelve te , onderschei
den; die kunde en Weten
schap najaagde; maar zich 
soms aan inenscheri wendde, 
die niet in staarwarén, hein 
zulks (e verschaffen ; die 'te
gen de misWaiken ijverde: 
maar m«t die benaming za
ken bestempelde, welke 
zulks niet .waren ; die be-
geerig naar roem was , maar 
jn alle betrekkingen ojeszelfs 
waren luister niet onder
scheidde; die van 'hét ge
voel zijner magtdoordrongen 
was , doch dezelve de gren
zen deed overschrijden ; hij 
zou een gelukkig en waar-
schijnlijk langer bestuur heb-
ben gehad» indien zijne on
derwijzers, die niet met 

genoegzame keuze benoemd 
zijn j de gelukkige hoeda
nigheden van' zijn hart en 
van zijnen geest Beter geleid 
hadden; indien zij, in plaats 
vatt hen) te verontrusten door 
de! ijdele bespiegelingen der 
wijsbegeerte, hem beter door» 
drongen hadden met dit grond
beginsel, van een' zijner voor* 
vaderen ' (KABEI, Yi)"»,'. dat 
» de gevestigde besturen van 
zelve gaan , en dat degene, 
wölke v nieuwigheden voor« 
stellen, dé stoordérs der 
openbare rust zijn." Ofwel 
met deze nuttige en iredeijke 
l e s , welke BUKKE "aan zö' 
nèn opvolger gaf: » Een wijs 
vorst, zoo; als dè keizer, 
móet de geest van zij" volk 

' beoefenen. Zulk 'een vorst 
móet hetzelvenietin zijne ze
den dwarsbopmen, noch net 
dèszèlfs vóórrégtén oritne«; 

men; maar hij moet volgens oe 
óiktaódi^héden .handele.n, 
waarin hij hét bestuur za} 
vinden, en 'zoo lang als wj 

'zich volgens deze gewone 
! grondbeginselen der beoefe
nende ondervinding zal fe* 

, dragen, zalhij de gelukkige 
vorst van een gelukkig volK 
zijn, enz." Hij was wl7W 
met EMZABETH van Parma 

geveest van den ha,a,t, welken de wijsgeerige veranderingen * ^ ° 
ZKB- I I . , in hart der Brabanders hadden gedrukti zij, dieenkeime» 
geestdrift, over MARIA-THERKSIA. y en over hunnen landvoogd, ™" 
aartshertog KA.RKÏ, spraken, waren BÖO ver gekomen, da* M\Jf" 
«teOnstenrijksche soldaten verachtten, welke mcasqtetiennoemaen 
!?'* f «e" godsdienstigen geest, namen zij de uitgewekene l^"f". 
geestelijken op, en uit eenen wraakgeest, zagen «ij dezelve metee 
n?d»d« V a n YmSde vertrekken, wijl de Fransche Republike'»^ 
« e ï f e u r T l & r ••** J U k *« ^vrijden, hetwelk^ J»,^ d a" 
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gehöwd, bij welke hij eene j1 

dochter verwekte, die jong 
overleed. Na dén dood van 
ELTZABBTH, in 1763» huwde 
hij in 1765, met MARIA. AN-
TOINETTË van Bëyerén, zus
ter van dén keurvorst, wel
ke hij jn 1767 verloof.- Zijn 
broeder LEOPOID , groot-her
tog van Töskatte, volgde hem1 

op, doch overleefde hém 
sleehts twee jaren. [De ko
ning van Prui&sen besChrijft 
ih zijne Meiiioriën het ware 
karakter van J O Z E E Ï I . "*» De«' 
zé jonge ;vorst '̂ zégt1 hij , 
bootste' ëéné openhartigheid 
na, welke hem ; natuurlijk 
Scheen; zijne inborst open
baarde vrolijkheid metf véle 
levendigheid gepaard , maar 
met den lust om te le'ëreri, 
had hij het geduld niét , om 
zich te oefenen. • • ' . . " Bij 
eene andere gelegenheid, 
drukt hij zich op deze wijze 
u i t : * De jonge keizer door 
de eerzucht verslonden, reik
halzende' naar roem, wachtte 
slechts óp eene gelegenheid, 
om de rust van Europa te, 
verstoren.'* Tijdens de Frah- : 

sche omwenteling , en' kort 
voor zijn overlijden, zeide 
keizer JOZEF: > Het is mij 
niet onbekend , dat de vij
anden mijner zuster ANTOI-
METTE, haar hebben duWeh 
beschuldigen'", van aanzien
lijke sommen, aan mij te 
hebben overgemaakt; op h i t 
punt van voor God te ver
schijnen, verklaar ik* dat 
deze beschuldiging eene ver' 

schrikkelijke lastering i s . " 
Hij gaf jielf zijn grafschrift 
ö p , dat in deze wéinige 
woorden bestond : Hièrïtgt 
JQZEF II., die ih dl zijiiè 
onderhèihingèn ongelukkig 
was. Men heeft yan JOZE£ 
I I . , onuitgegevëne brieven^ 
voorafgegaan , door eene L e -
vetisschets \ van dien vorst , 
ert gevolgd door bijzonder
hedenzi jner laatste oogen-
blikken. ' r 'Men heeft ook , 
als van dezen vorst komende 
een Staatkundig Testament 
in het licht gegeven, het" 
welk meh echter met allen 
gröhd als on dèrschovèh be
schouwt.; Verscheiden schrij
vers: hebben eene Leven's-

•; beschrijving- van hem gele
vérd. Die, van^CARACÓioM 
is mede'ïh hét Nêderduitsch 
vertaald» Utreó&t en' Am
sterdam, 1790, in gr. 8.vo 
met portret. Verschillende 
trekken uit het leven van 
dezen vorst zijn met het 
beste gevolg, op hettooheel 
gebragt]. . - . . . , j ' J 

JOZEF I . , of JOZEF EAIANUEI., 
koning van Portugal, liit' 
het huis ' van"B'raganzd, in 
1714 geboren, beklom den 
troon in 1750, en overleed, 
in 1777. De aardbeving van 
1755, welke een gedeelte 
van Lissabon vernielde; eene 

: gewaande zamenzwering In 
1758, dié veel gerucht Waak
te , én veel bloed deed stroo
men (zie AVEÏUO); de uit
roeiing der Jesuiten, en de 

2 
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verbeurtverklaring hunner 
goederen ; de geschil]en met 
net hof van Rome, welke 
dezegebeurtenis volgde; ein
delijk de oorlog met Spanje 
in j 763 , zijn de belangrijk-
ste gebeurtenissen van dit 
bestuur» .hetwelk den Por
tugezen lang heugen zal. 
Zijne dochter MARIA FRAN-
CISCA , die hem opvolgde , 
herstelde de rust door het 
verbannen van den mark
graaf DE POMBAII (zie dat 
artikel). 

.JOZEF AXBO, een geleerde 
Spaansche Jood der vijftiende 
eeuw, te Soria geboren, 
bevond zich in 1412 bij de 
beruchte conferentie, welke 
tussclien HIERONYMÜS van 
het heilig Geloof"en de Jo
den gehouden werd. Hij 
overleed iq 1430- Men heeft 
van hem een beroemd boek, 
in het Hebreeuwse!), geti
teld: SepherIhkarem, dat 
is , het Boek van de grond
regels des Geloofs, Venetië', 
1618, in fol. Verscheiden 
geleerden hebben onderno
men , om hetzelve in het 
Latijn te vertolken, maar 
er, is nog geene Vertaling 
van in het jicht verschenen. 
Hij beweert in hetzelve, dat 
het geloof aan de komst van 
den MESSIAS , niet noodza
kelijk ter zaligheid, noch 
een werkelijk leerstuk *'*• 
H$ droeg, zegt men , deze 
stelling voor, om het geloof 
der Joden te versterken, 
hetwelk HIERONYMÜS van het jj 

heilige Geloof aan het wan
kelen had gebragt, door te 
bewijzen, dat de MESSIAS 
reeds gekomen'was. 

': JOZ^EF M E I R , een geleerde 
rabbijn, in 1496 te Avignon 
geboren, was de zoon van 
een dier Joden, welke vier 
jaren .vroeger door koning 
FERDINAND uit Spanje ver» 
dreven waren. Hij werd la
ter door zijnen vader mede 
naar Italië genomen, en 
overleed bij Genua, in 1554. 
Men heeft van hem een «eer 
zeldzaam voorkomend werk 
in het Hebreeuwsch, geti
teld: Jaarboeken der konin* 
gen van Frankrpk e» van 
het Ottomannische hutti 
Fe«e«êYÏ554jn8.TO. Het
zelve,is in twee deelen^ver-
deeld: in het eerste verhaalt 
hij dB oorlogen, welke de 
Franschen tegen deOttoma-
nen, .ter verovering van, n« 
Heilige Land gevoerd, heb
ben. Hij put daaruit dege-
legenheid, om de geschie
denis die? beide volken e 

beschrijven. Hij **&*'**• 
der Franschen met MABCO-

MIR, .SrjNNON en GENEBAW). 
Alvorens over de OUomanen 

te spreken, geeft hij een 
denkbeeld van MAHOMBD» 
ABUBEKER en OMAR. » 
eerste deel eindigt met het 
jaar 1520. Jn «et ^ S 
wordt de geschiedenis o « 
Ottomanen voorafgegaan door 
dievanSALADlN,TAMEBW N t 
IsMAëi,.SoPHi, en van ver
scheiden andere Oosterim 
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gen. Hg spreekt in het 
voorbijgaan over de Europe-
sche vorsten , en eindigt dit 
deel met het jaar 1555. Zijn 
Stijl is eenvoudig en voor de 
geschiedenis zeer passend. 

JOZEF VAN PARIJS (FRAN-
C1SCUS ' I E CfiERC DU T R E M -
BLAI) , een beroemde capu-
cijner, meer bekend onder 
den naam van pater JOZEF, 
werd te Parys in 157*7 ge
boren , en was de zoon van 
JOANNES I E CiiERC, heer 
van Tremblai. De jonge 
Dü TREMBLAI reisde door 

* Duitschland en Italië, en 
maakte onder den naam van 
vrij heer van LMAPLEE , eenen 
veldtogt mede. Te midden 
der hoop, welke zijne talen
ten aan zijne familie gaven, 
verliet hij de wereld , om In 
1599 capucijner-monnik te 
worden. Na zijne theologi
sche cursus volhragt te heb
ben , hield hij missiè'n, trad 
met de ketters in het strijd
perk , bekeerde eenigen der-
zelve, en verkreeg de eer
ste posten zijner orde. De 
kardinaal DE RICHELIEU, van 
zijne genie onderrigt, schonk 
hem zijn geheele vertrouwen, 
en belastte hem met de ne
teligste zaken. Het was 
vooral, toen de kardinaal de 
koningin MARIA DE MEDICIS 
in hechtenis liet nemen, dat 
de capucijner den minister 
nuttig was. In eenen gehei
men raad toegelaten, vrees
de hij niet, om voor den ko

ning te beweren, dat hij zon
der angstvalligheid zijnemoe
der kon en moest buitenstaat 
stellen , om zich tegen zijhen , 
met het bestuur en de belangen 
des koningrijs belasten mi
nister te verzetten. Zijn lé
vensbeschrijver verwijt hemy 
eene herroeping van doctor 
RlCHER te hebben afgeperst; 
maar de omstandigheden, 
welke hij van deze herroe» 
ping verhaalt, zijn ontegen
sprekelijk wederlegd in hét 
Journal de Trévoux , voor 
Januarij 1703. Deze ijve
rige capucijner zond zende
lingen naar Engeland, naar 
Canada en naar Turkije, 
hervormde de orde van JFon~ 
levraud, en stichtte met me
vrouw ANTOINETTE van Or-
leanr, die der benedictijnen» 
religieuzen van den Kalva-
rie~berg. LODEWUK X I I I , 
beloonde hem voor zijne dien
sten door den kardinaals
hoed; maar hij overleed te 
Ruel, in 1638, alvorens den-
zelyen ontvangen te hebben. 
Het geheele parlement was 
bij zijne lijkplegtigheid te
genwoordig, en een bisschop 
sprak zijne lijkrede uit. De 
abt RICHARD heeft twee le
vensbeschrijvingen van dezen 
zonderlingen man in het licht 
gegeven; de eene onder den 
titel van ¥ie etc. {Leven van 
pater JOZEF) , 2 dl.n, in 
I2.tno; en de andere, welke 
slechts een hekelschrift i s , ' 
Le vèritable etc. (De ware 
pater JoZSJF), 1704, in 

• 3 • • • • • • 
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12.>no In de eerste schil
dert hij hem af als eenen 
heil ige, en in de tweede 
als een' listigen staatsman. 
« Deze man , zegt een ge
schiedschrijver, werkte zijn 
geheele leven voor de kerk , 
en vrij lang voor den staat, 
een ijverige religieus, zoo 
lang als hij in het klooster 
bleef, een bekwame staat
kundige , toen de kardinaal 
DE RICHEHEÜ hem in zeker 
opzigt als deelgenoot in het 
ministerie had aangenomen, 
door zich vah een gede,elte 
der! zorgen, die pnvermijde» 
lijk van hetzelve zijn, op 
hem te ontlasten; hij gaf ten 
allen tijde bewijzen eener 
zeldzame deugd en van eene 
volmaakte bekwaamheid. Ik 
weet , dat de hekeling hem 
niet gespaard heeft. Kon 
het den vriend en vertrou
weling van den kardinaal 
« E RiCBfEUBU aan bediJlers 
ontbreken ? Zijn ijver en het 
vertrouwen van den eersten 
staatsdienaar, ziedaar, wat 
in mijn oog, zijne geheele 
misdaad uitmaakt. 

JOZEF VAN CA&ASANOB (ffei-
lige), stichter van de chris
telijke scholen, werd tePe-
tralta, in het koningrijk 
Aragont in 1056 uit eene 
adellijke familie geboren. In 
zijne jeugd , welke hij in god
vruchtige oefeningen dboir» 
hragt, deed hij gelofte van 
zuiverheid. Doof den dood 
van^ zijn' ouderen broeder, 
eenige zoon geworden zijn

de ,' moest hij eenige- tegen
k a n t i n g e n zijnen vader on-
deryinden, die hem eenen 
schitterenden stand jn de 
wereld wilde , verschaffen. 
Ziek geworden, en op zijn 
uiterste gekomen zijnde, ver
klaarde hij aan zijnen vader 
de gelofte, welke hij had 
gedaan , én bewoog denzel» 
ven , hem zijne roeping te 
dóen volgen. De priester-
wij ding ontvangen hebbende, 
was JOZEF' het voorbeeld der 
geestelijkheid, en door ver* 
scheiden bisschoppen in hun
ne diocesen gebruikt, sticht
te hij er bewonderenswaar
dige vruchten. Daar bij zich 
tot een volmaakter staat ge
roepen achtte, begaf bij zich 
naar Rome, alwaar het ge-
zigt van pene menigte kin
deren , aan de ondeugden o-
vergegeven, welke met het 
gebrek van opvoeding g e ' 
paard gaan, hem het besluit 
deed nemen , van zich geheel 
en al aan hunne opvoeding 
toetewijden. Hij verbond zich 
met eenige geestelijken , on
der welke'de beroemde reeds 
95jarige DRAGONETTI , maar 
die sterk en vol vuur was, 
en de oefeningen der nieu
we congregatie, tot in den 
ouderdom van 120 jaren 
waarnam, wanneer hij in den 
geur vah heiligheid overleed. 
Dezelve werd in 1621 door 
GHEGORIÜSXV. tot eene re
ligieuze orde verheven. Ee» 
slecht voorwerp er in opge
nomen zijnde, bragt de wan
orde der trotschheid en vet* 



3 O Z . 263 

deeldheid in het nieuwe ge
sticht, en bediende zich van 
zijnen invloed, om den hei
ligen stichter allerlei ver
volgingen op denhals te ha
len. INNQCENTIUS X« vernie
tigde de orde. De heilige 
stichter ging steeds met zij
ne werken van liefdadigheid, 
ten opzigte van de arme kin
deren voort. Hij overleefde 
deze wederwaardigheid twee 
jaren, en overleed als een 
92jarige grijsaard, na de her. 
stelling zijner orde voorzegd 
te hebben. CLEMENS 1;X. 
bragt dezelve weder opi den-r. 
zelfden voet, als zij door 
GREGORIÜS XV. was' goed
gekeurd. De werkzaamhe
den der religieuzen dezer 
orde -,. waren in dett beginne 
niets anders, dan om het le
zen, schrijven , de catechis
mus , de rekenkunde, en de 
grondbeginselen der spraak
kunst te onderwijzen; maar 
krachtens vergunningen, wel
ke hun verscheiden paussen 
hebben gedaan, hebben .zij 
in hunne collegien volledige 
studiën, en onderwijzen ook 
de hoogere wetenschappen. 
JOZEF VAN CAI.ASA.NGE werd 
gebeatificeerd door BENEDIC-
•rus. X I V . , en CLEMBNS XÜI . 
ging tot zijne heiligverkla
ring over. Zijn leven, door 
pater TOSETTI, in het Jtali-
aansch beschreven , en 'door 
pater Koen in het Hoog-
duitsch; vertaald, heeft in 
beide talen eenen zeer goe
den stijl. De steller i» een 

oordeelkundige levensbe
schrijver, die over de chris
telijke deugden, en den roeus 
der heiligen, niet even zoo 
vele onderscheiding als sticht 
ting spreekt. 

JOZEF CrjpERTiNus {Retfi~ 
ge), dus genoemd naar zij
ne geboorteplaats (Cuparti-
no), een stadje van het b i s -
dom Afyrdo .*,' in het koning
rijk Napels, in 1603 van 
arme ouders geboren, ging 
in de orde der conventuele 
Franciscanen, werd. priester 
en heiligde zich door de oe
fening aller deugden van zij» 
nen staat. Het proces zijner 
heiligverklaring maakt ge
wag van een aantal hui ten-
gewone gunstbewijzen, wel
ke hij van God ontving. Hij 
overleed in 1663 te Gsimo,, 
en werd in 1767 gecanoni
seerd. PASTROVICCIU* een 
religieus derzeifde o rde , 
heeft in 1753 zijn leven be
schreven, waar weinig smaak 
en oordeelkunde in door
stralen. , 

JoZEFë 
JOZEF» 

Zie ABOU — 

JOZÜÈ, was de zoon van 
NtiNj.uit den stam van E v 
PHRAÏM. God verkoos hem „ 
zélfs bij het leven van M O -
ZES , om de Israëliten te be
sturen. JozbÈ volgde elfen 
goddelijken wetgever, in het 
jaar 1451 vóór 3, G>, op. 
MOZES had, Gods volk' tot aan 

R 4 
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den oever van de Jordaan 
geleid. H«t was aldaar, dat 

• hj], volgens de godspraak, 
zijne bediening en zijn leven 
moest eindigen. De eer van 
de Israëiiten in het beloof, 
de land te geleiden, was voor 
JÓZUÉ weggelegd. Tot dus
verre had dit volk een wetge
ver noodiggehad; thans moest 
het een veldheer en krijgsman 
hebben; maar een veidheer, 
die voor zijne soldaten dege-
heele teederheïd eens vaders 
bezat, en een krijgsman, 
dien het noch aan de oplet
tendheid , noch aan de waak
zaamheid des wetgevers ont-
hrak. Dusdanige was JozuÈ. 
Hij had eerst lieden uitge
zonden, om de stad Jericho 
te onderzoeken. Zoodra zij 
hem hun verslag hadden ge
daan, trok hij met zijn ge-
heele leger over de Jordaan. 
God deed den loop der wa
teren stilstaan, en de rivier 
Werd ter lengte van ttoee 
mijlen droog. Weinige da. 
gen na dit wonder, liet Jo-
ZÜE al de mannelijke kin
deren besnijden ; welke ge
durende de omdoling in de 
woestijn geboren waren. 
Daarop liet hij het paasch-
feest vieren, en kwam Je-
rtcho belegeren. Volgens 
Gods bevel, liet hij het le
ger zesmalen, op zes ver
schillende dagen rondom de 
«aa trekken, waarbij de 
P«este r s de ark droegen en 
«F de trompet bliezen. Op i 

Jen zevenden dag vielen de «tBdS,„Uren v a n S ^ 

Hai' werd ingenomen en ge
plunderd, en daar de Gaba-
oniten hetzelfde lot voor hun
ne stad vreesden, bedienden 
zij zich van eene list, om 
een verbond met Sozvé aan-
tegaan. ADONISEDEC, koning 
van Jeruzalem, door dit ver
bond gestoord, kwam, na 
zich met vier andere konin
gen te hebben verbonden 
Gabaon aan vallen. Jozué viel 
op de vijf koningen in, wel
ken hij de nederlaag gaf. 
Om zijne zegepraal te vol-
tooijen, beval hij aan de zon, 
om stil te staan , en de aan 
zijne stem onderworpen na
tuur, verlengde den dag 12 
geheele uren; hetzij, dat de 
zon werkelijk haren loop 
schortte, hetzij, dat de aar
de (in. het stelsel harer om
wenteling) , onbewegelijk 
bleef, hetzij , dat door een 
een voudiger wonder, het door 
de zon afgegeven Jicht, door 
den gezigteinder opgehouden 
werd. » Het was, zegt een 
godvruchtige en bopdige 
schrijver, om zijne inagt 
voor de oogen der Heiden-
sche natiën aan den dag te 
leggen, en om hun de onge
rijmdheid, hunner eerdienst 
aan te. toonen, dat God toen
maals dat groote wonder 
wrochtte. Niets ismoeijelp 
voor den Almagtige. öy 
heeft de bestendige orde des 
heelals bepaald, om den geest 
des menschen , door de ztgt* 
bare wonderen, welke hij 
voor zijne zintuigen open* 
baat», tot de kennis der on-
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zigtbare volmaaktheden te 
verheffen., Hij staakte die 
orde bij deze gelegenheid, 
om aan te toonen, dat de 
grootste wonderen Bern niets 
kosten; dat Hij de opperste 
Gebieder aller schepselen is , 
en dat Hij géheei onafhan
kelijk is van de wetten der 
natuur; wijl Hij alleen de 
daarsteller dier wetten is , 
dat de natuur zelve niets an
ders i s , dan zijn alvermo
gende wil." De Ecclesias-
ticus had lang te voren , met 
even zoo veel nadruk als be
knopte bondigheid , dezelfde 
aanmerking uitgedrukt: Hij 
heeft den magtigen Aller
hoogste aangeroepen, in het 
bestrijden der vijanden, wel
ke hem van alle kanten aan
vielen, en de groote en hei' 
lige God heeft hem ver* 
hoord, . • • opdat de Hei' 
denen zijne mag t zouden lea» 
ren hennen^ daar het -niet 
ligt is tegen den Heer te 
strijden. (Ecci,. X L V I . , 6 
en 8). JozuÉ zette zijne ze
gepralen voort, nam bijna 
al de steden der Chananeè'rs 
in zes jaren in. Overeen
komstig het bevel van God , 
verdeelde liij de landen on-
der de overwinnaars , en na 
de arke des verbonds in de 

11 5 

stad Silo geplaatst te heb
ben , overleed hij in den ou
derdom van 110 ja ren , in 
het jaar 1424 vóór J . C. Hij 
bestuurde het Israëlitische 
volk gedurende 27 jaren. 
Wij hebben onder zijnen naam 
een canoniek boek in het 
Hebreeuwsch geschreven. 
Vele geleerden schrijven het 
hem toe , zonder er echter 
eenig overtuigend bewijs van 
te hebben. Het Commenla-
Hum van dom CALMET , en 
van MASIUS, op dit boek, 
zijn dé meest geachte. Het is 
uit onkunde of kwade trouw, 
dat schrijvers dezer eeuw 
aan JozuÉ en de andereaan
voerders der Hebreërs, de 
gestrengheid hebben durven 
verwijten , welke zij omtrent 
de inwoners van Palestina, 
en omtrent eenige andere 
volken hebben in het werk 
gesteld ; eene gestrengheid, 
welke zij zich door de ver
schrikkelijke misdaden be
rokkenden , dié zij zich tot 
eene wet hadden gemaakt, 
en hun als tot eene tweede 
natuur waren geworden. God 
zelf had deze gestrengheid 
bevolen: het boek Dentero-
nomium en dat der Wijsheid 
onderrigten er ons van (*). 
Waarom zouden de Joden, 

;(*) Het Boek der Wijsheid verwijt hun de menichenoffer*, den 
Kindermoord, het mens'chenëten en al de gruwelen, welke het be
staan van een volk hatelijk maken voor God en de menschen: Mos 
antiauot habitatores terra tanctee tuce, quot exAorruisli, quoniam 
odibiiia opera fpciebant tibi per medicamina et sacrificia injutta;et 
fiïiorum suoru\ neeatore* line muericordia, et comestoret viteerum 
nominum, et hvoratorei tauguinit a medio tacramento tuo, tt 
*«cfor«i partnte* animarum tnauxiliatarum, ptrdtrt voluhtiptr 



WE. *&—JÊË,JKÊÏL1_ .^H&3S JÏHi^jnacffrsg 

266 J O Z . 

: jl 

de uitvoerders der Tonnis
sen niet hebben kunnen zijn, 
welke zijne regtvaardigheid 
tegen afschuwelijke natiën 
had uitgesproken? . . . Het 
gevaar.dat de Joden, niet de 
afgodendienaars vermengd, 
weldra de dienst van den wa
ren God zouden verlaten , was 
oogenschijnlijk, en was de 
dienst van den waren God 
eene zaak, onbeduidendge-
n o e g » om dezelve beneden 
het behoud van eien eerloos 
volk te stellen , welks godde
loosheid onverbeterlijk was ? 
* • . . D e Joden straften de 
wreedheid dier barbaren, 
door de straf der wederver
gelding. Ik heb niets gele* 
den,, wat ik niet aan ande
ren heb, doen lijden , zeide 
ABONIBESECH ; God doet het 
kwade , wat jk gedaan heb, 
op mij terug komen. f Zie 

BEëWHEGOR ,, D A V I D , A G A G , 

ADONIBESECH, enz. 

JCJAN of JAN TAN OOSTEN-
RUK (Don), natuurlijke zoon 
van keizer KARET, V . , die 
dit geheim bij zijn overlijden» 
aan P H I U P P U S U,9 z i j n e n 

zoon, openbaarde, werd te 
Regensburg in 1547geboren. 
Het is eene grove lastering , 
zoo^ als de president HENAÜLT 
zulks opmerkt, dat,-zoo als 
een onzinnige zulks durft 
beweren, KABEL hem ver
wekt zoude hebben bij zijne , 
e igene zustér MARIA VAN 

- 3 U A. 

OOSTENRIJK , landvoogdesse 
der J\eder landen; hij heeft 
denzelven verwekt bij eene 
aanzienlijke Duitsche dame, 
BARBARA BLOMBERG genaamd, 
en volgens anderen bij eene 
prinse's, die hem volstrekt 
niet in den bloede bestond; 
en zulks in den tijd, dat hij 
weduwenaar was: want in
dien deze groote en 
dienstige vorst,, niet altijd 
vrij Was van menschelijke 
zwakheden, heeft hij echter 
nooit de huwelijkstrouw ge
schonden. De jonge prins 
werd heimelijk op netland, 
door de vrouw vanLonEWHK 
QUISCIADA , grootmeester van 
het huis des keizers opje» 
voed. Na den dood van KA-
RK& "V.i riep PHH-IPPÜS"' ' 
hein aan het Spaanschehof, 
alwaar hij zich reeds vroeg-
ti'.dig door zijne bescheiden
heid en grootheid van ziel 
onderscheidde. A'HIMPPUS»' 
zond hem in IÖ7Ü tegen de 
•Mooren van Grenada op, 
welke hij beteugelde, 1» 
uitstekende roeui, • weJKen 
hij in dezen oorlog verwierp 
deed hem tot opperbevelheb
ber eener vloot van bnna ÓW 
zeilen verkiezen, Aiebpa»' 

je en Italië tegen de l " r ' 
ken uitgerust hadden. 
Christenen en Muzelmannen. 

werden den 7 October l«» 
handgemeen, en vochten niet 
eene voorbeeldelooze verb» 
tering, óp de hoogte van ae 

ï & s r a . SS™. *j.»». - «• *»»- -
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golf van Lepanie•, digt bi] 
die zelfde plaatsen i waar 
ANTONIUS en AUGUSTUS , eer
tijds om het gebied der we
reld vochten. Door zijne dap
perheid dwong don JUAN de 
zegepraal, om zich te zijne 
gunste te verkliiren , hij maak
te zich meester van de vij
andelijke hoofd-galei , en 
noodzaakte de Turken, om 
de vJugt tenemen. De over
winnaars veroverden 130 ga? 
leijen , verbrandden of boor
den er 55 in den grond ^dood
den 25000 Turken , waaron
der Aii-PXcHjAi hun' aan
voerder, maakten 10,000 
krijgsgevangenen, en bevrijd
den 15,000 Christen-slaven. 
Don JUAN leverde den slag, 
in weerwil van don LODE-
WUK IJE REQUESENS , dien 
men belust had, om het vuur 
van den onverschrokken prins 
te matigen. Hjy| wilde zich on
verwijld naar Konstantinopel 
begeven; dit was de eenige 
partij , welke hij te kiezen 
had; zijn raad verzette erzich 
tegen. In de-verslagenheid, 
waarin de Muzelmannen zicb 
bevonden, kon men zich niet 
alleen meester maken van 
de hoofdstad van hun r i jk, 
maar die trotsche vijanden 
der Christenen zelfs nog uit 
Thraoië en Griekenland xvr-
drijven* Don JUAN verwierf 
eensklaps den grootsten roem, 
welken ooit eenig legerhoofd 
genoten heeft. * Élke na
tie , zegt een geschiedschrij
ver, telt slechts zijne eigene 
belden, en is onverschillig 

|j omtrent die van ̂ ndere vol
ken. Als wreker der Chris
tenheid, was don JÜAN de 
held aller natiën."} Alen ver
geleek hem met keizer K A -
REL V. , zijnen vader, met 
wien hij in gelaat, in dap
perheid, in werkzaamheid, 
in genie, en vooral in mensch-
lievendheid, in grootmoe
digheid, in ijver voor de 
godsdienst, die de overwin
ningen voltöoijen en verze
keren, overeen Jswam. Hij 
verdiende vooral de liefde 
en de bewondering der vol
ken , toen h i j , ;twee jaren 
later, even als, KAREL V . , 
ïHunis innam, en.den koning 
gevankelijk medevoerde» Don 
JUAN overlaadde zich met 
nieuwen roem in 1576* toen 
liij tot landvoogd der Neder
landen was benoemd; hij 
maakte zich meester van 
Namen, van verschillende 
plaatsen , en versloeg de mui
telingen geheel en al in de 
vlakten van Gemblours, in 
1578/ De vijanden verloren 
in, dit gevecht 6,000 man» 
dat , volgens FERRERAS , 
slechts aan twee, en, vol* 
ge'ns STRADA, aanlOOSpan-
jaards het leven kostte. De 
veldheer GOIGNIES werd met; 
de artillerie, de bagage en 
standaards gevangen geno
men; de overwinnaar nrnak-
te gebruik van de zegepraal, 
door kort daarop Leuven, 
Diest, JSivelles, Philippe-
tille en Limburg te onder
werpen. Een «vroegtijdige 
dood maaide, dezen held te 
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midden zijner overwinnin
gen weg. Hij overleed den 
7 Octcber deszeifden jaars, 
in den ouderdom van 30 ja
ren, onder de muren van 
Namen, aan eené zoo-pijn
lijke en buitengewone ziek
t e , dat men meende, dat 
zijn dood niet natuurlijk was; 
en STRADA verhaalt, dat twee 
Engelschen van zamenzwe-
ring tegen zijn leven, be
schuldigd en overtuigd, op 
bevel van AIEXANDER VAN 
PARMA ten dood werden ge-
bragt; volgens den heer DE 
THOU echter, had hij zich 
zijne zieltte bij het beleg 
van Philippeville op den 
hals gehaald, alwaar hij zich 
buitengemeen Vermoeid had, 
door met den soldaat de werk
zaamheden des belegs te dee-
len; volgens anderen stierf 
hij aan de pest* 

JÜAN VAN OOSTENRIJK (don), 
natuurlijke zoon van PHIMP-
PUS IV. , en van MARIA CAL-
DERONA, een e tooneelspeel-
ster, in 1629 geboren, was 
groot-prioor van Kastiliè', en 
voerde in 1647 het bevel 
over de legerbenden des ko-
nings van Spanje in Italië, 
Don JÜAN voerde vervolgens 
het bevel in Vlaanderen, 
werd daarna opperbevel
hebber der land- en zeemagt 
tegen de Portugezen. Hij 
had eenigen voorspoed, en 
versloeg in 1661 de Portu
gezen te Badajoz; maar de 

Igeheele uitslag van den togt 
«wa» niet gelukkig. Dm 

JÜAN vleide zich/dat hij 
zich slechts zou behoeven te 
vertoonen, om geheel Por
tugal te onderwerpen. Hij 
achtte zich zoo zeker van in 
dat plan te slagen, dat hij 
in Madrid den staat der troe
pen, der artillerie, der ver
schillende munitie, welke 
hij tot deze verovering in 
gereedheid hadgebragt» liet 
aanplakken. Hij vorid de 
straf zijner ijdelheid teEx-
tremogy alwaar hij door den 
graaf van SCHOMBERG in 1663 
geheel verslagen werd, ƒ Het 
is .eene aanmerking, die be
stendig bewaarheid Wordt, 
zegt een geschiedschrijver» 
dat de laatdunkende veld-
heeren , den God der leger* 
scharen, die alleen over de 
zegepraal beschikt, steeds 
tegen zich gehad hebben. 
Don JÜAN had het voornaam
ste bestuur van zaken aan 
het hof van koning KABB» 
I I . , en overleed te Madnd 
in 1679. 

JÜAN V SANMCIIAA (don 
GEOBGE), een Spanjaard, 
ridder van Malt*** c™' 
mandeur vmAliaga, te-flw 
drid in 1773 overleden, on
derscheidde zich door zMe 
ervarenheid in de Wiskunde. 
Mét D. ANTONIO DE ÜI*O*» 
kapitein van een fregat, ver
kozen, om de leden der Fra»' 
sche akademie te vergeze'v 
len , die in 1735 n » » r / g ; 
gezonden werden, omde'g . 
daante der aarde te bellen, 
gaf hÖ bij stijne "*f 
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komst in het Spaansch, zijne 
Ster rekundige waarnemingen 
over het doel dier re is , in 
een groot werk in het licht. 
Hij werd tot lid der akade» 
niie van wetenschappen van 
Parijs aangenomen, alwaar 
hij in 1745 kwam, en bij 
die van Berlijn in 1750. 
Men heeft van hem verscheid 
den zeer leerzame werken 
over de zee vaartkan de:, in 
het Spaansch» 

JüAN. — Zie JoANNES VI. , , 
koning van Portugal» "L 

JUBA I . , koning van Mau
ritanië en Numidië, regeer? 
de na zijnen vader HIEMFSAL , 
en volgde de partij van POM
PEUS tegen J u n o s CAESAR. 
Na den dood van POMPEUS , 
werd hij door C^SAU versla
gen. Deze overwonnen ko
ning , zoo trotsch voor den 
slag, zag zich genoodzaakt, 
om zijne onderdanen om het 
leven te vragen; maar wij 1 
geen e stad hem wilde opne
men , liet hij zich, na eenen 
maaltijd, door PETREÏUS, den 
deelgenoot zijner rampSpoe-: 
den, in het jaar 42 vóór J . 
C , van het leven berooven. 
Hij had als een dwingeland 
over zijne volken geheerscht, 
en verdiende geen beter lot. 
« Alen ziet , zegt de heer 
TURPIN DE CRISSÉ, in zijne 
Aanteekeningen op CAESAR , 
zijne verwarring en zijn on
geluk met vermaak, en men 
verbeeldt zich te herleven, 
wanneer hij op het pnnt is 

van te sterven» Men stelt 
zich zonder moeite in de 
plaats der inwoners van Za» 
ma, die steeds den houtsta
pel zagen, waarop hij zijne 
onderdanen, zijne vrouwen, 
zijne kinderen, zijne schat
ten en zich zei ven wilde tec 
prooi geven. 

JuBAt, zoon van LAMECH 
en van ADA , en broeder van 
JABEU, vond de muzijk-in-
strumenten uit. {Genesis 
IV. 21.) 

'* JUBÉ(JACOBÜS) , pastoor 
van Asnièret, werd te Van-

JUBA I I . , zoon van den 
voorgaande, werd~naar Ro
me gevoerd, en diende om 
den zegetogt van : G&SAR te 
versieren. Hij werd aan het 
hof van AUGUSTUS opgevoed , 
die hein met CLEOPATRA $e 
Jonget dochter Van ANTO-
NIUS en van de beruchte 
CLEOPATRA , deed in den echt 
treden, en hem hejt koning
rijk der beide Manriianiëri} 
en een gedeelte van Getulië 
gaf. Hij onderscheidde zich 
door de bevalligheden zijner 
inborst, en de vlugheid van 
zijnen . geest. , Dit voorregt 
maakte hem meer beroemd , 
dan dat , hetwelk de kroon 
heni gaf. De abt SEVIN heeft 
in het 4.? deel der Memo

enen der akadeinié van op
schriften eene geleerde Ver
handeling geplaatst over het 
leven en de schriften van 

JüBAt 
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vresi bij Pargs, den 27 
Mei 1874 geboren/ Hoewel 
zijne ouders arm waren , kón 
hij niettemin zijne studiën 
ondernemen i en maakte aan
merkelijk* vorderingen in dé 
schoone letteren en de k(as* 
siekè talen»: IJüBÈ- had- tof 
meester in de wijsbegeerte» 
DAGOUMËR, die zijne vroeg-
rijpe talenten bewonderde, 
en- daar hij met den slech
ten^ staat 'van- zijne fortuin 
niét* onbekend was j voor 
hém1 f ë kosten va,n eene o.» 
peiibarel ïthësisV die JÜBÉ" 
met eer verdedigde ,' bene
vens het vfereischte, om tot 
irteéSter in de vrije kunsten 
bevorderd te kunnen worden ,1 
betaalde^ Hij bad den, gees
telijken staat omhe l s^ ei* 
had toe m^ëstertita -de god^-
geleerdhèid den beroemden 
lii-ttiijÊtó Zóbdra hij den 
geestelijken staat aanvaard 
had, gaf men hem de pas.J; 
tarij van faugHgneme, vatf 
waar h e m de kardinaal VÊ 
NöArw,fis^in 1701 tot die 
van Asnièrès deed overgaan,' 
Vroom en buitengemeen nmi 
tig zijnde,•£ en dë gestreng- • 
ste zeden in acht nemende•& 
duurde' het"èëiiteï*'niét laii** '\ 
of de abt JunÉ deed zich doop j 
de zonderiingheid van zijn 
gedrag en van zijne gevoelens 
over het rubriek onderschei 
d e n« Hij had eenen levendi
g e en ondernemenden geest ,J 
was onveranderlijk in zij , 

p S ^ O M ï é t h o o W e e ^ 
Par t!) te worden. Geduren

de eenigen tijd werd hij, 
door de anti-èönstifutionne« 
len , als een hunner voor
standers, en een der hecht-
ste zuilen hunner partij be-

gebouwd; hiaar" de abt Jircé 
iierkëndë buiten zich zelven 
geene jjartij , en de volstrek

t e onaf hankeljjkheid was de 
j eenigste partij , dié hij 'ge-
i.durënde zijri^gehêele ievëtf' 
'volgde* » ©rik 'wiMe hij al
leen en door zijnen eigen 
wi l , de hervormer der gods

dienstoefening' en der tucht 
der kerk zijn, < Waardig van 

!vroeger tot 'de secte der Ico-
^«oelasten behoord te hebben, 
[had hy * indien hij dë beel
den der heiligen niet ver-

jjbrijzelde, eenen afkeer te
gen dezelve opgevat, dezel
ve als voorwerpen van eene 

fbijgeloovige vereering* o0* 
; schouwende. -De kerk van 
, zijrië parochie hvas juist Vol 
< schilderijen- ëh beelden ?van 
maagden en heiligen, voor 
|welke het volk eenèn'groo-
ten eerbied" had.' Om : ein
delijk-beter i n hét hervor

mingsplan te slagen» begon 
j hij .-te zeggen, 'dat zijne kerk 
; te klein en niet, aleer bèta* 
j meiijk wns ; vervolgens het 
medelijden zijner parochia
nen opwekkende, wier eer
bied en toegenegenheid l»j 
gewonnen had*, verzamelde 

'hij toereikende fondsen voor 
eene nieuwe kerk. Hij m°eSt 

daarenboven déze zelfde pa
rochianen tot de nieuwighe
den voorbereiden» die nlj 
zich voorstelde intevoeren» 



J U B- 271 

ëB dit deed hij gedurende 
dat mêh dè kerk bouwde. 
Hij gaf hun al de boeken 
der heilige Schrift in het 
Fransch, en beval er hun 
de lezing van aan. Zijne leer
reden » zijiïe milde aalmoe
zen , zijne' goede zeden de
den hèt overige; en toen hij 
geloofde, dat de geesten wel 
gestemd waren, deed hij hun 
gemakkelijk zijne leer aan
nemen. Ondertusschëri was 
dei kerk voltooid, dezelve 
was bevallig, maar zonder 
schilderijen noch beelden , • 
zöodat zij riaar~éënen tempel 
van protestanten geleek. Het 
altaar zonder k ru i s , Itaridè-' 
laars , noch eenige andere* 
versiersels, bestond slechts; 
uit eene 'eenvoudige wit-* 
te marmeren tafel. Op den 
oogenblik der godsdienslde-' 
fêhing bedekte men hetzelve 
met eenen dwaal , en men 
stak twee Waskaarsen aan , ' 
die aan den muur vast ge
maakt waren. , Gedurende' 
den "geheelënintroïtus der; 
mis was dé pastoor hij' het^ 
aTt'aar gezeten , '\ terwijl* zijn' 
diaken het'epjsteT én"heFé»^ 
vahgeliè ïH het Latijn zong;', 
en , zich vervolgens riaar de' 
toehoorders kêerehde ,la&; 
en legde hij dezelve in het8 

Fransch uit. De pastoor be
klom het altaar eerst bij de-
offerande, sprak overluid de 
'ecteta en den canon u i t , 
en op het einde vari al 'de 
gebeden, antwoordden de 
toehoorders, amen. Eene in 
het vuur vergalde zilveren 

duif, boven bet altaar «we
vende, bevatte het heilige 
Sacrament, dat nooit iriet 
luister w«rd uitgesteld.' Op 
witten donderdag , na in dé 

1 kerk de voeten van twaalf 
armen gewasschen te * heb
ben , liet de pastoor hen aan 
eene tafel zitten , die het 
avondmaal verbeeldde.'.'.'HQ 
zegende het brood , hood er 

; aan alien een stuk van aan» 
; zeggende ; » Zie mijne broe» 
} ders !Koè dé Verlosser hét 
altaargeheim instelde.'' Hij 

Meed dezelfde; plegtigheid ,; 
";en zeidè dezelfde woorden 
jmet den wijn, 'dien hij in ee
nen kelk deed', en van Wel
ken elk der twaalf gasten 
proefde. Men' zal het wél 
buitengewoon vinden , dat de„ 
abt J üBé n ïèt veron trust werd,' 

j'.ter' oorzake van deze :zdn-
derlingheden ;'' geen enkele 
?bisscbop, noch de régenë 
'( PHILIPPÜS VAN'ÖBI.ÈANS'}, be
handelden hem'streng; 'Maar' 
'men kent de toenmalige iigit-
;;zïritiighêid vari- hetFrénscnè >' 
;hof, waaraan zich 'èen'Du-'" 
"'Jööis, als minister bevond. De 
iitucht^ "welke } dé: abt Jvéé 
ohderJ ïSijne paroch ianen in» • 

! voerde , was 'buitengemeen 
streng, en indien zich bij 

jgeVfel eeti meisje liet ver
leiden, moest zij drie maan
den ónder het voorportaal 
van de kerk ; blijven staan, 
zonder dat het haar geoor
loofd was er in te treden. 
De abt JUBÉ was even zoo 
streng ten opzigte der groo* 
ten, als ten opzigte des volk** 
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De markiezin van PARABEÏ-
B E , had een huis te Asni-
ères; deze dame werd door 
den regent bemind , die haar 
eenige bezoeken gaf. Deze 
minnenhandel bleef bij den 
pastoor, niet onbekend, die 
de markiezin beleefdelijk 
deed zeggen, dat zij niet 
meer in de godsdienstoefe
ning nlogt komen , want hij 
kon dezelve krachtens de 
canons voor de publieke zon
daars, niet uitoefenen. De 
dame verachtte dien raad, 
en vertoonde zich eensinde 
kerk. Naauwelijks had haar 
de pastoor ontdekt, of hij 
liet haar in stilte zeggen, 
van zich oogenblikkelijlc te 
verwijderen. Zij nam dit nog 
voor eene scherts: maar zien
de . d a t de pastoor niet te 
voorschijn kwam zond zij ee-
nen lakei , om te vernemen 
wanneer de mis beginnen 
zoude. » Wanneer "zij ver
trokken, zal zijn , hernam de 
onbuigzame pastoor,. en ver
zeker uwe meesteresse, dat 
ik eerder naar huis zal te» 
rugkeeren, dan in hare te 
genwoordigheid het altaar be-
klimmen." De markiezin 
klimt in het rijtuig, en gaat 
zich woedend over debelee-
diging, die zij heeft onder
gaan, bij den regent bekla
gen. * Gij moest er n niet 
aan blootstellen mevrouw, 
antwoordde haar de vors t , 
gij moest den mensch ken-
«en , en indien hij zelfs mij 
eene dergelijke 'bedreiging 
gedaan had, zou ik er mij 

niet aan toevertrouwd heb
ben." Na den dood van den 
regent, onderzocht het nieu
we ministerie van LQDEWIJK 
X V . , het gedrag van den 
pastoor van Asnières, eenig* 
zins naauwkeuriger. En in 
1724, ontbood het den abt 
JUBÉ bij zich, maar hij ont
snapte en hield zich eeni-
gen tijd verborgen. Het vol« 
gende jaar zou men te Bo-
me, eene kerkvergadering 
houden, en de bisschop van 
UHofitpellier, zond den abt 
J C B É naar Rome, om de god
geleerden , die bij deze pleg-
tige vergadering tegenwoor
dig moesten zijn, toeteiich-
ten. Maar het hof van Ro
me , was van de zonderling* 
heden van JUBÉ onderrigt, 
die uit vrees van gestraft te 

[ Worden , zich naar JSapelr 
ibegaf; bij geloofde er aicn. 
niet veilig meer, en verkoos 
om naar Frankrijk terug te 
keeren , waar bij niet lang 
bleef. Zich naar Holland 
begeven hebbende, nam hij 
den naam van LACOÜK aan, 
reisde vervolgens door in
geland, Dmltclilandent'O' 
len, en vertrok naar «» ' -
land, in hoedanigheid van 
onderwijzer der kinderen van 
de vorstin D01.G0BOUKÏ. ' t t 

1717 had de faculteit van de 
Soröonne, een geschrift™* 
czar PETER I . , doen aanbie
den , om de vereeniging«er 

Russische en Latijnsche ker
ken te bewerken. Maar daar 
dit geschrift geen g f 0l» 
had gehad, ontwierp «y e e B 
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ander dat de leeraars aan den 
abt JUBE zonden , die deze 
vereéniging met de bisschop
pen vati Rusland bewerken •" 
moest. De beruchte bisschop 
van Novogorod deed dit plan 
door 'den invloed, dien hij op 
den czar uitoefende» mis» 

i lukken. Ten gevolge dezer 
(Onderhandelingen verscheen ' 
/'er een werk in het'licht ten'" 

titel hebbende: Ecclesia 
Romana cum Rutliénicd'ir-
peconciliabilis enz- dat véle 
boekenkenners gelooven in 
net licht te zijn gegevendoor, 
den bisschop van Nötjógó-
roden anderen, door Bü--
DENS ,' hoogleeraar in de god
geleerdheid te 3ena. Eeni-* 
gen tijd, daarna vervielen de 
DotCoRoüKY's in ongenade, 
en de abt JUBÉ vlugtte naar 
Frankrijk^ hield zich v e r 
volgens in Holland opi en 
kwam te Parijg onder den 
valschen naam van LACOÜR 
terug. Hij werd er gevaar
lijk ziek en zich in eenen 
aan dé behoefte grenzenden 

•* staat "bevindende ", ' l i e t "hij 
zich naar het Godshuis ($<?-
tel-Dièu) vervoeren, alwaar 
hi j , na allé hulpmiddelen; 
van de godsdienst ontvangen 
te hebben, den20 December 
1744, in den ouderdom van 
70 jarern overleed, JÜBÉ had 
deel , aan het werk getiteld: 
Leven der heiligen, door 
B A H , ^ . ? Men houdt hem 
ook vqor den uitgever van 
eenige werken, In ëene b'ro-
chare^iii 17^4 in ihet licht ge» 

geven , en dat tot titel heeft: 
Nieuwe liturgie van Asniè-
res, en hetwelk men aan den 
heer B U N , kanonikvan.&m-
wnefi toeschrijft, vindt nien 
belangrijke bijzonderheden 
over. de zonderlingheden van 
den abt JUBE. : 

% J Ü D A , 4 e zoon van JAKOS 
'•en van L I A , Werd in het 
jaar 1755 vóór J . C. gebo
ren. Toen de zonen van J A -
KOB hunnen broeder JOZEF 
ten dood wilden brengen, 
raadde hij hun aan, zich l ie
ver van hem te ontdoen, 
dooi* hem te verkoopen, en 
dèzè raad redde hem het le
ven. JÜBA huwde 'de doch
ter van eenen Ghananeër, SüÉ ; 

genaamd, en verwekte bij 
haar drie zonen, HER , ONA'N 
en SELA. Hij verwekte ook 
bij TIIAMAR, dè vrouw van 
den oudsten zijner zonen , 
met wie hij gemeenschap 
had , zonder haar t é kennen , 
PÓARES en ZARA* Toen JAKOB 
zijne kinderen zegende, zeidè 
hij totJuxJA: » Dè schepte* 
z^I vati JcinA niet afgenomen 
Worden, noch de beveibebi-
bèrstaf van zijne nakomelin
gen , tot dat DIEGENE komt , 
dié gezonden zal worden j 
en op dezen zullen de volken 
hopen." Deze voorzegging 
werd klaarblijkelijk in J E * 
BÜS CHRISTUS vervuld; want, 
op welke wij se men dezel
ve ook verklare, blijft het 
waar, dat ook Judea niet 
ophield een koningrijk te 

S- • ' ; . ' v >• •• . • 
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«i j» , en het Joodsche volk 
-eeiie vereenigde natie, die 
liare aanvoerders, en wet
een had, tot op de komst van 
J» C (*J* JODA overleed in 
het jaar 1636 vóór de Chris
telijke tijdrekening, in den 
ouderdom van 119jaren. Zijn 
stam bekleedde den eersten 
•rang onder den'overigen j de
zelve is de niagtigste en 
talrijkste geweest. Bij den 
uitlogt uit Egypte bestonden 
dezelve uit 74,600 weerbare 
mannen. Deze stam bekleed
de het geheele zuidelijke ge
deelte van PalestinaJ Het 
koningrijk ging van den stam 
van BENIAMTN , waaruit SAÜJC 
-en ISBOSETH waren , aan den 
stam van JUDA oyer , waar
toe DAV«) en de koningen , 
z|jne opvolgers behoorden. 
Nadat d« tien stammen zich 
afgescheurd hadden , bleven 
die van JUDA en BENJAMIN 
aan het huis van DA vin ver
bonden , en vormden een ko-
n*Dg"jk> dat zich met roem 
tegen de magt der koningen 
van Israël handhaafde. Na 
de verstrooijing e D v e r n i e , 

ïmg van dit laatste r n k , be-
stond dat van Juda nog, 
en handhaafde zich zelfs in 
«3e Babylonische gevangen-
V ï$' , N a d e (er«gkomst 
leefde dezestam Volgens zij . i 
»e wetten, en had zijne vor-

s ten ; de overblijfselen der 
andere stammen schaarden 
zich onder zijne standaards, 
én maakten met denzelven 
niet meer dan een enkel volk 
u i t , Joden genaamd. Toen de 
tijd gekomen was , waarop 
de belofte van den MESSIAS 
moest vervuld worden, on
derwierp de Romeinsche , 
magt, aan welke niets weer-1 
stond,, dit volk» ontnam aan I 
hetzelve het regt , om zich | 
een hoofd te kiezen, en gaf 
aan hetzelve HERODES tot ko-v 
ning, die een vreemdeling, 
en ldumeê'r was. Zoo werd, 
deze s tam, na den schat der 
ware godsdienst, en de open
bare uitoefening ,<leB pries-
terschaps, en der. plegtig-
heden der wet , in den tem
pel van Jeruzalem, bewaard, 
en den MESSIAS voorfgebragt 
te hebben, £ot denzelfden 
staat gebragt, als de overi
ge stammen, en even als die, 
verspreid en verdeeld. 

JUDA (LEO) , zoon van Jo-
ANNES J U D A , een priester 
van Germoren, in den fyl-
zus, en van een e feljzit »• 
werd in 1482 geborenJ bij: 
begaf zich in den geestelij
ken •'. s taat , en omhelsde ver
volgens de dwalingen van 
Zwifv'GMüs. Nadat ERASMÜS 
bem zijne laf hartige, a W ' 

«e«* ?emakLmke
Cr!Tn< 'rPIerpUats5n 'f w ' comma, t>iedt de tekst ^ r ve k l a r . | w r , ^ meer persoonlijk „p den MESSIAS toepasselr 

'noreeju, don«cZ'«iZn a."feretur,*cepirum de Juda et dux, dtff' 
«>er«8taf „ai " ^ ?«*«' ?«« 'nittendu, est. CD> «cneütw enb?velheb-
monden mZÏZ^U^r* x^^m^miok^ 

* n ' u , t z8«e nakomelinc-.«h»n «-«hnreri www» . 

' ».-"2~"""'eu w»raen, tot aat DISOWM .-z8"e nakomelingschap geboren www* 
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ligbeid had yervveteir, ont
ving hij een zeer bits ant
woord van dezen ketter* JU-
DA verwierf eenen grooten-
roem onder zijne sekte, en 
overleed te Zurieh in 1542. 
Zijne Latijnsche Vertaling 
des Bijbels , is die , welke 
bij de aanteekeningen van 
' VATABI,E gevoegd is. Men 
heeft van hem andere wer
ken , die van zijne geleerd
heid getuigen. 

JÜDA HIOUG ofCHIÜG , of, 
volgens de Arabieren ,,; JA? 
HIA - BEN - DAVID - ABEN - Z A-
CHARIA , een beroemde rab
bijn , te Fez geboren en bij
genaamd de vorst der Jood-
sche taalkundigen*, leefde in 
de elfde eeuw. Men heeft 
van hem verscheiden hand
schriften in het Arabisch, 
die zeer op prjjs worden ge
steld , onder anderen een 
Woordenboek, dat, indien 
hetzelve gedrukt was, zeer 
nuttig kon zijn, tot góéd 
verstand der H. Schrift. 

JÜDA-HAKKADOSCH ,; dat is , 
de Heilige, een door zijne 
kunde, zijne rijkdommen en 
zijne talenten , beroemde rab
bijn, stichter der school van 
Tiberiag, was, volgens de 
Joden, de vriend en onder
wijzervan keizer ANTONINÜS. 
H« werd volgens den Tah 
mud, te Sep/tora (Tsippuri), 
in het jaar 120 geborenYen 
overleed in 194; hij was, 
»")g zeer jong zijnde, in bet 

Sanhedrin opgenomen, : en 
werd door het volk tot 'Nas-
si, dat is aeer rijk en door 
zijne wijsheid beroemd vorst 
uitgeroepen. Hij verzamelde 
omtrent het midden der twee
de eeuw, de constitutiënen 
overleveringen der Joodsche 
leeraars, voornamelijk van 
HILLEI. , die hem waren voor* 
gegaan, en vervaardigde es 
«iet ëenige andere leeraars » 
een werk van, Mischna ge
naamd , (eerste gedeelte des 
Talmuds), en hij verdeelde 
hetzelve in 6 dl.« Het l« e 

handelt over den landbouw 
en de zaden; het 2e over de 
feestdagen; het 3 e over de 
huwelijken^ ent datgeneijeai 
de vrouwen betreft; het 4e 

over de schaden, interes
sen , en over alle burger
lijke zaken; het 5e over de 
offeranden, en het 6e over 
de wettige zuiverhedenen 
onzuiver heden. Hij wijdde 

, er , zegt men , 30 jaren aan 
toe (159 — 189), StfRRHE* 
flpsius, heeft eene goede; uit* 
gave van, dit. werk, in Jfet 
Hebrëeuwsch.. en Ii«tijn; met 
aan teékeningên ;-* geleverd , 
1698 i 3 dl.i» inïol* 

JUDACIMUS , onderscheid
de zich gedurende de bele
gering, door welke POMPE-
JüS, Ascoli, zijne geboor
teplaats, ingesloten hield» 
Hij was aan het hoofd, eenef 
bende muitelingen, èft ha-
sloot, om asich van dezelve 

I te bedienen, ten einde der 
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belegerde stad huTp aan te 
brengen. Te dien* einde 
waarschouwde hij zijne stad* 
genooten, om, zoodra zij 
hem met de Romeinen in 
het gevecht gewikkeld zou
den z ien , zij te zijner on
dersteuning eenen uitval zouV 
den doen. Eenige burgers 
\m Aicoli hielden de.ove-
rigen terug, om JumtiiLitjs 
te ondersteunen, en toen hij 
zich voor de stad vertoonde j 
hielden zich de belegerden 
alle stil. JMet den degen in 
de vuist, baande hij zich 
echter eenen weg tot voor 
de poort der s tad , die hem 
geopend werd. Zoodra hij 
binnen Asooli was, liet hij 
al degene ombrengen, die 
belet hadden, dat men zich 
met hem vereenigde. Zijne 
vrienden vervolgens tot eehen 
groeten maaltijd genoodigd 
hebbende, liet'hij zich, toen 
de wijn hem eenigzins ver
hit had, eenen beker vol 
gift brengen, dat hij door' 
zwolg, om niet getuige té 
zijn van de ontheiliging der 
tempels zijner geboorteplaats, 
en van de gevangenschap zij. 
ner stadgenooten. Hij Üet 

zich vervolgens in eene n 

tempel brengen, alwaar'hii 
den brandstapel voor zijn lijlc 
reeds had <Ioen opiaten 
H« overleed aldaar, t e S ' 
j * *Uner vrienden en 3 , B 

KL W C r r- 6P 'ot asch v«i. brand. Ror t (la «J 

^ * i c h a a n P o M P E i ü ? o v t ; 

JUDAS, b i j g e n a a m d e ^ . 

chabe'èï'y 3 . e zoon van MA-
THATHIAS , uit hèt geslacht 
der A'smohëërsj volgde zij* 
nën vaader in hèt jaar 167 
voor J . C. op , in de waar
digheid van veldheer der Jo-
deft. MATHATJIIAS verkoos 
hètti boven zijne overige kin
deren , en belastte hem, om( 

tér verdediging van temt 
te strijden. JUDAS bedroog 
zijne hoop niet; door zijne 
broeders ondersteund, trok 
hij tegen ApoiitoNius, veld
heer der troepen van den Sy-
rischen koning op, versloeg 
en doodde hem. Hij wendde 
vervolgens zijne wapenen te
gen SERON , een' ander veld
heer ", : die een talrijk leger 
had,, dien hij evenzeer, of* 
schooft' met 'een veel gerin
ger aantal troepen versloog. 
Nadat ANTIOCHUS Aezebeide 
zegepralen vernomen had» 
zond hij twee beroemde veld-
héeren tegen JUDAS op,' na* 
melijk PTOMMEIIS, NICAKOH 
en GOKGIAS. Het talrijke le
ger , hetwelk zij /«*»•"«*. 
den binnenrukken, versch.roK 
in den beginne degene, v/el
ke JUDAS vergezelden; maar 
nadat zijn moed dien van zijn 
volk had opgewekt i viel hij 
op deze talrijke menigte in, 
en verstrooide dezelve. W" 
s u s , regent des rijks «ge* 
durende de afwezigheid van 
ANTIOCHUS , woedende, dat de 
bevelen van zijnen vorst zoo 
slecht waren ten uitvoer ge-
bragt, dacht,; dat hij ;*«f 
oeter zoude handelen, ^wjj 
fewam dus met een tam* 
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leger in' Jwdea; maar deed 
niets anders, dan de'zege
praal van JUDAS vermeerde
ren , die hein noodzaakte, 
om naar Syrië terug te kee-
ren. De overwinnaar maak-' 
te van" dien tussehentijd ge
bruik, om Jeruzalemte her
stellen ; hij wijdde zijne eer
ste zorg toe aan de • herstel
ling des tempels, vernielde 
het altaar, het welke de af-
godendienaarsontheiligd had
den ,• en bouwde een ander ̂  
liet nieuwe vaten vervaardi-

f gen» en in het jaar 165*yoór 
J» C.,,drie jaren nadat deze 
tempel door ANTIOCHÜSJ ont
heiligd was , liet 'hij de in^ 
wijding deszel ven vieren* 

. De vrede was van geenen 
duur. ;. JUDAS: was genood-, 
zaakt andermaal de wapens; 
op te nemen, en was overal 
zegevierend: hij versloeg 
TMÖTHEUB en lÏAeomnEs," 
twee Syrische veldheeren, 
aloeg de ldumeërs , de Am-
monieten, en de natiën, wei-
t e die 'van Gaiaild beleger» 
den, én kwam me%ri}kën; 
buit beladen terag..L Slechtss 
bij eene enkele gelegenheid 
Werd de overwinning betwist, 
en vielen er vele Joden in 
den strijd. Daar men be
vond, dat zg gezondigd had
den, door voorwerpen mede 
te nemen, welke aan de af
goden waren toegewijd, het
welk de wet verbood, «zoo 
zond de godsdienstige veld-i 
beer, zegt de schrijver van 
«et tweede Boek der Macha-

. . • S . 

beëra, 2000 ;drachmenzilver 
naar Jeruzalem , opdat men 
offeranden zoude opdragen 
voor ' Se zondeh dergenen, 
welke gesneuveld waren; 
want hij was overtuigd ,'• dat 
ét* /eené 'grootë barmhartig
heid wacht op* degene, wel
ke in de godsvrucht sterven; 
het, is dus eene heilige en 
zalige -gedachtenis voor de 
overledenen te bidden, op-
datvaij van hunne zonden be
vrijd; worden." Woorden, 
wéikeihèt geloof en hel ge» 
bruik der oude Joden bewij
zen , tèn ïopzigte van het ge
bed voor de overledenen en 
het bestaan des vagevuurs. 
ANTIOCHÜS EUPATOR , - die 
ANTIOCHUS EPIPIIANES was 
opgevolgd , gestoord over den 
slechten uitslag zijner veld
heeren, kwam zelf in Judea, 
en belegerde Betksura. J U 
DAS snelde zijne broeders te 
hulp. Bij den eersten aan
val doodde hg 000, vijande-
Jjjke manschappen; en ' he t 
was alstöen j dat zijn «broe
der, ELEAZAR bezweek", bn> 
der "den last•van eenen oli
fant, dien hij doodde, mee* 
nende daardoor den koning 
te doen omkomen. Daar de 
kleine schaar van JUDAS aan 
de ontelbare legerbenden des 
konings het hoofd niet kon 
bieden, zoo trok hij binnen 
Jeruzalem. EUPATOR kwam" 
hem aldaar belegeren; mnar 
van eenige zamenspanningen 
onderligt, die in zijne sta
ten gesmeed werden, sloot 

3 

' ' 1 
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bjj. <*e»» Vrede met den He-
breeuwschen veldheer, dien 
hij tot hoofd en vorst des 
Jands verklaarde. Hg keer
de daarop naar Syrië terug» 
alwaar hij; door DEMBTMVS 
vermoord werd, die in zijne 
plaats regeerde. De nieuwe 
Jfoning ZOnd JBACCHIDES en 
AWIMUS, met het beste ge
deelte der troepen. De béi
de veldheeren trokken tegen 
JUDAS op, die met3000 man 
[e Bethel was. Deze kleine 
bende werd van schrik be
vangen, op hét gezigt der 
vflandehjke troepen; dezelve 
I»cp uit een, en er bleven 
s echts 800 man in de léger, 
plaats. Zonder moed te ver
liezen, spoorde JUDAS dit 
kleine getal aan, om moe-
d«g ö k t e sterven,^ viel den 
reger vleugelaan, ensnen-
velde in den strijd, in het 
jaar I W V(Jdr j / G ; S m o N 

en JONATHAS , zijne broeders, 
namen zijn J,jk weg, erf He . 
ten het naar Madinbrengen, 

l\Tl hÖ ' ? " *•**•*? h« «rat van zijnen vader werd 

Et/e Joden ^ 
eenen helden eenen bevrij
der te beweenen. De koele 
jejepredikers, die beweerd ^ 
bebben, dat de oorlog, aan | 
ANT^cHüsaangedaahf strij- ' 
J g was ,«ét de aan de ko-
£ E ™Sch«I<»gde onder
w e r p ^ .aouden verdienen 
S d ! V e fe « ' o f f e r s zij! 

* e n X he ta«nparUkulie-

« n «enig ge8ag op te staan, 

[J zou daarom eene geheele na
tie zich moeten laten ver» 
moorden) hare wetten en 
hare godsdienst zien vernie
tigen, omdat de eigenainnig-
heid eens dwingeland zulks 
zal bevelen ? Men haalt het 

, voorbeeld der Christenen aan, 
welke zich ten dood lieten 
brengen; maar die Christe
nen waren bijzondere perso
nen , aan het gestelde gezag 
onderworpen, en wier gods
dienst met die des rijks streed 
« Gij kunt a, zegt te dien 
opzigte een kundig régtsge* 
leerde, niet op het gedrag 
der eerste Christenen, on» 

[! der het bestuur des Heiden-
. doms beroepen: zij moesten 
> zich volstrektelijk van de 
openbare maatschappij uit-
sluiten, die aan al de gru« 

! welen der afgoderij, aan eena 
nog verfoei} elij ker goddeloos
heid «n aan allerlei schand
daden waren overgegeven^ 

| Gedwongen, om, in zeker 
: opzigt, onbekend te leven» 
hadden zij in het Bomeuw 

; sche< rijk geen burgerlijk bet 
staan, daar zij «** hoofde 
van < de nieuwe godsdienst, 
welke zij beleden, en zoch* 

ten te verspreiden, »1« ""'f" 
dadigers werden beschouwd; 
zij waren onder NEBO, ei» 
andere gekroonde gedrogten» 
als partikulieren, die, zoo 
als wij bekennen, niet aai» 
den vorst konden wederstaan. 
Da eeuwige Wijsheid heeft 
dezen toestand 'der Christe
nen tot derzelver eer doei» 
strekken: Zi) heeft in nefl 
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tien' geest dés Wédes, des 
ootmoeds, eener onbegrens
de liefdadigheid, eener held
haftige versterving, eener 
bewonderenswaardige zacht
moedigheid en geduldigheid 
doen uitschitteren; en zulks 
te midden eener bedorvene 
Wereld, die zulke lessen en 
puike voorbeelden , de mees
terstukken van die aaneen
schakeling van Wónderen, 
die hét ongeloof moesten be
schamen, die de onmensche-
Jijkheid verzachten en onder
werpen» de hartstogten tot 
SiWijgën en hét heelal be-
keeren moesten, groofëïijks 
hoodig had. Maar daaruit 
te willen afleiden» dat eene 
geheele natie, hare hoof
den en vertegenwoordigers, 
hunne bezittingen, hun le
ven , hunne wetten, en hun
ne godsdienst, aan, de lui
men en geweldenarijen Van 
eenen dwingeland moeten o-
yergeven; dit is zeker noch 
een regel der goede rede-
neerkunde, noch een der 
regtvaardigheid." (Zie Büit-
liAMAftui). HOSSÜKT , dien 
men*niet ssal verdenken, Van 
het gezag der koningen te 
verzwakken, irégtvaardigt o-
penlijk de Machabeërs, wijl 
ANTIOCSHÜS, hunne godsdienst 
ert zelfs de natie wilde üit-
roeijen, door dezelve door 
afgodische gebruiken te ver

leiden , ten einde dezelve 
onder de afgodische natiën 
te vermengen en intesmeitén. 
•» ANTIOCHÜS , zegt h i j , stel
de zich niets minder voor, 
«tan out' de natie en de gtids-
d iens t , welke zij beleed, 
uitteroeijen, eft er de ge
dachtenis van te vernietigen » 
den tempel te ontheiligen» 
er den naam van God ift uit-
tewisschen, ön er het af
godsbeeld van JOPITEB. den 
Olympiër in té plaatsen. 
Ziedaar, wat men ónderno» 
men had , en wat men tegen-
de Joden, met een onbegrensd" 
geweld ten uitvoer b r ag t . . . . 
Toen God hun 'geen ehket 
bevel gaf;, om het beloofde-
land , waarin Hij den zetel 
der godsdienst en des ver-
bonds had geplaatst, te ver
laten , noch hun eenig mid
del aan de hand gaf, om het 
geslacht van ABRAHAM te be~: 
houden , dan dat van eenen 
openbaren tegenstand , zoo 
als het hun open baarlijk ge
beurde, in die wreedfe Ver-, 
volging der Syrische kohin* 
gen; net was eene volstrek
te noodzakelijkheid en een 
onvermijdelijk gevolg hunner 
godsdienst, van zich té ver
dedigen." 5e Avertist, hux 
pretest., N.° 24 (*}. 

S'4 

JUDAS , zoon van SARRI-
Ï>HEUS > na zich bij MATIH» 

(*) Men kan er bijvoegen, dat het geKig der Syrishe fcojiiivgem-
^er Jadeo, enkel uit het regt van den sterkste voortvloeide. 

ifrawche Vervolgers» 
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AS , ZÖOn Van MABGAtOTtf l is , 
leeraar der wet, te1 hebben 
gevoegd, bewoog hijzijne 
leerlingen en eénige'andere 
Joden , om den gouden ade
laar, welken HEBODES de 
Graoie, ter eere van AUGUS
TUS op het hoogste toppunt 
.des tempelsx had doen plaat-
,sen, omver te werpen., Deze 
vvreede vorst veroordeelde 
hem, om levend verbrand te 
worden. Na den dood van 
HERODES , vraagde het volk, 
dat'JUDAS beminde, aanzjj, 
nen opvolger ARCHE^AÜS , de 
bestraffing der bewerkers ee-
ner zoo onmenschelijke dood
straf ; en op de weigering, 
om dit verzoek gehoor te 
geven, ontstond er een op. 
stand, die niet dan in het 
bloed van 3,000 man kon ge
stikt worden. (Zie JOSEPHUS , 

' Antig.Jud. l i b . i r Cap.8). 

JUDAS , bijgenaamd BAR-
SABAS. — Zie BARSABAS. 

. JUDAS de Esseè'r, maakte 
zich door eenige voorzeg
gingen beroemd. Hij voor-
zei de, dat ANTIGONUS , eer
ste vorst der Asmoneërs, in 
den toren Van Strütö zoude 
omkomen. Intusschen scheen 
{« zelf op den dag, waarop 
H verzekerd had, dat de ko
ning sterven zoude, aan de 
n V • i"£ zi jner voo™êgging *e t p f d e n , Wijl hij w i t " 

Wem bevond, welke stad 

Si' ÏLV**^ S 
r e n vm Strato verweerd 

was.; Hij stond achter vetf* 
baasd, kort daarna,té veme-
iflèn:", jdat de koning in eene 
kamer yan het paleis» wel
ke men den toren vanSttato 
noemde:, vermoord was* hij 
had dus door depvereenkqmst 
der namen misleid, de plaats 
genoemd , zonder dezelve te 
kennen. Hij was een heilig 
man. Sommige geleerden 
houden, dezen JUDAS voor 
denzelfde, als dé schrijver 
van het 2e boek der Macha-
beè'rs. 

JUDAS de Gaulaniter, met 
SADOC ,, hoofd eener sekte 
onder de Joden , verzette zich 
tegen de volkstelling/welke 
CYRINUS in Judea deed, en 
verwekte eenen opstand. Hij 
beweerde, dat, daar de Joden 
vrij waren, zij geen ander 
bestuur .dan dat van God be
hoorden te erkennen. Zijne 
aanhangers wilden liever al
lerlei folteringen verduren» 
dan den naam van Meester of 
Beer aan een' mensch , wie 
het ook wezen mogt, te geven. 
(JOSEPHUS, Joodsche historie 
I-8.«B. 1, Hdl.). Dezelfde 
JUDAS wordt in de handelin
gen der Apostelen, de Galt» 
leer genoemd, wijl hij in de 
stad Gamala, in Gaulanüe, 
een klein gewest van Galt-
lea, geboren was. 

JUDAS (Heilige), apostel, 
ook LEBBEUS , THADEÜS of 
de Ijveraar genoemd, broe
der van den heiligen JACOBÜS 
den Mindere, en bloedver-
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want van JY C. volgens het 
vleesch, .werd: door den Ver-
losser der wereld tot het;a* 
postelanibt beroepen. Bij het 
laatste avondmaal zeide hij 
Hem : » Heer, waarom,. zult 
Gij U aan ons , en niet aan 
de wereld veropenbaren Vr 

JESÜS antwoorddehemj-»In-
dien iemand mij bemint, zal 
hfl mijnwoord ^onderhouden* 
en mijn Vader zalï hem be
minnen, en wij .zullen tot 
hem komen, en in hem on
ze woning nemen.". Na met 
de overige apostelen dèriH. 

<.peest ontvangen te,hébben^ 
ging JUBAS het Evangelie 
verkondigen;, in M&sopioia* 
töiè\érabiëj Syrië, Idumëa 
mLybië, Men zegt dat hij 
omtrent het jaar 8 0 , tefie-
rytust de martelkroon ont
ving. Wij hebben-van hem 
eenen brief, welke de laat
ste is der zeven algemeene 
zendbrieven, flij schreef den» 
zei ven, na de inneming van 
Jefuzaletii, voornamelijk voor 
de tob het christendom be
keerde Jodem Hij randt er 
de1 Nicolaïtén , SiraOnianen , 
Gnostikers en andere ketters 
in aan, die de noodzakelijk
heid der goede werken 'be« 
streden. Men W in den 
beginne eenige zwarigheid 
gemaakt, om dezen briefin 
den rang,der canonieke boe-
Ken op te nemen , uit hoof-
de van de aanhaling van het 
apocryphe boek van ENOCH; 
doch voor het einde der 4^ 
eeuw wordt dezelve er reeds 

£<5 

gewoonlijk "onder geplaatst. 
Het, door ,:dëzen.apostel, aan
gehaalde kan werkelijk van 
ÉNOOH zijn» ofschoon het 
boek, hetwelk zulks bevat 
apocryph, dat i s , van een 
onzeker gezag i s ; de over-, 
levering, eenig oud geschrift, 
of een e bijzondere ingeving, 
kunnen den heiligen JUDAS 
medegedeeld hebben, dat de
ze woorden waarlijk: van E -
NOCH zijn. Hij kan daaren
boven éen in zijnen tijd he^ 
roemd en geacht boek heb
ben aangehaald, om indruk 
te maken op de geesten, en 
om meer afschrik voor de 
ketters inteboezemen, tegen 
welke hij schreef. De hei
lige apostel schildert deze 
bedriegers met zeer leven
dige kleuren af. Men er
kent in dezelve trek voor 
trek de dogmatiserende filó-
zofen onzer eeuw*. Het is 
met regt , dat OIUGENES van 
dezen Brief zegt, » dat de
zelve slechts weinig woor-
d.en bevat, maar dat . deze 
woorden vol kracht en ge* 
nade das Hemels zijn." 

, JUDAS de hcarioter, dus 
genoemd, naar eene stad van 
dien naam, in den stam van 
EphraXm, zijne geboorte
plaats, werd door J . C . v e r 
kozen, om een der twaalf 
apostelen te zijn, maar hij 
beantwoordde slecht aan de 
keuze en de goedheden van 
den God-mensch. Zijne gie
righeid deed hem de handel-
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wijze van MAGDAIKNA , welke 
kostbare welriekende krui
den op de voeten van den 
Zaligmaker stortte, hekelen, 
en deed hem den Zoon Gods 
voor dertig zilveren pennin
gen aan de Joden overleve
ren. Hij zag later het gru
welijke van zjjn verraad in , 
wierp het geld, hetwelk hij 
van hen ontvangen had, }n 
den tempel, verhing zich uit 
wanhoop, en zijn iigchaain 
werdy zoo als de heilige PB-
TKUS in de handelingen der 

-Apostelen zegt (I. 18) een 
voorwerp van afschrik, door 
zich re openen en het af
schuwelijkste gezigt op té 
leveren. CASAUBOIMÜS, JA-
COIIÜS GnoNovius, DANIËL 
«EiNsius ^ hebben vrij nut
teloos over dit verschijnsel 
geschreven, dat, zeggen zij, 
met uit de wurging voort
vloeit. Jn de Physicatacra 
van SCHEUCHZEB, kan men 
eene natuurlijke verklaring 
vinden, door eene plaat aan. 
schouwelijk gemaakt. Maar 
inde volgende uitdrukking 
van eenen lateren godgeleerd 
de, straalt welligt meer waar
heid door: Post èuccetlam, 
ut Mt scriptura, introitit in 
eum satunas, 9uem minime 
mrum est devotum ac devo* 
Intum sibi cadaverdecerp. 
*t*se. De geleerden zijn het 
onderling niet eens over de 
waarde der 30 penningen , 
welke JtmAS ontving.8De 
S.71h ,?a n s c h e ke«««- ver-
a«o«^i °*en tro»weloozen 
«•Postel op e e n e byzondere 

fl wljse, en bedienden zich 
van «en evangelie, hetwelk 
zijnen naam droeg. 

JCJDDE (Pater N.), een Je« 
suit, te Rouanen, in 1661 
geboren, is door verscheiden 
zedelijke en ascetische vver» 
ken bekend, die een' in de 
wegen der christelijke vol* 
maaktheid volleerd man ver» 
raden. Na eenigen tijd me» 
roem gepredikt te hebben, 
werd hij te Rouanen, mei 
het bestuur Van het tweede 
noviciaat belast, waarin de 
jonge Jesuiten als priesters, 
na de humaniora te hebben 
onderwezen, en gedurende 
vier jaren degodgêleerdheid 
te hebben beoefend, alvorens 
hunne plegtige geloften af" 
tèleggen , tot de apostolische 
bediening werden opgeleid; 
hij was vervolgens tot •«• 
1721, overste van het eerste 
novicie-huis te Parijs, van 
waar hij tot de geesteljjKö 
afzondering van dat sseude 
novicie-huis overging, en van 
daar tot het professie-h»^» 
waarin hij ïn 1/35 overleed. 
Pater CHÉRON, een theatijf 
ner, heeft in 1780 zijne iM* 
hortation* etc* (Vermantn-
gen over de voornaawate 
pligten van den religieuzen 
«laat)t Parij* t 1780,2dl," 
in ï2.mo in het licht gege
ven. In 1781 en 1782 heett 
de abt DÜPARE eene Collec-' 
Hon etc. {Volledige W™' 
meting der geestelijU v>£* 
ken van palet JÜDPB)*"'*' "' 
rij8,% dl.n in 12<*"> in het 
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licht gegeten, welke in 1815 
herdrukt zijn. De heer BAR
BIER haalt nog aan Réflexi-
ons etc, {Christelijke over' 
wegingen over de groote 
waarheden des gelooft), Pa
rijs, 1756, in 12.«"S; een 
naamloos werk, door den 
abt MASCRIEK , uit dé me-
moriën van pater JUDDE ont
leend. Hergene, wat zeer 
ten gunste van pater JUDDE 
inneemt, is het bijzondere 
belang, hetwelk pater Boim« 
DALOUE in zijne kunde stel
de, hij wenschte bij zijn o» 
verlijden, dat men aan hem 
zijne papieren mogt toever
trouwen; Maar deze beroem
de prediker had, zonder 
zulks te voorzien, zelf een* 
hinderpaal voor de uitvoe
ring van dit verzoek gesteld, 
daar h§ pater JDDDB voor 
eenen post had bestemd, die 
hem aan den kansel onttrek
kende, zijne aandacht tot 
verschillende voorwerpen be
paalde. 

JUDEX (MATTHEÜS) , wiens 
Ware Hoogduitsche naam 
RICHTER was, te • Tippols-
walde in Meisnië',' in 1528 
geboren, is een der voor
naamste sch rij vers der Cen-
turiën van Maagdeburg, te 
Bazel van 1552 tot 1574, in 
8 dl.n in fol. in het licht 
gegeven; een werk geschikt 
om alle kennis der kerke* 
lijke geschiedenis omver te 
werpen, en dat door BARO-
NHJS , BEM,AUMINU3 enz. we
erlegd is. HQ onderwees 

met roem de godgeleerdheid 
bij zijne parlij i en moest 
echter . in zijne bediening 
veel verdriet ondervinden» 
Hij overleed te Rostock den 
15 Mei 1564. Men heeft 
van hem verscheiden wer
ken, meer of min met de 
vooringenomenheden en dwa-i 
lingen zijner sekte besmet. 

JUDITH». Zie HoLOFERNES. 
Wij zullen ons tevreden stel
len , met te zeggen, dat de 
daad dezer heilige en moe
dige weduwe, niet, teAmin
ste niet met al derzelver om
standigheden, • volgens de 
gewone regels der^zedekun-
de moet beoordeeld worden, 
van welke de opperste Wet
gever kan afwijken, in ge
vallen , welke zijne wijsheid 
en regtvaardigheid alleen* 
bepalen kunnen. Men moet 
daarbij nog in aanmerking 
nemen, dat het om eenen , 
door voorbeeldelooze wreed
heid en dierlijke vvulpsch-
heid bijzonder gehatenvijand 
te doen was , die alles ver
woestte en vernielde, den 
naam des levenden Gods las
terde , en in zijnen tempel 
de Heiden sche afgoden wilde 
plaatsen (zie JEHÜ). Het is 
moeijeiijk » om den tijd te be* 
palen , waarin deze geschie
denis is voorgevallen, en het 
is bijna onmogelijk, Welke 
part(j men ook kieze, om 
volkomen alle tegenwerpin
gen te voldoen; maar deze 
moeijelijkheid moet onsgee-
ne toevlugt doen nemen tot 
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de gewaagde vooronderstel
ling van SCAMGEB en GRO
TJUS.', die beweren, dat-het 
Boek van JUJMTH slechts 
eene parabel i s , zamenge-
steld, om de Joden te troos
ten , in den tijd, toen AN-
TIOCHUS EPIPHANES in. Judea. 
kwam» Dé geloofwaardig
heid van het Boek JÜDWH 
is betwist geworden; maar 
alle twijfelingen moeten op
houden , door het gezag der 
kerkvergadering van Trente, 
die hetzelve bevestigd heeft 
in het- bezit waarin het was, 
van door den H. Geest in
gegeven gehouden te worden. 
De heilige HIERONYMUS ver
zekert ons , dat het als zoo
danig door de kerkvergade
ring van Nicea is erkend* 
De schrijver, die geheel on
bekend is , hééft zijn werk 
in de Chaldeeuwsche taal 
geschreven, en het werd door 
den H. HIERONYMUS in het 
Laüjn vertaald, men heeft 
ook eene overzetting van het
zelve ïn het Hebreeuwsch , 
Grieksch en Syrisch. Som
migen willen, dat het JU
DITH zelve i s , anderen de 
hoogepriester ÉMACIM, van 
wien er in dit boek wordt ge
sproken; maar zulks is alles 
zonder bewijs.; MONTFAUCON 
heeft, onder den titel van 
Waarheid der Geschiedenis 
van JvniTMy eene geleerde 
Verhandeling; geleverd. 

JUDITH, dochter van KA* 
REI. den Kale, was eerst 
met LitiutPHof ETHEIAVOIF, 

en daarna .' met ETHEMED , 
Engelsche koningen, ge
huwd» Deze laatste, de 
dwingelandij moede, welke 
zij over hem wilde uitoefe
nen, verjoeg haar ait zijn 
bed en van zij hen troon. In 
ICrankrijk teruggekeerd, liet 
zij zich door rBouDEWiiN, 
houtvester van Vlaanderen 
schaken, met wien zij in 
den echt trad. KAKEL de 
Kale verhief zijnen schoon
zoon , in 870 tot graaf van 
Vlaanderen, eit dit was de 
stam van al de andere vor
sten van dien naam. JUDITH 
was galant en heerschzuch* 
tig; hare echtgenooten wa
ren slechts hare eerste slaven. 

JÜDOCÜS of JODOOUS (Hei' 
% « ) , een beroemde kluize* 
naar, was-de zoon van J#* 
THAëjc, die den titel van ko< 
n ing van ..• Bretagne> weder 
aannam. Zijn broeder JÜDI-
GAëL, besloten, om deii troon 
te verlaten, ten einde zich 
aan God. toetewijden, ver
zocht JÜDOCÜS, om zich-met 
het bestuur zijner staten en 
de opvoeding zijner binderen 
te belasten; maar deze, de 
wereldsche grootheden even
zeer moede, verliet, als een 
pelgrim vermomd,Bretagne, 
en ging zich te Runiaci «» 
Pont/tien verbergen * alwaar 
hij eene kapel bouwde. De
ze kluizenaarswoning werd 
later in een beroemd kloos
ter veranderd, op een uur 
afstands der zee* bij J^»*" 
reuil t in het diocees van 
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Amiëns, en wordt Saint* 
Josse'Stir-Mer gmo'amA. Hij 
overleed aldaar heiliglijk in 
653 of 668.; Er was te Pa
rijs eèhe parochie, Welke zij
nen naam droeg >; ter gedach
tenis van het verblijf, het* 
welk deze heilige aldaar ge
houden had. ' ' 

JUEIXUS. —:* Zie JEWEL. 

JUËNNW (GisPABD), pries
ter, van hët oratorïe, te Va-
rèmbon en bres se \ in 1630 
geboren, en te Parijs in 
17Ï3 overleden\- onderwees 
langen tijd de godgeleerd
heid, in verscheiden huizen 
zijner congregatie, en vooral 
in het seminarie van St, Ma~ 
glóire. Zijne godsvrucht en 
geleerdheid bragten hem in 
algemeéne achting. Men 
heeft van hem: 1. °Instiiu-
tiones theologictz ad nsum 
Seminariorum, 7 dl. dl.nin 
l&mo Men had nog geene be
tere schoolsche godgeleerd
heid gezien; maar daar de 
schrijver er zeer behendig-
lijk eetiïge nieüwelin'gs ver
oordeelde dwalingen had doen 

,. insluipen, zoo werd zijn 
Werk den 25 September 1708, 
te Rome , en door verschei
den bisschoppen van Frank
rijk, zoo als die van Cïiar-
tresi;, Laon, Amiens, Sois-
Sons en door den kardinaal 
ÖE NOAIMUBS veroordeeld. 
De kardinaal BË BISSY, gal 
«ene zeer bondige critiek 
dezer godgeleerdheid ïn het 
licht. — 2,° Commentarius 

historicus el dogmaticus de 
SacramenMs, Kyon,; 1696y 
2 d l« in fol, Waaruit' ie-
schrijver 3 dl.ninl2.m° t rok , 
onde'r den titel Van Théolo
gie etc, (Praktische' godge
leerdheid der Sacramenten)? 
3.° Eene Verkorte Uitgave 
zijner Institutiones ten ge-
bruike dergene, welke zich 
tot de examens voorbereiden, 
die de wijdingen voorafgaan , 
1 deel in 12.no- — 4.° The-

, qlogie morale (Zedelijke god
geleerdheid), 6 dï.n in 12>o 
~ 5i°' Résolutiönê etc. (Op
lossingen van gewetenszaken 
Over de deugd der regtvdar-
digkeid : eii billijkheid), ê 
dl.n in 12,mo Deze laatste 
werken zijn vol uitspraken, 
bekrachtigd door de heilige 
Schrift en dé kerkvaders, 
en met duidelijkheid en orde 
geschreven. 

JUGUUTHA, koning van 
JVumïdië, zoon van MASTA-
NABAL en van eene bijzit, 
met de bevalligheden 'iïès 

; gëestés ' en des gelaats gé-
! boren , 'yverdaan Hét höf Vart 
; MICÏPSA;ï' 'zijnen oom opge

voed. Nadat deze'in zijnen 
neef veel eerzucht had op
gemerkt , gaf hij hem het be
vel over een detachement, dat 
hij naar SCIPIO zond, die 
toenmaals Numaiïtia bele
gerde. MICIPSA hoopte, dat 
hij van dezen togt niet zou 
terug komen; maar hij bef 
droog zich. JDGÜRTHA ,' moe* 
dig zonder vermetel te zijn,, 
deed zijne dapperheid ai*** 

http://12.no
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schitteren en ontsnapte aan 
den dood. Zijn oom nam hem 
in zijn testament als kind 
aan, en benoemde hem met 
zijne beide zonen, ADHERBAI», 
en HIEMPSAL tot erfgenaam, 
hopende, dat de weldaden 
des vaders hem aan de kin
deren zou verbinden ; hij be
droog 'zich andermaal. Wat 
was het derde van een ko
ningrijk, voor een'heersch-
zuclitige, zoodanig als zijn 
neef.? De ondankbare, de 
trouwelooze JUGURTHA bragt 
HIBMPSAÏ. om het leven, deed 
ADHËRBAIJ den oorlog aan, 
noodzaakte hem, om zich in 
Cirtka , zijne hoofdstad op 
te sluiten , noodzaakte hem 
door den hongersnood,' om 
zich bij verdrag over te ge
ven, en deed hem,ondanks 
dit verdrag, door de wreed
ste folteringen omkomen. 
ADHERBAI. had zijne toevlugt 
tot de Romeinen genomen; 
hij was zelf gekomen, om 
zich bij den Senaat te bekla
gen ; maar het goud van Sv-
CüRTHA, had hem al de toe
gangen tot denzelven geslq^ 
ten. De vorst kocht de raads-
en veldheeren om , die men 
tegen hem opzond: hetwelk 
hem deed zeggen » dat Ho
me , onv zich te verkoopen,,, 
slechts pp eenen kooper 
wachtte, en dat het weldra, 

|| zou omkomen, indien er een 
gevonden werd." CECIUUS 
MÈTELMJS, die veel edel
moediger was, liet zich noch 
door beloften, noch door ge
schenken misleiden. Hij over
won JUGURTHA , en nood» 
zaalcte hem zijne staten te 
verlaten, om bij de GetU' 
lier», en Mauritaniër» hulp 
te gaan, bedelen. MARiusen 
SYI,I.A,' die na METELMJS 
den Oorlog voortzetten , de
den zulks met denzelfden 
voorspoed. BOCHUS , koning 
van .Mauritanië, schoonva
der van JUGURTHA» leverde 
hein, in het jaar 106 vóór 
J. C. aan SïLLA over. De 
gevangen vorst werd, na, 
aan de zegekar van MARIUS 
gebonden, van de Triomf' 
poort tot aan het Kapilool, 
aan het Romeinsche volk tot 
een schouwspel te hebben 
gediend, in eene gevange
nis geworpen (*), waarin hij 
na verloop van zes dagen 
overleed. Een uiteinde, dat 
zeer weinig * strookt, met 
hetgene, wat men ons van de 
zachtmoedigheid en mensen* 
liev endheid van die overwin
naars der wereld, wil doen 
gelooven. 

* JüIGNE (ANTONIÜS-EtEO-
NORÜS-LEO LECXERC DE)t 

aartsbisschop van Parij*'» 
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wef* in die stad, in 1728 
geboren, en was de zoon van 
den markies DE JUIGNÉ, uit 
een luisterrijk geslacht van 
M(tinei en die in den slag 
van Guastala (in 1734), 
waarbij hij kolonel van het 
regement vam OntEANS was, 
sneuvelde. De heer JUIGNÈ 

- volbragt zijne eerste studiën 
aan het collegie vaniV«««r-, 
re% vervolgens aan het se
minarie van .Saint-Nicolag 
du. ; Ghardonnet, volbragt 
zijn licentiaat, en aanvaard
d e d e n geestelijken staatè 
Zijn bloedverwant, de heer 
DE BEZONS, bisschop van 
Cdfcassonm, beriep Kern bij 
zich, en benoemde hem tot 
zijne groot-vicaris; in 1760 
Werd hij verkozen om agent 
van de geestelijkheid te zijn, 
en zoo doende alle aangele
genheden en kerkelijke za
ken te besturen. .Deze be
dieningen duurden vij f jaren, 
wanneer de agent tot een en 

• bisschoppelijken stoel werd 
benoemd». De be.ecj)E JÜIGNÉ 
had naauwelijks ;zijn agent
schap begonnen , óf men bood. 
hem het bisdom van Oom* 
tninges aan. Hij verkoos zij{., 
öe werkzaamheden voort te 
zetten; maar in 1764 stelde 
wen hem het bisdom van 
Chalons voor, waaraan een 
grafelijk pairschap verbon
den was, en hij vond geene 
verschooning óm het niet te 
aanvaarden. Onder zijn voor
ganger had het jansenismus 
Söelle voortgangen gemaakt, 
e n hij jm ne aankomst vond 

hij verscheidene hinderpalen 
te boven te komen. Hij zag 
zich verpligt, om verschei
dene hardnekk ige priesters , 
niet alleen te schorsen, maar 
te verdrijven. Op deze wij* 
ze de rust in het diocees 
hersteld hebbende, was hij 
er slechts op bedacht, om 
'er wel té doen, en het was 
!aan zijne vaderlijke bezorgd-; 
heid, dat • men de,; herbou
wing van het groot semina
rie en de stichting yari een 
ander, .verschuldigd was , 
'dat kleiner 'M!'., toegewijd 
jwas, om de landlrinderen , 
;dje j«en tot den geestelijken 
i staat bekwaam rekende, gra-
\tis te onderwijzen. Mensen-, 
lievend, zacht, beminnelijk, 
was hij algemeen in zijn dio
cees bemind, waar de armen 
eenen bestendigen weldoener 
in hem vonden." Eene gele
genheid deed zich op, waar
in hij bewijs van zijnen zeld-
zamen moed gaf, welken die, 
godsdienst inboezemt, waar
van" het eerste voorschrift is , 
zijpen naaste te beminnen 
en bij te staan. In het mid
den van eenen duisteren nacht 
kondigt hét vuur aan den 
hemel eenen brand aan inde 
nabuurschap van Chalons* 
De vrome bisschop wordt er 
van onderrigt. en bedenkt 
zich niet, om zelf ter hulp 

"der ongelukkigeh te snellen»; 
Door het gezigt van de vlam
men geleid, en aan het hoofd 
van degenen, die hem ver
gezelden, komt hij te $aint 
Dizier aan, dat hij in puin-
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hoopen herschapen ziet. De 
hoop van een slagtoffer te 
redden, doet hem alle ge
vaar verachten , hij baant zich 
eenen weg, dwars door de 
puinhoopen,:' doof vlam en 
rook omringd. Men geloof
de gedurende eenige bogen-* 
blikken, dat hij omgekomen 
was, toen- men ei in: slaag
de hem uit deze plaats te 
onttrekken, alwaar niets dan 
puinhoopen en misvormde 
lijken té vinden waren. De 
terugkomst van den" heer DE 
JUIGNÉ te Chalons bragt de 
rust onder de inwoners te-. 
rug, die voor het -leven• van 
hunnen deugdzamen bisschop 
gebeefd hadden.' Daar deze 
ongelukkige gebeurtenissen 
in Champagne, vwaar de 
meeste der huizen van hout 
gebouwd zijn j dikwijls voor
vallen , haastte zich de heer 
DE JüiGNÉöm een hulpverlee-
nehd bureau voor de door den 
brand ongelukkig geworde-
nen te stichten. Kort na dit; 
tijdstip bood men hem hèt 
aartsbisdom Van Anch, een 
der rijkste van het koningrijk, 
aan, hetwelk de heer DE JUIG
NÉ van de hand sloeg, zich 
aan den tekst der canons hou
dende, die leert, dat eene 
vermeerdering van inkom
sten geen beweeggrond moet 
zijn, om van zetel te veran
deren. Na den dood van den 
heer DE BÈAUMONT, aarts
bisschop van Parijs,in 1781 
voorgevallen, beriep echter 
de koning, uit eigen bewe
ging, den heer DB . JDIGNÉ . 

töt dien zetel. Zijne zedig-
en angstvalligheid moesten 
toen voor dé herhaalde be-
velen des vorsten onder doen; 

, De deugdzame prelaat kwam 
te Parijs met dezelfde ge. 
voelens bezield^ die tot dus 
verre zijn gedrag en zijne 
herderlijke, bedieningen had« 
den bestuurd. De inkomsten 
van zijne uitgestrekte vaste; 

goederen en van zijn aarts
bisdom, werden groótendeels 
tot aalmoezen en vrome ge-; 

stichten besteed ; en zijn hart 
moest zuchten,. toen in den 
gestrengen winter van 1788 
tot 1789 hij zijne middelen 
"bijna uitgeput vond. Hij 
•verkocht toen .'zijn zilver 
vaatwerk, verpandde zijn erf
goed ; en derzelver opbrengst 
niet voldoende zijnde, om de 
behoeften van talrijke fami-< 
liën , die in dé ellende onK 

i' kwamen , te bestrijden, leen* 
; de hij aanmerkelij ke sommen, 
* tot op de waarde van hon-
,| derd duizend kroonen,, waar*; 
| voor zijn oudste broeder, de 
| markies DE JUIGNÉ., de be-
; taling waarborgde. Weinig 
tijds daarna hadden de sta-

! tenr-generaal plaafs, tot wel* 
ke de aartsbisschop van-Pfl-

\rij«, : als ook zijne beide 
j broeders < als afgevaardigde» 
j werden benoemd* : GetrouW 
; aan zijn eeden en als Fransen-
man eengeestelijke, nam de 
heer DE JUIGNÉ' plaats onder• 
de minderheid, en haahw 
zich daardopr den haat der; 

: muifelingen op den hals, «**' 
;de driften van het ̂ rolköan-' 
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spoorden. Het duurde niet 
lang of hij ondervond de on* 
dankbaarheid van datzelfde 
volk, dat hij aan de kwel
ling van den honger had ont
trokken. De vrome aarts
bisschop kwam uit de ver
gadering van Versailles, den 
24 Junij 1789, toen zijn rij
tuig aangevallen, en langen 
tijd met steenworpen ver
volgd werd, vap verschrik
kelijke uitroepingen tverge-. 
zeld, en hij had veel moeite 
om aan zijne wreede vervol
gers te ontsnappen. fcJij was 
bij d.e beruchte zitting van 
den 4 Augustus tegenwoor
dig), waarin al de leden van 
de vergadering schenen in 
een te smelten in eenzelfde 
gevoelen van algemeen wel
zijn, en waar de geestelijk
heid en de adel niet den bur
gerstand in trouw in hun
ne edelmoedige opofferingen 
wedijverden. Door dezen 
bedriegelijken schijn van den 
kant dergenen, die alles over
meesteren wilden, misleid, 
stelde de goede aartsbisschop, 
voor een Te I)eumte zingen , 
om dezen gedenkwaardigen 
dag op eene plegtige wijze 
te vieren. De verschrikke
lijke ongeregeldheden » die er 
op volgden, openden den heer 
BE JUIGNÉ weldra de, oogen 
ten opzigte van hetgene, wat 
men van deze beginsels had 
te wachten. Van den koning 
verlof bekomen hebbende , 
om Frankrijk te verlaten, 
begaf hij zich naar Cham-

Xttt.' DEEI.. 

ieri, waar Bij het liefde
rijkste onthaal ontving van 
den markies DE CJOERMONT 
SAJNT-JEAN, die zijn bondge-
noot was. Hij begaf zich 
vervolgens naar Constans, 
waar zich andere bisschop
pen en verscheidene uitge
weken priesters bij hem ver
voegden. De heer DE JUIG-> 
NÉ , kwam hen met zijne 
beurs en met hetgeen de ver-
kooping; van eenigekostbare 
zaken, die hem nog geble-

• ven waren, opgebragthadden, 
te hulp ; daar de hinderpa
len zijne christelijke liefda
digheid al meer en meer ont
vlamden, deed hij -aanzoe
ken , ten voordeéle zijner on* 
geluksgezellen, bij de kei
zerin van Rusland^ CATHA-
RINA II*, en verscheiden pre
laten en vorsten van Duitse/t-
land , en verkreeg er aan
merkelijke hulp van. Onver
moeid in zijnen ijver, geluk
te het hem te Constans, een 
seminarie- tot stand te brcn-
gan , tqt onderwijzing der 
jonge geestelijken , bestemd\t 
onl, de priestew die dage-
gelijks onder de bijl der om-
wenteling omkwamen te ver
vangen, in het midden van 
zijne vrome bezigheden, en 
in, 1799, maakten zich d,e 
Franschen van Constans 
meester, , hetgeen de heer 
DE JUIGNÉ, en al de uitge
wekenen verpligtte deze 
stad te verlaten. Hij begaf 
zich naar Augsburg , en ont

ij ving Van den keurvorst van 
T 

m 

i SI 
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HFrier, een even zoo ver-
eerend als vriendschappe
lijk onthaal» Een kortston
dige vrede , door den con
sul BONAPARTE met Europa 
gesloten , schonk aan Frank» 
rijk eenige verademing, en 
na het concordaat van 1801 , 
kwam de heer DE JÜIGNÉ in 
zijn vaderland terug, alleen 
om in de handen van den 
paqs JPIÜS V I I . , afstand te 
doen van zijn aartsbisdom* 
Hij keerde in den schoot zij
ner familie terug; waar. hij 
ïn de eenzaamheid "leefde, 
en 'zijne nederigheid was zoo 
groot, dat hij dikwijls zijnen 
opvolger ging bezoeken , in 
betzelfde paleis , waar hij 
voorheen de eerste plaats be
kleed had. De nieuwe aarts
bisschop ontving hem niet die 
achting en die kiesche oplet
tendheid, die beiden tot eer 
verstrekten, en die tusschen 
ben eene ware vriendschap 
tot stand bragten. De heer DE 
JÜIGNÉoverleed den 19 Maart 
1811 , in den ouderdom van 
83 jaren. Zijne* overblijfsels 
werden op het gewone kerk
hof te ruste gelegd; het ka
pittel des aartsbisdoms ver-
rigtte de dienst en de heer 
JAM/ABERT, vicaris-generaal, 
sprak de lijkrede uit. Bij 
de restauratie (in 1814), 
werd het lijk van den heer 
DE JÜIGNÉ, naar den aarfs-
Disschoppelijken grafkelder 
van de kerk van Notre-
l)ame vervoerd- Deze pre
laat was een vriend van de 
goede letterkunde, en met i 

den Bijbel zoo gemeenzaam 
bekend, dat wanneer men 
er eene plaats uit aanhaal
de , hij er dadelijk niet al
leen het boek maar het hoofd
deel en het vers van kon 
opgeven. Men heeft van hem: 
!»° Mandementen. — 2." 
Een Rituaal, C/talons, 1776, 
2 dl.n in 4.to Men herdruk
te dit werk met vele veran
deringen , onder den titel 
van; Pastoraal van Parijs) 
Parijs , 17*6, 3 dl.n iiï4.» 
Men gelooft dat de uitge
vers van deze uitgave, en 
der veranderingen, welkemetl 
•in dezelve aantreft, de abten 
REVERS, kanonik van Saint-
Honoré; PMJNKETT , leeraar, 
aan het collegie van JVawr-
re; en CHARJMER , geheim-
schrijvèr en bibliothekans 

• Van 'den aartsbisschop van 
Parij's vvareh. Hoe het ook 
zi j , dejansenisten besneden 
dit werk door verschillende 
schriften , zott als ; Beschou
wingen van het Pastoraal; 

. qanmerkingan óp het «*'".*. 
aal; onderzoek der grondbe
ginsels van het Pastoraal 
over het Priesterschap i de 
boetdoening, de boekeen**'-
ren , het huwelijk ; geschrif
ten die men aan MAÜWROT 
en LARRIÈRÈ toeschreef- }>? 
jansenisten bepaalden zien 
daarbij niet. Hun'• opröerig 
geschreeuw was zoo hevig» 
dat het Pastoraal den 1» 
Öecembër 1786, door den 
raadsheer ROBERT DE SAINT 
VINCENT , bij het parlement 
Werd aangeklaagd. Ondanks 
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zijnen aandrang, om de uit
deeling te doen staken, gedu
rende de zitting, besloot het 
parlement dat men het aan 
de koninklijke ambtenaren 
zoude overgeven, die geen 
gevolg aan de aanklagte ga
ven, tot groot misnoegen 
der Jansenisten. Er is een 
Leven van den heer DE 
Jriri'GSÊ, aartsbisschop van 
Parijs door den abt LAM-
BERT, Parijs 1821 , I d l . i n 
8.vo We»» 1823,in8.yp De
ze tweede druk, met een 
Steendruk afbeeldsel van den 
heer DE JUIGNÉ versierd, is 
tot yoordeel der kleine se-
ininariè'n van Parij's en Ch&-
lans verkocht, om de ge
dachtenis yan den serwaar-
digeft prelaat te ycreeren, 
die er den zetel yan heeft 
bekleed. 

JULIA ÜOMNA, de dochter 
van eenën zonnepriester, in 
de stad JEmesa in PhiSfii-
«iè',geboren, huwde met dan 
keizer SEPTIMUS ^EVERIIS. , 
Zeker van het hart van haren 
echtgenoot, dien; zij door ha-, 
ren geest, én hare schoonheid • 
betooverd had, gaf zij zich 
aan al hare hartstogten over. 
Hare losbandigheden gingen 
tot de verregaandste uiter- i 
sten. PLAUTIANUS, een gun
steling van SEPTIMUS SEVE-
Rus , dacht haar bij den kei
zer in ongenade te brengen, 
door haar. eerloos gedrag te 
ontdekken; maar hij schoot 
et zelf het leven bij'in. J U 

LIA herstelde zich in haren 
invloed, en begon haar on
tuchtig leven op nieuw. Na 
den dood van ISEVERUS , ont-
vlugtten haar de vermaken» 
Hare beide zonen , die naar 
elkanders bloed dorstten, 
waren eiken oogenbiik op 
het punt van elkander te 
doorsteken. CARACALLA ver
moordde GETA, zijnen broe
der , in de armen hunner 
beider moeder. De onge» 
lukken yan JULIA verbeter
den haar niet. Volgens SPAR» 
TIANUS , liet zij% zich door 
CARACALLA, haren zoon, ont-
eerön. Dus wns het met de 
zeden dier tijden gesteld , 
welke mèn aan de Christe
nen als eeuwen van deugden 
durft voorstellen. Na den 
dood van dien keizer stierf 
zij in 218 te Antiochië, den 
vrij willigen hongerdood. 

JULIA (Heilige), maagd en 
martelares yan Karthago, Na 
dat die stad in 439 door GEN-
SERiCH, koning der Wanda
len , was ingenonjen en ge
plunderd , werd JULIA aan 
eenen Heidenschen koopman 
verkocht, en naar Syrië ge
voerd. Toen eenige jaren 
daarna, die koopman met 

l haar was scheep gegaan, om 
koopwaren naar Provepcë 
over te brengen} legde het 
schip in Corsica aart, om er 
,Ben feest ter eere der valsche 
godheden te vieren; als een 
Christen voor den landvoogd 
FjsLix gedaagd» ontving z'0 

' 2 
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er de martelkroon. 

JVJAA, dochter van CJESAB 
en van CORNË&M , werd voor 
de schoonste en deugdzaam
ste vrouw van Rome gehou-

* den. Haar vgder huwde haar 
eerst aan CORNEIAUS ÜKPIO. 
uit ; rilaar hij bewoog haar 
later, om van bem te schei
den, en met POMPEJUS in den 
echt te treden, dien (XBSAR 
daardoor aan zich wilde ver
binden. JVLIA werd werke
lijk de vriendschapsband de
zer beide groofe mannen; 
maar toen Zij in het jaar 53 
vóór J . C. in barensnood was 

,. overleden , zag men vveldra 
die noodlottige geschillen 
ontstaan ," welke met den on
dergang der republiek ein
digden. .POMPEJOS had Ju-
XfA teeder lijk bemind, en zoo 
lang als zij leefde, scheen 
hij de wapens en de staats
zaken te vergeten, om zich 
geheel aan zijne echtgenoote 
toe te wijden, en de zacht* 
beid dezer verbindienis niet 
te storen. 

JüliU» eenigè dochtervan 
AUGUSTUS , trad met MAR-
CEi.Jt.us in den echt. Haar 
rang verschafte haar vleijers, 
en baar gelaat minnaars. 
Wel verre van dezelve te 
verachten, gaf zij zicb niet 
hen aan de vermaken der too-
melooze losbandigheid over. 
Weduwe geworden zijnde, 
huwde zij met AGBIPJM,, en 
gedroeg zich niet geregelder. 
Haar echtgenoot was oud; 

zij stelde er zich schadeloos 
voor, door zich aan alle 
jonge lieden van Romem 
te geven. (Zie OVIDIUS). 
j \ a den dood van AGRIPPA, 
iiet AUGUSTUS haar iuet Ti-
BERIUS huwen, die, daarbij 
noch getuige, noch aankla
ger van de ongebondenheden 
zijner vrouw wilde zijn,het 
bof verliet. Hare pntuch-
tigheid nam dagelijks toe j 
zij dreef hare onbeschaamd
heid zoo ver , dat zij het 
standbeeld van MARS, zoo' 
vele kroon'en Het opzetten, 
ais zij zich in eenen nacht 
bad laten onte'eren. «Wan
neer hoven en troon en,'zegt 
een Schrijver, door zulke 
scbandelijkbeden bezoedeld 
worden , 'dat de ontucht er, 
a ' s 't ware, vereerd, of 
slechts door late en schroom
vallige bestraffingen achter
volgd wordt, dan kap men 
zicb verzekerd houden, dat 
de val des rijks niet ver 
meer af ' i s ."" "Daar AUGUS
TUS zich : eindelijk over hare 
buitensporigheden schaamde, 
verbande hij baar naar hét ei
land Pandaïaria, op de kust 
van Cumpaniê'i na aan elk vrij 
man of slaaf verboden teheb-
ben , baar, zionder eenè 'uil-
drukkelijke vergunning te 
gaan bezoeken. TIBERIBS, 
keizer geworden zijnde,liet 
nf»ar aldaar in het jaar J4 
na J . C. den hongerdood ster
yen. — J U I l U > hare dochter, 
de vrouw van LEPIDUS , werd 
°°k.» om bare ongebonden-
beden , verbannen. 

http://CEi.Jt.us
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J U L I A , dochter van keizer 
T I T U S , Werd aan SABINUS , 
haren vollen neef uifgehuwd. 
DOMITIANOS , haar; oom (*),, 
Werd op haar verliefd, en 
zij had geen afschuw om aan 
zijne eerlooze drift te beant
woorden. Nadat die vorst 
tot het rijksbestuur was ge
komen, liet hij SABINUS ver
moorden , en scheidde te ge
lijkertijd van' zijne eigene 
vrouw. JULIA bewoonde nu 
het keizerlijke paleis, en 

Werd copenlijk de bijzit van 
haren oom. Maar toen zij 
hare vrucht wilde afdrijven, 
wérkte de drank, welken 
DOMITIAKÜS haar te dien ein
de deed geven , op zulk eene 
hevige wijze, dat z i j , of
schoon zij , zegt men, aan 
die misdaad gewoon was , 
er in het jaar 80 na J . C. 
aan overleed. 'DOMITI.ANU'S 
plaatste haar in den rang 
der godheden: dit gedrogt 
had er zoodanige noodig. (Zie 
SABINA). 

JULIA, bijgenaamd LIVIÏ.-
liA (JULIA Sutlior), derde 
dochter van GERMANICÜS" en 
van AGRÏPPINA , op het eiland 
Legios, in het jaar 17 der 
christelijke tijdrekening, ge
boren, werd in den ouder
dom van 16 jaren aan den 
tenator MARCUS VINUCIUS 

' T 

uitgehuwd. Zij genoot i a 
den beginne eene groote 
gunst onder keizer CAIJIGU» 
I.A, haren broeder, d i e , na 
haar eerste verleider te zijn 
geweest, haar vervolgen» 
aan de deelgenootén zijnen 
losbandigheid had overgege
ven, Maar nadat die Vorst 
zich verbeeld ' had, dat zij. 
in eëhe zamenzwering tegen 
hem was getreden , verbande., 
hij haar naar het eiland Pora-
cia. PoorCLAUDIUS, haren. 
oom, in het jaar 41 naar 
Rome teruggeroepen, bleef» 
zij niet lang in die hoofdstad. 
MESSALINA, haren invloed-
benijdende, deed haar, on
der voorwendsel, van echt
breuk, op nieuw verbannen %. 
en kort daarna, dooreen ha-
rer gewapende huurlingen, 
vermoorden. Zij was nog 
geen 24 jaren oud. Hare 
minflarijën waren zeer bedor
ven;, en men beweert, dat 
de wijsgeer SENECA, een' ha» 
rer talrijke minnaars was , , 
en dat hij , omdat hij haar 
verleid" had, naar het eiland 
Corsika, verbannen werd. 
Zoo zéér is het waar, dat te 
allen tijde de aan zich zel
ve overgelatene wijsbegeerte, 
meer koele en huichelachtige 
zedepredikers , dan wijzen» 
welke dien naam waardig 
waren» gevormd heeft. 

3 / . . . ' • ' . ! • 

(*) Door DE FstLER, zoo /tier als onder, ten ónregie 
haar broeder genaamd, — Zie CnÉirÏBR» Histoire des Km' 
péreursKomains, tom VIL, p. 42. ^ • • , ' 

' V é r t a l e r . 
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JULIA* — Zie DBUSÏLLA, 
GONZAGA en SOEMIAS» 

JULIANA, abdis van het 
klooster van Mont-Cornil-
Ion, bij Luik, werd in 1193 
geboren, en overleed te'Fos-
se, in 1258, in den geur 
van heiligheid. Eene ver-
srhijning, welke zij had, 
gaf aanleiding tot de instel
ling van het feest van H.JSÖ-
crawentsdag, hetwelk eerst 
in eenige bijzondere kerken 
gevierd, eindelijk een feest 
•der algemeens kerk werd 
(zie URBANÜS I V . ) ; eene 
soort van zegepraal, welke 
de Voorzienigheid vooraf be- j 
reidde, en die altijd in Gods 
kerk moest blijven bestaan, 
ter herstelling der beleedi-
gingen, welke dit aanbidde-
lijk geheim van wege de 
sektarissen der laatste eeu
wen zou ondergaan* 

JULIANUS {Heilige), eerste 
bisschop van Mans, en op 
het einde der 3«e eeuw de 
apostel van het voormalige 
Fransche gewest Maine, 
jnoet van den heiligen Ju-
I/IANUS onderscheiden wor
den , onder DIOGLETIANUS , 
zoo als men zegt, të BH* 
oude, in Auvergne gemard-
liseerd. Ofschoon men aan 
den heiligen JULIANUS den 
roem niet kan betwisten, van 
in Maine het evangelie ge-
•predikt te hebben,, heeft men 
eehter geen enkel gedenk
stuk, noch van den tijd , 
waarin hy geleefd heeft, 

noch van de daden, welke 
zijn bisschoppelijk bestuur 
onderscheiden hebben. 

JULIANUS {Heilige), be
roemde aartsbisschop van 
Toledo in 680, bekleedde in 
de 12.e kerkvergadering van 
Toledo en in de drie vol
gende den voorzittersstoeï. 
Hij overleed in 690i en heeft 
nagelaten: 1.° Verhandeling 
tegen den Joden, in het werk 
getiteld: Testdtnentum Xll 
Prophetarum, Hagnenatt, 
1532, in 8-vo. _ 2.° Pro* 
notticafnturi seculi, inde 
Bibliotheek der kerkvaders. 
— 3.° De expeditione Watt-
ba Regis in Paulam Duceffl 
Narbonensem, in de Ge
schiedschrijvers van Frank-
rijk, doorDocHESNE. — 4." 
Andere geleerde en bondige 
Schriften. Hij bezat een 
ongedwongen, vruchtbaren 
en aangenamen geest, en 
zachte en zuivere zeden. 

JULIANUS. — Zie Dimvs 
SEVERÜS JULIANUS. . 

JULIANUS (FLAVIUS' CLAU* 
mus) , bijgenaamd de Afval
lige, berucht Romeinsch kei» 
zer, zoon van JULIUS CON-
STANTÏUS f broeder van den 
groot en KONSTANTUN) , e n 

van BASIUNA .' zijne tweedd 
vrouw, werd te Konstantt-
napel in 331 geboren. E»J 
was bijna omgekomen niet 
«ijnen 'broeder GALLUS, V» 
denyerschrikkeljjken moord, 
Welken da zonen van Kon-
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STANTIJN onder zijne familie 
aanrigtten, een moord, waar
van zijn vader en naaste bloed
verwanten de slagtoffere, wa
ren, EUSEBIÜS van JSicomediê', 
met de opvoeding van J U 
LIANUS en GALLUS belast, 

. gaf hun eenen onderwijzer» 
MARDONIUS genaamd, welke 
hun ernst, zedigheid en ver
achting voor de zinnelijke 
vermaken trachtte in ie boe-
jzemen. Deze beide jonge 
prinsen gingen in den gees
telijken stand, en namen het 
lectors ambt waar, doch met 
zeer verschillende gevoelens 
betrekkelijk de godsdienst. 
GALLUS was zeer godvruch
tig, en JULIANUS had eene 
heimelijke neiging voor de 
afgodendienst. Zijne gevoe« 
lens openbaarden zich, toen 
hij in den ouderdom van 24 
jaren naar 'Athene werd ge
zonden. Hij legde er zjch 
toe op de sterrewigchelarij, 
de tooverkunde en op al de 

' ijdele begoochelingen des 
heidendoms. Hij verbond 
zich voornamelijk aan den 
wijsgeer MAXIMUS , die zijne 
heerschzucbt vleide, en hem 
het rijk beloofde» Het is 
voornamelijk aan deze hei-
ligschendige nieuwsgierig
heid, om de toekomst te ken
nen, en aan de zucht, om 
te regeren, dat men de afval
ligheid van dezen vorst moet 
toeschrijven. CONSTANTIUS 
verhief hem in 355 tot de 
Waardigheid van Casar. Hij 
had het opperbevel over de 

troepen ïaüallië, fin'onder-' 
scheidde zich in dien post 
dpor zijne voorzigtigheid en 
zijnen'moed. Hij behaalde 
eene overwinning op ze
ven Duitsche koningen bij. 
Straatsburg, overwon de 
Barbaren verscheiden malen, 
en verdreef dezelve in kor
ten tijd uit Gallië. CON
STANTIUS, aan wien hij door 
zoo veel voorspoed verdacht 
was geworden, liet hem, om 
hem te verzwakken, onder 
voorwendsel van eenen oor-
Jog tegen de Perzers, èen ' 
aanmerkelijk gedeelte zijner 
troepen afvragen. Maar de 
soldaten van JULIANUS sloe
gen aan het muilen, en r ie
pen hem, in weerwil van 
zijnen tegenstand, tot kei
zer uit. Hij was alstoen te 
Parijs, alwaar hij een pa
leis had laten bouwen , waar- , 

. van men nog de overblijfse
len ziet. De tegen hem ver
ontwaardigde keizer CON-
sTANTirjs was op de midde
len bedacht, om hem te on
derwerpen, toen hij den 3 
November 361 overleed. J U 
LIANUS begaf zich dadelijk 
naar het oosten, alwaar bij , 
even als in het westen, als 
keizer erkend werd. De 
pracht, de weelde, eene me
nigte rampen teisterden het 
rijk; JULIANUS voorzag er in 
met ijver, en deed de ge-
grondste hoop van een ge» 
lukkig bestuur geboren wor
den ; maar de filosBofesi, door 
welke hij omringd wasV do-

4 . ' 
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Jen deze hoop verdwijnen. 
^JJ bewogen hem het Chris
tendom te vernietigen en de 
afgoderij te doen herleven, 
JULUNUS beval door een al
gemeen edict, de tempels 
des heidendoms te openen. 
Mij nam met al/e heidensche 
Pjegtigheden zelf de bedie
ning ran hoógepriester waar. 
en beijverde z ich, om het 
•Kenmerk:, van zijn doopsel, 
«iet het bloed der offers uit 
te wisschen. Hij legde den 
argodspriesters inkomsten 
toe ^beroofde de kerken van 
ai darzëlver goederen, om 
die onder de soldaten uit te 
öeelen, of dezelve met zij
ne domeinen te vereenigen; 
trok alJe voorregten i „ , tyel-
k* de Christen-keizers aan \ 
de kerk verleend hadden « e n 
benam de jaarwedden, wel-
jce .KON8*ANTUN, tot onder
houd der geestelijken, we
duwen en maagden Verleend 
na*, beslepener dan zijne 
voorgangers, dacht hij niet 

ihrS SeWe,d te '»«•**»»' 
§ 2 r " , k e n ' . om het Christen, 
dom te vernietigen: hij wist, 
f ^ e Z e l v e a ^ < J e k e r k e e n è 
grootere vruchtbaarheid had 
gegeven Hij veinsde zelfs 
eene zekere zachtheid ten 
« W e van de Christenen" 
oL?Pp a I de*ene' wdké 

? e r Z 6 n y . . V e r b a n n e n «aren, 
om h L y , n •Wgroerk was , 

koopen. Indien hij de ker« 
ken van dèrzeiver rijkdom
men beroofde, was 'zulks, 
zeide h i j , om den Christe
nen de evangelische armoe* 
de te doen uitoefenen; bij 
verbood hun te pleiten, zich 
in regten te verdedigen, en 
openbare posten te beklee-
den. Hij ging verder; hij 
Wilde niet, dat zijdeschoo-
ne,letteren zouden onderwij
zen , wel wetende, welke 
groote voordeelen zij uit de 
ongewijde boeken konden 
trekken , om het heidendom 
en de ongodsdienstigheid te 
bestrijden. r Ofschoon hij bij 
elke gelegenheid eene groo
te minachting voor de Chris
tenen aan den dag legde, 
welke hij altijd Gatileërs 
noemde , gevoelde hij ech
ter het voordeel, dat hun de 
zuiverheid hunner zeden en 
de glans hunner deugden, ver» 

schafte; hij hield niet op 
hunne voorbeelden aan de 
heidensche priesters voor te 
stellen. Dus was het ken
merk der vervolging van Jtf-
MANÜS; de schijnbare zacht-
moedigheid en de bespotting 
van het evangelie. Hij ging 
echter openlijk tot geweld
dadige middelen over, zoo-
dra hij zag , dat de andere 
vruchteloos waren. Hij gaf 

de openbare posten aan de 
wreedste vijanden der Chris
tenen , en de steden werden 
met oproer en onrust vervuld. 
Er waren een aantal martela
ren in de meeste der gewes
ten , en zelfs aan zyn hof» «»" 

\ 
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waar men zich, volgens de 
geheime bevelen , van de be
roemdste voorstanders des 
Christendoms ontdeed. Hij 
liet te Chalcedonië, de bei
de Perzische afgezanten, 
MANUÊL en IsauëL, omdat 
zij Christenen waren, om
brengen. Nadat MAKIS bis
schop dier stad. die blind 
w a s , hem openlijk zijnegod-
deloosheden verweten had, 
antwoordde hem JULIANUS , 

,al grimlachende, » dat zijn 
Galileër hein niet van het 
verlies des gezigts zou ge
nezen." — » Ik 'loof den 
Meer, antwoordde MARIS , 
van blind- te zijn, om mij
ne oogen niet te moeten be
zoedelen , door het gezigt 
Van eenen afvallige, zoo als 
gij. . . . " JULIANUS wilde 
de voorzegging des Beeren , 
ten opzigte van den tempel 
van Jeruzalem logenstraffen, 
én ondernam om denzelven 
door de Joden te doen op
bouwen, omtrent 300 jaren 
na de verwoesting door Ti» 
TUS; maar al hunne pogin
gen strekten enkel , om de 
waarheid van het woord van 
JESÜS CHRISTUS te bekrach
tigen. Nadat de Joden, die 
zich van allé kanten te Je
ruzalem vergaderd hadden , 
er de grondslagen van had
den uitgegraven , kwamen 
er hevige vlammen uit op
stijgen, die de werklieden 
en het begonnen werk ver
teerden. De metselaars hiel-
"en echter bardnekkiglijk^ 

vol, orri w'j h e r M ' n g a a n 

de grondslagen des tempels 
te arbeiden; maar a.1 dege
n e , die er aan, durfde wer
ken , werden eene prooi der 
vlammen. Deze daadzaak ge
tuigt AMMIANUS MAKCELLI-
NUS, een zeer geacht Hei-
densch schrij ver, en een aan
tal geloofwaardige getuigen. 
Keizer JUIJANUS besloten 
hebbende, om het Christen
dom uit te roeijen, wilde 
eerst deri oorlog metdeRer-
zers ten einde brengen. Hij 
maakte vele voorbereidseleri » 
en droeg talrijke offers op , 
terwij 1 hij bij zij n vertrek 
zwoer, de Kerk bij zijne te
rugkomst te verdelgen ; maar 
God behoedde dezelve voor 
zijne doldriftige bedreigïn* 
gingen. Daar deze vorst zich 
zonder harnas , in den eer
sten strijd had gewikkeld , 
werd hg zwaar gekwetst. 
Terwijl hij den arm opligt-
t e , om zijne troepen te be
zielen , roepende : Alles voor 
ons! werd hij met eenen 
werpschicht getroffen , die 
hem doodelijk kwetste. T H E -
ODOKETUS en de heilige GRE-
GORIUS van Nazianze verha
len , dat hij alstoen bloed uit 
zijne wond in zijne hand 
nam, en terwijl hij hetzel
ve tegen den Hemel wierp, 
uitriep: Galileër, Gij hebt 
overwonnen l Een trek , wel
ken eenige Critici in twij
fel hebben getrokken, maar 
dien zijn haat tegen JESUS 
CHRISTUS en zyne ijdele po» 

5 
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pingen , om het Christendom 
uit te roeijen, zeer geloof, 
waardig maken , en dien 
I E BEAU, op het eenvoudi-
dige stilzwijgen van AMMI-
ANUS MARCELLINÜS , zonder 
grond, verdacht heeft gehou
den» » Wanneer men, zegt 
een Criticus, bij het gezag 
vanTHKODORETus', welke zoo 
nabij dien tijd leefde, dat 
van den heiligen GREGORIUS 
van JSfazianze, een' gelijk-
tijdigen, bóndigen en oor-
deeJkundigen * en met J U 
LIANUS zoo wel bekenden 
schrijver voegt; indien men 
overweegt dat het stilzwijgen 
van AMMIANÜS MARCELM-
KUS niets bewijst, wijl hét 
niet natuurlijk i s , dat een 
Heidensehe schrijver, de be
lijdenis der zegepraal van 
Jfisus CHRISTUS, aan zijnen 
held ontsnapt, verbale; wan
neer men zich te binnen 
brengt, dat JULIANUS beslo
ten had, om bij zijne terug, 
komst het Christendom uit 
te roeijen; dat het vervol-
Hings-edikt reeds naar A-
frika was gezonden , en dat 
'de Heidenen zoo zeer over
tuigd waren , van deszelfs 
aanstaande vernietiging, dat 

LIBANIUS aan een Christen 
spraakkunstënaar vraagde: 
Wat doet thans de Zoon des 
timmermans (*fi wanneer men 
bedenkt, dat zelfs' de Hei' 
dènen den dood Van JULIANUS , 
als eene. wraak van Cu RIS-
rus hebben beschouwd (**)} 
Wanneer men de geheel koe
le en onbeduidende uitroe-
ping (zon gy hebt JULIA
NUS' verloren)i hetwelk LE 
BEAU in de plaatst stelt van 

'het krachtvolle Vioisti Ga-
lilace, zoo wel berekend Daar 
den haat , welken JUÜUNDS 
JESÜS. CHRISTUS toedroeg»; 
zoo natuurlijk met de om
standigheden verbonden, den 
overwinnaar en den overwon
nene zoo zeer waardig; wan
neer men zich den dood her
innert van andere vijanden 
des ChristeddomS, vooral 
van diegene, welke tegen 
deszelfs goddelijken Stich
ter eenen persoonlijken haat 
hebben gehad, en dat men 
dat Vicisti op eene verschrik
kelijke wijze heeft zien ver
nieuwen, enz.; wanneer, men, 
zeg i k , al deze overwegin
gen vereehigt, behoeft me» 
niet huiverig te zijn» 0,tt 

den voor het overige zeer 

(*) fly' maakt eene doodkist, antwoordde-de Spraakkunstenaar. 
(**) De heilige HJEHONVMUS , die 22 jaren oud was, toen J " " / ^ 

overleed, verhaalt, dat te midden 'der verzuchtingen, w « «» 
dood der afgoderij deed lozen , hf deze woorden uit den »»»».«?" 
Heidens^hoorde: » Hoe kunnen de Christenen op het ged"14 7$ 
üi!ïn.en " o d r o e m e n ? Niets is zoo vaardig als zijne gramschap. P* 
.rf?£.ü?ft? •• jerontwaardigiiur niet slechts eenén korten tnd «""™, 
{r\l2n rf - 2.CTAV1C8 van Mikte > THKoöonnxin, SCWOIIBW» «" 
K d« &* r e d e » e r i W « U , Wie «iet dus niet in, dat d g 
op de l f J t ' t i e n e n ' J

< , i e n i e t > d e mag*-van J . C. geloofde,.H»» 
"P ue laatste woorden van JULIANUS konden gegrond zijn? 
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achtbaren geschiedschrijver, 
die eene oude en algemeene ' 
overlevering in twijfel heeft 
schijnen te trekken, vanligt-
zinnigheid te verdenken." 
JULIANUS besteedde zijn? 
laatste oogenblikken, om) 
zich met den wijsgeer en 
toovenaar MAXIMUS te onder
houden , en gaf den volgen
den nacht (26 Junij 363; den 
geest. Hij was met HELEN A , 
zuster van CONSTANTIUS , ge
huwd geweest, welke in den 
Moei . harer jaren overleed. 
Er is bijna geen vorst, waar
over de schrijvers op meer i 
verschillende wjjzen" hebben 
gesproken , wijl zij hem uit 
verschillende oogpunten heb
ben beschouwd, en wijl hij 
zelf een zamenweefsel van 
tegenstrijdigheden was. Hij 
legde deugden aan den dag, 
zoo lang hij onder voogdij
schap stond, en verpligt was, 
om aanhoudend voor zijn le
ven te vreezen 5 zoodra hij 
meester was, vierde hij den 
teugel aan zijne inborst. Ee
ne diepe veinzerij, eene door-
slepene huichelarij, welke 
hy zich had aangewend, 
was de sluijer, waarmede 
h$ zeer groote ondeugden 
wist te bedekken. Zijn moed 
is onbetwistbaar; maar hij 
was opvliegend, vermetel', 
op eene kinderachtig bui
tensporige wijze naar roem 
dorstende. Meester zijnde, 
om met de Perzers eenen 
voordeeligeh vrede te slui
ten» had hij de dwaasheid 
van AliüXANDEa te willen na

volgen ; hij Het z ich, . on
danks de waarschouwingen 
zijner veldheerën, dóór ee
nen verspieder bedriegen; 
hij stelde zijn geheele l e 
ger aan eenen gewissen on
dergang bloot, door zijne 
vloot te doen verbranden.-
Geheel Assyrië werd een 
hrandtooneel en een bloed
bad ; de wijze, waarop hij de 
steden Diacires, Ozogarda-
na, Maogtimulga behandel' 
de , doet ijzen. Hij was 
voorbeeldig matig; maar hij 
dreef de onzindelijkheid en 
het vuile uiterlijke, tot ee
ne onbetamelijkheid, die den 
keizer, en den wijsgeer ont
eerde. Bij de Tenm-feesten, 
bloosde hij niet , om zich bij 
de eerlooze vrouwspersonen 
en wellustelingen te voegen, 
die de godin vierden; bij 
maakte zinnelooze verkwis
tingen voor de offers. A M -

M1ANUS M A R C E L L I N U S Zegt , 
dat indien hij als overwin
naar der Perzers ware te
ruggekomen, het geheele rijk 
niet genoeg ossen tot slagt-
offers zou hebben kunnen 
leveren. Hij oefendezelfde 
geringste bedieningen van 
offeraar u i t , en verscheen 
aanhoudend als een vleesch-
houwer uitgedoscht..»• Bij 
verschillende gelegenheden , 
gaf hij voorbeelden van zacht-

I moedigheid , by andere leg
de hij wreedheid aan den 
dag. 'Hij liet MARCUSARE-
THUSUS , die hem in zijne 
kindschheid het leven had 
gered, straffeloos kwellen* 
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hij betaalde met dezelfde on. 
dankbaarheid den schatmees. 
ter Üasü tus , die zijne par-
tij in Gallië was toegedaan: 
«Te dood van dezen onberis-
pelijken man, deed het ge. 
heeie rijk morren. Hij deed 
twee officieren sterven', om
dat zij aan CONSTANTIÜS, hun
nen meester, getrouw w.aren 
gebleven. Hij bestrafte gee-
ne enkele der wreedheden, 
welke de Heidenen, onder 
zijn bestuur ten opzigte van 
de Christenen uitoefenden , 
hij strafte daarentegen , de 
landvoogden der gewesten, 
welke dezelve wilden beteu
gelen. Door eene kwalijk 
begrepene milddadigheid, 
veroorzaakte hij eenen hori. 
gejsnood te Anliochië.... 
Hij was onvermoeid in den 
arbeid, gaf verscheiden zeer 
wijze verordeningep, en roei
de vele misbruiken uit ; maar 
hij deed er nieuwe ontstaan , 
en beging vele onregtvaar-
digheden. (Zie AMMIANÜS 
MARCELUNÜS, 24e boek). In 
oe plaats der ondergeschik-
te dwingelanden, welke hij 
afzette, vereerde hij drog
redenaars met zijne gunst , 
Wier trotschheid , onbe-
schaarndheid enknevelarijen, 
iedereen verontwaardigden, 
"nder zijn bestuur bekleed-
fe d e , afvalligheid de plaats 
van elke andere verdienste; 
m e " zag eenen zekeren ECE-

BKI-US, die een zijner mees-
b e l ^ 8 § e w e e s t ' ^ ^ 
dienst veranderen. Einde

lijk hebben er ['zich, zelfs 
onder de wijsgeeren dezer 
eeuw, dié beproefd hebben, 
om van JULIANUS eenen held 
en eenen wijze te maken, 
opregten. bevonden, die er 
naar waarheid over gespro. 
ken hebben , . degene, die 
over liet algemeene gehk 
handelt , heeft over dezen 
vorst een billijker vonnis ge
veld, dan zijne kunstgenooten. 
Hij stemt "toe, s> dat de wij
ze , op welke men over hem 
heeft gesproken, minder ver
nederend is voor den val-
schen ijver, dan voor de 
wijsbegeerte; dat het van 
wege JULIANUS eene misdaad 
was , hét Christendom te on
derdrukken , dat in plaats 
van op den troon eenen on« 
partijdigen wijsgeer aan den 
dag te leggen, hij in zijnen 
persoon slechts eenen vro
men en dweepzuchtigen Hei
den doetzien. Ik weet niet, 
welk karakter van tooneel» 
speler den geest van JÜUA* 
KUS beheérscht; nu is het 
MARCTJS AUREUIJS , dan TRA
JANUS, dan ALEXANDER, wel
ke hij zich beijvert, omna-
teboo'tsen. Zijne werken zijn 
die van eenen drogredenaar 
en vaneenen vvelspreekknn-
di^e, In zijne.zeden is n,.j 
een stoïcijn, in den tempe* 
een afgodendienaar; en m 
zijn kabinet, een slechte 
platoniër, die deleer dief 
sekte zoekt te vervalsenen , 
door de onwaardige verbind-
tenis der tooverkunde." L*e 

heilige Gn.EGöiuüs van ^a' 
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zianze schildert op de vol*. 
gende wijze zijn gelaat, zij
ne gestalte en zijne manie-
ren af. » Er zijn vele lie
den, zegt hij, die JULIANUS' 
niet gekend hebben, dan na
dat hij zich ,door zijne da
den had bekend gemaakt, en 
door het misbruik der on
bepaalde magt; maar wat mij 
betreft, zoodra ik hem te 
Athene zag en waarnam, 
vond ik geen;'bewijs van ee-
hig goeds in hem. Hij stak 
het hoofd in dè hoogte, had 
de schouders gestadig in be
weging, en tiet eiken oogen-
blik der oogën overal heen 
weiden {: Kif ̂  had een wild 
u',tz%f > kon zijne voeten niet 
stil houden, ten teeken van 
Verachting , zette; hij zijne 
neusgaten gestadig uit of 
trok dezelve in ; legde er 
zich op toe , om laffe kwink
slagen en kluchten wit te 
kramen, schaterde van lag-
chën , stond, bijna in het
zelfde opgenblik eene zaak 

,toe en weigerde dezelve, 
sprak zonder orde en zonder 
grond, deed lastige vragen, 
en gaf ongepaste antwoorden. 
Maar waarom houd ik mij 
bezig, een zop breedvoerig 
verslag van zijn uiterlijke te 
geven* Bij afleiding icende 
*k hem van toen af daardoor, 
alvorens ik hem door zijne 
«aden kende, en sedert dien 
tjJ<i hebben mij deze in mijn 
ewste oordeel bevestigd ; 
Want degene, die toenmaals 
'"et mij waren, zouden,'in-
d I e n zfó tegenwoordig waren, | 

getuigen bunnen geven, dat 
i k , zoodra als ik al zijne 
manieren had gadegeslagen, 
dadelijk zeide, dat de Ro-
meinsche republiek eene zeer" 
gevaarlijke slang voedde. 'Ik 
zëide het, en wenschte te
vens een logenaar te zijn';* 
en zonder twijfel zou het 
verkieslijk zijn, dat ik .het 
geweest ware , en dat men 
zoo vele onheilen niet had 
gezien, welke de gehëele 
aarde gedrukt hebben." Bij 
deze verschillende afhéeldm-
gen van JULIANUS willen wij 
nog dat van LÈ BEAU voegen: 
de laatstetrekyopralis ken
schetsend; A> Men ontdekt, 
zegt hij , in deze ziel, hét 
geheele spel der ijdelheid. 
Begeerig naar roem, even 
gelijk de rijken zulks naar 
schatten zijn, zocht hij den-
zelven in de geringste voor
werpen. Zijne o verdrevene 
gematigdheid werd eene too-
neeldeugd; een groot gedeel
te zijner onderdanen vond 
nooit in hem regtvaardighelnV 
indien hij waarlfjk de vader, 
zijner volken1 was, geweest, 
zou hij opgehouden hebben 
de Christenen te haten , en 
zou hun , van den oogenblik, 
dat hij hun keizer f werd, 
geen onheil meer berokkend 
hebben. Hij spaarde hun 
leven enkel in zijne woorden 
en zijne, edikten. JULIANUS 
is het voorbeeld der vervol
gende vorsten , die dat ver
wijt, door den schijn van 
zachtheid en regtvaardigheid 
van zich willen afwenden." 
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£Men kan zijne zeer wel ge
schrevene geschiedenis raad
plegen , in WtEDESIAUW's 
Handboek der algemeene we
reldgeschiedenis, 's Hert o-
genbosci, 1823 — 1832, 2e 
dl..bis. 224 — 230], Deze 
vorst is ook zeer wel beoor
deeld geworden, door eenen 
schrijver, wiens anti-chris
telijke grondbeginselen niet 
dubbelzinnig zijn (CHASTJEL-
mz, delafélicitépublique); 
en beter nog door den kar« 
dinaal GERDIL, Bespiegelin
gen over keizer JuLlAms. 
Er bestaan van hem ver
scheiden Verhandelingen, 
Medevoeringeh, Brieven, een 
Hekelschrift der.Cizsars; 
eene verhandeling, getiteld 
Misopogon, hetwelk eene 
hekeling is der inwoners van 
Antiochie, vol schampreden 
en opgeblazenheid; en eeni-
ge andere stukken, die door 
pater PETAU in 1630, in het 
Grieksch en Latijn, in 4.to 
zyn in het licht gegeven. 
EZECHIEL SPANHEIM leverde 
in 1698, eene schoone uit
ga™ in fol. van dezelve. De 
abtBAünouiN beweert in ee
ne geleerde verklaring van 
het boek der Openbaring, te 
farys, in 1784, in 2 dl n 
in l2.mo in het licht gege-
ven, dat JULIANUS de ver
volger i s , wiens naam op 
«ene raadselachtige wijze in 
het 13e hoofddeel wordt uit-
g ^ ' u k t , en dat het woord 
«"£"*£wf zijn bijnaam en on
derscheidende hoedanigheid 
geworden, naauwkeurigiijfc 

volgens de waarde der ge-
talmerken, die in alle Griok-
sche woordenboeken voor
komt, het getal 666 oplevert. 

JULIANUS, moederlijke oom 
van keizer JULIANUS , graaf 
van het Oosten, haatte de 
Christenen evenzeer als zijn 
neef; maar .hij, hield zijnen 
haat veel minder verborgen. 
Naar hun bloed dorstende, 
nam hij elke gelegenheid te 
baat, om hén ten dood te 
doen brengen. Hij liet al de 
kerken van Antioc/dè'slaiten» 
Daar hij den priester THEO-
BORETUS , oeconomst eener 
catholijke kerk niet had kun
nen dwingen, om J«,,& te, 
verzaken, veroordeelde hij 
hem, na hem ongehoorde fol
teringen te hebben doen ver
duren, om het hoofd te ver
liezen. Op denzelfden dag 
begaf hij zich naar de voor
naamste kerk, ontheiligde' 
de gewijde vaten op eene af
schuwelijke wijze, weifee net 
niet geoorloofd is te verha
len, én gaf aan eenen bis
schop, die hem zulks belet
ten wilde, eenen klap. »"f 
men thans nog geloove, zei-

de deze heiligscbender, <M 
God zich met do zaak: der 
Christenen bemoeit!" Nadat 
keizer JULIANUS den dood 
van den priester THEODOBS-
TUS had vernomen, stelde 
hij zich tevreden, in ?Wts 

van de wreedheid zijns ooms 
te beteugelen , door hem, z°0 

als hij verpligt was, te straf
fen, met hem eenigefe°e,e 
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verwijtingen te doen: »Komt 
gij alzoo, zelde hij hem, 
mijne bedoelingen tegemoet, 
Terwijl ik werk, om de Ga-
lileërs door rede te regt te 
brengen, maakt gij onder 
mijn .bestuur en onder mijne 
oogen martelaren. Zij zul
len inij schandvlekken, zoo 
als zij hunne hatelijkste ver
volgers gedaan hebben." Het 
meest te verwonderen hierin 
i s , dat deze zelfde JULIA
NUS , welke die verwijtingen 
afn z ,-!? e n 0 0 ï« doet, zoo wel 
als hij martelaren wist te 
maken, eD de jaarboeken der 
kerk tellen er een aantal on
der zijn bestuur. (Zie het 
voorgaande artikel). Deze 
bloeddorstige én goddelooze 
man, stierf kort na den mar
teldood van den heiligen T H E -
«DORETUS, en de bovenver
melde onteering. Zijne ziek
te en zijn dood waren ge-
h e e ! gelijk aan die van AN-
TIOPHUS, in het begin van 
het jaar 363. 

JULIANUS, landvoogd van 
öe provincie Venelia in Ita-
«ê \ nam na den dood van 
NUMERUMUS in 284 den ti
tel van keizer aan. Wijl hij 
dapperheid bezat,,handhaaf
dehij zich eenigen tijd te
gen de troepen van keizer 
J'ARINUS. Maar toen de bei-
«e mededingers naar het 
«jksbestuur elkander in de 
'«akte van Verona ontmoet 
nadden, werd JULIANUS over-

iïÏT-srmTnzessen' 
u a t nfl xn den slag sneuvel

de , anderen dat hij na afloop '• 
van denzelven, zich zelven 
v|an het leven beroofde. Hij 
had het keizerlijke! purper 
slechts vijf of zes maanden 
gedragen, 

JULIANUS VAN ECLANA, b is
schop dier stad , was de zoon 
van MEMOIUOS , bisschop van 

• Capua. Hij onderscheidde 
zich door zij nè welsprekend
heid en, dqor de bevallighe-
he.den van, zijnen gees ten 
zijnen stijl. Door zijne ta
lenten won hij hét hart van, 
den H. AUGUSTINUS $ maar 
zij werden oneenig,,toen hij 
de door de kerkvergadering" 
van Karthago, in"l 4 8 , lijtge» 
sproken, de veroordèeling der 
Pelagianen weigerde te on-, 
derteekenen. JULIANUS ver-
eenigde zich met 17 andere 
bisschoppen zijner sekte , 
om eene geloofsbelijdenis te 
ontwerpen , in welke zij zich 
wilden regtvaardigen. Zon
der dezelve in aanmerking 
te nemen , veroordeelde de 
paus hem met zijne mede-
pligsïgén. Deze dvveepers 
beriepen zich op eene alge-
meenc kerkvergadering; maar 
de heilige AUGUSTINUS , een 
der vurigste tegenstanders 
van het Pelagianismus , be
wees dat deze beroeping ijdel 
was; hetwelk zijne gewaande 
leerlingen van den tegen-
woordigen tijd, in ernstige 
overweging behoorden te ne
men. JULIANUS overleed in 
450, na uit zijne kerk ver
dreven s door de paüssen, 

ï 

M « , 
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en voornamelijk door den hei
ligen LEO , in den ban ge
daan , en door de keizers 
verbannen te zijn. Men heeft 
Van hem eenige Werken , 
1668, in 8.vo 

JuXlUS C.SSAR (CAÏUS). — 
ZieCjEsXR. 

Juxius CONSTANTIÜS , va
der van keizer JULIANUS ,J 
én zoon van den keizer CONT5 

STANTIUS-CHMRÜS , ën van 
THEODORA zijne tweede 
vrouw» was een zacht en 
gematigd vorst, die zonder 
afgunst dekroon op het hoofd5 

van zijnen broeder KONSTAN-
TIJN zag. Hij was door zij-* 
ne gehoorte, zijne rijkdom
men en door zijnen invloed 
dé beroemdste partikulier 
zijner eeuw, en welligt de 
eerste Senator van Rome, 
die openlijk de Christelijke 
godsdienst beleden heeft. Hij 
was in de partij gewikkeld 
van den tiran MAXËNTIÜS ; 
maar de zegevierende KON-
STANTIJN eerbiedigde in de
zen grooten man , de verbe
na talenten, eneene deugd, 
die de talenten npgovertrof. 
Hij vérhief hem tot consul, 
stadhouder enz. JULIUS CON • 
STANTIUS sneefde in de moord-
tooneelen, welke de zonen 
van KONSTANTIJN na den dood 
huns vaders, onder hunne 
familie aanrigtten. 

Jutius {Heilige), een Ro-
meinsch soldaat, diende lan
gen tijd met dapperheid in 

de legerbenden des keizers, 
en werd in 302, op bevel 
van MAXIMUS, landvoogd van 
Neder-Masië, onthoofd. 

JULIÜS I. (Heilige), een 
Romein, den 6 Febrnarij 337 
opvolger van' den heiligen 
paus MARCUS , zond zijne le
gaten in 347 naar het, con
cilie van Sardis, en verde
digde met nadruk de zaak 
van den heiligen ATHANASI-
ÜS , die zich op hem» als 
op het hoofd dér kerk, en 
den regter der bisschoppen 
beroepen had» (Zie APIA-
RIUS , ATHANASIUS , INNOCEN-
TIUS I.). Hij overleed den 
12 April 352, na op den 
stoel van PETRUS, de kun
de en de deugden der hei
ligen aan den dag te hebbén 
gelegd. Men heeft van hem 
twee Brieven', in de Werken 
van den heiligen ATHANASIOS, 
en in de Brieven der paus-
sen, van 'D. CONSTANT, die, 
volgens hét oordeelvan T i f 
LEMONT ,uwee der schoonste 
gedenkstukken van de ker
kelijke oudheid zijn. Dé an
dere werken, welke men 
aan den heiligen Jun"s toe
schrijft, zijn ondergescho
ven. 

JUMUS I I . (JülUNUS DEI-
ROVERO) , neef van VBüS^7f" 
TCS I V . , in het vlek AM" 
zale, bij Savona, in ' 4 , ) * 
geboren', werd achtereenvol
gend op de bisschoppelijk? 
stoelen van Carpentras, Al' 
èqno, Ostia, Bolognn en 
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Avignon verheven. Paus 
SiXTüjs I V , , zijn oom , ver
eerde hem in 1471 met het 
purper, en vertrouwde hem 
de leiding yan de troepen 
van den staat toe, tegen de 
in Umbria aan het muiten 
geslagene volken. Met eene 
krijgshaftige genie geboren, 
beteugelde de kardinaal DEI, 
ROVEKO de muitelingen. Zij
ne heldendaden en onderne
mingen , verwierven hem in 
Rome veel magt. Na' den 
doqd van AiiEXANDER VI.., be
lette hij , dat de kardinaal 
DAMBOISE, op den pau'sse-
lijken stoel geplaatst werd, 
en deed' denzelven door Pi-
«s III . beklimmen, die na 
verloop, van 22 dagen over
leed, en dien hij- in 1503 
opvolgde. Zijne eerste zorg 
was, de St.'Pieterskerk te 
doen bouwen; hij legde den 
eersten steen derzelve in 
1506. Dit gebouw, het 
schoonste , wat de menschen 
ter eere van de Godheid heb
ben opgerigt, werd op het 
vatikaan gebouwd, op de 
plaats der door KONSTANTIJN' 
«Pgerigte kerk: » Gedenk-
teeken, in alle talen gepre* 
zen.» zegt een reiziger» en 
^lfIJd .verheven boven het 
denkbeeld, hetwelk men zich 
J^n Jietzelye vormt, mits 
«at het gezond verstand de 
Verbeeldingskracht regele: 
«oorluchtige tempel, die nooit 
\* geëvenaard in grootheid, 
ï n majesteit, in rijkdom-

ml*l* de godsdienst alles 
ü 

verzameld heeft, wat de 
godsvrucht kan dienen, op
wekken en voeden; waarin 
de begeerigste en schran
derste nieuwsgierigheid, 

'voldoening vindt; onophou-
delijk tot dezelve terugkeert, 
en dezelve enkel met het 
voornemen verlaat, om an-
dermaal terug te kómen," 
waarin de hekelzuchtigste 
en bekwaamste kunstenaars 
in alle vakken, komen be
wonderen en zich beleeren." 
(ZieiFoNTANA —' KABEL..— ) 
Verschillende denkbeelden 
hielden weldra den opper* 
priester bezig. Ju t ius I L , 
die, even als zijne voorgan
gers, de vreemdelingen uit 
Italië wenschte te verdrij
ven , zocht deFranschen naar 
gene zijde der Alpen terug 
te zenden; maar hij wilde 
vooraf, dat de Venetianen, 
hém de steden overgaven, 
van welke zij zich, na den 
dood van ALEXANDER VI., had
den, meester gemaakt. Deze 
republikeinen wilden hunnp 
veroveringen behouden; Ja* 
H O S IL wreekte er zich over,r 
door geheel Europa tegen Fe-
nêtiè' te doen zamenspannen. 
Deze zamenspanniag , onder 
den naam van Verbond van 
Kamerijk bekend, werd in 
1508 geteekend tusschen den: 
Paus, keizer MAXIMILIAAN, 
den koning van £rankrijhf 
LODEWUK X I I . , en den ko
ning van Arragon, FERDI» 
NANIÏ den Catholijken., De 
Venetianen, tot het uiterste 
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gêbragt, verzochten om ge-
iiade en verkregen dezelve, 
op zeer harde voorwaarden. 
Zij stonden aan J u u u s een 
.gedeelte van Romagna af. 
Daar de Paus de Franschen 
:(die hij daarenboven niet be
minde, wijl zij zijne verhef-
'fing tot de pauselijke waar
digheid gedwarsboomd had
den, en omdat zij de Itali-
aansche oorlogen vereeuwig
den, door steeds vernieuwde 
aanmatigingen en veróve-
ringsplannen) niét meer noo-
dïg had, zoo verbond bij 
zich in hetzelfde jaar tegen 
hen, met de Zwitsers, met 
<len koning van Arragon én 
«iet HENDRIK V H l . , koning 
van Engeland. Hij liet aan 

; LODEWUK XII . eenige ste
den vragen, welk<*> hij in Ita
lië' bezet hield, en op welke j 
de heilige &toel regt beweer
de te hebben : LODEWUK wei
gerde dezelve, en w e r d ge
ëxcommuniceerd. De oor
log begon in de nabijheid 

- van Bologna en Ferrara. 
De paus belegerde in' per
soon Mimndola, ten einde 
aan zijne troepen naijver in 
te boezemen. Men zag de
zen zeventigjarigen opper
priester, met den helm op het 
hoofd en met hel harnas op 
den rng , de werken onder
zoeken, de arbeiders aan
sporen , en den 20 Januarjj 
1511, zegevierend door de 
bres trekken. 'MaarTRIVIU.-' 
C E , veldheer der Fransche 
legerbenden, maakte zich 
meester van Bologna, en 

het pauselijk leger, met dat 
der Venetianen vereenigd* 
werd Op de vlugt geslagen. 
JULHTS I I . , verpligt, om de 
wijk naar Rome te nemen, 
had het verdriet, door Ri-
mini trekkende, plakkaten 
te zien aangeplakt, om de 
bijeenroeping eener kerkver* 
gadering te Pisa te eisenen. 
De geëxcommuniceerde LO
DEWUK XII . had zich op de
ze vergadering beroepen, die 
den paus zeer verontrustte. 
Na verschelden dagvaardin
gen , werd hij in de 8.«zit
t ing, den 21 April 15l2ge* 
houden, bij verstek, voor ver
vallen verklaard. Jutius, j 
alstoen geene maat meer in/ 
acht nemende, stelde het ko
ningrijk Frankrijk in inter
dict. LODEWUK Kil. deed 
op zijne beurt ivLiva IL in 
den ban, en liet muntstuk
ken slaan, Waarop men op 
weerszijde las: PÉRD*M'BA* 
BYLONIS' NOMEN: Ik zaltot 
zelfs den naam van B'abylon 
vernietigen, een stap, die 
niet te verschoonen is , en 
die den hartstogt en de ver
blindheid des toorns te ken
nen geeft. LoPKWUK kon 
zich verdedigen en zelfs zich 
wreken, zonder de kerk en 
den heiligen stoel te belee-
digeh. JÜLIDS stelde tegen 
over de onwettige kerkver
gadering van Pisa (die men 
niet moet verwarren niet het 
beroemde concilie van dien 
naam in 1409), de algemee-
ne kerkvergadering vdn La» 
teranen, welke dea 3 Mei 
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1512 geopend werd; maar 
hij zag net einde derzelve 
niet. Een e slepende koorts, 
veroorzaakt, zegt men, door 
het verdriet, van de Vene-
tianen niet te hebben kunnen 
bewegen, van zich met den 
keizer te verzoenen» deed 
hem, den 21 Februarjj 1513 
bezwijken. Hij vergaf aan 
de kardinalen der vergade
ring van Pisa, met deze be
merking, dat zij de verkie
zing van zyneh opvolger niet 
zouden kunnen tegenwerken. 
«Als JULIANUS DELROVEROV 
zeide h i j , vergeef ik aan de 
scheurzieke kardinalen; maar 
als paus oordeel ik, , dat er 
regt moet geschieden. . . . . " 

, Juwus I I . had in zijne in
borst een e zekere onrust, 
die hem niet zonder ontwer
pen kon doen zijn, en èene 
zekere vermetelheid * die 
hem de stoutste deed ver
kiezen. Indien hij de geest-
drift bezat, die geschikt 
Was, om zijne hartstogten 
aan andere'mogendheden me
de te deelen, ontbrak het 
hem aan regtschapenheid, 
die de bondgenootschappen 
•°Pregt» en aanden geest van 
bemiddeling, die dezelve 
duurzaam maakt. JOANNES 
STEM.A, een gelijktijdig 
schrijver, schildert integen-
deel, in zijne Levensbe
schrijvingen ' der Paussen , 
dezen opperpriester niet de 
schoonste kleuren af; bij den 
J°f > dien hij hem tpezwaait., 
*an men niets voegen; an- t 

!

"dere geschiedschrijvers vor
men; een afschuwelijk af
beeldsel van hem. Men Ican 
zich weinig verlaten op het-

'gene, wat de schrijvers van 
de groote mannen zeggen , 
die in tijden van onlusten 
geleefd hébben: iedereen-
spreekt over dezelve, 'vol
gens de part i j , welke hij is 
toegedaan. Zeker is het voor 
het overige, dat hij het ver
hevene ' zijner waardigheid 
uit het oog verloor; hij\zag 
niet hetgene, wat zijne wij
ze opvolgers thans zoo wel 
zien: dat de Roomschë op
perpriester dè algémeéné va
der i s , en dat hij de scheids
man des vredes, en "niet de 
fakkel des oorlogs moet zijn. 
Geheel aan de Wapens en aan 
de staatkunde toegewijd, 
scheen hij in de geestelijke 
magt enkel het middel te 
zoeken, om de tijdelijke te 
doen toenemen. Het is ech. 
ter niet W a a r , dat hij eens 
de sleutels van den 'È.PM-
TRUS in den Tiher wierp, 
om Zich, enkel van .tiet zwaard,, 
van den H. -PAtrycrs 'i§ be
dienen, zoo als zoovele pro-
tesfan tsche en catholjjke ge
schiedschrijvers, pp de ge» 
tuigenis van een en slechten 
hekeldichter, zulks gezegd 
hebben. De paassen hebben 
niet behouden, alles yvat Ju» 
i ius I I . hun gegeven had. 
Partita en Piacènza, van 
het Milanesche afgescheurd,,, 
werden door dien paus, mejt 
toestemming des jbeizers, 

2 . . 
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bij het regtsgebied va» Ronie 
gevoegd, en zijn er later we
der van afgescheurd. Hij was 
den geleerden gunstig, en 
had zelfs een al te goed denk
beeld vén den invloed der let
teren , ten minste , indien een 
gezegde, hetwelk men hem in 
den mond legt, waarheid is. 
Hij moedigde de schilder-, 
beeldhouw- en bouwkunde 
aan; en in zijnen tijd begon
nen de schoone kunsten uit 
de bouwvallen der gothische 
barbaarschheid te voorschijn 
te komen. Paus J u i i u s H . 
was de eers te , die zijnen 
baard liet groeijen , wijl hij 
het tegenovergestelde ge
b r u i k , als het uitwerksel 
der ligtzinnigheid en ver
wijfdheid beschouwde, FRAN-
ciscus I . , "KAREI. V, )• en al 
de orërige koningen volgden 
dit voorbeeld T hetwelk da
delijk door de hovelingen en 
vervolgens door hét volk 
werd aangenomen. -— LEO 
X . volgde hem op. 

JÜLIUS I I I . (JOANNËS M A -
UI*. GioccHt, Paus onder den 
naam van), volgens sommi
gen in het bisdom Arezzó, 
en volgens den vervolger Van 
FIEURY, te Rome, in "de wijk 
dei Parïone * uit eene fami
lie , oorspronkelijk van 3Jon-
te-StM'Savinö, "in het dio
cees vani Arezzo, van waar 
hij den naam van mr, MON-
TE roerde, geboren; maakte 
z»ch reeds vroeg''geacht door 
zijne ervarenheid in de let
terkunde en regtsgeleerd. 

heid. Hij had achtereenvol* 
génd ] het beheer van ver
scheiden bisdommen, werd 
aartsbisschop van Siponle, 
en eindelijk in 1536 Kardi
naal; ' JÜLIUS met een vast 
.karakter geboren, had vol
gens PANVÏNI , vóór zijne ver
heffing, velegestrengheidaan 
den dag gelegd; maar' zoo
dra hij in 1550 den troon 
van den H. PETRUS' had be
klommen, schenen zijne ze* 
den te verzwakken , en zij
ne zucht voor de regtvaar» 
digheid. verminderde. An
dere schrijvers hebben'over 
dézen Paus een geheel ver
schillend oordeel geveld, en 

I gezegd, dat .TonusIII.jse-
^ dert zijne verheffing, geon 

ander vermaak had, dan dat, 
hetwelk hij in de waarneming 
der zaken, en in de handr 
having der openbare _orde 
vond. Onder PAÜ!US 111.. 
had hij in de kerkvergade
ring van f rente voorgezeten: 
hij liet dezelve hervattenen 
vervolgen, zoodra hij raus 
was. Hij nam vervolgens 
met den keizer de wapens 
op tegen OCTAVIÜSFARNËSE, 
Hertog van Parma,'en over
leed in 1555. Deze Pa'is 
had in 1553, eene . talrijk 
Congregatie van Kardinalen 
en Prelaten ingesteld, o'" 
aan de hervorming der lierK 

te arbeiden; maar deze con
gregatie had «iet bet minste 
gevolg. MARCËMiUS II. V0,S* 

de hem op. 

JÜWUS APBICANUS. — Zie 
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AFIUCANUS. 

Jvuvs ÜOMANUÖ. — Zie i 
RoMANUS.' ' ' 

JULIUS CANÜS heeft zijnen 
naam , beroemd gemaakt on-
der keizer CAUGULA. Deze 
dwingeland, zonder reden op 
hem verbitterd, waarschouw-
de hem van zich tot den dood 
voor te bereiden. Ik ben u j 
zeer verpligt, CJS$AR.9 ant? ' 
woordde J i ruus , 'zonder ont
roerd te schijnen. Men ge
leidde hem naar de gevange
nis , en toeninen hem kwam 
afhalen ,om hem naar de'straf-
piaats, te voeren, vond men. 
hem aan het schaakspelen. 
Zijn spel was schoonerdan dat 
van zijne tegenpartij, en op
dat d^ze na zijnen dood zich, 
niet beroemen zoude, hetzel
ve gewonnen te hebben , ver
zocht hij den hoofdman ge- j 
tuige te willen zijn, van het ' 
voordeel, hetwelk hij op hem • 
had.. Hij , stond daarna op, 
vo!gd<j> den spherpregter met 
eene onverschrokkenheid , ' 
die. de aanschouwers \ deed 
verbaasd staan» Deze gebeur
tenis wordt ,ons ten minste 
aldus door SENECA verhaald; 
doch indien men de zaak als 
stipt naar waarheid vooron
derstelt, dan bewijst dezelve 
Weer snorkerij en kinderach
tige ijdelheid, dan waren 
moed. 

r •TtiMus CAPITOMNUS. — 
4ie CAPJITOMNUS» 

Ü 

JÜLIUS FIRMICUS* —>• Zie 
FlRMICUS, 

JUMUS PAUMJS. —< Zie 
FAUMJS. 

Juiaus POLLUX,—Zie Pon-
LÜX. 

JüNCKER ( C I H U S T I A A N ) , t e -

. Dresden, in . 16Ö8 geboren,, 
maakte zich bekwaam in de 
penningkunde. ilij was ach 
tereenvolgend rector te-
Sc/deiningen1, te EysénacL 
en, te Altenburg, alwaar hij, 
in 1714 overleed,, met- den 
titel van geschiedschrijven' 
van het huis van. Sa&sen~ 
Ernst, "en van lid der ko
ninklijke maatschappij vai>' 
Berfijv. De plotselijke dood 
zijner vromv. verhaastte de 
zijne. Hij heeft een aantal 
vertalingen in* het Hoog-
duitsch van oude schrijvers, 
en verscheiden uitgaven van 

' classieke schrijvers, metaan-
teekeningen, in den smaak 
der uitgaven van MiNEiiUHS, 
geleverd. ' Nog heeft men 
van hem: 1.° Sehediasma de 
Diariis eruditoriffl. —• 2.° 
Centnria ftBtninarum erudi» 
tione et scriptis illustrium. 
3." Theatrum tatinitatis n* 
niverscs Reghero Junckeria-
nu)ii. ~— 4.Q Linea eruditi-
onis nniversec et histories 
pkilosopkiccB. —. 5.° Vila 
Martini Littfieri et Succes» 
suum evangelicorum. Een 
werk, dat met eenen oplet-
tenden en onpartijdigen geest 

3 
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gelezen, de sterkste over
wegingen te gunste der ca« 
tholijke kerk oplevert.-— 6.° 
Vitii tudolphi etc. —' [7.° 
Eene vertaling in het Hoog-
duitsch der Penningkunde 
van pater JOBERT]. Zijne 
armoede noodzaakte hem om 
eenigzins met overijling te 
werken, waarvan zijne schrif
ten het kenmerk dragen* 

JüNCTËS of GlONTI- —* Zie 
JfpNTES. 

&JNCTINO*—ZieGiüüTiaó. 

lüNGERMANN (GrODFHIED) , 
de zoon van eenen hoogleer-
ttar in de regtsgeleerdheid 
te Leipzig) is bekend door 
eene zeer gezochte, uitgave 
eener oude Grieksche verta
ling der zeven boeken van 
den Gallischen oorlog, door 
JÜ^IÜS (XESAR, Frankfort, 
i,606, 2'dl'n in4- t 0 * en door 
eene Latifnsche vertaling 
der herderzangen van LON» 
Gus , met aantëekèningen , 
Hanau, 1605, in 8.vo Nog 
heeft men van hem gedruk
te prieven» H# overleed te 
Hanau, dqn 16 Augustus 
1620* 

JuKGERMANN (XODEWIJK) , 
broeder van den voorgaande, 
in 1572 geboren, beoefende 
met roem de natuurlijke his
torie, en legde zich bijzon
der op de kruidkunde toe. 
flij overleed te Attorf, in 
1653, als hoogleeraar der 
ontleed- en kruidkunde, en 

opziener van den tuin, Het 
is aan hem, dat men toe? 
schrijft, Hortus Eystetien* 
sis (zie BESLER); Catalogus 
plantarum gnoe circa Altor-
fium nascuntur, 'Attorf', 
1646, in 8.vo; Cornucopia 
Mores Giessensis, Giessen, 
1623, in 4.to 

JUNÏA CALVINA , onderschei* 
den van JUNJA SILANA , eene 
andere Romeinsche dame» 
berucht door hare minnarij-
e n , stamde in regte linie 
van keizer AUGUSTUS af. Zij 
paarde met den glans harer 
geboorte, eene zeldzame 
schoonheid, maar die niet 
dóór de wijsheid werd op-
ge 1 iris terd . H a r e vertróu we-
Jijkheid met SILANUS, haren 
broeder, deed haar van bloed-
schande beschuldigen j c n 

' door 'keizer CLAÜDIÖS ver
bannen. Zij werd dóór N E 
RO teruggeroepen, en leefde 
tot aan het bestuur vari VES-
PAsu&üs . . . . In zijn treur
spel BRITANNICÜS schildert 
RACINÉ haar geheel anders 
af dan de oude schrijvers, 
Wijl BRITANNICÜS een deugd
zame vorst was, zoo JJ • 
de dichter voorondersteld» 
dat zijne minnares dezelfde 
hoedanigheden bezat, en van 
JUNIA eene vestaalsche maaga 
gemaakt, het hart va" Z,J* 
nen held waardig* Eene zoo-
danige vrijheid behoorde zel« 
den dichters niet geoorlootd 
te zyn, behalve, dat dezelve 
Strekt tot de voislagene ver
warring aller gcschiedkun* 
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dJge kennis, wordt zij ook 
door HORATIUS verboden; 

Aiit'famarii sequëre, aut sibi 
co'nvenlentia fiuge. 

JUNIANUS (Heilige), een 
beroemde kluizenaar , te 
Briou, in Poitou geboren, 
stichtte te Mairé een kloos
ter, _ waarvan hij de eerste 
abt werd. Hij overleed- den 
13 Augustus'587, op <den-
zelfden dag als de heilige 
IÏADEGONDA, met welke hij 
in brieiwissejing, en; gees
telijke betrekking had ge
staan. ;';.• ,:-,-•• -. 

JUNIMÜS , bisschop van 
Afrika* in "de zesde eeuw» 
Men heeft yan hem twee 
boeken Over de goddelijke 
Wet , of voorbereiding ter 
teoêfening der H, Schrift, 
h'J wijze Van samenspraken, 
in de bibliotheek der kerk
vaders, 

JUNIÜS of DB JONG (A»BI-
ANüs), een beroemde Neder-
landsche letter- en genees
kundige , in 1512 te Hoorn 
geboren; £legde den grond zij
ner letteroefeningen te Haar-
le>»> ging daarna naar Leu
ven, en vervolgens naar Pa-
rt?« en Bolögna, in welke 
steden hij zich in alle takken 
*an wetenschappen, maar 
vooral in de geneeskunde 
oefende. In 1553 vertrok 

•*". «aar Engeland, waar hij 
eerst bijden hertog f ai» Nor-
J™««>. sa naderhand by eene 

U 

vrouw van den eersten rangy 
tot lijfarts werd bevorderd» 
Vervolgens door den koning, 
van Denemarken naar zijno-
staten gelokt, vertoefde hij) 
korten tijd in Koppen fmgen^ 
en vertrok van daar naar-
Haarlem% waar hij met veel; 
lof de geneeskunde- uitoe
fende. Het merkwaardig be-
leg van Haarlem' (15X2. •— 
1573), hetwelk hij geraden 
oordeelde, te moeten onf wij - / 

ken, beroofde hem van aijn«-
uitmuntende- en wel- voor--
ziene boekerij, waarin* aicfe 
verscheidens werken; bevon
den, wier zamensteUing hem 
veel arbeid had gekost. Ver» 
drietig over bet verlies van-
zulk een schat, vertrok hij 
n»ar Zeelands waar hem te-
Middeléurg, door medewer
king van Wi&tEiw I . , vanv 
stadswege, eene jaarwedde--
als geneesheer werd toege
legd, doch, waarvan hij niet 
lang genot bad, daar hij 
reeds in Juni) 1575:, te Arne» 
muidefi overleedJ-. Hij heeft 
nagelaten: I.°'Weinig beken
de Compienlariën óver vel
schillende Latijnsche scbrij~ 
vers. •—*2.° Een rijmloos 
dichtstuk, Philippide ge
naamd, Londen 1553, in4.» 
op het huwelijk van PHILIP» 
pus I I , , koning van Spunfe* 
met MARIA , koningin van En
geland'. — 3.° Eenige Ver
talingen van Grieksche wer
ken* doch zoo weinig ge
trouw , èét men in de Ver
taling vat» EUNAPJ-JIB allee», 
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meer dan 600 fouten aan
treft.— 4.° Zes boeken Anï-
madversornm» - 5 . ° Phalli 
exfungorum genere desèrip-
tio, Letj'deti, 1601, in 4.to 
Dordrecht, 1652, in 8.vo 
Men vindt in deze uitgave 
Brieven van JUNIÜS. — 6.° 
J\' omenclalor omnium rerüm, 
1567 , in 8.vo Dit werk is 
zeldzaam en wordt zeer ge
zocht» {Hij is daarenboven 
de schrijver van.andere we* 
tenschappëlijke werken, ten 
getale van twaalf, waaronder 
een dichtstuk, getiteld: Poë' 
tnaia pia et moralia, Lei/' 
'den, 1598, in 8.v°j. 

JüMüs, of DÜ JON (FRAN-
CISCÜS), te Bourges in 1545 
geboren, maakte' zich be-

. kvvaam in dè regtsgeleerd-
heid, in de talen en in de 
godgeleerdheid,en werd Pro-
testantsch predikant in de 
Nederlanden. Hij werd in 
1597, tot net onderwijs in 
de godgeleerdheid te Leydën 
verkozen, alwaar hij in 1602 
overleed. Men • heeft van 
hem: 1*° Eene hatijnsche 
Vertaling van den Hebreeuw-
schen tekst des Bijbels, wel
ke hij met 'EMMANÜEL TRB-
MIXIUS vervaardigde. De
zelve is dikwerf in verschil
lende formaten gedrukt; die, 
welke de meeste aanteeke-
ö«ngen heeft, is van Het' 
torn, 1643, 4 dl.» in fol. 
— 2.° Commentariën op een 
groot gedeelte der heilige 
«schrift enz., te Geneve, in II 
1607, in 2 dl.n in fol. in het * 

licht*'gegeven. 

Jt̂ Nius (FRANCISCUS), zoon 
van 'den voorgaande% te Bei-
delberg in 1589 geboren, 
sloeg eerst de loopbaan der 
wapens in, ^maar na het 
in 1609 gesloten bestand, 
wijdde hij zich' geheel,aan' 
de studie toe. In>1620stak 
hij- riëar Engeland over, en 
hield zich gedurende 30 ja« 
ren bij den graaf"van AKÜN-

•om, op. Hij .overleed te 
Windsor, tert huize van 
ÏZAAK Vossiüs, zijnertnèef, 
in 1678, handschriften aan 
de uiversiteit van Oxford 
nalatende. Men heeft van 
hem: 1.°Eene Verhandeling 
De'pictura veterum* Er ko
men weinig zaken in de 
Grieksché èn Latijnsche 
schrijvers over de schilder-
kunde en de schilders voor, 
die aan de werkzame riasjió'-
ringen des schrijvers ont
snapt zijn. De beste uitgave 
is die van Rotterdam, 1694» 
in fol. — 2.° Verklaringrvan 
de oude GotMsehe omschrij
ving der vier Evangeliën* 
volgens goede handschriften 
verbeterd, en opgehelderd 
door aanteekeningen van THO
MAS MARECHAr,, 1665, in 
4 to- _ 3,0 Commentarium 

over de overeenstemming der 
vier Evangeliën, door ÏA-
TIANÜS, in handschrift» — 
4.° Een Glossarium, i" 5 ta
len, waarin hij den oor
sprong der Noor'dscbe talen 
verklaart. Dit laatste werk 
is in 1745, te Ovford, »n 
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föl»; door EÏ)%AHB LYE j ëeö' 
geleerden 'Ëtigèlschmah* ïn 
het licht: gegeven/ JürJiÜs 
Was' ook "Zèet, ervaren iflole 
QóstëxSche -tajëh.'~.^. >; ~... • 

; ' * JÜNOT (ANDOCHÉ-) , her-
. fog van Abtüntei, Fransch 

Veldheeï,"«tê Bim$/-lès-För-
'#m in hét Pr. üép.t 'C&té-

'd'ónï den 23 iOctober^ 17tf 1 
geboren, was op1 hët tijdstip 
der omwenteling student' in 
de regt'sgelèerdheid. In 1791 
'^ing "hij als leen Voddig vrij-
wiilliger ïn vhet ^èrstëf ba-
fail Joh - Van Cêtë-d'ör èndër 
'dienst,:- Ondanks zijnè«Ymoëd 
/tifn$n»'?ltaf)!flfö, 'waS^i jnë 
bevorderirrg-fiiet zéér snelj 
hij < Wds nog; maar sergeant 
dei--Grenadiers, tofen BON*-
PASÏ Ë ! hem bff het beleg Van 
T&itton had opgemerkt-, hen» 
aart zich alsr keefetaris-'Vér-
böftd, en hem: in 17Ö& in 
zijnen staf opnam. Het was 
'in hoedanigheid van adjudant 
Vah den' Generdal-en- dief, 
dath§déüveM(ogti t i , I tal ië 
medö "Ï maakteJ^vygstkirénde 
welken hij ëënë Übvën :alleh 
Jóf verhevene ïóhvörséhrófef. 
kenheid aaij <&én dag legde. 
«ij volgde» JBöskPARTë in 

*&mpté, ent: ohdèrscheidde 
zich voornamelijk in het ge
vecht van Nazareth, alwaar 
nV 'den inded, en welligt de 
vermetelheid, zoo verdreef, 
«at hij met drie honderd rui-
in ™ é e t l , egercorps van 
i"»O00 Muzelmannen aan-

, l e l» en , na van KXEBER , 
•• U 

ëëhigé ónderSteiiinïng tè heb <• 
ben ontvangeen , óp dé vlügt 
dréefi^JüNöTvVas toenmaals 
brigadëigehëf aal; in Frank
rijk fëfuggfekeerd, alwaar hip 
mét BONAPARTE terugkwam, 
werd hi) tot divisie-generaal 
benoemd, nam deel aan de 
b m wen tel i n g van d en I'S, Bmi-
Muire ï en ging -voort mét de 
bediening van eersten-adju
dant bij den eersten consul 
waartënëmen. JNTa in 1804 
achtereenvolgend bevelheb
ber en gouverneur van P a -
ryb te zijn geweest, werd 
hij bij liet leger gevoegd i tot 
den tögt naar JStigëland hé-
s temd, : Welke* ïniet plaats 
had, en ontving den titel 
van genef aal-kolen el der has-
saren. Kort daarna werd hij 
als afgezant: naar Lissaboé 
gezonden, van waar hij zich 
kórtstondigjijk naar heileger 
van 'Düïtscfildnd begaf: hij 
deed wonderen van dapper
heid in den slagkanAuster-
litz, alwaar h i j , onder de 
Oogen van BóN^PAiRTKaiMven^ 
streed. -In hissaboh terug
gekeerd » zag hij weldra de 
oneenigheid tusscheh de be* 
trekkingen der 'hövén van. 
Frankrijk en Portugal hee^ 
sclien: het koninklijke huis 
van Braganza verliet mid* 
delerwijl Europa, om zich 
naat Brazilië' te begeven: 
JÜNOT werd alstoen met het 
bevel van het leger belast» 
bestemd, om dat gedeelte 
van het Schiereiland té be
zetten, en hij bragt zulks 

5.; 
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«onder veel tegenstand ten 
uitvoer, De titel van her
tog van ABRANTËS, die. vroe
ger aan eene der verniogend-
ste familiè'n van Portugal 
behoorde, werd hern töt'bV 
lop.ni.ng, zijner diensten ge
geven. Gedurende meer"dan 
een jaar, bJeef hij in het 
geruste bezit van' dat ge
west ; maar een Engelsch 
"leger, onder bevel van lord 
WEAwssstsy., later WELLING
TON , kwam hern met eene 
meerderheid van getal aan
tasten, JiwoT en de zwakke 
ischaar, waarover hij het be
vel voerde, boden den aan
val der vijanden met nadruk 
het hoofd j maar te YimeUra, 
voor de ovérmagt bezwijken
de , werd hij |n Lis'salon 
belegerd „:m„ zag zich ge, 
noodzaakt, om eene voor hem 
en voor zijn leger eervolle 
süpitutatié te sluiten (30 
Augustus Ï808). BONAPARTE, 
ontevreden, deed JUNOT zijne 
ongenade gevoelen, die tot 
in. 1812 buiten bediening 
bleef; i n aat j a a r fomeer(Je ' 

«e keizer zijn voor Rusland 
bestemd leger: aan den her- j 
tog van ABRANTES vertrouwde 
hij. het achtste corps toej 
maar deze veldheer vond zich 
niet in de gelegenheid, om 
zijnen heldhaftfgèn moed aan 
den dag te leggen: men haalt 
echter de roemrijke wijze 
aan,_waarop hij in den slag 
vvaVolenUna vocht. Naau* 
weykswas hij in Frankrijk 

t n f r ^ of hij w e i , 
i n hoedanigheid van land-

B: voogd, naar .de MyrUoke 
Jj Provinciën gezonden. Kort 

daarop door eene ziekte aan
getast, die op eene bijzon» 
dere wijze, zijne verstande-
lijke vermogens verzwakte, 

I kw&m ,hij den 22 Julij 1813, 
bij zijnen vader, die Mont-
bard bewoon de, terug, Naan-
welijks was hij twee uren 
bij> «jjne familie,, of hij weïd 
door eene hevige koorts aan
getast , te midden van welke 
hij door eèn venster sprong, 
waarbij hij; :zich een dijbeen 
brakw Maar wijl deze i j l-
koortsen zich dikwerf ver-
nieuwden,1 en de verbanden-
te midden dier bewegingen 
telkens log gingen, zoo oor* 
deelde men de afzetting nood* 
zakelijk; deze: bragt hetge-
wenschte gelukkige uitwerk* 
Sel niet voort, en JÜOTT 
overleed, reeds? den SS der.«i 
welfde maand. Zijne over-
blijfselén werden te Mont' 
bard begraven* en aan fep 
hart viel de eer van het 
Pantheon , ten deel. Deze 
veldheer was een vriend der 
letteren en der konsten: het 
was hem gejukt, eene prach
tige verzameling van kost
bare handschriften en zeld
zame schilderijen bij een te 
brengen* * 

JÜNTES of liever GiüNTi» 
is dè naam van verscheiden 
beroemde boekdrukkers jn 
Italië, in de lö.e en!6.8 

eeuwen, die langen tijd als 
oorspronkelijke kyonnezBji 
zyn beschouwd; zy bekleed* 
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den den tweeden rang in 
Italië, na de MANUZZIS. 
PHILIPPUS begon te Genua in 
1497 te drukken, en .over* 
leed in 1519. Hij had tot 
broeder of neef BERNARDUS, 
die met even veel roem het
zelfde beroep uitoefende» De 
Grieksche uitgaven van Pm-
liippus GIUNTI worden bij
zonder op prijs gesteld. De 
Wérken vunüoMERVS, 1519, 
irv 8.vo, zijn het laatste boek 
hetwelk hij drukte. tiet 
JP/orilègium diversorum epi' 
grttmmatUmi, in 8;vo, werd 
door zijne erfgenamen'• ge
drukt." •• ̂  . •.':•> 

'; JUPPIN(JOANNËS BAPTISTA) , 
te Nainen geboren j ontwik
kelde zijnen aanleg vóór de 
Schilderkunde, onder bekwa
me meesters in Italië. Bij 
vestigde zich Vervolgens te 
Luik, alwaar: hij zich door 
bijzonder schoone Landschap* 
peü bekend maakte. Men 
betreurt diegene, welke Voor 
het hotel der Staten ver
vaardigd waren, en die door 
eenen brand verteerd. wer» 
den; de vreemdelingen ge
voelen dit verlies nog meer, 
wanneep zij diegene bewon
deren , weikè het koor der 
Karthuizer- kerk Versieren, 
Zijne liggingen zijn zeer ge
lukkig gekozen, 2ijne ge-
zigtspünten dwars door de 
Wouden bewonderenswaar
dig» z\)n e lichtstralen van 
een groot uitwerksel ;hetloof 
*lj«er boonten teeder; zijne 
Waters bijne onnavolgbaar. 

Hij over leed t e Namen,. In 
1 7 2 9 , •. • ,..••.-.,_ •;;,: 

JURE (JOANNES BAPTIS*A 
DE SAINT), in 1588 geboreft, 
begaf zich in 1604 onderde 
Jesuiten, en onderscheidde 
zich door zijne onafgebroke
ns werkzaamheden tot heil 
der zielen. De ascetische 
werken 9. welke hij in het 
licht ; gaf, verraden eenen 
man volleerd in de wegen 
Gods, en in de twetenschap; 
der Heiligen* Men acht voor-
al Le livre etc. {He&baek 
der uitverkorenen* -,-.:• ofAe 
gekruiste JESVS)* Parijs 9 

1771, in 12.mo; la Connaïs-
sance etc. ,{De kennis en 
liefde van JJISUS CHRIS* 
TUS), in4.to Pater DE SAIJSX-
JURE_ heeft daarenboven na
gelaten: Vie etCê {Leven van 
den Heer o e REXTY); 
Jb'Homme etc. {De godsdieh' 
stigeman) enz. Hij over
leed te Parijs 9 in 1657. 

* JURET (FRANCISCITS) , te 
Dijon geboren, kanonikvan 
Langres, in 1626, in den 
onderdom van 73 jaren over
leden, beoefende met vlijt 
de schoone letteren. Men 
heeft Van hem: 1.° Eenige 
Dicht stukken % voorkomende 
in Deliciee poetarum gallo» 
rum, — 2.° Aanieekeningen 
ópSïMMACÉtos, Parijs ,1604» 
in 4.to; op YVES DE CHAR-
T R E S , , 1 6 1 0 , in8.vo;opCAs-
fiioDORüs. Dezelve zijn vol 
geleerde aanmerkingen. 
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1
 JÜRIEÜ (PETRUS) , de zoon 

van eenen predikant van Mer 
of Menara - la - ville, in het 

Transch departement Lair» 
et-C/ter, en''heef van debet 
rüchtè BIVET en -DiiMonnN,' 
werd in 1637 geboren, en 
Volgde zijnen vader in de 
predikdienst op. Zijn roem 
deed hem tot Hoogleeraar 
voor de godgeleerdheid en 
het Hebreeuwsch te Sedan 
verkiezen. Nadat deskade-
mie dier stad an 1681 aan 
de Calvinisten, was ontno
men ,. begaf hij zich naar 
Roêanen, en van daar naar 
Rotterdam, alwaar hem een' 
leerstoel voor degodgel^erd-
Jheid .werd gegeven. Daar 
JiiRtEir eenen yurigen en 
driftigen ijver;bezat, onder
scheidde hij, zich aldaar door 
zijne .buitensporigheden, en 
jdpoc zijne geschriften met de 
Filozofen zij n er par tij, B AY-
I.E, BASSAGE,. DE B.40VAten 
SAÜRIN. Hij hield zich op 
met voorteekens, wonderen, 
voorzeggingen. Hij durfde 
voorzeggen (in zijn Accom-
plissement .des prophéfies, 
1686, 2 dl;n, in 12,i?ioj,dat 
In J669 het;. Calvinismus ia 
Ërankrijk hersteld zonde 
zijBi: Hij vtoer geweldig uit 
tegen al de mogendheden van 
Europa, die het Calvinis
mus niet Waren toegedaan, 
en deed. gedenkpenningen 
slaan, die zijne dolzinnig
heid en zijnen haat tegen 
Rome en zijn vaderland ver
eeuwigen. Het is met dezen 
onstuimigen dwaas, dat BAY-

I E te worstelen had, Deze 
oorlog had verschillende oor
zaken ; en de ware is, zon« 
der twijfel, dfe afgunst wel
ke, aan JÜRIEÜ, de opgang 
inboezemde der critiek van 
de Histoire da Calvinisme, 
door MAHIBOÜRG, die bij ge
lijktijdig met. BAYIE gehe
keld had* Deabt OWVEB 
heeft de. oorzaak van den baat 
van JüRiBü,. in de gemeen
schap van BAYLE niet Me» 
vrouw JÜRIEÜ meenen te vin
den. Deze zeer geestige 
vrouw, zegt hij, leerde BAY-
liE te Sedan kannen, en' be
minde heim Haar minnaar 
wilde zich in Frankrijk ves
tigen ; maar toen JÜRIEÜ zich 
naar Holland begaf, behield 
de liefde" de overhand, en hij 
begaf zich naar zijne njinna" 
rës. Zij zetten aldaar hun' 
ne verbindtenissen voort, 
zonder er zelfs een grootge
heim van te maken' Qeheei 
Rotterdam sprak er over; 
JÜRIEÜ alleen wist er niets 
van. Men stond verhaasd, 
dat een man, die zoo vele 
zaken info Openbaring zag, 
niet zag, wat ex in zijn huis 
plaats had. Hij one.no> ein
delijk de oogen.. In W -
gelijk geval (zegMezefde 

academicus), trekt de Krijg» 
man den degen, een man van 
den tabbaard legt een proces 
aan , een dichter maakt een 
hekeldicht: JÜRIEÜ schreet 
boeken. Dit proces hwio 
Bolland langen tijd bezig. 
Wat er ook van deze bij-
Konderheden wezen »»°Se' 
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de inspanning en hét vuur 
waarmede JUBIEU, tot ophet 
einde zijner dagen schreef, 
putten zijnen geest uit. Hij 
verbeeldde zich, dat de ko« 
lijken, waarmede hij gekweld 
Was, veroorzaakt werden dooi: 
gevechten, die krijgslieden, 
welke hij waande in den 
buik te hebben, aan elkan
der leverden. Hij verkin-
derde geheel en >al, en het 
is zeer twijfelachtig, of hèt-
gene, wat hij in dien staat 
deed , niet zoo goed was, als 
hetgeneV wat hij in de kracht 
dër jaren had gedaan. ; Hij 
overleed te Rotterdam jij 
1713. De Gatholjj ken en 
Protestanten, ten minste de
gene, welke voor billijkheid 
vatbaar zijn , vereenigen zich 
tegenwoordig in het oordeel, 
dat men over zijne schriften 
en zijnen persoon moet vel
len. Zij komen overeen, 
dat hij veel vuur en kracht 
bezat, dat hij in staat was , 
om de zwakken door zijne 
verbeeldingskracht medete-
slepen ; maar zij bekennen 
té gelijkertijd, dat zijn i j 
ver in woede en dolzinnig
heid ontaarde, en dat hij 
waardiger was , om voor 
krankzinnigen dan voor re
delijke menschen te predi
ken. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Traite etc 
{Verhandeling over degods' 
vrucht). — 2<° Een geschrift 
over de noodzakelijkheid 
des doopsels, — 3.° Eene 
verdediging der zedeleer 

..•*«» de zoogenaamde Her

vormden, tegen( het boek 
van den heer AKNAULIJ , ge
titeld de omverwerping der 
zedeleer door de'Calvinis* 
ten , 's Gravenhage , 1685, 
2dl. in 8.vo — 4.° Préser* 
vatif etc {Behoedmiddel 
tegen de verandering van 
Godsdienst), in 12.mo tegen 
het werk Exposition etc. 
{Verklaring van het Cat&o-
lijke geloof) ioor BOSSÜET. 
5. Letlnes (Brieven) tegen 
de geschiedenis van het 
Calvlnismus, door MAIM-
BOÜKG , 4 dln. in 12.WQ e n 

2 dln. in 4 w . >_• 6.° Ander 
re wederleggende (Brieven) 
tegen- de Geschiedenis der 
veranderingen van BOSSÜET : 
deze prelaat heeft dezelve 
in het niet doen zinken, 
door zyne Waarschouwingen 
aan de Protestanten, — 7.° 
Traite etc. (Verhandeling 
over de magtder kerk), Que-
villy , 1677, in l2.mo ; /iet 
ware stelsel der kerk, 1686, 
in S.yo Eenheid'jtler kerk , 
1688 , in 8.V(). Hij beweert 
hierin , dat dezelve is za-
mengestèld 'uit alle christe
lijke maatschappijen, die 
behouden, hebben hefgene 
wat hij de g rondslagèn des 
gelodfs gelieft te noemen: 
juist alsof al de ke t te rs , 
den aard en het getal diae 
grondslagen niet naar hun
ne denkbeelden zouden itl-
rigten, even gelijk de an
dere artikels van het chris
telijke geloof, en dat men 
opregtelijk èenige punten 
der godsdienst zon kunnen 
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aanhangen, terwijl men an
dere verwerpt, door hetzelf
de gezag geheiligd , dat de 
bekrachtiging aan alle geeft» 
De dweepers aller eeuwen , 
die door de Catholijke Kerk 
uitgesloten zijn, komen op 
deze wijze in de registers-
van JURIKU. BAYCÉ zeifs 
was geërgerd over de onver
schilligheid of goddeloos
heid van den ' protestant-
schen predikant, en noemde 
hêm: Janua cceler&m rese-
rata, cunctis religionibus 
a celebri ad niodum viro 
domino JhETnoJuRiÉU, Met 
het opschrift: 

Porta patens esto, nulli clau-
datur honesto. 

Maar JURIBIT had daartoe 
zijne redenen. Hij was tot 
het uiterste gebragt, door 
den verschrikkelijken bewijs
grond der catholijken, be
trekkelijk de altijddurend
heid der kerk, de onafge-
brokene opvolging der her
ders , de gedurigheid en 
de volharding der leer: hjj 
«noest de jaarboeken der 
dolzinnigheid en boosaardig
heid wel raadplegen, om 
aan zijne partij eenen schijn 
van oudheid en opvolging te 
geven. — 8.° Histoire etc. 
{Geschiedenis der leerstel
lingen en eerdiensten van 
de joodsche godsdienst)* Am
sterdam, 1704, in 12.<no: 
een middelmatig werk. —. 
9.° L' Esprit etc. (Degeest 
van den keer AIWAVLB)* 
1684, 2 dl,n in 12,mo e e n 

J bijtend allerhevigst hekel
schrift , tegen dat hoofd der 
Janseniste factie, dat hevi
ge slagen aan die van CAL-
VINOS had toegebragt. 10." 
Traite etc. (Geschiedkundi
ge verhandeling van eenen 
protestant over de verlor* 
gene —. mystieke — god
geleerdheid), hij gelegen
heid der geschillen van Fe-
NELON met BOSSUET, enz, 
1699 in 8.VQ niet ve ra l 
gemeen. •— 1U° LaReligi-
on etc. (De godsdienst van 
den vrijdenker), Rotterdam, 
1686 , in S.vo — 12.° La 
politiqiie etc. (De staatkun
de der fransche geestelijk" 
Aeid), 1681,-3 dl.?» in.12.™ 
— 13.° Préjv'gés etc. (BH' 
lijke vooroordeelen tegen 
het papismiis) Amsterdam, 
1685, in 4.» — 14.° Let
tres etc, (Herderlijke brie» 
ven) waarin hij het twee-
dragtsvuur tusschen de nieu-
we catholij ken en protestan
ten aanstookte enz. Zie 
JACQUEIIOT, 

JÜRIN (JACOBUS), secreta
ris van de koninklflke 
maatschappij van honden, 
en voorzitter van «^genees-
heeren dier stad, in 170W 
overleden, beoefende niete-
venveel roem de genees-en 
wiskunde. Hij droeg er toe 
bi j , om de weerkundige waar
nemingen algerneener te ma
ken , en om de inenting der 
kinderziekte door de schril-
ten, welke bij over dat o«" 
derwerp in het licht g P » ^ 
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te verspreiden. (Zie CON-
DAMINË). Hij had hevige 
geschillen met MICHELLOT-
T I , over dé beweging der 
Joopende wateren; met Ro-
BINS, over de duidelijke in
beelding; met KEILL en S E -
NAC, over de beweging van 
het hart en met de voor
standers van LEÏBNITZ, over 
de levenskrachten. 

JUSSIEÜ (ANTONÏÜS HE) , 
Secretaris des könings ,vah 
Frankrijk» docter der fa
culteiten van Parijs en 
Montpellier, hoogleeraar 
der kruidkunde in den ko
ninklijken tuin, werd te Ly-
o» in 1686 geboren. De 
drift voor. de kruiden was 
reeds ;in 'zijne jeugd zeer 
levendig in hem, en ver-
Wierf hem in 1712 eene 
plaats bij de akademie van 
wetenschappen. Hij door
kruiste een gedeelte der 
provinciën van Frankrijk, 
de eilanden Hières, het dal 
Van Nizza, de bergen van 
Spanje, en bfagt van zijne 
geleerde togten, eene talrij
ke verzameling van'plantên 
inede. Te ;3Parijs huiszit-
tend geworden zijnde, ver
rijkte hij de boekdeelen der 
akademie met een aantal 
verhandelingen over de kof' 
fij} over de kali van Ali-
kante; oveij de kachou (ze
kere gom)} over het macer 
der ouden, ofsïmurouba der 
'ateren ; over de ontroering 
Van het water der Beïne, 
welke »n 173Ï plaats had; 

• over de Aioikzilvéi•mijnen. 
I van AMaden / over déprach- •-
ivtige verzameling van plan-
': ten en dieren, op het per-
: kernent geschilderd, vvelke-
' men in de bibliotheek des 

konings bewaart; over eert 
meisje, hetwelk geene tong' 

! had, en echter duidelijk 
sprak; over dé horens van 

\ AMMON; over ; de verstee' 
] ningen .van dieren; over de 
;• zoogenaamde donders feenen» 
• Hij is het. dié de Appen* 
\dix van TODBNEPORT heeft 

vervaardigd, én» die het 
werk van pater BARRËÜIER, 
over de pfanien, die in 
Frankrijk, Spanje en Italië 
groeijen , in orde heeft ge-
bragt, 1714, in4.toMen heeft 
zijne verhandeling over de 
vorderingen der kruidkunde, 
in 1718, in 4.to gedrukt. 
Bij zijne letterkundige werk
zaamheden , voegde hij de 
praktijk der geneeskunde, 
en bij voorkeur bezocht hij 
vooral de armen. Een aan
merkelijk aantal waren er 
dagelijks aan zijn huis , hij 
hielp hen niet alleen door 
zijne 'geneeskundige behan
deling,' maar dok 'met zijn 
geld.- Hij overleed aan eene 
soort van beroerte, den 22 
April 1758. - ^ Zijn broeder 
BERNARD DE JUSSIEÜ, onder
scheidde zich , even als hi j , 
in de praktijk der genees
kunde, en door zijne erva
renheid in de kruidkunde. 
Zijne talenten verschaften 
hêrn den leerstoel van betoo-
ger der planten in den tuin 
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des konings* en eenö plaats 
bij de akademie van weten
schappen van Parijs* Men 
heeft hem de uitgave van de 
geschiedenis der planten te 
danken, welke in den om
trek van Parijs groejjen , 
door TOURNEFÓKT , 1725 , 2 
dl.n in I2.mo Hij i s i n l 7 7 7 , 
in het 79e jaar van zijnen 
ouderdom overleden. 

JCJSTKI, (CpRisToPFEt), een 
'Parijzenaar, raadsheer en se
cretaris des konings van 
Frankrijk, in 1580 geboren, 
en in 1649 in zijne geboor
teplaats overleden , was in 
zijnen tijd de meest ervare
ne in de geschiedenis der 
middeleeuwen. Hij was die 
der kerk en kerkvergaderin
gen volkomen meester. Het 
is volgens de verzamelingen 
van dezen geleerden man , 
dat HENDRIK JCJSTEI, » zijn 
zoon, niet minder geleerd 
dan zijn vader, te honden, 
m 1693 overleden, en W W 
ï-EM Voer,, de Bibliotheca 
juns eanonlci veteris, in 2 
dl.n in Jol, Partje, 166!, in 
het licht gaven. Dit i s e e n e 
zeer -wel gekozene verzame
l ing , van zeer zeldzame stuk
ken over het oude kerkelii. 
kereg-t. Men vindt er ver-
scheiden Griefcsche e n La-
tijnsche canons in , ui t , tot 
«P i jnen leeftijd, onbekende 
«««ons ontleend. Mén heeft 

fxter canons van de al-

«** btllijk op prijs wordt gel 

steldt —. 2,0 Histoire etc. 
{Gëslaclitrekenknndige ge~ 
schiedenis van het huif van 
Auvergne), in fol. vol ge-
leerde nasporingen. 

JusTiNA ( F L A V H ) , in Si*. 
ciliè' geboren, was de doch
ter van JÜSTÜS, landvoogd 
van het markgraafschap An-
hona, werd uitgehuwd aan 
den tiran MAGNENTIUS, in 
355 overleden. Hare schoon
heid en haar geest bekoor
den VAMJNTIMANUS I'» die 
in 36S met haar in den echt 
trad. Zij we rd de moeder 
van vier kinderen, TALEN-
TINIANUS I I . , JüSTA, GAUA 
en GRATA» Haar Zoon werd 
in, 375, ofschopn pas vijf 
jaren oud zijnde, tot de kei» 
zerlijke waardigheid verhe
ven. Keizer GSATIANUS be
vestigde deze verheffing, en 
na den dood van dien vorst, 
verkreeg zij in 383 het re-

: gentschap der staten van ha-.. 
! ren zoon, dat is van een ge
d e e l t e van-het Westersche 

rijk. Hare neiging tot bet 
arianisrnus, maakte baar bij. 

[ d e regtzïnnigé bisschoppen 
gehaat. Zij maakte zich ge
reed, om den heiligen AM-
BRQSIUS uit Mityne t e v e r " 
drijven, toen de tiran MAXI
MUS haar zelve, in 387 uit 

i die stad verdreef. Genood
zaakt, om Italië te verla
ten , begaf ẑ j zich naar 2 »?f" 

( s a h n i k a , alwaar m i a 

!het volgende jaar overleed» 
il\ ten tijde, dat THEODOSIÜS, 
Hf haar schoonzoon, de over-
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winnaar van MAXIMUS V A -
J.ENTINIANUS , in het Wetter-
sche rijkjging herstellen. 

JÜSTIK'IANI (Heilige LAU-
RENTIUS), te Venetië in 1381 
geboren, eerste overste der 
kanoniken van Sini-George 
in Afga, in 1424, gaf aan 
déze congregatie uitmunten
de reglementen. Paus. I$u-
GENIUS I V . , benoemde hem 
in 1451 tot bisschop en eer
sten patriach van Venetië. 
De H. LAÜBENTÏÜS JUSTINI-
ANI overleed in 1455, na zijn 
diocees i met wijsheid be
stuurd te hebben. Men heeft 
van; hem verscheiden stich
telijke werken, in '1506 te 
Brescia, in 2 dl.n in fo l . , 
en in 1755 te Venetië'ge
zamenlijk uitgegeven. De 
familie van JUSTINIANI in I-

• talig t welke men ook, en 
zelfs naauwkeuriger schrijft 
GmsTiNiAM, heeft een aan
tal beroemde personen opge
leverd» 

JUSTINIANI (BERNARDUS) , 
neef van den voorgaande, in 
1489, in den ouderdom van 
81 jaren overleden, werd tot 
de- aanzienlijkste posten van 
Venetië Verheven. Hij be
oefende met roem de lette
ren , ien liet verscheiden 
schriften, na. Het belangd 
rpste> is eeneGeschiedenis 
*>a» Venetië, van" deszelfs 
oorsprong.tot,in 809 , in fol. 
Venetië + 1472 en 1504, de-
zeke„is;M het Itaiiaansch. 

XMIDJEEW . 

Hij schreef in dezelfde taal« 
in 1475 , in 4.«>, de levens
beschrijving van zijnen oom, 
den heiligen LAURENTIUS : 
dezelve i s eene Lofrede. 

JUSTINIANI (AUGUSTINUS) , 
bisschop van Nebbio in Cor- • 
sikct, te Genua in 1470 uit* 
een doorluchtig huis gebo- < 
ren, werd in 1488 te Pary's 
dominikaner, en maakte zich 
aldaar door zijne bekwaam
heid in de Oostersche talen , 
zeer beroemd. In 1514 werd 
hij door paus LEO X . tot bis-
schop van Gebbio benoemd» 
Hij was bij de 5.e kerkver- • 
gadering van Latöranen te- ' 
genwoordig, deed de weten
schap en de godsvrucht in 
zijn diocees bloeijen, en 
kwam in 1536, bij het ver
gaan van het schip, dat hem 
van Genua naar Nebbio 
zou overbrengen * op zee om 
het leven. Zijn voornaamste 
werk is een Psalmboek, in 
het Hcbreeuwsch, Grieksch, 
Arabisch en Chaldeeuwsch 
met Latijnsche vertalingen 
en beknopte aantéekeningen, 
Genua, 1516, in'fol. Dit is 
het eerste Psalmboek, dat 
in onderscheidene talen is 
in het licht verschenen. De 
schrijver liet het op zijne 
kosten drukken. Men trok 
2000 exemplaren van het
zelve op papier en 50 op 
perkament, voor de vorsten» 
Hij hoopte er , ter onder
steuning der armen, eene 
aanzienlijke som van te ma-
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ken; maar ondanks dat de 
geleerden er met veel lof 
over spraken, werd zijn 
boek- weinig gekocht. De 
titel van dit achtbare werk 
i s : Psalterium Aebrceum 
arabicum et chaldtBum-, cum 
tribus tatinis interpretali-
onièus et glos sis. Nog heeft 
men van hem: Jaarboeken 
van Genua, in het itali-
aansch, een nagelaten werk 
in 1537, in. foJ. in het licht 
gegeven. Hij herzag de 
verhandeling van PORCHET-
TI , getiteld: Victoria adver-
sus impiosjudoeos t in 1520, 
te Pargs, in fol. op papier 
en op (parkeinent gedrukt. 
Deze laatste uitgave wordt 
door de liefhebbers gezocht, 
en is zeldzaam. 

JUSTINIANI (BENEDICTUS) , 
te Genua, ïn 1550 geboren, 
werd jesu.it., en onderwees 
de godgeleerdheid te ToU' 
louse, te 'Messinu en te 
Rome. CiaMENs VIII. zond 
hem met den kardinaal CA-
JETANÜS, in 1596 naar Ro
me, in hoedanigheid van 
godgeleerde des kardinaals. 
Hij overleed te Rome in 
1622, in het collegie der 
penifentiariüssen, hetwelk 
hij gedurende meer dan 20 
jaren bestuurd had. Men 
heeft van hem Commentariën 
op de t l . Schrift 3 dl.n 
in fol. 

JÏ)STINUN IÏFABIO> . te Ge. 
«««, in 1568 geboren, was 
«Je zoon van LEONAKBÜS TA-

IUNCHETTI i. die ïn 4e fami
lie der JusTiNiANis werd 
opgenomen, wijl hij in <ie, 
zamenzwering van FIESCO 
of FiESQuÉ"(zie dit laatste 
artikel) niet had willen dee« 
lenj en overleed in 1627. 
Hij begaf zich in de Con
gregatie van het oratorium 
van Rome4 en werd in 1616 
•tot bisschop van Ajaccio 
benoemd, alwaar hij in zij
ne hoofdkerk is begraven. 
Men heeft van hem: 1.° 
Index universalis alphabe» 
Hen» materias in omtii fa* 
cultate pertrdetans casuw 
que scriptores et' loeos de-
signans,. Rome, 1612, in 
fol. — 2.° Taèias explam» 
tus, 1620, in fol. 

JUSTINIANI {de markgraaf 
VINCENTIÜS) , uit de beroem
de familie van BERNABDÜS 
JUSTINIANI, liet door fiME-
MAERT, MELLAN en anderen» 
zijne galerij, graveren, iïo-
me, 1642," 2 dl." i» ftl' 
Er zijn later in 1750 proe
ven van getrokken, die D'J 
de oude verre onder doen. 

JUSTINIANI (de abt BEII-
NABDUS), uit de familie van 
den voorgaande, gaf in he t 

italiaansch in bet Jicht: 
Oorsprong der militaire tf' 
den, Venetië, 1692i 2 dl.» 
in fol, , waaruit getrokken 
i s , Geschiedenis der Mili
taire orden, Amsterdatt, 
1721, 4 dl.n in S.vo, waBr-
tyj ge voegde wordt: Géschie* 
denit der religieuze ortkn> 

http://jesu.it
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Amsterdam, 1716, 4 dh n 

in 8.vo • 

JÜSTINIATNÜS ï . , t neef van 
• JÜSTINÜS dèn Oude, te Tar^ 
•reiium, een dorpje van Z)ar-
danië, in 453, uit eene ge
ringe familie geboren» De; 
verheffing van zijnen oom, 
bragt de zijne te weeg. Bij 
volgde hem in 527 op. De 
geschiedenis verwijt. hem, 
zich den weg tot den troon 
te hebben gebaand, door den 
afschuwelij ken; moord va,n Vi-
TALIANUS,den gunsteling van 
JÜSTINÜS , en die zijn opvol
ger had kunnen zijn. Het 
Griek^che rijk, een zwak 
overblijfsel der Romeinsche 
magt kwijnde slechts. Jus* 
TINUNUS handhaafde hetzel
ve , breidde er de grenzen 
van u i t , en gaf aan hetzelve 
iets van zijnen, ouden Juister 
terug. Hij stelde aan het 
hoofd zijner troepen den dap-/ 
peren BELISARIUS (zie dat 
artikel), die den. moed der 
legioenen opwekte, en den 
barbaren rekening] afvraag-: 
de, over hetgene, wat zij 
den Romeinen ontnomen had
den. In 528, 542 en 543 
werden de Perzers overwon
nen, de Wandalen uitge
roeid , en hun koning GIUMER 
gevangen genomen, Afrika 
heroverd, de Gothen onder 
hét juk gebragt, dé Mooren 
beteugeld * de binnenlandsche 
onlusten uitgedoofd. De 
nluauwen en Groenen, twee 
KMstiën, die het verscheurden»_ 

werden ontzenuwd» Na bin-
nen- en buitenlands de rust 
hersteld te hebben, regelde 
hij de wetten,, die sedert 
langen tijd in eene buiten-
gemeene verwarring waren» 
Hij belastte tien regtsgeleer-
den, uit de voornaamste des 
rijks gekozen, om een nieuw 
Wetboek te vervaardigep, uit 
zijne . constitutiè'n , en die 
zijner voorgangers ontleend. 
Deze Codex w^rd. in, twaalf 
boeken verdeeld , en de bij
zon dere onderwerpen, onder 
afzonderlijke titels aangewe
zen. Het werdgevolgd door: 
i.° De Pandekten ; eene ver-
zameling van oude besluiten 
in meer dan 2,000 boeken 
verspreid. Dezelve werd te 
Florence, 1553 in fol. ge
drukt , en in twee of drie 
deelen verdeeld, op het einde 
moeten 8 bladen zijn, waar
van de bladzijden met geene 
getalmerken, maar enkel 
eeee geteekend zijn-j Nog 
heeft, men de uitgave,door 
den heer POTHIER,, in 1748, 
te Parijs, in 3 dl.1» in fol, 
in het licht gegeven, die 
zeer,op prijs wordt gesteld. 
— 2.° Het Kort begrip van 
het Romeinsche Regt, dat 
in 4 Boeken op 'eene^ duide
lijke en naawwkeurige wijze, 
de kiem aller wetten, en de 
grondbeginselen der regts-
geleerdheid bevat. —3*° Den 
Codens der Instellingen der 
Keizers, in welke men de 
wetten verzamelde, sedert 
de uitgave dier verschillende 
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verzamelingen uitgevaardigd. 
Bé beste uitgaven dezer wer
k e n , vereenigd' onder den 
titel van -Corpus juris civi~ 
lig, 'zijn : l.^^sDie van Eii-
ZEViK* 1664, 2 dl.n in 8.vo 
schooner dan de herdruk, 
van .1681;' — 2.° die niet de 
groote Verklaringen, én den 
Index van D A Ö Y Z , L y o n , 
1627 i 6 dl.n in fol. — 3.? 
Die niet de aanteekeningen 
van GODEFROY, Parijs, Vi
tré, 1628, 2 dl.n infol. r -
4.9 Amsterdam, bij ELZEVIR, 
1663, 2 d U in tol 3as<n-
NIANUS , op alles opmerkzaam, 
versterkte de vestingen, vér-
fraai de de steden, bouwde 
er niéuwe, herstelde den 
vrede in de kerk* Mij bouw» 
dë een aantal hoofdkerken 
en vooral die van de heilige 
SOPHIA of der Goddelijke 
Wijsheid, te Konstantino-
pel, dié voor een meester
stuk van bouwkunde gehou
den wordt. Zijn ongeluk 

. w a s , van op den troon te 
verouderen» Op het einde 
zijner dagen, was het piet 
meer dezelfde man. Hij werd 
gierig, wantrouwend, wreed; 
hij overlaadde de volken met 
belastingen, gebruikte de 
onregtvaardigste wegen, om 
schatten té verzamelen, ten 
einde daarmede zijne eigen-
zinnigheden en hartstogten, 
alsmede - die der keizerin 
TIIEODORA en van ANTONINA , 
vrouw van BEMSARIUS» te 
voldoen; sloeg geloof aan 
alle beschuldigingen , wilde II 
de ssaak der Drie Kapittels |J 

kennen , Vervolgde de Paas
sen AGAPETCJS, SILVERIUSen 
VIGIMUS. Volgens ËVAGRI-
usy omhelsde hij de dwaling 
der aphtarten, üionomkóof' 
baren, ëen tak van het e«-
tychianismus, vervolgde den 
heiligen Patriarch EUTYCHI-
lis , die bem van deze dwa
ling trachtte terug te bren
gen , en overleed in 5fi5, 
gehaat , i e n zelfs door zijne 
hovelingen weinig betreurd* 
Zijne vrouw THEODORA, die 
hij aan het tooneel had ont
trokken ,; waarbij zij langen 
tijd in ontucht geleefd had, 
en die onder het purper al 
de ondeugden van haren eer
sten stand behield, bestuur
de hem tot aan zijnen dood. 
CELLARIÜS velt een gunsti-' 
ger vonnis van JÜSTINIANÜS , 
ten minste met betrekking 
tot zijne godsdienst, hij ont
kent , dat hij de dwaling der 
aphtarten is toegedaan ge
weest; en in zijn Notio tem-
porum schijnt DANÈS het ge
voelen van* CEIXARIUS te om
helzen. Er is over dat on
derwerp een werk vol ge
leerde nasporingen in het 
licht verschenen, getiteld: 
JvsTlxtAWS imperator ca-
tholicus, door ANDREAS COR* 
VINÜS, Weenen, 1767. Het 
schijnt, dat men in derge
lijke geschillen, altijd, wan
neer zulks doenlijk i s , j>e 

partij moet kiezen, welke 
den beroemden mannen, het 
gunstigste en het geschikt
ste i s , om de zegepraal der 
dwaling te verzwakkeaj door 
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hét'aantal der dwalenden te 
verminderen. Zie Historici 
itniversa romanï imperii s 

Wurzbnrg, 1754, 2 « deel , 
door pater DAUDE , ' Jesuit . 

JÜSTINIANUS I I - , de Jonge, 
bijgenaamd Rhinctmedes, of 
afgesneden neut, was 'de 
oudste zoon van KONSTANTIJN 
JPogonaitus» Hij beklom den 
troon na zijnen Vader, in, 
685, in den ouderdohï van 
IG jaren. Hij heroverde eeni-
ge gewesten op de-Sarraee-
hèn, én sloot met hen eënen 
vrij voordeéiigen vïedé. Zijne 
knevelarijën, zijne wreed-en 
ongebondenheden bezwalkten 
den roem zijner wapénên.«HiJ 
beval aan den gesnedene STE-
PHANUS , dien Hij tot ;stad* 
houder van KonstanUnopel 
had benoemd , van'•< in : ëenéri 
nacht, ^al hét; Volk der stad, 
te beginnen met den" patri
arch , te doen vermoorden. 
Daar dit onmenschelijke be
vel was uitgelekt/zoo' bragt 
ie patriciër ÏLEONTÏÜS het 
volk tot opstand , en deed 
dezen nieuwen NERO onttroo-
nen. Men sneed hein den 
neus af^ én zond hem, in 
69a naar den Chersonesut, 
*n ballingschap, LEONTIÜS 
werd dadelijk tot keizer uit
geroepen; maar ABSIMAHTI-
JERIUS verdreef hem in 698. 
feze regeerde omtrent zeven 
jaren, na verloop van welke 
tREftELuus, koning der Bul
garen, JÜSTINIANUS, in 705 
°P den troon herstelde, die 

LEONTIÜS en ABSIMAR-TIBE-
Kiirs dadelijk inet den dood 
strafte» JÜSTINIANUS I I . ging 
voort niet zijne wreedheden 
uit te oefenen, en regeerde 
nog zes jaren na zijne her
stelling. Hij werd i n ' T l l 
met zijnen zooh TIBERIUS 
gedood, door jPHjiUpfcicus 
BAHDANES, zijnen opvolger. 
Mét'hem was de familie van 
HERACLIUS uitgestorven. J Ü S 
TINIANUS was die gèeseï zi j
ner onderdanen en de schand
vlek van het menschelijke 
geslacht. Het volk werd on
der zijn bestuur' met' belas
tingen overladen, en aan •heb*' 
ZüChtigé én-laf hartigélstaats» 
dienaars prijs gegéveh, ï<die 
op niets bedacht waren, 'dan 
oni lasteringen tegen partij 
kuliere- personen uit te: vin--
den, ten einde hén te doen 
omkomen fm zich van hun»" 
ne bezittingen meester te 
maken. • 

"JuimNus (Heilige)* 'een 
Platonisch wijsgeer van Na-t 
boTos. (eertijds Sichem)i in 
Palestina, 'werd in hét jaar 
160 door hét treffend tooneel 
des gédulds, der zachtmoe
digheid •, der liefdadigheidv 
des moeds, én van al de 
deugden, welke de Christe
nen in de wreede vervolgin
gen , dié hun geloof beproef* 
den, aan * den dag legden, 
tot de godsdienst van J . C . 
bekeerd. Ofschoon hij het 
Christendom had omhelsd, 
behield hfl echter het kleed 
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van wijsgeer, in het latijn 
pallium genaamd.••. •Dit was 
eene soort van mantel, T E R -
TÜLLIANUS merkt aan, dat 
niet alleen de wijsgeeren, 
maar al de geletterden dit 
kleed droegen, r Vele Chris
tenen beschouwden hem niet 
als een 'wijsgeer , maar als 
jemdnd, die een gestrenger 
leven ieidt. Toen de vervol
ging, onder ANTO.MNÜS , op
volger van HADRIANUS, be
gonnen w a s , schreef JtrsTi-, 
Nüs «een Verdedigschrift voor 
de Christenen* De keizer 
Was er zoo zeer over ro l . 
daan, dat hij een edikt uit
vaardigde ten voordeele der 
Christenen. JÜSTINUS -bood 
iQ het vervolg een ander aan 
MARPUSAÜREUUS aan, waar
in hij de Christelijke gods -
«lieijst staafde door de be^ 
wnnderenswaardige zeden 
dergenen, welke dezelve be
lijden, door de nog \versch 
3n het geheugen liggende 
vervulling der voorzeggin
gen , en door de eénroudige 
en openhartigeverklaringvan 
hetgene, wat er in de ver. 
gadenngen der eerste Chris, 
^nen ^voorviel. Hi jzeide^ 
d a r * herChristendqm zelfs 
voor J . C- bestaan heeft, 
wyl / E S D S CHRISTUS het 
woord Gods i s , e f t d e o p -
Perate rede, waaraan het «e-
3 e . « > e n S c h e l i j k geslacht 
„?1 h e e ^ t ; «« dat degene, 

zonder zich aan de wetten 
van God te onderwerpen, 
zonder eene openbaring ssn 
te kleven , die van ilèrnuit-
gaat, en waartoe Hij het 
licht niet weigert aan'dege
n e , die z«lks te- goeder 
trouw zoeken* De heiligen 
Van het oude testament ge. 
loofden; in den MESSIAS,, die 
komen moest; en wij geloo* 
ven in >den MESSIAS,' di^ge. 
kpmen;!is,;' Dit tweede Ver
dedigschrift' vyas;op verre na 

, zoo gelukkig, n ie t , a l s ; het 
eerste.,- MABCUS AÜRELIDS 
bezat eene buitengewone 
zwakheid voor de Wijsgeeren 
zijner godsdienst, bekwame 
huichelaars, die van zijn 
vertrouwen een misbruik 
maakten j om hunne bijzon, 
dere hartstógten te voldoen. 
CRÉSCENTIUS. de Cynikerws 
b*t'. meest op; JDSTINUS ...ver
bitterd.^ Zij hadden te za-
men eene bijeenkomst gehad, 
waarin; de trptschheidr van 
den Cyiniker geene reden 
had, «m voldaan te zijn» 
Pe "heilige Jeeraarïgevoelde 

•daarvan dadelijk de gevpl-, 
gen , wijl hij te kennen gaf, 
dat CRESCENTIÜS hem ;den 
dpocj zoude veroorzaken» 
Vorens pater LABBE onder
ging hij te Romein 16h *J* 
volgens TihhEMom, in-ïp/-
Pi 168, kort na den heila
gen POIYCARPÜS den martel
dood. Men kan den heiligen 
JusTiNDS beschouwen als den 
eersten óf den oudsten der 
kerkvaders, na de leerlin
gen des Verlossers en der 
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Apostelen; [EUSEBJÜS zegt, 
.dat onder % groote mannen, 
die dé tweede eeuw der 
kerk verlichtten.., dé naam 
^ap" JusTiNüs, door zijneh 
luister hen allen- overtrof.] 
OfschpOn , hij;; veel tijd ?aan 
de ' ongewijdët .wijsbegeerte 
had toegewijd,,• spreekt; hij 
echter* over onze geheimen, 
met. eene, onder deïschrij* 
Vers dezejr. eerste oudhedbè* 
tvyonderenswaardige naauw»-
keurigheid; en hij verstaat 
dé schrift, zeer \yeï. « iDe» 
#e «godvruchtige ei» bondige 
schrijver, zegt een latere 
criticus, verzuimt gewoon
lijk de sieraden en de wel-
sprekendheid dèr,;vóordragt; 
maar hij bekoort zijne lezers 
door dën glans des lichts, 
waarmede hij,hun dewaarr 
heid voorstelt. Trouwens, 
Ofschoon buitengemeen over» 
tuigend, ofschoon vol kracht 
en leerzaamheid, ontwaart 
men echter in zijne verban* 
delingen veeleer' den vvijŝ  
geer dan deij redenaar. Hij 
schijnt bevreesd te zijn ge'-
Weest, dé eenvoudige en W 
tuurlijke schoonheid der wijs-
begeerte, door de geleende 
«leuren der welsprekendheid 
« ontsieren. Zijn hem ei, 
gen onderscheidend kenmerk 
's eenè diepe kennis van 
wijsgeèrige, onderwerpen, 
jnet eene uitgebreide ge
leerdheid en eene gemeen
zaamheid met alle soorten 
^«geschiedenissen. Wijl 
">J vooral, sedert zijn doop 

V 4 

sèl veel meer, de grondregel» 
der profeten, volgens de,uit*-
drukking van den H; BASIA< 
XIOS' , dan de grondregels Vap 
lS0CR.4TES en DEMOSTHïiNKS 
beoefend had, zoo ontmoet 
men dikwijls in zijnen stijl 
eene zekere soort van afwijk 
king, en afgebrokene plaat
sen, die eene groote opleN 
tëiidbeid vorderen, om wei 
begrepen ^worden." £Hij 
gaf ̂ verslag van zijne gods* 
dienstverandering door eene 
beknopte verhandeling, wel? 
kë aldus begon: * Gelooft 
niet, Romeinen, dat het zon? 
der reden en zonder onder> 
zoek zij, dat ik van mvë 
plegiigheden e» van uwé eer* 
dienst afstand doe; ik heb 
het enkel gedaan, omdat ik 
er niets in gevonden heb > 
dat heilig, noch de blikken 
der Godheid waardig was;';' 
en oogenblikkelijk doet hij 
met eene bewonderenswaar
dige vlugheid en naauwkeu» 
righetd zien, dat de Goden * 
welke zij aanbaden, zichlaan 
de* schandelijkste hartstogten 
hadden overgegeven j dat zij 
op h»nne feesten, hunne 
vergaderingen, hunne maal?» 
tijden, zich aan buitenspo-! 
righeden overgaven, die de 
rede onteerden, en de natuur 
beleedigden. Tegen dit al
les stelt hij de heiligheid eri 
zuiverheid van de godsdienst» 
plegtigheden en zeden der 
Christen over. « Onze Mees
ter, zeide hij, zietnietnaar 
de schoonheid des ligchaams, 

[ • / 
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noch naat den rijkdom der 
pracht, Hij let enkel op de 
schoonheid, dat i s , op de 
heiligheid der ziel. Laat u 
onderwijzen, o Romeinen! 
ik ben eertijds geweest, zoo 
als gij t wordt thans, zoo als 
ik ben. De kracht en het 
hejnelsche der christelijke 
godsdienst heeft mij de oogen 
geopend, heeft mijne ziel 
van de slavernij der zintui
gen en hartstogten bevrijd, 
en heeft in dezelve de ge-
rustheid en opgeruimdheid 
doen heersenen. De aldus 
bevrijde ziel, is zeker van 
zich te gaan vereenigen met 
Dengenen, die haar heeft 
geschapen, omdat hethillijk 
i s , dat zij terug keert tot 
«em, nit. w i e | J S n a n j e n Z].. 

gekomen is."J Behalve deze 
beide Verdedigt&hriften., be. 
staat er nog van hem: 1.° 
Mmenspr'aaA met den Jood 
iMRYjpaoy. — 2.° Twee 
Verhandelingen, aan de hei
denen g e r i g t . ~ 3 . o F e r ^ a w , 
deling over de alleenheer-
snhtng „f de eenhe.d mn 

God. w £4.° Brief aan DWG. 
KETÜS, ^over de redenen, 
welke de Christenen gehad 
hebben, en om de dienst der 
afgoden te verlaten, en om 
zich niet aan de godsdienst 
M *. , 9 { e ? , " t e ' verbinden], 
Mf schrijft hem ook nog 
andere werken toe. De bes 
jJJ!,8™ van den h«i'!ffen 

t ' *«« die van Ro-

J? «et Griekschi die van 

Grieksch ën Latijn; die van 
Moven, in 1656, eri'einde
lijk die van dom MARAND, 
in 1742, in fol. De echt
heid der andere werken, 
welke den naam van JÜSTI-
NÜS dragen, wordt billijker
wijze verdacht gehouden, 
zelfs die van den Brief aan 
D/oGNÈTirs (welken men on
derzijne Werken vindt), die 
daarom niet minder schoon 
en minder nuttig voor de 
godsdienst i s , en nog van 
vroeger dagteekening dan de 
schriften van dezen heiligen 
leeraar schijnt te zijn. 

JÜSTINÜS I. ,"• die Oude, kei
zer van het Oostersche rijk, 
in 450, te Bederi^e, in 
TAracie geboren. Zijn va
der was een arme landbou
wer. Daar het den zoon aan 
brood ontbrak, zoo nam hij 
dienst onder de krijgsmagt; 
en ofschoon hij noch lezen 
noch schrijden'kon, kwam 
hij toch, door zijne dapper
heid en voorzigtigbeid van 
rang tot rang tot op den kei
zerlijken troon. Hij beklom 
denzelven in 518 en scheen 
dezen verheven rang waar
dig. Zijne eerste zorg was, 
om de wetten te onderzoe
ken. Hij bevestigde degene, 
welke hem regtvaardig toe-
schenen, stond het volk ver
scheiden vrijheden toe, schaf
te vele belastingen af, maak
te gelukkigen en wist het 
te zijn. Hij verklaarde zich 
voor de kerkvergadering van 
Cftalcedonïè', riep al degene 
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-terug, Welke om het geloof 
"Verbannen waren, vraagde 
aan paus HORMISDAS , om een 

•formulier, en liet hetzelve i 
in éerie te Ronstantinopel, 
gehouderië ' kerkvergadering i 
onderteekenen ; maar de ij- • 

'ver 'vah dezen keizer Werd ! 
noodlottig voor dë kerk v op ; 
denzelfdén tijdy^dat^hij haar ij 
wilde doen zegevieren; 'want'' 
•terwijl hij de Arianën , ' te r 
beteugeling hunner vermetel
heid, niet al te veel Vuur 
Vervolgde' ,*' verbitterde hij 
THEODóiiïctf, koning der Os-
;trogothën , f tegen de Caihó-
lijken van- het Vv"es|en, die 
eene wreede verVölging' on
dergingen. Hij overleed in 
527', na JüSTiNUNüs\ den 
zoon zijner zuster tot zijnen 
opvolger te hebbén benoemd. 

., In het voorgaande jaar was 
zijn ouderdom door èènè ver
schrikkelijke aardbeving be
droefd, die bijna de gehèéle 
stad Antiochië vernielde. 
Deze ramp trof den keizer 
zoo gevoelig, dat hij zich 
uit eenën geest van boetvaar
digheid, met eehen zak be
kleedde , en zich in zijn pa
leis^opsloot, om zich'enkel 
bez>g te houden met zuch
ten, en dengenen te bewe
gen, die steden en rijken 
oprigt en doet te gronde gaan. 

JusTiNUs I I . , de Jonge, 
leef en opvolger van JDSTI-
N,ANÜS £.v in 565, was de 
ïjoonvan VIGIUNTIA, zuster 
ül<*s keizers. Het 2e jaar 

van zijn bestuur werd door 
eene gruweldaad gekenmerkt» 
Hij liet JUS*INUS j zijnen 
bloedverwant,' ; achter-neef 
van den laatsten keizer, en 
die eenig regt op het rijks»-
bestuur kon hebben, wur
gen. Hij had daarenboven 
de laaghartige wreedheid, 
van zich zijn hoofd te laten 
brengen , en het met voeten 
let trappen. Onbekwaam, om 
dën schëptér te dragen, eën 
zwakke geest, een wellus
tig; lafhartig en wreed ka
rakter , een vorst, zonder 
staatkunde en zonder dap
perheid zijndei liet* hij* zich 
door SöPHiA, «ijne &chtgè» 
noote, beheerschen. Daar 
ideze vorstin den'gesnedene 
NARSES , landvoogd in lta<-
lië, zonder eenig ontzag be
spot had, zoo beriep deze 
de Longobarden, (een Ger-
maansch volk), die er van 
toen af begonnen te regeren. 
Van den anderen kant ver-
woestten de Perzers Azië, 
en JUSTINUS kon niet dan ij • 
dele pogcherijen tegen over 
hunne overwinningen stellen. 
Hij overleed in 578, na bij
na 13 jaren geregeerd te heb
ben* Hij was sedert 4 ja
ren aan aanvallen van dol
zinnigheid onderworpen, die 
hem slechts kortstondige ver
standige oogenblikken over
lieten. [Hij verkoos tot zij
nen opvolger, TIBEBIÜSKON-
STANTUN, zijnen schoonzoon, 
dien hij in kindsplaats aan
nam. Terwijl hg hem niet 
5 
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L££_ ... .JÊUMJ^I "Sii Lw_. ^.Sft.C-~1VZ^~ 

330 4:V & 

H , 

de teekens zijner waardig
heid bekleedde, gaf hij hem 
de beste raadgevingen, en 
eindigde zijne toespraak met 
deze woorden; »,De glans der 
kroon heeft mij verbl ind. . . . 
Mogt de God van hemel en 
aarde, aan uw hart al dat» 
gene inboezemen, wat ik 
verzuimd of vergeten heb!"] 

, iJJDSTINUS , een Latijnsche 
geschiedschrijver der tweede 
eeuw , volgens het - waar
schijnlijkste gevoelen, ver
kortte de groote geschie
denis van TROGUS POMPKJUS , 
en maakte,door deze verkor* 
t i n g , zegt men , het oor
spronkelijke verloren» Zijn 
leerzaam en belangrijk werk 
is met bevalligheid en zelfs 
met zuiverheid- geschreven , 
op eenige woorden na, waar
aan men het verval der La
tijnsche taal .ontwaart. Men 
verwijt hem eenigzins een» 
toonig te zijn* Zijn verhaal-
toon is voor het overige af
gemeten , zijne aanmerkin
gen, hoewel algemeen, ech
ter verstandig gekozen, zij
ne schilderingen, somtijds 
.zeer levendig. Men vindt 
bij hem verscheiden stukken 
van de eerste schoonheid, 
Welsprekende redevoeringen, 
maar al te veel smaak voor 
de tegenstellingen. Men laakt 
hem ook eenige beuzelachti-
ge trekken en ongerijmde 
daadzaken aantehnlen; maar 
«it is het gebrek van een 
aantal oude geschiedschrij
vers. Sommige ondcrwijae'rs 

zijn huiverig, om hem, boe 
achtbaar hij ook wezen mo
ge', in handen van kinderen 
re stellen , omdat zijne, uit* 
drukkingen niet altijd zedig 
zijn., De beste uitgaven van 
JUSTINUS zijn die van Parij»% 
Ï6ö7, in 4.to, door den Je-
snit CANTEL ; van Oxford, 
1705., in 8.vo, door THOMAJS 
HEARNE ; van Leijden, in 
8.vo j e n van Parijs , bij 
DARBOU, 1770, in W.m, 
volgens • verscheiden hand
schriften der bibliotheek des 
kónings van Frankrijk. Et 
bestaat er eene van EÏ,ZEVIR, 
1640, in 12.™ De eeistö 
is van 1470 in fol. .-. 

JnsTiis (ffeilige), uit a-
dellijke ouders, in het voor
malige Franscbe gewest Vi-
y ar ais geboren , een god
vruchtige en geleerde bis
schop van Lyon, verliet dien 
stoel bij gelegenheid (lat, een 
krankzinnige door het volk 
in stukken werd gehouwen. 
Dit ongeluk maakte op hem 
zulk eenen gevoeligen in-r 
druk, dat hij de wijk nam 
naar de woestijnen van&gypm 

te, alwaar hij als een hei
lige leefde tot aan zijnen 
dood, omtrent het einde der 
4e eeuw voorgevallen. j>°g / 
bisschop zijnde, was hij bij 
twee kerkvergaderingen te
genwoordig geweest, de ee
ne gehouden fe Valence in 
374, en de andere te Aqiif 
/ea , in 381. — Er zijn an
dere heiligen en beroemde 
personen van dien naam ge-
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weest; een bisschop van Ur-
gel, in 540overleden, schrij
ver van een beknopt Com-
mentarium op het Hooglied, 
in de bibliotheek der kerk
vaders opgenomen , en een 
aartsbisschop van Ta^ïedo, 
in. de 7e eeuw, om zijne 
kunde en zijne godsvrucht 
beroemd. 

JUSTUS LIPSIUS. — Zie 
LIPSIUS. 

JUVENAMS (DECIMUS of D E -
Clus JUNIUS), een latijnscli 
dichter van Aquinium (tegen
woordig Aqiiino, indeNapo-
litaansche provincie Abruz-
zo? begaf zich naar Rome', 
alwaar hij begon met te de' 
dameren ^ en met het zamen-
stellen van hekeldichten ein
digde. Hij verhief zich te
gen de drift van NERO voor 
deschouwtooneelen, en voor
al tegen eenen tooneelspeier 
•PAIUS genaamd, hofnar en 
gunsteling van dezen keizer. 
De hekeldichter bleef onge
straft onder het bestuur van 
NERO; maar onder dat van 
DOMITIANUS bragt de invloed 
van PARIS te weeg, dat hij 
verbannen werd. Hij werd 
in den ouderdom van 80 ja
ren naar Pentapolis, aan de 
grenzen van Egypte en Ly-
bi'èi gezonden. Men gaf 
voor, dat men hem aldaar 
noodig had, om het bevel te 
voeren over de ruiterij. De 
dichterlijke krijgsman, had 
veel te lijden van den post, 
waarmede men hem spotten-

der wijze bekleed had, doch » 
ofschoon een tachtigjarige 
grijsaard, overleefde hij zij
nen vervolger. Hij kwam 
na zijnen dood in Rome, te 
rug, en leefde er nog onder 
NERVA en TRAJANUS.- Hij 
overleed naar men meent in 
het jaar I2S na J . C. • Er 
bestaan van hein zestien He
keldichten, die,eerst onder 
HADRIANUS bekend raakten. 
Zijn stijl is nadrukkelijk, 
bijtend en hevig; maar het 
ontbreekt hem dikwijls aan 
sierlijkheid, zuiverheid , en 
vooral aan bescheidenheid. 
Er komen echter uitmunten
de . zedelijke grondregels, 
juiste en geestige aanmer
kingen in voor. Sommige 
geleerden hebben hem naast 
HoRATiys geplaatst, maar 
zulks is ongetwijfeld te hoog. 
[Men kan zeggen'., dat deze 
Hekeldichten', met de Jaar" 
boeken van TACITUS, het 
Waarachtigste en naauwkeu-
fig'st geschetste tafereel uit
maken der openbare en bij» 
zondere zeden van dit- tijd
vak des bederfs. Dezelve 
hebben een aantal uitgaven 
gehad, sedert de eerste, die 
jn 1470 in het licht verscheen. 
Onder de latere, onder
scheidt men die van G. A I E X . 
HUPERTI, Leipzig, 1801, 2 
dl.n, in 8.v°; van FIRMIN 
DIDOT, met de nieuwe Com-
mentari'èn van N- L. ACHAIN-
TRE, Parijs, 1810, in8.vo, -
eindelijk die van den heer 
LKWAIRE, in zijne Collection 
etc, {Verzameling van La-
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tijnsche classieke schrg-
vérs) j . 

JüVENCüs (CAJUS VECCIÜS 
" AQUILINÜS) , een der eerste 
Cniristen dichters, werd in 
Spanje uit*" eene beroemde 
familie geboren. Hij bragt 
in 329, het Leven van JE-
svs CHRISTUS in 4boeken, 

1 in Eatijngche verzen. Deze 
dichter is achtbaar, minder 
om de schoonheid der verzen 

'én de zuiverheid des latijns, 
dan óm' de angstvallige 

J naauwkeurïgheid, waarmede 
hij den tekst der evangelis
ten is gevolgd. Méri vindt 
hem ïn de Bibliotheek der 
kerkvaders, en in het CW-
pus poetarum van MAITTAI-
•RE. De heilige HIERONYMUS 
fiaalt met - lof den volgenden 
dichtregel van hem aan, over 
de aanbidding der Ooster-
sche wijzen; 

Thus, aurum , myrrham, Re> 
•'- gique» Hominique, Deoque, 
Dona ferünt. 

^ JOVENEI, DES ÜRSINS. — 
Zie URSINS. 

JüVENEI», JOUVENEI. Öf Ju-
VENAI. DE CARtENCAS ( F E U X 

DE) , Werd in de maand Sep
tember 1679, te Pézenat, 
in het Fr. dep.t iïeraw/f ge
boren. Na zijne studiën by 
de vaders van het Oratorium 
zijner geboorteplaats vol bragt 
te hebben, begaf hij zich 
naar Pary's,alwaar hij een 
jaar vertoefde; hij kwam ver* 
volgens te Pézenas terug, 
alwaar hij in den echt trad. 
Hij schreef tot onderrigting 
van zijnen zoon, de Grond" 
beginselen der geschiedenis. 
Dit is een deel in 12.™°, te 
Pary's in 1733 in het licht 
gegeven. CARLENCAS schreef 
vervolgens zijne Bssdis etcè 
(F'roeven over de geschiede-
nis der wetenschappen, der 
schoone letteren en der hun-
sten); er zijn vier uitgaven 
van geweest iéLyon, waar
van de laatste is van 1757» 
4 dl.» in 8.vo. Dit werk, 
een vrij onvolledige catalo
gus van de letterkundige 
rijkdommen der verschillen
de eeuwen, 'heeft veel op
gang gemaakt. Hetzelve is 
in het Hoogduitsch en En-
gelsch vertaald. De schrij
ver overleed tèPézenaSt den 
12 April 1760. 
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AAB. -rr Zie 

KAANTHUS. — 
THUS. 

CAAB. 

Zie CAAN-

KABEI. {ADRIANUS VAN DKR) , 
'een schilder, en"graveur op 
het kasteel van' Rijswijk, 
bij 'iGraven/icïge, in 1631 
geboren , en te £yo» in 1695 
overleden, bezat vele be
gaafdheid in hét schilderen 
van landschappen en zeege-
zigten, welke hij met beel
den en dieren in een en goe
den smaak- geteekend, ver
sierde. 

KAHLEU (WYG'AND of Jo-
'AHNES), een Luthersche god
geleerde , te Wolmar, in het 
landgraafschap Hessen-Cas-
>el, in 1649 geboren, was 
hoogleeraar in de dichtkun
de, in de wiskunde en in 
«e godgeleerdheid te Rin-
teln, en lid van de maat
schappij in Göltingen. Hij 
overleed in 1729. Men heeft 
'an hem eèn aantal Disser-
tationes juvenile*, over god

geleerde en wijsgeerige on
derwerpen, gezamenlijk in 
2 dl.n in 12«mo uitgegeven, 
Rinieln, 1710 — m i . 

KAÏN, eerste zoon van ADAM 
en EVA, werd op het einde 
Van het eerste jaar der we
reld geboren , en legde zich 
op den landbouw toè. "Wijl. 
hij het benijdde, dat de of
feranden van ABEL, zijnen 
broeder, door den Heer wer
den aangenomen, terwijl de 
zijne door Hem verworpen 
werden, zoo benam hij hem 
in het jaar 130 der wereld 
het leven (zie ABET.). Door 
wroegingen verscheurd, vree-
zende voor zijn eigen leven, 
was KAÏN op het punt, om 
zich aan de wanhoop over te 
geven; God verwaardigde 
zich, om hem gerust te stel
len en veroordeelde hem tot 
een rondzwervend en voort-
vlugtig leven op de aarde. 
Hij begaf zich naar het Oos
ten van Eden, alwaar hem 
een zoon geboren werd, HE-
NOCH genaamd, wiens naam 

dA*> ?e artikels, tot het plan van dit ^ j " * * » 3 J ? f r 
°nder deze letter niet gevonden worden, zoeke men onder C. 

welke 
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hij aan een e stad gaf, wel
ke hij aldaar liet bonwen; 
hetwelk niet moeijelijk is te 
begrijpen, indien men de tal
rijke nakomelingschap in aan
merking neemt, die een lan
ge levensloop aan dé aarts
vaders gaf. Men beschouwt 
gewoon Jij k KAÏN als verwor
pen; intusschen is de hei
lige JoANNES CHRYSOSTOMUS 

van gevoelen , dat hij boet
vaardigheid heeft gedaan voor 
zij hén broedermoord en er 
vergiffenis van heeft beko
men. 

KAÏN. — LEKAIN. 

KAÏNAN, zoon van ENOS, ' 
vader van MAtAMëii, over-
1 eed in het jaar 2769 vóór 
J . ,C> in den ouderdom van 
1510 jaren. — Er is eëh an
dere KAÏNAN geweest, zoon 
van ARPHAXAD, en vader 
van, SALAJ omtrent wien 
de geleerden niet overeenko 
men. Deze ARPHAXAD word t 
noch in den Hebreeüwschen 
tekst , noch in de vulgata 
((JEN. Jill.) gevonden, maar 
men leest hem in de zeventi
gen , en bij den H . L U C A S I I I . , 
36. Qui f uit Sa/e, qui f uit 
Cainqn , qui fuit ARPHAX-
&n. Verscheiden schrift-
verklaarders zijn van gevoe
len , dat hij niet in de oude 
exemplaren der zeventigen 
gevonden werd, dat hij" er 
naderhand door den misslag 
«er afschrijvers in geslopen 
i s , en dat hij van daar door 
«enen anderen misslag in 

den tekst van den H. LU
CAS is overgegaan, waarin hij 
tot dus verre niet geweest 
was. Dit is het gevoelen van 
CORNELIUS a LAPIDE , en van 
pater PÉTAU. Mirum videri 
non debet, zegt deze laat
ste , si CAïiïAsr nomen est 
LXX. corrüptis libris in E-
vangelinm LUCJE redundas-
se suspicemur. In eene uit
muntende verhandeling over 
het geslachtregistervanJE' 
svs CHRISTUS, neemt pater 
POUSSINES hetzelfde gevoelen 
aan: Quis nescit' Testamen* 
turn. JYovum librorum om-, 
nium frequentissime fnüse 

, descriptum f (tuod ergo as* 
sneti editiohi , X.XX jnm 

mendosm semidochGractt-
Had déscriptionem Evange* 
Uorum accederent, resiiiu-
efe, èt ipsis quidem vide-r 

batur omnUssum LvcAM no
men non dubitavernnt, W<f 
kallucinatio aiictoriiatis 
eruditee auctoritatem Aabnit, 
nt in omnes brevi codices 
nlgaretur, si tamenin<,om-
nes. Men kan ook raadple
gen USSERIUS , en pater brRiF" 
P E T , die over dat onderwerp 
verhandelingen hebben in het 
licht gegev,én. 

KAÏPHAS,hoogepriesterdet 
Joden, na SIMÓN, veroordeel-
de JESUS CHRISTUS ten dood, 

werd door ViTEtwüS f%Qr 

zet, én bragt zich zei veni, 
zegt men , uit wanhoop om 
het leven. De evangelist Jo-
ANNES merkt op, dat, *ƒ»» 
toen h|j het pnregtvaardigP 

i t ' 
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vonnis* tegen JESUS CHRIS-* 
TUS uitsprak, hij als hpo-
gepriestér der Joden,;•• eenè 
soort van ingeving: had, die 
hem eene zeer groote en eer
biedwaardige waarheid deed 
zeggen: E'xpedit vobis ut 
unus moriatur homo pro 
populo , woorden , waarvan 
hij in geenèn deele den wa-
ren zin begreep. 

KA&PI (GËÓRGE) , te T#r-
nau f in Hongarije, in 1570, 
uit eerie oude familie gebo
ren, wees het proostscbap 
van Strigónia van de hand , 
om jesuit te wöïden, pre- > 
dikte niet roem te Weenen,.< 
onderwees de godgeleerdheid 
te Olmutz, en liet het col* 
legie te Presburg • bouwen , 
alwaar hij den 20 October; 
1634, om zijne schoone hoe
danigheden en zijne deug
den , algemeen betreurd , o-
verleed. PETRUS PAZMANN , 
kardinaal en aartsbisschop 
van Strigónia of Oran ^wijd
de hem éène Lijkrede toe. 
Men heeft- van heb: 1.° den 
Bijbel, in het Hongaarsch. 
vertaald , Weenen,; 1622, in 
rol» — 2.° Leerreden, in het 
Ho.ngaarach, Presburg,1631, 
"i Jol, en verscheiden ande-
». werken, die in hand
schrift zijn gebleven. 

n H ^ A K P (VV*IM,EM), een 
«ollandscheschilder ,teAm-
*1erdam in 1630 geboren * 
0*erlederi iri 1693, was de 
Kweekeling van H. POT. Zij-
De gewone onderwerpen wa-

ren vazen," welke hij met 
de meeste zachlhéid, en ee-
hen . buitengewonen glans 
schilderde. JVlleri vindt vele 
zijner stukken in Holland 
en :in Vlaanderen : de meest 
bekende zijn een door mid* 
den gesneden meloen, een 
biddend huisgezin, de boter' 
hamster, het binnenste vafo 
eene keuhen: deze laatste 
schilderij is in, het museum 
van het Louvre, 

KAI.II..—- Zie PATRONA. 

* KALKAR (HENDRIK VAN) » 
een beroemd Karthuizer, oor«<; 

spronkelijk van Kalkar, in 
het Hertogdonj Kleeft hij 
werd JEGER bij genoemd étt 
was in het jaar 1328 gebo
ren. In JFrainkri/'k gekomen 
pijnde, studeerde hij te Pat 
f ijs, alwaar hij den docto
ralen hoed ontving. In de 
eeuwen van onwetendheid be
schouwde roeh hem als een 
wonder van kunde. Deze 
goede naam Verwierf hem 
een Domheerschap inde kerk 

, van SAINT-QEQUGÈS van Keu* 
len. Hij had reeds den ou
derdom van 37 Jaren be
reikt toen hij de orde der 
Karthuizers 'aannam; hij 
bekleedde in dezelve de 
voornaamste Waardigheden en 
werd prioor te Arnhem, rec
tor te Roermond en prioor 
te Keulen én te Straats
burg. Om eindelijk eene 
wijze verbetering in de kloo
sters van zijne orde tot stand 
te brengen, doorreisde hg 

http://Kai.ii..�
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in hoedanigheid van tiisitor, 
Frankrgh, Engeland en 
Duitschland en stierf in den 
geur van heiligheid in het 
jaar HOS , in den ouderdom 
van 80 jaren. Hij liet ver
scheidene werken, in hand» 
schrift na, waarvan de vol
gende de meest bekende zijn: 
I.° Eene Kronijk de ortuac 
progressu ordinis Curtusi* 
ensis. Men leest aan het 
einde van het werk deze 
woorden: Bcriptum anno 
1398 circa festum B, JOA. 
BAPT. De schrijver volgt in 
dit werk de overlevering van 
de wonderbare bekeering van 
den heiligen BRUNO , zoo als 
men dezelve vindt (zegt hij 
zelf) in het Speculum kis-
toriale van broeder VINCEN-
TIUS DE BEAÜVAIS, Deze 
Kronijk in het Karthuizer 
klooster van Keulen geschre
ven , werd er bewaard» en 
men bewaart dezelve nog in 
de Bibliotheek van Straats
burg , in de verzameling der 
Brieven van KALKAU. — 2.° 
Chronica priorum Cartusies 
majoriSy het opschrift voe
rende: Compilata hcec sunt 
ab HBNRICO BE KALKAflSub 

anno 1398 circa festum B. 
JoANNfS BAPTIST^. — 3.° 
Epislolcs rarce ad diversos. 
Deze Brieven handelen groo
tendeels over ascetische on
derwerpen en bevatten de ja-
ten 1370 tot 1407. PETRUS 
CANISIUS maakt melding van 
KALKAR in zijn Ouitsch Ma-
tyrologium onder het rubriek 
van den 25 December. Men 

spreekt er ook: van in de 
mengelingen van.; BONAVEN-
TURA n'ARGONNE. KAIiKAR 
wordt onder het getal der 
Schrijvers geteld aan welke 
men deJYavolging van J. C. 
heeft toegeschreven. 

? KALKBRENNER (CHRISTI-
AAN), een beroemde Duitsche 
componist, werd teManden, 
in Hessenland, en 1755 uit 
eene Joodsche familie gebo
ren ; na lessen van den be
roemden hoogleeraar BACH te 
hebben ontvangen, en na 
vroegtijdig aan de kapel van 
den keurvorst verbonden te 
zijn geweest Toegaf bij zich 
in 1778 naar Berlijn, en 
werd achtereenvolgend ka
pelmeester van de koning"1» 
en van prins HENDRIK, broe
der van FREDERIK HM die 
hem tot bestuurder van het 
Italiaansch tooneel dier stad 
benoemde. Hij componeerde 
verscheiden opera"s, onder 
anderen &a Weduwe van Ma-
labar, DBÜOCRITÜS, df 
Vrouw en het Geheim. «8 
gaf ook eene Verhandeling 
over het accompagnement in 
het Hcht. In 1796 verliet hn 
Berlijn, reisde door DmJscA-
land, ItaW m BrankrtjA, 
vestigde zich te Partjs, en 
werd bij de akademie van 
toonkunst aangenomen. »U 
gaf aan dat tooneel Or-ïMP'̂ » 
dat niet veel Opgang '••&***' 
te. CENONE, dat niet onge
voerd werd, SAÜ& , *>°- J 0 £ 
enz. HIJ overleed dert *w 

Augustus 1806, en heeltan-
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dere Wérken nagelaten, zoo 
als: Verhandelingen over 
den tegenzang, volgens het 
stekel van RICHTER, en eene 
Geschiedenis der Toonkunst, 
Parijs, 1802, 2 dj.» in 8 V 0 , 
die door, de,kenners op prijs 
wordt, gesteld; maar hij heeft 
aan dezelve al de uitgebreid
heid niet kunnen geven , 
waarvoor hij dezelve vatbaar 
oordeelde» ,,' 

!•!*•..,KAIiKREÜ3?IÏ ; (J?REDERIK 
A.noiJF3 Graaf van), Pruis* 
sisché veldmaarschalk, ,in 
1737 te Eisleben geboren; 
van M) n e : j eugd af to t den 
militairen stand, .bestemd ̂  
onderscheidde hij zich ;reed,s 
vroegtijdig; gednrende..''dön 
Zevenjarigen oorlog, Was hij 
adjudant-generaal van prins 
HENDRIK van Pfwissen, en 
kon zich verzekerd houden v 
dat zijne talenten veel bij
droegen tot de voordeelen, 
toenmaals door zijne Iandge-
nooten behaald. In 1789 werd 
hij tot bevelhebber van het 
PoolscheJeger benoemd. Hij 
verzette, zich tégen den oor
log, welken men Frankrijk 
Wilde aandoen; en ofschoon 
dezelve tegent zijnen raad 
We™ verklaard, "streed hij 
daarom niet te min dapper, 
'"L"e:veldslagen van 1792, 
J793 en 1794. In dit laatste 
J^r maakte hij zich meester 
Van de stad trier : er' on> 
S,?ïl„en hieruit hevige ge
schillen tusschen dien veld-

Yi»6" <ïe Oostenrijkscho 
**U. DEEIO W 

officieren, die hem verweten, 
dat hij zocht, om de magt ' 
van het huis van Oostenrijk 
te vernietigen J maar deze pn-
regtvaardigë beschuldiging) 
werd roemrijk wederlegd, 
door eene Memorie, Welke 
hij in dien tijd in het licht 
gaf» om zij n gedrag te ont
wikkelen en te regtvaardi-
gen. In 18()5 tot bevelheb
ber van het in I'ommeren 
verzamelde Pruissische leger 
benoemd, werd hij inl80G? 
gouverneur van Dantzig:en 
TAornt, daarna al gein e en-
inspecteur der Pruissische 
ru i.terij, £ en kolonel: en chef 
der :i,dragcmders_; van de, ko
ningin» In hetzelfde j,öar 
verliet h,ij Pomwieren, om 
zich naar Saksen to begeven » 
ten eind9 de troepen niet het 
gropte; Praissische leger te 
verenigen. Na den slag van, 
Jenaj voerde, hij het bevel 
over een gedeejte Van, het 
reserveleger ; hij .,,;vejrzocht 
alstoen vruchteloos, bij "BO
NAPARTE r omi oenen wapen-
stilstand{ van .zes ': jveken i 
daar hij denzelven niet 'bad 
kannen verkrijgen,f trok hij 
op Brnnswijk aan, en ver
dedigde kort daarna Dantzig t 
dat door den maarschalk I<E-
PÈVRE belegerd werd. Den 
27 Mei 1807, zag hij zieh 
genoodzaakt, om eene capi
tulatie te sluiten, waarbij 
hij verkreeg, dat de bezet
ting niet krijgsgevangen znu-
de zijn. Den 24 Junij daar
opvolgende, on der teeken de 
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foij ook voor zijnen soüve-
réio» het vredesverdrag; Van 
HitsiU De graaf van KAMT-
REUTH was in 1810 gou
verneur van Berlijn'-, toen hij 
door den koning van Pruis-
sèn naar Para's werd ge-
zon deij , om NAPOLEON bij 
gelegenheid Van zijn huwe
lijk met MABIA LOÜÏSE geluk 
<ê wen sch en. Bij zij n© t e 
rugkomst werd hij gouver
neur van Bres/au, en ïn 
1814 met' het bestuur' van 
het groot-hertogdom War~ 
söhan belast. -Hij overleed 
te • Berlijn, den 10 • Jariij 
1818, in den ouderdom van 
82 ja ren , en na eene mili
taire loopbaan van 67 jaren 
ie hebben afgfilegdV \ 

•\EttïtA AT (A BRAHAttl VAN)» 
een HolJandsche schilder en 
beeldhouwer, te Dordrecht', 
den 7 October 1643geboren, 
overleden in 1721 , beoefen
de de beeldbouwkunde bij 
de broeders JÜMILIETS en $A-
MijEi. HOT of HtiPPB, waarna 
hij zich bijzonder op de schil» 
derkunde toelegde, en zich ; 

in de bloem- en frui (stuk
ken onderscheidde. — Zfjn 
broeder en kweékeling BA
REND VAN KAJMIAAT, den 28 
Augustus 1650, te Dordrecht 
geboren , volgde later de les
sen van AiiBERT Kuip, dien 
bij gedurende ëenlgen tijd, 
vooral jn het schildeten van 
jaarden in het klein , waar 
deze in uitmuntte, wijde 
navolgen- Later heeft hij j 
zich vooral door gijae Land. I 

schappeè en Rijn-Geïigten 
beroemd gjemaakt, 

KAliTEYSEN(HEXDRIK), eelt' 
Dominikaner, op eèn kastel 
bij Coblentz' van adellijke 
ouders geboren, ivèrscheen 
met i'oem in de kerkverga
dering van Bazel» Hij we-
derlegde er mét nadruk, in 
1433 de Böhèehische ketters. 
Later werd hij aartsbisschop 
van Drontheim in Noorwe
gen en van Cëmrea, Déze 
prelaat begaf zièh op liet 
ëin de zijilèr dagen V in bet 
predikheeren-klooster te Co* 
bkMt-% alwaat' hij den 2 
October 1465 overleedi E* 
bestaat nog van hem eene 
Ver handeling, welke hij itf 
de kerkvergadering van Ba-
télvoordroeg, óver de wijze i 
öm het woord Gods te ver
kondigen. Hij was een der 
wërkkiamste mannen zijner 
o r d e . • •"-••'•' \ 

KAMKI. — Zie KANG-HI. 

JKAMPEN (JOANNES VAN) , m 
Over-iJgtel, in de omstre
ken 'der stad Kampen, in 
1490 geboren .maakte gröote 
vorderingen in de beoefening 
der Grieksche, Latijnsche 
en Hebreen wsche talen, ei» 
was gedurende verscheiden 
jaren, hoogleeraar in het He' 
breëiiwsch te heuven. Van 
daar reisde hij door een groot 
gedeelte van Europa r «f 
pest maaide hem te '&W' 
burg\ den 7 September 153» 
Weg. Wij hebben van hem J I« 
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Eene Hebreeuwse fte Spraak-
Aunst, in het Latijn, onder 
verschillende titels gedrukt, 
P4rys, 1520 en 1533,XeM* 
,<oén,] 1-528." Dezelve4s zeer 
•methodisch , en van de ver
velende beuzeUngen ont
daan f \yaa rvan al d egen e , 

. welke; later in het licht zijn 
verschenen >. als ware het 
overyloeijen. a-, 2.° Omschry-
ving-en verklaring; der psal
men,, vpjgens 4? Hebreenw-
sche, waarheid y in het La
tijn. Waarvan er in de zes
tiende, eeuw; een aan tal ui t-
gaven zijn in het lïcrijt ge-> 
geven,vt©;Lyon,3 te Jfarijik,'• 
te Antwerpen, te•Siraats-
biirgrte $azeL Dezelve is 
in Jiet Fransch,inhet,Hoog-
en Nederduitsch 'en..in het 
Erigelsch vertaald; men hééft 
bij eenige dezer uitgaven, 
eene omschrijving /van den 
EccleHastes, yan den zelf
den: VAN KAMPEN, gevoegd. 
Dez? schrijver heeft den let
terlijken zin van de meeste 
der psalmen zeer wel be
vat, en een gedeelte der 
daarin voorkomende moeije-
iijkheden, z e e r gelukkiglijk 
verklaard. 

. KAMPEN (JAKOB VAN), een 
«er hoofden van de vveder-
doopers, die zijne gedrogte-
"jke dwalingen in de AV-
derlanden zocht te versprei-
den. BeRoto zegt, JAN VAN 
HEIJDEN, koning dier bloed
dorstige sekste, benoemde 
nem in 1534 tot bisschop van 

W 

Amsterdam, en .liet JOAN-
NES VAN i GELEEN met hem 
vertrekken, met den last, 
om die stad en geheel J2<?/» 
tand, , aan het koningrij k 
Sion te onderwerpen. De, 
uitslag bekroonde hunnen 
ijver niet. Daar de zamen-
spanning, welke GEMEEN ge
vormd had,. oni zij ne zending 
ten uitvoer t& brengen ont
dekt was\i zoo werd die aarts-
ketter nop eenen toren , waar
op hij te zijner verdediging,, 
de wijk genomen had, door 
een musketschot gedood; en 
GELEEN , die zich sedert zes 
maanden verborgen had ge
houden , werd eindelijk in 
een en hoop turf ontdekt, 
Zijn vonnis werd dadelijk 
uitgesproken ; na op het scha
vot / ten toon gesteld te zijn, 
werd hem de tong afgesne
den, tot straf der dwalingen-, 
welke hij had geleerd, en 
zijne regterhand viel onder 
de bijl, wijl hij'had her
doopt; eindelijk werd. hij 
onthoofd; men gaf zijn lig-
chaam aart de vlammen ter 
prooi, en zijn hoofd en zij
ne hand werden pp eene piek 
openlijk ten toon gesteld. 
Deze 'strafoefening was gru
welijk, maar de niet min
der gruwelijke wreedheden 
dier bloeddorstige sekte had
den er aanleiding toe gege-. 
ven. 

KAMPEN, — Zie CAMPEN 
(JAOOB VAN). 
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* KaWPPEB (ENGELBRÉCHT), 
' een geneesheer en -reiziger , 
1 in 1651 te Lemgo geboren.; 

Na achtereenvolgend , de ge
schiedenis, de talen, de na
tuurkundige wetenschappen ij 
én de geneeskunde aan de 

'beroemdste universiteiten van 
DuïtscKland en Rolland be
oefend te hebben, vergezel
de hij in Ï6S3 , in hoedanig
heid van legatie-secretaris, 
LoDEWÏjK FABRICHJS , die 
naar ''Moskan enhpatian ge* 
zonden werd: in het volgen
de jaar begaf hij zich «laar, 
Hoildndsch -Indië, bezocht 
tnet eene Nederlandsche vloot " 

"•-Gelukkig-Arabië, het rij k 
vanMongol, Ceylon, Ma~ 
•-labo-r, Sumalra, dè golf van 

' Bengalen > Stam en Japan, 
waarin hij ten gevolge Van 
omstandigheden doordrong, 

-te midden van welke hij als 
arts , groote diensten had be
wezen. Toen hij in 1693 te 
Amsterdam was teruggeko
men , gaf hij een belangrijk 
werk in het l ich t , ten titel 
Voerende: Abmnitatum ex~ 
pUcarum politico-physico-
mediearnm fasciculi V., enz. 
Lemgo, 17 Ï2 , in 4.to ; di t 
Werk, waarin de schrijver, 
«éne 'uitgebreide geleerdheid, 
eri^eerie tijzondere begaafd
heid om te schrijven aan den 
•dag legt, is zeldzaam en ge
zocht: KSMPPKU had den doc
toralen hoed te LeijdenonU 
vangen, en was lijfarts van 
^en_gr«af van Lippe m z i } . 
" e J»m»l»e. Een vroegtijdige 
*>od, in i n e voorge l i j , 

- K A N . 

belette hem , die werken in 
bét licht te geven i welke hij 
in gereedheid had gebragt': 
zijne 'handschriften werden 
verkocht. HANS SIOONE,' die 
dezelve koch t , 1 liet door 
JoANNES G A S P A R D SCHEÜCH-

ZER, alles wat Japan be
treft , in het * Ehgéisch ver
talen , en gaf deze vertaling 
onder den titel van Geschie
denisvan Japan , Londen, 
1727 , 2 dl.h in fol. in het 
licht; Dè oorspronkelijke 
Hoogduitsche tekst werd voor 
de éérste maal'- te Lemgo, 
in 1777, 2 dl.n in 4.» ge
drukt. De geleerde LANGI.ÈS , 
die iri dit onderwerp een ge« 
zag i s , stelde het groooiste 
belang in dit werk» hetwelk 
hij boven allen Jdf verheven 
hield. 

KANDLÉR YJÓAIWES /'JöA1' 
CHIM) , commissaris Van hét 
keurvorstelijkë hofman Sak
sen , in 1706 , teSelingS'tadt, 
in Saksen geboren,,overleden 
in 177t3,Was de model-mees
ter van de porseJein-fabriek 
van Meissén. Hij muntte uit 
in dat vak. Men. heeft van 
hem een aantal stukken, 
door hem, of, volgens zij
ne teekeningen uitgevoerd, 
en men kan niets sierlijker 
noch schilderachtig zachter 
vinden. Hiertoe behooren, 
de heilige apostel PAV'VSSx 
van natuurlijke grootte; de 
heilige XAVERIÜS sternen-
de; de geeseling des Za
ligmakers; de twaalf apos
telen f een klokkenspel $ ge? 
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heel'van porselein; verschei
den kruisbeelden enz. [Hij 
werd doorkoningAüGüSTUs 
belast, om aan LODEWUKXV, 
een > allerprachtigst penant-
spiegel, met een e door hem 
vervaardigde lijst met kran
sen «tn verheven bloem werk 
versierd , ten/geschenke te 
brengen : men verzekert, dat 
dit werk zijn meesterstuk is,] 

KANG-HI of KlJANG-Hl I» ,,. 
keizer van Sim, klein-zoon 
van den Tarlaarschen vorst, 
die hetzelve in 1644 vero
verde , : [behoort tot het ge
slacht der Tehing olMand-
ohoux, dat nog tegenwoor
dig over dat uitgestrekte rijk 
regeert; hij werd in 1653 
geboren, uit eene; der vrou-
wen van den tweedeq rang. 
Van keizer CHÜN-TCHI. Bij 
was pas 8 jaren; oud toen, 
zijn vader in 1661 overleed, 
en̂  beklom den troon; maar 
Volgens de Sinesehe gebrui
ken werd het bestuur aan 
vier regenten toevertrouwd; 
toen een dezer j a a t s t e i n 1666 

overleden was, maakte d& 
*3jange KANG-HI, van deze* 
gelegenheid gebruik, om zelf 
J« tegels van den staat in 
handen te nemen, en bet 
JUK der drie andere tegen-
ten af ie schudden. De vorst 
regtvaardigde weldra .zijnen 
stap door gröote hoedanig
heden], Welligt dreef hij de 
Aziatische trotschheid en II 
pracht .te ver. Zijne nieuws-
Sl«ïighei(l kendegeeiie gren- " 

zen j hij wiMe zelfs die- dirr~, 
gen weten , met welke het> 
hem betaamde onbekend te-
blijven. Eens wilde hij zicta 
dronken drinken, om doo» 
zich zelven het uitwerksel-
van den wijn te kennen. In» 
tiisschen stellen ons de ge
schiedschrijvers, dezen vorst' 
als eenen wijze voor; maar-
om dien titel in S?'»atever«* 
dienen,: is, het genoeg niet', 
alle ondeugden te bezitten. 
Hij was de vriend- der* mis
sionarissen , en lietder Ghris~» 
telijke godsdienst, regj, we
dervaren r ja, vaardigde aelfs* 
te gunste^ derüelve," een be» , 
rceiöd edikt> u i t , hetwelk de-, 
grootste lofspraken, van dezer, 
Goddelijke religie, het l icht 
en den troost der. stervelin
gen bevat, en 3elfs diegene 
overtrof,, welk. een zijner 
voorgangers in 636, meer 
dan duizend jaren vroegen 
had ui tge vaardigd. Hij was 
bet, die op, dB Christelijke 
kerk van Peking^ diteigen-
hajidig geschreven opschrift 
deed plaatsen.,, hetwelk be
wijst, hoezeer het denkbeeld' 
van God bij alle natiën naauw-
keuriglyk hetzelfde is,.zoo» 
dra het bijgeloof en de har ts -
togten, hetzelve niet bene
velen :» AAN HET WAREGHOND-

> BEGINSEL AïiliER BINGEN. 
» Hel is oneindig goed en 
» oneindig regtvaardig; het, 
» verlicht en onderhoudt; 
» het regelt alles met een 
» verhevenst gezag en met 
» eene opperste regtvaardig» 
3 - - : . '."•.' • 
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» heid. Het heeft geen be-
» gin gehad , en het zal geen 
» einde hebben; het heeft 
> van het begin af alledin-
» gen voortgebragt; het is 
» datgrondbeginsel,hetwelk 
* dezelve bestuurt , en die 
» er dé wezenlijke Heer van 
> i s . " (Zie SAADI). Het is 
ten onregte, dat men hem 
beschuldigd heeft, dat ten 
gevolge eenerSinescheijdel
heid hij gewild zoude 'heb
hen i dat op de geographi-
sche kaarten, Sina in het 
midden der wereld zou wor
den geplaatst} deze belag-
chelijke aanmatiging is veel 
ouder. Pater MATTHEÜSRIC-
CI , had er zich reeds naar 
weten te regelen, in dekaart , 
Welke hij eene eeuw vroe
ger . aan keizer VANBI aan
bood. KANG-HI overleed in 
1722. .:'-. ' •.'• 

* K A N F (IMMANÜEE), een 
beroemde Pruissische wijs
geer , de Stichter van een 
meuw stelsel , waaraan RoY-
ER-CottAR» en COUSIN in 
Frankrijk, en KIKKER in de 
Nederlanden eeirigen opgan» 
hebben gegeven, en hetwelk I 
in Duitschland eenigen tijd 
dat van LEIBNITZheeft op-
g™»gaVwerd den 22 April 
J724, te Koningsbergen in' 
yuwen geboren: hij stam-' 
«e van eene Schotsche faroi-
„IJï' e n ZÜ" vader, vroe
ger korporaal in dienst van 

fan t ^ , ° e { e n d e het be™P 
van zadelmaker uit. De jon
ge KAN* o n t v i n z g „ J 

onderwijs in eene school van 
liefdadigheid; hij kwam ver
volgens in het collegie Fre-
dericianum, en daarna in de 
universiteit zijner geboorte
plaats. Eerst repetitor, 
daarna onderwijzer der kin
deren van eenen Geestelijke, 
werd hij in 1770 hoogleer-
aar der wijsbegeerte, In 
1786 bekleedde hij den post 
van rector der universiteit, 
werd in 1787 tot lid der aka-
demie van Berlijn benoemd, 
en overleed te Koningseer' 
ff en den 12 Februarij I8(M* 
De geschiedenis van zijn le
ven is geheel in dievanaij-
ne werken bevat; wij «allen 
er drie zeer onderscheidene 
tijdvakken in opmerken; liet 
eerste gedurende hetwelke 
hij zijne opvoeding yolbragt; 
in weinige jaren doorliep hij 
met eene onvermoeide vlijt, 
bijna het geheele gebied der 
natuur en wiskundige weten
schappen : 'het tweede, waar
in hij zich met den meeste» 
roem met het onderwijs der 
na tuur- , s terre- , werktuig
en aardrijkskunde ende wijs
begeerte', bezig hield: het 
derde, dat van 1781. dagtee-
kent , en waarin hij zicfruit
sluitend op de wijsbegeerte 
toelegde: alstoen schreef hij 
over die wetenschap, en bragt 
de werken voort, die zijnen 
roem bevestigd hebben. "«" 
ze werken zijn talri jkitot 
de zelve behoo'ren: ï.p * * « 
der rëinen Vermivft• (Cri-
tiek der zuivere rede),* &.e 

uitg., Leipzig, 1799, i"8*™ 
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«— %° Grundlegungder H$it-
ien{Gr&7idslagen der zeden),. 
Riga, }7b&. -r- 3.°, Meta-
physischen Anfangègründen 
der ISatur wissenschaft (Bo-
vennatuurkundige grondbe
ginselen der, natuurkunde), 
Riga, 1786. — 4.° ISfitik 
der praklischen Wernunft 
(Griliek der beoefenende re
de.) — 5.° Rritik derVr-
theilskraft (Gritïëk degóöri 
deels'vermogens), Berly'n, 
2.e uitg., 1-799> waarin hij 
voornamelijk over het schoo-
ne handelt', r— 6»? Mataphy-
sischen Anfatigsgricnde der 
Rèehtslehre (Bovènriatuur~ 
kundige grondbeginselen der 
regtsgeleerdheid),; Konings
bergen, 1797. — 7^'Meta' 
phy sischen Anf^ngsgründe 
der Tugendlehre (Bovenna* 
tuurkmidige grondbeginselen 
van de leer der deugd), Ri
ga, 1797 r enz. enz. »In deze* 
schriften , zegt een onpartij
dige schrijver, verliest zich 
KANT inverstrooidheden, en 
in eene duistere en- onbcr 
paalde ideologie. Sommigen 
bewondereb hem, anderen 
beklagen zich.'» dat hij door 
«e godsdienst te willen ver
klaren , dezelve vernietigd 
heeft; dat zijne; zuivere re
de, en zijne cHtisehe rede, 
«iets anders zijn dan het 
Deïsmus \ dot de schrijver , 
«oor het christendom enkel 
als zede^jk té beschouwen, 
duidelijk genoeg te kennen 
seeft, dat hij de geheimen 
«eszelven niet erkent; dat ! 

• . • • • • • - • - . , : - . W 

hij vaft ImW: CJHRÏSTÜS .éënv 
denkbeeldig wezen, maakt -* 
dat er in dit stelsel „noch. 
gebeden, noch offeranden »,, 
nocht plegtigjbedén noqdig, 
zijn, enz. Voor het overi-i 
gfüf is deze gebeele theorie? 
zoo verward ,, dat zijne lcerr-
iingen getwist hebben, qm 
te weten, welke de leer van* 
hunnen meester was. ScilEt»-
iiiNG en FICHTE beweren de*. 
zelve tót volkomenheid .ge*-'' 
faragt te hebben * KANT ha* 
hep. enkel op den; \veg.ge
holpen ; zij vlei] en ziph jjvait 
zicli hooger te hebben, ver-y 
heven- Zij hebben ieder hun^ 
ne school, en men twist ook*, 
om te weten, wat zij gedachü' 
hebben; zoo Veel prijs heb-, 
ben zij er op gesteld, om-
begrepen te worden» Inlns» 
schen is deze raadselaphtige-
leer aan verscheiden hooge--
scholen van buitsckfanfi 
aangenomen., en men heeft 
veel voor en tegen dezelve 
geschreven. Het schijnt;n.iH,. 
dat dezer voortgang van hefr 
Kantismm heeft bijgedra
gen, om de godsdienst in1 

})mtachlan4 te, versterken•.*. 
de opgang der zuivere rede" 
onder die hoogleeraars en-
onder hunne kweekelingeo;, 
heeft integendeel 4en;voort
gang van den geest de~s on-
geloofs bevorderd." Bij deze-' 
zoo gematigde beoordeeling,. 
WÜien w^ eenige niet «eer 
verdachte aanmerkingen over 
den Koningsberger wijsgeer 
en zijne leer voegen. De-
1 . ... 
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zelve zijn oos verschaft door 
eenen schrijver, die zich bij* 
na openlijk een voorstander 
van het Criticismus verklaart: 
na de ideologische 'denkbeel
den van KANT verheven, en 
allo pogingen in het werk te 
hebben gesteld, orn te be
wijzen, dat dezelve buiten-
genteen gunstig zijn aan hét 
denkbeeld van God, uitstrek* 
kende, om de zedelijke op
voeding van het menschelij-

• he geslacht, te besturen en 
te ondersteunen, en dat KANT, 
nooit de mogelijkheid of de 
Waarschijnlijkheid eener ö« 
penbaring geloochend hééft. 
» Intusschen, voegt hij er 
hij, moet men zich evenzeer 
Verwonderen als bedroeven , 
van in zijne werken het be
wijs aan te treffen ,- van zijne 
afkeerigheid, om den bo-
vennatuurlij ken oorsprong 
des christendomd aantene-
m e n . . . . . . In zijne Rrilik 
der reinen Vernunftt betwist 
h | j , aan den physico-theolo-
gischen bewijsgrond, voor 
het bestaan van God, alle 
bewijzende kracht . . . . Kort 
voor zijnen dood ondervraagd, 
over heigene, wat hij zich 
Van het toekomstige leven 
beloofde, antwoordde hij, na 
eenige oogenbiikken nage
dacht te hebben; Niets be-
paalds. —-' — Ik heb niet 
het minste denkbeeld van den 
toekomstigen staat, had hij 
vroeger op eene dergelijke 
»an hem gerigte vraag ge
antwoord. Een andermaal 
verklaarde h(J «ch voor eené 

soort vatt «lelsverhuiziDg»"' 
Dezelfde schrijver ontveinst 
niet, dat eene talrijke me
nigte* • 'JKA-JJT,' beschuldigt, 
» yan éène barbaafsche term* 
nologië geschapen, van zon
der noodzakelijkheid nieu^ 
wïgheden ingevoerd te heb
ben , jzich daarbij voorfae-
dachtelijk in eene bijna 
ondoordringbare duisterheid 
wikkelende; van ongerijmde 
of noodlottige stelsels voort-
gebragtï van de onzekerheid 
omtrent de ernstigste belan
gen der mehschheid vermeer
derd te hebben j" 'Van door do 
begoocheling der begaafd
heid, de jeugd van grondi
ge studiën i terug te hebben 
gehouden; van door zijn o-
vertreffend idealismus, zijne 
gestreng naar grondbeginse
len handelende leerlingen, 
de eene tot het volstrekte 
idealismus, de andere tot het 
scepticismus, nog andere tot 
eene nieuwe'soort van spi-
nosismus, allen eindelijk tot 
even zoo noodlottige ais on
gerijmde stelsels geleid te 
hebben." Indien de werken 
van KANT, met betrekking 
tot de godsdienst gevaarlijk 
zijn, zijn zij zulks welligt 
nog meer voor den geest, 
die licht zoekt, in de na
tuurlijk duistere vraagstuk
ken der bovennatuurkunde. , 
KANT is , volgens de eenpa
rige getuigenis van al dege
ne, die hem beoefend; heb
hen, de duisterste vart alle 
wijsgeerenj zijne terminolo' 
gie is zoo nieuw eh welligt 
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«!oo zonderling, dat men al- | 
vorens 'KANT te lezen , zijn 
woordenboek moet leeren. 
Hét schijnt, dat alle nieuwe 
sekten vreezen, van begre
pen te zullen worden, in on
ze dagen hebben de Sïnt-
Simonisten, én hunne uie-
éêAitigevsdePhaiaïlsterïsten 
varf den heer JFÖURRIER, de 
Kantisten nagevolgd: hunne 
taal is even zoo onverstaan
baar.' Wat voor het overige 
het denkbeeld wezen moge* 
dat men van de werken van 
KANT koestert, men kan zich 
echter niet onthouden' van ;fè' 
aeggen , dat' hij zich gedö-
rende zijn géheele leVën, 
door zijne deugden, zijne 
regtschapenheid en de ge
strengheid zijner zeden on
derscheidde. , 

• • • • . • ' . • > , ' • 

t KANTKtAAR (JACOBWS) , 
een Nederlandsche geleerde» 
redenaar en dichter," 'werd 
«en 22 Augustus 1759 te 
Amstetdam geboren. Na zij
ne protestantschó godgeleerde 
studiën, eerst' té Amsterdam 
en daarna te Leijden met lof 
Volhragt te hebben, werd hij 
eerst té Westerwoude in 
Moordïïolland, en in 1783» 
te Almelo, in Over-Usel als 
predikant beroepen. Hier 
toonde hij zulk een ijverige 
voorstander van de toenma
lige vrij heidszonen të zijn, 
«?t hij in 1787(, bij de Pruis
ische tusschénkomst gera-
* e n vond, om van zijne be
lening afstand te doen. Nu 

bragt hij verscheiden j a r en , 
zop te Amsterdam als te Ram-
pen in de vreedzame beoe
fening der letteren door. Ee -
nige jaren achtereen was hij 
de redacteur en voornaamste 
bewerker van het beoordeë-
lend letterkundig tijdschrift: 
Vaderlandsche Bibliotheek 
van weienschap, kunst en 
smaak. In 1791 behaalde 
hij bij hét lieijdsohe taal- en 
dichtiieVend genootschap , 
Kunstwördt door arbeid ver
kregen den gouden eerpen-
hing'j door eëne Verhandel 
ling over het herdersdichtV 
in 1813 in het 2e dl. van de 
Werken der Hollandschë 
maatschappij van fr&tiije, 
kunsten en wetenschappen 
opgenomen. ' In 1793 sprak 
hij als voorzitter der maat
schappij tot nut van het al
gemeen, eene redevoering u i t : 
Over den invloed der ver-
iichtingop het lot der vrou
wen en op het huwelijksge
luk, d i e , vooral ook na de 
uitgave van zijne Lofrede, 
öp zijnen vóorïhaligen leer
meester, den hoogleeraar H. 
A. SCHUMENS , hem roemvol 
als redenaar bekend maakte. 
.Van 1793 tot 1796, gaf hij 
met den beroemden dichter 
KHYNVIS F E Ï T Ö , in 3 stuk
ken in het licht: Bijdragen 
ter bevordering der schoone 
kunsten en wetenschappen>, 
herdrukt, te Rotterdam, in 
1825. Tijdens de omwente
ling van 1795, werd hij ver
kozen, om, wegens;de pro-

i i , 



mum ff.. JÊIÊ—ÉLm4£^ -u bssïir^wfe"" 

346 K' fA 'M, 

vincie Overijssel ter eer-; 
ste nationale vergadering op-
tetreden., waarin hij zich door 
zijne, mannelijke weispre
ken d heid; onderscheid de. In 
1798, aan de staatszaken* 
onttrokken j rigtte hij te, 
's Gmvenhage een bankiers-! 
kantoor op, hetwelk hij na, 
verloop van 12 jaren, om 
herhaalde aanvallen van be
roerte , weder moest laten 
varen. Nog in 1810 en 1811 
gaf hij met den hoogleeraar 
M. SiEGENBEEK, het letter
kundige tijdschrift Euterpe 
in het Jicht, waarin van hem, 
zeer belangrijke bijdragen 
voorkomen. Na nog eenige. 
jaren te Amsterdam, in stil
le afzondering geleefd te heb
ben , overleed hij den 7 Ju-
Jij J8

r
2 1» op zijn buitenver

blijf Landwijk , in de nabij
heid van Zwolle* 

K,INTEM1R#: 

Min. 
Zie CANTB» 

KANÜT of KNOET, bij ge* 
naamd de , Qroote » koning 
van DenemarAetï. — Zie JË»» 
WUSD I I . 

KANUT1 of KNOET IV. , 
(fTeïY^),Ikon ing van jDe-
nemarken, broeder en op
volger van HARAtDlV., be
klom den troon in 1080, en 

werd gedood in defcerkvan 
d.en heiligen ALBANUS der 
stad Odensee, op het eiland 
Fwien, volgens het meest 
waarschijnlijke gevoelen, in 
1086, Zijn ijver (•*} voor de 
godsdienst, 'die de oorzaak 
van zijnen dood was, ver« 
diende hem den naam vaii 
Martelaar, » Zijn ijver, 
zegt een nieuwere schrijver, 
voor de voortplanting van het 
Christelijke geioof, de zorg. 
Waarmede hij te werk ging , 
om verscheiden kerken op 
te bouwen en ,te herstellen j 
z | Jn e geestdrift opl de ge? 
regtigheid uit te oefenen, 
eene aanhoudende oefening 
der Christelijke deugden; da 
goede orde, welke hy zich 
beijverde, om in het koning
rijk daartestellen, na daar
toe zelfs , door de regeling 
zijner bedienden het vobi> 
beeld te hebben gegeven * 
dit alles schijnt hem door 
de godsdienst te zijn inge
geven » en verhief hem tot 
eenen grooten Heilige, ter
wijl zijne overige hoedanig
heden 'hem tot eenen grooten 
vorst verhieven. Want hij 
bevrijdde Denemarken van 
de invallen der Semben, Est-
en Koerlanders; hij herstel
de de veiligheid der scheep
vaart, door de sseerobvers 
met den dood te straffen; 



K.>A;N. — • K ;ft:P.- • * % : , 

hij. vergaf den vreemdelingen 
niet meer dan zijnen eigen 
onderdanen, indien zich een 
derzelven aan diefstal of 
moord* niogt hebben schuldig 
gemaakt; hij herstelde de 
straf der wedervergelding, 
oog voor oog, hand voor 
hand. Hij had maatregelen 
genomen, om het koningrijk 
Engeland te heroveren, een 
ontwerp, dat zijn broeder 
OJMTÜS deed mislukken. Om 
kort te gaan, het geregt was 
in Denemarken nooit met 
meer naauwkeurigheid ' e n 
met meer nadruk uitgeoe
fend." (Hist.duDanemarc, 
door DES ROCHES 2fi d.1 blz. 
249). iEtiNoTnus- heeft zijn 
leven beschreven, Koppen-
hagen, 1657, i n 4 . » As-
BREAS ANGELETTI heeft ook 
in het Italiaansch het leven 
van denzelfden üeilige za-
mengesteld. Er zijn eenige 
andere vorsten van dien naam 
geweest, onder anderen, een 
zoon van ERICH. den .Goede, 
koningvan Denemarken, den 
7 Januarij 1130 vermoord, 
en mede in den rang der 
martelaren geplaatst. 

•KAPNION,— Zie REÜCHMN. 

KAPOSI (SAMÜEI.) , in flon* 
8**"$% geboren y reisde ter 
uitbreiding zijner kundighe
den door Duiischland, Hoi-
fonden Engeland. Meteen 
buitengewoon' geheugen be
gaafd, leerde hij in zeer 
korten tijd het Grieksch en 
"°* Hebreeuwsch. In zijn 

vaderland teruggekeerd zijn~, 
d e , werd hij te Aloa Julia? 
tegenwoordig, Rarlsbiirgitot; 
hoogleeraar in de heilige 
Schrift benoemd, en over
leed in 1713, in eenen niet 
zeer gevorderden leeftijd. 
Men heeft van hem: 1°, JÜfe-
inoriale Heóraïcum, Colos* 
war, 1698, in,8»vp;en Vtrechtx 

1758. Uit zijn kunstmatige 
verzen, welke de regels der 
Hebreeuwsche taal bevatten. 

— 2.° Breviaritim biUicum% 

Coloswar, 1699; en ver
scheiden andere werken, in 
handschrift. . r ,•',,.. • 

KAPRIANI (STEPHANUS) , in 
1714, te JSfeit'Hosseli een 
vlek in Hongarije geboren, 
begaf zich in 1729 onder 
de Jesuiten, onderwees de 
geschiedenis en.de gewijde 
welsprekendheid aan de uni
versiteit van Cassovia, en 
maalde zich bekend door: 

verscheiden werken, waarin 
geleerdheid en de vurigste 
vaderlandsliefde uitblinken. 
Want het is voornamelijk aaft 
de poging, om de geschrif
ten en gedenkstukken, wel
ke Hongarije beroemd heb
ben gemaakt, , aan de ver
getelheid te onttrekken, dat 
hij zijne nasporingen en zijn 
nachtwaken toewijdde. Öij 
had met ongeloofelijke moei
ten, eene zeer kostbare ver
zameling van boeken, hand
schriften, oude handvesten, 
en munten verzameld, alle 
geschikt, om over de jaar* 
boeken desser dappere en 

http://en.de
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edelmoedige natie licht te 
verspreiden; Hij bediende 
zich van dezelve, om een 
aantal schriften, betrekke
lijk dit .onderwerp in het 
licht te geven, .onder welke' 
men onderscheidt: Hunga~ 
ria diplomatica temporis 
M&vniM DE HVNYAD , Re
gis üungari&\ Weenen, 
1767 — 1772, 2 dl.n in 4.» 
Nog heeft men van hem: 
1.° De elóquentia sacra ge
neratim, Cassovia, in 8.v° 
—• 2.° De -elóquentia- sacra 
speciatim, ex veterum ac 
recentiorum preBceptionibtis 
adornata, Cassovia, in S.vo 
— 3.° Eëne uitmuntende 
Verhandeling over de wezen* 
Mjh.4 tegenwoordigheid van 
JESVS CHRtSTüS in het 
R, Sacrament des Altaars, 
waarin hij de Calvinisten door 
deze tweeledige bewijsrede 
(dilemn'a) in het naauw 
brengt: Vel CHRISTUS est 
in Eucharistia, vel non est 
Deus» In de daad, de be
wijzen der beide waarheden 
zfjn dezelfde, en degene, 
die de eerste verwerpen, 
kunnen zonder ongerijmdheid 
de tweede niet aannemen; 
eene reden, waarom hét Cal
vin istflus alom in Socinia-
nismus ontaardt. (Zie ]LEN-
TUiUS , MELANCHTHON, S E R -
VET, VonsTius). Hij is in 
net begin van 1786 'overle
den. De ijver voor de zui
verheid des gelooft-, voor 
het onderwijs des Christen 
volks , de openhartigheid en 
de maatschappelijke hoeda-
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nigheden van dezen achtens-
waardigen man, evenaarden 
zijne vlijt en ikunde^ 

KARA-MEHEMET ,Turksche. 
bassa, deed zijnen moed uih 
blinken bij de belegering van 
Kandia, van .Kaminiech en 
van Weenen, en onderscheidt 
de zich in het gevecht te 
Choczim, Na in 1684 met 
het bevelhebberschap van 
Bude bekleed te.zijn, bood 
hij eenen bevvonderenswaar» 
digen tegenstand »an de Kei
zerlijken; maar hij overleed 
gedurende het beleg aan de 
gevolgen van eenen slag des , 
kanons, welke hij ontving» 
terwijl hij op de wallen be
velen gaf. Kort tevoren, 
had hij 40 Christen slaven, in. 
tegenwoordigheid van eenen. 
officier doen ombrengen,die; 
hem van wege den prins KA-
REI. van Lotharingen, was.« 
komen uitdagen., om zich 
overtegeven: eenegruwc 
daad, die zijnen geheelen 

..roem bezwalkte. 

KARA-MUSTAPIIA. — Zie 
CABA-MÜSTAPUA. 

* KARAMZINE (NICOUAS 
MICHAEKOWITZ), geschied
schrijver van hét Kussisch6 

keizerrijk, staatsraad, groot
kruis der St- Anna-Ord&i 
ridder van Si* Wladimir* 
lid der Russische akademie, 
werd den 1 December .1765* 
uit eene adellijke familie, 
in het gouvernement, van. 
Simbirsk geboren; hyivol» 
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bragt uitmuntende studiën, 
'en trad, nog jong zijnde, 
dëglöopbaan der letteren in , 
door gedichten, die een e 
levendige en schitterende 
-verbeeldingskracht verraad
den* In 'den «aderdorn van 
24 jaren, ondernam hij eene 
reis doos Duitsefila?id, Zwit
serland, Frankrijk én En
geland, Na • in elk dezer 
landen dé beroemdste irtan-
nen in •.; het vak Van letter
kunde - te hebben bezocht, 
en vooral iii^Zwitserlaüd, 
BONNETï'deh schrijver der 
Zielsverhuizing en andere 
wérken, welke hij wilde ver
talen, gaf bïp ie "Brieven 
Van eenénRussisó'/ièn Rei* 
'ziger in het licht ;, die met ] 
'geestdrift ^onthaald werden, 
verscheiden uitgaven beleef
den, en in hèt flóogduitsch 
Vertaald werden. Zijne G^-
schiedhundige Herinnerin
gen > op den- weg!van Mos-
kau naar Trottzd (een oud : 
klooster in de omstreken"van 
Moskau),j zijrie MARTJU , : 

zijne PÖSSADNITZA (vrouw 
Van POSSADNICK), eerste over-
heidspersooh der republiek ! 
van Novogorod olie Onder
werping van Novogorod i NA~ 
THALiA) dochter van eenen 
oojaard, en verscheiden an
dere voortbrengsels van den ; 
eersten rang, vermeerderden 
•jijtien roem, en bewezen , 
"at hij het jRussische onrijm :• 
t ot volkomenheid had weten 
te brengen, en aan hetzelve 
eene bevalligheid te geven, 
««e mon in geene der schrij

vers aantreft, die liem zijn 
voorgegaan. Eedacteur van 
verscheiden dagbladen zijn
d e , zoo a l s , Ie Courier de 
VEurope, waarvan hij de' 
grondlegger w a s , de yldMtV 
4es , Aglaê, scheen hij zich 
uitsluitend aan werken der 
'Verbeeldingskracht te heb
ben toegewijd» Keizer AJJEX-
ANDER benoemde hem tot Ge
schiedschrijver des Rijks, 
én belastte hem met het 
schrijven der geschiedenis 
vata Rusland. Na veertien
jarige nftsporingen en vJijtige 
Werkzaamheden, gaf KARAM-
•ziNE, de acht eerste dèelen 
•zijner Geschiedenis ïo ' he t 
licht; die eenen levendigen 
indruk verwekten 5 niet al
leen in Rusland:, maar in 
geheel Europa .'3,000 exem
plaren der eerste uitgave, 
werden in 28 dagen ver-

.. Icocht. Dtt werk laat niets te 
II wenschen over, met betrék-

.king tot de zamenstelling, 
de bijzonderheden en den stijl: 

tt -het moet zijne plaats inne« 
il men naast de meesterstuk

ken , der nieuwere geschied*, 
schrijvers. Ihtüsschen bood 
eene dergelijke onderneming 
meer dan eene moeijelijkheid 
aan; want tot düs verre had 
men die beginselen der Rus
sische jaarboeken, als te dor 
beschouwd, om beoefend te 
rworden* Ongelukkiglijk bleef , 
deze geschiedenis onvoltooid. 
Terwijl hij er aan werkte, 
gevoelde KARAMZINE zich door 
de vermoeijenis uitgeput: 
Keizer NICOMAS , die de wel-
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:WÜlen.dheid van "zijnen broe* 
dep voor dien schrijver ge
ërfd had, spoorde 'hem, bij 
eené ukase van, den 25 Mei 
1826 aan, om, in .eene f e -
inatigder ^ Juchtstreek / zijne 
gezondheid te gaan herstel? 
len , ; eq-: maakte henï>tevens 
bekend;, dat eene jaarwedde 
van 50,000; roebels, wederf 
keerljjk op zijne, vrouw -en 
op5 zijne kinderen , heni werd 
toegestaan; als eene beloóning 
voor zijne . werkzaamheden » 
en aijne verkleefdheid aan 
den overleden. vorst» Het 
Journal' des. OêtfMg van den 
27 Junij 1827, heeft ditkei-
szerlijk bevelschrift in" zijn 
geheel medegedeeld.; maar 
KARAMZINE had zelf van dit 
voorregt geen nul; Want hij 
overleed den 22 Mei (3 Ju
ni j )1826. : De Geschiedenis , 
van KARAMZINE is in het 
Ji'ransch vertaald,! de negen 
eerste^ deelen door de hee-
ren S T . THOMAS en JAÜF-
FRETJ 1819 en volg,; de bei
de andere door den heer Dï-
VOPP, tegenwoordigen staats-
raad en kamerheer van den 
keizer van Rusland. KARAM.-
ZINE heeft een aantal wer
ken in het licht gegeven , 
waarvan e r i n 1801, 1815 
en. 182Q* teMoskau drie 
volledige uitgaven zijn in 
hot licht verschenen;'onder 
dezelve onderscheidt men 
eene Verzameling aan gees
tige verhalen} waarvan er 
Üeü ( i O T , u ' > door <Ien 
transen vertaald i s ; ver-

scheiden Verhandelingen het 
Pantheon der Russische 
schrijvers; het Pqntkeon 
der vreemde letterkunde* 

KA REL MARTEI, , \ zoon van 
jPipra VAN HERSTAL, en van 
eene bijzitALPAiDAgenaamd, 
werd[door deiAustrasiërs in 
715 als hertog erkend, $rf-
genaam ? van de dapperheid 
van zijn' vaderjzijnde •» sloeg 
hij CHH,PERÏCH 'jjii,, koning 
van Frankryh^in onderschei-
.d'ene.'*- gevechten;, en stelde 
•in" zijne plaats eenen her-
senschiinniigen koning Cio-
TARius " ï V"; genaamd. JVa 
den dood van dezen CJE.QÏ*» 
mus riep hy^CHî PERlCHuM: 
Aquitanië i werwöarts hij de 
i-vlugt- genomen had, tecug 
en s tel de z ic.h , te vreden zijp 
grodt-.hofmèèster te zijn. Hij 
wendde vervojgens zijnewa-
pens tegen de Saksers.,1 en 
Sarracenen. Deze laatste 
werden in hef jaar732, tus-
schen Tours en Poitiefs, 
volkomen geslagen. Men 
streed een'géheelen dag , de 
vijanden verloren 375,000 
man; ABDERAMUS, , hun hoofd 

-werd gedood , en .banne le
gerplaats geplunderd, Men 
zegt, dat doordeze overwin
ning, KAREL. den toenaam 
van MARTEI. verkreeg i even 
alsof hij zich van eenen ha
mer bediend had, om deze 
barbaarsche volken *e ver
pletteren; maar dit is eene 
van alle grond ontbloote ver
klaring. MARTEI, is hetzelf
de als M A R T W U S , en men 
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fcent.de gö3sdvrKcht; die de 
Franschen toenmaals voor 
den ; EL MARTÏNÜS hadden. 
De naam Van M A R T E L , Was 
daarenboven éèhe aan de fa* 
inilieder PIPSN'S eigen haam, 
Wijl de twee eèrstè hertogen 
nan welke dè Aüstrasiërs dé 
•zorg toevertrouwden, oifi dei-
zelve te besturen bloedver
wanten waren •", en : dat de 
eerié PiPTfiSï»:. en dë andere 
MARTEÏ,genoemd werd» lïaftr 
hunne stróöpérijen steédö ïn 
L&nguedoc ïeni~Pröiiënee'\ 
Voortgezet vter/dëh, -verjoeg 
hen de overwinnaar geheel 
en a l , en heroverde die.ste
den waarvan zij zich in Aqki* 
tatiië, meester gemaakt had» 
den. > KAttÉ** legde geenszins 
de wapens nederV hij 'wend
de, dezelve tegep; de oproe-
rige Vriezen , won dezelve j 
voor den staat en ! de go.ds* 
dienst, en vérëénigde hun 
land met de kroon. THÉODO-
BICH III,.koningvanFrank-
*&k, m 737 overleden zijn
de, ging da overwinnaar on
der den titel van hertog der 
Franken,' zonder dat er ee-
nen niéuwen koning benoemd 
werd, voort te regeren. Hij 
oveHeed in 741; de geeste-
télijkheid verloor veel onder ; 
dezen veroveraar. Hij ontnam 
aan dezelve hunne goederen, 
«e H, BóNifeieiüs, noemde 
hem de vernieler derkloot-
*e r*, én zegt 4 dat hij aan 
ee*en sehnndélijketi dood, 
enn^ lange folteringen oiser-
leed. Misschien zou men 
tte'« in een zeker opzigt 

kunnen verontschuldigen, 
uit hoofde van omstandighe
den , waarin hij zich bevond^ 
om de oorlogen v die hij tegen 
de Sariwcenen inofist voeren, 
en, om het gedrag der bis
schoppen , die,: door een' over
dreven ijver, de herderlijke 
bedieningen vergetende', om 
de barbaalsche ^volken ge
wapenderhand te verdrijven > 
zich in zéker .oözigt zei ven 
va'ft."d e hei 1 ige waardigheid 
beroofde , die hunnen 'per» 
SOön , en^ hünnë bezittingen 
beveiligde. Een oordeélkun* 
dige geschiedschrijver heeft 
regt gehad van te zeggent 
» Dat door het gebruik der 
kerkelij ke, goederen, tot zélfs 
loffelijke einden , doch ver
schillend van derzelver bei 
stemming, de kennissen 
verward, de grondbeginsé-
en vernietigd of verminkt, 
de grondslagen der staatkun
de , en des bestunrs ge
schokt werden.?' 

KAREÏ, de Groote of K A 
KEL 1.» zoon van ;PiPYN ko
ning van Frankrijk., vol-» 
gens het -meest algeweene 
gevoelen te - Salzburg, een 
kasteel in Opper-Bey eren 
in het jaar 742 geboren* 
hoewel eenige «eggen» dat 
hij te Jupille, bij Luik en 
anderen, maar zonder grond, 
te lngelheim geboren is.: Na 
den dood van zijnen vader 
viel hem Neüstriè', Bour-
gondiê'en Aquitanië ten deel, 
en na dien van CARLOMAN 
zij n brdeder, in 771, werd 
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hij als koning van de ge-
heele Fransche monarchie 
erkend. Zijne eerste krijgs-
Verrigtingen waren tegen Vio-
NALDÜS , hertog van Aqui-
tanië, d i e , monnik gewor
den zijnde, zijn klooster ver
l i e t , om zich aan hét hoofd 
van eenige oproerige troepen 
te plaatsen. Hij werd ge
slagen en gevangen geno
men ; KAKEL de Grooté* be
sloot vervolgens om zijne 
Lotharingsche onderdanen in 
veiligheid te stellen tegen 
de beleedigingen der Sak
sers , woeste en wilde vol
ken , die sedert langen-tijd 
invallen in Germaansen Gal' 
iie deden, er alles te vuur 
en te zwaard Vernielden , er 
de inwoners uit weg voerden 
die zij tot de slavernij dwon
gen» Hij trqk tegen 'hen op ; 
versloeg hen-,. en nam hun
ne beste vesting in , die E-
resburg• % een kasteel bij Pa-
derborn gelegen, was.-, deed 
het garnizoen over'de kling 
springen , slechtte den tem- » 
pel van den beruchtén afgod | 
•IRMINSÜI. , en vergaf aan het 
overige vans de natie. Ter
wijl hij een. teugel aan de 
losbandigheid der Saksers 
•trachtte- te stellen., riep Jt^ 
/*ê' zijne hulp. in. OESinERi-
Vs, koning der Longobar-
den, verwoestte het stadheu-
derschap van Ravenna, en 
den Kerkelijhen Staat. K A -
BBÜ • trekj •. tegen hem op» 
maakt hem in Pavia krijgs-
geva„g e n . e n v o bij den 

* u e ï VaI> koning der Fran-

ken , die van koning iet 
Longobarden. De overwin
naar bevestigt de gift apn 
den paus van ;het gtadhou-
derschap.;; Naauwelijks was 
de overwinnaar der Saksers 
verwijderd, of deze volken 
namen de wapens weder op, 
en begonnen, de verwoestin
gen op nieu.vy; KAREÏ. komt 
aansnellen., slaat hen en ver
geeft hun nogmaals» Hij be
gaf . zich Vervolgens naar 
Spanje, om IBIN-AT.GRABiin 
Saragossa te herstellen. Hij 
belegert PatopetuiiQ , maakt 
zich meester: van Jiet graaf
schap; Barcelona'•; maar zijne 
achterhoede wordt te ,Ron-
cevau/jc y .door de Arabieren 
en de Gasconjers verslagen» 
en hij verloor i in dien slag 
ROWJSD , zijnen gewaanden 
neef;, zoo beroemd in de pUr 
de romans. De /Safascrs, al
tijd onrustig en vaardigvOm 
hunne verbindtenissen té 
schenden, hadden andermaal 
va" de afwezendheid van 
KAREI, gebruik gemaakt, om 
hunne verwoestingen voort 
te zetten , en .hadden alles 
zonder onderscheid van ou
derdom , noch geslacht, van 
Dtiitz tegen over Keulen tot 
aan Coblenlz, te vuur en te 
zwaard verniel^.. KAREI. ver
sloeg dezelve op nieuw, en 
de Saksers vraagden ander
maal, om vergiffenis. Hij 
verleende hun dezelve, en 
liet hun geestelij keil na» ..önV 
hen in de Christelijke gods
dienst te onderwijzen, over
tuigd dat z d k s het krach-
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tigste middel was * öiriti' 3e 
woestheid, van die natie te 
verzachten. WITTEKIND j die ; 
veel invloed op deze volken , 
had, wikkelde dezelve we
der in een oproer; en dit \ 
was het zevende, waaraan zij 
zich. schuldig maakten. Toen 
KUIEI, dus zag, dat hij niets 
door zachtheid won, besloot 
hij hen gestreng te behande
len, wijl hij zich verbeeldde, 
dat hij énkel door dit middel ; 
de rust zijner volken kon ver
zekeren. Hij liet 4500 derge
nen, die tegen dé trouw der 
eeden, onder de \Vapens wa
ren gevonden, het hoofd af
bouwen. Hij betuigde, ver
volgens aan'dë Sgksérs t dat 
het niet dan niet leedwezen 
was, dat hij hun bloed deed 
stroomen , dat hij hunne na
tie niet wilde vernietigen , 
«at hij hun gaarne den vrede 
zoude verkenen, indien hun
ne opperhoofden, die terug 
geweken waren, met hen» 
over den vrede wilde komen 
onderhandelen. Hij gaf hun 
Zelfs voor de zekerheid vart 
minne personen, gijzelaars, 
"«ontving dezelve met goed
heid, bewoog hen, door zij
ne zachtmoedigheid, tot h'et 
Jj-VWtendom , had het beste 
<jeel aan de bekeering van 
<len . beroemden WITTEKIND; 
«? «e met de hulp van der» 
Je,,igen Stoel, elf bisschop
pen m hun land aan, liet 
I n v°Igens hunne wetten 

tivüni en , i e t hun de zoe"' 
'gneden des vredes smaken. 

Het is met regt, dat de be
roemde l" MARQÜARB FREHER 
hem noemt: Muliarum fè-
rocissimarum gentium non 
tam domitorem quamemél* 
litorem 'et instiintorem. » Hij 
Wilde 'ditmaal, zegt de heer 
DE CA BRTJÈRE, aan de SakserS 
gëene genade geven, dan op 
voorwaarde, dat zij Chris
tenen werden. Dit gedrag, 
eèh godsdienstig vorst waar
dig, is niet minder, éVn 
verlicht vorst waardig.' De 
SakserS, woeste en wilde 
volken» kenden nog maar 
énkel de ondeugden der na
tuur, en kweekten gëëne 
deugden der zamenleving aan. 
Hunne GpdsVëreering, even 
zoo ruw als hunne zeden, 
rigtteti zich tot afgoden, 
welke zij ntet menschenbloëd 
besproeiden, eene vvreede bij-
geloovigheid, welke uit hun 
wild karakter ontstond en 
hetzelve versterkte. Men 
kon dezelve niet bedwingen , 
dan door hunne inborst te 
verzachten , en het behoorde 
aan de godsdienst, om déze 
onbuigzame geesten te bui
gen. De verandering in d© 
zeden, die sedert de ver
kondiging van het Evangelie 
had plaatsgehad, waarborg
de den goeden uitslag vaa 
de onderneming, In de daad , 
over welk Christen volk men 
zijne oogen werpe, men zal 
zien, dat het geloof van J« 
C. dezelve minder wreed 
heeft gemaakt." Maar dit 

. js juist hetgene, wat dehe-
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dendaagsche wijsgeeren zoo 
zeer misnoegd maakt. Indien 
KARÉii,«?e Groote van zijne 
«i!ïgt enkel gebruik had ge
maakt , om de Christelijke 
godsdienst, -overal waar zij* 
ne magt zich uitstrekte, uit 
te roeijen, bestaat er geene 
lofrede, die hij van hunnent 
wege niet zoude ontvangen , 
maar wijl dié vorst van zijn 
gezag, van zijne veroverin
gen enkel gebruik maakte, 
in zoo ver als dezelve bij
droegen , om het rijk des 
Christendoms op de bouw-
vallen d«r afgoden te vesti
gen , is het geenszins te ver
wonderen , dat hij een der 
registreeksche voorwerpen 
der beleedigingen van de met 
het Christendom strijdende 
secte zoowel als van de ver-
foeijelijkste en.kwaadaardig-
ste lastering i s . liet is al
dus , dat VoijTAiRE niet ge
bloosd heeft, hem de oprfg-
tirig van de Geheime Regt' 
bank van Westfalen toe te 
schrijven , terwijl al de ge- , 
schiedschrijvers, van de Hsts \ 
tot omtrent de 14de eeuw ? het 
diepste stilzwijgen over den 
oorsprong van dit regtsgebied 
in acht nemen , terwijl die
gene, welke over de ge
schiedenis van Saksen in de 
10,e II,e e n I2,e eeuwen 
gehandeld hebben, er geen 
woord van spreken, en dat 
men in de uitgebreide ge
schiedenissen geen spoor van 
een dergelijk geregtshof 
vindt. (Zie MAXMILUAN I . j , « 
• Kerst," z e g t do heer Rï- J 

GOIETJ DE JUVIONV , » eerst 
na het ontoereikende der' 
middelen ingezien te heb
ben , welke hij in het werk 
had gesteld , om de voorde 
onderwerping zeer ongezcg-
gelijke Saksers, tot bet ge
voel van pligt te brengen, 
was het dat KAREtrfe Groptet 
in 789, de beroemde capita» 
laria de partibus Saxonia,'. 
door BALUSIUS aangehaald, 
uitvaardigde, door welk be
velschrift hij de doodstraf 
uitsprak, tegen degene» die 
afvailig werden , of zich aan 
eenige misdaad, of eenig 
vergrijp tegen de godsdienst, 
den openbaren vrede, of de 
aan de vorsten verschuldig
de getrouwheid zouden schul
dig maken. Dat men alle 
wetten, in deze Capituhria 
Vervat, onderzoeke, onder 
andere dié van welke Vot.-
TAIRE misbruik maakt,; pm 
de .gedachtenis van KAREI. 
den Groote te onteeren, en 
dat men volgens de zeden 
der achtste eeuw, endege
beurtenissen , welke deze 
strenge wetgeving hebben 
voorgeschreven oordeele, of 
deze wetten wreed en bar-
baarsch kunnen worden ge
noemd. Wat zouden «ij , n 

dergelijk geval gedaan heb
ben, die, der menschheid 
zoo toegenegene, den konin
gen zoo vijandige, die zoo 
verdraagzame filozofen, die 
aan alle wereldburgers toe
roepen ; Gij zijt vrij! e18 

zich niet verwaardigen, om 
zich in do eeuw en het land 
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te verplaatsen, waarvan zij 
t(e geschiedenis schrijven', 
die de zeden en gebruiken 
der oude voJken volgens de 
onze; de inzigten der groot» 
ste vorsten der middeleeu
wen, volgens de staatkun
dige stelsels beoordeelen , 
welke zij zich zelven ge
vormd Hebben ; die oorzaken 
vooronderstellen, om denaau-
Welijks bekende uitwerk
selen te waarderen; wier 
verbeeldingskracht eindelijk 
de hersenschiminige taferee-

ilen schept, welke zij .ons 
onder de qogen stellen, en 
ten opzigte van welke, zij. 
zich uitputten in valscherede-
neringen en nuttelooze over
wegingen? Wat zouden die 
vervelende pedagogen van het 
jnenschelijke geslacht gedaan 
nebben, indien het mogelijk 
Ware geweest, dat een hun
ner zich in de plaats van 
iUREi, den Groote hadde be
vonden? Gelukkiglijk be
stonden zij niet.» KAREL, 
meester van Duitschland, 
frankrijk en Italië, trok 
in zegepraal haar Rome,liet 
zich door LEO III., in het 
Jtfar 800 tot keizer van het 
Westen kroonen, en ver
nieuwde het rijk derCassARS, 
m 476, in AüGUSTutusuit
gestorven. Men verklaarde 
nem tot Cestar en Augtis* 
««»; kende hem de sieraden 
««f oude Romeinsche kei-
*«"-, vooral den keizerlijken 
ï ! » » ' t o e ' V a n Benevento 
;
rot *%o»«e, en van Bay> 

X 

onne tot in Bei/eren, was 
alles onder zijne magt. Dat 
men de grenzen van zijn rijk 
naga , men zal zien, dat hij 
geheel Gallië, eene pro» 
vincie van Spanje, het vas
te land van Italië', tot aan 
Benevento, geheel Duitsch-
land, de Nederlanden, en 
een gedeelte van Hongarije 
bezat. De grenzen zijner 
staten waren ten Oosten de 
Naab en het Boheemsch ge
bergte; ten Westen de Oce
aan ; ten Zuiden de Mid-
dellandsche Zee ,• ten Noor
den , de Oceaan en de Oder» 
Zoodra hij tot keizer was 
uitgeroepen, wilde IRENE, 
keizerin van het Oosten, 
met hem in den echt treden , 
ten einde de beide rijken te 
vereenigen; maar daar eene 
plofseJijke omwenteling deze 
vorstin van den troon had 
gebonsd, zoo verdwe«n de
ze hoop. Alom overwinnaar 
zijnde, legde hij zich toe;, 
om zijne staten te bescha
ven , herstelde hij de zee
vaart, bezocht zijne havens, 
liet schepen bouwen, vormde 
het ontwerp, om door mid
del van een kanaal, den Rijn 
met den Donaw te vereeni
gen, ten einde daardoor ge
meenschap daartestellen, tus-
gchen den Oceaan en de 
Zwarte Zee. Even zoo groot 
door zijne overwinningen als 
door zijne zucht voor de let
teren , was hij de bescher
mer en hersteller der laatste. 
Men hield voor hem eonfe-

2 f IV 
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renliënj die meft als de oor
sprong der Fransche akade-
miën kan beschouwen- Zijn 
paleis was de schuilplaats 
der Wetenschappen. PETRUS 
Van Pisa kwam uit Italië, 
ALCÜINUS uit Engeland, enz. 
alle werden met weldaden en 
yriendschapsbewijzen overla
den. KAKEÏI was te midden 
dier geleerden , juist op zij
ne plaats; Want hij was zeer 
ervaren in de talen, en voor
al in de Latijnscbe , die 
hij als zijne moedertaal meesr-
ter was. Op het einde van 
zijn leven , vergeleek hij de 
Latijnscbe vertaling der hei
lige Evangeliën met dé Sy
rische vertaling en het oor
spronkelijke (.irieksch, en 
maakte er verbeteringen in. 
"Volgens den geleerden LAM-
BKCIIIS bewaart men in de 
keizerlijke bibliotheek, te 
Weenen, het exemplaar eener 
verklaring van den brief aan 
de Romeinen, door zijne 
hand verbeterd. Uat de abt 
VELLY ons t na dit alles, nog 
kome zeggen, dat KARET, de 
Grooïe aclfs zijnen naam niet 
wist te schrijven. De kerk 
in Gallië heeft hem het Grè-
goriaansche gessang te dan
ken, hetwelk hij in dezelve 
Keeft ingevoerd , ' benevens 
de bijeenroeping van ver
scheidenkerkvergaderingen , 
en het stichten van vele 
kloosters. Behalve de school 
van Parijs, welke hij op-
rïgtte, bragt hij er derge
lijke in alle hoofdkerken tot 
«tand, en stichtte te Rome 

een seminarie. » Zijn voor
beeld , zegt een latere schrij
ver , bezielde en wekte alles 
o p , en iedereen hejjv.ercle 
z ich, om kundigheden te 
verzamelen. Deze naijver 
werd algemeen , en bevor
derde aanmerkelijk den voort
gang der studiën. Die der 
godsdienst vooral, welke men 
nit de bronnen der heilige 
Schrift, en de schriften der 
eerste kerkvaders moest put» 
ten, werd met den besten 
uitslag bekroond. Naar mate 
de waarheid haar licht ver
spreidde, bloeide de schoone 
letteren en de goede zeden, 
die er het gevolg van zijn« 
met te meer luister; want on
danks de goddelooze schich
ten , in onze dagen, door eene 
vermetele en valsche wijsbe
geerte tegen het Christendom 
gerigt, is dezelve . echter 
verpligt, om heimelijk te 
erkennen, dat het die hei
lige Godsdienst is, : welke 
ons door onze zeden te ver
zachten , aan de barbaarsch-
heid heeft onttrokken j welke 
onze geesten heeft verlicht, 
door onze rede te onderwer
pen , en welke de menschep 
vereenigt, niet door de ijdele 
en brooze banden eener opge* 
blazene weldadigheid (van 
welk woord tegenwoordig 
zoo veel misbruik wordt ge
maakt), maar door de,zoo 
zachte en zoo dierbare kluis
ters der liefdadigheid." Het 
is door eene overeenkomst 
met z|jnen naam, dat men 
den naam van Carolijnsche 
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hoekeni aan eene verhande
ling over de vereering der 
beelden gaf, waarvan de 
laatste uitgave is van Ila-
tiover, 173r, in 8.vo, on
der dezen titel: Angnsta 
eoncilh Niceni II. cénsv 
ra, Men weet, dat de va
ders van Frankfort bedro
gen werden , door eene on
trouwe en zelfs ketterachti-
ge vertaling der besluiten 
Van de kerkvergadering van 
JVicea, waarin men aan de 
heiligen dezelfde godsdiens
tige yercëring als aan de 
Godheid toekent r hunne dwa
ling is eene daadwerkelijke 
dwaling. Voor het overige 
zijn de Caroüjnsche boeken, 
waaruit men de geschiede
nis der kerkvergadering van 
Franfi/ort ontleend heeft; 
niets minder dan geloofwaar» 
dig, zoo als verscheiden 
Critici zulks bewezen heb
ben , onder anderen BEI^AE-
MINUS (Cbntrov. de Conc. 
h°' 2 . C, 8). Behalve de 
lapitülqria, waarvan de 
beste 'uitgave is van B A M -
» , Parijs, 1677, 2dl .« in 
tol. heeft men van KABEI. 
«e« Grootè eene Spraak-
kunst, waarvan men frag
menten "in dfr Polygraphie 
(geheime schrijfkunst) van 
1RiTBEivius vindt. Zijné wet
ten over de kerkelijke on
t w e r p e n , zijn vol wijsheid, 
Wen kent onder andere d ie , 

X 3 

welke deze godsdienstige 
vorst vervaardigde, out on
der de eenvoudige landbe* 
vyoners, de met eene heilige 
vrolijkheid vereenigde gqds-
vrucht te onderhouden. Hij 
wilde, dat zij, vooral des 
zondags* wanneer zij hun
ne kudden naar de weiden 
leiden, en als zij dezelve 
weder naar de stallen dre~ 
ven, de kerkgezangen zou~ 
den aanheffen, opdat ieder» 
een hen voor Christenen en 
godvreezenden mogt erken' 
nen. De Wettert, die hij in 
het burgerlijke gaf, zijn even 
zeer bewonderenswaardig, 
voor eehen tijd, dien het aan 
den .nieuvverétt fflozofen be
haagt niet den naam van dom 
te bestempelen, en waarin 
welligt meer ware wijsheid 
te vinden w a s , dan in den 

[/onzen. Hij beval, dat de ma
ten en gewigten, door zijn 
geheele rijk, op eenen ge-
lijken Voet zouden worden 
gebragt; hij regelde den prij's 
der stoffen en de Meeding 
zijner onderdanen, volgens 
hunnen staaten hunnen rang. 
Indien hij door zijn testa
ment beval, dat de geschil»... 
len der drie prinsen zijne 
zonen door de krais-proef 
zouden beslecht worden '(*)* 
moet men zulks daaraan toe
schrijven , wijl de genie niét 
altijd de overhand beeft op 
de gebruiken dei: eeuw; en 

<*) l>e kruis-pvoef caf aan denireuen der beide partijen ?ijne'znakv 

««*»«««*, die L t l a ^ s t zijne armen , I>« «IN va» krui» opBehp. 
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men moet bekennen, dat de 
hevige uitvaringen, welke 
de filozofen zich Wj deze ge
legenheid veröorloóven, ge-

, heel ongegrond zijn. »Der
gelijke gebruiken, zegt een 
gematigder schrijver, waren 
ongetwijfeld niet de vrucht 
eener diepe wijsheid , noch 
van een juist oordeel; maar 
Waren dezelve zoo dwaas als 
men zulks beweert? In die 
eenvoudige tijden, zeiden do 
Christenen geheel opregtelijk 
tot God: Heer , deze zaak 
is zoo verward, dat de reg-
terg zelve er niet het min
ste doorzigt in hebben / 

, Bron aller waarheid en regt-
vaardigheid, verwaardig Ü', 
het gebrekkige van hun Ver-, 
stand te vergoeden, en ons 
aan te toonen, aan welke 
*&«**** goede regtschuilt. , 
Wordt de regtvaardigheid 
eener zaak, wanneer dezel
ve zeer duister en ingewik
keld is , in den doolhof der 
nieuwere pleitgedingen , in 
dien strijd van tegen elkan
der aandruïschende grond
regels en grondbeginsels, in 
die ..menigte van de elkander 
Hervormende en wederleg-
gende uitspraken, steeds dui
delijker bekend, dan in de 
geregtehjke proeven onzer 
goede en een voudige voorva
derenJ-V Toen KAREh de 
<*roote zijn einde voelde na-
«eren, verbond hij LODEWIJK 

oltunTn z o o n ' d i e hem 
SI f' n,et zich ^ n het 
S 8 ' ? ' S"*hemdekei-

*erlyke kroon, m al zijnö 

overige staten, met uitzon
dering van Italië, dat hij 
voor' BEBNARD, den zoon van 
PIPÏN , behield. Hij overleed 
in het volgende jaar 814, 
en werd te Aken, met de 
sieraden van eenen boetvaar-
digen Christen, en die van 
eenen keizer en koning van 
Frankrijk begraven, en men 
vervaardigde voor hem dit 
korte grafschrift: » Hier ligt 
KAREL, groot en regtzinnig 
keizer, die het rijk der Fran-
schen roemvol uitgebreid, en 
hetzelve gedurende 47 jaren 
gelukkiglijk bestuurd heeft." 
Toen OTTO III. [983 -1002] 
zijn graf liet openen, nam 
men er diegene zijner sie
raden uit, welke de tijd en 
vochtigheid niet bedorven 
hadden , en dezelve maken 
nog tegenwoordig een gedeel
te uit van de schatkamer des 
rijks, voornamelijk zijne 
kroon, zijn sabel, en het 
Evangelieboek. PETRARCHA 
heeft in den 3.en brief van 
het . eerste boek, over dit 
graf aldus gesproken: Vidi 
Aquensm CAROLI sedem et 
in templo matmoreo veren-
dum barbaris gentibns se-
pnlcrum. De naam van de
zen wetgevenden overwin
naar vervulde de geheele aar
de. De vorst was gropt, do 
mensch was noggrooter. l>0 
koningin, zijne kinderen, 
Waren zijne eerste onderda
nen , de werktuigen zij«er 

magt en de voorbeelden der 
gehoorzaamheid. Hij stelde 
aulk eenen middenweg in de 
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orden van den Staat, dat de
zelve tegen elkander opwo
gen, en dat bij meester bleef. 
Alles was eensgezind door 
de kracht zijner genie; bij 
belette de verdrukking der 
geestelijkheid en der vrije 
Mienschen, door dëh adel aan
houdend van den eeneh togt 
naar den anderen- te voeren; 
hij liet aan denzelven den tijd 
niet om ontwerpen te vor
men, en hield denzelven ge
heel bezig met de zijne te 
volgen. Het rijk werd staan
de gehouden door de groot
heid van deszelfs hoofd. Qn-
afhankelijk heer sijner vol
ken zijnde, stelde hij er zij
nen roem i n , hun vader te 
zijn, en hij smaakte het 
Terinaafc', van te zien, dat 
hij er evenzeer door bemind 
als gevreesd werd. Noch ge-
duchter voor de vijanden van 
de godsdienst, dan voor die 
van den slaat zijnde, was 
«ij Jiteeds de geesel der ket
terij en der ondeugd , deijve-
ïigste beschermer, zoo wel 
ais de gehoorzaamste zoon 
en de milddadigste weldoe-
» « der kerk. Zijne zege
pralen waren voor'haar over
winningen , e n de zoetste 
vrucht, welke hij van zoo 
vele gevechten plukte, was 
n e t 4 ) t van J . C. te ver-
grooten, naarmate hij het 
?l)ne_ uitbreidde. Uigêbreid 
ï! z i

:)
n e ontwerpen , eenvou-

|K in de uitvoering, bezat 
"'«««and in hooger graad de 
KUiiat, ma <j<. gjuotste din* 

,. *. 
gen met gemak, eftde moeije-
iijkste met vaardigheid ten 
uitvoer te brengen. Hij door
kruiste onophoudelijk ssijfle 
uitgestrekt rijk, was nu op de 

, Pyreneën dan in Duitsch-
landden dan weder in Ita
lië, Eenige nieuwe schrij
vers hebben hem den bij
naam van den Groote be
twist, ongetwijfeld, wijl hij 
hun al te christelijk heeft 
toegeschenen; maar de bil—' 

; lijke geschiedschrijvers ko
mmen er alle in overeen, dat 
: niemand beter dan deze kei

zer verdiende den naam van 
: groot te dragen. Hij was 
• zacht en zijne manieren wa

ren eenvoudig, even als die 
der groote mannen. Gaarne 
ging hij met zijne hovelin
gen om. KAREÏ. de Groote 
is acht malen gehuwd ge
weest. Bij het leven van 
zijnen vader PIPYN , trouw
de hij met HIMILTRUOE. Hij 
leende vervolgens al te veel 
het oor aan de raadgevingen 
zijner moeder BEKTRADE, die 
hém van deze HiraiiiTRUDE 
deed scheiden , om zich met 
de dochter van DESÏDERIUS , 
koning der Longobarderi, te 
vereenigénJ maar eenige 
maanden daarna, door de 
vermaningen der prelaten van 
zijn rijk en van paus STE-
PHANCS bewogen, zond hij 
die vorstin naar Italiës 
en riep HHWIÜTRUDE te
rug. De. laatste overleden 
zijnde, trad hij in 773 .ii)« 
dèrmaal in dei» echt met 
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HlfcDEGAROE» EGINHART, die 
ons de- jaarboeken van zijn 
bestuur en het leven van 
dien vorst heeft geleverd, 
noemt de laatste vrouwen 
van KAREL den Groote, bij' 
zitten; op grond hiervan, 
hebben latere schrijvers dien 
vorst van ongeregelde zeden 
beschuldigd; maar zij heb
ben er niet op gelet, dat 
men dikwerf, door het woord 
bijzit, eene , zonder zeke
re formaliteiten , getrouwde 
vrouw verstond, d ie , uit 
hoofde van, de ongelijkheid 
van stand, en gebrek aan 
huwelijksgoed, van zekere 
voorregten verstoken w a s ; 
van daar, dat de kinderen > 
Welke uit die huwelijken ge
boren werden, van de opvol
ging in de staten huns va
ders uitgesloten waren. Men 
moer echter bekennen, dat 
men in dien tijd.eenige voor
beelden vindt, welke schij
nen te bewijzen, dat de on
verbreekbaarheid des huwe
lijks eenige verduistering had 
ondergaan: en het is op de
ze wijze, dat eenige schrij
v e r s , het aantal echtgenoo» 
ten hebben verklaard, welke 
die vorst achtereenvolgend 
heeft gehad, KAREI. bestuur
de zijri huis niet dezelfde 
wijsheid als zijn rijk. Hij 
Wist de meeste vóordeelen 
uit zijne domeinen te trek
ken , en gebruikte dezelve , 
om milde aalmoezen uitte* 
«eelen en zijn volk te ver-
«gten. KAHKÏ.had.groote en 
levendige pogen, een,vrolijk 

en openhartig gelaat, en een 
haviksneus. Eenige schrij
vers hebben eenen reus van 
hem willen maken, en dit 
is het, algemeen vooroordeel 
onder de bewoners van Aken. 
Men kan daarover zien de 
verhandeling van MARQUAUD 
FREHER, de Slatura CARO-
LT magni. EGINHART verze
kert dat zijne gestalte, hoe« 

|' wel lang, 'niet buitengewoon 
was: Statura eminenü qum 
tarnen jmtain non excedereU 
Hij droeg in den winter, 
zegt EGINHART , slechts een 
eenvoudig wanbuis , van ot* 
ter» of bever vel gemaakt, 
over een wollen, met zijde 
omzoomd onderkleed. Hij 
hing over zijne schouders 
eene soort van blaauvven man
tel; en tot schoeisel bedien
de hij zich van verschillen
de kleuren van linten, kruis-
wijze over elkander gewon
den. .De onwettige pauS 
PASCHAXAS UI . plaatste hem 
in 1165 of 1166 onder de 
heiligen. Hij is mede ge
canoniseerd door REINOUD, 
aartsbisschop van Keulen, 
en door ALEXANDER, bisschop 
van Luik, in, tegenwoordig
heid van keizer FREDERIK 
BARBAROSSA, die eenen magf-
brief uilvaardigde,, ter ver» 
heffing zijner overblijfselen* 
De wettige paussen hebben 
bestendig de vereering toe
gelaten, hem door de ker
ken van Aken, Reims, ••»»«" 
anen, enz. bewezen» **B" 
NEDiOTüS XIV. beweert, «at 
deze toegevendheid en dit 
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gebruik voldoende zijn, om 
de eerbewijzen te wettigen, 
welke de bijzondere kerken 
hem toedragen, en met éene 
zaligverklaring {beatificatie) 
gelijk staan. LODEWIIK•XI.' 
b^val, dat zijn feest op den 
28\Januarij zou gevierd wor
dend Jntdsscben draagt men 
op eenige plaatsen, zoo als 
te Metz, jaarlijks eene mis 
voor dè rust zijner ziel op. 
De landen, welke tegenwoor-
dig frankrijk en Duitsck-
land tot aan den Rijn uit
maken, zegt een beroemde 
geschiedschrijver, waren ge
durende bijna 50 jaren in 
rust, Italië gedurende 13. 
Sedert zijnes komst tot het 
rpsbestuui;,, geene omwen
teling in Frankrijk, gedu
rende dezelfde halve eeuw , 
welke daardoor eenig i s , 
geene openbare rampen. E-
GINHART heeft de geschiede
nis van dien vorst beschre
ven , onder den titel van De 
mta Caroli magni, waarvan 
er verscheiden uitgaven met 
aanteekeningen van verschil
lende geleerden bestaan.,. De 
«eer DE LA BRUÈRE heeft de 
Histoire de CHARLEMAGKE 
Kbesckiedenis van KABEL 
«™ Qroote), in 2 dl.n in 
J2.mo geleverd. Dezelve is 
verre te verkiezen boven die, 
we lkeGAMARD, erin 1782, 
* dl.n jn 8.vp van geleverd 
heeft. — Nog bestaat er ee-
«e geschiedenis van KAREI, 
«e« Qroote in het Hoog-
«wusch, door HKGEWISCH . 

welke mede in het Franse»; 
is vertaald, 1805, in 8.vo 

KAREI. I I . , bijgenaamd de 
Kale, zoon van JUDÏTHJ 
tweede vrouw van LODEWUK 
den Vrome; in 823 te Frank
fort aan den Mein gebó' 
ren, koning van'Ffankryk 
in 840, door den paus en 
het Romeinsche volk in 875 
tot keizer verkozen, werd in 
het volgende jaar gekroond. 
Het begin van zijn „.bestuur.. 
is beroemd door den slag van 
Fontenai'm Boiirgondië, den 
25 Junij 842 geleverd, waar
in zijne wapens, met die 
van LODËWIÏK van ; Beijeren' 
vereenigd,LoTHARiüs en den! 
jongen PIPYN, zijne broeders, 

( overwonnen. KAREI. maakte 
geen gebruik van zijne ze
gepraal. De vrede werd ge
sloten. Hij behield Aqtiiïa-
nië met Neustriè', terwijl 
LODEWUK Germanië, LOTHA-
RIÜS de oudste, ltaliëen den 
titel van keizer had. Een 
nieuwe oorlog kwam hem he-
zig houden. De Noorman-i 
nen hadden hunne invallen 
en verwoestingen begonnen^ 
KAREI. kwam hen met het 
goud in plaats van met het 
zwaard te gemoet. Deze den 
koning, die veeleer had be-
hooren te vechten» dan te 
onderhandelen, onwaardige 
lafhartigheid, veroorzaakte 
nieuwe sirooperijen en plun
deringen. Daar hij van den 
dood van ÏIODBWMK den Duif' 
ichef gebruik had willen 

'X 5 
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maken, en op zijne kinde
ren dalgene heroveren, het
welk hij in de laatste ver
deeling van Lotharingen had 
afgestaan, zoo werd hij door 
LODEWIJK, tweeden zoon van 
den overleden vorst, gesla
gen. Uit Italië terugkomen
de, werwaats hij eene reis 
had gedaan, om er den Oor
log in te verspreiden, over
leed hij te Brios en Bres-
sè, den 6 October 877. Men 
wil, dat een Jood , SEDECI^ 
AS genaamd, zijn arts en 
gunsteling * hem door vergif 
van het leven beroofde. Som
mige schrijvers, die onge
twijfeld meer op de magt dan 
op de hoedanigheden letten, 
welke de koningen vormen, 
hebben hemden bijnaam van 
Groofe willen geven; »maar 
de nakomelingschap, zegt 
een geschiedschrijver, heeft 
hem slechts KAREI. den Kale 
genaamd* Hij was in de 

'daadeen vorst met meer magt 
bekleed, d.an hij zulks ver
diende, gevoeliger voor de 
heerschzucht dan voor den 
roem, minder voorzigtig dan 
listig, gretiger naar verove
ringen, dan geschikt, om zij
ne staten te besturen en te 
verdedigen. Al het groote 
of zonderlinge, dat hij be
zat, is dat, in de afwis
seling van voor- en tegen
spoeden , waarin hij bijna 
zijn geheele leven doórbragt, 
hij veel beter de wederwaar
digheden dan het geluk kon 
dragen," Het is onder zijn „ 
bestuur, dat de groote Lee- II 

nen begonnen, tegen 'welke 
de nieuwere wijsgeeren zoo 
zeer hebben uitgevaren, doch 
die, ondanks derzelver gê  
breken, op verre na al de 
beschuldigingen niet verdie
nen, welke men in deze o-
verdrevene én baatzuchtige 
eeuw aan dezelve te last 
legt. (Zie BouiiAiNViMJEns). 
Frankrijk, door de burger
oorlogen verwoest, welke de 
kinderen van LODKWHK den 
Vrome onderling hadden ge
voerd , was de prooi der 
Noormannen geworden. Da 
Fransche hecren, verpligt* 
om zich, elk op zijn grond* 
gebied te verdedigen, ver
sterkten zich op hetzelve, 
en maakten zich geducht voor 
de opvolgers van KAREI» Zij 
lieten hen enkel op den troon, 
zoo lang zij de "middelen, in 
handen hadden, om hen te 
verrijken. Maar toen zij ein
delijk van alles beroofd wa
ren, deden zich de grooten, 
die niets, meer te hopen had
den , tot koningen verklaren; 
tot de zoodan igen behooren 
Eu DES en RAOUI.. wier ge
zag echter niet tot hunne, 
nakomelingschap overging-
De groote militaire bedie
ningen, de waardigheden en 
titels, de hertogdommen» 
markgraafschappen engraai-
schappen werden erfelijk? en 
dit was het koninklijke 8e~ 
zag geen kleine slag toege-
bragt» 

KXUKVde Dikke, «wu van 
LODSWWK den Duitse/ter, R«* 

I 
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ning van Zwaben in 876, 
werd in 881 tot koning van 
Italië en keizer verkozen, 
maar men zette hom af, in 
887» opeenen rijksdag, door 
de Fransche 'eti Duitschers, 
op het kasteel van Tribur , 
bij Mentz, gehouden. Hij 
had op zijn hoofdal de kroo-
nen van KAREI. den Groote 
vereenigd, en scheen inden 
beginne sterk genoeg, om 
dezelve te dragen; maar zij
ne zwakheid openbaarde zich 
weldra. Hij werd veracht 
door zijne onderdanen , en 
door de keizerin RICHARDA , 
van ontrouvv met zijnen eer-, 
sten staatsdienaar beschul
digd. De afgfzette keizer 
verpligt, om zijn bestaan te 
vragen aan ARNOLD, zünen 
neef en opvolger, overleed 
van verdriet, te Reichenau, 
bij Constans, in 888. 

JKAKEI. III. (*), bijgenaamd 
«e tienvoudige, zoon van 
^ODEWUK den Stamelaar, 
«en 17 September 879, van 
eene tweede vrouw, bij het 
leven zelfs der eerste, gebo
ren we rd iri 893 tot koning 
van Frankrijk gekroond. De-
ze vorst was de eenige wet-
«Jge afstammeling Van KA-
Rkhden Groote. Zijne zwak-
neid openbaarde zich, zoo-

dra hij de tengels van den 
staat in handen had. Hij 
maakte geen gebruik van zij
ne buitenlandsche voordee-
len, en voorzag niet in de 
burgeroorlogen van zijn rijk. 
Dé Noormannen gingen voort 
met hunne verwoestingen. 
KAREI. de Eenvoudige, door 
de vertoogen van zijn door 
die plunderaars gedrukt volk, 
bewogen, biedt hun hoofd 
ROLLO den vrede, zijne doch
ter GisEiiiA en Nevstrië 
aan , hetwelk zij reeds Nor-
mundyë noemden, op voor
waarde, dat hij zulks als 
een leengoed aannemen en 
het Chistendom omhelzen 
zoude. De barbaar'vraagde 
daarenboven ook nog Bre-
tagne. Men twistte en men 
.stond het hem af. De roem 
en hèt voorregt van door 
christelijke zeden de geduch
te Noormansche natie tot men-
schelijke gevoelens te bren
gen , Verzachtten de Fran
schen deze nieuwe opoffe
ring. Nadat keizer LODEWIIK 
IV. overleden was, zou KA-
REÏ. de Eenvoudige hebben 
kunhen verkozen worden; 
maar door de overweldigin
gen der grooten van zjjn rijk 
tot een klein gebied beperkt, 
zag hij zich buitenstaat,orn 
zijne regten op de keizerlij-

i>vl\Bete r w are het KAREL IV. J; maar het gebruik heeft hierin de 
overhand behouden. » Daar keisser KAWSI. de Dikhe, zeggende 
scnrijv-ej.g v a n VAxt dg vM^er let dtttett 0p den rijksdag te Mentt, 
swLde Du*'t8chers en Franschen afgezet, door de nakomelingschap,, 
SSuV 1 * , ee« vruchttrekkende koning, een regent ran Franh-M 
yordt beschouwd, zoo heeft hij geen getalrang onder dio FraawW K°mngeii, welke den naam van KAWïii hebben g-cdragen. 
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ke waardigheid te- doen 
gelden. ROBERT, broeder 
van koning EÜDES of ODO , 
vormde eenigen tijd daarna,-
eene vermogende party te
gen hem, en deed zich in 
922 tot koning zalven. K A 
KEL ' leverde hem slag en 
doodde hem; doch hij maak
te zich deze overwinning niet 
ten nutte. [ H U G O , zoon van 
JKOBERT, wekte den moed 
der soldaten, weder op , door 
hun het lijk zijns^ vaders te 
toon en. Hij viel het leger 
van KAREL aan , en sloeg 
het op de vlugt. KAKEÜ zelf 
nam de vlugt, en zocht eene 
schuilplaats bij HERBERT, 
graaf van Verrnandais. De 
graaf onderhandelde tè zij
nen voordeeJe met de partij 
van RAOUL van Bourgondië, 
en hield KABEK op het kas
teel TMerrii en later te Pe-
ronne gevangen, alwaar hij 
in 929 overleed. Hij Jietee-
nen zoon na, LODEWUK de 
overzeesehe genoemd.] 

KAKEL IV. , bijgenaamd de 
Behoonei derde zoon van P B I -
MPPUS den Sckoone, kwam 
in 1322, door den dood van 
PHILIFJPUS den Lange, tot 
de kroon van Frankrijk; en 
tot die van Navarre, door 
de regten Van JOANJNA, zijne 
moeder. Hij onderscheidde 
zich al spoedig, door de na» 
sporingen der pachters, bij
na alle vat Lombar dij ë 'en 
Italië gekomen, om Frank* , 
Tm te plunderen. De za
den van verdeeldheid tus-

schen Engeland en Frant-
rijk bleven bij voortduring 
bestaan. De oorlog begon tus-
schen KAREI denSchooneea. 
EDUARD I I . KAREL van Va-
lois, zijn oom, begaf zich 
naar Quienhet en maakte 
zich. meester van verschei
den steden. De koningin I» 
ZABELLA van 'Engelandwerd 
verzocht, om de zee over te 
steken, ten einde de een-* 
dragt tusschen deze beide 
vorsten te herstellen,waar
van de eene haar broeder en 
de andere baar echtgenoot 
was. De zaak werd weldra 
bijgelegd. KAREL gafaanden 
koning van Engeland al dat
gen© terug, wat hij hem ont
nomen had,op voorwaarde, da» 
die vorst in persoon aan zjjn 
hof komen, of daarmede zij
nen zoon EDUARD belasten 
zoude, om hem Guiennem 
een leenpligt aan te bieden , 
en hem hèfe domein van dat 
schoone gewest af te staan. 
De komst van den jongen 
vorst in Frankrijk, was het 
zegel des vredes tusschen de 
beide natiën. KARET, deSchoo* 
ne overleed den 31 Janaanj 
1328, in den ouderdom van 
34jaren. PausJoANNBSAS.il* 
deed vrüchtelooze pogingen, 
om de keizerlijke kroon, 
welke hij aan LODEWIÏK ««» 
Bei/eren, wilde ontnemen, 
op zyn hoofd te plaatsen. 
KAKEL de Sciioone bezat noen 
inoeds, noch list genoegt 
om dezelve te kunnen ver
krijgen en te behouden» Hij 
toonde «enigen ijver voorde 

http://PausJoANNBSAS.il*
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geregtigheid; maar zijn volk 
werd er niet beter om be
handeld, en hij liet den staat 
met schulden overladen na. 

-Deze vorst was eers t 'ge
huwd met BLANCHE van Bom-
gondi'ê, die in 1314 van echt. 
breuk werd beschuldigd. In 
1322 liet hij , uithoofde van 
bloedverwantschap dit huwe
lijk als nietig verklaren. 
Deze vorstin aanvaardde den 
sluijer te Manbuisfotiy al
waar zij in 1326 overleed. 
KAREII IV. ging een tweede 
huwelijk aan hiel MARIA van 
Luxemburg, dochter van kei? 
zer HENDRIK V I I . , die ïn 
1324 overleed. Reeds in het 
volgende jaar huwde bijvoor 
de derde maal met JOANNA van 
Evreux, die hem lang over* 
leefde» 

.JKAREÏ. V. , bijgenaamd de 
Wijze , oudste zoon van ko
ning JOANNES den Goede, 
de eerste prins, welke den 
titel van dauphin heeft aan
genomen , werd te' Vincen-
»<?* den 21 Januarij 1357ge
boren, en te Reims in 1364 
gekroond, Hij vond Frank-
ryh in eenen staat van ver
woesting en uitputting. Hij 
V0("m in alles door zijne 
onderhandelingen e n zijne 
veldheeren. BERTRAND 'nu 
J»PESCI,IN , viel in Maine en 
'n Anjoü, op de kwartieren 
'M Engelsche troepen, en 
versloeg dezelve na elkan-

er« Hij bragt langzamer-
!Lan«» Poiton, Saintonge, 
Houen 'SU9, Perigard* een 

gedeelte van L&mousïn, Pon-
thieu, onder dé gehoorzaam
heid van Frankrijk. Ër bleef 
aan de Engelschen niets over 
dan Bordeaux, Calais, Cher-
bourg, Bayónne, en eenige 
sterkten. BERTRAND DU G U -
ESCLIN had zich op zijn be
vel reeds in Spanje onder
scheiden. [KAREI, V. |had 
hem aan het hoofd zijner des
tijds zoogenaamde compag-
niè'n gezonden °, welke niets 
minder dan eerse troep land-
loopers waren, steeds ge
reed, om tot die partij over 
te gaan, welke hen het bes
te betaalde. Hunne in Frank* 
rijk gepleegde vervvoestih* 
gen waren verschrikkelijk; 
(Ie koning nam hen in zijne 
dienst, om zich van hen te 
ontdoen. Met hunne wapens} 
had BERTRAND DU GUESCXIN , 
PETROS den vvreede, moorde-
naar|zijner vrouw, uit het ko
ningrijk Kastilië verdreven, 
en eenen bastaard-broeder 
van dien koning in zijne 
plaats doen kroonen. Zijne 
voordeelen op EngelandhU-
ven steeds voortduren. Een 
zeeslag, op de kusten van 
Roebelle, in 1362geleverd; 
waarin de graaf van Pem-
broek i en 8,000 der zijnen 
gevangen werden genomen, 
bespoedigde eenen wapen
stilstand tusschen Frankrpk 
en Engeland. DeFranschen ' 
hadden onder koning JOAN
NES , al datgene verloren, 
wat PHIMPPBS AUGUSTUS 
op de Engelschen veroverd 
had: KAREII stelde zi«h 
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<lobr zijn beleid en zijne 
wapens op nieuw in het be
zit derzelve. De dood van 
EDUARD III . stelde hem in 
staat, om de verovering van 
Guienne ten einde te bren
gen , hetwelk, met uitzon» 
dering van Bordeaux, weder 
geheel aan hem kwam. Na
dat keizer KAREI. IV. zich 
in de smarten der j icht , aan 
den heiligen MAUIIUS van 
Frankrijk had toegewijd, 
kwam hij van Praag te Pa
trijs. De koning van Frank
rijk ontving hem niet groo-
ten luister. Deze gebeurte
nis werd kort daarop door 
zijnen dood gevolgd , die in 
1380 plaats had. De geschied
schrijvers doen hem aan 
een vergif sterven, hetwelk 
de koning van Navarre hem 
zou ingegeven hebben, toen 
hij nog maar dauphin was. 
De lijfarts des keizers , zegt 
men, beteugelde het geweld 
des vergifs, door hem den 

'arm door eene fistel te ope
nen , die uitgang aan het 
vergif verschafte. Op den
zelfden dBg van zijn overlij
den schafte hi j , door een 
uitdrukkelijk bevelschrift, 
de meeste der belastingen 
aft Men vond in zijne geld
kisten 17,000,000 iivres van 
zijnen tijd, aan de orde en 
de zuinigheid, welke hij in 
de geldmiddelen bragt, als
mede aan de zorg te danken, 
welke hij in het werk stelde, 
om den akkerbouw en den 
handel te doen bloeijen. 
iVopit was er een vorst, dio 

zoo gaarne als hij raad vraag
de, en die zich minder door 
zijne hovelingen liet beheer-
schen. Vernomen hebbende, 
dat een heer eene al te ifrije 
rede voor den jongen prins 
KAREL, zijnen oudsten zoon, 
had gehouden, joeg hij den 
schuldige van zijn hof weg, 
terwijl hij (ot degene, die 
er bij tegenwoordig waren, 
zeide: « men moet den kin
deren der vorsten de liefde 
tot de deugd inboezemen, 
opdat zij in'goede werken, 
diegene overtreffen, welke 
zij in waardigheid moeten 
overtreffen." Ongevoelig 
voor de vleijerij, kende hij 
den waren prijs der lofspra
ken. De heer DE LA BIVIË-
KE , zijn kamerheer en gun
steling, onderhield zich met 
dien vorst over het geluk 
zijner regering, ƒ#»' «oioe 
hem de koning, ik ben ge
lukkig, omdat ik het geluk 
heb van wel te doen. Enü-
ARD zeide, dat er geen ko
ning was, die zoo weinig 
aan het hoofd zijner leger-
benden verscheen, en die 
hem zoo veel onrust veroor
zaakte. De oorlog met M-
geland deed de zeevaart her
leven. Frankrijk verkreeg 
gedurende eenigen tijd eene 
geduchte vloot. Het » OOK 
aan KAREÜ V. , dat men het 
besluit te danken heett, 
waarbij de meerderjarigheid 
der Fransche koningen, «P 
14 jaren bepaald wordt! een 
besluit, dat in hetmisbruiB 
der regentschappen voorzag» 
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die het koninklijk gezag zoo 
zeer deden dalen. Hij roei
de, zoo veel als het hem 
mogelijk was, het oude mis
bruik van de bijzondere oor-
logen der heeren uit. On
danks de liefde, welke KA
BEL bestendiglijk zijn volk 
toedroeg, en den ijver, met 
•welken hij aan de verbete
ring van zijn bestuur arbeid
de, heeft hij echter niet aan 
deonregtvaardige hekelingen 
der dolzinnige vijanden van 
alle wettig gezag kunnen 
ontsnappen. Men heeft in 
1789 een schrijver zien be
weren , dat de dwingeland 
KABEL V, de Wijze werd 
hijgenaavtd, wijl'hij het 
middel had uitgevonden, om 
door het oprigten der Bas-
tille-torens, de stad Parijs 
te bedwingen, » KARFX V. 
een dwingeland/ roept een 
criticm uit, ziedaar een bui
tengemeen nieuw denkbeeld 1 
loen de Fransche akadeiuie 
"» 1766, op de lofrede van 
dien vorst, eenen prijs uit
loofde, die door den lieer LA 
HARPE behaald werd, dacht 
«1 zeker niet, dat zij de 
jotrede van eenen dwinge-
l a n d voorstelde. Zij was van 
gevoelen, deze maatschappij 
"«et al degene, die de ge-
schiedenis kennen, dat KA.-
»EL V. AeBastilleliet bou
wen» minder om er gevan
genen inoptesluiten,danom 
«a» de stad Parijs tot bol
werk tegen de vijanden van 
•,, , s t a a t te verstrekken, zoo 
ais de geschiedschrijver* van ; 

| dien tijd zulks;•: getuigen. 
1 Wat de bijnaam van Wijze 

betreft, zoo verdiende K.IREÏ. 
V. denzelven, door zijne voor-
zigtigheid, door de wijsheid 
der bevelschriften, welke hij 
tegen de tweegevechten, dob
belspelen enz. uitvaardigde; 
door zijne zucht voor de let
teren , door de vertalingen 
in het Fransch van verschei
den, oude schrijvers, welke 
hij liet vervaardigen ; einde
lijk door een bestuur, dat 
een merkwaardig tijdvak is 
in de geschiedenis der Fran
sche letterkunde, al ware 
zulks ook maar enkel door 
de oprigting der koninklijke 
bibliotheek. Ziedaar de ti
tels , door welke KARELVV, 
den bijnaam van Wijze ver
diende; en indien men er 
aan kon twijfelen, zoo zou 
het voldoende zijn, om de 
öogen op de levensbeschrij
vingen van dien vorst te wer
pen." In de daad de talen
ten hadden in hem eenen be
schermer. Hij beminde de 
boeken, en moedigde de 
schrijvers aan. Het was on
der hem, dat het werk, 
Songè du Vergier gemami, 
in het 'licht verscheen , het
welk over de geestelijke en 
tijdelijke magt handelt, en 
de laatste ten koste der eer
ste vleit, wijl het in om
standigheden werd zamen-
gesteld, waarin de koning 
ontevreden was over den paus 
(zie LOÜVIERS en VERTÜS). 
Zijne bibliotheek was in het 
kasteel het Louvre geplaatst. 

m 
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Het gelukte hem omtrent 
900 boekdeelen te verzame
len : eene, wel is waar, 
slecht gekozene verzameling; 
doch die ten minste te ken
nen gafj wat een vorst was , 
aan wien zijn vader naauwe-
lijks 20 boekdeelen-had na
gelaten. Het is in zijnen tijd, 
dat de eerste tooneelstnkken 
Mystères ( Geheimen ) ge
naamd , werden ten uitvoeb 
gebragt. Het leven van K A 
KEL den Wijze, is door den 
abt CHOISY beschreven, JPa-
rtj's, 1689j in 4 .» 

KAKEL V I - , bijgenaamd 
dé Welbeminde, zoon van 
den voorgaande, in 1368 te 
Parijs geboren , beklom in 
1380, pas 12 jaren en 9 
maanden oud zijnde, den 
troon. Zfjne jeugd leverde 
Frankrijk, aan de gierig
heid en de heerschzucht zij* 
n'er drie oomen, "de herto
gen van Anjou, van Berrit 
en van Bretagne over. Zij 
waren door hunne geboorte 
de voogden van den staat; 
zij werden de dwingelanden 
van denzelven. Nadat LODB-
WIJK van Anjoti, zich' van 
de schatkist van zijnen pu
pil had meester gemaakt, 
overlaadde hij het volk met 
belastingen; Frankrijk sloeg 
aan het muiten, De opstan* 
delingen van Parijs, welke 
men maUlotins noemde , wijl 
zij zich van ijzeren hamers ' 
{maillet») hadden bediend, 
om zich van de pachters te 
ontdoen, werden gestraft, 

zonder dat men het gemor 
kon doen ophouden. De op
stand had gedurende de af
wezigheid des konings plaat» 
gehad. KARGI», ofschoon pas 
14 jaren oud , legde in zij
ne kindschheid den krijgs» 
mansmoéd aan den dageen 
had op de tegen hunnen graaf 
aan het muiten geslagen Vla
mingen , den slag van Ros> 
bec gewonnen, waarin 25000 
hunner manschappen sneu
velden. Deze zegepraal ver
spreidde de verschrikking in 
dë oproerige steden i alle on
derwierpen zich met uitzon* 
dering van Gend. Hij maak
te s;ich gereed , tot eénen 

1 op Engeland, toen 
bij , tegen JOANNÉSVAN MONT-
FORT, 'hertog van Bretagne, 
optrekkende, bij wien PE* 
TRUS DE CROON, moordenaar 
van den conriêstabel.CLissoN, 
de vlugt had genomen , door 
eene zonnesteek j ge t r o t* 
fen werd, d ie , zegt men, 
hem hei hoofd omkeerde, 
en hem Woedend maakte; 
maar het is zeker, dat zijne 
krankzinnigheid zich reeds 
vroeger had geopenbaard , m 
het draaijen zijner oogeti en 
de verwarring van zijnen 
geest. Sommigen beweren, 
dat dezelve voortkwam uit ee-
nen Üefdewekkenden dranK, 
anderen uit de vrees, welKe 
hem een groote, zwarte ma"» 
eene soort van spookversclujn* 
sel aanjoeg, die eemge oo-
genblikken t« voren uit een 
kreupelbosch te voorschijn 
gekomen w a s , aijn paard DIJ 
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den, toom gegrepen ; en, ge
roepen Jjad} Sta,- vorst ,gij 
zijt verraden-, waar gaat §0 
heen?• \a zijne eerste aan
vallen trok de koning zijnen 
degen en doodde.4; mannen, 
ïfoo; al§ !»uen jigt kan bevroe
den , werd er? verder aangee-
ne oorlogsontwerpen gedachj;. 
Men slopt met EICHARD I I . 
eenen wapenstilstand van 28. 
jaren, De krankzinnigheid 
van KABEL Weef steeds voort
duren , en ,. tot overmaat vaji 
ongeluk^ had. hij nu en dan 
éen ige yer&tandelij ke oogen-
hlikkeiuv s!Öeze schemerin
gen van gezond verstand wer
den noodlottig. Men durfde 
de staten niet bijeen te roe-
ppn, noch iets te'beslissen ; 
en KAREI. bleef koning. Jo-
ANNES zonder vrees, hertog 
van Nevers en Bourgondië, 
kwam aan het hof, om er 
onlusten, te verwekken en 
zich van het bestuur mees
ter te maken. Deze prins;, 
een geboiren booswicht, liet 
den hertog van Orleans,, 
broeder des konings ombren
gen. Deze moord ontstak het 
vuur door het geheele ko-
n"grSjk. De Engelschenble
ven niet ten achteren, om 
van de verdeeldheid gebruik 
M S ' ZiJ behaalden in 
1415 de overwinning vart 
Azincourt, die Frankrijk 
"> rouw dompelde. Zeven 
«ransche prinsen bleven op 
net slagveld. De vijanden 
? a m e n

v r Houanea, niet ge-
ü*™,-?ormand$ë ën flhine 

A U I , D E E W 

in. De Franschen » onder de 
namen ^ van Orleanezen en 
Bourgondiërs verdeeld, of-
feïden zich , ais om strijd , 
aan de woede van de eene 
of de andere factie op. De 
hertog van Bourgondië deed 
de hoofdstad en de gewesten 
van bloed overvloeijen , en 
toen hij in 1419 door TAN-
NEGUI, DU i.CHaTEri gedood 
wei>d ,.,-: deed zijn, dood, 
wel verre van het bloedbad 
te doan ophouden, hetzelve 
slechts vermeerderen. Daar 
PHILIPPUS dé Soioone, zijn 
zoon , dien moord wilde wre
ken, vereenigde hij zich 
met HENDRIK V . , koningvan 
Engeland, en met ISABELLA 
van Betjeren, vrouw van 
KARBI . .VI.•;• eene ontaarde 
vorstin, die door deze za-
menrotting, aan den dauphin, 
haren zoon de kroon, deed 
verliezen» De dag, waarop 
dit gedrogtelijk verdrag te 
Troyes werd gesloten, scheen 
met regt veel noodlottïger, 
dan de dag van Jkzincourt, 
HENDRIE V. -werd door zijn 
huwelijk met CATHAIUNA, 
laatste dochter van Frank» 
rijk, lot regent en erfge
naam des rijks verklaard, 
De koning van Engeland 
kwam te Parijs, en regeerde 
er zonder tegenkanting. De 
dauphin , naar Anjou gewe
ken , werkte vruchteloos, 
om den troon zijns vader» 
té verdedigen. Men verbeeld
de zich , dat de kroon van 
Frankrijk voor altijd aan het 

f 
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huis van Lanküsier zoude 
verblijven, toen HENDRIK te 
Vincennes, den 28 Augustus 

.1422 overleed. KA REL VI . 
overleefde hem slechts kor
ten tijd, daar hij den 21 
üctobèr van hetzelfde jaar 
overleed. Zijne ziekte was 
in eene sombere zwakheid 
van vérstand ontaard, en ve
len schreven dezelve aan 
tóoverkunde toe. Daar zijne 
krankzinnigheid, door een 
toeval op een ballet was toe
genomen, zoo liet men eenen 
toovenaar van Montpèllier 
komen, om hem teoiittoove-
ren. » De dood van KAREI. 
V I . , zegt de president H E -
NAÜM , redde Frankrijk, 
even gelijk dié vatt JOANNES 
zonder Land, Engeland ge
red had. —• Wanneer men 
dien öngélukkigen tijd be
schouwt, voegt die geschied
schrijver er bi j , kan mende 
verblindheid der volken niet 
begrijpen: zij geven zonder 
het minste gemor» de grond
wetten van den staat, aan 
de woede eener onteerde ko
ningin , «n aan de onnoozel-
heid van eenen koning zonder 
wil prijs; terwijl zij zich op 
andere tijden, met geweld 

' tegen wijze verordeningen 
verzetten, di» enkel daarge-
steld zijn, om hen gelukkig 
te maken. ANNA van Oos
tenrijk is het voorwerp van 
oen haat der Parij zenaars, 
en ISAKEMCA van lieijeren is 
net van hun vertrouwen." 
Met w a s d e r d . t hmua 

* * h e t Parieiuent bestendig P 

werdj PHIMPPÜSdeSchone 
had het tot eene zelfde plaats 
bepaald ; doch hét vergaderde 
slechts tweemalen of slechts 
eene enkele maal jaarlijks. 
fOnder KAREL VI. kwam in 
Frankrijk de grootste vloot 
tot stand, welke men imméï 
in Europa gezien heeft. Zij 
was , zegt men, tiit 1287 
schepen zamengesfeld, enef' 
maren schepen genoeg, zegt 
FROISSA-BD ,." om eene brug 
van Calais naar -Domret 
te -maken. Maar deze uit
rusting op Engeland had 
geene plaats, zooom verschei
dene Vertragingen als öra het 
slechte weder. De Engel-' 
schen verbrandden of kaap
ten in het vervolg het groot
ste gedeelte van dat zeege-
vaartej. 

KABEI. VII.* de Overwin
naar bijgenaamd, omdat nij 
bijna zijn geheele rijk oj) do 
Engéischen heroverde, nim* 
der door zich zelven dan 
door zijne veldheeren , werd 
te Parijs, den 22 Februanj 
1403 geboren. Hij werd in 
1416 dauphin, nam de hoe-
danigheid van regent aan ift 
1418, en werd te PoitierSi 
in 1422 gekroond. loen_ nu 
de kroon aanvaardde, na0 

hij den regent BBTFOB» ,M°e' 
dervanHENDWKV.,eneven 

zoo willekeurig als tyj, w 
bestrijden. Al de voordeeJei» 
waren in het begin aan aen 
kant der Engéischen. V*U 
noemden KAREI. VIL, toen
maals in Berri niet ander* 
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dan Koning van Bourges, 
Hg lachte, om hunne ver
metelheid, en wreekte zich 
op dezelve,' in den slag van 
Gravelle, in 1423, en in 
dien van Moniargis, in 1427. 
Deze beide verliezen ont* 
moedigden de Engelschen 
niet» Zij belegerden Or-
leant'i dat op het punt stond, 
om zich over te geven, of
schoon de dappere DUNOIS 
hetzelve verdedigde. KABEL 
Vil. was er reeds op bedacht, 
om de wijk naar JProvenc0 
te nemen, toen men hem een 
20jarig boerenmeisje voor
stelde, vol moed en deugd, 
die hem beloofde, het beleg 
tan Orleans te doen opbre» 
ken, en hem té Reitns te 
doen zalven. Men sloeg zulks 
in den beginne;,van de hand. 
Later wapende men haar, zij 
trok pp aan het hoofd eene'r 
legerbende, viel in Orleans 
en bevrijdde hetzelve. Déze 
gebeurtenis werd door nieu
we voordeelen ..gevolgd*,-; De 
graaf* van RICHEMONT, ver
slaat ;d.e.;-EngeLsc'hen' in den 
f>g van Baiay, waar inde 
beruchte TALBOT werd krijgs
gevangen gemaakt. LÖDE-
WII^II I , .koning van Sicilië, 
v o egt zijne wapens bij die 
van zijnen zwager. .Atixër» 
*». Trpijes, Chalons, Sbïs-
*»«', Compihgne gaven; zich 
«ver aan den koning. Hij 
™°W er in tegenwoordig
heid der Maagd van Orleans 
8e*alfd, die kort daarna, in 
n e ' beleg van Compiegnege 

* 2 

vangen genomen, als eene 
tooveresse verbrand werd. 
Om zijne partij op te wek
ken, 'verliet ÖENDniK V I . , 
Londen, en kwam zich te 
Parijs doen zalven: deze 
stad was toenmaals in de 
magt der Engelschen* De 
Franschen maakten zich wel
dra meester van 'dezelve. .KA-
REL hield er in 1437 zijnen 
intogt; doch eerst in 1450 
werden de vijanden geheel 
uit Frankrijk verdreven. De 
koning heroverde achtervol
gend het geheele land, waar
van zij zich hadden meestee 
gemaakt, en er bleef hun 
niets anders over dan Cafaw. 
» KAREL was in < zeker öp-
zigt, zegt de president H é -
NAULT, slechts de getuige 
van de wonderen van zijn 
bestuur. Indien hij aan het 
hoofd zijner Iegerbenden ver-
Scheen , was zulks jals krijgs
man,, enï geenszins als aan
voerder.""- Men kan zelfs zeg
gen , dat hij zijnen voorspoed 
enkel te-dahken had aan de 
yeldheeren f die hem deden 
handelen. Zónder hen v z p ö 
hij dikwerf zijne wapens en 
zijne zaken verzuimd hebben» 
om zich aan zijne minnarijëii 
over te geven," Op eenen 
zekeren tijd, dat hjj zich 
geheel bezig hield niet een 
feest, vraagde hij aan LA. 
MIRE, die hem over géwig-
tiger zaken sprak, wat hij 
van deze vermakelijkheden 
dacht. Ik denk , antwoordde 
hem t.\ 0UF> dat m&zy* 

• • ; l i | , : 

K 
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rijk np geene vrolijker wijzi 
ka& verliezen* , De danplun» 
«Ver. deze.zorgeloosheid ge
stoord > en door de .hertogen 
vaa]jAIe7ipon en Bourbon) 
tegen zijnen vader opgezet» 
sloeg tegen hem aan het mui
ten. Zijn vader achtervolgt, 
onjwapgnt en vergeeft hem. 
Dit be\vijs van goedertieren
heid" verbeterde hem niet ; 
ftij ging in zijnen , opstand 
voort,, en;trad in het huwe-
llj|c met dé dochter van den 
hertog Van Savooye, ten einde 
een steun» te hebben, tegen 
den gebelgderi koning. Met 
regt zeide men van KAKEÏ< 
Y|I.-> dat hij ongelukkig was 
geweest, door zijnen vader en 
door zijnen zoon, Het ejn> 
de van zijn bestuur , ofschoon, 
noodlottig voor hem, was vrij 
gelukkig voor; Jprankryk, 
vooral indien mep het begin 
vaft hetzelve, in aanmerking 
neemt. Een vijand .der he
vige partijen en zelfs van 
élke ernstige zaak zijnde, 
• Was :hij niet bestand tegen 
de verdeeldheden v«n bet hof 
en zijne familie. Hij. werd te 
M4m^Mf-Yevre, in Berri, 
ziek,, Daaf een, ongelokki-
,ge. vertrouweling »hém ge
zegd hfld', dat men hem wilde 
Vergeven, zoo, paarde zich 
de vrees niet de! z.waaimoe-
digheid, en hij wilde niet 
meer eten, Wat men nok 
ttpgt aanwenden, om zijne 
angstvalligheden te verdrij
ven, ïoo bleef hij;verschei
den dagen zonder «enig voed
sel aanteraken, en verzwak

te daardoor zoodanig, dat 
toen het gelukte, om hem te 
bewegen, van eenige gerin
ge spijs ts gebruiken, zijne 
maag niets meer kon verdra
gen. De vrees van te sier» 
ven, was dus de oorzaak van 
zijnen dood, die den 22Juli} 
1461 plaats had, na echter 
met vele stichting al de Sa
cramenten der stervenden ont* 
vangen, en den HeeT ge
smeekt te hebben, van hem 
dezelfde: barmhartigheid te 
bewijzen, als aan de heiliga 
boetelinge, waarvan men op 
dien dag de gedachtenis viert. 
» KAREI. V I I . , zegt eenge-
schiedscBdjver, bood in zij"' 
nen levensloop, zoo wel als 
bij zijnen dood, eene aaneen
schakeling van tegenstrijdig
heden laan: ter prooi aaa de 
grootste tegenspoeden, bij en 
voor hét begin van zijn bf-
stuur*, en gedurende dertig 
volgende jaren , onafgebro' 
ken met zegepraal vergezeld; 
vol geloof j tot vroomheid toe 
godsdienstig, en zeer onge
regeld in zijne zeden; meer 
soldaat dan veldheer; meer 
gelukkig dan bekwaamï zeer 
wel:zijne veldheeren, en vrn 
slecht'zijne gunstelingen kie
zende; goed, milddadig, 
volksgezind, bescheiden tot 
zelfs yi heigemeenzame, en 
volmaakt wel.gehoorzaama, 
behalve van zijnen zoon, door 
wien hij noch ontzien, noen 
bemind werd, terwijl «J o00,? 
zijn volk werd aangebeden. 
Het is onder zijn bestuur, 
dat de Fransche Geestehjfc' 
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heid, den ,? Ju!ij M3& ie 
Bourges vergaderde, de prag
matieke sanctiei instelde, 
Welke van verre het Concor
daat van FRANCISCUS 1. vopr-
bereidde. Het is onder KA-
KEI, VII., dat de algemeene 
hof houdigen —. Cours plê-
nières — (*; werden afge
schaft; de oorlog met de-En-
gelschen was het voorwend
sel dezer afschaffing: dezel^ 
ve waren den koning enden 
adel zeer tot last. De adel 
hielp er zich te gronde door 
het spel, de koning door o-
verdreven uitgaven voor ta
fel, ifelcederen en toerustin
gen; hij ; was telkens ver» 
pligt zijne officieren, die der 
koningin en der prinsen te 
kleeden. Het was ook on
der zijn bestuur, dat het-
hoofdgeld op eenen blij ven
den voet werd geregeld. Tot 
dus verre hadden zich de al
gemeene staten, volgens de 
behoeften van den staat een 

, hoofdgeld opgelegd» Ér war 
ren ljgte belastingen, op het 
verkoppen van dranken in 

* liet klein, en men had lie
den benoemd, om dezelve te 
ontvangen; deze belastingen 
waren slechts voor eenen tijd. 
WndM RAREL, VII . werden 
dezelve blijvend, en men 
benoemde ambtenaren, om 

dezelve in te zamelen. tS,et 
was ook op4ef deze» vörSfe, 
dat de gendarmerie: tot 15 
compagniën, 'pik uit honderd 
manschappen bestaande, ben 
paald werd. Elke gendarme 
had zijn ligtgewapend ruiter* 
Hij rigtte 54QO boogschut
ters op , waarvan een gedeelte 
fe voet streed, e» hetande* 
dere diende tot ligte ruiterij." 
frankrijk verkreeg een ge
heel nieuw aanzien. Tóen 
bij koningvan hetzelve werd,; 
Was het slechts een bloedbad j 
elke stad, elk vlek had be
zetting. Men zag van alle 
kanten %\erkten en kasteelen:'% 

pp hpogten, „ langs rivieren 
en wegen , én in het vlakke 
veld gebouwd. De koningen, 
hadden tot dusverre enkel dé 
troepen gehad , welke - de 
leenheeren moesten leveren, 
welke dezelve enkel voor een 
bepaald getal dagen leenden, 
en waarmede men eenen slag 
kon leveren en niets meer. 
Maar toen KAREI. VII. eige
ne troepen had, deed hij ver
scheiden dez&r versterkingen 
slechten, en LOBSWIJK Xls 
nog meer. 

KABEÜ VI I I . , bijgenaamd 
de Vriendelijke, zoon van 
LODEWIJE X I . , koning van 
Frankrijk, werd dpn 30 J B-

nPlegtixelè'eenAomten, door den komng <>P emgen 
Sloten J e & gouden* martoe de au,™f^J» 
Mf* «riemde helren werden mtgenoodtgd> en watóy 
««» een openbaar gehoor werd gegeven. y w , e ,, • 
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nij-1470 te Amèoite geboren. 
Hij beklom den troon zijns 
Vaders in 1483 slechts 13 ja
ren en 2 maanden oud zijn-
do en werd den 5 Jnnij van 
het volgende jaar te Reims 
gezalfd. Zijn geest had niet 
de minste beschaving ont
vangen. Daar LODEWIJK X I . 
vreesde, dat zijn zoon tegen 
hém zamenspannen zoude, 
goo als hij zelf tegen zijnen 
vader had gedaan» zoo hield 
hij hem verborgen en in de 
onwetendheid. Hij bepaalde 
er zich toe, hem deze La-
tijnsche woorden te doen lee-
ïen : Quinescit dissimulare, 
nescit regnare. De znster 
van KA REL VI I I . , AMNA van 
Frankryk, vrouwe van Beau-
jeu, had bij testament van 
Jhnnneh vader, door de alge-
meene staten bevestigd, het 
opzigt over den persoon haars 
broeders. LODEWWK , hertog 
van Orleans, later onder den 
naam van LODEWIJK XII . be
kend , eerste prins uit den 
bloede, naijverig, dat het 
gezag aan eene vrouw was 
toevertrouwd, verwekte ee-
nen burgeroorlog, om het 
voögdijschap te bekomen. 
Men vocht in de gewesten, 
en vooral in Bretagiie.«maar ] 
nadat de hertog1, in 1488, 
in den slag van Saint-Au-
bin, gevangen genomen , en 
oogenblikkelijk in den toren 
van Bourges opgesloten was» 
«ielden de verdeeldheden op. 
3*f *•_ huwelijk van KAREL 
VIII, , in 1 4 9 1 , met ANNA 
*an Bretagne-, versterkte den i 

vrede, en verschafte nieuwe 
staten aan Frankrijk. K\« 
REI. en ANNA stonden elkan
der wèderkeerig hunne reg. 
ten op Bretagne af» De ver
overing van het koningrijk 
Napeis, bekoorde de eer» 
zucht van den koning van 
Frankrijk. Hij. sluit den 
vrede met den koning- van 
Arragon, geeft hem Cerda-
gne en Roussïllon terug,en 
betaalt hem 300,000 kroo-
n e n , welke hij schuldig was, 
zonder ér op te letten, dat 
12 dorpen, die aan eenert 
staat grenzen, meer waar-

\dig zijn, zegt een geschied
schrijver, dan een 400 mij
len afgelegen koningrijk. 
KAKEL, door zijne hersen
schim bedwelmd, en zijne 
ware belangen uit het oog 
verliezende , valt in Italië* 
In 1494, doet hij bij fak-
kellicht, als overwinnaar zij
nen intogt binnen Rome, en 
verrigt op'pennagtige daden 
in die hoofdstad der Chris» 
ten wereld. ALEXANOER VI, * 
naar het kasteel Sinl-An* 
gelo gevlugt, gaat een ver
drag met hem aan, beleent 
hem met het koningrijk'Aa-
pels , en kroont hem als'kei
zer van KonstantinopeU DÖ 
schrik voor den Franschen. 
naam, opende hem de poor
ten van Capita en Napel** 
KAKEL'trad dezelve in 1*?5 
met de keizerlijke sieraden 
binnen. De paus, de Vene-
tianen, SFORCE, hertog van 
Milane, FERDINASD van Af 
ragon, ISABELLA. van. !?«*'*-
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iiè'i over eene ssoo"rasse ö-
verwinning verbaasd, wer
ken , om hem dezelve te doen 
verliezen» Hij Was verpligt, 
om, zes maanden, nadat hij 

, Frankrijk verlaten had, we
der naar hetzelve terugtè-
keeren. Niet dan met vele 
moeite en door eene over
winning kwam hij weder 
binnen hetzelve. Te For
um, een dorp bij Piacenza, 
moest slag geleverd worden» 
Het leger der bondgenooten 
was omtrent 40,000 man 
sterk, het zijne bestond 
slechts uit 8,000 man. De 
Franscheh , met hunnen ko
ning aan hun hoofd * waren in 
dezen strijd overwinnaars. 
Napels geraakte in even zoo 
korten tijd verloren als het
zelve veroverd Was geweest. 
KAREU, in Frankrijk terug
gekeerd ) dacht ei- niet meer 
aan, om een rijk té herove
ren, hetwelk hem zoo veel 
gekost had. Hij overleed 

' in 1498 op het kasteel van 
Amboise, in groote gevoe
lens van godsvrucht. Zijne 
gezondheid was wankelend 
geweest, en zijn geest stond 
met zijne gezondheid in ver
band. Zijne goedheid en 
zachtmoedigheid waren zon
der Wedergade. Hij werd 
zoo teederlijk door zijne be
dienden * bemind , dat twee 
derzelve, bij hot herig* van 
*ijn overladen, dood ter aar-
de nedervielen. De geschied
schrijvers verhalen eene daad 
N"i hem, die fceni te ttw*; 

tot eer verstrekt, daar hij 
een bijzondere vriend der 
vrouwen was. Tijdens, dat 
hij in de stad A'sti w a s , 
vond hjj des avonds, zich 
in zijne slaopkamer begeven
de , een jong , zeer schoon 
meisje» hetwelk de hovelin
gen voor hem gekocht had
den. Dit meisje smeekte 
hem, met de tranen in de 
oogeri, van hare eer te red
den. De " koning liet hare 
ouders komen, en vernomen 
hebbende^, dat hunne armoe
de , hun belet had van hun
ne dochter uittehuwen, en 
hen noodzaakte, om haar te 
verkoopen , betaalde hij haar 
huwelJjksgoed, en zond haar 
van eerbied en erkentenis 
doordrongen, terug. » Deze 
heldhaftige daad , zegt- de 
abt BÈRAÜLT, stortte de rijk
ste zegeningen der genade 
over dien vorst u i t , die in 
het vervolg een geheel nieuw 
mensch in de orde der gods
dienst scheen. Van dit be
langrijke tijdstip af, begon 
hij ernstig aijn gedrag, en 
zelfs zijne gesprekken , die 
Vroeger vrij ligtzinnig wa
r e n , te regelen: er kwamen 
uit zijnen mond geene woor
den ineer voort, dan d i e , 
welke met de strengste-
kuischheid strookten, en die 
meestal enkel de vreezeGods,. 
met eene teedere toegene
genheid voor zijne volken, 
uitdrukten. Hij waakte zorg-
vuldiglijk ter handhaving der 
openbare orde, ter herstel-1 
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l i n g v a n d e kerkelijk tucht.,, 
die eene der voornaamste 
steunpunten derzelve i s . Hij 
schafte ,. zoo veel als het hem 
mogelijk was , het overtol
lige getal beneiiciën af, als
mede het nutteloos verblijf 
der beneficiariussen aan het 
hof. Hij verdubbelde zijne 
aalmoezen, nam de gewoon* 
te aan van dikwerf te biech
ten , hoorde zelf de klagten 
zijner onderdanen aan , leg
de hunne geschillen bij , liet 
naauwkeung en Vaardig regt 
doen , zette de slechte reg-
ters af, nam maatregelen, 
om de uitgaven Van zijn huis, 
naar de inkomsten zijner do
meinen te regelen, en enkel 
volgens de buitengewone be
hoeften schattingen te hef
fen , volgens den raad van 
de staten van zijn rijk." Wet 
i s onder dezen koning, dat 
de groote raad tot een hoo-
gergeregtshof werd verheven. 

KARBI. I X . , den 27 Julij 
1550, te &aint-Germain*en» 
TMye geboren, was de zoon 
van HENDRIK I I . en van CA-
THAKINA DE MEDICIS , beklom 
den troon van Frankrijk in 
1560, na den dood van FRAN-
CISCUS IL, zijnen oudsten 
broeder.. Hij was nog geen 
elf jaren oud, toen hij te 
Réims gezalfd Werd. "toen 
zijne moeder hem vraagde , 
of hij , uithoofde van zijnen 
«wakken ouderdqm, de'ver-
moeijenis der langdurige 
P ' ^ ' a h e d e n , waarmede de j 
«al ving derFransche konin* ! 

gen,:vergezeld gaat , we! zou 
kunnen.verduren , antwoord* 
de hij haar: » O j a , me
vrouw, vrees daarvoor niet, 
dat men mij voor dien prijs 
schepters geve, en de moei
te zal mij zeer gering toe
schijnen' Frankrijk, is wel j 

| eenige uren van vermoeijenis , 
waardig," De grootste be- \ 
kommering van de koningin t 
zijne modder was,» om de I 
geestdrift te beteugelen, j 
Welke hij voor den oorlog 
aan den dag legde. » En 
waarom, zeide hij zich be- j 
kjagende, word ik zoo zorg» ]; 
vuldig bewaard? Wil men ij. 
mij altijd in eene kas opge- ;j 
sloten houden, even gelijk | 
de meubels der kroon? — j 
Maar s ire , zeide men hem, i 
kan er niet eenig nootlottig : 
voorval niet uwen persoon '; 
plaats hebben? — Wat is ; 
daaraan gelegen, antwoordde j 
h i j , mogt Frankrijk mij ver- | 
l iezen, heb .ik dan geene 
broeders, : om mijne plaats 
intenemen?" CATHARINA BB 
MEDICIS, had, met den ko
ning van Navarre, ANTPNIDS 
VAN BOURBON, tot luitenant-
generaal verklaard, : het re
gentschap des koningrijks. 
C A T H A R U , tusschen de bei
de factiën,die dérBouBBoiss 
en der GUISES geplaatst ,be- ; 
sloot dezelve zich onderling i 
tg verdelgen,' en ontstak air | 
dus den burgeroorlog- Mi 
begon met in 1561» <Je b,.l" 
eenkomst van Pois*i tuf" !j 
scjien de Catholijken e n # i 
Protestanten te beroepen; en 
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de uitslag dezer bij eenkomst, 
een voor de laatstgenoemden 
gunstig edikt zijnde, zoo 
was het koningrijk weldra 
in vuur, en de ondervinding 
deed meer dan ooit z ien, 
dat voorregten tian de sekw 
tarissen verleend, den geest 
van opstand en vermetelheid 
nog, des te meer versterken, 
Eene andere gebeurtenis be
spoedigde den burgeroorlog. 
De hertog van G U I S E , bij 
Vassi in. Champagne door
trekkende, vond de Calvi
nisten, die hunne psalmen 
in eene schuur, met eene 
soort van beleediging en op
geblazenheid zongen. Eeiji 
gedeelte van zijn gevolg, 
stoorde de plegtïgheid. Men 
begon te vechten. GUISE 
schoot toe, om den opstand 
te doen bedaren, hij wordt 
door eenen steen getroffen ^ 
sijoe woedende bedienden » 
doóden verscheiden Protes
tanten. Deze door de mui-
telingen zeer overdrevene 
opschudding, diende hun tot 
voorwendsel, om een leger 
op de been te hrengen, en 
was de leus tot eenen alger 
meenen opstand. CONDÉ, in 
1562, tot hoofden bescher? 
nier der Protestanten ver
klaard , overrompelde Orlè-
ans, dat,het bolwerk der 
Ketterij werd» Naar zijn 
voorbeeld•;. maakten zich de 
"«genooten meester van Rour 
«nen en van verscheiden 
8*eden, De hertog van Goi* 
ss overwon hen te VreuX' 

... . __ 

De veldheeren der beide lé
gers werden krijgsgevangen 
gemaakt; het waren de prins 
van CONDÉ , en de conriestabel 
van MoNTMOREKcy, die het 
bdvel voerden. GUISE won 
den veldslag, ofschoon bij 
slechts ondergeschikte be
velhebber was. Van helt ze* 
Revierende slagveld van 
Dreux, -ging hij Orleans 
belegeren_,, hij stond op het 
punt , om hetzelve binnen 
te trekken , toen een dweep-
zieke hugenoot, POLTROT 
genaamd, hem in 1563 ver
moordde. In hetzelfde jaar 
werd KABEL | X . , . i n den ou
derdom van 13 jaren en een 
dag , in het parlement van 
Mouarien, na de inneming 
van ffavre op deEngelschen , 
de vijanden van Frankrijk 
en de vrienden der huge-
nooten, meerderjarig ver
klaard. In het volgende jaar 
werd de vrede met Enge
land gesloten. Nadat KARE& 
denzelven bezworen had, 
vertrok hij , om zijn rijk te 
bezoeken. Te Bayonne had 
hij eene bijeenkomst met I-
SABEMA van Spanje, zijne 
zuster, echtgenoote van P H I -
MPPÜS ' IL De tegen woordig-
heid des koiiings bevredigde 
de onlusten niet in de ver
schillende gewesten. De hu-
genooten, doof CONDÉ en 
COUGNY aangevuurd $ wilden 
zich te Moriceaux van zij
den persoon meester maken, 
zij leverdeR den slag van 
Sftint-Denis ;tegen don con-
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riestabel, die na de over
winning te hebben behaald, 
doodelijk gewond werd. De 
hertog van 'Aiijoiii later 
HENDRIK I I I . , stelde zich 
weldra aan het hoofd van 
het koninklijke leger. Oeze 
p r in s , een gelukkig veld
heer, ofschoon in het ver
volg, een zwak koning, won 
de Veldslagen van Jarnac 
tegen CONDÉ , en van Mon~ 
contour, tegen COLIGNY, in 
hetzelfde jaar 1569, De roem 
dezer beide gevechten , boe
zemde aan KAKEL I X . , geens
zins afgunst tegen den her
tog van Anjou, zijnen broe
d e r , i n , maar een levendig 
gevoel van naijver, want hij 
beminde hem altijd teeder-
lijk. Na den dood van AN
NA DE MONTMORKNCÏ , in den 
slag van Saint- Oenif, in 1567 
gesneuveld, vraagde de ko
ningin-moeder voor den her
tog van Anjou, de waardig
heid van connestabel. Daar 
de koning hare oogmerken 
doorgrondde, welke waren, 
om aan dien pr ins , nieuwe 
gelegenheden te geven, om 
zich te onderscheiden, ant
woordde hij haar: » Hoe 
jong ik ook wezen moge, 
zoo gevoel ik mij sterk ge
noeg , om mijnen degen te 
dragen; en wanneer dit niet 
ntogt zijn, zou dan mijn nog 
jonger broeder geschikt zijn, 
om er zich mede te belas* 
ten!" Een voor de protes
tanten zeer voordeelige vre
d e , die een einde aan dezen 
Moedigen oorlog maakte, 

vermeerderde de bekomme
ring der eenen, eh de ver
metelheid der anderen; KA-
HEL verbeeldde zich de gees
ten te kunnen verzoenen, 
door zijne zuster aan den 
jongen HENDRIK, koningvan 
JSfavarre,- ten huwelijk te 
geven; maar het ware of 
valsche gerucht eener nieu
we samenzwering, Jbragt 
eensklaps een verschrikke-
ï()k tooneel tè weeg, dat 
sommige sehrijvera, als lang) 
voorbedacht hebben gewaand. 
Op eenen nacht, voor den 
feestdag, van den H. BAR» 
THOLOMEUS, in 1572, wer« 
den de huizen van de pro-» 
testanten van Parijs opent 
gebroken. Mannen, vrouwen, 
kinderen, alles werd zonder 
onderscheid vermoord. CO
LIGNY werd door BESBIB van 
het leven beroofd. Zij" VB» 
bet hoofd afgescheiden Ug-
chaam, werd bij de voeten 
aan de' galg • van Montfaw 
con opgehangen. KABEL IX>> 
vviens wraak nog niet vol
daan was, wil»e dit ver
schrikkelijk tooneel aan
schouwen. Toen een zijner 
hovelingen hem waarschouw-
de van zich te yerwijdereji, 
wijl het lijk begon te stin
ken , antwoordde hij hem, 
met deze woorden van -v» 
VBLUüR '.Eet Ugchaam va» 
een overleden vijand rwj* 
altijd aangenaam. Ditbwea-
bad verspreidde de woede der 
wraak in het hart der pro
testanten, hetwelk buiten
dien door den séktcn-dweep-
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zucht reeds genoeg opge
wonden «ras. Z§ wilden de 
veiligheidsplaatsen, welke 
men hun had toegestaan, 
niet laten hernemen. Mon-
tauèan verhief den stand
aard van eenen nieuwen op
stand; La -Roehelle, volgde 
hetzelve na. De hertog van 
Anjou , welke hetzelve be
legerde, verloor daarbij bij
na zijn geheele leger , en , 
ondanks den Bartholomens-
ttachl, en de overwinningen 
van JarnaceaMoncontour, 
waren de protestanten nog 
zeer geducht. KAKEL over
leed in 1574, Met regt had 
hy er berouw over, zijn be« 
«tuur door hevige en on men-
schelijke middelen, te heb
ben willen handhaven. De 
waarheid der geschiedenis 
Verpligt ons echter, van aan te 
merken, dat de Barlholome-
us-mcht, reeds verfoeijelijk 
genoeg, door de wezenlijke 
buitensporigheden, die er in 
bedreven zijn, op eene bui
tengewone wijze verminkt i s , 
door overdrevenheden, wel
ke door de gelijktijdige schrij
vers gelogenstraft zijn. Een 
oordeelkundig schrijver, wel
ke men op eene lasterlijke 
wijze beschuldigd heeft, van 
deze bloeddorstige tooneelen 
Verdedigd te hebben , heeft 
bewezen, 1,» dat dé gods
dienst er niet het minste 
aandeel aan heeft gehad, 
"• dat het eene zaak van 
Vogelvrij verklaring was; 3.° 
«at dezelve enkel Parijs ber 
trof} 4,o d a t ex veel minder 

menschen bij omkwamen, 
dan men gedacht heeft, enz. 
(Zie CAPILUP*). Met (is ten 
onregte dat men KA RUL be
schuldigd heeft, van eenige 
maanden vroeger met den ad
miraal DE COMGNI geveinsd 
te hebben , daar hij hem ging 
bezoeken bij het vernemen 
Van een gevaar waaraan ,.hij 
was blootgesteld 'geweest; 
het is ten onregte, dat men 
Voorondersteld heeft, dat het 
huwelijk zijner zuster een 
strik was gespannen, om 
de hugenooten te vangen en 
dezelve alle op te offeren: 
het besluit , om hunne aan
voerders omtebrengen, werd 
eensklaps genomen, en in
gegeven door de vrees eener 
samenzwering, welke men 
beweerde tegen den koning 
gesmeed te zijn. Hij dacht, 
dat er geen ander middel te 
kiezen was, dan of zelf om 
te komen, of het geweld te 
gebruiken, om zijne vijan
den te doen vallen. » Een 
koning, zegt een schrijver, 
die verpligt i s , om mèt zij
ne onderdanen, welke zijne 
vijanden geworden zijn , te 
onderhandelen, vergeeft hun 
moeijelijk deze beleediging; 
K A R E I . I X . , verontwaardigd 
over de voorwaarden, aan 
welke men hem had onder
worpen, getroffen door het-
gene , wat hij te vreezen had 
van eene partjj, die steeds 
eene dreigende houding voer
de» kwam tot het noodlotti
ge voornemen, om*zich van 
de jhoofden ferfeugenooten te 
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ontdoen." Voor het overige is 
deze vermoording van omtrent 
1500 onrustige, gevaarlijke 
en gevreesde onderdanen , of
schoon op zich zelve zeer ver» 
foeijelijk x oneindig vergeef-
Jykcr in vergebjking, van 
die langdurige en bloedige 
strafoefeningen , koelbloedig 
tegen de Cathoiijken aange
wend, door de koningin E-
JMZABETII, door EDUARD V I . , 
door JACOBUSI.» en door ee-
ne menigte dweepzuchtige 
protestanten, tegen welke 
niemand zjch verheft, en 
waarvan men zelfs groofe 
mannen maakt . ' De valsche 
ijver der wijsgeeren, van 
die huichelachtige apostelen 
der verdraagzaamheid»is en-
Jkel. tegen de Catholiylcengo-
rigt: de bedriegers verschoo-
nen en verdragen elkander; 
maar indien de vrienden der 
waarheid eenigen misslag 
hebben begaan, is zulks ee-
ne gruweldaad, die door niets 
is afteboeten. KAREI. IX . 
was een vriend der letteren 
en schoone kunsten; er be
staan nog gedichten van hem, 
die voor zijnen tijd niet zon
der verdiensten zijn « bene
vens een werk in verzen, 
door ViMCERoi onder dezen 
titel in het licht gegeven; 
Chasse etc, {Koninklijke 

jagt, door KAREL IX. za-
mengesteld), Parijs > 1625, 
in 8.vo Dit is de eenige 
uitgave. Hij beminde de 
dichters, ofschoon hij dezel
ve niet achtte. Men verze
ker t , dat 1)0 vaji feen jseide, 

|| dat men ze even als goede 
paarden moest behandelen, 
hen \yel voeden, maar niet 
verzadigen* Het is sedert 
hein, dat de staats-secreta-
rissen voor den koning heb* 
ben geteekend, KAREÜ was. 
zeer hevig in zijne hartstog. 
ten. Als VnauKRoi hem stuk
ken ter onderteekening aan
bood , op den oogenblik dat 
hij gereed stond, om in de 
kaatsbaan te gaan spelen, 
zeide hij : Omlerteehen, mijn 
vader, onder teekenvoor mij, 
— Welaan, mijn mester ± 
hernam .VIMJEROÏ,. vijl, 0 
het mij beveelt, zoo zal ik 
onderteekenen. Een der ver
maken van KAREÜ was, om, 
wanneer hij op de jagt ging» 
met eenen enkelen slag de 
koppen der ezels en varkens, 
die hij ontmoette afteslaan. 
Toen LANSAC, een zijner 
gunstelingen, hem eens met 
den degen in de hand, te
gen zijn muildier vond, 
vraagde hij hem op eenen 
ernstigen toon : Welk geschil 
is er toch tasseken Z. A, 
C, M. en m\jn' muilezel 
ontstaan? CManksizijnegCf 
breken bezat KAREI. uitmun* 
rende hoedanigheden; tee-
derlijk beminde hiij zijne moe; 
der en zijne broeders» hij 
was edelmoedig en: verhe
ven, opregtelijk aan zjjne 
vrienden verknocht, van wek-
ke godsdienst zij ook waren, 
en hij ademde niet dan het 
gelulc'zijner staten en zijne? • 
onderdanen. Dat men zich 
dezen vorst voorstel!8, van 
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den eenen kant omringd van 
vijanden , steeds bereid, om 
den standaard des - oproers 
öpteheffen y van den anderen 
afgunstige, heerschzuchtige, 
listige hovelingen, zich en
kel met hunne eigene belan
gen bezig houdende , onop
houdelijk door de eene ver
bitterd en opgeruid, bijna: 
altijd slecht geraden door de" 
andere , én in Welken ou»; 
derdbmi in eenen ouderdom, 
waarin men naauwelijks zich; 
zei ven kent, waarin men niet 
de minste ondervinding" der 
nienschéh eni zaken heeft: 
zonder twijfel zal men dan 
niinder gereed zijn, om hein 
te veroordeelén. •••••» KARKIV 
.IX'.," zegt een schrijver, die 
in dit stuk niet verdacht is 
(dé heer DE-MAYER, in zij
ne Galerie philosophique), 
»* Was dapper en wist zijne 
partij te kiezen. T?e Mon-
céanx door de muitélingèn 
omsingeld, werpt hij zich 
midden onder de Zwitsers-, 
^itroepéfidé: Als honing zal 
tk wet u tJinkótAèÜi liever 
dan mij gevahhelijkie zien-
leegvoerén, en hegaf zich 
naar Meaux; alwaar men 
^ e e t , dat hem nieuwe slrik-
«en werden gespannen, waar* 
J°°r zijne moeder hem be. 
hoedde, door hem naar Pa* 
**)* te geleiden. Van daar dé 
oorsprong van dien onver-
doenlijken haat, waarmede 
^AiiEiilX» tegen de hugenoo-
«>» bezield werd, in welke 
"il «echts oproerige onder* 
«Wen«ag,.. . KARE&IX. , 

vervolgt dezelfde schrïjyefc, 
na ten opzigte van de pro» 
testanten alle zachte midde
len te hebben uitgeput, werd 
op hen verbitterd, om dó 
buitensporigheden, totwelke; 
gebrek aan tucht ben deed.' 

; overslaan. Telkens; als men 
te hunnen voor/leéle iSprak, 
antwoordde hij;,r dat de ge-* 
strengheid, regtvaardjgheid 
Was; Langen tij4 had; hij 

. hun vergeven, én hun steeds 
hunne posten en goederert te
ruggegeven. Na bij zijne' 
komst tot dè kroon'.,:• zijne? 
onderdanen van het regt van 
Blijde komst te hebben 'ont
slagen , had hij de - smart 
van vérpligt te zijn , buiten
gewone belastingen te hef
fen, en zich omtrent dezelf
de woorden te hooren toevoe
gen , welke de Liciè'rs aan 
IJRUTUS antwoordden: Indien 
gij wilt, dat ik eene dub
bele schatting betaal, zoo 
beveel aan mijne landerijen* 
vati tenminste'ttoèe oogsten, 
te gelijk voort tebrengen. Hij 

Was voornemens zoo vele 
Wanorden te herstellen, en 
hield zich eenigen tijd voor 
zijnen dood met bezuinigin
gen bezig, welke hem mo
gelijk sehenen. CATHARINA 
had hem steeds van de 2a-
ken Verwijderd gehouden, en 
z(jne werkzaamheid tot beu-
zèlachtige bezigheden be«. 
paald. Het werk was den 
koning noodzakelijk; hij 
wijdde weinig tij ds aan zij
ne rnst toe, en Was om mid
dernacht bijna altijd in de 
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bezigheid..».. Ziedaar het 
oproerige en muitzieke volk, 
hetwelk KAREI.IX. niet be
minde, en dat het slagtoffer 
Werd van een bevel, aan de 
zwakheid en aan de vrees, 
van eenen jeugdigen koning 
afgeperst." ^ Door de zorg 
van den kanselierjc'HópiTAi. j 
werden er< wijze wetten, on
der zijn bestuur uitgevaar
digd;; maar deze heimelijk 
aan, de hugenooten .verkleef? 

' de staatsdienaar, gaf aan het 
bestuur eenen toon van on-
vastheid en je wakheid, die 
de openbare zaak zeer, bena
deelde, KAREI; was gehuwd 
met EUZABETH van Oosten-, 
rijk, dochter van keizer 
MAXIMIUAAN I I , , diè, na 
den dood van haren echtgei 
noot, zich naar Wëenen be-
gaf, alwaar zij zich enkel 
met goede werken r bezig 
hield, het klooster van de HL. 
CIARA stichtte, en den 22 Ju-
nuarij 1592, in den ouder
dom van 32 jaren overleed* 

KARET, IV., zoon van Ja-
ANNES VAN LUXEMBURG , en 
klein-zoon van keizer HEN-
DUIK VII., werd den 13 Mei 
1316 geboren, beklom den 
keizerlijken troon in 1347. 
Zijn bestuur is beroemd door, 
de verinaarde gouden bulle, 
op den rijksdag van Neu
renberg in 1356 uitgevaar
digd , en door BARTHOIE za-
mengesteld. In den stjjl de-

«er, handvesten, straalt de 
' smaak der eeuw door. Men 

begin t met de; zeven hoofd-. 
zonden aan te spreken. Men 
vindt er de overeenkomst in 

; der zeven keurvorsten met 
de zeven gaven van den H, 
Geest, en den kandelaar raet 
zeven armen. Door deze 
grondwet, bepaalt me»: 1." 
het getal der keurvorsten tot 
zeven; %° men wijst aan elk 
hunner eenen aanzienlijken 
post der kroon toe.; 3»° men 
regelt het ceremoniële der 

, verkiessingep krooning; 4.° 
' men rigt twee, stadhouder
schappen óp;, 5.° de keur
vorsten, worden on verdeel» 

' baar, verklaard { 6.° men be
vestigt aan de keurvorsten 
a| de souvereiJiiteitsregten; 
7«° de koning van Bohème + 
wordt aan hef hoofd derwe
reldlijke '„ keurvorsten . ge"s 
plaatst.. Jöeze- rijkswet, te 
Frankfort bewaard, en op 
perkament geschreven', met 
een groot zegel of eene gou
den bulle aan den voet» werd 
bijna voltooid: te Neuren
berg, Men legde er de laat
ste hand aan te Meti op het 
kersfeest» KAREI. IV. werd 
er in eene algenieene hof
houding (*) met de indruk
wekkendste plegti'gheden be
diend. De hertog van huX', 
emburg en Braband * gafhein 

te drinken; de hertog van 
Saksen, groot-maarschalk, 
verscheen met eene zilveren 

i*)Zie m#ne aanteekening Hz» 373. 
Vertaler. 
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hiaat vol haver» welke hij" 
van. eenen grooteh hoop voor 
de eetzaal schepte. De keur-1 

vorst'v&n Brandenburg,liet 
den keizer en do keizerin 
zich wasschen, en de palts
graaf zette de schoteis op 
de tafel. KAREÏ. IV. over*' 
Iéed in 1378 te Praag, BÏ-' 
waar hij in 1361 de univer
siteit had gesticht. Hij voer*' 
de, zoo veel als hein moge
lijk was ift Düitsehland dë= 
wetten en gebruiken' van* 
Frankryk1 ïn , alwaar hij was 
opgevoed.' Bi j beminde zij» 
ne familie nog meer dan 
Duiiscklund. Men zeide zélfs,; 
dat even 'gelijk hij het in' 
den grond geholpen had , om: 

tot het keizerrijk* te gera
ken, hij vervolgens het kei
zerrijk in den grond boorde , 
°razijn huis te herstellen. 
Hij Het dè schatten en sie
raden van hètïelve, in een 
zijner kasteelen van Boke-
foe bewaren. Zijne eeuw 
Werd altijd voor dengenen in
genomen, welke deze sie-
raden te zijner beschikking 
"ad; het volk beschouwde* 
dezelve als een onderpand 
van het wettige gezag. K A -
B E I . I V , was zoo zeerover-
«"ga* dat hij op deze wij ze 
«|e keizerlijke kroon in zijne 
ftimhe zoude vereeuwigen, 
°at "ij het wapen van Bo-
«Me, 0p het gevest van den 
«egen van KAREL den Groo-
*e het graveren. Deze kei» 
J*r beminde en beoefende de 

I 1 r.?* H 9 s P r a k v lJ f ,a" Ieft« Men heeft van hem goe-

I Se'fiedénkschriften over zijn 
leven. Het is in het begin
van zijn 'bestuur, dat men 
de uitvinding der schietge-
wéren en het buskruid moet 
stellen .gewoonlijk aan BART-
HOLD SCHWARZ , een frans-
ciskaner te Freijburg, in 
Britgaut toegeschreven. 

KAKEL V . , aartshertog van 
Oostenrijk, oudste zoon van 
pHiiiippüs én van JOANNA van 
Kastiliè', den 24 Fébruarij 
1500, te Gend geboren, ko
ning van Spanje in 1516tot 
keizer verkoren in 1519.Ï 
FnANCisCüs ï , , koning van 
Frankrijk betwistte hein de 
keizerlijke waardigheid döót 
zijne kuiperijen en zijn geld. 
KAREL, wiens jeugd den 
keurvorsten minder mistrou
wen inboezemde, dan de on
rustige inborst van zijnen 
mededinger, behield deover-
hand Op denzelven. Deze 
mededinging ontstak in 1521 
den oorlog tusschenFrank* 
rijk en het keizerrijk. lta« 
U'ê was het voorname too-
neel van denzelven. Dezelve 
was in Spanje' begonnen en 
breidde zich weldra tot in 
het Milanesche uit. K A -
KEI. V*. maakte zich van het
zelve meester en verdreef 
er LAUTEKC uit. Er bleef 
aan FHANCISCUS I . niets an
ders over dan Cremona en 
Lodi; en Genua, dat nog 
de zjjde der Franschen was 
toegedaan, werd hun wel
dra door de keizerlij ken ont
nomen. KARET., met HEN-

http://bei.iv
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iPBiK y\ll., koning van J^«-
geland verbonden , had het 
voordeel van eepen bekwa
men veldheer aan zich te, 
verbinden , dien de onypor-
zigtigtigheid van. FRANCÏS-
CÜS 1. al te vveinig ontzien 
had. | i g doet den connesta-
bel van :BoURBoN«aanbiedm-
gen, en BOURBON dient hem 
tegen zijn vaderland. Apni-
&NÜS'.:V1., Florence en Ve-
netfê voegen zich bij hem-
J8(jnJegèr, (foor BOURBON 
aangevoerd „ «alt vt\ Frank', 
fjjki belëge*t Matseille» 
heft het beleg op , *n komt 
in 1524 «n Italië terug» Ih. 
hetzelfde jaar wprden de 
Jranschen, onder aan voering 
ym BoNNivET,"'-.te. Biagrasi 
geslagen en verliezen dep 
ridder,' BAÏaiJp, die alleen 
een leget waardig wass» In 
het volgende jaar werd de 
berucht e islag; van PaVia ge
leverd , (welkeslag ook den 
naam van Bebec 5 draagt) > 
waarin ERA'NCISC.US I . , werd 
gevangen genomen. KAREL 
V- , toenmaals te Madrid fl 

ontving zijnen krijgsgevan
gene' met Vele blijken van 
achting *. en «ntvöinsde >ij-
n.e Vreugde. Htij verbood zelf» 
Aé openbare yreugdebewij
ken, ^De Cftristmen * zeide 
h|J i" moéten zich enkel in 
overwinningen > verheugen, 
welke zij op de ongeloovï-
gen behalen, s» De gevangen* 
neming van eëhen beid, wel» 
ke zulke groote omwentelin
gen meest doen geboren wor
den * bragtnietsariiers voortj 

zegt, een beroemde geschied
schrijver» dan een losgeld, 
verwijtingen, logenstraffin
gen , pfegtige en vruchteioö-
ze uitdagingen." De onver? 

. schiUigheid van JK,ABEI,, of, 
: als men w i l , eene .gematigd, 
'heid,, „die .overdreven kan 
schijnen, beroofde; hem van 
de vrucht eeneMZoo groote 
zegepraal, In plaats van 
Frari/iryk onmiddellijk n» 
den' sjag" van . Papia aan te 
tasten , " stel de hij. zich te 

' vreden? met ;I*R4NCJSCÜS I,» 
een verdrag* te doen onder
teekenen , dat deze geens
zins willens was» om na te. 
komen ; hij verbond zich zelfs, 

. tegen' zijnen overwinnaar, 
met CLEMENS V i l t , den bo* 
ning van Engeland, deF/o-
rentijnen , de. Venetianen en 
de Zwitsers. BOURBON trekt, 
tégen Rome op» en sneuvelt 

< er ; maar, de prins vap Orafi' 
Je 'neemt zijne plaats in j Ro~, 
me wordt geplunderd., De 
paus» op hetkasteel Sinl-
Angelagevïugt, wordt krijgs
gevangen gemaakt. KAKEI. 
ijsde over de buitensporig
heden , welke, bij die gele-, 
genheid gepleegd, werden* 
beval openbare gebeden, en 
zond 'uitdrukkelijkebevelen, 

, om den paus in vrijheid te 
stellen, die zich dit onge
val zeer ten onpas op den 
hals had gehaald. Een ver
drag , te Kameftjk groten i 
het Dame* traktaat genaamd, 
(tusschen MARGARETHA van 
SavoDïfet moei van • KABEÏI 
V . , en hoxmts van /Srtvoöt-
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je f -'Moeder van FRANCISOÜS 
I.,) verzoende , 'deze beide; 

vorsten. Ook maakte KAREL 
eene schikking met de Ve-
netianen , en gaf den vrede 
aan SFOBCE, en aan zijne 
overige vijanden. In 1535 
in Europa tot rust gekomen 
zijnde, stak hij met een le
ger van meer dan 50,000 
man naar Afrika over, en 
begon de krjjgsverrigtingen 
met het beleg van O'oleifd, 
Door de ondervinding ge
leerd , dat de waakzaamheid 
steeds met den goeden uit
slag achtervolgd wordt, be
zocht hij dikwerf zijne le
gerplaats. Toen hij, zich op 
eenen. zekeren nacht hield, 
als of hij van den kant der 
Vijanden kwam , naderde hij 
èene schild Wacht, die hem vol
gens gebruik, het Wie daar f 
toeriep. KAREI. antwoord
de hem , met eene nageboot
ste stem; Houd u stil, ik 
tol ugelukkig maken. Daar 
«e schildwacht hem voor ee-
«en vijand hield, loste hij 
dadelijk zijn geweer op hem , 
hetwelk* hem gelukkiglijk 
mme, KARJEI, maakte zich 
nu door zijne natuurlijke 
s*?m bekend. ' Na de in'ne-
p W van Goletta»versloeg 
•".) «e» beroemden admiraal 
«ARR.IROSSA, doet zijne zege-
^ r e n ^ i n , o g t i n y ^ . ^ 

29 nn ^•ik6*0' w e d e r a a n 

r̂ QOO Christen slaven, eh 
herstelt MuiEÏ - HASSAN op 
f'f <* troon. Daar hij el-
Ke£.0°genblik in het geval « 

kon zijn, om eenen slag te 
leveren of te ontvangen, ging 
bij altijd 'vooraan te midden 
der voorhoede. De mark-
graaf DE GuAstt was genood
zaakt, hem te zeggen; Als 
veldheer beveel ik « , « in 
het midden des'legers, bij da 
standaarddragers te plaat
sen. Om de krijgstucht niet 
te verzwakken, welke hij had 
ingevoerd, gehoorzaamde 
KAREI. zonder tegenspraak-
Indien er geen geduchter vij» . 
and bestond, was er ook geen 
edelmoediger. Men weet hoe 
hij gehandeld heeft, ten op-
zigte 'van verschillende vor* 
sten, .welke hij van alles 
had kunnen beroóven, er)i die 
hij enkel vernederde. De 
bakker van BARBAROssAkwam 
hem eens aanbieden , om zij
nen meester te vergeven. 
ÜAREi. gruwde van deze aan
bieding • en liet den beruch-
ten zeeschuimer waarschou-
wen van op zijne Jioede te 
zijn. v Ofschoon de vrede van 
Èamèrijk, Ffankrtj.k , en 
Spanje bevriendd'e,,nad de
zelve echter het.hart der bei
de koningen niet verdoend. 
KAREI. V, viel met 50,000 
man in Provence, nadert tot 
Marseille, belegert Arlet, 
en doet tegel|jkertljd Cham
pagne en Pieardyë verwoes
ten. Genoodzaakt om den af-
togt te kiezen, na een ge
deelte van zijn leger, verlo
ren te hebben , denkt hij aan 
den vrede. Men sfoot in 
1538 te JSfizzaeenen wjoej-
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stilstand voor tien jaren. In 
het volgende jaar vraagdeKA-
KEÏ. aan FRANCISCUS eencn 
doortogt door Frankrijk, öm 
de oproerige Gentenaren te 
straften* Hij verkreeg den-
zelven: FRANCISCUS gaat hen) 
te geruoet, en KiREt, houdt 
zich ,te Parijs op, zonderiet 

' te vreezen. Toen een JSpaan-
sche ridder hem zeide, 
dat, indien de Franschen 
hem niet gevangen hielden , 
zij of wel zeer zwak of zeer 
fclind moesten zijn: Zy iy'n 
'zulks' beide, antwoordde hem 
de keizer, en daarop ver-
iaat ik mij. Hij verliet zich 
nog meer op zijne legerbeh-
ben, en op zijne bekwame 
veldheeren, die zich gereed 
hielden, om rekenschap van 
zïjnë gevangenschap te vra
gen* K A R E L , zeggen de 
Fransche geschiedschrijvers, 
beloofde het Jeenregt van het 
JjUilanesche aan FRANCISCUS 
voor 'een' zijner zonen; maar 
het is zeker, dat hij de aan

z o e k e n , 'welke hejn JFRAN* 
CISCUS te dien opzigte deed, 

'enkel met nederlagen beant
woordde, en VOI/TAIKÉ be-
'kent , dat die vorst eert onbe
paald woord voor eene belofte 

'aannam. Is het daarenboven 
redelijk, om (e vooronder
stellen, dat de keizer om ee* 
ne stad te tuchtigen, zich 
van het schoonste hertogdom 
van Europa zou hebban wil
len berooven ? De Gentena» 
ren Werden beteugeld en ge
straft. De oorlogsfakkei ont« Ij 
«tak zich op nieuw in 1542. fi 

HENDRIK VIII. vërecnjgde 
zich meit KABEI. tegen Frank
rijk, da t , ondanks den slag 
van Cérisoles, zich in het 
grootste gevaar bevond. De 
vrede werd in 1545 te.CW* 
pi gesloten. Eenige jaren 
vroeger was KAREI, naar A-

frika overgestoken , om Al
giers te veroveren , doch was 
er zonder roem van terug
gekomen. De onlusten door 
LUTHER veroorzaakt, hiel
den he'rti evenzeer bezig 
als zijne oorlogen tégen 
Frankrijk. Hij ging eerst 
door plakkaten, de Augs-
burgsche geloofsbelijdenis, 
en het. aanvallend ; en 
verdedigend bevond van 
Schmalkalden tegen. Maar 
nóch de roemrijke overwin
ning, welke hij in 1547 te 
Muhllerg, op de bondge-
nooten behaalde, noch de. 
gevangenneming van den 
keurvorst van Saksen, en 
den landgraaf van Hessen, 
konden de protestanten be
teugelen , steeds door Frank
rijk en de Turken onder
steund, die door krachtda
dige afwendingen, den kei
zer noodzaakten, om.toege
vendheid te gebruiken. In 
1548, vaardigde hij op den 
rijksdag te Augsburg, het 
graote interim u i t , een'Ca-
tholijkgeloofs-formulier, wat 

het ieerstelh'ge betreft, den 
ketters gunstig, ten opizigte 
der tucht. Men stond den 
leefcen de nuttiging van den 
feelk toe , en het huwehjK 
aan de priesters. Deze toe-
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gevendheid voldeed aan nie
mand. MAUEITS van Saksen,:' 
en JOACHIIH , keurvorst yan 
Brandenburg ,\ steeds zijne 
vijanden, met HENDRIK I I . 
verbonden, noodzaakten hem, 
om in 1552 den vrede van 
Passan te onderteekenen. 
Dit verdrag hield in , dat het 
interim zoude vernietigd wor
den , dat de keizer op een en 
rijksdag, do godsdienstge-
schillen, in der minne zou* 
de bijleggen, en dat de pro
testanten middelerwijl eène 
volkomene gewetensvrijheid 
zouden genieten. KAREL V. 
was niet gelukkiger voor, 
Metz, door den hertog van ; 
GÜISE verdedigd. Hij was 
verpligt, om het beleg voor 
die stad op te breken. Op
pervlakkige en hartstogte-
lijke schrijvers hebben KA-
REI, beschuldigd, van zich 
het volgende jaar over den 
slechten uitval dezer onder
neming, 0p de stad. Térow 
«•ne te hebben' gewroken, 
welke hij deed slechten •, 
terwijl men ontwijfelbaar 
Weet, dat deze slechting, 
enkel op'het dringend aan
zoek der staten van Vlaan-
deren v/eti gedaan. »In het 
volgende j a a r , zegt een on
partijdige geschiedschrijver, 
verspreidde zich de oorlog', 
in de Neder lauden; KAREÏ. 
v v nam de stad Térouane 
Welker inwoners» hartstog-
telijk a a n Frankrijk ver-
K'eefd, verschrikkelijke 
st«>op- en plundertogten' in 

Vlaanderen hadden, aange-
r ig t , stormenderhand in. De 
keizer besloot, om die stad 
tot op den grond te doen 
slechten. De staten van 
Vlaanderen verzochten , dat 
het aan Z . ' M . mogt beha
gen, om zoodanige bevelen, 
ten opzigte van de slechting 
dier stad te geven, dat door 
dezelve aan deFraoschen de 
hoop benomen werd , van de
zelve, weder op te bouwen, 
en er zich op nieuw in te 
nestelen. Hun verlangen werd 
zoo wel vervuld, dat enkel 
de herinnering van Térou* 
ane, en de plaats , waar die 
stad gestaan had , overbleef," 
De oorlog bleef met afwis
selend geluk, aan de gren
zen van JPrankrp'A en Italië 
steeds voortduren. KAREI. 
V., door zijne ziekten en 
vermoeijenisseh verouderd, 
en na de begoochelingen der 
wereld te hebben leeren ken
nen , besloot een ontwerp ten 
uitvoer te brengen, dat Se
dert lang gevormd, en in de 
kalmte der overweging tot 
rijpheid gebragt was. Hij 
liet zijnen broeder FEBJDI-
NAND tot Koomsch koning 
verkiezen , en stond hem den 
7 September 1556, de kei
zerlijke waardigheid af (een" 
afstand, die door de .Duit-" 

: sche vorsten echter eerst in 
1558 erkend werd), na eerst 
de kroon van Spanje, ten 
gunste van PHIMPPÜS, zij-, ' 
nen zoon, in tegenwoordig
heid van MAXiMiWAAïi.fco-

2 , , . ' • 
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ning van Bohème, der ko
ningin, zijne echtgenoote, 
der koninginnen - weduwen 
van Frankrijk en Hongarije, 
van den hertog van Savooi' 
}e en dien jvsa Brunswyk, 
van den prins van Oranje, 
van de Spaanscbe granden , 
en van den voornaamsten adel 
van Italië ,&e Nederlanden 
•en Duitscftland en van de 
afgezanten van alle Ëarope-
sche mogendheden , te heb
ben nedergelegd. Deze groo-
te vorst gaf verslag van het* 
gene, wat 'hij gedaan had, 
om deze afzondering te ver
dienen, welke hij als eene 
beloonirig zijner werkzaam
heden beschouwde, en ter
wijl hij zijnen zoon in zijne 
armen sloot, plaatste hij zelf 
hem op den troon* Een ver

hieven , belangwekkend, aan
doenlijk tooneel, hetwelk 
deze aanzienlijke vergade
ring in tranen deed smelten. 
Zijnen zoon verlatende , zei-
de hij hem. » Mijne teeder-
heid voor o kunt gij mij en-
kei betalen, door aan het 
geluk uwer onderdanen te 
werken. Mogt gij kinderen 
hebben , die u bewegen , om 
eenmaal voor. hen te doen , 
hetgene, wat ik thans voor 
u doe." Hij begaf zich 
eenigen tijd daarna naar 
Sint-Juttaf, een klooster, 
in een aangenaam da l , aan 
de grenzen,van Rastili§ en 
Portugal gelegen. De wan-
deling, hét aankweeken 
der bloemen, de werktui
g l i jke proefnemingen, de 

godsdienst» en klooster-
oefeningen, hielden fij
nen geheelen tijd op dit 
nieuwe tooneel bezet. Op at 
de vrijdagen van de vaste 
tuchtigde hij zich met.de 

ii overige kloosterlingen. Men 
ij beweert , dat hij in zijne cel 
'' den troon betreurd zou heb

ben : eene bewering, door 
de levenswijze wederlegd, 
welke hij er meteene stand» 
vastigheid in leidde, die 
zich geen en oogenblik heeft 
gelogenstraft. Indien Ki'RBh 
berouw had gehad, van de 
opperste magt te hebben af
gezien', zoo zou hij zich met 
alle staatkundige gebeurte
nissen hebben bezig gehou
den , hij had verbindtenis-
sen met de hovelingen on
derhouden, hjj had kuipe
rijen gesmeed, om den staat 
in zijne eenzaamheid te ver
ontrusten, oi denzelven nog 
te regeren. Hij vertrok naar 
Sint Justus, zegt de abt 
RAYNAL, leefde er in de ver
getelheid, en verliet noott 
het klooster. KAREI. V. ein
digde zijne rol dooreen zon
derling tooneel, doch waar
van men reeds voorbeelden 
had gezien. Hij liet zijne 
Jijkplegtigheid bij zijn leven 
vieren, ging als lijk in eene 
doodkist l iggen, hoorde voor 
hem alle gebeden verrigten, 
welke men voor de overle
denen tot Gfod opzendt, en 
verliet zijne kist slechts, 
om zich naar zijn bed te 
begeven. Ëene hevige koorts 
die hem in den nacht na deza 

i 
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plegtigheid aantastte, sleep* 
te hem in 1558 in het graf* 
KAREJ, V. wilde noch ge
prezen , noch gelaakt wor
den. Hij noemde'PAULUS Jo-
vius en SLEIDANUS zijne lo-
genaars , omdat de eerste al 
te, veel goed» en.de andere 
al te veel kwaad van hem 
gezegd had» De koningen 
van Spanje hebben den ;.ti-
tel van Majesteit, eerst ge
dragen bij de komst yan. 
KAREII V. tot het keizerlijk 
bestuur. LETI , heeft zijn le
ven in : het Italiaansch be
schreven,,,, hetwelk in ver
scheiden talen, .waaronder 
ook het Nederduitsch % . i s 
vertolkt; maar men verkiest 
de geschiedenis ,van denzelf
den vorst» door ROBERTSON 
ia het Engel sch beschreven, j 
Er straalt zoo vele waarheid 
in door, als men vaneeneh 
protestant en eenen wij sgeer 
der̂  lge eeuw, die de ge
schiedenis van eenGatholijiï 
en godvruchtig vorst schrijft 
verwachten kan. Om de 
de inborst en de daden 
w<» KAREL V* wel te be-
oordeelen, moet men zich 
niet aan de protestanten hon
den, die hem'als hunnen 
voornaan»sten vijand beschou
wen , noch aan de Span-
jaards, die er een bovenna-
tourlijk wezen van gemaakt 
"ebben, noch aan de Fran-
schen, die, vernederd, door 
de nederlagen en de gevan
genschap van FRANCISCUS 'I. 
gemeend hebben, zoo veel 

als het hun mogelijk was , 
den roem van zijnen over
winnaar te moeten bezwal-
kén. De onzijdige natiën"% 
welke in die tijden noch,ge
schillen , noch bondgenoot
schappen met Oosieni*yli.h(i\ï. 
ben gehad, verschaffen on» 
minder verdachte waardeer-» 
dërs. '*. IK vind, zegt «h> 
graaf van OXENTIEBN, onder 
de Christenen geen held, dje 
boven KAREii V. te verkie
zen is. Deze vorst bezat 
even zoo, veel persoonlijke 
verdiensten, als bekwaam
heid in de kunst, óniTte re
geren. Onder de gro^té dar
den, , waarvan het lévenT van 
dien vorst slechts eene aan
eenschakeling is geweest,. 
yind ik er geene, oie meer 
bewondering verdient, dan 
de dubbele afstand. van het 
keizerlijk bestuur en van het-
koningrijk Spanje. Hij ken
de het schijngenbt der groot
heid en van de wereidschè 
pracht in den grond; en *,. 
daar hij bevond, dat deze 
ijdelheden, de vejrkleefdheiil? 
eerier grootezi«l niet waar
dig waren , verkoos hij* heit 
eenzame verblijf van Sint' 
Justu», boven het keizerlijke 
paleis. Hij vond in dien 
staat meer ware tevreden
heid , terwijl hij met mede
lijden op de verblindheide» 
onrust van de grooteit en. 
kleinen der wereld nederzag, 
dan hij voldoen ing gevoelde, 
toen hij de scheidsman van 
Europa was," r^x™ **« 

i i i 
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Fransche schrijvers hebben 
zich aanzienlijke mannen op
gedaan , d ie , zich boven de 
zwakheid der nationale voor-
oordëeléh én onregtvaardig* 
heden verheffende, over KA* 
REI. V., als over een' de* 
grootste vorsten, en groot-i 
ste mannen hebben gespro
ken , waarvan de geschiede
nis ons de herinnering heeft 
nageiateö, j> Men kan terjj 
opzjgté van dieri forst zeg
g e n , zégt de president VE 
ÏHOüj-dat de deugd met de 
fortuin scheen te twisten, 
om hem tot elkanders spijt, 
tot het hoogste punt van ge
luk te verheffen, hetwelk 
hij waardig was ; én ik ge
loof niet , dat onze eeuw, 
noch de meest' verwijderde 
tijden, Ons een voorbeeld 
van eenen vorst kunnen op
leveren,' met meer deugden 
versierd, en waardiger, om 
aan de vorsten te worden 
voorgesteld, die met grond
beginselen van regtvaardig» 
heid en deugd willen rege
r e n . " — » De godsdienst, 
zegt hij op eene andere plaats, 
was zijn voornaamste voor
werp , en men moet aan de-

, zen beweeggrond bijna alles 
toeschrijven, wat "hij, zoo 
wel gedurende den oorlog 
als gedurende den vrededeed, 
en vooral hetgene, wat hij 
ondernam, om, ondanks de 
oneindige hinderpalen, eene 
wettige kerkvergadering tot 
stand té brengen, die den 
vrede in de kerk kon ner-
stellen; een ontwerp, dat zoo 

| dikwerf werdgedwarsboomd, 
hetzij door de eerzucht der 
paussen j die daarin niet te 
goeder trouw handelden, het
zij door onze (dé Fransche) 
steeds, met een ongelukkig 
gevolg vernieuwde oorlogen. 
Desniettegenstaande zette hij 
dit godvruchtige .ontwerp 
steeds voorts é» slaagde er 
gëlukkiglijk in." tósdat Vot-
TAIBE döór daadzaken heeft 
aangetoond, dat KARET, nooit 
met de heerschzucht is be
zield geweest, welke eenï-
&é schrijvers hem aanwrij
ven , ?n te hebben doen op
merken, dat hij staten weg
schonk , welke niets hem 
belette, voor zich zelven te 
behouden , wëdërlegt hij het 
gevoelen dergenen, die be
weren , dat de afzondering 
van dien vorst in het kloos
ter van SintJustus. hem be
rouwd heeft. De keizer', 
zegt hi j , had reeds sedert 
lang 'besloten, om eenen 
vroegtijdigen en zwakken 
ouderdom, en eenen van al
le begoochelingen terugge--
komen geest, aan zoovele 
zorgen te onttrekken. •, • • 
Het gewone gevoelen is, dat 
hij er berouw over heeft ge
had} een gevoelen, dat en
kel op de menschelijhe zwak
heid Steunt, die het voor 
onmogelijk acht, om zonder 
leedwezen dalgene ie verla
ten , wat de geheele wereld 
met zoo veel geestdrift na
jaagt. RARÈZ. vergat ge' 
heel en al het tooneel, waar
op hij zulk eene groote rol 
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had gespeeld. —- Deze groo-
tè vorst, zegt de vervolger 
van UOSSÜET , deed geheel 
én al afstand'vande wereld; 
en,'floor eene afzondering, 
die hem van de aqtdsche 
zaken scheidde, had hij, 
om toote spreken, het ver-
maak van aan zich zelven 
te overleven. Men ziet uit 
al deze aanhalingen, dat al 
hebben GARNIER , in zijne 
Risïpire de iïrance, de abt 
BÊR^ÜLT, in zijne Eïsloire 
de Veglise, Lijv'GOEï'in Bet 
vervolg zijner Étistoire uni-
vprselle van HARDION, inét 
betrekking tot KARÉL \V..% 

den eerbied vergeten, welken 
men aan de waarheid en be
tamelijkheid verschuldigd i s , 
nien .echter ten önrégte al 
de Fïansóhe schrijvers van 
dezelfde onregtvaardigheid 
zoude beschuldigen, 'Het is 
Moeijelijk- te J)egpdipen hoe 
öe geleerde schrijver der 
Kerkelijke geschiedenis ( B E -
RAüïiT - BERCASTEI.) riitsl ui
tend de lasteraars van K A -
REt V. heeft kunnen vol
gen, zonder ten minste nu 
en dan de geschiedschrijvers, 
«ie met eehe bedaarde reden 
over denselven gesproken 
hebben, en die woord voor 
Woord datgene wederleggen, 
wat hij ten opzigte van dé 
mborst en het gedrag van 
«leo grooten k*izer zegt, 
*e raadplegen. Zijne hersen
schim van algemeene heer-
tojiappij komt bij eiken vol-
z»n terug. Wat hij ook doen^ I 

moge, zelfs het nuttigste en 
'; stichtelijkste ,* het "geschiedt 

uit IrotsChheid *," héérseh-
• zacht, list, èédrog, enz . ; 
'. men zou bijna een boekdeel 
maken, niet dergelijke bijna
men tegen de gedachtenis vann 

dien vorst verzameld, en zulks 
in eene kerkelijke geschié-' 
denis ,' ongetwijfeld voor al
lé natiën, besteind, waarvan 
dé zamenstelier, 'meer dan 
élk andere schrijver, met 
die gevoelens van régtvaar-
digheid éngematig'dbeidinOet' 
doordrongen * zijhV dié "eëné 

\ bijzondere bekrachtiging van 
dé nattiar en; hèT ondeïwér£\ 
van zyhenaibèiÜ bntvan'géiïj 
met die algemeene inzigteri, 
van nut en stichting, welfeè 
nien uitsluitend in de zaméifo 
stelling van"christelijke jaar l 
boeken Verwacht, doof den* 
dienaar van" een': God van 
waarheid en ïèj*tvfiardigheid 
geschreven. , "' 

KAREL VI., tweede zoon van 
keizer LEOPÖLD,in 1685ge
boren , in 1703 dóór zijnen 
vader tot koningvan Span
je verklaard, werd in 1711 
als keizer van Puitsckland 
gekroond. De oorlog,] om 
de Spaansclie erfopvolging, 
in de laatste jaren van het 
bestuur zijns vaders ontsto
ken, kwijnde van aïle kan
ten. Be vrede werd einde
lijk te Rastadt, den 7 Sep
tember 1714 < tusschen den 
keizer en Frankrijk getee-
kend, en den 9 October daar-

14 '" 
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opvolgende, door het rijks-
bestuur bekrachtigd. Door 
dit verdrag werden de gren. 
zen van Duitschland, op den 
voet yan den Bijswijkschert 
vrede gebragt. Men stond 
aan den-keizer, de koning
rijken- Napels en Sardinië, 
dé Nederlanden, de hertog-

• dominen Milane en Mantua 
af. Het sedert dit verdrag 
bevredigde Duitschland'• , 
•werd niet weder verontrust, 
dan door den oorlog van 1716 
tegen de Turken. De kei
zer verbond zich met de Ve-
netianen, om hen terug te 
drijven. Prins EÜGENIUS, 
die hen vroeger te Zenta 
had betengeld, overwon hen 
andermaal te Peierwaradin» 
Temeswar^delaatste plaats, 
welke zij in Üongaryë be
ssaten, gaf zich in 1716 o- ' 
ver, én Belgrado in 1717, 
na de volkomen .nederlaag 
der Turken, die de plaats 
te hulp waren gekomen. De
ze oorlog eindigde met den 
vrede van Passarowitz, in 
1718, welke het keizerlijke 

'hnis Temesioar, Belgrado 
met een gedeelte van Ser
vië» Bosnië en Walachijë 
gaf. De zegepralen op de 
Ottómanen behaald, beletten 
den koning van Spanje niet, 
om op nieuw den oorlog te
gen den keizer te beginnen. 
De kardinaal ALBEKONJ, toen
maals eerste staatsdienaar 
van die monarchie, wilde de 
door den Utrecbtschen vre
de verloren gewesten hero
veren. Eene Spaanse!» vloot 

landt in Sardinië, en ver
drijft in minder dan acht da
gen de keizerlijken uit het 
geheele koningrijk. Het vier
voudig 'verbond, te Londen 
in 1718, tasschèu Groot' 
Brittannië, Frankrijk, dën 
keizer, en de staten der 

. Vereenigde provinciën ge
sloten , vyerd door deze over
winning veroorzaakt. Het
zelve had ten doel, om de 
verdragten van Utrecht en 
Bade te handhaven, en de 
zaken van Italië te vereffe
nen. De keizer erkende 
PHIMPPÜS V. als koningvan 
Spanje, en benoemde Don 
CAKLOS, zijnen oudsten zoon, 
als eventuele opvolger der< 
hertogdommen Parma,'P*^ 
cenza en' Toskahe} hij ver-, 
kreeg Sicilië' in plaats van 
Sardinië. Daar de koning 
van Spanje die voorwaarden ,„ 
verwierp» zoo werd de oor
log voortgezet tot op dê on» 
genade van AIBERONI. PHI-
LIPPUS V. trad in 1720 tot 
het viervoudige verbond toe,, 
en deed de eilanden Swc^e 
en Sardinië ontruimen. Het 
verdrag van Weenen, Ui 1 7 ^ 
onderleekend, maakte een 
einde aan alles. KAREI. deed 

afstand van zijne aansprak 
op de Spaansche monarchie, • 
en JPmuppüs op de ^wes
ten, die er van afgescheurd 
waren. De Prag**m9 

Sanctie, die in den j>e*in"® 
eenige tegenspraak had on
dervonden , was in het jaar 
te voren als eene grondwet 
aangenomen. Door dit w* 
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glement beriep de keizer tot' 
de erfopvolging der staten 
van het huis van Oostenrijk, 
bij gebrek van mannelijke 
kinderen, zijne oudste' doch
ter èn hare nakomelingen r 

' volgens het eerstgeboorte-
regu' KAHEL VI . , gelukkig 
door zijne wapens en zijne 
verdragten , zou zulks lan
ger hebben kunnen zijn, in
dien' hij niet Werkzaam wa
re geweest, om koning STA-
NISLAUS van; den troon van 
Polen uittesluiten. Nadat 
AUGUSTUS I I . in 1733 óver'', 
leden w a s , liet KABEL VI . 
FRÉDËRIK AUGUSTUS, zoon 
van den overleden koning , 
verkiezen'', en hekrachtigde 
zijne verheffing door zijne 
lfegerbénden". en door'die van 
Rusland' Deze stap ontstak 
den oorlog. Spanje, Frank
rijk en Sardinië verklaarden 
hem denzelvetn De Fran-
*chen namen,Kekl , Trier, 
Trarbach, Philips burg in. 
De koning van\ 'Sardinië, 
aan het hoofd der Fransche 
en Spaansche legerbenden, 
maakten zich in korten tijd 
meester van het geheele her-
togdom Milane. Enkel de stad 
MWna blééf nog aan den 
keizer over. Het keizerlijke 
Jjjger wordt Ï te Parma en : 
Gnastalla geslagen» Aan : 
het hoofd van een Spaansch ; 
jeger, viel don CARLOS, op; 
«et koningrijk Napels aan , 
" a m, na de'Oosten rijkers in 
den slag van Bitonto ver
e e n te hebben, Gaëla en 

Capud in," en lïetzich in1734 
als koning van Napels uk-' 
roepen. In het volgende jaar 
werd hij 'te Palerino als ko
ning der Beide-Sicüiën ge
kroonde De overwönne achtte 
zich zeer "gelukkig de vredes-
voorwaarden aan te nethen*, 
Welke hem de overWinnaarss 
voorschreven. De onderhan
delingen, Werden den '3 Oc-
töber 1735 te Weenen be
paald, en het eind-verdrag 
den 18 November 1738 on-
derteakend. Door dit" ver
drag , deed koning SfANiS-
LAÜS afstand van de kroon 
van Polen, en behieldT er 
den titel' van. Men stelde 
hem in het bezit der her
togdommen lubthaHhgen en 
Bar. Aan den hertog van 
Lotharingen kende men het 
groot-hertogdom Toskane tóe. 
Don CARLOS behield het ko
ningrijk tier Beide-Siciliën. 
De koning van Sardinië had 
Torlona, Novafdj hét op
pergebied van hariglies. De 
keizer trad weder in het 
bezit van het hertogdom Mi-
larie, en de staten van PÖ»"-
ma en Piacenza. N a d e n 
dood van STANISLAÜS, won 
Frankrijk er hotkaringen 
en Bar bij» en waarborgde 
de pragmatieke sanctie. De 
dood van prins EUGENIUS 
was eene overmaat van on
geluk voor KAREX. VI . , die» 
door zijn bondgenootschap 
met Rusland, zich verpligt 
achtte, om deel te nemen 
aan den oorlog, welken die 
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staat met de Turken voerde» 
Hel keizerlijke leger leed 
Veel door de marsenen, de 
pest en den hongersnood: 
bijna, alle voordeelen waren 
van den-kant der Turken. 
Bij den vrede, den 1 Sépr 
te'mber 1739 gesloten, stond 
men hun het keizerlijke W~a-

, lachijë en Bosnië, Servië 
met Belgrado af, na het
zelve geslecht te hebben» 
Men bepaalde, dat de rivie
ren de Donau en de S a w , 
de grenzen, van Hongarye 
en het Turksche rijk zouden 
zijn. De overhaasting, waar
mede dit verdrag, buiten 
weten van Rusland, werd ge» 
sloten, de onverwachte over» 
gave van Belgrado,datbol» 
werk der Christenheid, het
welk een langdurig beleg 
kon uitstaan," de schijnbare 
ongenade van den graai" NEIJP-
FEKG, wellce het verdrag 
onderteekend bad , en de 
goedkeuring, welke de kei
zer er desniettegenstaande 
aan gaf, hebben eenigege
heime en onbekende oorzaak 
eener zoo onverwachte als 
spoedig ten einde gebragte 
onderhandeling doen vooron
derstellen. Het is eene on
der de Hongaren verspreide 
overlevering, dat de groot
hertog FBANCISCUS , echtge
noot van MAIUA THERESJA, 
en later keizer, door de Tur
ken op eene jagtparfij, wel
ke hij onvoorzigtiglijk, in de 
nabijheid van de Oostenrijk-
sche legerplaats had gehou
den , was opgeligt, en dat 

Jüijne bevrijding de prijs dier 
grqote opofferingen was,me* 
eene vaardigheid gedaan, 
die. het- geheim der zaak 
handhaafde. Wat er ook van 

, deze bjjzonderheid zij , die 
doop met de geschiedenis 
vanden tijd bekende lieden, 
met dezelfde vrijmoedigheid 
wordt bevestigd en ontkend, 
het verdrag werd zonder voor
behoud en zonder,uitstel te 
We&nen bekrachtigd. D0 

Kussen waren* er zeer over 
gestoord , en ,4e,.bfrïef van 
den, graaf van Munchena.m 
d en prins LOBKOWITZ > maakt 
genoegzaam bekend, dat die 
veldheer niet geloofde, dat 
deze vrede het uitwerksel 
der krijgsverrigtïpgen was. 
(Zie J/<?ffl(?r»ë»,van MANSTEIN, 
2.a dl. bladz/, 32). KARET, 
V I . overleed in,het volgen
de j a a r , met het verdriet 
van een groo^ gedeelte der , 
overwinningen van prins w r 
GENIUS verloren te hebben. 
In, eene verkorte uitgave van 
de Geschiedenis der onge-
lukkige gevolgen van de heir 
ligsQbenderijën , door: HEN^ 

BRIK SpEMlAN, ïn "°?,§e~* 
drukt, en met verscheïdeJi 
bijlagen vermeerderd,, leest 
men (bïadz. 15) het volgen
de : » Deze regtvaardige en ,-
godsdienstige . keizer nacf» 
na een lang en zeer geluk
kig bestuur, met zulke trei-
fende en onverwachte tegen
spoeden te worstelen, dat 
vele personen er de oorzaaK 
van zochten, in eone ge
beurtenis, welke ik za» veC" 
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halen. In 1731 fiad een over-
looper van de bezetting van 
Raab of Javarin, op. den 
oogenblik, waarop hij zoude 
opgehangen worden, gele
genheid gevonden, om te 

4 ontsnappen , en was. in een 
collègie., der Jesuiten ge» | 
•vlugt. Men bespiedde hem, 
en het was niet gemakkelijk, 
hem de stad te doen verla
ten, toen een der paters op 
het denkbeeld kwam ,. 'jdat 
men hem in "het gewaad van 
eenen acolytsmoest;vermom* 
men, op den dag, dat men 
de processie van H. Sacra
mentsdag zoude houden (de 
Jesuiten hielden dezelve al
tijd zeer plegtig op een der 
clagen van het octaaf). -Het 
garnizoen was onder de wa- j 
pens en de gewaande aco-
lyt werd erkend. Hij vluglte 
onder het gehemelte; endaar 
men op hem aandrong, klem? 
de hij zich vast aan den of
ficiant, die het Allerhei
ligste droeg. Er ontstond 
eene ongeloofelij ke verwar
ring u i t , die alle waar
schijnlijkheid te bovengaat, 
et> die men als eene fabel 
zou beschouwen, indien een 
groot en schoon gedenktee-
ken er de gedachtenis niet 
van bewaarde (*). Het zal 
genoeg zijn te zeggen, dat 
de monstrans zoodanig ver
brijzeld werd, dat dezelve 
oiets meer van hare gedaante 
behield, en dat men nooit 

liet minste fragment van de 
heilige Hostie kon ontdek
ken. De godsvrucht van K A 
RET* VI., was er hevig door 
aangedaan ;, maar het ontbrak 
hem aan moed in het straf
fen vat» den schuldige. Paus 
GLE^EÏSS XII», zoowel als 
de" bisschoppen valn H.pnga° 
r^'ê'y' vermaanden hem tot 
eenè der: beleedigde» "gods
dienstwaardige gestrengheid: 
nienschelijke inzigten, yer-
•zoeken;;en ijdele verschoo-
ningen, zegt men, behielden 
de overhand. Wat ^r ook 
van de wijze wezen moge, 
waarop de .Koning der ko
ningen , deze toegeven'dheid 
heeft beschouwd ,, zeker is 
het , dat met dezelve hét 
tijdvak der rampspoeden van 
KAREL VI . begint; de heide 
daaropvolgendeoorlogen, ont
namen hem Napels, Sicilië, 
Belgrado, Walachijë, Ser-
vië en Bosnië. Hij overleed 
kort daarna, zonder manne
lijke nakomelingen, zijne 
erfgename in eene crisis na
latende , waaruit., zij zich 
enkel door den afstand van 
SUezië, en een gedeelte van 
hombardijë kon redden. KA-
BKI. VI. (zegt VOIVTAIRE, in 
zijne Annales de l'Umpire), 
was tot in 1734 onafgebro
ken gelukkig. Deze filozoof 
gaat met zijne aanmerking 
niet verder, maar de door 
mij verhaalde gebeurtenis, 
heeft zekere personen doen 

•w eene lamp bij gehad, die nacht en dag brandde. 
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denken, 'dat even gelijk de 
groote. eerbied van RurjoiiF 
VAN BABSBURG voor het al
lerheiligste Sacrament, zijn 
huis tot het toppunt van voorr 
spoed en roem heefr verhe
ven , de geringe ijvert kel
ken KAREL aan den dag leg
de , om de gruwelijke belee-
diging,' aan dit aanbiddelijke 
geheim gepleegd, te wreken, 
hem deze aaneenschakeling 
Van tegenspoeden.berokken
de j welke zelfs met zijnen 
'dood niet eindigde. De kei
zerlijke schepter} die sedert 
RirnoiiFy Ut Oostenrïjksche 
handen was, ging er uit , 
om in het huis van Wit-
'telsbüeh, en vervolgens in 
dat van Lotharingen te ko
men." KAREI. was niet te 
min een zacht ï regtvaardig, 
godvreezend vorst; onver
saagd in den tegenspoed 
gematigd in het geluk , zich 
steeds met de pligten des 
bestuurs bezig houdende. 
Zijne vijanden zelfs hebben 
geene ondeugd in hem ont
dekt. Groot en luisterrijk in 
zijne ontwerpen, vormde hij 
er nooit,' die niet het alge-
mëene Welzijn ten doel had
den; hij liet ëen aantal ves
tingen bouwen, vooral aan 
•de Tnrksche grenzen, hij 
rigtte uitmuntende zieken
huizen op, onder welke dat 
van Pest, voor de vermink
te Soldaten bestemd, bijzon
der merkwaardig is ; hij liet 
veilige en gemakkelijke we
gen aanleggen, op plaatsen , 
die door de hoogten en diepr 

ten der Alpen ongenaakbaar 
waren;, die van Carinthie 
en: Croatiè'., zijn ware mees
terstukken i in dat vak. De 
lofrede des keizers door pa
ter CALLES; is een zeldzaam 
stuk: in het vak van wel
sprekendheid ; de lofrede van 
TRAJANUS kan met dezelve 
niet vergeleken worden ,noch 
in betrekking tot den rijk
dom *n de waardigheid der 
taal, noch:; ten opzigte van 
den aan de geschiedenis ver
schuld igden eerbied, even 
zoo. angstvallig door den 
Oostenrijkschen redenaar ia 
acht genomen, als dezelve, 
door de overdrevenheid van 
PLINIUSJ i op eene ergerlijke 
wijze geschonden wordt* 

KAREI, VIL , zoon van MAX-

IMIMAAN EWMANUEli, Keu'-
vorst van Betj'eren, WWIUB 
Brussel, in 1697 geboren. 
Na den dood van KARBI»V*:» 
vraagde hij het koningr'jK 
Bohème, krachtens het tes
tament van FEBDINAND I.> • 
Opper-Qostenrijk, als een 
van Beijeren afgescheurd ge-

w e s t , e n T r ^ . a l r e r n T zijn huis ontweldigd erfland. 
Hij weigerde de aartsherio-
gin MARIA THERBSIA,alsai-
gemeene erfgename van net 
huis van Oostenrijk te er-
kennen, en protesteerde%*• 
gen de pragmatieke sanctie, 
die, volgens het gevoele" 
van prins EuGENius,000* 
een leger van 100,000 man 
had behooren gewaarborgd te 
worden. Zijne aanmatigingen 
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waren de ïetis tot den oor
log van 1741. De wapens 
van LODEWIJK XV. , die pleg-
tiglijk tot de pragmatieke 
sanctie was toegetreden , de
den den keurvorst, als her
tog van Oostenrijk* te LinfZi 
als koning van Bohème, te 
Praag', en in 1712 als kei
zer te Frankfort kroonen. 
Zulke gelukkige beginselen 
hadden geen voortgang. D e -
Fransche en Beijersche troe
pen , werden door de Hon-
gaarsche langzamerhand ver
slagen. De oorlog was een al 
te zware last voor eenen vorst, 
onder zwakheden gebukt, 
en van groote hulpmiddelen 
ontbloot, zoo als KAREÏ. VII. 
was. Men ontnam hem we
der al wat hg veroverd had. 
Toen de koning van Pruis
en , in 1744, eene afwen
ding in Bohème gemaakt had , 
maakte KARET, er gebruik 
van, om zijne staten weder 
te heroveren. Hij kwam ein
delijk weder in Munchen, 
zijne hoofdstad , en overleed 
2 maanden daarna, in I745y 
Deze vorst was door ver--
scheiden goede hoedanighe
den bekend; hij kende slechts 
net ongeluk , in den schoot 
der grootheden, waarvan hij 
steeds omringd was, Dit is 
wjha altijd het treurige deel 
«er vorsten, wier lot zoo^ 
«eer benijd Wordt. 

KABEI. I L , koning van 
«i>an/e, z o o n e n 0pvolger 
^ a" PHIÏ,IPPUS I V . , werd den 
0 November 1691 geboren; 

in 1665 en dus in den ou
derdom van 4 'jaren, ging 
hij een eerste huwelijk aan , 
met MARIA LOÜISE van Or-
léans," en een tweede met 
MARIA van Beyèren, vorstin 
van Nettburg. Beide huwe
lijken bleven kinderloos. Hij 
was geen vorst van eene 
groote genie, en zijn goede 
wi l , kon in den staat van 
Verzwakking, waarin zich 
Spanje bevond, niet voorzien. 
Maar hij openbaarde de hoe
danigheden van een regtvaar
dig en Christelijk vorst, voor-

: al eene levendige en teedére 
godsvrucht, die hij tot den. 
regel van al zijne daden 
maakte. Zich naar het Es-
hiriaal begeven hebbende, 
in de hoop van er zijne wan
kelbare gezondheid door de 
zuiverheid der lucht, welke 
men aldaar inademt te her
stellen , wilde die vorst, de 
plaats 'bezoeken, tot zijn ei
gen graf bestemd , en liet 
te dien einde, de grafkei-* 
ders zijner voorouders ope
nen. 'Hij zag er; het graf 
van KAR EL V . , zijn over-
oudgrootvader, die eertijds 
hetzelfde had gedaan, zon
der twijfel met de overtui
ging , dat zulks een tooneel 
i s , waarmede de vorsten zich 
niet-genoeg bezig houden, 
en waarvan de indruk hen 
niet anders, dan regtvaardig 
en goed kan maken; hij zag 
ook die van PHIMPPBS IL> 
van PHIWPPÜS I I I . en van ' 
PöltiPPUS I V . , zijnen vader. 
Men wee» hem die der to* 
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ninginnen aan; hij kuste de 
hand van MARIA ANNA van 
Oostenrijk, zijne moeder. 
Nadat hij het graf van MARIA 
LOÖISE van Orleans, zijne 
echtgenoote, had doen openen, 
smolt hij dadelijk in tranen ; 
hij wilde haar omhelzen: 
men kon hem niet doen be
sluiten, om zich van dat 
treurige voorwerp te verwij» 
deren. Genoodzaakt, om het 
te verlaten , ze ideh i j : Vaar-
wel mijne dierbare vorstin," 
binnen een jaar zal ik tt 
gezelschap , komen houden. 
KAREI , , die van dag tot dag 
zijne krachten voelde afne
men , kon zynen dood voor
zien ; indien hij den kwij
nenden staat had kunnen ver
geten , waarin hij zich'be
vond, scheen geheel Euro
pa zich met de zorg bezig 
te houden, om hem daaraan 
te herinneren , door die be
ruchte vjerdragten , waarin 
men over1 zijne rijken be
schikte , even als of de He
mel reeds over zijnen persoon 
had beschikt. Reeds in 1698, 
verdeelden Frankrijk , En
geland en Holland,, zijne 
staten ais openstaande» In 
de maandMaart 1700, maak
te men eene nieuwe verdee
ling , die geen ander uit
werksel dan de eerste had. 
» De vorst, zegt een ge
schiedschrijver, zag al die 
bewegingen aan met eene 
onverschrokkenheid, die mij 
hoven dë dapperheid der 
grootste veldheeren verheven II 
schijnt." H|J daoht» «onder 1 

twijfel wel te doen, door op 
raad van den kardinaal POR-
TOGARRERO, ten nadeele der 
prinsen van zijn huis, de 
kroon aan PHILIPPDS van 
Bourbon, optedragen ; maar 
dit testament ontstak deoor-
logstoorts door bijna geheel 
Europa. KA'RJSII overleed in 
hetzelfde jaar I7Ö0. Met hem 
eindigde de oudste tak van 
het in Spanje regerende 
Oostenrijkschehuis. ZiePm-
iappüs V. 

KAREI, I I I . , den 20/anu-
arij 1716 geboren, werd den 
15 Mei 1734, totjkoningder 
Beide Siciliën benoemd, tot 
koning van Spanje den 10 
Augustus 1759. Hij koos 
twee malen partij in den oor
log van Frankrijk tegen En
geland, en deed vruchteloo-, 
ze pogingen , om Gibraltar 
te heroveren. J.n zijne Reis 
door Spanje in 1775 en 1776 
schetst HENDRIK SWINBURN , 
het volgende afbeeldsel van 
dien vorst: « Dewe vorst, 
zegt h i j , ia op de naauwge-
zetste ' wijze regtschapen; 
onbekwaam, om eenig ont
werp aan te nemen, ten zij 
hij de innerlijke overtuiging 
heeft, dat hetzelve regtvaar-
dig en billijk is . Hij is ge
streng in zijne zedeleer, en 
sterk aan zijne godsdienst 
verknocht. De regelmatig
heid zijner levenswijze waakt, 
hem zeer gestreng omtrent 
die zijner kinderen; ..hij-: 
dwingt' hen üao veel tijd», 
hefcij aan de jagt of aan de 
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vischvangst te besteden, als 
hij er zelf mede doorbrengt; 
hij verpligt hen daartoe, wijl 
hij overtuigd i s , dat de wer
keloosheid tot de ondeugd 
geleidt. Hij rigt zelden het 
woord tot de jonge lieden 
van zijn hof; maar hij schept 
een groot vermaak, om met 
perspnen, die ten naasten bij 
van zijnen ouderdom zijn, 
te Spreken en te schertsen. 
De kunsten en wetenschap
pen hebben eenen heerlijken 
beschermer in KARET. IV. 
gehadj het strekt hem te 
meer tot verdienste aan de
zelve deze bescherming te 
verleen en', daar hij van na
tuur geene voorliefde voor 
de schoone kunsten heeft j 
«naar hij moedigt dezelve 
aan, wijl bij gelooft, dat 
het de pligt van eenen ko
ning i s , dezelve voor te 

v staan en in zijn rijk te doen 
bloeijen." Hij beproefde om 
de kunsten 'in zijn rijk te 
«oen bloeijen; men kan over 
«e moeite oordeelen, welke 
het hem kostte, om de ze
den en de genie zijner natie 
te hervormen, door de mui
terij > welke het bevel te 
Weeg bragt, waarbij de rui
tte mantels en breede neder-
hangende hoeden verboden 
werden; het volk van Ma
drid kwam tot opstand en 
«onder de Waalsche gar
den , die volmaakt wel hun-
? e n .pligt' betrachtten , zou 
fte' leven des Konings in ge
vaar zfjn geweest. De groo-
te Wegen, het kabinet "van 

natuurlijke historie, de kruid
kundige tuin, de schilder* 
én teeken-akadèmiën , het 
Kanaal van Tiïdela, enz., 
werden door de zorg van dien 
Vorst daargesteld of verbe
terd. Zijne opregte inborst 
en zijne verkleefdheid aan 
de regtvaardigheid, deden 
hem regtvaardigé en gezon
de inzigten vooronderstellen, 
in de mannen , welke hij tot 
zijnen raad beriep, en wan
neer hij eenmaal het ongeluk 
had gehad, van er door be
drogen te worden, was het 
zeer ntoeijelijk, om hem van 

. zijne dwaling terug te doen 
komen. Hij overleed tè> Ma
drid, den 13 December 1789, 
in de grootste gevoelens van 
godsvrucht. 

* KAREL I V . , Koning van 
Spanje en der Indien, werd 
te Napels, den 11 Novem
ber 1748 geboren, en was 
de zoon van KAREL I I I , en 
van MARIA-AMELIA van Sak
sen : hij kwam in Spanje, 
toen KAREI. U I , door ^en 
dood van FËRDINAND V I , in 
1759 , tot die Kroon beroepen 
werd. Hij huwde den 4 Sep
tember 1765 met MARIA LOUI-
SB van Parma. Zijn geest 
was levendig en doordrin
gend, zijne inborst toornig; 
maar hij was geheel veran
derd', toen hij den troon be
klom» en eene bedaardheid, 
die niets in staat was te sto
ren, volgde op zijne leven
digheid. Met een goed en 
gevoelig hart begaafd» «ag 
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uten hem sidderen, wanneer 
hij een "doodvonnis moest on
derteekenen ; teederlijk be
minde hij zijne vrouw en zij* 
ne kinderen , en de minste 
aandoening' deed hem tranen 
storten. Met die schoone hoe
danigheden^ lief: KiRELzich 
echter tot groote buitenspo
righeden medesiepen, door 
zijne blinde toegenegenheid 
voor don MANUEL GODOY (zie 
dat art ikel) , zijnen gunste
l ing , dien hij de belangen 
zijner familie en van zijn rijk 
in handen stelde. ïntusschen 
'naderde de Fransche.omwen» 
teling, snel als een brand, 
gereed, om alles aan te ste
ken. Door al de mogendhe
den van Europa uitgenoo-
digd, om zich met dezelve 
te vereenigen, ten einde den 
Franschen den oorlog aan te 
doen, weigerde KABEL in den 
beginne, om tot hun bond
genootschap toe te treden; 
maar toen hij het gevaar ver
nam , waarin LODEVVIJK XVI . 
zich bevond, wilde hij alle 
opofferingen doen, om hem 
te redden ; hij liet door f i j 
nen afgezant aan de conven
tie eenen brief ter hand stel
len , waarin hij geen enkel 
der middelen verzuimde, om 
zijnen ongelukkigen bloed
verwant (e redden^ De brief 
werd daags voor de teregt-
«telling van den ongelukki» 
gen LODEWIJK X V I . , aan de 
conventie ter hand gesteld, 
en men weigerde denzelven, 
te openen, uit vrees, dat de 
Winder kJ • J r r ? 8 S ' d a t d e e c h t e r teederlijk. Hij ,W«* «»naer „evige Ieaen erdoor | ^^ ^^ - ^ om dea 

aan het wankelen mogten ge» 
bragt worden. KAKEL ver
nam den slechten uitslag van 
zijnen brief, te gelijk met 
het treurige uiteinde van zij
nen neef, den koning van 
Frankrijk* Bij dit berigt 
verklaarde hij den oorlog aan 
de republiek. De veldtogt 
werd geopend in de maand 
Mei 1793, maar toen, na eene 
tweejarige worsteling, Go-
DOV in onmin met Engeland 
was gekomen, bewoog hij 
hem om met Frankrijk vrede 
te maken, en dezelve werd 
te Bazel, in April 1795Tge-
sloten. Het was ^alstoen, 
dat KABEL aan zijnen gun
steling den titel van prins 
des vredes gaf; en in het 
volgende jaar werd bet aan
vallende verdedigende ver
bond tusschen FrankrijkT en 
Spanje gesloten. De koning 
bemoeide zich niet meer met 
staatszaken. Hij verliet zich 
in alles op de koningin en zij
nen gunsteling. Hij ontving 
eiken oOgenbJilc naamlooze 
brieven , die hem van de on
geregelde zeden van zijnen 
gunsteling, en van het mis
bruik onderrigtten,' hetwelk 
hij van zijne magt maakte. 
Hij verachtte deze raadge
vingen , en zijne verblind
heid ging zoo ver, dat nij 
niet bemerkte, dat GODOY 
onophoudelijk werkzaam was, 
om hem tegen zijnen zoon 
FERDINAND opteruijen. KA." 
REL beminde zijne kinderen 
echter teederlijk. Hij wei-
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oorlog aan Portugal te -ver
klaren , om ; zulks niet te 
doen aan zijne dochter CHAR-
Ï,OTTE , die met den prins 
van Brazilië gehuwd was , 
en toen lig er, door de lis
tige welsprekendheid van 
LÜCIEN BONAPARTE overge* 
haald, toe besloten had, 
haastte hij zich, pm den-
zei ven dadelijk ten einde te 
brengen. Weldra werd;de; 
door hem verworvene onzij
digheid door de Engelschen 
verbroken, hetvyelk in 1805 
aanleiding gaf, tot denver-
Bchrikkelijken slag van Trar 
falgar. Hij verschafte hulp-
benden en geld aan Frank
rijk, toenmaals met Oosten' 
rijk en Rusland in oorlog; 
en daar GUSTAAF, koning 
van Zweden, den oorlog aan 
de bondgenooten van Frank' 
rijk had verklaard, zoo liet 
hij.- zijne havens voor de 
schepen dier natie sluiten. 
Dit edelmoedige, doch on-
staatkundige gedrag, ver
wierf hem de goedkeuring 
van BONAPARTE; maar de ko
ningin van Etrurië, Werd 
niet te min van hare staten 
ber?ofd, op denzelfden oo-
genblik, waarop hij 16,000 
Uitgelezen manschappen .on
der de bevelen van den mark
graaf DEL IioMANA , naar het 
«oorden liet vertrekken. Go* 
öQX" wasgeen minister meer, 
Maar hij bestuurde daarom 
«en staat niet minder. KA-
REt. door z^ne listige raad-
^v?& e n vooringenomen, 

wantrouwde zijne familie eit 
vooral zijnen zoon. Men; be
schuldigde hem. van gehei
me onderhandelingen te heb
ben niet den afgezant van 
Frankrijk, den ,heer> » B 
BEAUHARNAIS» KARE& IV*, 
verontwaardigd, dat men bui
ten zijn weten eene verbind-
tenis had durven onderhan
delen tusschen zijnen zoon 
en. de dochter van LUWEN 
BONAPARTE, beklaagde er zich 
over.bij NAPOLEON, in eenen 
brief, r waarop deze laatste 
zich niet verwaardigde hen» 
té antwoorden. Hij liet FER- ' 
niNAND in hechtenis nemen, 
en noemde hem, in eene pro
clamatie aan het volk, eenen 
zamenzwéerder: maar daar 
zijn hart hij deze gestrenge 
maatregelen leed, liet hij zij
nen zoon weldra in vrijheid 
stellen en verzoende zichr 
met hem. Het was als toen, 
dat hjj het verlangen begon 
te 'openbaren* on» de kroon 
neder te leggen. Middeler-
wijl bezetten dé Fransché 
troepen 5Jiet'"i schiereiland; 
Maar GönoY had hem zulk 
een vertrouwen 'in NAPduiooM 
weten in te boezemen ,tfat 
hij de slechte bedoelingen 
van zijnen bondgenoot niet 
vermoedde; hij werd eerst 
uit de dwaling gebragt op 
den oogenblik, waarop de 
agent van GODOY, JZQUIERDO, 
in allerjjl uit Parij» kwam* 
Daar het volk, uit al : de 
voorbereidselen, die aan het 
hof gemaakt werden» ver-

a • : : '• •• 
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moed^e, dat da koning naar 
Amerika veilde oversteken» 
zoo liet bet deszèlfs misnoe
gen hlijken in den opstand 
van Arjmjüez, den 17 Maart 
-1808, doch".enkel tegen deH 
gunsteling* Op dezen zelfden 
dag deed KABEÏ. in eenen 
raad van ministers,' waar
onder ^ich G'onov niet be
vond, en in tegenwoordige 
heid der groote dignitaris
sen van den staat, afstand 
vfln de kroon, ten gunste 
van zijnen zoen, den rprins 
van Astttriëj die onder den 
naairi van FERDIÏJAND VII., 
tot koning werd uitgeroe» 
pen- Drie dagen daarna be
tuigde hij zijnen zoon , ter
wijl hij hem omhelsde, dat 
zyn afstand vrijwillig was 
geweest, en dat hij dezelve 
als de aangenaamste daad 
van. zijn leven beschouwde. 
Daar hij echter zag, dat 
men, ondanks zijne bevelen , 
zijnen gunsteling gevangen 
hield, zoo begon hij te ge-
looven, dat zijn zoon , de 
bewerker van' den opstand 
was geweest. Van dien oo-
genbtik'af," had hij berouw, 
afstand van de kroon ie heb
ben gedaan; Onderhield hij 
briefwisseling met MÜRAT 
en de agenten van NAPOLE
ON , aan?' wien hij schreef, 
dat hij hem tot regter tus-
»«hen zijnen zoon en hem 
benoemde. De nieuwe ko
ning van zijnen kant, door 
de agenten van BONAPARTE 
misleid, bad zich met zij-

«nen toroeder, den infante» 

l i " " 

CABXOS , mat tiaymHè %§•• 
geven* -Maar NAPOLEON, diö 
zijn oogmerk zonder de te-
^ïWötfrdigheid van KAREIV 
IVi niet kóh bereiken, noo» 
digde hem- uit, óm zich in 
die stad bij zijne kinderfirt 
te komen Vereenigen. Hij 
leende het bof aan deze uit* 
noodiging, én daar, ander
maal bedrogen door de las
teringen van zijnen gunste* 
Hng en dié van NAPOLEON 4 
zag hij in FERDINAND niets 
ahdérs dan eenen oproerigett 
zoon. Hij liet' hem komen 
en in tegenwoordigheid der 
koningin en Van NAPOLEON, 
beval hij hem van afstand té 
doen ,r door eene acte, door 
hem en zijne broeders on
derteekend', terwijl hij hem 
bedreigde, om in geval van 
weigering, als eenen oproe
rigett uitgewekene te behan
delen. FERDINAND wilde spre
ken, maar zijn vader vloog 
met eenê dreigende houding 
van zijnen stoel op, terwijl 
hij» hem beschuldigde, van 
hëm het leven met de kroon 
te hebben willen ontweldigèn. 
FERDINAND zag zich dus ge
noodzaakt, deze acte te on
derteekenen, en KARET.. IV. 
deed op denzelfden oogen» 
blik afstand van zijne reg-
ten aan NAPOLEON , opdat de
ze den pèrsooö rhogf kiezen , 
bestemd j om over Spanje tè 
regeren, fntusscben bekrach
tigde de koninklijke familie 
deze acte eerst den 12 Mei 
1808, te, Bordeaux. KAKBI» 
IV. , bjjna als gevangene be-

1 1 
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haride]d, begafzichnaar Fan-
tainebleau, vervolgens paar 
Compiègne, en verkreeg ee-
nige maanden daarna de ver
gunning , om zich met de ko
ningin , MARIA LOUISE , Go-
*Doy, de "koningin van Mtru-
riè', en den infant donFnAX-
CISGÜS DE PAULA. , naar Mar-
seille te begeven. Het Fran-
sche bestuur had hem eene 
som van; twee millioenen 
franken jaarlijks toegekend, 
maar dezelve werd- hem zoo 
slecht uitbetaald , dat i de 
meester" der; onuitputtelijke 
goudmijnen van Amerika.,. 
zich genoodzaakt zag, om 
zijne jü%eelen'' en ekwipa-
giën te verpanden, ten ein
de in zijn-onderhoud tevöor-
zien. Hij maakte zich be
mind en geacht in de stad 
Marseille, die hem niet zon-
der leedwezen zag vertrek
ken , toen hij zich in 1811 
ter bevordering zijner ge
zondheid , naar Rome begaf. 
KAREI. en zijn zoolt FERDI
NAND verzoende?» zich plég-
tiglijk in 1815, en in het 
verdrag, dat de belangen van 
den koning" van Spanje be
paalde, merkte men het vol
gende artikel op, hetwelk 
hij aan zijnen zoonvoorstel
de, • •-.•» Sedert het tijdstip, 
Waarop Spanje het geluk had, 
van zijne zegepralende wa
pens, 'dm overweldiger van 
8tin grondgebied te zien ver
wijven , _ tot op den dag, 
waarop ihjjtt welbeminde zoon 
"'S»tot tnjijn onderhoud, de 

-." . '• • - : " A 

som van acht millioenen re» 
alen (een millioen guldens) 
toekende , is er een tijdver
loop geweest, waarin het mij 
aan al het noodige ontbro
ken heeft, en waarin ik ee
ne schuld van 1,500,000 
franken heb gemaakt; wel
ke schuld mijn zoon en de 
natie moeten erkennen, als 
of het hnnne eigene was." 
Dit artikel werd aangeno
men: FERDINAND nam op zich, 
om al die schulden te be
talen, en kende hem jaar
lijks 12 millioenen realen 
(* ƒ 1,500,000) toe. KAREI. 
deed vervolgens eene reis 
naar Napeh* om zijnen broe
der, FERDINAND IV., te be
zoeken. Gedurende zijne af
wezigheid bezweek de ko
ningin , na eene korte onge
steldheid. Hij was over dit 
verlies levendig getroffen en 
overleefde haar slechts kor
ten tijd; daar hij den 21 Ja
nuari] 1819 overleed. Deze 
vorst was met de beste hoe» 
danigheden begaafd , hij was 
regtvaardig en godsdienstig; 
en men kan zijne misslagen 
niet anders wijten dan aan 
den misdadigen gunsteling, 
die van zijne goedheid én 
zijn vertrouwen een misbruik 
maakte. 

KAREI. I. (STUART),koning 
van Engeland, Schotland en 
letland, in 1600 geboren , 
opvolger van JACOCÜS I . , zij
nen vader, in 1625, huwde 

in het Zelfde jaar met HEN-
a 2 
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RIETJE van Franknji » doch
ter van HENDRIK den Groote, 
Zijne-regering begon met ge
mor en eindigde met eene 

•- gruweldaad. De gunst van 
BüGKrNGHAM, zijn ongeluk
kige togt naar/a RocAelle, 
de hevige raadgevingen van 
WIUMAM LAUD , Aartsbis
schop van Kantelberg, brag-
ten een algemeen misnoegen 
te weeg. De Schotten wa
penden zich tegen hunnen 
Vorst. Het vuur des bur-
geroorlogs ontbrandde van 
alle kanten» Om de onlus
ten tè doen ophouden, sloot 
Men een dubbelzinnig ver
drag. KAREÏ, dankte zijn le
ger af. De Schotten, hei

melijk door RicHEWEu on 
dersteund , veinsden het hun- , 
ne naar zijne haardsteden te- \ 
rng te zenden en vermeer-, 
derden ^hetzelve. KAREI., 
door zijne oproerige onder
danen bedrogen, ziet zich 
genoodzaakt, am zich op 
nieuw te wapenen. Hij doet 
al de pairs van het koning
rijk vergaderen, beroept een 
parlement, en vindt alom 
met dan muitelingen en trou-
weloozen. De graaf van STAF
FORD was een zijner voor
naamste steunen; men be-
schuldigde hem, de hervor
ming en de vrijheid te heb
ben willen vernietigen; en 
onder dit valsche voorwendsel 
veroordeelde men hem ten 
food, e„ KAREL werd « e . 
n^dzaakt, zijne veroordfe-
»ng te onderteekenen. Hii II 
'«'weet aich levendig d e ï f 

zwakheid, die zijne vijanden 
nog moedwilliger maakte. 
* Ach, zeide hij onophoude
lijk , onder voorwendsel van 
eene volksbui af te wenden, 
heb ik in mijnen boezem 
eenen sterm verwekt." Van 
alle kanten, gedrongen, be
roept KAREI, een nieuw par
lement, dat hij geen meester 
was, later weder te ontbin
den. $fen bepaalde ,-in het
zelve, dat tot de ontbinding, 
de^ toestemming der beide 
huizen zoude noödig z#n. 
Men verpligtte den koning 
er < in toe te stemmen, en 
twee Jaren later dwong .men 
hem, Londen te verlaten. De 
Engejsche monarchie werd 
met den vorst vernietigd. Te 
vergeefs leverde hij verschei
den veldslagen aan de par» 
lementsgezinden. Het ver-
üesïvan dien van NaZerbi* 
in 1645 besliste alles. De 
wanhopige KAREI. ging zich 
in dé armen van het Sohot-
sche leger werpen, dat hem 
aan het Engelsche parlement 
overleverde. De yorst, van 
deze lafhartigheid onderrigt, 
zeide: » dat hij liever met 
degene wasj weike hem duur 
gekocht, dan met degene, 
welke hem laaghartig ver
kocht hadden.1" Hét lager
huis benoemde eene commis" 
sie, uit 18 personen bestaan
de, om geregteJijke;beschu&» 
digingen tegen hem op te 
tnaken; beschuldigingen të-
gen welke h|j zich verdedig
de door Memoriën, waarbjj 
^AIKMND (zie dat artikel) 
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hem tot secretaris diende. 
Men yeroórdeelde hei»,; o«i 
op een 'SchavöÉ te sterven , 
éii liij Werd den 9 Februari} 
1649 onthoofd- Het hooger-
huis werd afgeschaft, de eed 
van getrouwheid en oppeF-
magtigbeid vernietigd, en 
de, geheele magt in de han
den dés volks gesteld, het
welk "d te handen in het bloed 
van zijnen koning had ge
doopt. CROMWEIÏ» de voor
naamste bewerker van dien 
koningsmoord> tot blijvend 
Veldheer van de troepen van 
den staat verklaard', heerseh-
te onder den zedigen titel 
van beschermer (protector) 
op eene willekeurige Wijze. 
De standvastigheid' van K*« 
REI in zijne tegenspoeden 
en in zijne regtspleging deed 
zelfs zijne , vijanden ver
baasd staan. De kwaadaar-
digsten, konden zich niet 
onthouden van te zeggen, 
dat hij met veel meer groot
heid gestorven was^ dan hij 
geleefd had; en, dat hij be
wees, hergene wat men dik
wijls van de STUARTS gezegd* 
had, "dat zif hunne ongeluk' 
hen keter verdroegen*, dan 
mnnen voorspoed. Men ver
eert hem tegenwoordig als 
«enen martelaar der Angli-
kaansche godsdienst. De dag 
Van zijn overlijden , wordt 
door een o algemeene vaste 
Épviérd, KAREÜ was een 
|j>\ede meester, een goed va» 
"% eon goede echtgenoot, 
Mat^ een slecht geraden ko-

\ . ' . • . 
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nin-g. Men schriftï hom eenr-
werkje toe,'•' getiteld; loon- • 
Basilikiy hetwelkop de En--

, gelschen even zot) veel uit
werksel te weeg bragt, als 
het testament van GfflSAROp 
de Romeinen. Dit werk, vol 
godsdiensten menschlievend-
heid, deed- dezen eilanders 
diegene verfoeijen, welke 
hen van znlk eenen koning 

\ beroofd hadden. De geschied
schrijver HUMEJ die eeuwige 
vleijer van het gewald? en de 
dwingelandij, kan zich niet 

\ onthouden, de partij van KA-
REL te kiezen, en hem als 
hét slagtoffer eener menigte 
bedriegelijke en boosaardige 

" mensenen af te schilderen : 
[ hij heeft begrepen, dat het 

algemeene gevoelen te zeer 
streed, met zijnen smaak en 
zijn bijzonder oordeel, dan 
dat zijne geschiedenis er niet 

'•. door lijden zoude. *• Ik Iaat 
het aan de ongewijde ge
schiedschrijvers over, zegt 
zeker schrijver, om.aan te 
teekenen , door welke aan
eenschakeling van gebeurte
nissen, de fortuin, of liever 
de Voorzienigheid KABB^ I., 
op een schavot bragt,. dien-
vorst, een der beste konin
gen , welke Ccroot'Brïttamiè' 

.gehad heeft, en die verdiend-
zou- hebben-, als martelaar 
van eene andere.godsdienst, 
dan die van Mngeland te 
sterven, indien het ware ge
loof door de werken kon 
verdiend worden." In 1.78G-
heeft men eene Verzameling .-, 

» 3 » ' • " ' • 
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. vafh verschillende schriften, 
waarin-, Mt KARSX, /» , in 
zijne ongelukken behaagde t 
zijne ziel uit te storten, 
in het licht gegeven. Men 
vindt er deze grondregels in: 
Ik acht de Kerk boven den 
staat» de eer van CHRISTUS 
boveti.de mijne ^ en het heil, 
der zielen loven het behoud 
der jigchamen, — Maak 
nimmer de minste inbreuk 
op. zaken, die de godsdienst 
betreffen» zeide hij aan zij
nen zoon KAREI II. [Het 
parlement begeerde slechts 
eelie hervorming in de wet
ten , en wenschte deszelfs 
vorst onder zekere bepalin
gen te behouden. De ge
meente, door den spitsvinni-
gen CBOIUWEL aangezet, wil- I 
de hem in tegendeel met de 
kroon het leven benemen. 

. Na verschillende lotgevallen, 
zocht KAKEL eene schuilplaats 
op het eiland Wight, welks 
gouverneur door CROMWËI. 
was omgekocht. Er is geen 
twijfel óver, of hij Icon toen 
reeds zijnen gestneden ko-
ningsmoord vervullen; nieu
we Verdedigers stonden voor 
den rampspóedigen monarch 
©p> en verlieten de banieren 
va» CRÖMWEL. De Schotten 
zelfs, over hunne voorgaande 
lafheid beschaamd, hadden 
«en leger van 40,000 man 
tege» CROJMWEÏI hij een ge-
hragt» Deze doorsiepen over
weldiger nam met sluwheid 
«ene gematigdheid aan ; wist 
d* w»idd«len zijner tegenstre» 
Vets te verdeelen, deed den 

onschuldigen KAREI. door het; 
lagerhuis voor lands.verrader 
verklaren , maakte zich van 
hem -meester, en sleepte hem 
ter strafplaalsj. 

KAREI, I I . , zoon van den 
voorgaande, den29MeiJ630 
geboren, droeg langen tijd 
zijne ongelukken in verschil
len de ge westen vaö Europa 
rond. Eerst in Ierland'door 
den ijver van den markgraaf 
B^ORMOND, als koning van 
Engeland erkend; verslagen 
te Dumbar en te Worohes' 
ter in ^1651, begaf hij zich 
naar Frankrijk, naarde,ko-
ningin, zijne moeder,: nu 
als een houthakker, dan als 
een kamerdienaar vermomd. ' 
MONCK., Jan d voogd van SchoU 
land, na den dood vanCROM* 
WEI , geheel meester van het 
parlement geworden zijnde, 
kwam op het denkbeeld,om 
den koning terug te roepen, 
én slaagde er in» KAREÏ. 
werd in. 1600 naar Engetend 
terug, geroepen, en in h«t 
volgende jaar te Londen ge-
kroond» Eene zijner eerste 
zorgen was» om den dood 
van den koning, zijnen va
der, te wreken, op diegene, 
welke er de bewerkers of 
ntedepligtigen van waren ge-, 
weest; tien der meest schul
digen ondergingen de dood
straf. Het volk, dat zoo 
zeer republikeinsch had ge
schenen, beminde zijnen ko« 
ning, en stond hem alles 
toe, wat hij begeerde. 'De 
oorlog tegen de Hollanders 

http://boveti.de
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«in Fransshen, ofschoon zeer 
jHoeijelijk» veroorzaakte bjj-
nn geen gemor. .Dezelve 
eindigde ?ii>.,166X » m?t de» 
yrède vanijf^/a. Vijfjaren 
later sloot bij een verbond 
Jtnet liOpfcwiJK XIV» f .tegen 
4$ iVgfeenigde Provinciën. 
pe oorlog, djeelr het gevolg 
Vfln.was» duurde slechts 
Hvee jaren, en liet aan KA,-
itEi-al den noodigentijd otfer» 
on» de kunsten en^schoone 
letteren in zijnrijt te'dóen 
iloejj«S«» Hij liet de g^wèr 
Ipimdjheid afkondigen,,trok 
de strafwetten, in f tegen de
gene, die niet tpt de heer-
schende ke.rk behoorden: in 
IS60 :*t;iehtte hij dekosink-
iijko BjaalgchappiJ van..£/<?»-
den§ ,m imoedïgde .deaelye 
aan. . Hetrpfrlementken-de 
Jiem ee»e; jaarwedde ,•;*#» 
J ,200*000 jipttden sterlihgs 
ioe. Ondanks: deze som »*n 
eene sterke - jaarwedde % i* 
Frankrijk, was KAKEX. bijna 
•—.,,-* arm. Hij verkocht 
Duinkerken aap LOJJ^VUK 
XIV. jj voor 250,000 ponden 
«terliiigs, e n speelde :ban-
«etoet bi) zijne onderdanen. 
A>e*e Verkwisting en zijne 
•ongeregelde zeden, verzwak
ten de schitterende en be-
«libnelijfee hoedanigheden, 
Jfe hem tot een der eerste 
«orsten van Europa zouden 
hebben gemaakt. Hij oVer-
*«ed den Kr Februarij 1685* 
»wder nakomelingschap» Ki-
*** was dei) Gatholijken 
8*B>%* men gelooft «elfs 

A 

niet -zonder - grond» dat bij 
j | hej; voprregt ha,d:*• v^ninden 

schoot der kerk te sterven* 
SSen wil, dat een Cathölijka 
priester * H «PUSTON genaaind» 
andere zeggen een jBenedJo 
tijner, die yeel deel aan de 
bekeering. van KAREJ* had 
gehad *. hem de laatste teer
spijs toediende , en dat deze 
vorst hein bedankte, wijl 
hij'km• tweemalengered had-, 
gent tijnUgcliaaf/itenMan* 
^ne^ieh^M^t Jager/hui» 
had* reedf bij zijn leven zij
nen" broeder den hertog van 
iT<>rk van de kroon van JS»* 
^e^wrfwillea uitsluiten. KA-
REL ontbond dit parleinent 
en eindigde aijn leven ÏZOJJC 
der er weder een te beroepen. 

>;.;-KiiREt^Xi, flf MéÉKIi GVfff 
JTM** *oop van ; Somma 
•CU'SiwiR Tfi paltsgraaf- van; den 
Mijnt te lipxal^ia 1622 $*• 
<baren, beklom jdènirooja v«n 
':Ztoede»f ïü 1654 j sadat &a 
koninginiCïifilsTiNA* ; fcijfl*" 
nicht, de kroon had »eder-
gelegd. Hij kende niet an
ders 4an 'den ooriogï es- voer
de deiizelven niet geluk» Hij 
wendde in de eerste plaats 
urijne wapen» tegen de Pa
len * behaalde de roemrijke 
overwiwiaog van Jf<ur»cAait, 
ën ontnam hun verscheiden 
plaatsen. Deze ovérwinniög 
was zeer snel; van Dantzig 
tot Cracau bood niets hem 
tegentóaad* CASIKIB, koning 
van Po/etfj door keker 3LE-
orot» ondersteund * was «p 

i 4 . 
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KAB. 
«ifnë beurt overwinnaar, en 
v«rkreeg zijne staten weder, 
na* verp ligt te zijn ge Wees t, 
dezelve te verlaten. De De
nen hadden deel genomen 
aan dezen oorlog.- KAREI. 
trok tegen hen op; Ui} trok 
over de Bëvrozenë' zee van 
het eene eiland naar het an* 
dere, tot voor J&oppehïia* 
g$1l, jen vereenigde Schonen 
ïmt Zweden. Hij overleed 
wGothenburg,in 1660, met 
het plan zwanger, om het 
willekeurige gezag in zijne 
staten in te voeren. JRÜP* 
FËWORF heeft zijne geschie
denis in het Latijn' beschre
ven , 2 dl.Cïn fol. De ge
neraal SKOJOELDEBHANO heeft 
B«dert weinige jaren., te 
Stokholm de geschiedenis 
dei-Veidtogten van dien'vorst ;i 
in het Fransch, met platen 
in het licht gegeven, waar
van de teekeningen waren 
vervaardigd , door den graaf 
DAHLBERG, een'; der beste ; 
veldheeren van KAKEI, Gus- ; 

Ï A A F . • ' • • • . . '•••: ' i 

••'• KAREI. X L , stoon van den 
; voorgaande, werd den 25 
December 1655 geboren, en 
volgde zijnen vader op, pas 
5 jaren oud zijnde. Nadat 
CHRISTIAAN V., koning van 
Denemarken, hein in 1674 
den oorlog had verklaard, 
sloeg KAREI. hem bij ver
schillende gelegenheden» te 
Belmstad, te Lnnden, te 
Landshroon, en verloor niet
temin alle plaatsen, welke 
hij in Pommeren bezat. Door 

den vrëdë van Nijmegen in 
1679; kreeg hjj die iplaat-
sen terug, en overleed in 
1697, juist toen het Duit» 
sche rijk:, Spanje en deFer-
eenigde provinciën van den 
ëenen kant, ên Frankrijk 
•van den anderen, hein tot 
middelaar hadden gekozen, 
van den te Rijswijk geslo
ten Vrede. Hij was een 
krijgszuchtig, 'werkzaam, 
voorzigtig, doch al te Wil
lekeurig vorst. Hij vernie
tigde het gezag van den sei-
haat, en; tiranniseerde zij
ne onderdanen. Toen zijne? 
vrouw hein eens verzocht, 
om medelij den met dezelve 
te hébben, antwoordde, haar 
KABEÏ,: Mevrouw, ik hehu 
genomen, om mij hinderen\ 
en niet om mij raad te gé~ 
ven* Er bestaat een belang
rijk! werk, Bijzondèrhédeh 
van zijn bestuur bevattende, 
1716, in 12.™ 

KAREI, XII., zoon van den 
voorgaande, werd den 27 
Jünij 1682 geboren. Hij be
gon'zoo als ALEXANDER. Toen 
zijn onderwijzer hem vraag
de, wat, hij van dien held 
dacht, antwoordde hem de
ze jonge prins: Ik denk, dat 
ik wel wenschte naar hem 
ie gelijken* —Maar, zeide 
men hem, hij heeft slechts 
32 jaren geleefd. - Wel HU, 
hernam hij , is dat niet ge
noeg, wanneer men rijken 
veroverd heeft ? Ongeduldig, 
om te regeren, liet hjj zich 
in den ouderdom van 15 j a * 
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Uen meerderjarig verklaren; 
en toen hij gekroond zoude 
worden, rukte hij dé kroon uit 
de handen van den aartsbis
schop van Upsal, en zétfezich 
dezelve met eene majestueuse 
houding, dié het volk eer
bied inboezemde, zelf op het 
hoofd. FHEDERIK IV. , ko
ning "van Denemarken, AU
GUSTUS, koning van Polen,' 
PETER , ézar van Moskuil, 
diei mét zjjjne jeugd hun voor
deel dachten te-doen, ver
bonden zich alje drie tegen 
dezen jtfngen vorst.' KAREL» 
naauwelijks ' 18 jaren oud 
zijnde, randde hén alle na 
elkander aan, snelde naar 
Denemarken^ belegerde Kop' 
pènhagen, nam de verschan
singen der Oenen stormen
derhand in. Hij liet aan 
FREDËRIE» hunnen koning, 
«eggen, dat, indien hij den 
hertog van Holstein•»-.' zijn 
zwager, tegen wien hij vjj«. 

. andelijkheden had gepleegd, 
geen regt deed wedervaren, 
hij zich gereed moest hou
den, om KóppenAagen ver
nield, en zijn geheel e rijk 
"te vuur en 'te zwaard ver-
aflgdte zien. Deze bedrei
gingen van den jongen held, 
"ragten het verdrag van Tra-
Wndal te weeg, in hetwelk 
"0 niets voor zich zei ven 
wilde, en tevreden van zij
nen vijand te vernederen, 
"Ü alles voor zijnen bond
genoot vraagde en verkreeg. 
jVadnt deze oorlog, in min-
*e* dan zfis weken, gedu« 

. A 

rende den loop van het- jaar 
1700 geëindigd was, trok 
hij régt toe op J\"erva aan V 
hetwelk door 100,000 Rus
sen belegerd werd. Hij valt 
dezelve met 9000 manschap
pen aan, en overrompelt hen 
in hunne verschansingen» 
Dertig duizend werden1 er 
gedood of Verdronken, twin
tig duizend vraagden om lijfgi 
behoud, én de overigen wer
den gevangen genomen of 
Verstrooid. KAREI. stond aan 
de helft der Russische sol
daten' toe, om ontwapend, 
terugtekeeren, en aan dë an
dere helft, om met hunne 
wapens de rivier overtétrek-
ken. Hij behield enkel de 
veldheeren, aan welke hij 
hunne degens en geld liet 
geven. Er was onder de 
krijgsgevangenen een Azia
tische prihs, aan den voet 
van den berg jOaucasus ge-
boten", die in de Zweedsche 
ijs velden in gevangenschap 
ging leven. Dit is, zéide 
KAREI, , alsof ik bij de Tar
taren van Crimea gevangen 
was; woorden, welke men 
aanhaalt, om een voorbeeld 
van de eigenzinnigheden der 
fortuin te geven, en Waar
van men zich de herinnering 
te binnen bragt, toen de 
Zweedsche held genoodzaakt 
Was, eene, schuilplaats in 
Tvrkyè' te zoeken. Er wa
ren van den kant van KA-
BEI. in den slag van Nerva, 
niet meer dan 1200 soldaten 
gesneuveld-, én omtrent 800 
5 

il 
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gekwetst. Nadat de over
winnaar zich op den czar ge
wroken had, maakte bij zich 
evenzeer gereed, om zich op 
AUGUSTUS te wreken. Hij 
trok de rivier de Duna over, 
sloeg den maarschalk STE-
NAU » die er hem derj over
gang, van betwistte, over
rompelde de /Saksers in hun
ne posten,, en behaalde op 
hen eene roemrijke overwin
ning. Hg trok naar Coer-
laiid, dat zich aan hen» Or 
Vergaf» vliegt aaar hit- { 
tAauen, onderwerpt alles , :, 
jen vereenigt zijhe wapens 
met de Jisten van den kar
dinaal primaat van Polen, 
om den troon aan AUGUSTUS 
te ontweldigen» Meester van 
Wurtciiau? ;reiy#)gt hij hem, 
en wint den slag van C/»>» 
Wit, ondanks de wonderen 
van dapperheid van zijnen j 
vijand. Hij slaat het Sak
sische leger, onder aanvoe
ring van^TENAU» op nieuw 
op de vlugt » belegert Thom» 
en doet STANisiAUS LECZINS- I 
KX tot koning van Polen ver
kiezen. De schrik zijner 
wapens deed alles voor hem 
vlugten, /•,-;.-!>« Moskoviërs 
werden met hetzelfde) gemak j| 
verdreven. AUGUSTUS, tot 
den uitersten nood gebragt, 
vraagt om den vrede. JKA-
Ksx,i schreit hem de voor
waarden tot denzelven voor» 
noodzaakt hem, afstand te 
doen van zijn rijk, en STA-
NISUUS te erkennen. Nadat 
*le*e vrede in 1706 geslo
ten» AUGUSTUS onttroond, 

STANISÏ.AUS op den troon he-
vestigd was, had KARE^XIJ. 
ziph inet den czar knonsn 
en zelfs moeten verzoenen} 
liever wilde hg .zijne wa» 
pens tegen hem wenden, er 
waarschijnlijk op rekenende, 
van hem te zullen onttroo-
Ben» zoo als hij AUG.ÜSTÜ* 
gedaan had* Hg vertrekt io 
den herfst 1707,, met «en le
ger van 43,000 man uit Sak* 
gen, - Bij zijne aannadering 
verlaten ,'' de < Moskovier» 
Grodhot , HQ jaagt hen op 
de ylugtj; trekt de Borit* 
fheneoyet, onderhandelt me* 
de JÈCözakfeén , en > W '•«$• 
ne legerplaats aan Ael)e%e^ 
««op., Na verscheiden voor* 
deelen behaald te hebben» 
nadert KAREI-XII . , doorM 
V'oesüjnen van Ukmiiie, 
fdo$kau. Da fortuin verliet 
htm te Puiteuia, den 8 Jfu-
Uj 1709. Hüwerd daordeB 
czar geslagen , aan het heen 
gekwetst, geheel z|jn léger 
in de pan gehukt of krijgs
gevangen gemaakt» en hg 
genoodzaakt, om zich o p | | " 
«e draagbaar te redden. W» 
COXE verhaalt bij deze gele
genheid de volgende bijzon
derheid, welke hö zegt, van 
den prins MENSSIKOP verno
men te hebben» aan wien de 
prins WOWCONSÏÜ dezelve ver
haald had. » Na den slag 
van Pultam, «egt hij» ver
volgde een Bussisch officier 
K A R E * X I I . » aan het hoofd 
van een klein detachement» 
hij was op het punt* -.ent 
denzelven te hereiken, toeR 
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een adjudant van prins MËN- ; 

ZIKÖF;.5 hem he%, bevel gaf * 
van .zich niet verder Me 
begeven» De' officier ge-, 
hoorzaamde, maar liet te 
gelijker tijd aan ME^ZJICOP 
weten, dat hij hoopte» den, 
koning van %'mden\ krijgs
gevangen te, maken. MEN-
ZIKOJF »'•, die; geen bevel had 
gegeven» was;sseef: verwon
derd ...: Men zocht te:vergeefs 
naar den adjadantiEindelijki 
Sprak men er den Czar over* 
die ?; geejnerléi nasporingen 
wilde doen , en men besloot, 
uit hetg;ene, ?wat hü^.bij die 
gelegèndheid zeide , dat :PE-
ÏER, zelf den, adjudant «had 
gezonden, daar hij in zulk 
eenen gevangene, die :hem 
vele verlegenheid zoude ver-; 
oorzaakt hebben, geetï belang 
stelde," Wat er ook van 
deze bijzonderheid zij , aati 
welke het moeijelijk i s , ge-r 
loof te hechten, KARÉii* 
genoodzaakt pui/bij de Tur
ken eene schuilplaats te zoe
ten , trok over de ïiorys-
tAene, bereikte Oczaliow, 
en begaf zich naar Bender. 
Deze nederlaag herstelde A U 
GUSTUS op" den troon , en 
maakte den Czar onsterfelijk. 
De groote-Heer ontving KA» 
BEÏ, X l l , zoo als zulk een 
krijgsman verdiende, wiens 
naam het heelal vervuld had. 
Bi) gaf hem een geleide van 
*ier honderd Tartaren. Het 
«ogmerfe van den koningvan 
*»erfe«, bij zijne komst in 
Turhjë, was , om de Portè 
fcgen den Czar aan te bit

sen. Daar r hi f .echter noch. 
door zijne bedreigingen, noch 
door zijne kuiperijen hierin 
had kunnen slagen, verhard
de hij zich tegen zijn onge
luk, en trotseerde den gioo-
ten -sultan, ofschoon hij bij
na zijn gevangene was. De 
Porte wenschte zeer , oin van 
zulk eenen lastigen gast ont
slagen te' zijn, Men wilde 
hem nood zaken, om te ver
trekken. "" \M$ verschanste 
zich in zijn huis te liender% 
en verdedigde zich in het
zelve met 40 bedienden te
gen een leger , en gaf zich 
niet eer over, dan toen het; 
huis in brand stond. Vatf 
Bender vervoerde; men hem 
naar Andrinopel, vervolgens 
naar,J?e#»»r-3r«cca. Deze af
zondering mishaagde henuhij 
besloot om den geb.eelen.tijd * 
dien. hij daar zoude zijn, in 
het bed doortebrengen- Wer
kelijk bleef hij tien maanden 
liggen, zich ziek houdende. 
Zijne vijanden maakten-van 
zijne afwezigheid gebruik, 
vernielden zijh leger, en ont
namen hem niet alleen zijne 
veroveringen, maar die zij
ner voorgangers. M\\ vertrok 
eindelijk van Demir-Tocca*, 
en trok met post-paarden,, 
slechts door twee reisgenoo-
ten vergezeld, de erflanden 
des keizers, Franhenfand en 
MeeMenburg door, en kwam 
den elfden dag (22 Novem
ber 1714) te Straalsond aan. 
In die stad belegerd, redde 
1$ zich, inden «sllendigsten 
staat» öaar Zweden. Zpe 
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rampspoeden»' hadden hen» 
niet verbeterd van de woé^ 
dende zucht, óiri te vechten* 
Hij viel in Noorttiègën'•% met 
een leger• van 20,'000 man', 
vergezeld door den erfprins 
van Hessen, die met zijne 
zuster, de prinses ULRIKA , 
gehuwd was. Hij belegerde 
FrederikslidH\ in dè maand 
November 1718. Terwijl hij 
de vestingwerken bij het star-
renlicht onderzocht, trof hem 
een kogel aan hét hoofd, en 
deed hem den 30 November 
ten 9 ure dès avóiids dood 
ter aarde nederstörtén» Ee-
nige Memorien zeggen, dat 
hij vermoord werd, en dat 
de kogel uit eene zeer na
burige hand voortkwam, zo& 
als de houding des konings, 
die stierf, terwijl hij de hand 
aan den degen sloeg, zulks 
schijnt te kennen te geven; i 
andere omstandigheden, ee« 
nige zelfs van diegene , 
welke Voï.TA(RE aanhaalt, 
ter bestrijding van dit gevoe
len, versterken het bewijs 
derzftlfde zaak. Al zijne ont
werpen van wraak daalden 

' met hem ten grave. Hij 
ging van plannen zwanger, 
die hét aanzien van Europa 
zouden veranderen. Volgens 
dit hersenschimmige plan, 
vrij gelijk aan datgene, het
welk HENDRIK IV. daags voor 
zijnen dood vormde, veree-
nigde zich de Czar met hem, 
om STANistAUS te herstellen 
en zijnen mededinger te ont-
troonen. Hg verschafte hem 
schepen, oïn het Hanover-

sche huis im den Ingël. 
schëa troon té verdrij ven, et* 
er dë« pré ten dëtft op' te plaat-

r se»; en landtroepen,om GEÓR. 
GÉ, in'zijne staten van Ha-

J «ot/er, en vooral in Brenïen 
en Werden aan te randen, 
welke hij aan den Zweed-
sehen held ontwêldigd had. 
* KAREÏJ XII . , -zegt de pre
sident BE MONTËSQUIEtf, Wa* 
geen ALEJÊANDER , maar hij 
zou de beste soldaat van-
AtEXANDER zijtt geweest." 

I
, De natuur, noch de fortuin-

waren nooit zoö sterk regelt 
hem, als hij zelf. Het mo
gelijke Irad niets uitlokkerids 
voor hem, zegt de president 
HÊNAUI,T; zijn voorspoed 
móest het waarschijnlijke te-
boven gaan. Men heeft ge
lijk gehad, hem den do» 
QuicAot van het Noorden 
te noemen. Volgens zijnen 
geschiedschrijver, dreef hij 
de deugden des helds zoo ver, 
dat dezelve even zoo gevaar
lijk Worden, als d» tegen
overgestelde ondeugden. Tot 
hardnekkigheid toe onbuig
zaam , tot verkwistens toe 
milddadig, tot, vermetelheid 
toe moedig, en tot wreedheid 
toe gestreng, was hij in zij
ne laatste jaren, mindereen 
koning dan een dwingeland, 
en in den loop zijns tevens 
meer soldaat dan 'held. Hif 
Was een zonderling man, 
maar geen groot man. H$ 
had eene innemende eri edele 

« gestalte, een schoon voor
hoofd , groote biaauwe oogen, 
blonde haren, eene blank» 
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kleur, êerién welgèvormden 
neus, maar bijna geen baard 
enweing haar, eneenenon-
aangenamen grimlach. Deze 
toomeloos moedige man, was 
in den omgang tot beschroomd-
Iteid toe zacht en eenvoudig. 
Zijne zeden waren gestreng 
en hard zelfs. In het stuk 
van godsdienst, was hij on
verschillig omtrent alle, of- . 
schoon hij uitwendig hetlu-
theranisnius beleed. Men 
meent den lezer vermaak te 
doen, met. hem eenige bij
zonderheden te verh^Jen, die 
door daadzaken de inborst 
van KAKEL XII. doen ken-
flen. Toen bij in 1702, te 
Pultowh in Polen, de Sak
sische treepen sloeg, wilde 
het geval» dat men op den
zelfden dag te Marienburg 
een tooneelspel uitvoerde, 

'hetwelk een gevecht voor
stelde, tusschen de Saksers 
en de Zweden, ten ,nadeele 
^er laatstem KA BEI. kort 
daarna van deze bijzonder
heid onderrigt zijnde, zeide 
koeltjes: ;< Vrij moge de 
Saksers overwinnaars op het 
toneel zijn, mits ik dezelve 
op, het slagveld kloppe." De 
prinses LUBOMIRSKI , die in 
de gungt van koning AUGUS
TUS stond, sloeg den weg 
naar Duitichlahd in, om de 
gruwelen des wreeden oorlogs 
te.ontvlugten, die in 1705 
Polen verwoestte. HAGEN, 
een Zweedsch luitenant-kor 
lonel, van deze reis onder-
"gt* stelt ziqh in hinderlaag 
*® Waakt ssieh meeste* van 
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de prinses, van hare stoete
rijen, edelgesteenten, van 
haar zilverwerk, en gereed 
geld; welke voorwerpen alle 
zeer aanmerkelijk waren. 
KAREL van dit voorval on
derrigt, schrijft eigenhandig 
aan HAGEN: «r Wijl ik de 
vrouwen den Oorlog niet aan» 
doe, zoo zal/ de iuitenant-
kolonel, bij de ontvangst van 
dezen zijne gevangene dade
lijk in vrijheid stellen, en 
haar alles terug geven, wat 
haar toebehoort, én, indien 
zij zich voor het overige van 
den weg niet veilig acht* 
zal de luitenant-kolonel haar 
tot aan de Saksische gren
zen vergezellen," KAREI,, 
die onverschilliglij k den groo-
ten en kleinen'oorlog voer» 
de, naar dat de gelegenheid 
zich aanbood, viel in hit' 
timwen een Russisch leger
corpsaan, en sloeg hetzelve. 
Hij zag, onder de overwon» 
nenen, die op het slagveld 
gebleven waren, een officier, 
die zijne nieuwsgierigheid 
opwekte. Het was een 
Franschman ,.BUSANVHJ,E ge
naamd, die met eene groote 
tegenwoordigheid van geest, 
op al de aan hem gerigte 
vragen antwoordde. Hij voeg" 
de er bij, dat hij met het 
eenige leedwezen stierf, den 
koningvan Zweden niet ge
zien te hebben. Nadat KA-
KEI. zich bekend had ge
maakt , hief BosANvuiE de 
regier hand op» en'zeide 
met een gelaat vol tevreden* 
heidi * ïk heb sedert ver-
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scheiden jaren gewenscht 
uwe standaards te volgen,. 
maar het lot heeft gewild, 
dat ik tegen een zoo groot 
vorst zou dienen: God zege
ne uwe majesteit, en,schen^-
ke aan hare ondernemingen 
al den voorspoed, welken zij 
verlangt V' Hg gaf eenige 
uren daarna den geest, in 
een dorp, werwaarts hij ver
voerd was, en werd, op kos
ten des konings, raetgroote 
eerbewijzen hegraven. Na
dat KAKEL de Polen gedwon
gen had, om koningAUGUS
TUS van den troon «it te slui
ten , vvaarop zij hem geplaatst 
hadden, viel hij in Saksen, 
om zelfs dien -vorst te nood» 
zaken de regtèn van den op
volger te erkennen, welken 
men hem gegeven had» Hij 
koos zijne legerplaats bij Lui
zen, een slagveld, door de 
zegepraal en den dood van 
GUSTAAF-AÖOLFberoemd. Hij 
ging de plaats bezoeken, 
waar die graote man gesneu
veld was. Toen men hem 
bij dezelvegebragthad, zei-
de hij: Ik kebgetracht, om 
%oo als hij te leven, God 
zal mij welligt eens eenen 
even zoo roemrijken dood 
merleenen. Toen KAKEL een s 
in de nabijheid van Leipzig 
wandelde, kwam een boer 
zich voor zijne voeten wer
pen, om hem regt te vragen 
over eenen grenadier, die 
hem juist datgene was ko
men wegnemen, wat voor het 
middagmaal van zijnhuisge-
sat» was bestemd. De ko

ning liet 4en soldaat komen, 
êa, vraagde > hém, met een 
•streng gelaat: cis het wnar, 
dat gij dien man bestolen 
hebt? .-« Sire,' zeide de sol* 
daat,! ik heb hem zoo veel 
kwaad niet gedaan, als uwe 
majesteit aan zijnen meester, 
gij hebt hem vatt een koning
rijk beroofd, en ik heb de
zen lompert slechts eenen 
kalkoen ontnomen," Deko- • 
ning gaf eigenhandig tien 
dukaten aan den boer, en 
vergaf den soldaat, om het 
stoute van zijden kwinkslag, 
terwijl hij hemzeide: «Her*' 
inner u , mijn vriend! dat, 
indien ik aan koning AUGUST 
TUS een koningrijk heb ont
nomen , ik daarvan niets voor 
mij zei ven heb gehouden." 
De grootste gevaren maakten 
den minsten indruk op dien 
vorst. Toen op het einde 
van .1700, in den slag van 
Nerva, een paard onder hem 
werd doodgeschoten, sprong 
hij vlug • op een ander, ter
wijl hij op eenen vrolijken 
toon zeide: Die lieden laten 
Mij oefeningen maken. Eens 
gaf hij eenen secretaris brie
ven voor Zweden in de pen» 
eéne bom viel op het huis, 
drong door het dak, en barst
te los in de nabijheid van 
de kamer des konings, de 
helft yan de zoldering wertt 
verbrijzeld. Het kabinet, 
waarin de koning dicteerde, 
was gedeeltelijk in eenen dik
ken muur aangebragf, zoodat 
het door de losbarsting fli*« 
te lijden had, en? door een &«"* 
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ten gewoon geluk, bereikten' 
geen der in de lucht sprin
gende splinters het kabinet,' 
waarvan dedéüi" öpeh' stöttdi 
Wat scheelt' « , 'zeide hem 
de koning, op eeneh bedaar
den toon, waaróm schrijft 
gij niet t Deze kon slechts 
deze woorden antwoorden: 
Ach], sire..., de bom l . . . . 
— WW, hernam de koning, 
mat heeft de bommet den 
orief gemeen, dien ik u dic
teer/ Ga voort* Dé vijan
den van RAREI, waren zeker 
van zijnëgoedkéuring', wan
neer zij zich krijgshaftig ge
droegen* Toen een beroem
de Saksische veldheer hem 
door bekwame krijgsverrig-
tingen,. in eerte gelegenheid 
ontsnapt was, waarin zulks 
niet behoorde plaats te heb
ben , zeide deze vorst open
lijk t SmpLEMBVBG heeft 
on» overwonnen* Hij had 
meer mertschlievendhèid be
houden, dan de veroveraars 
gewoonlijk bezitten. Toen hg 
eens in eenen veldslag, in 
«et heetst van den strijd, 
een jong Zweëdsch officier, 
gekwetst, en buiten staat 
Vond om te gaan, dwong hij 
oenzelven, om zijn paard te 
nemen, en vervolgde zelf, 
aan het hoofd zijner infan
terie den strijd te voet. Of
schoon KAUEII op eene zeer 
gestrenge wijze leefde, vrees-
d e een misnoegde soldaat 
ttie*, om hem, inl7*09 zwart 
e n Verschimmeld brood , van i 
garst en haver gemaakt, aan | 
te bieflen, als het eenige» 

voedsel, hetwelk de troepen 
toenmaals hadden, en waar
aan het hun zélfs dikwijls 
ontbrak. Dë vorst nam het 
stuk breqd zëër bedaard aan, 
at het geheel op, en zeide 
vervolgens koeltjes tot den 
soldaat: het is niet te best, 
maar het kan echter gege
ten worden.'Toeh men in 
een beleg of een gevecht 
aan KARET. XII. het bërigt 
br'agt, dat degene, welke hij 
het meeste achtte en bemin» 
de gesneuveld waren , ant
woordde hij, zonder aandoe
ning '. Wel nu, zij zijn als 
dapperen voor hunnen vofst 
gesneuveld. Hij zéide tot 
zijne soldaten: Mijne vrien-
den, komt den vijand onder 
de oogen, schiet niet; de 
bloodaartsdoenzulks. Zijne 
Geschiedenis is stroef ge
schreven in het Zweëdsch, 
door NOBBEIG , zijnen kapel -
laan, 8 dl." in 4.*>, Amster
dam, 1742; sierlijker doch 
met minder naauwkëürig-
heid, door Voi/TAms, in het 
Fransch.—Zie A-biEBPEliDT. 

•KAKEI, XIII. , koningvan 
Zweden, zoon van ADOÏ-F 
FKEDERIK, en van LOUISB 
UtniKA, zuster van FBEÖE-
niK den Groote, werd den 
7 October 1748 geboren,en 
ontving reeds bij zijne ge
boorte den titel van grooU 
admiraal. Zijne opvoeding, 
welke men aan geleerde man
nen toevertrouwde, had voor
namelijk de zeevaartkundiga 
wetenschappen ten doel. K*-
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BEI. werd ervaren, in al die
gene , welke eenen goeden 
admiraal vormen... Ten einde 
hem de praktijk met de 
theorie te doen vereenigen, 
liet men hem eenen kruis-
togt op de Oost-Zee maken, 
en de jonge prins gaf be
wijzen van zijne ervarenheid 
in de scheep vaartkun de. Hij 
ondernam in 1770 een e reis 
naar Dnitschland, Pruis-
ten, de [Nederlanden en 
Frankrijk, én hij ontving 
te Berlijn i uit de handen 
van zijnen oom FREDERIK I I . , 
hetorde-teeken vanden zwar
ten adelaar. Toen zijn va
der ADOLF FREDERIK» gedu

r e n d e zijne afwezigheid, in 
1771, overleden was,, werd 
de troon bekleed door zijnen 
oudsten zoon, GUSTAAF III. 
(Zie dat artikel): in Zwe-
den teruggekeerd, en van de 
bedoelingen van den koning 
zijnen broederonderrigt, die 
de monarchie van een juk 
wilde bevrijden, hetwelk, 
een trotsche senaat, aan de
zelve oplegde, begaf hij zich 
naar Schonen, en door de 
bewegingen, welke hij aan de 
onder zijne bevelen staande 
troepen liet maken , bespoe
digde hij den Voortgang de
zer gewigtige omwenteling. 
Zijn broeder beloonde hem , 
door hem tot groot-gouver
neur van Stokholm te be
noemen, een post, welken 
«fl tot in 1773, bekleedde: 
«en jaar te voren, was hij 
tot hertog van Suderman-
tand verklaard, Tjjdens den 

oorlog tusschen Zweden en 
Rusland,, in 1788, had de
ze prins het bevel over het 
smaldeel, hetwelk in de Golf 
van Finland* dat der Rus
sen versloeg. Hij verdiende 
nieuwen lof, wijl hij ineen 
stréngjaargetijde, zijne vloot 
in de haven van Carslcrona, 
had gevoerd, zonder dat de
zelve de minste haverij bad 
ondervonden. Met de hand
having der orde in het Fin-
landsche leger belast,kweet 
hij zich" zoo wel van die 
moegelijke taak, dat de sta
ten hem een aanzienlijk ge
schenk aanboden, en dat de 
koning hem het voorregtyer-
leende, om uit de konink
lijke garde, een e lijfwacht 
voor zijnen persoon te kie
zen. Het was GUSTAAF III.» 
onder de andere vorsten,en-
na den koning van Enge
land, die zich het,meeste 
tegen de Fransche omwen
teling ingenomen toonde: hij 
handelde hierin volgens de 
grondbeginselen, door welke 
hij, in zijne eigene staten» 
aan de wettige monarchie 
derzelver geheelen luister 
had teruggegeven, GUSTAAF 
had juist een dapper en tal
rijk leger gevormd, om het 
koninklijke gezag in Frank
rijk te herstellen, toen te 
midden van een feestmaal, 
een verrader hem in "°r: 
vermoordde. Daar «jn e

#°" 
nige zoon, zijne meerderja
righeid nog niet bereikt had, 
zoo werd het regentschap aaR 

zijnen oom, den hertog van 
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'Sudermanfand gegeven. In 
de netelige omstandigheden, 
Waarin de minderjarigheid . 
Van eenisn vorst bijna altijd 
een rijk' plaatst , nam hij een 
stelsel van vrede aan, dat 
hém in staat stelde , om den 
handel en"_ de. scheepvaart 
aan te moedigen eri te be- ; 
vorderen. Om dezelve inde 
NoqrdscheJZeeê'n des te be
ter 'téi.'.' beschermen y veree-
nigdé de régent de Zwéed-
sche vlag met die' van De-
'nemcirken, en; n ooi f' was de 
handel in Hêkè. beide landen 
bloeijehdër. Daar de eifprins 
in .1796 j,zijne meerderjarig- ' 
lieid herèikt had. Zoo begaf 
de hertog van Sudërmanlarid, 
zich naar zijn kasteel van 
Rözenberg, De nieuwe kon 
ning, die den naam van Güs-
TAAP: ADJOLF,['W:. aaïinam, 
vervolgde het plan van zij
nen vader tegen Frankrijk, 
en verklaarde vervolgens den 
oorlog aan Rusland. Deze 
Oorlog, welke Zweden in eene 
ongelijke1 Worsteling wikkel
de , daar het leger geen Gus-
TAAP III-, • meer had, om het
zelve aan te voeren, ver
spreidde demisnoegdheid on
der alle hoofden van krijgs-
en staatkundige besturen. 
Dé koning, doof voor alle ver-
toogen, was eindelijk ge
noodzaakt, om afstand te doen 
van de kroon, te gunste van 
zijnen oom den hertog van 
Sudermanland, die den 29 
J"«ij 1809, in de hoofdkerk 
te SitohhoM als koning werd 

XIII . DJEEI.» B h 

mtgerpeppn. rKAupit X l I I . 
éïoot. bijna even zoo spoedig 
den vrede met NAPOLEON. 
Wij willen geene aanmer
kingen maken overdeze par
tijen , hetzjj deredelen, het
zij des volks, die doormid
del eener omwenteling, en 
tegen de geheiligde wetten 
der wettigheid , koningen af
zetten én aanstellen,, en naar 
hun Welgevallen, over kroo-
nen .beschikken, , maar^de 
daadzaken zullen ons bewij
zen , dat dergelijke omwen
telingen niet dan nieuwe on-
rëgtvaafdigheden ...kunnen, 
voortbrengen,'[. BERJNABOTTE., 
veldheer van NAPOLEON ,,had, 
tijdens zijne zending naar 
Zweden, zich bij het yplk 
bemind weten te maken, en 
onder de aanzienlijken voor
standers gewonnen. De ont
troonde koning had nog een 
zoon (den. prins KAREI. Atr-
GUSTENBUKG), dien de natuur 
eh het erfregt tot den trooii 
beriepen, ten minste, na den 
dood van KAKEL,XJ[Ifr' ï$ene 
vermogende partij, de natio
nale trotschheid vergetende, 
verklaarde zich voor BEKNA-
DOTTE; en de koning, die 
kinderloos was, en de rcg-
ten van zijnen achterneef uit 
het oog verloor, nam genoe
gen in dat ontwerp. BeitNA-
DOTTE werd in 1812 als erf-
prins uitgeroepen, en hij re
geert tegenwoordig onder den 
naam van KABEL X I V . ; zijn 
zoon, de prins OSCAB , moet 
hem opvolgen.; Het ig alzoo, 

i l ••f: . : 

I I • 

•'4. 
!l!'iS: j | i 



mirmmfjF. t_ * . m ^ 

' t i 

i 't 

418 K A Br 

•dat ïn het gewaande even-
mgt van Europa, en dooi-
hét uitwerksel van een ver* 
bond, dat het wettige gezag ; 
op verscheiden overweldigde 
troonen heeft hersteld, inen 

Zweden de uitwerkselen xa 
eenèr omwenteling tégen 
eenen wettigen koning en 
zijheh wettigen opvolger, 
heeft zien goedkeuren, of 
ten minste duiden. , ÏCABSt 
XIII» toonde eene gtyöte toe
genegenheid voor zijnen aan
genomen zoon, den nieuwen 
erfprins, en vodr diens èeni-
gen zoon. Toe» de opvoe
ding van prins' OSCAR was 
afgeloc-pen, hield de koning, 
te midden der staten, welke 
hij had bijeen geroepen, eene, 
Wél is waar, zeer wijze re
devoering, doch die hij had 
behooren te bewaren voor den 
kleinzoon van een' téèderge-
liefden broeder, die op den
zelfden oögenblik, al$ een 
vergeten reiziger, Europa 
doorkruiste. Men merkte in 
deze redevoering den volgen
den volzin op; « Verdien de 
liefde der volken, door de 
rëgtvaardigheid, de orde en 
de geestkracht, in al uwe 
ondernemingen, ett eerbiedig 
de waardigheid der ntenschen 
overal, waar gij dezelve vin
den Z u l t . . . . " K i R E t X l i l . 

overleed denö Februari] IS18, 
en met hem eindigde het re
gerende huis der oude konin
gen van Zweden, Hij was 
sedert 1765 honorair* voor
zitter der maatschappij van 
wetenschappen van Vpsal. 

Hij vormde het museum van 
Sto/iholm, en eene militaire 
akademie, waarin 200 jonge 
lieden, in de wis-, leger», 
aardfijks- en scheepvaart-
kunde en in de geschiedenis 
onderwezen worden. Deze 
vorst bezat hoedanigheden, 
aan welke' wij onzen lof niet 
weigeren; 'maar de waarheid 
én rëgtvaardigheid kunnen 
er ons geenen inboezemen, 
wanneef wij* hem-zien toe
stemmen , om zijne familie 
van den troon uitte sluiten') 
en wij dienzelfden voorst, als 
den beschermer der vrijmet
selaars zien optreden, waar
van hij grootmeester was, 
en bespeuren, hoe hij 10 oe 
sekte der illuminés, grond
beginselen van maatschappe
lijke onafhankelijkheid'put, 
die alle banden, verbreekt, 
zonder zelfs" die des bloeds 

uit te zonderen. ^ 

" K & B E L I . , koning v a n ^ -
varre* —- Zie KABEI. IV. , 
koning van Frankrijk, 

KAREI. H M koningvan 'Na-
varre, graaf van EweuX, 
bijgenaamd de Kwade^vwl 
in 1332, met geest, welspre
kendheid en stoutmoedigheid 
geboren, doch tevens met 
lene boosaardigheid, die jen 
luister dezer hoedanigheden 
bezwalkte. Hij Ket K^f 

D'ESPAGNE DE W C ? R ^ ' 
connestabel van franhnjh 
vermoorden, uit haat, ««« 
men aan dien prins, het 
graafschap Angoulême naa 
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gegeven, hetwelk hij voor 
; zijne vrouw ,' de dochtervan 
koning JOANNES vraagde. K A -
BÊjii" V . , de zoon van dien 
vorst, en luitenant-generaal 
«Ses kóningrijks, liet hem 
in hechtenis nemen. Maar 
nadat de Navarrees uit zijne 
gevangenis was ontsnapt»! 
kyvam hij óp het denkbeeld, 

; óin zich tot koningvan Frank' 
rijk te doen verheffen. Hij 
kwam het tweedragtsvuür te 
Pary's- aanblazen , uit wel
ke stat] hij , na alle buiten* 
sporigheden te hebben be
gaan, verdreven werd. Zoo
dra als KAREL V. tot de] 

kroon was gekomen, zocht 
de koning van JSavarre, een 
voorwendsel, om de wapens 
weder op te nemen: hij werd 
overwonnen. In 1365 werd 
er tusschen KAREI. en hem 
,een vredesverdrag gesloten. 
Men liet hem het graafschap 
i&vreux, zijn vaderlijk erf
goed behouden , en gaf hein 
Mohtpellier, en het grond
gebied dier stad, voor zijne 
aanspraak op Bourgondis, 
Champagne en Brie. Het 
vergif was zijn gewone wa
pen. Men w i l , dat hij er 
zich van bediende, ten op-
aigte van KAREI. V. Zijn 
«Jood , in 138^ voorgevallen, 
Was zijn leven waardig. Hij 
had zich, hetzij om zijne, 
doop de buitensporigheden 
verzwakte warmte optevvek-
ken, hetzij om zijne m e -
Jaatschheid te genezen, in 
•beddelakena doen wikkelen, 

Bb 

welke in, brandewijn en zwa* 
vel gedoopt waren; deze la
kens geraakten in brand , 
en hij werd tot op de been* 
deren verteerd. Het is aldus, 
dat bijna al de Fransche ge
schiedschrijvers , den dood 
van KAREI,' I I . verhalen ; jn-
tusschen wordt e r , in den 
brief, welken de bisschop 
van üax-, zijn voornaamste 
minister, aan de koningin 
BLANKA, zuster van dien 
vorst , weduwe van Pmiiippcrs 
VAN VALOIS , schreef, niet het 
minste gewag van deze ver
schrikkelijke omstandighe
den gemaakt, maar enkel van 
de hevige pijnen, welke de 
koning, in zijne laatste ziek
te , met groote bewijzen van 
boetvaardigheid, en onder
werping aan den wil Gods» 
had uitgestaan.,» Deze vorst, 
zegt MEZERAY, bezat al de 
goede hoedanigheden , welke 
eene goddelooze ziel nood
lottig maakt, geest, wel
sprekendheid , behendigheid, 
stoutmoedigheid en mildda
digheid," 

KAREI. van Frankrijk* 
tweede zoon van den Fran-
schen koning, PHILIPFUS den 
Stoute, w'eid in 1270gebo
ren , en bad tot erfdeel de 
graafschappen Valois, Alen» 
con, en Perche en Parisis. 
Hij werd in 1283 met het 
koningrijk Arragon heleen A, 
en nam te vergeefs den ti
tel van koning aan. BONIFA-
CUJS VIII . voegde er dien 
2 . 
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' van stedehouder van den heï-
; "Iigèh stoel bij. Hij begaf 
• *,zich naar Italië, deed er 
•• * eenige heldendaden en werd 

* de verdediger der kerk bij» 
'genaamd. Hij .diende met 
inéer voorspoed in Gttienne 

' èh in'Vlaanderen :hij onder
wierp het gebeele land tus-
schèn de Dordogne en de: 

• Garonne , "en ' bespoedigde 
' den vrede. Hij overleed te 
: JVogent, in 1325. Men heeft 

' van hem gezegd , dat hij de 
zoon eens konings, deiroe» 

'der eens konings', .dé oom 
eens konings, en de vader 
eens konings was geweest, 

'zonder zelf koning te zijn. 
" Hij was de vader van Pm-

lippus V I . , bijgenaamd van 
• Valois.' 

KARET/, hertog van Gul-
enne, broeder van LODEWIIK 
X I . Zie LODEWUK X I . 

KABEI-, hertog van Botir-
'hon, zoon van GIIIIHERT , 
' graaf van Montpensier , en 

van CLARA VAN GONZAGA , 
werd in 1489 geboren. In 
1515 werd hij totConnesta-
tel verheven. Onderkoning 
van 'het Milanesche gewor
den zijnde, mankte hij zich 
aldaar bemind , bij den adel 
door zijne beschaafdheid en 
\>% het volk door zijne be
scheidenheid. Hij had zich 
met Iauwers bedekt, in alle 
roemrijke gevechten, en voor
al in den slag van Mdrignan. 
Daar de koningin-moeder, 
LOUISE van Savooye, wier 

gevoelens, zegt men, h$j niet 
had willen ontdekken, hem 
een regtsgeding voor de do
meinen van Bourbon had aan
gedaan i zoo verbond KAREI-
zich met den keizer, en den 
koning van Engeland, tegen 
Frankrijk, zijn vaderland. 
Hij was reeds in het vijan-

'délijke land, toen FRANCIS-
,cus I.' hem zijnen degen 
van connestabel, en zijn or-
deteèken Hét afvrageb. BOUR
BON antwoordde: » Wat den 
•degen betreft, dezen ontnam 
'hij mij reeds te Valencièn-
nes, toen hij aan den heer 
D'ALEN^ON , 'de voorhoede toe
vertrouwde, welke inij toe
behoorde; en mijn ordetèe-
ken , heb ik te CMniïUy, 
onder mijn oorkussen gela
ten." KAREL , veldheer der 
keizerlijke Jegerbenden ge
worden, ging in l52iMur-
seille belegeren, en werd 
genoodzaakt het beleg op te 
breken. Hij was gelukkiger 
in de veldslagen van Biagrat 
en Pavia, tot het winnen 
van welke bij veel bijdroeg. 
Daar FRANOISCÜS I . , in de-
«en laatsten slag was geVan-

f
en genomen, zoo begaf zich 
ioüRBoN, met het ongeufc 

van zijnen ouden Vorst be
gaan , in zijn g/vfllR n a a r 

Spanje, om gedurende de 
onderhandelingen des kekers 
met hoogstdeszelfs gevange
ne , voor zijne belangen.te 
waken. Een Spaansch heer, 
de markgraaf DE VIKWNO 
namelijk, wilde volstrekt 
zijn paleis niet leenen > 0 , n 
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er BOURBON in te huisves-
vesten. » Ik kan nie.ts aan 
uwe majesteit weigeren, zei-
dejuj tol KAREÏ. V . ; maar 
ïndien de hertog in mijn 
huls zijnen intrek neemt, 
zal ik hetzelve in brand ste
ken, zopdra hij bet verlaten 
heeft, als. zijnde eene plaats r 

door,"trouweloosheid besmet, 
en bijgevolg onwaardig» om 
door lieden van eer bewoond 
te worden." In het Mïla~ 
nescfte teruggekeerd, deed 
de veldheer, eenige.dubbel
zinnige stappen, die konden 
doen twijfelen',, of hl} niet 
even zoo ontrouw aan KARET, 
V. was, als hij zulks aan 
FRANCISCUS I . was geweest. 
BOURBON ging; zich vervol* 
gens te Rome doen do,od.en» 
door in 1527, een der eer
sten bij de bestorming dier 
Stad, te zijn. Hij had zieh 
dié» dag in hét wit gekleed, 
om, zoo als hij zeidefyel 
eerste mikpunt 'der beleger' 
den, en het eerste vaandel 
der. belegeraars ie zijn-' 'Ti* 
vreeze, dat zijn lijk door het 
Romeinsche gemeen , mogt 
beleedigd worden, bragten 
wjne hem toegedane soldaten 
hetzelve naar Qaëta, alwaar 
«ij hem een prachtig jpraal* 
graf oprigtten. Zijn graf is 
vernield, en zijnin'gebajteemd 
ligohaam een voorwerp van 
nieuwsgierigheid voor de rei
zigers geworden. KAREI. 
werd langen tijd, voor den 
ïegtschapensten man, den 

:ina§tigsten heer en den groot--' 
B 

sten veldheer van Frankrijk 
gehouden;, maar terwijl de 
vyoelingen derkoningin*Hiioe.« 
der, zijne ontwijking veroor
zaakten, benamen, dezelve, 
tevens aan zijn e deugden, at. 
haren luister». . " 

KAEEÏ, TAN.BOURBON, zoon 
van KAREI,. VAN BOURBON:, , 
hertog van Vetidóme, Icardi- ,• 
naai, aartsbisschop van liow 
anen en legaat van Avignon, 
werd door de», .hertog van :: 
Mayenne in 1589, na den ; 

dood van HENDJMK H L , on
der den naam van KARET, X . , 

/op den troon van Frankrijk 
geplaatst. Sommige schry- , 

'vers hebben gezegd» dnfchij 
de kroon had aangenomen, 
om dezelve aan HENDRIKIV. , , 
zijnen neef» te doen verlie
zen : dit is juist het tegen
deel. Omtrent den tijd, dat 
hij tot koning werd uitge
roepen» zond hij. uit zijne 
gevangenis van Fonlenay, in, ' . 
JPoilou, zijnen kamerlieer, 
aan HENDRIK I V., met eënen 
brief »'• waarin hij hem als _' 
zijnen wettig«n "koning er
kende. »• Het is mij niet 
onbekend, zeide hij; toteen' 
zijner vertrouwelingen», dat . 
dé ligtieurs het op het huis 
van Bourbon gemunt hebben» 
Boor mij bij hen te voegen, 
hebben aij altijd eenen BOUR
BON erkead-, 'en ikhdbsalkg . 
'enkel geriaua» tes htïtttlha-
ving der i-pgieg mijner »e-. . 
ven." Dit schadJiwbctJd der -4 

1 koninklijke waardig!»!»*?, . 

b'3- • 
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overleed aan de graveel, te 
' .JFontendyje'Comte, in 1590, 

in den onderdom van 67 ja
ren. Het parlement liet den 
naam van KAREI» X . , uit al 
de acten schrappen, waarin 
dezelve zich bevond. Men 
sloeg munten in zijnen naam» 
Zijn leven is door JACOBUS 
DÜ BaEuii, een Benedictij
ner,, beschreven, Pari/s, 
1612, in 4.w 

KAREI, va» Jjrankrijkj 
graaf van Anjou, broeder 
van den heiligen LODEWIJK, 
in 1220geboren, huwde met 
BEATRIX , erfgename van Pro-
tence , die hem naat Egypte 
vergezelde, alwaar hij in 
1250 werd gevangen geno
men; ' Bij zijne terugkomst, 
onderwierp die vorst Arles, 
Avignon, Marseille, welke 
beweerden, onafhankelijk te 
zijn, en d i e , zelfs na de o- ' 
verwinning van KAKEL, groo« 
f e voorregtèn behielden. Hij 
werd in 1265 met het ko
ningrijk Napels én Sicilië 
beleend; en vele critici stel
len op dit tijdstip den oor
sprong der hulde, welke" de 
koningen van Napels jaar
lijks aan den heiligen Stoel 
bewijzen, eene hulde, welke 
onderen totRoBERT GUISCARD 
doen opklimmen. (Zie GUIS
CARD). MANFRED , de over
weldiger van dit koningrijk, 
Werd door hem overwonnen, 
t11 % °et Volgende jaar in 
dev vlakten van Bettevento, 
gedood. Zijne 

vrouw, zijne 
kmdeten en zijne schatten, 

werden aan dèri overwinnaar 
overgeleverd, welke die we
duwe en den zoon, die haar 
overbleef, in de gevangenis 
deed omkomen. CONRADIN, 
hertog van Zwaben, en klein
zoon' van keizer FREDERIK 
I L , niet FREDERIK van Oos
tenrijk gekomen zijnde, om 
het erfdeel zijner vooroude
ren in het bezit te nemen, 
werd twee jaren daarna ge
vangen genomen, en door 
benis-handen te Napels» 
openlijk ten dood gebragt. 
Deze strafoefeningen deden 
KAREI» verfoeijen. Een aan
hanger van de partij der Gi-
béllijnen, hartstogtejijk aan 
het fcZwabische huis ver
knocht, en brandende van 
verlangen, om het vergoten 
bloed te wreken, smeedde 
eene.'..' zamenzwering tegen 
hem. Deze was de beruchte 
JOANNES BE PROCHITA , (ziö 
PROCHITA), wiens goederen 
KAREI. verbeurd verklaard, 
en wiens vrouw hij, volgens 
verscheiden geschiedschrij
vers verleid had. De kici-
lianen sloegen aan het mui
ten. Op Paaschdag 1282, 
bij het luiden der Vesper-
kiok; werden al de Fran-
schen op het eiland vermoord, 
sommigen in de kerken, an
deren aan de deuren derzei-
Ve, of op de openbare plei
nen , . de andere in hunne 
huizen. Er werden 8.UUU 
personen omgebragt. KABEI. 
overleed in 1285, «»et da 
smart , van doof isijne ge^ 
welddadigheid en wreedheid, 
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zijne onderdanen bewogen te 
hebben, om zich aan deze 
verregaande wraak over té ge
ven , welke in de geschiede
nis, onder den jiaam van Siei-
Jiaanscie Vespers bekend is . 

KARKI» I I . , bijgenaamd de ; 
Kreupele, kohing der Beide 
Siciliëh, werd in 124$ ge
boren, alvorens zijn vader, 
KARBL I. van An$oiï, ko
ning van Napels was ge
worden. Hij voerde het be
vel over dié stad, bij de af
wezigheid van zijn* vader, 
in de maand Junij 1234, toen, 
nadat RÜTGER DE LORU , met 
de Siciliaansche vloot, hem 
was komen uitdagen, hij 
hem stag leverde, gevangen 
genomen, en in de vesting 
Maltagrièona in Sicilië op
gesloten werd. De voorstan
ders van PETRUS I I I . , ko
ning van Arragon, die aan
spraak maakten op het ko-
nirigrijk Sicilië, eischten 
met nadruk zijnen dood, uit 
>veerwraak van dien van 
CONBADIN (zie het vorige ar
tikel). Maar CONSTANTIÜS 
van Arragon, die toenmaals 
in Sióiliè' regeerde, ontruk
te hem aan den dood, en 
aonfl hern naar Barcelona, 
om hem,aan de woede des 
volks te onttrekken. Gedu
rende zijne vierjarige gevan
genschap , was zijn vader 
KAKKI, 1. overleden , en Ro-
BERT, graaf van Ar tok, zoon 
, J a n Pmi,u>püs den Scliootte, 
«ad het regentschap. Nadat 

KA REI. , door tusschëh komst 
van den koning van Enge? 
land, zijne vrijheid terug 
bekomen bad* werd hij den 
29 Mei 1289, te ÈomeAooK 
paus NICOLAAS IV. gezalfd. 
De koningen van Arragon > 
AWPONSÜS en JACOBÜS, be
twistten hemde kroon, maar 
de paus bewoog hen, om er 
afstand van te doen, enKA-
HETJ werd als koning der 
Beide-Siciliè'n erkend. In» 
tusschen had FRBDEKIK«broe
der van JACOBÜS, zich van 
Sicilië' meester gemaakt, 
wist zich in hetzelve te hand
haven, ondanks de pogin» 
gen, welke'zijn broeder en 
EAREJJ I I . in het werk stel
den, om er hem uit te ver
drijven , en eindigde met 
zich, door een vredesver
drag van den 9 Augustus 
1392, onder den naam van 
koning van Trinacrie te doen 
erkennen. Deze vorst bezat 
niet dezelfde krijgskundige 
hoedanigheden als zijn va
der, maar hij toonde zich 
menschïievender en gods-
dienstiger; hi) hield zich be
zig, om de' godsdienst en 
de kunsten in zijne staten 
te dpen bloéijen. Hij bezat 
al de deugden van eenen 
grooten vorst, hij was wel
dadig, bescheiden, vergaf 
ligteüjk de misslagen • , ep 
vergat nooit de hem bewé-
Kene diensten, Hij overleed 
te JYapels'iaA309, door al 
zijne ondcrdaueB als een,va' 
der betreurt!, 
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KAUEI. ; , bijgenaamd de 
Stoute, hertog van Bour-
gohdiè', zoon van PHIMPPUS 
den Goede, te Dij on, den 
10 November 1433 gèboïen^ 
volgde zijnen vader in 1467 
op. Twee jaren 'te voren, 
had hij dèn slag van Mont-
Ihèri gewonnen. Hij Was ook 
overwinnaar te Si'. Tntijên 
tegen de JLuikenaars, en |on-
derwierp dezelve j verneder
de de Gentenaars, en ver
klaarde zich den onverzoèn-
baren vijand van LODEWUK 
X I . , met wien hij altijd in 
oorlog was. Hij was'het , 
die aan 'dien Vorst den con-
nestabel JSAINT-POL overle
verde, d i e , na êen vrijge-
ïeide van hem te hebben 
ontvangen, zich in zijne han
den had overgegeven. Door 
deze trouvveloosheid verwierf 
hij Saint-Quentin, Ham:, 
Bone/iain, en het vermogen 
van het ongelukkige slagt
offer _ zijner lafhartigheid. 
Na dit tijdstip waren zijne 
ondernemingen alle noodlot
tig. De Zwitsers behaalden 
op hem in 1476 de overwin
ningen van Granson en Mo-
rat. Het is in dezen laat-
sten s lag , dat hij dien «schoo-
nen diamant verloor, toen
maals Voor eene kroon ver
kocht, en dien de hertog 
van Florence later weder 
zoo duur inkocht. De Zwit-
sersohe pieken en houwde
gens zegevierden op het grof 
geschut en de gendarmerie 
van Bourgondië. KAKEÏ< de 
Mout» kwam^in 1477 om 

het léven, door den hertog.. 
van Löt/taringett geslagen, 
en gedood, terwijl bij , na den 
slag, bij Nanci geleverd, het
welk hij belegerd hield , zich 
door' de vlugt wilde redden. 
Deze hertog van Bourgon
dië , zegt een geschiedschrij
ver,; was de, magtigste aller 
Vorsten, welke geene konin
gen waren , en weinig ko
ningen waren zoo magfig als 
hij. Tegelijkertijd leenman 
des keizers en des kortings 
van 'Frankrijk, was hij voor 
beide evenzeer geducht. Hij 
verontrustte al zijne nabu
ren, en bijna alle te gelijk. 
Hij maakte öngelukkigen en 
was zelf ongelukkig. Men 
kan1 hem echter geerie uit»' 
muntende hoedanigheden be
twisten , aan welke ver- -
scheiden geschiedschrijvers 
niet genoeg regt schijnen te 
hebben dóen wedervaren. 
PHIMPPUS r>E COMMINES zegt 
ons, dat hij zeer kuischwas, 
dat hij gestrengelijk het twee
gevecht verbood, en dat hy 
het regt met de grootste 
naauwgezetheid handhaafde. 
Het schijnt, dat de hertog 
RENATÜS eenigzinszijne toe-
vlugt tot het verraad heeft 
genomen, om dezen geduoh-
ten vijand te doen vallen. 
CAMPOBASSO, Sire Ö'ANGE, 
de heer van Montfort, die 
KAREL, in den hagchelö le
sten oogenblik verlieten, zi)n 
niet zonder eenig belang tot 
de'Lotharingers overgegaan. 
Zij werden rijkelijk beloond 
Voo* eene daad, die de wa' 
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re dapperhejd enkel met ver
achting Ven,3

!jiaat zoude be
taald Rebben. Ook wilden 
de 25vy"itsers van het^ legér 
van RENATUS , de verraders 
niet opnemen, „en sloten hun
ne gelederen, dm hun te be
letten van onder hen plaats 
te nemen. Mein ziet te Brug' 
ge, in de kerk van O. L . V. 
het graf van dien hertog en 
dat ,vah' zijne dochter M A -
RU ; hetwelk beide schqone 
bouwkundige stukken zijn. 

KAKEL (Heilige),. — Zie 
BoRROMEUS. ' , 

KAKEL vaii tiötJiaringen, 
aartsbisschop van" Beinis , 
Van Narbonnë, bisschop van 
Metz, Toui, Verdun, Te-
rouane, Lngoti en Valence, 
abt van< Saint-Denis , Fe-
cqmp, Cluny, Marmotitier, 
enz. , werd te Joinville in 
1525- geboren, en was de 
zoon van CLAÜDIÜS van £o-
Uaringen, eersten hertog van 

vereer
de hem in 1547, met het 
Róomsche purper. De kar
dinaal onderscheidde zich in 
«e bijeenkomst van Poissy, 
welke hij had doen beleg
gen , zeggen op eene belag-
cheljjke wijze de protestan
ten, 'om z|jne welsprekend
heid te doen bewonderen. 
Het jaar te voren, in 1560, 
had hij voorgesteld , om de 
«itpiisitie in Frankrijk in 
bevoeren, terwijl hij betoog-
"e> dot doos dit * middel, 

Portugal, Spanje en Italië, 
steeds van den ramp der bur
geroorlogen waren bevrijd ge
bleven, waarin de ketterij 
het overige Europa getlomr 
peld had. De kanselier t." 
HoiMTAt verzette er zich te
gen. Om eenen midd.elwcg 
te behouden , droeg de ko
ning de kennisneming der 
misdaad van ketterij , met 
uitsluiting der parlementen, 
aan de bisschoppen op. De 
kardinaal van Lotharingen 
verscheen met veel luister 
in de kerkvergadering van 
Trente, en spreidde er zij
nen ijver Voor de kerk , en 
voor het behoud der Catho-
lijke leer» tegen de pogin
gen der sectarissen ten toon. 
In Frankrijk teruggekeerd, 
werd hij door KAKEL X . , 
wiens geldmiddelen hij , in 
hoedanigheid van minister 
van staat beheerde, naar 
Spanje gezonden. Het is 
valsch, dat hij het minste 
deel aan den St. Bartholo-
meus-nacht zou gehad heb
ben, zot> a^s de heer CHE-
NIER, in zijn ten uiterste 
dweepachtig en heiligschen-
dend treurspel KAUEÏ, X 
zulks vooronderstelt* p e 
kardinaal was toenmaals zelfs 
niet in Frankrijk; en be
vond zich te Rome. Hij wil
de, wel ïs waar, dat men 
eenen onverzoenlijken oorlog 
met muitende dweepers zou
de voeren; hij was van ge
voelen dat elk© vrede, elk 
verdrag met hen nutteloos 
5' 
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en gevaarlijk was. > De uit
komst, zegt een schrijver, 
heeft bewezen, dat hij een 
veel beter staatkundige was, 
dan de kanselier JE.'HÖPITAI». 
Zijn grondbeginsel was dat 
van PLATO, en van de be
roemdste oude en nieuwere 
wijsgeeren; dat er in eénen 
staat slechts eene enkele' 
godsdienst moet bestaan;en 
dat deze godsdienst waar 
inoet zijn; dat zulks - eene ', 
constitutionele grondwet i s ; | 
dat de godsdienst ophoudt 
van kracht te zijn, wanneer 
de burgers de overtuiging; 
meenen te hebben, dat elke 
godsdienst goed is ; dat men 
slechts aan eene uitsluitende 
godsdienst ëterk kan verbon
den zijn." In eërte processie 
vat} boetelingen te Lyon9 
door eene flaauvvte overval
len , wilde hij zich niet ver-
Wijderen , Uit vreeze van de 
plegtigheid te storen, het
welk ten gevolge had, dat 
hij door eene hevige koorts 
werd aangetast, die hem in 
1574 in het graf sleepte. 
Het jaar tevoren had hij te 
Pont-a-Mousson de univer
siteit gesticht. Hij deed de 
wetenschappen bloei)en ea be
oefende dezelve. Men heeft 
van hem eenige werken. 

KAKEL van Lotharingen, 
hertog van May'enne, twee
de zoon van FBANCISCUS van 
lotharingen, hertog van 
Guisft, in 1554 geboren, on
derscheidde zich in de be
legeringen van -Po-Uiers ëu 

ft la UóótietB, en fa den slag 
" van MóncontÓür. Hij sloeg 

dë protestanteniirl Gmennè, 
in paUphinê en in Saint on-
ge. Nadat zijne broeders ia 
de staten van Blois gedood 
waren, volgde hij hen in hun
ne ontwerpen op , verklaarde 
zich het hoofd devligue, en 
nam den titel aani van Mie-
nant-gengraal van den staat 
èrt, de kroon van Frankrijk. 
Aan het hoofd van dertig 
duizend man, trok hij tegen 
zijnen wettigen koning HEN
DRIK IV. op, werd geslagen 
in het gevecht van Arque*, 
en vervolgens in dat,van I-
vrii, ofschoon de koning niet 
meer dan 7000 man had. 
Nadat de factie der zestie
nen den eersten president 
van het parlement van Pa-
rtfs, en twee raadsheeren, 
die zicli tegen hunne moed-
wiliighëïd verzetten, had 
doen „ophangen , veroordeel
de MAYENNE vier dier mui-
telingen tot dezelfde straf, 
en doofde door dezen stou-
ten stap, die kabaal uit , 
die op het punt stond, om 
hem zelvten té overmannen. 
Hij hield niettemin vol, oni 
de ïigue te handhaven. Na 
verscheiden nederlagen ver
zoende hij zich eindelijk w 
1599 mët den koning. De
ze vrede, zegt de president 
HÈNAUI.T, zou voordeehger 
voor hem zijn geweest, in
dien hij dènzelveii vroeger 
gesloten had; en ofschoon 
men erkent, dat hij een gioot 
man was, heeft men van hei» 
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gezégd , dat h i j , noch den 
oorlog wel kon voeren, noch 
den vrede, wel kon sluiten. 
HENDRIK verzoende zich op-
regtelijkmet hem: hij schonk 
hem zijn vertrouwen, en be
noemde hem tot gouverneur 
yahlle-de-France. Eens ver
moeide hem de koning op 
eéné wandelingen deed hem 
bijzonder zweeten, bij de te« 
rugkomst zcide hij hem: 
» JMeef! ziedaar de eeUige 
wraak, welke ik op u wil* 
dé nemen, ën het eenige 
kwaad, hetwelk ik u , zöq 
lang als ik leef, zal doen." 
KAKEL overleed te Soissons, 
in 1611. 

. KAREI, AtEXANDEBjan hO' 
tharingen , landvoogd der 
Nederlanden, groot-meester 
der Duitsche orde , broeder 
van keizer FRANCISCUS I . , 
werd te Luneville,den 12' 
December 1712 geboren , én 
was de zoon van LEOPOLD 
JOZEF , hertog van Lotharin
gen, en van ELIZABETH CHAR-
M>TTE van Orléans. Prins 
KAREI, werd eenïgen tijd na 
net huwetijk van zijnen broe
der met de erfgenamen van 
Jiet huis van Oostenrijk, tot 
generaal der' artillerie, e» 
later tot veld-maarschalk be
vorderd; in 1742 voerde hij 
het, bevel over het leger van 
Bohème, Na zich van Cw« 
hu te hebben meester ge-
Waakt, leverde hij er slag 
ö » n den koning van Pr»*'*-
* e »i die» terwijl hij bijna 
2ij«e geheele ruiterij verloor» 

de overwinning ' behaaMe. 
Nadat de vrede nog in het
zelfde jaar, tusschen dërt ko
ning van Pruissen en de 
koningin van Hongarije ge* 
sloten was, wendde prins 
KA REL zijne wapens tegen de 
Franschen, die groote ver*-
óveringen in Bohème maak
te , nam Pyseck en Pilsen 
weg; begon den 28 Julij 
Praag in te sluiten, en nam 
heutmeritz vóór het einde 
van dien véldtogt in, In 
1744, voerde hij het bevel 
aan den Rijn, dien hij den 
2 Julij op de roemrijkste 
wijze overtok; bjjj maakte 
zich meester van de verdë-
digingsliniën van Spiert, 
Germersheim,tiauterburg en 
Hagenau, en nam zijne le
gering midden in den Elzasj 
maar terwijl de koning van 
Pruissen, den vrede van 
Breslau schond, maakte die 
vorst eene afwending , die 
prins KAKEL noodzaakte om 
den Elzas te verlaten. Hij 
deed zijnen aftogt in goede 
orde, trok den 25 Augustus, 
te Bentheim, in tegenwoor
digheid van het Fransche le
ger , weder over den Rijn» 
Hij keerde naar Bohème te
rug, en dwong den koning 
van Pruissen zijne verove
ringen te verlaten. In het 
volgende jaar sloeg hem die 
vorst te Friedberg en te 
Praussnitz. Nog in 1757 
voerde hij het bevel over de 
Oostenrijkscbe legerbenden, 
versloeg den generaal KEITW» 
en verdreef de Pjuissen uit 
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geheel Bohème f op den 22 
November deszelfden j a a r s , 
versloeg hij bén andermaal; 
bij Breslaü. Hij had niet 
hetzelfde geluk, op den"5" 
December daaropvolgende in 
den slag van Lissa. Deze 
prins, hoewel dikwerf {on
gelukkig in den strijd, w a s 
niettemin een groot veld» 
heer; dapper, onverschrok
ken in de gevaren, wijs in 
den- raad, hij heeft zich dik
werf doen vreezen, zelfs na 
zijne nederlaag. Niemand 
wist beter dan hij eené Ie--
gerplaats te kiezen, dezelve 
te versterken, en een' vei-
ligen en eervollen aftogt te 
maken. Hij deed zich be
minnen en' bewonderen, zoo 
wel door zijne edelmoedig
heid , zachtmoedigheid en be
scheidenheid , als door zij
nen geest en de uitgebreid
heid zijner kundigheden, en 
ervarenheid in de geschie
denis , de wijsbegeerte, de 
wiskunde, de werktuigkun-
d e , en door eene opregte 
liefde voor de godsdienst. 
De geleerden vonden hij hem;' 
steeds eenen aangenamen toe
gang, zijne bibliotkeek, zijn 
kabinet van gedenkpennin
gen en natuurlijke historie, 
enz. alles was hun steeds ge

opend, Onder zijn bestuur 
zijn de wetten steeds geëer
biedigd, de algemeene over-
vloed steeds gehandhaafd ,'d'e 
handel beschermd en uitge
breid , ën de volken in het 
algemeen gelujjkig gemaakt. 
Hij deed echter niet de helft 
van het goede, dat in zijn 
hart was , onophoudelijk te
gengewerkt door de minis
ters , door het hof van Wee-
nen benoemd , en reeds be
smet met den geest van nieu
wigheid en zoogenaamde her
vormingen, dié de geheelë 
omkeering dier gewesten 
voorbereidden. Deze goede 
vorst, welke er de gevolgen 
van voorzag, bood, zooveel 
a's het in zijn vermogen was, 
tegenstand) aan die vijanden 
der openhare zaak; en, of
schoon zijn gezag zeer be
perkt werd, zoo belettende 
eerbied, welken men ,bei» 
schuldig was , en de teede-
de verkleefdheid welke MA
RIA TJHEUESU hem toedroeg, 
den empirischen hervormers, 
om de meeste hunner her-
senschimmige plannen ten 
uitvoer te brengen. De sta
ten van Braband rigtten te 
zijner eer een métalen stand
beeld op(*), men ziet er een 
te paard op het brouwershuis 

hetft ^ZSI°ra\' de H E N O « " K IV. der OostmnjHèUNederland»i, 
h«S i.er ?. ich zeiven e e n veel duurzamer onriVt in het hart zijner 
w e t S e T f e T j h * b e n d l 6 . T S % e Z n ? Ztkleiïg van hunne» 
S i V ! l 4 i ° 5 „ , ? .«o*ofl.ohe overnemingen van Jognr "<' 

jen, ë» n S ï ï f T h t f l b e 8 4 u n r v a n h e t Oostenrijksehe huis vertoef 
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te Brussel. Hij overleed den 
<t Julij 1780, op heit kasteel 
Van Tervïieren. Hij was den 
7 Januarij,l7<M, Jn den echt 
getreden, niet MARIA ANNA 
yan Oostenrijk} tweede doch
ter vahKAREii VI.». die hij 
"in hetzelfde jaar verloor. 

'•',";.'* KAREI,'EMMANVÉI.FERM-
NAND, koning 'yan Sardinië, 

*oüdste zoon vari VICTOR AMA-
\ DEUS' ÜII.» wer4 te turiii, • 
den 24 Mei Ï751 geboren. 
Alvorens deni;troon te be-
kHmraen,,droeg hij den ti
tel van prins van Pièqiorit, 
en had tot onderwijzer den 
kardinaal GERISHI ,d ie zich 
even zeer 'ddojf zijne gods
vrucht , als door zijne ge
leerde schriften tegen deon-
geloovigen , voornamelijk te
gen VOLTAÏUE ènRoussEAU, 
onderscheidde. GEUDII.prent
te in het jeugdige hart van 
zijnen kweekeling, die gods
dienstige gevoelens, welke 
hetzelve nooit vérlieten. KA-
REI. EMMANÜEL huwde den 
27 Augustus 1775 met MA-
RU ADËLAÏDE CLOTILDËXA-
VIERE van Frankrijk, zus
ter yan L O D E W I J K X V I . De
ze verbindtenis haalde de 
banden nog naauwer toe, 
Welke tusschen het huis van 
iranhrvfk en dat van Sa~ 
vootjë bestonden, waaruit 

.twee prinsessen reeds ge
huwd waren geweest (1771 
en 1773) mét MONSIEUR en 
m e t den graaf van Ar-' 
' * i later LonEWiiK XVIII . 
e n KAREÏ.X* Nadat do Fran-

«che omwenteling, in 1789 
was losgebarsten,; weken de 
Fransche prinsen, onder 
welke zich de graaf van'Ar-
tois bevond , naar Pièmorit, 
en VICTOR AMADEÜS, ontving 
hen op eene wijze, ongeluk-
lagen prinsen, zijhen vrien
den en bondgenooten waar
dig. De "Fransche" reveluti-
óhnairen rekenden hem zulks 
als eene misdaad t oe , eh' 
hegonrien door middel hun
ner zendelingen , in dé sta
ten van den koning van Sar
dinië, hunne bedervende 
grondbeginselen té versprei
den. Het regeringloos be
stuur, hetwelk tfrankrijk 
daarop verwoestte /verklaar
de hem eindelijk in 1792 
den oorlog, en de Franschén 
maakten zich meester van 
Savooye en van het graaf
schap JVizza, Vier jaren la-
tér veroverde BONAPARTE 
Piémont. VICTOR AMADEÜS , 
door de Oostenrijkers verk
laren, en den slag van Mon-
dovi verloren hebbende , was 
genoodzaakt, om jnet den 
Franschén géneraal té capi
tuleren, van hem zijne voor
naamste steden over te leve
ren , en een verdrag te on
derteekenen , hetwelk voor 
de Franschén geheel Italië 
opende. VICTOR AMADEÜS 
overleed den 16 October des
zelfden jaars 1796 , de kroon 
aan zijnen zoon, KAKEL EM-
MANÜEI. FERDINAND nalaten
de , die, in de moeijehjk-
ste omstandigheden geplaatst, 
geen enkel middel had, om 
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aan zijne vijanden het hoofd 
te bieden. ïn de. volslagen'e 
uitputting, waarin zich de 
koninklijke schatkist bevond, 
stelde men hem een plan 
voor, hetwelk ten doel had, 
om een staafsbankeroet te 
verklaren, Öe koning ver
wierp dezen Tievigen maaé-
regel, riiaar hij zag zichge-
noödzaakt, om véle bëzui-

tntgihgén!, ïn alle deel en des 
Ifreheèrs daar te stellen, het
welk hei getal der ontevre
denen vermeerderde. Daar 
hij tegen ëenen gedüchten 

L vijand met kbn worstelen , 
zoo- Onderwierp hy zich aan 
alle afpersingen, die deze 
van hem eischte; en op aan-: 
vraag van hét directorium, 
beroofde hij zijne tuighui-
sseh en stond aan hetzelve 
in 1707V voor eenen zeer la
gen pri js , tien duizend ge-
Weren af. Piémont was met 
revolutiónnairen bezet, die 

1 alom den geest des opstands 
aanbliezen. KAREII , beval 
gestrenge vervolgingen tegen 
dezelve, en wond,daardoor 
de kwalijkgezinden al meer 
en meer op. Deze vorst on-
derleekende niet te min , den 
5 April deszelfden j a a r s , 
een aanvallend en verde-
digend verbond met Frank
rijk, hetwelk hem zijne 
kroon en het bezit zijner 
staten waarborgde, op voor» 
waarde, dat de koning aan 
de republiek een corps van 
ten minste 10,000 man zou
de leveren, en dat deFran- II 
sche troepen eenen vrijen ü 

doortogt door Piemont zon* 
den genietend De oogenbUk 
der lorbarstihg naderde, on 
om dezelve ten uitvoer {e 
brengen, wachtte het direc-
torinm slechts op eert voor
wendsel: het duurde niet 
lang, of hetsielve bood zich 
aan. De opstand nam in 
Piemont hand over hand toe; 
om aan het zwaard der wet
ten te ontsnappen, namen 
verscheiden schuldigen de 
wijk naar Genua^ dat toen
maals ónder de bescherming 
van Frankrijk was. Dé ko
ning van Sardinië'f vraagde 
deze opstandelingen terug; 
men weigerde hem rfezelve, qn 
KA R Et EMMANÜÊÜ aóh11 e z iöh 
verpligt, o inden 18 Jümj 
1798 aan dié republiek den 
oorlog" te moeten verklaren» 
maar zoodra als de vijande
lijkheden aan, den kant Van 
Öneillewarenbegonnen, ver
klaarde het'Fransche direc
torium Op zijne 'beurt, den 
6 December deszélfden jaars» 
den oorlog aan den koning 
van Sardinië, die zich in 
zijne hoofdstad opgesloten, 
en verpligt zag, om in de 
stad en de citadel eene Fran-
sche bezetting optenemeh. 
Daar hij geen enkel waar
schijnlijk middel meer bezat, 
om'zijne staten te redden» 
was hij genoodzaakt, om den 
7 December eene afstands
acte te onderteekenen; den 
9 verliet hij zijne hoofdstad 
en rigtte zich naar Toshanej 
alwaar de slechte staat zij
ner gezondheid hem gcd«* 
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rende twee maanden ophield. 
Den 24 Februari} 1799, ging 
hij te Livorno scheep, sloeg 
den weg in naar Sardinië; 
en , voor Cagliari gekomen, 
protesteerde hij plegliglijk, 
tegen de acte van den 7 De
cember, welke hem de ge
welddadigheden van het Fran-
sche directorium en van de 
Fransche veldheeren hadden 
afgeperst. Daar hij zich 
steeds ziek gevoelde, en den 
ijdelen en dikwerf noódlof-
tigen glans der merischelijke 

f roothedeh beter had leeren 
ennen, deed hij' den 4 Ju-

hij 1802 afstand van de kroon, 
ten gunste, van zijnen broe
der, den hertog van Aoste^ 
die onder den naam van Vic« 
TOR EMMANUEÏ. (zie dat ar
tikel) heeft geregeerd. " Na 
een ongelukkig bestuur én 
met hartzeer overladen, door 
het Verlies der kohinginne, 
"zijne èchtg'enóote, den '7 
Maart 1802, te N.apels., in 
den geur van heiligheid ó-
verleden, begaf KAHKL EM
MANUEÏ, FERDINAND zich naar 
Rome, alwaar hij zich aan 
godvruchtige oefeningen toe
wijdde, die steeds zijne voor
naamste bezigheden hadden 
uitgemaakt. Daar had hij 
*ene zachte schadeloosstel
ling voor zijne geledene ram
pen, terwijl hij zijne overle
dene echtgenoote 'door Piüs 
Vi l . , den 10 April 1808als 
eerwaardig hoorde verklaren. 
Deze omstandigheid scheen 
in KAKEL EMMANUEÏ. de stich
telijke godsvrucht te vermeer

deren , welke hem zoo e i 
gen was. Hij hield menig
vuldige afzonderingen in de 
kloosters van Subiaco, te 
Morile Cassinó, en in de 
laatste plaats, koos hij een 
vertrek in dat der Jesuïten. 
Eenigen tijd voor zijnen dood 
werd hij blind, en leed dit 
nieuwe ongeluk met geduld 
en onderwerping. Eene he« 
viger ziekte, waarvan hij 
reeds sedert lang de kien» 
ronddroeg, sïeepte hem bin
nen vier dagen in het graf , 
den 6 October 1819. K'AKEÜ 
EMMANUEI» FERDINAND stierf 
zoo als hij geleefd had ,' als 
een ware Christen'. Om zich 
naar de bepalingen, in zijn > 
testament vervat te gedragen , 
werd hij zondereenige pracht» 
in het religieuze gewaad, 
en zonder gebalsemd te wor
den, in de kerk der Jesui-
ten, vau den heiligen A N -
DREAS van het Quirinaal be
graven. 

KAREL , bijgenaamd de Goe
de, zoon van den heiligen 
KANUT, koning van Dene
marken, en van AMZE van 
Vlaanderen, werd in 1119 
graaf van Vlaanderen, na 
den dood van BOITOEWIJN, 
die hem bij zijnen uitersten 
wil tot zijnen erfgenaam had 
benoemd. Hij gaf aan zijne 
onderdanen het voorbeeld der 
uitoefening aller christelijke 
deugden, en hield zich be
stendig bezig, om dezelve 
gelukkig te maken. Daar 
hy vernomen had, dateeni-
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ge grqoten hèt land "onder
drukten, zoo voerde hij wij-
ze wetten tegen dezelve in. 
Ï$EB.THOVKV , die het proost» 
schap van .den heiligen Do-
NATÜS van Brugge, Waaraan 
de waardigheid van kanse
lier van Vlaanderen verbon
den was j overweldigd had, 
vormde, om zich op den 
deugdzamen graaf*, die zij
ne onregtvaardïghëd en tegen 
ging, te wreken, het ver
schrikkelijke ontwerp, om 
liem het leven; te benemen, 
en yertfouwde^de uitvoering 
daarvan aan eehige boos
wichten toe, die zich in de 
jkerk van den'heiligen Do-
NATÜS verborgen, werwaarts 
degraaf zich dagelijks vroeg
tijdig begaf. BLAREI, , ge<-
waarschouwd omtrent hetge-
ne, wat er gaande was, 
stelde zich tevreden, met te 
antwoorden j Wij zijn steeds 
door gevaren omringd; het 
is genoeg, dat wij hèt ge-
luk hebben van aan God toe 
te lehooren. Indien het 
zijn teil is, dat wij het le
ven verliezen, hunnen wij 
het dan wel voor eene betere 
zaak verliezen, dan voor die 
der regtvaardïgheid en der 
waarheid? Terwijl hij voor 
het altaar der heilige maagd 
de psalmen van boetvaardig
heid bad, vielen zijne vijan
den op hem aan, en ver
moordden hem in 1124. «Hij 
was, zegt een geschiedschrij
ver, een Vorst, die de vleï» 
jerij haatte; hij achtte dege
ne, welke hem naderden, 

slechts' naar de ppenliartig-
heid, met Welke zij hem zij
ne gebreken' onder de oogén 
bragten. Meer dan eenmaal 
jbutte hij zijne Schatkisten 
nit, 'ten dienste* der armen; 
en wanneer hij hun niets 
rnieer te geyen* had, liet hij 
zijne eigene klee'dëréh y?r-
koopen , ;om hén j" te onder
steunen. Hij zelf deelde hun 
brood uit, en' kleedèrën , om 
hunne jnaaktheid té bedek
ken? Men heeft opgemerkt, 
dat, , terwijl jtuj in de stad 
Ifreren \y&s,: liij hu'nöpeenèn 
dag tot 8̂ÖÓ brooden heeft 
gegeven. Hij beminde hén 
eindelijk zoo teederlijkv.dat 
hij altijd het k;oren en de 
overige levensmiddelen 'op 
©ënén lagen prijs hield, op
dat zij de,, uitwerkselen der 
armoede niet zouden gevoe
len," fcen zoo wijs e» zoo 
christelijk gedrag ^ééftheïft 
den eernaam van. Mëryiaaf" 
dige verworven. 

JKAItËt. VAN Tim 'ÖËII.IGEN 
PAÜLUS , wiens familienaam 
VULART was, algemeen over
ste van de congregatie der 

feuillanten, werd in 1640 
tot bisschop van Avranches 
benoemd, en overleed in 
1644. Hij is zeer bekend 
door zijne Gewijde Aard
rijkskunde, met die van SAN-
SON gedrukt, Amslerdfai, 
1704, 3 dl.» in fol. JHlne 

Verhandeling over de f/an" 
sche wehpreekkunie is be
neden het middelmatige, en 
geheel vergeten. 
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,- KAnG(JoA!niES'FREDERiK)» 
minister van MAXIMILIAAN 
JËMMANUEL, keurvorst van 
Beijeren, en later kanselier 
vm- zijnen broeder JOZEF 
CLEMENS, keurvorst van Keu-
Ie», in 1719 overleden, is 
bekend door verscheiden 
werken, over de staatkunde 
en het canonieke regt. Dat
gene, hetwelk hem hét mees
te beroemd heeft gemaakt, 
is Paus religiosa, Wurz-
lurg, 1680. De schrijver 
beschouwt de religieuzen als 
hulptroepen, aan de bedie
naars der kerk gezonden, 
wier diensten en ijver niet 
dan van een aanmerkelijk nut. 
kunnen zijn» mits dezelve 
zich volgens de regels en 
constitutiën der kerkelijke 
hiërarchie ontwikkelen. Dit 
denkbeeld is gelukkiglijk uit
gedrukt op; eene p laa t , wel
ke aan het hoofd des werks 
is , waarop men in een schip 
de apostels bezig ziet , om 
een zoo welgevuld net op te 
halen , dat zij verpligt zijn, 
om visschers , welke in een 
naburig schip zijn , te hulp 
te roepen: Et annneruntiis 
9»i erant in aïia navi, ut 
venirentet adjuvarent. Het-
z | j dat ondanks zijne om-
zigtigheid, de schrijver ee-
"ige partijdigheid tegen do 
{^ligieuzen heeft getoond, 
n e t z i j , dat de geloofsonder-
zoekers te Rome, het werk 
wei eenige gestrengheid heb-

»e.» beoordeeld, <*e l,ldeX 

«er verboden boeken, is met 
XIII . D o o . ( 

het Pa® rèligiosa, donec 
corrigatur, in hetl ichtver-
schenen. Da gemoedelijke 
schrijver heeft in "de daad. 
zijn werk verbeterd, en ter
wijl hij hetzelve verbeterde, 
heeft hij het tevens ver
meerderd , en met verschei* 
den geleerde stukken ver* 
rijkt. Maar daar de druk
kers van Venetië met deze 
veranderingen onbekend wa
ren , zoo hebben zij in 1778 
het hoek zoodanig gedrukt, 
als hetzelve in 1680, was 
in het licht verschenen. Het 
handschrift, tot de nieuwe 
uitgave bestemd, is in de 
bibliotheek van wijlen den 
vrijheer DE CI,ER , te Luik $ 
de beroemde SEBASTUANLE-
CXERC , heeft de plaat ge
graveerd , die tot titel moet 
dienen; het onderwerp is 
hétzelfde als dat, hetwelk 
men in de oude uitgaven 
ziet; maar het is beter ge-
teekend , en op een e wijze , 
dezen beroemden kunstenaar 
waardig uitgevoerd.; Nog 
heeft men van hem: Vreed
zame inzigten, over de ver-
eeniging der Godsdiensten» 
welke Duitscïiland verdee-
len, W'urzöurg, in 16.mo 

Eene Levensbeschrijving van, 
den heiligen JoAlWBS NE« 
poMUcsms, Bonn, 1702, in 
12.nio enz. 

KARIB-SCHAH stamde van 
de oude koningen van Kï~ 
leks af, een volk uit de pro
vincie KUan , in het koning-
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T|jk Perziè'. Met eerzucht 
en moed geboren, "wilde hij 
het bezit van dit gewest aan 
SHAH-SOPHI * koning van 
Perziè', opvolger van SCHAH-
ABBAS , die hetzelve in 1600 
verkregen had, ontweldigen. 
Hij ligtte een leger van 14000 
man, en nam eerst de stad 
Rèscht in. Hij bezette ver
volgens al de toegangen van 
Kilan ; maar de koning van 
Perziè', zond tegen hem een 
leger van 40000 man o p , 
die het zijne geheel versloeg, 
en zich van zijnen persoon 
meester maakte, hij werd 
naar Casbin gevoerd , alwaar 
de Sophi was , die beval, 
dat men hem uit bespotting 
eenen piegtigen intogt zou 
doen houden, en dat hij door 
500 ontuchtige vrouwsper
sonen zou vergezeld worden, * 
die hein bij deze belagche-
lijke plegtigheid , duizenden 
on waardigheden zouden aan
doen. Toen hij terdood ver
oordeeld was, begon men 
zijne strafoefening op eene 
vrij zonderlinge wijze. Hij 
werd, even ais een paard ," 
aan handen en voeten niet 
hoelijzers. beslagen, en na
dat men hem aldus geduren
de drie dagen had laten kwij
nen', werd hij boven aan ee
nen staak gehecht, en met 
pijlen doorschoten. De ko
ning schoot het eerst , eene 
daad , zeer geschikt ,otn het 
onregt van den overweldiger 
te doen vergeten. 

KATEB ( IBN) , een be

roemde Arabische Schrijver, 
te Grenada,,in 713derHe-
gira (l.*j3 der Christelijke 
tijdrekening) geboren, was 
verbonden aan het hof van 
ALAMAR, vorst Van dat ko
ningrijk én bekleedde de ge-
wigtigsle posten. Bij" ALA» 
MAR van eene misdaad be
schuldigd , welke hij 'niet 
begaan had, werd hij ont-
hoofd op denzelfden dag, 

- dat de beschuldiging plaats 
had,/zonder zijne onschuld 
aan den dag te hebben kun
nen leggen. Hij heeft de 
volgende werken nagelaten; 
1.° Geschiedenis der konin
gen van Grenada. -—^Ge
schiedenis van Grenada. — 
3.° Geschiedenis der Kaliefs 
van Spanje. — 4.° Tijdre
kening der Kaliefs van Span
je en der Koningen van A-
frika, berijmd, met een com-
mentarium des schrijvers. 
Dit werk is in het Latijn 
vertaald 5.° lijdreken-
kundige tafel der Aglahiten 
en Fathimiten, die in Afrxha 
en over Sicilië geregeerd heb
ben. Men vindt dezelve met 
eene 

Latjjnsche vertaling, 
in de geschiedenis der Ara
bieren in Sicilië, door don 
GKEGORIQ 1 deel in fol. ' — 
6.° Over het nut der Oe-
schiedenis. - 7.° Over f 
Monarchie. — 8.° Arahsch-
Spaansche Bibliotheek, u i t 
werk is in het jaar 1301 na 
J . C.geschreven, Degeleer. 
de KASIEI zwaait aan het
zelve grooten lof toef hy 
heeft er uittreksels van op-
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genomen, in het 2e deel zij» 
ner bibliotheek. Vijf der elf 
deelen , welke hetzelve be
vat , worden in de biblio«-
theek van het Mscuriaal hé-
waard. JBM KATEB, heeftdok 
verscheiden geneeskundige 
werken geschreven. — 9.° 
Verhandeling over de plig-
teti: van eenen Vizier.'. — 
10.° Een Dichtstuk over den 
regel vder Staatkunde. •-— 
11." Eene Verzameling van 
Gedichten , enz. '- * 

f KATÈRKAMP (JOAÏCNES 
THEODÓRÜS BERMANUS)J den 
17 Januari) 1764, te Och* 
tmp, ; een do rp in, het ; bisï-
dora Munster tin West f alen \ 
geboren, Hij ontving zijne 
eerste wetenschappelijke op
leiding in het gymnasium te 
Rheine, en vplbragt zijne 
voorbereidende studiën in 
het gymnasium te Munster, 
alwaar hij even zeer eénen 
tweejarigen cursus der wijs
begeerte maakte, en daarna 
tot dé godgeleerdheid over
ging; Terwijl hij'met'•bij
zondere- vlijt de théologie be
oefendei, trok hij weldra de 
opmerkzaam- en toegenegen-
beid zijner onderwijzers tot 
zich, onder welke CLEMENS 
EEOKER, hoogleeraar der ker
kelijke geschiedenis, een 
geestrijke en vruchtbare 
schrijver, en één zeer kun
dige godgeleerde, eervol ver
dient genoemd te worden. 
u*-5e man wist in den kan-
«waat KATERKAWP wejdra op 

.0 

prijs te s'tellen, wat in hem 
w a s , verbond hem aan zich , 
en liet hemi »• in gemeenschap 
met eenen anderen bekwa
men toehoorder r onder zijne 
voorzitting, eene openlijke 
verhandeling, over de theo
logie in hpt algemeen hou
den; eene onderscheiding, 
welke, daar dezelve slechts 
aan .weinigen ten deel viel , 
ten bewijze van zijne bijzon
dere vorderingen in die we
tenschap J verstrekt. .Door 
den vertrouweljjken omgang 
met dien man, die toenmaals 
«elf eene Kerkelijke Ge-" 
schiedenis, in zeven deelen 
in; het lich,t gaf j ontwikkel
de zióh.ohgetwijfeld y de hij-
zondere: neiging van Ï U T E R -
KAMP voor de beoefening der 
geschiedenis. Nadat hij ia 
1787 de heilige priesterwij
ding ontvangen" had, kwam 
hij als huisonderwijzerin de 
familie van den rijks-vrijheer 
DROSTE-VISCHERING ; eene 
betrekking, die hem daarom 
bijzonder toelachte, wijl hij 
hier tot zijne eigene verdere 
wetenschappelijke ontwikke
ling gelegenheid mogt ho
pen te vinden. Tusschen 
hem en zijne heide kweeke-
lingen, den rijks-vrijheer 
FBANCISCÜS OTTO, in 1826 
overleden, en den rijks»vrij* 
heer CtEMENS DROSTE-Vï-
SCHERING, thans hoogwaar-
digen bisschop van Calama 
en wij-bisschop te Munster, 
ontstond weldra de hartelijk
ste vriendschap. Met- hm 
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deed hij eene tweejarige reis 
door Duitschland, Zwitser-

' land, Italië en Sicilië, die 
op de verdere vorming van 
zijnen geest niet dan eenen 
voordeeligen invloed kon uit
oefenen. Reeds vóór deze 
reis had hij kennis gemaakt 
jmet de vorstin GAIMZIN , die 
met het rij ks-vrijheerlijke 
huis in naauvve verbindtenis 
stond. De vorstin had vriend
schap voor hem opgevat \ en 
noodigde hem ui t , om, na 
de volbragte opvoeding zij" 
tier kweekelingerr, in het 
jaar 1797, in haar huis zij-•'] 
nen intrek te willen nemen, 
hetwelk hij volgaarne aan
nam. Hier vond ihij tot zij
ne verdere gëestontwikke-
ling de uitmuntendste gele
genheid. De -vorstin; was 
•eene der geestrijkste vrou
wen van Duitschland, bijna 
in al le , ook zelfs de afge-
trokkenste wetenschappen, 
niet enkel bedreven* maar 
grondig ervaren; met de ou
de en bijna alle levende Ea-
ropesche talen hekend, met 
4e classische letterkunde ge
heel gemeenzaam, én bij de
ze uitgebreide kundigheden 
hoogst eenvoudig in den om
gang, voor iedereen genaak
baar, in den strengsten zin' 
godsdienstig, om, met een 
woord alles te zeggen; eene 
vrouw, in wier hart de vol
heid der heilige liefde woon
de. En in dit huis was OVER-
BBR» de bestendige huisge
noot, «n FüRSTENBEiRa de 
ftestèndige dischgenoot, en 

na verloop vaneenige jaren, 
voegde zich daarbij FREDB-
RIK LKOPOI,D , graafZUSTOI,. 
BERG, die met zijne familie 
in het jaar 1800, in den 
schoot der kerk opgenomen, 
in Munster zij n e woonplaats 
koos. Hier was de verga
derplaats van zeer vele ge
leerde en geestrijke mannen, 
met welke KATERBTAMP uit 
de nabijheid en van verre in 
betrekking kwam. Hij bleef 
iri het huis der vorstin tot 
aan haren dood, in bet jaar 
1806, welk overlijden hij in 
zijne Denhwürdigkeiten zotf 
-treffend beschreven heeft, 
ï n het jaar 1809 werd hem 
de leerstoel der kerkelijke 
geschiedenis, aan de theo
logische faculteit te M«lt" 
tUr, ofschoon slechts pro
visioneel, opgedragen. In 
het jaar 1819 werd bn tot 
gewoon hoogleeraar der ker
kelijke geschiedenis en des 
kerkdijken regts, en later 
ook Aet Patrologie benoemd. 
lo 1820 ontving hjj ™"ae. 
universiteit, w - * « * ' ! j -
het diploma v a n ! < ! » ; » ' 
de godgeleerdheid. *nl%f 
werd hij tot examinatvr-nr 
nodalis, in 1823 tot dom-
kapittelheer, en ini IW»« 
tot dom-deken, te #«***" 
benoemd. In het ^ g ' " ' 8 " 
Junij 1834 door eene borst 
kwaal overvallen, en van b « 

levensgevaar, waarin n«ve 
keerde, onderrlgt, ve r , a"f 
de hi j , on* in tegenwoor* 
dighei'd zijner huisgenote"» 
met de laatste heilige &acra 
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ittènten. voorzien te worden, n 
zeggende: * Als een Catho-
lijke Christen heb ïkgeleefd, 
als een Catholijke Christen 
Wil ik sterven," en hij ont
ving de teerspijs op den weg 
naar de eeuwigheid tot al-
gemeene stichting en met 
dé hartelijkste godsvrucht. 
Een igè uren daarna ontsliep 
hij zacht en gerust, als ie
mand, die van eenen zwarén 
arbeid vermoeid is, en weet, 
dat zijn Verlosser leeft, op 
aóridag den 8 Junij 1834. 
JKATERKAMP heeft de volgen
de schriften nagelaten: 1;° 
Anleitüng znr Selbstprie-
fung a. s. w. {Aanleiding 
Ut zelfonderzoek, voor we
reldlijke priesters; naar het 
Fransche Miroir du Ciergé), 
Munster, 1806. — 2." FRIS-
DRICH LEOPOLD Grafen 
zu STOLBERG.. historische 
Glaubwürdigkeit, vt. s. w. 
(FREJ>ERIKLEOPOLD , graaf 
van STOLBERG, geschied
kundige geloofwaardigheid, 
in tegenoverstelling met de 
eritischebepjprjleeling zijner 
geschiedenis van doci.r PAU-
LUS. Ook onder den titel: 
Over den voorrang van den 
apostel PETRUS en zijne op
volgers, Ter wederlegging 
van de derde bijlage, inde 
derde aflevering van den 
Soplironizoti), Munster, 
1820. _ 3.° Denkwürdig' 
Uiten aus dem Leben der 
Hrstinn AMALÏA VOITGAL-
«V/v» u. s. vtr. {Gedenk-
wegheden uit het leven 

der vorstin AU&UA. vm . 
GALLÏTZUÏ, geboren gravin 
van Schmetlau, voorname
lijk met betrekking tot hare ' 
riaamee verbindtenis met 
HEMSTBRHUVS, FÜRSTËX-, 
BERG, OVERBERG, SlOL-
BERG). Met de afbeeldsels 
der vorstin,, van FORSTEN»' 
BERG. en OVERBEKG, Mun-
ster, 1828. —A.° Brie sy
nodale redevoeringen, in 
het Latijn. — 5.° Geschichte 
'der Religion, u. s. w. {Ge
schiedenis der Godsdienst,, 
tot aam de stichting eener 
algemeene Kerk, Als in
leiding tot 4e Kerkelijke . 
Geschiedenis), Munster,, 
181». — 6.a Kirchenge; 
schichte, n, s. vv. {Kerke-
lijke Geschiedenis),, 5 dl."-
in 8.vo, tot op dsn heiligen 
BEUNARDUS , niet het uitmun
tende portret van KATER» 
KAMP. Munster, 1823 — 
1834. Men mag aieh met de 
gegronde en aangename hoop 
vleijen, dat dit laatste on
waardeerbare , doch ongeluk
kiglijk onvolledig gebleven 
werk, uit ft& nagelatene. p»=„ 
pieren van KATERKAMP door 
de hoogleeraren, die nog het 
sieraad van het Munstersche 
gymnasium zijn, eerlang zal 
worden voortgezet en vol
tooid ; en, terwijl wij dit 
schrijven, ontvangen wij de 
aankondiging eener vertol
king van hetzelve in het N«-
detduitsch, aun welke wij 
het beste gedijen tocwen-
schen. 
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• *.KAWPMANN (MA'BIA ANNA 
ANGEMCA CATHABINA), eene 
beroemde dame, welke de 
schilderkonde,met:het beste 
gevolg heeft beoefend * werd 
in 1741 , te Coite of Chur* 
in Graauwbunderland gebo* 
ren. Zij nam de eerste les
sen bij baren vader, •JOANNES ( 
JOZEF KAÜFMANN, een' mid** 
deimatig kunstenaar, en was 
reeds in hét elfde jaar zeer 
ervaren in het portretschil
deren. Na zich te Rome, 
alwaar zij eene cursus voor 
de vergezigtkundé volgde, 
meer ontwikkeld te hebben, 
werd zij lid van de konink
lijke-maatschappij van schil-
derkunde te Londen. KLOP
STOCK en GËSZNEB hebben in 
liunne schriften, de verdien
sten en bevalligheden dezer 
beminnelijke kunstenares be* 
zongen. Zij stak naar Lon
den over, en had de eer, 
orrt het portret Van GEOBGE 
I I I . , en van- de geheele ko-
Jcinklijfce familie te vervaar
digen. Het is in die stad , 
dat hare eigenliefde op eene 

werd. Nadat zij geweigerd 
had , om zich met eenen En-
gelschen schilder te verbin
den, welke naar hare hand 
gedongen had, nam deze 
hierover eene onwaardige 
wraak; hij liet eenen jon
geling van een aanminnig 
voorkomen, doch uit de ge
ringste volksklasse, prach
tig feleeden, Na hem de rol 
van baronnet te hebben lee» 
ren spelen, liet hg hemxm* 

der dei» naam van FREDEBIK 
VAN HoBNtbij ANGEMCA aan. 
dienen, die door zijne be« 
tuigingen misleid, in den 
strik-viel, en hem haar hart 
en hare hand gaf. De af
gewezen schilder haastte zich, 
weldra j om zijn bedrog aan . 
den dag te brengen; de jonge 
kunstenares werd ziek van 
verdriet; maar daarna hare 
vertogen ingediend hebben
de, verkreeg zij den lOFe-
bruarij 1768, eene schei
dingsacte, behoudens eene 
jaarwedde, welke zjj ver-
pHgt was aan haren man uit-, 
te keeren, wiens buitenspo
righeden echter weldra zij-. 
nen dood bevorderden. We
duwe geworden zijnde, huw
de zij met eenen Vpnetiaan-
schen kunstenaar, ZcccfU 
genaamd, begaf zich met 
hem naar Rome, alwaar zij 
haar verblijf koos. Haar 
huis werd bezocht door al 
hetgene, wat eraanzjenlijks 
in de stad was; geen vreem
deling van eehig belang, zott 

_doorRomejjskoi!aB0^ÏÏ9)J^n" 
"ïTëf de gezelschappen van den 

kardinaal DE BEKNIS en die 
van ANGEWCA KAÜFMANN (ook 
na haar huwelijk werd_ zij 
nog aldus genoemd) bij t e / 
wonen. De schilderwerken/ 
welke deze kunstenares he/« 
nagelaten zijn talrijk, en hij-r 
na door geheel Enrop/ ver-. 
spreid. Zij schilderde even
zeer geschiedkundige stUK-
•-.- ° - • - $ocn ken en portretten t 40C" 

.. muntte vooral in het laatste 
il vak uit. De 'bevallige"*» 
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het vuur et» een, volmaakt 
koloriet, zijn de voornaamste 
eigenschappen, welke hare 
voortbrengselen onderschei
den, ^waarvan de voornaam» 
8te zijn: De dood van LE-
QXARD DE VilfCIt de Re-
denaar vanAaaimws, over
winnaar der legioenen van-
VdRas; de Lpkstaatsie, 
waarmede JExÉAS hel over
blijfsel van JPALLAS vereer-* 
de. ANGBIWCA., die zoo zeer in 
het schilderen uitmuntte, 
Was ook eene voorname toon-
knnstenares: in den ouder
dom van, 20 Ja ren , was zij 
op het punt geweest, om als 
zangeres op een tooneel op 
te , treden: zij heeft zich 
zelve voorgesteld ,. tusschen 
de toonkunst en de schil" 
derknnde geplaatst, en een 
teqder. vaarwel aan de eerste 
toewenscbende. Zij overleed 
te Home, den 3 November 
1807.v ANGELICA leidde al
tijd eene geregelde levens
wijze, en saen achtte haar 
evenzeer on» hare talenten 
en hare zeden , hls otn de 
zachtheid van hare inborst. 
Haar leven is beschreven 
dpor GHERARDO DE' KOSSI, 
Florence, 1810, in S.vo 

* KAUKlTZ-RlETBEnG (WEN-
CESLAÜS Prins van), staats-
minister, werd in Oosten-
ry& , in 1710 geboren, en 
genoot gedurende zijn leven 
eenen toem, aan welke zijne 
diplomatische begaafdheden 
«iet geheel beantwoordden.^ 

... C 

"Van zijne kindsehheid- af» 
vvas hij tot den geestelijken 
staat bestemd geweest, maar 
de dood van zijnen oudsten 
broeder, veranderde deze 
schikkingen. Zijne geboorte 
verwierf hem den toegang 
tot het hof van keizer J&t-
RFJ. V I . , die hem tot zijnen 
kamerheer benoemde, en hem 
vervolgens voor eenige niet 
moeijeïyke zendingen ge
bruikte , maar waarvan hij. 
zich met roem kweet, T -
Rindelijk door den keizer 
naaf het congres van Aken 
gezonden, onderteekende hij 
het beruchte verdrag van 
1748, dat den vrede in Eu
ropa herstelde. Weldra werd 
hij met eene onderhandeling' 
van grootere aangelegenheid 
belast, waarin het om niet 
minder te doen was, dan om 
het kabinet van Veraailles 
van de belangen van dat van 
Pruissen te verwijderen,en 
om Frankrijk bondgenoot 
van Oostenrijk te maken j . 
dat Frankrijk, hetwelk bij 
de opvolging van den kei» 
zerlijken troon van Quitsch-
land tegen MARIA THERESIA 
den hardnekkigsten oorlog 
gevoerd had. KAUMTZ , een 
meer behendig hoveling dan 
een bekwaam diplomaat, 
kende weldra bij zijne aan
komst te Versaitles de drijf
veren, die hij in beweging 
moest slellen, om in zijn 
ontwerp te slagen. De mark
gravin DB' POMPAIMÜR ver
wierf alstoen de buide van 

c é 
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het geheele hof- van LODE-
WUK XV., beheerschte den 
geest van dien vorst en bé« 
stunrde diensvolgens dé ver-
rigtingen dep ministers. Het 
is tot deze gunstelinge, dat 
KAUNITZ zich bijzonder wend
de. Eene uitgezochte klee
ding, eenige bevalligheden 
des geestes, van pas gebe
zigde vleijerijen, verwierf 
hein de gunst van de inark-
griivin, die weldra, de in-
zigten van den Oostenrijk-

, schen diplomaat aannam. Ten 
zelfden tijde wilde MARIA 
THERESIA, dochter van KA-
BEI, VI. , zich vvej verwaar
digen , om aan de gunstelinge 
zeer beminnelijke brieven te 
Schrijven, die mevrouw DE 
POMPADOUR met trotschbeid , 
vertoonde en aanhaalde. De
ze kunstgreep slaagde völ-
maaktelijk, en na meer dan 
twee eeuwen van standvas
tige vijandschap (sedert KA
KEL Y.. en FRANCISCOS L) 
tusschen Frctnkrijh en Oos
tenrijk , werd de vrede tus-
Schen deze twee huizen ge
sloten. —— LODEWÏJK XV., 
bondgenoot van FREDERIK , 
koning van Pruissen, werd 
Zijn vijand; en de oude vij
and van MARIA THERESIA, 
werd haar bondgenoot. Dit 
verbond werd tot groote ver» 
wondering van geheel Eu
ropa in de maand Mei 1756 
«e Versailtes gesloten. De 
vernieling van het groote 
staatkundige gebouw, door 
RicnEMEU opgerigt, was ge» 
heel tot voordeel van Oos-

tetirijk, en verdiende met 
regt den haam van gedrog-
tèlijké vereeniging. Men-
rekende het abt DE BERNIS 
(later kardinaal), toenmaals 
staatsminister, dit vérbond 
tot eer; maar hij veinsde 
niet dat dit verdrag'misschien 
noodlottig voor Frankrijk 
kon worden. Hij wilde zich 
doen hooren, en de gunste
linge deed hem de porte

feuille ontnemen. KAUNITZ 
zag zich tot de waardigheid 
van minister verheven , en 
oefende deze bedieningen 
uit , onder MARIA THBKKSIA 
en onder JOZEÉ"!!. Hij ver
gezelde dezen vorst, tijdens 
.zijne bijeenkomst niet den 
koning vmPruissenteNeu* ; 
stadiy in 1770. De minister v 
had van de keizerin geheime . 
bevelen ontvangen , die hij 
zelfs aan den keizer haren 
zoon niet mogt mededeelen. 
Over deze bijeenkomstspre-
kende, zegt FREDERIK II., in 
zijne gedenkschriften: * De 
heer van KAUNITZ had met ^ 
mij lange conferentiën, waar-.-. 
in hij met geestdrift het 
stelsel van zijn hof ontwik
kelde, hij bood het aan als 
een meesterstuk, waarvan 
hij de bewerker was." Maar 
KAUNITZ had met eenen in 
zijn kabinet, zoowel als aan • 
het hoofd zijner legers be
kwamen vorst te doen; en 
dikwijls moest zijne staat
kunde voor die van den kp* 
n ing van Pruüeen onder 
doen, In de eerste van deze 
conferentiën hoorde FBE»E ' 
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.RIK in et koeleri bloede den nii-
mstefvkriOósiekryka&Ti, en 
gaf ook 'Weldra rekenschap 
aan JOZEF II.; van zijn gesprek 
hïet KAÜNITZ. Deze stelde 
in de volgende onderhoudiu-
gen al zijne behendigheid 
in het werk, om zijne ont
werpen te doen aannemen, 
maar FKEDEBIK was onveran- , 
dèrlijk, en de onderhande
ling mislukte. Hij slaagde 
niet beter in d ie , welke in 
1778 over de opvolging van 
Bet/eren plaats hadden. FRE-. 
DERIK weigerde in al de voor
stellen 'van KAÜNITZ te tre
den, en ontdekte er de dub
belhartigheid van. Deze vorst 
zegt zulks zelf in zijne Ge
denkschriften van den oor-
log van 177S»' en hij voegt 
er nog bij: » De keizerin 
MARIATHERESIA werd slechts 
door haren minister, den 
prins Van KAUNITZ onder
steund , die , door den hove
lingen vrij gewone inzigten 
zich meer aan den keizer 
verbond, Waarvan de jeugd 
een meer schitterend voor-
öitzigt voor de familie van 
dezen minister opende, dan 
de gevorderde ouderdom der 
keizerin. De onverwachte 
verklaring van Rusland ten 
voordeele van Pruïssen was 
een donderslag voor het hof 
van Weenen. De prins van 
KAÜNITZ was verlegen daar 
"|j niets voorzien had." De 
nederlaag echter, welke de 
«"«"ster in zijne onderhan
delingen met Befy'eren on-

C c 

dervond» dat Öötténrg& met 
zijne uitgestrekte staten had 
willen vereenigen ,; vermin
derde zijnen invloed bij zijne 
vorsten niet, die !zich 'ge
dwongen zagen, van in 1778 
den vrede van Teschen tel 
sluiten. Deze laatste neder
laag maakte niettemin de 
kabinetten van Europa met 
de zoo geroemde talenten van 
KAÜNÏTZ bekend. Hij had 
echter beminnelijke hoeda
nigheden , en in de waarne
ming zijner bedieningen, gaf 
hij noch der wraak noch der 
afgunst gehoor; men haalt 
van hem te dien opzigte ee-
nen trek aan , die hem eer 
aandoet; Eens stelde hij der 
keizerin eenen veld-maar
schalk voor, om voorzitter 
van den geheimen krijgsraad 
te worden. » Maar deze man, 
zei de MA AU THERESU , is 
uw vijand. — Mevrouw, her
nam KAUNITZ , hij is de vriend 
Van den staat, en dat is de 
eenigste zaak, die men in 
aanmerking moet nemen." 
Hij verdient niet dezelfde 
loftuitingen in zijn later ge
drag. Na den dood van MA
RIA THERESU, in 1780, rea
geerde hij bijna als meester. 
JOZEF I I . droeg hem eene 
genegenheid toe, die naaf 
kinderliefde geleek. Ook 
gaf h(j somtijds den naam 
van vader aan zijnen ouden 
minister, dien hij dikwijls 
bezocht, ten einde hem in 
eenen gevorderden ouderdom, 
en terwijl hij zich met za-
5 

; ; ! : • ! ' 
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ken bezig hie ld , niet te 
storen. Gedurende a*e .we» 
nigvuldige reizen, die deze. 
vorst door geheel Europa 
ondernam, bleef KAÜNITZ 
als den scheidsman van 
den staat, en hij werd al
gemeen beschuldigd als de 
voornaamste grondJcgger te 
zijn geweest der nieuwighe
den , die JOZEF i l . in de 
kerken van zijn keizerri jk, 
en voornamelijk in de Oos-
tenrijksche Nederlanden, 
wilde invoeren. Mep moet 
dus aan .'. hein de onlusten 
wijten, die in, deze schop-
ne provinciën plaats hadden, 
en die VAN ESPEN en VAN 
JJKR NOOT, verdedigers der 
regten van hunne gods
dienst en van hun land, tot 
hoofden hadden. Het wa
ren ook die gevaarlijke in
voeringen van nieuwigheden, 
die paus J?ius VI . te Wee-
nen bragten, waar hij noch 
als opperhoofd der kerk noch 
als tijdelijk vorst ontvangen 
werd. De verschillende con-
ferentië'n, die de paus met 

JOZEF I I . had, geen enkel 
gunstig uitslag te weeg bren
gende, en Pios V I . alleen 
het welzijn der kerk ten doel 
hebbende, vergat Z. H, voor 
eenen opgenplik zijne waar
digheid, en ging KAÜNITZ 
in persoon een bezoek ge
ven, die niet gedacht had 
hierin té moeten voorkomen* 
Toen de paus in het kabinet 
van KAÜNITZ trad, verwaar
digde deze zich naauwelijks .. 
van zijnen stoel optestaan; | 

en toen de paus terugkeer
d e , had hij zelfs zoo veel 
eerbied niet , om hem uitte-
leiden. Pivs VI. had nog 
andere vernederingen te ver
duren, van wege dien trot-
schen staatsdienaar; hij ver
liet dus JTeenen vol smart 
en «onder in zijne vertoo-
gen , het doeleener zoo lan
ge r e i s , iets ,te hebben kun
nen verkrijgen. Men kan te 
dien opzigte lezen De bur* 
gerlijke, staatkundige en 
godsdienstige Geschiedenis 
van Pivs VI, , KAÜNITZ be
hoorde tot het kleine getal 
der staatsdienaars.,, die na 
eene lange staatkundige loop
baan, nooit in ongenade ver
vielen. De genegenheid, die 
hem de verschillende vors
ten , die hij diende, toedroe
gen, scheen erfelijk te zijn, 
en ging bij opvolging van 
KABEL VI. op MARIA THE-
RESIA, van FRANS L op J O 
ZEF I I . , op zijnen broeder 
LEOPOUD II*, en eindelijk op 
den zoon en opvolger van 
dien keizer FRANCISCÜS I I . , 
thans regerende (1834), o-
ver. Iedereen van deze vors
ten overlaadde hem met eer 
en rijkdom. KAÜNITZ bereik
te den ouderdom van 84 ja
ren , zonder ernstige ziek
ten ondervonden te hebben. 
In dit tijdstip wilde hij zich 
van eene , zoo het scheen, 
ligte verkoudheid genezen, 
doch dezelve werd weldra 
eene ernstige ongesteldheid, 
die hem den 24 Junij 179* 
in het graf Stortte. 
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KAUT , een berucht ketter, 
tot de sekte der wederdoo-
pers behoorende, die te 

' JVorms, in 1530 opstond, 
en die op het punt stond , 
om den Palts in nieuwe 
burgeroorlogen te wikkelen. 
Hij, predikte met denzélfden 
geest alsMuNCER. Hij kon
digde zelfs aan, dat men de 
vorsten moest uitroeijen, dat 
hij daartoe de onfeilbare in
geving van den Allerhoogste 
had ontvangen. Dit was de 
vrucht dër dweepzucht, wel
ke in die eeuw éene menig
te sekten deed ontstaan, al
le tegen de Catholijke kerk 
zamengezworen, en d ie , te
gelijkertijd , dat dezelve het 
oude geloof aanrandde , te
vens de grondslagen der bur
gerlijke orde ondermijnde. 
Men deed vruchtelooze po
gingen , om dezen dweeper 
door zachtheid te winnen , 
en uien ontzag te vergeefs 
zijne woelige leerlingen. De 
gevangenis en de strafoefe-
ningen alleen bevrijdden den 
Pulls van eene pest , die 
dezelve begon te besmetten; 
zoo zeer is het waar, dat 
de welbestuurde gestreng
heid , niet dient om de sek
ten te bevorderen, (zoo als 
valsche staatkundigen zulks 
hebben beweerd), maar om 
dezelve in de wieg te ver
smoren. 

KAYE (JOANNES), te Nór-
iDick, in 1510 geboren , stu
deerde met roem te Padm, 
onder dea beroemden MON-

m 
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TANÜS. Bij zijne terugkomst 
; in Engeland, werd hij ach

tereenvolgend lijfarts van ko« 
ning EOUARD VI . , van de 
koningin MARIA, en einde
lijk van de koningin EMSA-

i BKTH. Hij liet bijna óp zijne , 
kosten, het oude coilegie. 
van Gonnevil, te Cumbrid-

[ ge, sedert dien tijd het coi
legie van Gonnevil en Kaye 
genaamd, herbouwen Hij 
stichtte in hetzelve 23 stu
denten plaatsen; KAYE over
leed in 1573, en werd in des 
kapel van zijn coilegie be-. 
graven, onder bene grafzerk» 
met dit eenvoudige opschrift: 
Fui Ctöus, Zijne godsdien
stige gezindheid werd naar 
zijne belangen geregeld, en 
in de verschillende omwen
telingen , welke in zijnen 
tijd Engeland beroerden, 
was hij altijd aan de sekte 
van den regerenden vorst 
verbonden. Men heeft van 
hem een aantal werken. Hij 
volgt de grondbeginselen van 
GALENUS en MONTANUS, zij
nen meester. De beste zijn: 
l .° Verhandeling over het 
Engêlsche zweet, eene ziek
t e , welke slechts één dag 
duurde, en die in 1551, *" 
Engeland vele menschen in 
het graf sleepte; hetzelve is 
getiteld De ephemera peste 
britannica. De beste uit» 
gave is die van Londen* 
1721, in 8.vo. — 2° Over 
de oudheid der universiteit 
van Cambridge, in het .La
tijn. — 3°. De Canibvs bril-
iannicit, Londen, 1570, in 
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8.v°, zeldzaam. — 4.° $/«>-
/7t«0> historia, Londen, 
1570, in 12.mo. 

KAÏOÜMARATS , eerste ko
ning van Perziè'. Hij slicht
te dit rijk in het jaar 890 
.vóór J. C., ondanks den te
genstand, welken hem de 
Arabieren en Tartaren wil
de, en den inwoners de
zer gewesten naburige vol
ken* Hij koos Alzerbaijan 
voor zijne verblijfplaats, en 
wen schrijft hem de stich-

t- ting van lat hakkar o£ Per
sepolis tos. Men zegt, dat 
KAYOUMARATS, het hoofd van 
een door hem beschaafd volk, 
die koning van Elam was, 
waarover de heilige schrift 
spreekt. Hij was de grond
legger van de dynastie der 
Pychdadyërs. Intusschen 
zijn LAKGIIES en andere ge
leerden van gevoelen, dat 
die der Abadyërs, welke 
over Pérziè' en Indiè'tegeet-
den, de eerste i s , en dat 
de Pychdadyërs, eerst ten* 
gevolge van eene deeling* 
van magt met dezelve aan 
het regeren kwamen. 

* KEATE (GEORGE) , een En-' 
gelsche letterkundige , werd 
in 1730 geboren. Hij vol-
bragt zijne studiën aan het 
coliegie van Kingslhon, en 
reisde vervolgens door Eti* 
ropa; toen hij zich in Ge-
neve bevond, leerde hij VOL» 
TAKJE kennen, nan wien hij 
eenïge zijner geschriften me
dedeelde. Dij zijne terug' 

komst in Engeland* volgde, 
hij de cursus der regtsge-
leerdheid te Cambridge, en 
Wijdde zich eenigen tijd aan 
de pleit zaal toe, maar er geen 
grooten opgang makende, 
verliet hij dezelve, om zich 
aan de beoefening der oud
heden en der letterkunde1 

over te geven. Daar KEATE, 
tamelijk vermogend was, kon 
hij zonder zich van de boek-
verkoopers afhankelijk te ma
ken in rust arbeiden, en 
dus aan zijne wérken die 
sierlijkheid en die volledig-, 
heid geven, welke er een der 
voornaamste versiersels van 
uitmaken. Hij had er reeds 
verscheiden geschreven ter* 
wijl hij reisde, en het was 
te Rome, dat hij zijn Oud 
en Nieuw Rome vervaardig
de , dat de grondslag van zij
nen roem vestigde. Zijne ta-
lenten deden hcmtotKddér 
koninklijke maatschappij van. 
Londen, en tot die der 
oudheidkundigen aannemen J 
hij bekleedde de plaats Van 
bijzitter aan het coliegie van 
het regt en des tempels te 
Londen, waar hij in 1797 
in den ouderdom van 67 ja
ren overleed. Men heeft van 
hem: 1.° Het Oude en Nieu
we Rome, een dichtstuk, 
Londen, 1760. — '2.° Ver
kort tafereel der oude ge
schiedenis van het tegen* 
woordige bestuwen der wet
ten van het gemeenebest Ge
lieve, I76I,in8.vo De schrij
ver droeg dit werkaan Voh* 
TAiRE op:4eKfe wijögW}*s*éi;* 



de zich voor hetzelve in het 
Fransch te vertalen, maar 
hij liet dit ontwerp varen, 
zonder twijfel verstoord, 
wijl KEATE , in het volgen
de werk over VOLTAIRE zel
den sprekende, eene hoog
dravende lofrede aan eenen 
anderen schrijver toezwaait. 
r-. 3.° Brief aan den heer 
DB VOLTAIRE te Ferney, 
1769. KEATE spaart in de
zen brief de loftuitingen niet 
des wijsgeers van Iferney; 
maar om hem beter te beha
gen , moest'hij zich daarbij 
bepalen , en de lofrede valt 
SHAKESPEARË niet houden» 
De daarenboven zieer gevoe
lige- eigenliefde van/ den 
scnrjjvervan MAHOMET» werd 
er zeer gevoelig door ge
kwetst. De burgemeester en 
de volksvertegenwoordigers 
van Straford, a a n d c d v o » , 
om zich erkentelijk te too-
nen, over den lof dien K E 
ATE aan hunnen beroemden 
landgenoot had toegezwaaid, 
vereerden hem eenen inkti 
koker niet zilver beslagen, en 
'an het hout van den beroem» 
den inoerbèziënboóm door 
SHAKESPEARE geplant, ge
maakt. — 4.° De Alpen, 
een dichtstuk 1762. Dit is 
het beste werk van den schrij
ver. •— 5.o i)e abdij van 
Netley, 1764, tweede ver
meerderde en verbeterde 
druk. -» 6.° J)egraftomben 
*» Arcadië, tooneelgedicht. 
1773. — 7.0 Schetsen naar 
«e. natuur geteekend, en 
gweurd op t>ene feit naar 

Margate, 1779, 2 dl,n i« 
8.vo — 8.° De tfeivétiade, 
1780. Dit is slechts het frag
ment van een dichtstuk ia 
tien zangen, over de Zwit-
sersche omwenteling, e« 
dat hi j , volgens den raad van 
VOLTAIRE, aan wien hij zijn 
handschrift had medegedeeld 
niet geheel in het licht gaf; 
— 9." Verslag van de JPe-
luw-Èilanden, uit de dag
bladen en dé mededeèlingen 
van den kapitein HENRY 
WliéSOüf, en van verschei' 
dene zijner officieren, die 
er in AiigustusJTSb , schip* 
breuk leden, zamengesteld + 
1788, in 4.» KEATE onder
nam dit werk , om de op*> 
brengst van de verkooping, 
onder de ongelukkige schip
breukelingen uit te deelen. 
Zijn verhaal is zeer wel ge
schreven en belangrijk. P E B -
CEVAÜ HOCKIN, nieuwe be-
rigten van kapitein WILSON 
ontvangen hebbende, gafee^ 
ne bijlage tot het gemelde, 
verhaal, Londen, 1804, in 
4.t° met platen in het licht. 
KEATE heeft ook de SEWIRA-
MIS van VOLTAIRE in het 
Engelsch vertaald. Hij gaf 
eene verzameling van zijne 
dichtwerken in het licht, 
honden, 1781, 2dl.nin8.vo 
Hij wordt voor een van de beste 
Eiigelsche dichters en schrij
vers der 19e eeuw gehouden» 

KEATING (GODFRIED of J E F -
FEBY), een Iersch doctor en 
Catholijk Priester, te Tip-
perary geboren, en in 1650, 

V 
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overleden , i s de schrijver 
van eene Geschiedenis det 
dichters zijner natie, uit het 
ïersch in het Engéisch ver
taald , en te honden in 17.38, 
prachtig; in fol. gedrukt, 
met de geslachtregisters der 

• voornaamste lersche fami-
li&n [flij heeft verschei
den werken' in handschrift 
nagelaten, onde welker men 
onderscheidt Simon, een 
boertig gedicht]. 

KEGKEUMANN (BAKTHOI.0-
. MEÜS), hoogleeraar in het 

Hebreeuwsch te Hèidelberg, 
en in de wijsbegeerte te 
Ddntzig, zijne geboorte
plaats, overleed in die stad 
in 1609, in den ouderdom 
van 36 jaren. Men* heeft 
van hem verscheiden wer
ken , gezamenlijk te Genene 
Uitgegeven , 1 6 1 4 , 2 dl.n in 
fol. , dat enkel compilatien 
zijn. De meest bekende zijn 
twee Verhandelingen over 
de redeneerkunde: de eerste 
het eerst uitgegeven in 1600, 
ónder den titel van Rheto-
ricce ecclesiasticm Uhri duo, 
en het tweede, in 1606, on
der den titel van Systenia 
Bhetoricee. Deze beide 
voortbrengselen zijn vrij me
thodisch. 

KEITH (GEORGE), een be
ruchte kwaker, in Schot-
tand, uit eene geringe fa
milie geboren, omhelsde 
reeds vroegtijdig den geeste-
Mjlcen staat, was prêsbyte-
«aansch, w e r d vervolgens 

een kwaker, en onderscheid
de zich door het zotidedin» 
ge zijher gevoelens. Hij 
loochende de eeuwigheid van 
de straffen der hel , onder
wees de zielsverhuizing, en 
verscheiden andere ongerijm
de denkbeelden. Dat der 
beide CHRISTUSSEN (een aard-
sche en ligchamelijke, de 
Zoon van MARIA, in den tijd 
geboren; de andere geeste
l i jk , hemelsch en eeuwig, 
sedert d,e schepping der we
reld in alle ménschen wo
nende), wikkelde hem in 
langdurige en netelige ge
schillen. Hij reisde door 
Vuitschland, Holland, Ame
rika^ alom zijne drooinerijen 
ttitstrooijeride, welke hij met 
de gewigtigste waarheden 
doorweefde. Deze onzinni
ge werd verscheiden malen 
veroordeeld, zonder zich te 
willen onderwerpen. In 1694 
in Europa teruggekeerd, 
verscheen hij op de algemee
nesynode dèr kwakers, in 
hetzelfde jaar te Londen ge
houden , en werd er , ondank» 
zijne geestdrift en zijn^ge
snap, veroordeeld. Eenigen . 
tijd daarna ging hij tot de 
Anglikaansche kerk over, 
en gaf een werk in het licht, 
getiteld: Onderzoek naar 
den staat der Kwakers, 
Londen, 1702, om tot een 
bewijs zijner regtzinnigheid 
te verstrekken.' Hij over
leed algemeen vergeten. 

KEITH (JACOBUS), Pn»s-
sische veldmaarschalk, was 
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de jongste «pon van GEORGE 
KÊITH , graaf maarschalk van 
Schotland, én van MARIA 
DRUMMOND, dochter van lord 
PERTH^ groot-kanselier vaif 
Schotland, onder de rege
ring van JACOBUS I I . Hij 
vverd in 1696 te Freferres-
sa, in het Sherifsdon Eik* 
kttrdin -geboren. Daar hij . 
roet zijnen oudsten broeder 
de partij van den pretendent 
gekozen had, en dé onder
nemingen van dien vorst in 
1715 niet gelukkig waren 
geweest, zoo begaf hij zich 
met dien broeder naar Span
je. Hij was aldaar geduren
de 10 jaren officier bij de 
lerschë brigaden. Daarna 
begaf hij zich naar Moskau, 
alwaar de czarin hem tot 
brigadier-generaal, en kort 
daarna tot luitenant-generaal 
bevorderde, Hij onderscheid
de zijnen moed in al de veld
slagen , welke er onder het 
bestuur dier vorstin tusschen 
de Turken en Russen gele-
verd werden, en bij de in
neming van Oczackow, was 
"ij 4Je eerste in de bres, en 
werd aan den hiel gewond. 
Jj1 den oorlog tusschen de 
Kussen en Zweden diende 
H i n Finland, in hoedanig
heid van luitenant»generaal. 
H 9 was het , die het winnen 
Van dén slag van Wilman-
strand besliste, en die de 
Zweden van de eilanden 
•Alandt in de Oost-Zee vat-
? r e e /- Bij den vrede te Abo, 
jö 1743 gesloten, werd hij 
"*« a« keizerin als afge- " 

zan t naar het hof van Stok-
holm. gezonden, alwaar bij 
zich door zijne pracht onder
scheidde.- In Petersburg 
teruggekeerd, vereerde hem 
de keizerin niet1 den maar? 
scbalksstaf; rnaar daar zijne 
jaarwedde te gering was, 
,5500 begaf hij zich naar den 
koning van 'Pruisgen, die 
herri een zwaar jaargeld toe
legde, en hem in zijnen vér-
trouwelij ksten omgang toe
liet. Hij reisde met hém 

: doof 'hél grootste gedeelte 
van Duit'schland, Polen en 
Hongarije, Nadat de oorlog 
in 1756 verklaard was, viel 
KEITH in hoedanigheid van 
veldmaarschalk dés Pruissi-
schen legers in Saksen, Hij 
was het, die na het opbre
ken van het beleg van 01-
mutz, in 1758 den schoon en 
aftogt van dit leger verze
kerde. Hij sneuvelde in dit 
zelfde jaar, ,toen de graaf 
DAUN, de Pruissische leger
plaats bij Sochkirch over
rompelde. De generaal KEITH 
was een man van verstand 
en moed, hij had : de krijgs
kunde zeer ijverig beoefend. 
[FREDEMK de Groote liet ter 
eere van den verdienstelijken 
man, op het Wilhelms-plein 
te Berlijn, een marmeren 
standbeeld, tot eene blijven
de gedachtenis, oprigten]. —-
Zijn broeder GEORGE KEITH, 
graaf maarschalk van Schot
land, gewoonlijk Mt/lord 
Marshal genaamd, volgde 
de part|j van den pretendent, 
die hij later weder verliet. 
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Na cenigen; tijd .in Spanje,. 
te Avignon, te Venetië en-
in Zwitserland vertoefd te 
hebben, overleed hij in Pruis-
sen; hij zou genoegzaam, 
niet bekend zijn geweest *, 
zonder eene hofrede.,. welke, 
D'AI>PMBËRT , goedvond ïn{ 
1779, Zónder dat men weet' 
waarom, over hem te ver
vaardigen; welk stuk vol is; 
met misslagen tegen de tijd
rekening , valsche stellin
gen , beleédigingen van groo-j 
te vorsten en allerlei filozo-
fische kleine aardigheden» 
Zie Arinéelittéraire, 1779 j , 
N.° 12 en 17. 

KEILER (JACOBUS) of GEÜ-
LIRIUS , een Duitschejesu.it, 
in 1565, te SecAingen, in 
het bisdom Constans gebo
ren, en te Munckenia 1631 
overleden, onderwees met 
roem de schoone letteren,", 
de wijsbegeerte en de god
geleerdheid , werd rector van 
het collegie van Regensburg, 
en later van dat van Mun-
chén, en was langen tijd 
biechtvader van den pr ins , 
broeder des keurvorstes en 
van de prinses van Bei/eren. 
Hij onderscheidde zich in de 
vvederleggende conferentiën, 
en zintwistte openlijk met 
JACOBUS HEILBRUNNER, den 
beruchtsten predikant van 
den hertog van .Keuburg, 
Men heeft van hem verschei
den werken tegen de luthe
ranen , en tegen de vorsten, 
die te hunne gunste den ji 
Cathplijken vorsten van jj 

Duitschlantl den oorlog aan-' 
dedenv Hij verbergt zich in 
dezelve dikwijls onder de 
namen van JACOBUS SÏXVA-

NUS, F A B I U S H E R C Y N U N U S , 

in zinspeling op zijne ge
boorteplaats, welke in het 

! Zewarte woud i s , van AÜRI-

; MPNTius (eene vertaling van 
GOLDBEBG , Hoogdflitschen 

|, naam zijner moeder; enz. 
Zijn wérk tegen Frankrijk, 
getiteld; Itfystefia politica, 
1625, in 4ito, werd bij von-' 
nis van het CAdlelet ver
brand , door de Borbonne ge
censureerd, en door de gees-
telijkheid van Frankrijk ver» 
oordeeld. KELDER had niet 
kunnen begrijpen,- zonder 
zijne, toevlugt te nemen tot 
de geheimen der staatkun
de, waarom Frankrijk in 
DuitscMand de partij der 
ketters voorstond, terwijl 
het dezelve in zijn midden 
verbrandde; dit was werke
lijk bij eene gezonde logica 
moeijelijk te begrijpen; en* 
hetzelve is nóch door het 
Ch&lelet, nóch door de Sor-. 
bonne, noch door de geeste-. 
lijkheid verklaard, de kar
dinaal fie RICHBLIEU zou 
het hebben kunnen doen; 
maar, even als KEILER» 
niet dan door de geheimen 
der staatkunde. Men heeft 
aan dezen laatste eenige 
grondbeginselen verweten, 
strijdig met de onafhanke
lijkheid -. der koningen; en 
dit heeft zijne werken door 
het parlement van Parij* > 
tot het vuur doeaveroordee*.; 

http://Duitschejesu.it
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len. Zie JOUVENCÏ , SANTA-
RKU, [Wen 'zie ook de..Bi' 
bliolheek van pater SOT-
ivELL, fin het Je D l , biz. 
202 van Dictionnaire etc-
(Woordenboek der tot het 
vuur veroordeelde boeken), 
door PEIGNOT. Het belang
rijkste van KEIAER is Ty-
rannicidium feu scitum Ca-
thoücum de tyranni interne-
cione, Munchen , 1611, in 
4.»s de; schrijver pleit in 
hetzelve, de Jesuiten van het 
verwijt rjvxij, den konings-
moord.té) hebben geleerd.]/• 

KELLER. (JOANNES RALTJÏA-
ZAR), ,te Zurich, in 1638 
geboren , een uitstekend 
meester in de .kunst om in 
erts te gieten, goot in, me
taal het ridderlijke stand
beeld van LoDEïvrjK XIV,» 
dat menr te Parijs:, op het 
plein van LopEvviJK den 
Groote zag. Dit beeld, tér 
hoogte van 20 voeten , en in 
eens gegoten,- was den 1 De
cember 1692 voltooid. , Hij 
Werd tot inspecteur der gie
terij van, het arsenaal bevor
derd , en overleed in 1702. 
"~ JOANNES JACOBUS KEM.ER , 
?',)" broeder, was ook in de-
zel(de kunst zeer ervaren» 
en over|eed als artillerie-
^mmissaris des konings, te 
lolmar in 17Ö0, in den ou
derdom van 65 jaren- £ Ver
scheiden der metalen stand, 
beelden, welke de tuinen 
yan Versailles en de Tuil?' 
HèW vergieren, zijn het werk „ 

Ml. DmtJ J O 

dezer beide kunstenaars.] 

*KEIVLERMANN (FRAXCISCUS 
CHRISTOFFEL), pair en maar
schalk van Frankrijk, her
tog van Valmy, werd te 
Straatsburg den 30 Mei 1735 
geboren. In den, ouderdom 
van 17 jaren, begaf hij zich 
als eenvoudige hussaar onder 
dienst, verkreeg zijne eerste 
epaulette, gedurende den 
zevenjarigen oorlogeen werd 
in korten tijd kolonel en ge-. 
njeraal van het hussaren ré? 
gement. In 1788 verkreeg 
hij den rang van veldmaar. 
schalk. Zijne snelle bevor
dering had hij aan zijne dap». 
perheid, maar vooral aan zij
nen ijver en zijne schrander
heid te danken. Ondanks 
de hooge maatschappelijke 
plaats, welke 'hij bekleedde, 
omhelsde hij met geestdrift 
do democratische grondbe
ginselen der omwenteling. 
Naar dmElzus gezonden, 
om er de ongeregeldheid der, 
troepen te beteugelen » wel
ke , zegt men i door diegene 
der officieren werden aange
stookt, die de nieuwe orde 
van zaken niet beminden , 
zoo stond hij aan de soldaten 
toe, om de volksgenootschap-
pen bij te wonen; gaf zijne 
goedkeuring aan de gebeur
tenissen van den 10 Angiis. 
tus 1792, en legde den eed 
af aan de republiek. Kort 
daarna met het bevelhebber
schap van het Moezel-le%et 
belast, vereenigde bij zijne 

I h 
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troepen met die van'DüMoU-
/BIEZ , in de vlakte van Chani' 
•pa^ne, verdedigde den 20 
«n 21 September de gewig-
t ige stelling van Valmy, en 
in die dagen, onder deri naam 
van canonnade van Valmy 
bekend, gelukte het hem, 
-om de troepen der bondge-
nooten, die frankrijk waren 

' binnen getrokken, terug te 
'drijven. Vervolgens onder 
«de bevelen van CÜSTINE ge - ' 
-fitéld, werd hij door dien 
veldheer beschuldigd, van 
verzuimd te hebben , om zich 
van Trier en Mentz mees-

' ter te maken; maar hij 
schreef oogenblikkelijk aan 
dé conventie, om te verkla
r en , dat eene zoodanige be
schuldiging niet anders kon 
zijn, dan het uitwerksel der 
dwaasheid, of des wijns: 
'hij verloor niettemin zijn be
velhebberschap, werd met (. 
de eerste krj|jgsverrigtingen ,|j 
van het beleg van Lyon be
last , waarin hij niet zeer 
gelukkig was, en ging ein
delijk tot het leger der Al
pen over, alwaar hij gedu
rende eenigën tijd de zuide
lijke grenzen van Mrankrijk 
verdedigde. De beschuldi
ging door CUSTINE tegen hem 
'gerigt, was door verschei
den andere aanklagten ge
volgd ; KEM,EBMANN zege
vierde op eenige derzelve; 
maar hij eindigde met afge
zet , vervolgens in hechtenis 
genomen en naar Parijs ge
voerd te worden. In de 
maand September ï 793 in de 

; militaire gevangenis der ab
dij geworpen, werd hij voor 
de revolutionnaire regtbanfc 
gevoerd. Gelukkiglijk bad 
voor hém, zoo wel ais voor 
geheel Frankrijk, de9Tker~ 
midor het schrikbewind ver
nietigd; <fai| werd vrijge
sproken. In 17M nam hij 
weder het bevelhebberschap 
van het leger der Alpen en 
van Italië op zich; hij ver-
rigtte toenmaals niefs be
langrijks, wijl hij tegenover 
eene'vijandelijkemagt stond, 
oneindig sterker dan de «ij-
ne. Nadat de generaal BO
NAPARTE tot bevelhebber van 
hét legér in Italië was be
noemd ,: werd KEKLERMANN 
met dat der Alpen belast, 
dat in zeker opzigt slechis 
eène. reserve, of op zijn 
hoogst een obsërvatie-corps 
werd. In 1797 organiseerde 
hij deFranschegendarmerie, 
eri werd vervolgens tot lid 
van het militaire bureau be
noemd, dat bij het directo
rium gevestigd was. •Of
schoon hij weinig aandeel 
aan de omwenteling van den 
1$ Brumaire (November 1799) 
had genomen, werd hij tot 
lid van den senaat benoemd» 
en besteeg den voorzitters-
stoel bij denzelven, den 2 
Augustus I8ÖI- In de vol
gende jaren verkreeg bij 
achtereenvolgend, het kruis 
van groot-officier van hef le
gioen van ee r , de waardig
heid van rijks'maarstóhalk, 
den titel van' hertog van VAi* 
MV, enz. In 1805 werd hij 
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met de organisatie belast der 
nationale gardes, in de de-
parlementen van den Opper-, 
en tfeder-Rtjn, en in 1806 
met die der provisionele re-
gementen te J / e» iz . In 1809 
voerde hij het bevel over het 
observatie-leger der Élfct 

en, na den slag van Hanau 
(30, en 31 October 1S13). 
stelde hij zich aan het hoofd 
der reserven, die te Metz 
vereénigd waren. Den l 
•Maart 18.14 bevond hij zich 
te Parijs: zoo als al de ove
rige dignitarissen des r i jks , 
stemde hij voor de verval* 
lenverklarïng des keizers 
en de daarstelling van een 
provisioneel bestuur. LODE-
WIJX. XVII I . benoemde hein 
tot buitengewoon commissa
ris,"» de 3.e militaire di
visie , tot groot-kruis van de 
orde van den heiligen Lo-
ÖEWIIK, en tot lid van de 
kamer der pairs. Gedurende 
<!e honderd dagen nam K E I * 

IERMANN geenerlei post aan, 
waar narri zijne plaats weder 
Wï in de kamer der pairs , 
alwaar hij zich steeds bij de 
'«oen van de liberale oppo
sitie voegde. Deze oude 
«'ijgsman overleed den 13 
September 1820. Overeen
komstig zijnen laatsten wi l , 
18 zjjn hart naar Valmyver-
voerd, opdat het, zoo als 
«ij zelf in zijn testament 
Ze,P, onder de' overblijfsels 
zyner dappere wapenbroe-
j j r » zoude rusten. BARBE- II 
MARBQIS zijn schoonzoon, '. 

J D d 

sprak bij zijn graf, zjjne 
lijkrede uit. '• 

•. * K E M B L E (JOANKËS PHI-
ïiippus), ëen beroemde too
rn eeispeler, in l7a7tePres± 
ton, in het graafschap Lan
caster geboren , betrad reeds 
het tooneel in den ouderdom 
van 10 jaren, in de rol val» 
Hertog van YORK, van het 
treurspel KAREL I , , in den 
schouwburg van Worcèitert 
van welk tooneel zijn vader 
directeur was. Daar deze 
zijn zoon van dè tooneelkun* 
dige loopbaan wilde terug 
houden, zoo zond hij hem 
naar het Cathplijke semina
rie van Ledgeley>Park, in 
het graafschap Strqjfrord. 
De jonge KEMBLE kwam ver
volgens in den ouderdom van 
13 jaren in JFranAryA, en 
verbleef gedurende 3 jaren 
in het jüngelsche collegia 
van Douai. Hij volbragt al
daar zijne studiën en vol
tooide zijne opvoeding, doch 
voor zijn 2üfi jaar was hö 
in Engeland teryg. JVa eene 
bediening aan een postkan
toor te hesbben bekleed , ver
scheen hij andermaal op het 
tooneel in de rol van THE-
onosius, van het stuk do 
kracht der liefde, in dat 
van BAIAZET, en in nog an
dere; bij speelde te ScheffiM, 
te JVewcastfe en te Ediil-
burg. Hij nam zelfs met den 
tooneelspeler TATB Wiwritf-
SON, de directie van het too
neel dezer laatste stad «p 
2 
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zich, en «ad voor het eerst , 
in 1782, in dat van Dublin 
in do rol van HAMLET op. 
De steeds toenemende toe-
juiching, welke hij 'in dat 
stuk behaalde, hetwelk ge
durende zijn géheele leven 
zijne zegepraal was , bewoog 
hem, om in het volgende 
jaar , op het tooneel Hïruty-
Lane te Londen, in dezelf
de ml op te treden t het is 
r ie t te beschrijven , hoewel 
hij in deze poging slaagde. 
Jn 1788 werd KEMBM: met 
het bestuur van dat tooneel 
belast , op hetwelk hij zich 
dadelijk beijverde, om het 
stelsel der tooneeJversierin-
gen , en der kleedingen over
eenkomstig de geschiedkun
dige waarheid in te rigteri. 
Hij ging voort oni met eené 
buitengewone begaafdheid in 
verscheiden stukken te spe» 
len , onder anderen in Mic-
KETH , waarin hij de rol van 
Malcolm vervulde: bij ver
beterde verscheiden oude 
stukken, en verrijkte het 
Engelsen* tooneel met eeni-
ge vreemde meesterstukken. 
In 1802 stak hij wedernaar 
het vaste land over, om er 
zijne wankelbare gezondheid 
te herstell-en, bezocht Madrid 
en Parijs, kwam in vriend
schapsbetrekkingen met TAL-
MA, en bragt zijne talenten 
in.de school van dien groo-
ten tooneelspeler tot volko
menheid» In Engeland terug
gekeerd , nam hi j , met zij
nen broeder het 'bestuur van y 
het tooneel Covent-Garden, § 

waarvan hij eigenaar was ge* 
worden ,• op zich ; hij ver
scheen aldaar in nieuwe rol
len , en werd met wel ver
diende toejuichingen over
laden . Tijdens de opening 
van het nieuw tooneel van 
Covent-Garden, verviel hjj 
gedurende eenigen tijd bij 
het publiek in ongenade; 
maar weldra werd hij in 'de 
gunst van hetzelve hersteld, 
die hij} behield tot op het 
tijdstip, dat hij het tooneel 
verliet {1817). KEMBLE over
leed te Lausanne den 26 
Februari) 1823» Zlijne voor
naamste rollen waren CATO, 
BBÖTUS , CORIOBANUS , 'MAC* 

BETH, HlCHABD Uh , komtlg 
JoANNES , kotrillgJuÉ\R . PBU-
BÜDPOCD (in het Rad van 

fortuin), «n vooral HAMLET > 
waarin niemand hem heeft 
overtroffen. KEMBLE heelt 
verscheiden tooneelsttikkert 
nagelaten: wij zullen enkel 
de volgende noemen: Het 
punt van eer, blijspel, 1800^ 
in 8.vo; — d e Jjandlooperi 
tooneelkundigegescbiedeniSï 

1808, in 8.vo; — * « " te' 
gen lift, êèn 'kluchtspel, 
1808, in 8.vo;Proevenover 
MACBETB en RICHARD UU, 
1817, in 8;w Zie Annual 
biography, 1824, in Si™ 
Meü heeft in het licht ge
geven : Memoïrs of t»e tt-
% of J. PB.-Km**** 
/ io«(^»,1825,2dl .a in8>vo 

*KEwNmüs.-Zie'CHEM- . 
N I T S 5 . • •• • 
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* KEMPEIJEN (WoijFCUNO , 

vrij fiaer van'), «en beroem de 
Hongaarsche werktuïgkün di-

f e %\ té Presburg, den 23" 
anijar|j 1731 geboren ? wijd

de ijlen reeds in zijne jeugd 
aan 'de beoefening der we-
tenschapperi, en hield zich 
met,het beste gevolg met de 
wer^tuigkunde bezig, hij 
vervaardigde a.ëitf zéér gees
tige, werktuigen : •" ZQO verr 
toonde hij bv. in 1760,, een' 
automaat, die met zulk ee-
ne naauwkéurigheid sehaak-
speefdey en\a | .dè regels van 
dat::spe| met 'zoo, |8el han>; 
dtgheid uitvoerde ,4 'dat in én 
bijzonder sterk in hetzelve 
moest zijn , om eene partij 
van hem te winnen. Jn 1784 
kwam KEMPELËN met den* 
zelven te Parij $, alwaar hij 
dè algemeene^nieuwsgierig
heid opwekfe. Zie bier,hoe 
de automaat werkte: -hij zat 
voor een bureau, dat op vier 
lolletjes stond, en een. cy-
linder en rader.werk bevat-
V5» langzaam ligtte hij den 
arm op f stak hem op de
zelfde wijze vooruit, en nam 
behendigjijk het stuk' weg, 
hetwelk hij volgens dén re
gel van het spel moest ne
men, om het op de ruit te 
"lengen , waar het behoor-
de;,wanneer er door de te
genpartij eenen misslag werd 
begaan, schudde hij het 
hoofd, en op deze wijze werd 
n e t spel tot het einde toe 
v°o«gezet. Dit beeld ant
woordde ook , ow dé verschil-

lende vragen, welke men aan 
hetzelve deed , door de let
ters aantewijzen, waardoor 
men het antwoord kon sa
menstellen» De waarnemers 
zochten het geheim eener 
zoodanige werktuigkunde. 
Tlir waren er , die vooronder
stelden f dat het een ver
borgen tdwerg was, dié al 
de bewegingen bestuurde; 
maar deze vooronderstelling 
werd valsch bevonden. L . 
DOTEMS verzekerde zich van 
de onmogelijkheid, om in 
eenig gedeelte des werktuigs, 
zelfs het kleinste kind te 
verbergpn, Het zekere hier
van i s , dat KEMPELËN » vol
gens zijne eigene bekender 
nis , al de bewegingen be
stuurde , ofschoon hij zich 
op zes voeten afstands der 
machine hield; maar men 
weet niet , op welke wijzo 
hij zijnen wil aan zijn ver
nuftig werktuig mededeelde. 
DOTEMS en WINDISCH heb
ben verscheiden Brieven over 
den automatiseren schaak* 
speler in het het licht ge
geven; de eerste zijn opge
nomen in den Mercure de 
Jfrancevoor Julij 1770. KEM-
PKLEN had ook een ander 
beeld , dat door middel van 
eenen blaasbalg, en een 
hichtkanaal eenige woorden 
en zelfs kleine volzinnen uit
sprak: hij gaf zelf de be
schrijving van dit werktuig 
in hét licht, onder dezen ti
tel : liet mrhtuigeHjke der 
spraak, gevoed doordek* 

'd 3 
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tchrij'ving van èensprekend 
werktuig, e» met %Z platen 
verrijkti Weenen, 1791, 
in gr, 8 v° Deze bekwame 
werktuigkundige Vervaardig
de nog verscheiden andere 
meesterstukken, waaronder 
men nog opmerkt, zijne 
pers, ten gebruike van blin
den. KEHPELEN was ook een 
beroemde letterkundige:men 
heeft van hem verscheiden 
Hoogduitsche gedichten, en 
eenige tooneelstnkken , on
der welke men PERSEIIS en 
ANDBOMADE, een toonelspel, 
en de weldadige onbekende, 
een blijspel, onderscheidt. 
De vrij heer van KËMPELEN, 
was financie raad van den 
keizer van Oostenrijk, di
recteur der zoutwerken van 
Hongarije, en referendaris, 
der Hongaarsche kanselarij 
te Weenen, in welke stad 
hij den 26 Maart 1806, over
leden is. 

* KEMPER (JOANNES MES> 
CBIOR), een Nederlandsche 
regtsgeleerde, den 26 April 
1776 te Amsterdam geboren, 
werd in 1796, aan de hoo-
geschool van Letjden, tot 
doctor in de re'gtsgeleerdheid 
bevorderd, Verkreeg in 1799 
den leerstoel van het bur
gerlijke en natuurregt te 
Harderwijk, verving CRAS 
ïn 1806, in de cursus van 
hel burgerlijke regt aan het 
atheneum van At»*terdam, 
en werd in 1809 naar Leij-
den beroepen, om er het 
natuur- en burgerlijke regt i 

te onderwijzen. In ïietbegin 
had hij deFransche omwen
teling , die onafhankelijk-; 
heids verklaring, toegejuicht; 
doch , het duurde niet lang * 
of hij kwam tot gezonder 
denkbeelden terug: zoo gaf 
hij in jÉ306f naamloos, eene 
Verzameling van Holland-
sche Brieven in het licht, 
waarin hij zich verklaarde 
tegen den invloed, dien het 
Fransche bestuur, hoelan-
ger zoo meer op zijn land 
uitoefende; en, in 1SI3» 
tijdens de tegenspoeden vart 
BONAPABTË, droeg b|j> 'door 
den invloed, weiken hij op 
de jeugd uitoefende j veel 
bij, om de volksbewegingen, 
die zi'ch toenmaals 'm Hot* 
land openbaarden, te bevor
deren. De prins van Oranje 
beloonde zijne diensten met 
de waardigheid van rector 
honorificus, aan de univer
siteit van Lep den; hij be
noemde, hem tevens tot com
mandeur van den Nederlan ri
sken leeuw, gaf hem brie
ven van adeldom, en den 
titel van honorair staatsraad, e 
Met de organisatie der uni
versiteit en middelbare scho
len belast, vervaardigde hg 
ook het ontwerp van burger
lijk wetboek voor het nieuwe 
koningrijk der Nederlanden 
la UI f werd hij ook door 
de provincie 

Holland, a s 
afgevaardigde bij de tweede 
kamer der algemeene staten 
verkozen, en hij legde 'n 
die betrekking eene uitge
breide kunde, eene sseld*a* 
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nie gematigdheid en ëerie 
rërbazénd gemakkelijk zeg-
gings vermogen aan den dag. 
Hij overleed'den 20 Julij 
18'24, aan eenen aanval van 
beroerte. Hij had in 1810 
in het licht gegeven, eene 
uitgave' van bet Crimineel 
Wetboek van Holland, inet 
eene Inleiding en een Com* 
mentaHüm, waardoor hij den 
lof van alle regtsgeleërden 
verwierf. Men heeft hem 
ook te danken : :1.° De jure 
natures iinmutabili et eeier-
»<?, Harderwijk , 1 7 9 9 , ih 
4.to ~- 2.° De popnlorum 
tegibus, optimis increscen-
tis vel decrescêntis hnma-
nitatix indiciis, Amsterdam, 
1806, in 4.to 3° De 
atatis nets tree fatis, exein* 
plo gentibus ati preesertip 
Belgieg nwhquam negltgen-
do , Leijden, 1816, in 4.» 
Nog heeft men van hem een 
aantal Verhandelingen in het 
Latijn, en Redevoeringen'm 
hét JYederdaJtsch, over ver
schillende onderwerpen, en 
meestal aan den koning der, 
Nederlanden opgedragen; 
Aanmerkingen over verschil' 
lende deelen van het Fran» 
sclie regt} eene Proeve over 
de'noodzakelij'kheiddergods
dienstige denkbeelden, waar
door hij bij eene prijsuitlo-
v«ng van 1801 , de zilveren 
medaille verdiende, eneene 
Verhandeling getiteld: Over 
«fefe invloed der staatkuh-
*%e gebeurtenissen, engods-
wtisfigQ'gevoelens der laai* 

ste 25ï jaren, vp de gods
dienstige en zedelijke hè* 
schaving der Eurapeschei 
volken, in 1818, doorTEM-
LER'S genootschap te Haar» 
lem bekroond, en naar dë* 
2.e asigave door DIEDRICH,, 
in het Hoogduitsch vertaal d»„ 

' .• * KEMPHÉR (GERARbtrs),, 
eert Hollandsen dichter-,, 
werd in 1680 geboren, eti. 
was ptó-reclor der Latijn* 
sch'e school te Alkmaar, in, 
Noard-Hollattd. Men weet. 
deh tijd van zijnen dood niet f. 
hij heeft nagelaten! 1,° Eene-
Vertaling van AïtieRÉö&j'' 
in dtchtmaat, 1726. — '2& 
Eene VerzamaUng.'van Berm 
derszangen. — 3.° HÈlEirfa 
in Egypte, een naar EuRï-
PIOES gevolgd treurspel. Mei»; 
heeft aan hem geleerde' Aan-
merkingen op de drie eerst» 
herderszangen van CAÜPÜB» 
NtOS tè danken> en in dè 
schoone uitgave der Poefaè* 
latini rei vénaüoae scrip» 
tores et bucoliei antiquity-* 
genomen, Leijden- en '* flrt-
ge, 1728, in 4 » ' Hij gaf* 
onder anderen ih het licht? 
De Kronijk van Egmond o* 
Jaarboeken der prins abten 
van Egmond, dat JOANNEIS 
VAN LEIJDEN in het Latijn/ 
had geschreven. CORNEMB 
VAN HERK vertaalde hef in 
het Nederduitsch, en GE-
RABDUS KEMPHER heeft het» 
zelve herzien en vervolgd;. 
Alkmaar, 1732, in 4.t» 

4 4 -



JMMZ/L •ÉMt—ÉL y**>-* 
^sso>aamietoae.i 

456- K E M . 

1 i 

in i i 

l i ' l l 

, KEMPÏS (THOMAS HaMMER-
, I.EIN of HawMERCHEN, in het 

Latij n MALLEofcüs, bijge
naamd a ) , van arme ouders in 
het dorp Kempen, aartsbis
dom Keulen, jn 13SÜ gebo
ren , was de leerling vanF&o» 
Bis KADE WIN. In 1399 begaf 
hij zich in het klooster der 
reguliere kanoniken van den 
$t. Agnieten-Berg |>j*j Zwol* 
(e, alwaar zijn broeder pri-
oor was» Zijne daden en 
woorden ademden de deugd. 
Zacht jegens sSijne orde
broeders, nederig en onder
worpen jegens zijne overslen, 
liefdadig en medelijdend j e 
gens al le , was hij het voor* 
beeld van die beminnelijke 
godsvrucht,, welke de hel 
dezer wereld in een paradijs 
verandert. Zjjne voornaam
ste bezigheid was het ; af* 
schrijven en vervaardigen 
van stichtelijke werken. De
gene, welke nog van hejn 
bestaan, ademen eene zal
v ing , eene eenvoudigheid , 
die het gemakkelijker is te 
gevoelen, dan afteschilderei?. 
JDe beste uitgaven, die pr 
Van bestaan zijn die van 
SoMMAMüS , een' Jesui t , te 
Antwerpen 1600 en 1615, 
3 dl." in 8.vo De titels der-
zelve zijn: ï . ° Soliloquinm 
anima* — 2.° Vallis liüo~ 
mm. — 3«°: De tribus ta-
hernaculis. ~ 4.° Qemitus 
et suspiria anima posniten • 
1i*. ~ 5.°Cohartatio adspi-
titnalem profectum. THO
MAS & KEMPIS overleed in jj 
den geur vm heiligheid, in | 

1471. Zijn voornaamste werk 
is het Boek der Navolging. 
vqn J. C., dat niet dan 
zachtmoedigheid en eendragt 
predikt , en dat eenander* 
Vverp van geschil is geweest 
tusschen de Benedictijnen 
van;Si:. Maurus en de regu
liere kanoniken van de /f. 
Genoveva. (ZieiVAunÉ,GER-
SEN , AMOR^ QüATRKMAlRE » 
HOSWEIDE). Di t , ondanks de 
ongekunsteldheid des stijlsi 
bewonderenswaardig; werk -*. 
treft veel meer dan de vu
rige overwegingen van S E -
PJECA , de dorre zedespreu
ken van EPICTETÜS en van 
MARCUS ADBELIÜS, Het be
koort tegelijk den Christen 
en den wijsgeer. Het is in 
genoegzaam alle talen ver
tolkt , en alom met de meeste * 
geestdrift opgenomen. JVIen 
verhaalt, dat een koning van 
Marokko hetzelve in zijne 
bibliotheek had, en hetzelve 
met Welgevallen las. (Zie 
SCUPOLI). De eersteLafijn-
sche uitgave is van 1492, 
in 12.mo met Golhiscbe iet? 
ters. De abt VAI.AI.IT gaf, 
in 1758, in 12™ eene fraaije 
uitgave van de Navolging in 
het lichts maar door de on- • 
beschaafde en eenigzins bar-
baarsohe uitdrukkingen, oi 
die hem als zoodanig toe
schenen ,.' in zuiver Latijn <e 

willen brengen; door die
gene te verbeteren of weg 
te laten, welke den schrijver 
als Duitscher verraadden, 
ontsierde hij niet alleen het 
oorspronkelijke, maar ver-
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zwakte de zalving van het
zelve , en verbasterde des-
zelfs edele / eenvoudigheid, 
(Zie,yALABïJ..i)e heer IJEAÜ-
ZEE stelde |. tegenover deze 
uitgave , eene andere met 
den., oorspronkélijken tekst 
overeenkomende," en in 1787 
^eer wel gedrukt. Voor den 
abt VAIJABT , had de Pro
testant CASTAMON; dit on
waardeerbare werk op eene 
zeer. laakbare wijze ver
minkt* door.al datgene weg 
te laten of te hervormen, 
wat Imgti de dwaling zijner 
sekte streedf jVïen kun ligt 
begrijpen, wat er van het 
vjerde^boek:, hetwelk over het 
allerheiligste «Altaargeheim 
handelt, bij deze besnoei}ing 
geworden is, De taalkundi-
ge sierlijkheid, die hij in 
plaats van de oorspronkelij
ke eenvoudigheid; heeft ge
steld » beeft van het gehee-
ïe werk een dor'leerboek, 
zonder zalving en zonder 
merg gemaakt; . Vera, pie-r 
tatis gustnm non habnit, 

_aegt pater SoMMAï-ius, per-
suadendi eMcaciam, ademit, 
nervos virtiitü • incidit, de* 
nigue ipsam guaH animam 
QVthoris elisit. Een nieuw 
bewijs, dat de ketterij, noch 
dergelijke onderwerpen moet 
behandelen,'noch dergelijke '' 
werken moet aanraken. (Zie 
BAHRAL, LABADië, PASCAÏ.).' 
«AssoftipiERRE heeft te Luik, 
*n 1783, eene goede uitga-
Y? van dit werk geleverd. 
" ie Van ELZËVIB, in 12.»>o, 

P d 

teLeijden,zonder jaarwerk, 
met twee titelplatep, wordt 
gezocht. Er bestaat ook ee
ne uitgave van het Lottvre, 
1640, in fol., met groote 
letters , waarvan de druk 
zeer schoon is ,{, maar dezel
ve is niet gemakkelijk om 
te gebruiken, en kan." enkel 
in groofe bi|)!ipihekeia die
nen. De beste vertajing in 
het Neder^uitschvan de na* 
volging v'atï Jff (7., is d ie 
van den., hoogleeraar M. 
SCHRANT. Degene, d.je.de 

j. pogingen wenschen i e ken
nen ,,welke de benedikiijnen 

. hebben, in het werk gesteld, 
om, dit hoek aan deszelfs 
waren schrijvers te onttrek
ken , kunnen de verhande
ling van ErjSEBIÜS AMOBTI 
van den abtGHESQiriÉRE, en 
van pater DESBILLDNS over 
dit onderwerp raadplegen. 
De laatste, de volledigste 
van. alle, , is in 1780 in het 
licht verschenen ; dezelve is 
aan het hoofd eener zeer 
haauwkeurige uitgave .van 
den oorspronkelijken tekst, 
maar dien men even als de 
andere in verzen had behoo-
ren te verdeelen; want de
ze verdeeling is een klaar
blijkelijk eigenschap van den 
stijl des boeks , en strookt 
mét den aard en den toon der 
spreuken en met de bedoeling 
des schrijvers, zoo als zulks 
in het Journ. hUU et lil tér. 
van 15 Mei 1788, blz. 108 
wordt aangetoond. [Het book 
der Navolging* dat sedert 

5 
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zijne uitgave de aandacht 
der geleerden heeft gaande 
gehouden, om zijnen oor
sprong te kennen, heeft ook 
onze nieuwe critici bezig 
gehouden. De heeren BAR
BIER en GENCE voornamelijk 
hebben hunne pen over dit 

"werk gescherpt. De eerste 
heelt eerie verhandeling ge
schreven over 60 verschil
lende vertalingen in het 
Fransch, van de Navolging. 
De tweede aanmerkingen o» 
Vér het geschilpunt omtrent 
den waren schrijver, van dit 
kostbare boek. De naspo-
ringen van BARBIER zijn be-
langrijk en zeldzaam ; en dé 
gronden van GENCK, ten voor-
deele van GERSON, dien hij 
als den schrijver der Navol" 
ging beschouwt, zijn bon
dig , ofschoon niet altijd af
doende. Dezelve hebben ons 
niet overtuigend toegesche
nen , ofschoon dezelve vele 
twijfelingen in onzen geest 
hebben doen ontstaan; en wij 
hebben uit het lezen zijner 
verhandeling afgeleid , dat 
de schrijver der Navolging 
zich zoo zeer in het duiste
re heeft weten te wikkelen, 
dat men hém nimmer met 
zekerheid zal kunnen leeren 
kennen], 

KEN (THOMAS), bisschop 
van Bath, in Engeland, on
derwees zijne geestelijkheid , 
stichtte scholen, ondersteun
de de armen , en liet ver
scheiden stichtelijke werken 
na, door de Anglikanen op 

K E N. 

prijs gesteld. Hij was te 
Barktamsteadt, in de pro
vincie Herefort, in 1617, 
geboren , en hij overleed te 
Longe-jLeate *'in 1711. Na
dat zeker iemand hem bij 
den koning had aangeklaagd 
over zekere stellingen, ëe« 
ner leerrede, welke hij te 
Whitehatl had voorgedragen» 
ontbood hein de vorst, op* 
dat hij zich over deze be
schuldiging zou kunnen regt-
vaardigen. Zonder ontroe
ring zeide hem de bisschop 
van Bath: »Indien uwe ma
jesteit hafen pligt niet had 
verzuimd, en in de leerre* 
de ware tegenwoordig ge
weest , zoo zouden mijne vij
anden geen e gelegenheid heb
ben gehad, om mjj te be
schuldigen." Hij regi vaar
digde vervolgens hefgene, 
wat hij in zijne predikatie 
gezegd had, en de koning 
was over zijne vrijmoedig; 
heid niet in het minste ge
belgd. 

KENNER* (JACOBÜS), een 
beroemde Schot, aartsbis
schop van St.Andretüt door 
zijne moeder MARGARËTHA , 
eene dochter van HofiEftT 
UI . , koning Van Schotland, 
uit vorstelijk bloed gespro
ten, was 'in 1404 geboren. 
Zijn vader was sir WIT>M*M 

K'ENNEDY, welke met voor
noemde prinses gehuwd was. 
JACOBUS KENNEDY zag van al 
de voordeelen zijner geboor
te af, om den 'geestelijken 
staat te omhelzen; hij v/eii; 
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spoedig abt van Aberbroih' 
Wie, Gedurende de minder-
jarigheid van JACOBUS II . 
tot net: regentschap en den 
post van kanselier van Schot* 
land geroepen ,J legde hij irt 
die hóoge posten even zoo 
vele deugd als bekwaamheid 
aan den dag ; hij beminde 
de wetenschappen, en be
schermde 'de geleerden. Tot 
aartsbisschop van $<V An-
dreig, benoemd, stichtte; hij 
zijn diocees door zijne gods* 
vracht j en .vèlrijlite hetzel
ve mét "gestichten even zoo 
nuttig voor dé ^godsdienst als 
vóór de wetenschappen en 
de letferen# Hij Stichtte te 
St.Andrew zelf het ooilegié 
Van de H. MARIA , en be
giftigde hetzelve zeer mil-
delijk. Deze ;beroemde pre* 
laat overleed ïn 1472» 

v KENNEDY (JOANNES) , een 
godgeleerde der Anglikaan-
sche kerk, was in de vori-
ge eeuw rector van Bradley, 
in ,het graafschap Derby, 
Men heeft van hem: 1..° Ee-
ne Tijdrekening der heilige 
Schrift, 1751, in8.vo Men 
beschuldigt hem, van niet 
altijd naauwkeurig te zijn. 
'—•• 2.° Een Onderzoek der 
oudheden van JACKSOK•', 
1753. -~ 3.° Gelijkmatig-
heidsleer der dagelijhsche 
en jaarlijksche bewegingen. 

KENNETT ( W H I T E ) , bis
schop v a n Peterboroitgfi » 
stichtte eene oudheid- en ge
schiedkundige bibliotheek in 

zijne bisschoppelijke s t ad , 
maakte zich beroemd door zij
ne leerreden en zijne schrif
ten. De werken, die nog 
van hem bestaan, bijna alle 
in het Engelsch, verraden 
éenen geleerden man en ee-
nen goeden letterkundige. 
Hij overleed in 1728.: 

KENNEÏT ( BASIUUS ) , in 
1674, te Postlitig, in het 
graafschap Kent- geboren , 
broeder van den voorgaande, 
evenzeer onderscheiden doop 
zijne kunde, als door de zui
verheid zijner zeden, over
leed te Oxford in 1714, al-
waar hij kort te voren tot 
'président van het Christus-
Ctillegie was verkozen, liet 
verscheiden werken in het 
Engelsch na , onder welke 
men onderscheidt de levens* 
beschrijvingen der GrieAsche 
dichters, 1697, in8vo De 
Homeinsche oudheden, 1696, 
2 dl.» in 12.»"° Leerreden, 
5 dl.n in 8.vo Berijmde ont' 
schrijving der ,i Psalmen , 
1706, in S.vo en èéne Ver
taling der verhandeling over 
de wetten van PÜFFENDORF. 

KENNICOTT (BENJAMIN), een 
Engelscbtnan , zeer ervaren 
in de talen, en een bekwa
me criticus, [werd in 1718 
teTorness, in hét graafschap 
Devon geboren , was in den 
beginne onderwijzer van ee
ne school van liefdadigheid 
in zijn geboorteland. In 1744 
begaf hij zich naar de hoo-
geschool van Ovford, en 
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verwierf ;zulfc eenen roem^ 
zelfs voor dat hij, dezelve 
verlaten had, dat hij afs 
hooglaeraajLaan het collegie 
van Exetêr werd beroepen. 
•Hij werd vervolgens tot op
ziener der, bibliotheek \Rad-
9-lffle.iU dqctor in dë godT 

geleerdheid] , kanonïk d.i?r 
Christus-kerk te Oxford en 
predikant te CulAam be-
no«ind. Hij had zich re^ds 
spoedig bekend gemaakt door 
Verhandelingen over -• den 
loom des levens y en over 
de offerande van 'KAÏN en 

»»e , «fat Ijem onder de ge-
leerden beeft beroemd ge
maakt, is de Hebreenwsc&e 
Bij bel,' welken .hij-. *e"''.Ox

ford ,. in 2fdl,n in 'fol. hee/t 
in het Jicht gegeven. Hij 
is de uitgave van VAN DER 
HOOGT; gevolgd, welke voor 
de naauwkeurigste gehouden 
wordt, en heeft aan den voet 
der bladzijden al de yver-
ichülende tekstverh laringen-
verzameld,[inde Hebreeuw-
sche, Chaldeeuwsche en Sa-
inaritaansche handschriften 
voorkomende. Hij verzamel
de er zelf 250 , ' en liet er 
door de bekwaamste kenners 
der Hebrceuwsche taal van 
dat tijdvak, op zijne kos
ten , meer dan 350 verzame
len] , die zich in geheel Eu* 
ropa bevinden. Niets ont
breekt ons dus meer, om 
«en Hebreeuwschen tekst , 
*n d e geheele naauwkeurig- t 
" « d te bezitten, waarvoor 
dezelve tegenwoordig vatbaar 1 

i s ; maar, die , na alles» wat 
hij : heeft ondergaan, in gee-
nendeele het gezag der 2e» 
yenfigen , noch der, ynïgdïa 
kan hebben. (£ie CAPPEII , 
E&EAZAR , GOROPIUS »''MAS»' 
CLKf , . J^lóRtN^ PTOJJEIWEIJS). 
KENNICOTT overleed te Q%-
ford, den 18 «September 1783. 

•'.' '*' KENT (EpiuKD AUGÜS» 
•rus, graaf v^Du^lin, hertog 
van) r. vierde zoon van GEOR-" 
G B V Ü I . , koning van Enge-. 
land, wierd |e.,honden den 
2 JVpvembèr jI7Ö7 geboren, 
JSfa' zijne' éérste studiën v.flk 
bragt tei hebben, werd, hjj 
naar Dpitscftidnd gezopdèn, 
om er zijne krijgskundige 
opvoeding' te ondernemen» 
Hij vyas toen zeventien ja? 
r en , en begqn zijne dienst 
te, Luxemburg in het keur
vorsten döm vaii zijnen vader, 
in hoedanigheid van' e?nyou-
digeri kadet; van (laar ging 
hij naar ÏÏannover, waar hij 
zijne .opvoeding ten einne 
bragt.! Gedurende Uyee ja
ren had hij niet meer dan. 
duizend ponden sterlings in
komen , waarover zijn gou
verneur beschikte, uitgezon
derd twee pistolen wekelijks 
die men hem wel yoor zijne 
kleine uitgaven wilde geven. 

In den ouderdom van twintig 
ja ren , werd hij tot den graad 
van kapitein onder de garneg 
verheven, zonder dat daar
door zijne inkomsten ver
meerderd werden , en °P,e e ,le 

reis, die hij naarGenève deed» 
moest hij 'aanzien, dat ande» 
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re jonge Engélschén , ; ,«ene ; 

pracht ten toon spreidden, 
welke zijne middelen hem niet 
toelieten, te evenaren. In 
1790 Werd, hij naar Engeland 
terug geroepen en werd tot 
kolonel van het 7V*e regi
ment van Unie-benoemd; na 
verloop van1 tien dagen ont
ving hij van zijnen vader het, 
bevel van zich naar Gibral
tar tö begeven, om zich We
der bij zijn regiment te Ver
voegen. Weinig fijds daar
na in den winter van 17911-
ten tijde van den Oorlog met 
Frankrijk, scheepte hij zich 
in naar Kanada. Men gaf 
hem op weg zijnde het bevel 
vart zich 'mèt; het leger in de 
West-ltidiê'^, waarover Sir 
KAREÏ. GRAÏ het bevel Voer* 
dé té gaan vereenigen. Dé 
hertog van KENT volbragt zij
ne eerste wapenfeiten in de-
Se {zending, onderscheidde 
«ich door zijne dapperheid 
tyj den aanval van het ko
ninklijke fort van Martini-
y«e en bij dien?van Saint* 
Lucie en 'van Gmdaloupe. 
Hij begaf zich in 1796 naaf 
Noord - Amerika, waar hij 
tot den graad van luitenant-
generaal en gouverneur van 
Nieuw - Schotland benoemd 
werd, Drie jaren daarna te 
Halifax eenen val van het 
paard gedaan hebbende, 
kwam hij in Engeland is-
*ug« werd in de kamer der 
kords toegelaten en ontving 
"• titels van hertog van KENT 
e n

 STRATHEBNB en van graaf | 
v»« Dublin. In Ihetzelfde 9 

j aa r , ; en in dén ouderdom 
van twee en dertig jaren, 
had hij het Bevel als5 opper-' 
hoofd over de Engelsch* le-s 
gers in Amerika. Hij begaf 
er zich nog naar toe," maar 
eene galachtige ziekte, ver-
pligtte hem, in'lSÜOVWê* 
der naar Engeland terug te 
keéren, waar hij tot kolonel 
over hét koninklpk Sc/iotscA 
leger en als gouverneur vat» 
Gibraltar benoemd Werd. 
Toen hij op de2e sterkte 
aaiikwani, werd er aanstonds 
onder het garnizoen destreng-
Ste tucht ingevoerd , waartoe 
hij zelf het voorbeeld gaf. 
Zijne matigheid was buiten
gewoon ; hij gaf zich nooit 
over aan buitensporigheden 
van wélken aard ook; vroeg
tijdig begaf hij zich te rust» 
en stond met den opgang der 
zon weder op. Hij liet het 
grootste gedeelte der kroe
gen sluiten ; ieder dag waren 
de soldaten aait parade of 
beschouwing onderworpen, 
en bijna den geheelen överi* 
gen tijd, waren zij in de ka
zerne opgesloten. Gemor liet 
zich hooren, en brak bij de 
volgende gelegenheid uit. 
De soldaten zonden een ge
zantschap aan den hertog van 
KENT , om hem te verzoeken 
hun toetestaan den kersnacht 
feestvierend door te brengen. 
De hertog weigerde niet al
leen zijne toestemming, maar 
liet hèf gezantschap in hech
tenis nemen; op dit berigt 
sïoeg een gedeelte van het 
garnizoen aan het mniten» 
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wilde den' hertog van KENT 
doen inschepen, en den ge
neraal BARNET, in zijne plaats 
stellen. Het 54«ste regiment 
gaf op de oproerJiogen vunr, 
hetwelk deopstand verschrik
kelijker maakte; en , in weer» 
wil der pogingen Van den 
generaal BAKNET, was in den 
nacht van den 26 December 
het geheele garnizoen in op-
Stand, De hertog van KKNT 
plaatste zich toen aan het 

( hoofd van zijn regiment, met 
hetwelk hij met twee veld-
stukken ,:> de oproorlingen 
aanviel. Het vuur duurde van 
half drie ure tot middernacht, 
en er vielen van weerszijde 
dooden en gekwetsten* De 
iituitejingen werden einde
lijk verstrooid en een groot 
getal door den krijgsraad 
veroordeeld. De prins werd 
naar Londenteruggeroepen• 
waar de koning zijn vader, 
hem tot schadeloosstelling 
van het verlies van zijn re
gentschap, tot veldmaarschalk 
benoemde; maar hij gaf hem 
geen bevel meer* Geduren
de'zijn verblijf te Londen, 
hadden er eenige geschillen 
plaats tusschen den hertog, 
van KENT en den prins van 
Wallis, zijn broeder, als-
toen regent, en zijn andere 
broeder den hertog van York* 
Men beschuldigde den eer
ste, van het parlement te 
hebben aangestookt tot ge» 
regtelijkonderzoek, in 1809, 
over het gedrag van den her
tog yan Yorki maar hij regt-
vaardigde zich volkomen o* 

ver deze beschuldiging. Ge» 
durende dezen tijd, had de 
hertog yan KENT .verschei*, 

i dene schulden gemaakt, 
uit hoofde van de geringheid 
zijner inkomsten, die, se
dert 1790 tot 1793, slechts 
5,000 ponden sterlings, be
droegen, waarvan het vijfde 
gedeelte tot interest voor zijne 
schuldeischers diende. Om
trent dezen tijd, toen hij zijn 
twee en dertigste jaar be
reikt had, vermeerderde het 
parlement deze inkomsten 
met 7,000 ponden sterJings: 
deze vermeerdering niet toe
reikende zijnde, om zijne 
schulden af te doen, ver* 
zocht - de hertog van KENT 
aan het lagerhuis door eene 
memorie, die hij met zijne 
vijf broeders ontwierp, dé 
betaling derzelve. Daar zij* 
në pogingen met geenen goe
den uitslag bekroond wer
den, begaf hij zich,in 1816, 
naar Brussel, waar hij als 
een gewoon burger leefde. 
In 1818, trouwde hij met de 
jongste dochter van den her
tog van Sakten- Coburg, \Ve-
duwe van den prins de Li-
nanges en zuster van den 
prins LEOPOM), gemaal van 
de prinses CHABLOTTE van 
Engeland {zie dat artikel), 
en thans koning Het Belgen* 
Bij zijne terugkomst te bon
den, werd hij de bescher
mer van vele maatschappijen. 
der ondersteuning der armen 
en de verbetering der alge' 
meene opvoeding toegewijd» 
Men heeft hem de nuttige 
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oprïgting der regiments-scho-
len, in de Engeische legers 
ingevoerd , te danken. Eens 
van de jagt terugkomende en 
tijne laarzen niet willende 
uittrekken die met* water 
doorweekt waren, Veroor
zaakte deze nalatigheid hem 
eene verkoudheid, welke 
eene ernstige ziekte werd, 
waaraan hij den 23 Januari), 
1820, iri den ouderdom van 
53 Jaren overleed. Hij heeft 
uit zijn huwelijk twee doch
ters nagelaten, waarvan de 
oudste de vermoedelijke erf-
genante is' vaiij den troon van 
Groot'Brit tdniè'. 

* KEPPEW —. Zie A M E -
MARLE. ' 

KEPPLER of KEPLER ( Jo-
ANNES), een beroemde wis
kunstenaar en sterrekundige, 
in 1571 te Wiel in het Wur-
tembergsche uit eene aanzien
lijke maar verarmde familie 
geboren, onderwees reeds 
in den ouderdom van 20 ja
ren de wijshegeérte, en na 
z 'ch vervolgens op de god* 
geleerdheid te hebben toege
legd , hield hij eenige rede
voeringen voor het volk, die 
Winder begaafdheid voor de 
welsprekendheid dan voor an
dere studiën verraadden. Hij 
Was er zelf van overtuigd, 
«> legde zich uitsluitend op 
d e «terrekunde toe. Eert al
manak, weiken hij voor de 
grooten van Stiermark ver
vaardigde, aan welke hij zij
den leerstoel te banken had, 

vervvief hemeenen beroemden 
naam. TYCHO'i BnAHÈ , riep 
hem in 1600 tot zich in Bo
hème > vn opdat hij des te 
eerder aan zijne uitdoödiging 
het oor zoude leenen, be
werkte hij dat bij tot keizer
lijken wiskunstenaar werd 
benoemd. Indien TYCHO-BRA-
HÈ, door zijne kunde aan 
KEPPLER tot groote dienst 
was , was deze hem niet min
der nuttig door de zijne. Na
dat de dood hem, in 1601 , 
Van dien beroemden vriend 
en edelen Weldoener had be
roofd , drukte KEPPLER zij
nen rouw in eenen aandoen-
lijkeh treurzang uit. De 
leerling overleefde zijnen 
meester 30 jaren. Hij over
leed te Begenxbnrg in 1630. 
Deze wiskunstenaar was de 
eerste meester van DESCAR-
TES in de geziglkunde, en 
de vóorlooper van NEWTON 
in de natuurkunde. Het is 
aan hem, dat men bet stel
sel te danken beeft, bekend 
onder den naam van KEPPLER 
'sproblema, volgens hetwel-
ke men vooronderstelt, dat 
de planeten zich bewegen. 
Minder wijsgeer dan sterre-
kundige, geloofde KEPPIER, 
dat de sterren bezield waren , 
dat de kometen in den ether 
geboren werden, even gelijk 
de walvisschen in den öce-
aan; dat de «on, door om 
hare as te draaijen, de pla
neten tot zich t rok , maar 
dat zij niet in de zon vie
len, wijl zij ook om hare 
assen draaiden* » Bij het 

V 
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doen dezer omwenteling ,ze i -
de hij •', bieden zij der zon , 
nu eene bevriende, dan ee
ne vijandelijke zijde aan; de 
bevriende zijde wordt aan
getrokken , en de vijande
lijke zijde afgeduvyd,, .'.enf.dit-
brengt de jaarlijksqhe om-
]wenteling der planeten ip de 
ecliptica te weeg." Men moet 
bekennen, ter vernedering 
der wijsbegeerte, dat bet door 
zulke redeneringen i s , dat 
de beroemdste mannen de 
natuur hebben trachten te 
verklaren. KEPPLER raadde 
het rondraaijen der f zon » 
om hare a s , meer dan vijf
tien jaren vóór dat GAMÏ-EI 
dezelve door middel van te-
leskopen aankondigde. Men 
schrijft hem ook de ontdek
king der ware oorzaak van 
de zwaarte der ligchanuen 
toe ; maar deze oorzaak is 
nog onbekend, zoo als zij 
zulks ook ten tijde van 
KEPLER was ; en het is daar
enboven zeker, dat de proef
neming, waarop hij deze ont
dekking grondde, geheel be-
dfiegelijk, en vreemd aan 
zijn onderwerp is. (Zie LEU« 
CIPPUS). Hij ging DESCA.R-
TES en NEWTON voor in het 
denkbeeld, om de ebbe en 
den vloed der zee aan den 
invloed der maan toeteschrij-
ven : eene verklaring, waar
roede (ÏAtiiiEÏ den spot dreef, 
daar hij in ernst dit ver
schijnsel aan de beweging 
der aarde toeschreef, (zie 
EUI.EE), KÈPPI^ER zeide.dat 
hij den roem zijner uitvin

dingen, boven hef keurvor», 
slendom Saksen verkoos*; 
eene; in eenen schrij ver, en 
vooral, in, [eepen sterrekun-
dige 'vergeeflijke ijdelheid» 
daar hij zijne kunde naar de 
verhevenheid van dejrzelyer 
onderwerp; aftneet. Zijne 
voornaamstB werken zijn: L.° 
Prodromus dissertationutn 
cosmogrophicarum, Ttibin-
gen,.1596, in 4.to jUij gaf 
ook aan dit werk den titel, 
van Mysterium cosmagra*. 
'phictim..',— 2° Paralipome; 
ria quibus astrónomifia part, 
optica traditur, 16Q4, in 4.W 
— 3.° De sietta nova in 
pede serpenlarii, Praag, 
1606, In .4» — 4.° De co-
me f is libri tres, Aitgsburg, 
1611, in 4.to — *>,°Eclog(B 
chronicee, Frankfort,1615» 
— 6.° Mphemeride» nova^ 
Lintz, 1616» in 4 t 0 —. 7.° 
Tabat<eiRodolphiri<z,. W « » 
1627, in fol. een werk, dat 
hem eenen twintigjarige» 
arbeid kostte. — 8-° &P* 
lome astronomie coperm-
caha, 1635, 2 dl " i n 8^o 
— 9,° Astronomia nova,, 
1689, in fol. - 10° Chilias 
logarithmomm etc] , in 4."» 
— llè° -'JSov'a stereometna 
doliomm vinarionm etc , 
1615, in fol. - VtSVW 
trica, in 4.».--~ 1 3 , 

v$ro na lalt anno Cff RIST'< 
in 4.W KEPPLER beval, nat 
Wen dit opschrift op zijn grat 
zoude plaatsen , hetwelk gepn 
groot denkbeeld yan.zïjn0 

dichtkunde geeft! 
Menmw eram cmlqs., nunc ter» 

De 
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r» metior umpras; 
Mens ccelestis eraf,' corporis 

umbra jacet. ' 

[Men heeft te zijner eer in 
1-808 een gedenkteeken van 
Carrarisch .marmer, op het 
St. Pieterskerkhof, alwaar 
hij te Regensburg begraven 
werd, opgerigt.J 

'* KERALIO (LODEWHK FE» ' 
ux GUINEMGNT n e ) , ridder 
van den heiligen LÓDEWIJK, 
majoor der infanterie, oud 
hoogleeraar bij de militaire 
schooj, lid der akademievan 
schoone letteren , van < die 
van wetenschappen van Stok-
hötm, enz .werd te Rennes, 
den 17 September 1731 ge
boren. Hij was in 1758 met 
CoNniLiiAC, een der onder
wijzers van den infaiit van 
Parma , doh FKRDINANÜ, ge
weest. Hij is de schrijver-
Van de volgende werken : 1.° 
Traduclion etc. (Vertaling 
van verschillende • stukken , 
over de natuurlijke enbtir* 
gerlijke geschiedenis der 
flaordsche landen) , Parijs, 
1753, 2 dl.n in 12-nio - 2°. 
"Voyage etc. (Reis door Si
berië) , naar het Hoogduitsch 
van GivuaiN, ibid, 1767, 2 
dl.njn 12.mo _ 3,° Recherches 
etc, (Nasporingen over de 
algemeens grondbeginselen 
der leger kunde), ibid; 1769, 
in 12 mo ~-4.0Hisioireetc. 
(Natuurlijke historie der 
Vsbnro-on «/•»• 7.inlti/>rl.and). $*bergen van Zwitserland), 
naar het Hoogduitsch van 
GRUNBR, 1770, j n 4.t° — t 

'XIII. DJKF.L. 

5.° Mémoires etc. (Verhan* 
delingen van de koninklij
ke akademie vim Slokholm , 
betrekkelijk de natuurlijke 
historie, de ontleed-, schei' 
en huishoudkunde en dé 
kunsten), eene vertaling, ie 
deel in 4.» —6. ' 'E s sa i e l c , 
(Proeve over de middelen, 
om de vermogens van den 
mensch nuttiger voor zijn 
geluk te maken)',' riaaY het 
Engelsch van J . GREGORI , 
1776, in I2.mo — 7." Histoi* 
re etc, (Geschiedenis van den 
oorlog tusschen Rusland en' 

.Turkije, en voornamelijk van 
den veldtogt van 1753) met 
aantëi-kenirigen , van den. 
prins GAU,IT2IK, Petersburg, 
(Amsterdam), 1777—1779— 
1780, met kaarten en plans , 
enz. De ridder KERAMO was 
gehuwd met mejufvrouwMA
RIA FRANCHISE ABEIM,E , die 
eenige stukken uit het En
gelsch in het Fransch heeft 
vertaald.— Mejufvrouw DE 
KERAUO, zijne dochter te 
Parijs, in 1758 geboren, met 
den heer ROBERT gehuwd, en 
te Brussel, in 1821 overle
den, is de schrijfster eener 
Geschiedenis van ELIZA-
BETH, koningin van Enge
land, 5 dl.n in 8-vo en van 
verscheiden andere werken. 

KERCADO. Zie Mot ie . 

* RERCKOTË (JOANNKSBAP-
TISTA VAN), een Belgisch 
geestelijke te Oost-Eecloo, 
§ e t t 5 Jannarij 1790 gebo-

E • 
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ren volbragt zijne studie in 
bet collegie van.Gend, en 
kwam in 1812 in het semi-
«arie. Kort daarnfi bevond bij 
aich in den willekeurigen 

' maatregel begrepen, door N A 
POLEON tegen de seminaristen 
genomen, diégcweigeïd had.* 
den den administrator aan te 
nemen, gezonden;, om , in de 
plaats van den heer DE HROG-
I . IE , het diocees te bnsinren. 
Hjj volgde ajijne studiebroe
ders nnar }¥ezel% en kwain 
eerst na den Val van BONAPAR
TE in het seminarie terug, jtylen 
zond ho.ni achtereenvolgend 
als onderwijzer naar St. Ni' 
colaax, en naar St Batèara f 
priester gewijd zijnde, werd 
hij kapellaan te Sinay, daar
na te Kortrijk. Aan hem 
heeft in deze laatste stad 
de parochie van onze lieve 
Vrouw de volledige inrig-
ting harer zondagsschool 
voor arme meisjes te dan
ken. In 1826, tot de pasto
rie van Rupelmonde benoemd, 
rigtte bij er een broeder
schap o p , ter aitroeijingvan 
de godslastering , en had 
den troost er de eerstevruoh-
ten van te plukken. In de 
ledige oogenblikken , welke 
hem de zorgen van het her* 
dersambt overlieten, stelde 
hij artikels op voor verschil
lende dagbladen , over gods
dienstige en staatkundige 
vraagstukken, en vertaalde 
eenige Fr.msche werken in 
net Vlaamsch. Hij schreef 
te gunste van de vqj beid der ii 
drukpers en andere, toenmaals jj 

Wiet EOO veel vuur door de 
| Uelgeh, ingeroepene vrijhe
den. Ook werd hijtia 4e om
wenteling van België, (1830) 
in het congres; in hoedanig
heid van plaatsvervanger ver
kozen , en stemde er altijd, 
zegt men, in den geest der 
oppositie. Hij keerde vervol
gens naar zijne parochie te
r u g , waar hij zich uitslui
tend met de herderlijke zor-
gen; bezig h iejd. In de maand 
Óctober 1832, benoemde hem 
de bisschop van Gend, tot 
pastoor van Ste/iene- Het is 
daar, dat de beervANKKRCK-
OVE, door eene ziekte aan
getast werd, die hem den 
13 December 1832, in de 
kracht des levens wegge-
maaid heeft. Zijn einde is 
zeer stichtend geweest, en 
zijn geloof zoo wel als zijn 
geduld , waren de troastder-
genen, die hem nader den. 
Het gebed was zijne liefste 
bezigheid, en de Navolging 
van J. C. \ was zijne gewo-
neleesoefening; zonder twij
fel dat hij de gebeurtenis
sen met meer kalmte zal 
hebben beoordeeld, en ^ niJ 
de overdrijving niet zal héb
ben goedgekeurd-, die gees
telijken, in den maalstroom 
der' staatkundige driften beeft 
geworpen, evenzeer verdrie
tig voor zich zelve, als scha
delijk voorde heilzame vrach
ten hunner hediening. 

KEBCKRIXG (THEOPORUS), 
een beroemde Amsterdarnscha 
a r t s , lid der koninklijfce 

http://ho.ni
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maatschappij van Honden, 
verwierf v<éel eer in de prak* 
tijk der geneeskunde,welke 
hij, langen tijd in de eerst
genoemde der beide steden, 
uitoefende* Een medeleerling 
van SPINOSA. zijnde, werd hij 
door FRANCISCUS VAN EUDE 
opgevoed; en later de schoon
zoon van denzelven. Hij om
helsde de Calholijke gods
dienst, verliet Holland, en 
ging naar Frankrijk , en be
gaf zich van daar naar Ham-
burg, alwaar hij in 1693 
overleed. Hij maakte zich 
beroemd door zijne ontdek
kingen en zijne werken. Hij 
was het, die het geheim uit
vond , orn den geelen barn
steen zacht te maken > zon
der aan denzelven de door- II 
schijnendheid te benemen. 
Zijne voornaamste ontleed» 
kundige voortbrengselen zijn: 
1«° Spicilegiutn anatomicum* 
Amsterdam ,; 1670 en 1673, 
in 4.to — 2.° Ant/iropogenics 
ichonographia, Amsterdam, 
1670 in 4,to, waarin hij be
weert» dat men in deligcba-
nien aller Vrouwen eijeren 
vindt, waarin, volgens hem, 
de vrucht geteeld wordt. Zie 
GRAAP-REIMER). Nog schrijft 
men hem eene Ontleedkunde 
toe, in 1661, in fol, gedrukt. 

* KERGÜELBN ÏREMAREO 
(YVES JOZEF DE) . een dappe
re Fransche zeeheld te Qjaim-
Per in Bretagne, in 1745 
gfboren. Hij onderscheidde 
a»c« in den oorlog van 1778 

E e 

tegen de Engelschen, deed 
twee reizen naar de Zuid-
Pool- en Indische Zeeën, 
Waarvan het gevolg was-- de 
ontdekking, van een eiland 
van twee hondejfd mijlen in 
den omtrek, waaraan kapi
tein COOK, den naam van 
Kerguelen gaf. KERGOELKN ' 
ging in dienst van deFran-
sche republiek; maar hij 
werd in de afdankingen van 
1796 begrepen. Hij recla
meerde, en men benoemde 
hem als adjunct bij het mi
nisterie van marine ; en la
ter ais bevelhebber, van een 
srnaldeel, der zeemagt in 
den Oceaan, Een regering-
loos"' bestuur is, altijd erg-
denkend , en dikwijls zelfs 
jegens diegene, welke het 
meest aan hetzelve zijn toe
gedaan. Men nam KURGUELEN 
te Brest, op den oogenblik 
in hechtenis, waarop hij 
scheep wilde gaan j en men. 
vervoerde hem naar Puryg, 
Hij overleed in 1797, wei
nige maanden na zijne vrij
heid terug te hebben beko
men. Men heeft van hem: 1.° 
Relationele (Verhaaleetier 
reize naar de Noord-zee, de 
Au» ten van Ut land, Groen
land, Ferro, Sehetland, de 
Orcadische Eilanden en 
Noorwegen, in 1766 en 1768 
gedaan), Parij*, 1771- — 2.° 
Relation etc* (Ver/taal van 
twee reizen in de Zuidpool 
en Indische zeeën, in 1771 
en 1774 gedaan, ter #*• 
derzoeking van eene» «t##-

2 
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teen $seg naar Sina), Pa-
>ry*S 1782, in 8.vo — 2.° 
Histoire etc. (Geschiedenis 
der gebeurtenissen van de 
Zee-oorlogen, van de oorza
ken des vervals Van de Fran* 
sche zeemagt, en de midde
len , om er 4n te voorzien , 
•voorafgegaan door het Ver* 
haal der gevechten en ge* 
'beurtenissen van den Zee
oorlog van \778, tusschen 
Frankrijk en Engelandji, 
Parijs, 1796, in 8.vo 

KËRI (JOANNEE), een Hon
gaar, omhelsde de orde van 
den heiligen P A U I U S , eer* 
-sten'kluizenaar (eene orde, 
die enkel in Hongarije' be
staat) ,-en onderscheidde zich 
in dezelve door zijne gods
vrucht, «n zijnen apostoli-
•schen ijver.. Hij werd later 
achtereenvolgend tiisschop 
van Birmich en lVatzen,en 
overleed te Tyrnau, in 1885, 
•na in het licht te hebben 
gegeven: '1.° Ferocia Mar-
tis Tnrcici. Dit is eene ge
schiedenis , van- den in zijnen 
tijd , door de Turken in Hon* 
garijë gevoerden oorlog. —<-
2." Eene Verhandeling over 
de wijsbegeerte, inScleekri, 

KERI (FRANCISCUS BOBGIA) , 
in het graafschap Zemplin', 
in Hongarije geboren , word 
Jesui t , en onderscheidde 
zich in die maatschappij door 
de verscheidenheid kijner 
'leunde en door zijne gods
vrucht. Hij overleed te ,iï«-
de, in 1769. Men heeft van 

hem ; !.e* -Geschiedenis der 
keizers van het Oostersche 
rijk , van KoxsTASTtjfrden 
Groote, to-t aan de inne
ming van Ronstantinopel, 
Tyrnau, 1744, in fol. in 
het Latijn, niet platen en 
gedenkpenningen v«rsjerd. 
— 2-° Geschiedenis der Of-
tomannische keizers, sedert 
de tinneming van Konstan» 
tinópel, Tyrnau, 1-749,.9 
deeltjes. fiater NICOLAA» 
SCHMJTH, een Jesuit, heeft 
deze geschiedénisvérvoJgd, 
en daarvan in 17ÖO*n -1761, 
2 dliit in fol. in het licht 
gegeven. —• 3.° Verhande
ling over het ledige, over 
de beweging der ligchameü , 
•en over dé oorzaken der be~ 
weging, Tyrnau, in 8-v9 

Hij droeg veel nij tot de ver
betering van den téieskoop , 
en maakte zich beroemd door 
zijne sterrekundige waainer 
mingen. Nadat CASSIM D» 
T H U R Y , hem te Tyrnau ge* 
zien had, bewonderde hij 
zijne kumle, en den ijver, 
die hem" bezielde, om ia 
zijn vaderland de fakkel der. 
Wetenschappen te doen schit
teren. »Gij bezit b i jn , zei-
de hij hem in eenen briei 
van den 13 Julij 1701 , o«. 
noeraeljjke schatten in het 
vak van letterkunde; gi|Z«t 
de MECENAS der wetenschap
pen, Ri) hebt eeuwige g?" 
denkteekenen gegrond ,̂ eri «C 
wenschte, datigij het ook \va-
ret , voor het geluk.der maat
schappij , voor het heil der 
godsdienst, en voor d« bevor-
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dering der wetenschappen." 

K K U K H E R D E B (JoANNES G E -
RARUUS), in 1678 te Val
kenburg s of Fauquemont, 
een stadje , in het HoJIandsch 
gedeelte der provincie Lim-
ï>urg geboren , maakte zeer 
goede voorbereidende studi
ën te Maastricht, beoefen
de de wijsbegeerte en god
geleerdheid te Leuven, wijd
de zich voornamelijk toe aan 
de beoefening der levende 
talen, der gewijde critiek en 
der oudheid ; onderwees ge
durende verscheiden jaren de 
schoone letteren , gaf ge
schiedkundige lessen in het 
collegie der Drie Talen, 
werd in 1708, geschiedschrij
ver van keizer JOZEF, I . , en 
overleed den 1&Maart', 1738. 
Men heeft van hem: l .° 
Systemu apocahjpticum, 
Leuven, 1708, in 12.n>°: 
dit was als eene proeve van 
een uitgebreider werk, het
welk hij den titel gaf van: 
De monarchia Bomce pagance 
tecundum concordiam inter 
sattctos prophelas DAXIE-
£Ejf et JoANNEMi conse
quent historici amonarchits 
conditoribus, usque ad ttr- * 
bis et imperii rninam. Ac-
cessit series histories apo' 
eztypticce , Leuven, 1727, 
ino12.mo (Zie GUYAÜX). — 
2t° Prodtomts Danielicus, 
Hve novi conatushistorici, 
critici t in celeberrimas dif* 
wultates historica Veteris-
J^'tmenti, moMte/iisrum 
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JisitB, etóëf; ac-preécipüe in 
Danïelam prophetam, Leu
ven, 1.711, in l2.mo Dege
leerde aanmerkingen zijn in. 
deze beide werken met vol
le handen uitgestrooid; dfr 
hypothesis, welke men er 
in voorstelt, hebben groote 
waarschijnlijkheid, en. ver
spreiden veel licht over de 
geschied-, tijdreken- en aard
rijkskundige moeijelykheden 
der H. Schrift. — 3»°" De 
situ paradise terrestris, 
Leuven, 1731 > in 12.mo Hij 
plaatst het aardsch paradijs, 
een weinig boven Babylcmt 
neemt voor den Phison , den 
westelijken arm van den Eu-
phraat, tot aan deszelfs uit-
watering, en voor den Ge-
Aon, den oostehjken arm van 
dezelfde rivier, van de stad. 
Cippara, alwaar z|J zich* 
met een en arm van den Ti-
ger veréenigt, tot aan de 
uitwatering van denzelfden 
Tiger, bij de stad en het ei
land Charaw: dit stelsel van 
HUET verschillende, is wei-
ligt even zoo waarschijnlijk. 
KERKHERDER heeft deze ver
handeling doen voorafgaan 
van het Conatus novus de 
Cepka reprehenso, waarin 
hij beweert, dat dieCfiPHAS 
onderscheiden i» van den 
heiligen PETBÜS, (zie Ce* 
PHAS). Nog vindt men in dit 
boekdeel eene verhandeling 
over het aantal j a ren , ge
durende welke de Verlosser 
het volk heeft onderwassen, 
fin oen» andere geduid," fit 
3 ' , 

' I . 
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€êpha ter corepto. — 4.° 
GrMmatica Latina, Leu
ven, 1706, in 12.™>,van \\f 
Lladz. ; doch waarin meer 
grondige kennis vervat is , 
dan in de zwaarlij vieste 
spraakkunsten» -~ 5-° Een 
aantal hatijnsche gedichten, 
die hem eene aanzienlijke 
plaats op den Parnassus ver
zekeren. — 6.° Verscheiden 
werken in handschrift, on
der anderen: •Quptnor csla-
1es; dat, indien hetzelve ge
drukt was, verscheiden plaat
sen van het Boek Genesis 
zou hebben kunnen ophelde
ren ; Opus quatuor mpnar-

.ehiarum't' waartoe het mo-
narchia Ttotnoe pagancs als 
4C deel moest dienen. Eene 
Verhandeling over de 70 we
ken van ÜANiëfc, welke in 
handen van den Censor was» 
toen de schrijver overleed. 

KERLEREC (LODEWIJK BIL* 
touABT DE) , brigadier der 
Fransche zeemagt «landvoogd 
van houisiana, te Qat»i-
jper, in 1704geboren, heeft 
zich, door de regtschapen* 
heid en kloekmoedigheid van 
zijn • bestuur , in een afge
legen land, waarin de geest 
der wetten, en de belangen 
van den staat, enkel door 
geestkracht en deugd kunnen 
gehandhaafd worden, den 
grootsten roem verworven. 
Nadat het gewest, waarover 
n>j landvoogd was, door het 
verdraKVan 1763, vervreemd 
was, keerde hij ïn 1764 
aaar Frankrijk' terug, hij 

verwierf de achting van al 
wat er Je Versailles en te 
Parijs, aanzienlijk en edel
denkend Was. De dauphin, 
zoon van LODEWIJK XV., 
en de koningin bewezen hem 
het grootste vertrouwen. Maar 
de openhartigheid, waarme
de hij zich over staatsaan-
gelegenheden, en vooral over 
de vernietiging der Jesuitett 
uitliet, berokkende hem ee» 
nen vermogenden vijand in 
den persoon van den nïinis* 
ter CHOISÉUI. , die , na ver* 
scheiden beschuldigers te
gen hem verwekt te hebben, 
hem verbood van hunteattj* 
Woorden, onder voorwend-* 
sel, dat zijne zaak al te dui* 
delijk bewezen was. In Au
gustus 1769 werd de oude 
landvoogd door den staats* 
raad verbannen, metdeeer-
volle getuigenis echter, dat 
men in hem roemrijke e" al
len lof waardige krijgsdienst 
ten, groote administratie 
bekwaamheden, en eene vrij 
van allen blaam, o»»oh«nd. 
bare regtscbapenheid erken, 

de. In 1779 w a " be* * f f gelukt zijne Vijanden te be-
Ichamen, en hij stond^op 
het punt, om zijne zaak met 
luister te zien zegevieren, 
toen hij te P*W* in

hZ 
maand September van »« 
zelfde jaar overleed. 

* KEESAINT (A»»**0™ 
GÜTDOSIMON), een scheeps-
kapitein , te Panjs m »/** 
geboren. Na mét eei'ba*° 
Fransche marine te.heW«° 
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gediend, omhelsde hij de 
•aak der omwenteling, en 
toonde zich een der vurigste 
voorstanders van de nieuwe 
grondbeginselen» Tot de eer
ste wetgeving van 1789 be-
noemd, deelde hij in de ge
voelens der bepaaldste repu
blikeinen, en voegde zich 
bij de partij der Girondij\ 
nen. Ofschoon hij geene he
vige maatregelen voorstelde, 
durfde hij dezelve niet be
strijden , of bekrachtigde de
zelve. KERSAINT woonde de 
dagen van 5 en 6 October 
1789, die van 18 Augustus 
1791, en den noddlottigsten 
van alle dien van 10 Augus
tus 1792, bij. Zoo vele ver
schrikkelijke gebeurtenissen 
openden zijne oogen, en hij 
zag eindelijk in de omwen
teling een zamenweefsel al
ler ondeugden. De gevan
gennemingdes konings, deed 
hem volkomen de verschrik
kelijke loopbaan zien, wel
ke hij tot dusverre bewan
deld had. Hij sidderde voor 
de gevaren, welke LODEWIÏK 
X V I , , in hét begin van 1793 
bedreigden. Hij voorzag de 
"verschrikkelijke stemming, 
welke men van hem in die 
gedenkwaardige omstandig
heid zoude eischen, waarin 
bedorven menschen, na den 
besten der koningen tot hun 
slagtoffer te hebben bestemd, 
<Üt hatelijk offer vorderden, 
«w» aan al hunne gruwelen 
de 

kroon optezetten. KER-
SAINT sehrect' aan den presi

dent der conventie den vol
genden brief, waarin h i j , 
na zijn vorig gedrag gelaakf 
te hebben, onder andere zei» 
de: » Indien eenè aaneen
schakeling van dwalingen , 
mij zoo ver heeft gebragt, 
dat ik de ambtgenoot der lof
redenaars en bevorderaars 
der September-moordtoonee» 
len, en vatt alle buitenspo
righeden ben geworden, wel
ke men in den loop der om-
Wenteling heeft bedreven , 
.wil ik echter trachten, om 
mijne gedachtenis van het 
verwijt te zuiveren, hun me-
dèpligtige te zijn geweest; 
en er blijft mij slechts eert 
«ogenblik meer over: mor
gen zou het geen tijd meer 
zijn; gelief dus, mijn heer , 
mijn ontslag aantenemen; ik 
ben geen lid meer van het 
Jigchaam, waarin gij als 
voorzitter fungeert." Deze 
brief verspreidde de bewe
ging onder al de leden der 
vergadering; Men klaagde 
KERSAINT aan als een verra
der en Vijand der republiek. 
Opgeroepen om voor de ba
lie te verschijnen, Verdedig
de hij zich met onverschrok
kenheid» Heizij, dat zijne 
rede eenigen indruk verwek
te , hetzij datderouitelingen 
hunne aandacht op een e ern
stiger zaak, den dood van 
LODKWIIK X V I . , vestigden, 
KBBSAIST had den tijd , om 
Parij* \» verlaten, en aich 
ia een» onbekende «nhnli-

I plaat» te verbergen; m«a» 
e 4 
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hij werd er ontdekt, in hech
tenis genomen en naar Pa-
f!?* gevoerd. De revolutio
naire regtbank liet hem den 
4 December 1793, naar het 
schavot sleuren. Het slagt
offer eener zaak zijnde, wel
ke hij met zoo veel geest
drift had verdedigd, had 
KERSAINT het geluk, om door 
eene edele trouw.zijne vroe
gere dwalingen te herstel
len. Nog gelukkiger ware 
het voor hem geweest, in
dien hij de leerstelsels der 
valsche wijsbegeerte had kun
nen afzweren, Welke hij het 
ongeluk had gehad van te 
omhelzen. Men heeft van 
KERSAINT eenige gelegen-
heidsstukjes , niet belang
rijk genoeg, om vermeld ie 
worden* 

KERSAINT (N. DE). —• Zie 
JPURAS. 

* KERVELEGAN (AUGUSTUS 
BERNAUDUS FRANCISCUS I E 
Goal-te DE), geboren te Quim-
per, den 29 September 1745, j 
was voor de Fransche om
wenteling landvoogd van het 
landgeregt van die stad, al
waar hij in 1789 tot afge
vaardigde bij de algemeene 
staten verkozen werd; en 
kort daarna gaf hij een ge
schrift in het licht, geti
teld: Béflexions etc,(Over-
wegingen eens wijsgeer* uit 
Bretugne over de tegenwoor
dige zaken). Hij sprak wei-
n i g in de constituerende ver» II 
gadering, mmr hij werd lid || 

van het beruchte revolution-
naire genootschap, bekend 
onder den naam van Comi' 
té*brëton, dat te Versaillet 
de afgevaardigden van den 
burgerstaat van zijne provin» 
cie vormden, en bij .welke 
zich lalie demagogen van den 
dag voegden» KERVEIJEGAN 
was vervolgens lid van het 
parlement, belast met de o-
yerdragt der nationale do
meinen , in welke toen gee-
né anderen begrepen waren 
dan de geestelijke goederen* 
Hij had verscheiden tegen-
kantingen te bestrijden van 
verschillende leden, die met 
van zijn; gevoelen waren, en 
legde eene wijze gematigd
heid in dezen willekeurigen 
maatregel aan den dag. Een 
der laalsten was MUUBEAU, 
met wien KEBVBMGAN met 
het pistool vocht, en hem 
wondde. Tot dusverre had 
hij slechts overdrevene ge
voelens aan den dag gelegd; 
maar na de reis van Varen-
nes gingen zijne oogen ee-
nigzinsopen, hij verander
de van stelsel, en toonde 
zich zuiver constitutioneel. 
Door het departement van 
Mnistère, bij de conventie 
benoemd, stemde hij, »»<"** 
het proces van LODEWJK 
XVI. , voor de g*™°f"* 
en de ballingschap tot den 
vrede. Hij was gehecht aan 
de partij van de Gironde, 
mJ welke hij jMt.nJJ 
stemde. Het was KEBVEIE 
GAN , die het eerste w l*£ 
©amber 1792 het oproer t . 
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•wekkende dagblad van MA-
:BAT*in.'.het Jicht gaf. De 
nieuwe gemeente van Par 
rijg had, den 10 Augustus 
1792, met geweld op het 
stadhuis zitting genomen» 
na er de leden van de oude 
gemeente, die tuinder revo-
lutionnair of meer gematigd 
waren, uit verjaagd te heb-
ben» Het is in dit zelfde ' 
j a a r , dat L O D E W U K X V I . in 
zijn eigen paleis der Tui-
leriën aangevallen, van 
waar hij naar den toren des 
tempels, en van daarnaar 
het schavot vervoerd Werd» 
Daar de burgerstand van dag 
tot dag alle gezag overwel»-
<Hgde, vormde de conventie, 
den IS Mei 1793, eene com« 
missie van twaalf Jeden, on
der welke KKRVEÏ.EGAN be? 
noemd werd, en die de door 
KoBKSPiERRE én aijne mede-
pligtingen gesmede zamen-
spanningen moest opsporen» 
Maar de partij van Monta-
gne, aanhangers van den bur
gerstand , hieldefiL de over
hand op de andere leden der 
vergadering, en den 3! van 
dezelfde maand, vaardigde 

- men de verbanningen der 
Girondynen uit. .KBRVELE-

• GAN had d .ezen slag voorzien, 
en van den 28 af, had hij , 
gezamenlijk met vele lede.n 
der Giro'ndijnen, zijn ont
slag gevraagd; maar deze 
voorzorg belette niet , dat 
men hem met zijne andere 
ambtgenooten buiten de wet 
«telde. Hij kon zich echter 

n» 

aan de vervolgingen onttrek
ken, en zich in ojjn depar
tement verbergen, waar hij 
zelfs" aan eenige andere ban.» 
nelingen eene schuilplaats 
bezorgde. Deze eindelijk 
genoodzaakt om Bretagnet* 
verlaten, werden digt by 
Bordeaux aangehouden , en 
de meesten vielen onder de 
bijl van HoBESPiEnuB, die op 
zijne beurt, den 9 thermidor 
(28 Ju | i | 1794) op het scha
vot omkwam. Daar zijn val 
dien : der Montagnards na 
zich gesleept had, kwam 
KERVELEGAN weder in de 
conventie, en werd lid van 
de commissie van algemeena 
veiligheid* De Jacobijnen, 
die nog in groot getal wa* 
ren, hielden zich niet voor 
overwonnen, en smeedden 
de omwenteling van den l 
prairial (12 Mei 1796'. Zij 
vielen de conventie aan ; 
maar zij werden geslagen t 

en vervolgens ontwapend. 
KERVEIEGAN vocht, en werd 
in hét gevecht gewond, waar
in de afgevaardigde FERBAUD 
vermoord ^ en zijn hoofd op 
het bureau van den voorzitter 
BOISSI-P'ANGIIAS geplaatst 
werd. In September 1796 tot 
den raad der ouden benoemd, 
ging KERVEÏ.EGAN , in de 
maand Maart 1799, tot dim 
iet vijf honderden over, stem
de voor de oprigfing van het 
consulaat, en onder het kei
zerlijk bestuur werd hij als lid 
van het wetgevend ligchaaw 
verkoxen» H{j wan er nog 

8 8 
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in i815 i n , toen deze ver
gadering, bij de terugkomst 
der BOURBONS ontbonden werd» 
•Sedert dien tijd, bemoeide 
hij zich niet meer met open* 
bare zaken , en leefde afge
zonderd in zijne eigendom» 
riien, alwaar hij den 2£Fe-
bruanj 1825, in den ouder
dom van 80 j a ren , overle
den i s . 

KERVMAARS (JoANNES M A » 
RINUS D E ) , een Je su i t , in 
1668 te Vaniie* geboren, en 
te Parijs , alwaar hij de 
wijsbegeerte onderwees, in 
1745 overleden, had veel 
smaak en letterkundige ken» 
nis . Er bestaat van hem 
eene vrij goede Vertaling 
(in het Fransch) der jaar* 
boeken en treurzangen van 
Ovimirs, 3 dl.n in 12.mo, 
3724, 1726 en 1742. Hij 
had eenigen tijd aan de 
Memoriën van Trévoux ge
werkt. 

KBSLER ( A N D R E A S ) , een 
•Latersche godgeleerde, door 
JOANNES CASIMIR , hertog van 
Saksen, op jaarwedde ge
steld, werd te Coburg , in 
1595 geboren, en overleed 
in 1643 , den roem nalaten
de van een «goede predikant 
en eéö vrij goede zin twister 
te zijn geweett. Hij liet ee
ne Wijsbegeerte n a , in 3 
<H.» in 8.vo, waarover men 
niet meer spreekt; en Com~ 
*>wniarièn over den bijbel, 
ia 4 .» 

* KËSSEL (JOANNES VAN), 
een beroemde schilder, te 
Antwerpen in 1626 geboren, 
muntte vooral n i t , in het 
schilderen van bloemen,vo» 
geien en insekten. Zijne 
schilderijen zijn zeldzaam en 
duur. Het koninklijk mu
seum van Frankrijk bezit 
twee stukken van dien mees
te r , namelijk twee bloem» 
en vrucht kranten, waarvan, 
dé eene jonge kinderen om" 
ringt, welke zeepbellen bla
zen (de beelden zijn van T Ë -
NIERS) en Waarvan de ande* 
re, de heilige Maagd, hei 
kindJESUS en twee engelen 
omvat (de beelden zijn van 
FRANK, den Jonge). Deze 
schilder was al te zeer op 
het volmaakte gesteld; daar* 
uit ontstaat dikwerf dorheid* 
— Zijn zoon FERDWJANOVAN 
KESSËI . , in 1660 te Breda 
geboren, schilderde irt den
zelfden smaak als zijn va
der; maar hij evenaarde hem 
«iet ; hij werd eerste schil
der van JOANNES SOBIESKI, 
koning Van Polen, Men on
derscheidt onder zijne schil
derijen , de vier hoofdstof' 

f en \ en de vier werelddeelen. 

.•'* KETEt(CoBNEWUS), «<?« 
beroemde schilder, in 15*8 
te Gouda geboren, kwam» 
nog jong zijnde in Frank* 
njk, en zag zich genood
zaakt, tijdens de godsdienst-
geschillen , die het bestnu* 
van KARET, IX . verontrust
t e n , van naar /.'Ingeland o* 
ver te «teken j alwaar zijne 
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voortbrengselen algemeen/ op 
prijs werden gesteld* Hij 
keerde Vervolgens naar Hol
land terug, alwaar hij in 
1610 -overleed. Hij muntte 
uit in het portret, en schil
derde dat van de koningin 
EMZABETH , den graaf van 
Oxford, en de voornaamste 
hovelingen. Zijn roem was 
zoo zeer gevestigd, dat hij 
naauwelijks aan de menig
vuldige aanvragen , die hein 
gedaan werden, (kon voldoet!» 
Door een e zonderlinge ei
genzinnigheid, «f liever om 
Sneller te wérkeny begon hij 
op het einde zijnet* dagen , 
met zijne vingers, in plaats 
van met periseelen tö arbei
den, en nog op deze wijze 
vervaardigde hij vrij goede 
schilderijen; > ; 

f KETEI-AER of KETZËLAER 
(NicoLAAs), wordt met zij
nen kunstgenoot GEBARDÜS 
DE LEEMPT, voor een der 
oudste Boekdrukkers in Ne* 
(Ierland gehouden. Zij leef
den te Utrecht op het einde 
der vijftiende eeuw. Het is 
aan hen, dat men de eerste 
uitgave heeft te danken van 
Peiri CoMestoris flistoria 
Sc/tolaslioa , utrintrjue Tes-
tamenti imprefxa in Tra-

jecto inferiore, Anno Do» 
mini, 1473, in fol. Nog 
schrijft men hun den druk 
der volgende werken toe , 
ofschoon dezelve hunne na-
«>en niet dragen: de uitgave 
Princeps van de Histof> 
Eccktiattica van EOSEBIU*•» 

1414:, in fol. Alexandri 
magni liber de praliis ^ in 
fol.; en Thom. a Ketnpis 
de fundi opera, in fol. , 
hetwelk men meent in 1474 
gedrukt teüijn. Het isop* 
merkenswaardig, dat men in 
deze verzameling der wer
ken van a KEMFIB het boek 
der Navolging van ƒ ; C, 
niet vindt. 

KETT (WlliMAM), hoofd 
©ener muiterspartij , ondelr 
EÖÜARÖ VI , , koning van 
Engeland, was de zoon van 
eenen leerlooijer en zelf een 
leerlooijer. Zijn geest ver
hief zich boven zijne ge
boorte; hïj'was schrander, 
buigzaam, l ist ig, vol stout
heid en moed. Zich aan het 
hoofd van het gemeen van 
Norfolk geplaatst hebbende, 
maakte hij zich meester van 
dé stad Norwich ; maar na
dat de hertog van Waricick 
bevel had ontvangen, om te
gen hem optetrekken, nam 
hij hem 'gevangen en liet 
hém met tien der voornaam
ste medepligtigen aan deaen 
opstand, aan eenen boom 
ophangen. 

JKETTIEWËMI (JOANNBS)» 
een Anglikaansche godge
leerde, in de proviocie York 
geboren, in 1695 aan een* 
uittering overleden, is in 
zijn land, door verscheiden 
werken bekend, waarvan bet 
voornaamste ten titel voert; 
De maatregel» der CkrttM-
lijhe gek9orzaamheié, ©» 

. i. 

.jf" 
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repnbHkeinsche Engelschèn 
vinden die maatregels niet 
geheel naauwkeürig. De 
schrijver was een ijverige 

• koningsgezinde. Hij had zijn 
werk aan COMPÏON, bisschop, 
van Londen, en , even als 
Jhij, een voorstander van het 
koninklijke gezag opgedra
gen ; maar daar deze prelaat 
van gevoelens was verafiw 
derd , en zich aan het hoofd 
van een regenten t gen f Ie* 
pian't, tegen hunnen vorst, 
had geplaatst , zoo liet KETT» 
I,EVVEI-ÏI de opdragt wegne
men. . \ 

K&YSI.BK (JoAJjtNES GfÈORCE), 
te 'Thornau in 16|9 geboren, 
reisde door Frankrijk , En* 
geland, Zwitserland, Italië, i 
de Nederlanden, Ouilsc&f^ 
landen Hongarije, en maak
te zich door zijne geleerd* 
hcid beroemd en geacht. Hij 
werd ini. 1743 dood in zijn 
bed gevonden» op een land
goed , toebehoorende aan den 
heerDEBoRNSTORFF, eersten 
minister van den koning van 
Engeland, in het kenrvor* 
stendom Banover. Hij had 
de kleinzonen van dien heer 
op hunne reizen vergezeld. 
De maatschappij van Landen, 
nam hem in 1718 als mede
lid aan. Zijn voornaamste 
werk werd in 1720 te Ha» 
nover in het licht gegeven, 
onder den titel van Anti' 
quitate* selectm septentri-
onale* et[celtic(e, in 8,vo
er straalt een e uitgebreide 
•udhoidkundig* keani* in | 

door. - . ' . . -

* KHADYDJAH , eerste vrouw 
van den valschen profeet 
MAHOMED. Zij werd in 564 
na J. C. geboren en was de 
dochter van KHOWAÏLED, een, 
zeer geacht man in het ge
slacht der Coraïchiten» en 
een der rijkste' kooplieden; 
des lands. KHADYDJAH was 
weduwe van twee mannen i 
en had reeds haar veertigste 
jaar bereikt. Zij had tot, 
zaakvoerder den ïijf en 
twintigjarigen. MAHOMED, die 
voor verstandig doorging» 
maar van fortuin ontbloot, 
verwachtte hij alles van zij
nen oom ABOÜ-TH»LEB. Door 
zijne meesteres, die hem 
een en vertrouwden slaaf tot 
reisgezel gegeven had, naar 
Syrië, gezonden, verkocht 
hij te Daniaskut zeer voor-
deeliglijk zijne waren, en 
ruilde er anderen voor in , 
die hij met eene dergelijke 
winst te Mecca verkocht. 
KHADYDJAH zeer te vreden 
met haren zaakvoerder, dien 
zij reeds beminde, gaf hem 
het drie dubbele van de som» 
welke hem voor zijne han* 
delspeculatiën toe kwam. 
Deze reis had vóór MAHO
MED een belangrijker ge
volg., Eerzuchtig, stoutmoe
dig en behendig, had mj 
reeds een plan gevormd, om 
zich boven het gemeen der 
menschen te verheffen» en 
hij slaagde er fn , door h e n 

te bedriegen. Hetzij , jdat 
hij gedurende 4e rei», ««"* 
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wonderlijke verhalen, de on
wetendheid van den slaaf* 
die hein vergezelde, verblind 
had, hetzij , dat hij hem 
Verleid had , door hem eene 
belooning te beloven, hield 
deze niet op de wondertèe-
kenen té verhalen die God 
bewerkt had, gedurende zij» 
ne reis ten gunste van MA^ 
IIOMED. De bedrieger terug 
gekeerd, vertoonde zich bij 
KHADVDJAH, te midden van 
twéé engelen, die hem met 
hunne vleugelen bedekten, 
om hem te bevrijden van de 
hitte van den dag. KHA-
DYOJAH deed van het platte 
dak van haar pateis , dit 
wonder aan twee vrouwen, 
die zich met haar bevonden, 
opmerken, en bewees van 
dien tijd af, aan MAHOMED 
eeneh eerbied , dengenen 
waardig, dien zij den afge
vaardigde van God noemde. 
Niettegenstaande dezen eer
bied, bediende zij zich na 
verloop van twee maanden, 
van denzelfden<slaaf, om 
aan MAHOMED hare begeerte 
te kennen te geven, om zijne 
vrouw te zijn. Het antwoord 
van den zaakvoerder kon haaf 
niet dan gunstig wezen; in-
tusschen zond zij heni eene 
tweede boodschap, met een 
geschrift, inhoudende deze 
woorden: Trouw mij. De 
«ag van de bruiloft werd 
hepaald. ABou-THar,EBkwam 
H) KHADYÖJAH , gevolgd door 
«e hoofden van den stam der 
Choraïchiten; hij vereenigde 
E,J»en neef met'KIUDSDIAH, 
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die tot huwelijksgift twintig 
Wijfjes-kameelen verkreeg. 
Zij was de eerste vröuwvan 
MAHOMED; zoo lang als zij 
leefde trouwde hij er geene 
andere, rjij Verwekte in dit 
huwelijk Ook zonen, die 
jeugdig stierven , en vier 
dochters, waarvan de oudste 
FATIMËH,, gunstelinge van 
MAHOMED , nog onder de Mu
zelmannen in eerbied staat. 

.KHADÏDJAH was het , die de 
gewaande goddelijke zending 
van MAHOMED in omloop 
bragt: zij verhaalde aan hare 
vrienden, bloedverwantenen 
aan den geheelen stam, de 
gesprekken, welke zij zeide 
gehoord te hebben, tusschen 
den engel GABRiëi. en MA-
HOMED, en voornamelijk die, 
waarin de engel-bewaarder 
hem had gezegd: Gij zijt 
de profeet van deze natie» 
Op een en morgen bij het 
verlaten van het huwelijks» 
bed, leidde MAHOMED KHA-
BYDJAH haar eene fontein, 
die hij had laten uitsprin
gen, door de aar,ne met zij
nen voet te trappen, en, na 
er zich gereinigd te hebben, 
deed zij staande haar gebed, 
knielde tweemaal neder,naar 
het voorbeeld van MAHOMED, 
die alzoo de later in gebruik 
gebragte afwassebingen door 
de Muzelmannen met dezelf
de plegtigheden onderhou
den, instelde. Zij beschou
wen KHADÏDJAH als hunne 
moeder, halen haar aan ate 
een voorbeeld der echtge-
nooten, en aanbidden baar 
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in hunne dringendste nooden. 
Zij overleed in 628 van onze 
tijdrekening, in den ouder» 
dom van 64 jaren, na eene 
vereenigingvan vier en twin
tig en een halfjaar. MA-
HOMED was altoen vijftig ja
ren, en had zijne valsche 
leert bijna in geheel het 
Oosten weten te verspreiden , 
en minder door zijne valsche 
wonderen dan door het zwaard 
en het vuur ingang te doen 
vinden» Hij toonde altijd 
eene groote toegenegenheid 
veor zijne vrouw, en sprak 
er dikwijls over na haren 
dood , hetgeen den minnen-
njjd van zijne andere vrou
wen, en vooral van AÏCHAH 
verwekte, die hem eens zei», 
de: Diegenef weIke gijver
heft en die gif betreurt was 
weduwe en oud, en God 
heeft haar vervangen door 
eene jonge en maagdelijke 
vrouw t die u meer t/toet be
hagen. -«•••Neen-, antwoordde 
MAHOMBnnorschelijk,, KHA-
DYDJAH heeft in mij ge' 
loofd, toen alle menschen 
mij van lagentaal en las
teringen beschuldigden ; zij 
wa* edelmoedig jegens mij'f 
toeii iedereen mij vervolgde-
Om zijne erkentenis jegens 
KHADYWAH te bewijzen , 
plaatste MAHOMEB haar on
der de vier vrouwen, die 
hij uitverkorenen noemde, 
te weten: Acrr , de vrouw 
v»n PHARAO ; MARGAM , doch
ter van OMRAN en zuster 
«an MOZBS ; KHADYDJAH , 
dochter v«n KHOWAÏMSD en 

FATIMEH, dochter van; MA-
HOMED. Om nog meer den 
eerbied zijner aanhangers je
gens zijne vrouvv te vermeer
deren, maakte bij hundieis, 
dat, eenigen tijd voor dat 
zij gestorven was, de engel 
GABRtëii gekomen was, en 
hetin zeide: Wijl KHADYB' 
JATI « heeft verrijkt met 
al'haregoederen, toen gij 
in armoede waart, zoo groet 
haar van wege God en van 
mij,. en kondig haar aam 
dat men haar een paleis 
vervaardigt *»•' den Hemel 
gebouwd t en waar zij noch 
smartetï, noch kommer zal, 
ondervinden* Uit hetgene 
wij gezegd hebben , kan men 
ligteüjk affeiden, dat de on
gerijmde secte, welke zoo 
vele millioenen menseben, 
in drie werelddëélen volgen, 
haar begin aan mijmeringen 
en aan valsche verhalen van 
eehen slaaf, en aan de ge-
veinsdheid of aan de Jigt' 
geloovigbéid van eene ver-
liefde vrouw, in dengenen, 
dien zij als een afgezant des 
hemels, aan een b.jgeloovig 
en dom volk voorstelde, te 
danken heeft. 

KHANG-HI. - Zie KANO* 

B I . 

*KHiAN.LpNG,inbetSir 
neesch ^melscke ^esoUr, 
mingi keizer van bm* K\ 
boren in 1711; f--™J£ 
dood van zijnen vader VopNG, 
TCHING, beklom htf ]a llói 
dm troon, «n toonde ^°» 
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dadelijk een yriend van regt. 
Hij gaf de vrijheid aan vele 
prinsen zijner familie weder, 
die in het begin der rege
ring van zijnen voorganger 
in hechtenis waren genomen. 
Maar hij verduisterde deze 
schoone daad door de wreede 
vervolgingen «die de Chris
tenen moesten verduren. Om 
de onéenigheden te eindi
gen, die tusschen twee Tar-
taarsche vorsten OAWADII en 

1
 AMOURSANAN ontstonden, viel 
hij in 1756 met een talrijk 
leger in hun land, en liet 
AMOURSANAN tot koning kroo-
nen; maar daar deze vorst, 
slechts als cijnsbaar vorst 
van Sina regeerde, sloeg hij 
aan het muiten, en werd 
overwinnaar door den afval 
der Tartaren, die in het 
leger der Sinezen dienden. 
Deze waren gelukkiger in 
hunnen tweeden krijgstogt, 
en AMOURSANAN door den ge
neraal TCHAÓIIEÏ geslagen, 
was genoodzaakt om naar 
Siberië te viugten, alwaar 
n« kort daarna aan de kin
derpokken overleed. Daar 
KBIAN-LOUNG hem niet le
vend in handen had kunnen 
bekomen, wilde hij ten min
ste zijn lijk hebben. Het 
«of van Rusland weigerde 
de uitlevering van hetzelve, 
e " bepaalde zich om het aan 
de afgevaardigden van den 
Keizer te doen vertoonen. 
P°t»r den val en den dood van 
AMOURSANAN, vergrootte Km» 
^N-LOUN6 zijn rijk metde uit-
gestrekte landen, behoorende II 

aari de Tartaren, eft met die 
door de Muzelmannen be
woond, en werd aldus mees* 
ter van een groot gedeelte van 
de binnenlanden van Azië» 
Trotsch op deze overwin
ning, ^herstelde KHIAN-LÖNG 
de oude plegtigheden, die 
men in het werk stelde, wan
neer de Sinesche legerben
den op de vijanden hadden 
gezegevierd. Mert rigtta 
tien mijlen vatt Pekin, en 
op den weg, langs welken 
de overwinnende veldheer 
moest trekken, een altaar 
op, aan de overwinning toe
gewijd, naast hetwelk zich 
eene prachtige tent bevond. 
De keizer, gevolgd door het 
geheele hof en door dé hoofd
officieren, steeg voor het al
taar uit , ging TCHAOHEÏ te 
gemoet, maakte hem een be
leefd compliment, dankte 
niet hem den Geest der over
winning , en geleidde ver
volgens den generaal naar 
zijne tent, en bood hem ei
genhandig een kop thee aan. 
De generaal wilde, volgens 
het hofgebruik, het kopje 
knielende aannemen; maar , 
de keizer verzette er zich 
tegen. Na deze plegtigheid 
hernam het gevolg zijoen 
optogt.' de generaal gedekt 
door zijnen helm en zijn har
nas, reed te paard, eene 
schrede voorden kei zee, die 
door zes mandarijnen, onder 
een prachtig vierkantig ge
hemelte gedragen werd. De 
dag, waarop de keizer z(jn 
vijftigste jaar (in 1761) h»-
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reikt had, wag er te PeMn 
een groot feest; zes jaren 
daarna was liet nog luister
rijker, tijdens de beroemde 
piegtigheid van den land
bouw, ' waarbij de ke ize r , 
gelijk men weet, om den ak
kerbouw aan te moedigen, 
eenen ploeg ment en eene 
voor maakt. Daar de Tur-
goten, eene Mongolische 
volksstam, aan de boorden 
van de Wofgct, en ten ge
tale van 300 duizend zielen , 
in 1767 niet meer onder de 
Russische heerschappij wil
den staan, kwamen zij vra
gen , om onder die van den 
keizer van Sina te komen. 
Deze gebeurtenis werd door 
de Sinezen als het geluk
kigste beschouwd; en bij de 
wederaanneming zijner oude 
onderdanen, vierde de kei
zer deze . dubbele gebeurte
n i s , wijl de Turgoten op 
denzelfden dag aankwamen, 
waarop men den 80.s*en ver
jaardag van de moeder des 
keizers vierde, door eene 
rede, die hij ïn het mand' 
chou zamenstelde, en die 
men in het Sineesch , in het 
Mongolisch en i n h e t ï i b e -
faansch vertaalde. Dit wel
sprekende stuk (*) werd op 
eenen steen gegraveerd, dien 
men in eenen tempel, toe-
gewij d aan Fo of Foë', en op 
eene verhevene zuil aan de 
oevers van d e n / / * , eene r i 

vier, die den' naam aan het 
land der Turgoten. geeft, 
plaatste, tiet overige van 
deze natie, 200 duizend zie
len uitmakende, kwam in 
het volgende jaar in Sïna, 
Deszelfs hoofd werd door 
KHÏAN-LOUNG aan het hof be
roepen, die hem met eer 
overlaadde. Eene andere ge
beurtenis , door de Sinezen 
mede als zeer roemrijk be« 
schouwd, was de beteugeling 
in 1777, der Miao-Tseu, 
eene natie van Tibetaahsche 
afkomst» en die op steile 
bergen woonden. De •Miao-
Tseu hadden menigvuldige 
geschillen met de Sinesche; 
officieren, aan hunne gren* 
zen in bezetting, hetwelk 
hun den naam van roover* 
deed geven. KHIAN-LONO 
wilde hen met geweld on
derwerpen , en zond hun den 
generaal AKHOÜI, die, m 
een en een half jaar slechts 
twaalf mijlen in deze ruwe 
bergen kon vooruit komen, 

waa r hij genoodzaakt wa« 
ieder oogenblik slag te le
veren. Daar het hem gelukt 
was, om de artillerie op de 
rotsen van MiaoTseu te 
brengen, namh<) de Goude» 
Beek, naam van hunne hoofd
stad, i n ; bemagtigde^ver
volgens liarai. eene ster '8 

vesting op klippen, f" l° 
dusverre onoverwinneJyK ge 

oordeeld. Terug gedreven 

vSL £?•}* doar P a t c r
 AMÏOT in liet Fransch *erta»M i *» ""'B 
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tot in hunne laatste verschan
singen, leverden de Miao» 

f seu,s mannen » vrouwen» 
kinderen, alle gewapen* 
den i ; hun laatste gevecht, 
werden overwonnen en bijna 
alle uitgeroeid.; De vorsten, 
de hoofden, de strijdbaren, 
die dit ongelukkig volk over
bleven;, werden te Pehin in 
kluisters igèvvorpeii, en op 
last van den keizer ten dood 
gebrast. Niet•'. tevreden niet 
dezen barbaarschen dood, én 
mefc eene even zoo bloedige 
overwinning, vierde hij"dèv 
zelve door eengézahgVdoor 
hem zelveh in Mandchousche 
verzen zamengesteld* Het 
schijnt, dat de Hemel KHIAS-
LONG over deze gruwelijke 
misdaad wilde straffen ;i'hij 
verloor in .weinig» lijds zijne 
Moeder, zijnen, eersten staats
dienaar ?;:een' man van eene 
groote Verdienste* en zijnen 
oudsten zoon, den erfprins, 
dien hijiteeder benlinde. On
danks zijnen hoogen ouder
dom, nam hij al dè kleinste 
plègtighèden- der Sinezen 
waar, en hij vorderde^ de 
uitoefening derzelve van'Zij* 
«e onderdanen. Toen zijne 
zwakheden hem aan zij rt huis 
kluisterden; en hij diepleg-
tigheden niet kon waarne
men, verontschuldigde hij er 
*ich over» door openbare ver* 
dedigschriften. Hij behan
delde de staatszaken met 
dfnzülfden ijver, en ofschoon 
ni,j tachtig jaren oud was, 
Stond hij voor zonsopgang ,^ 

XHLDEEia. F 

of zelfs in den nacht op,» 
ölta gehoor, te geven, of om 
raad met zijne Staatsdienaren 
te houden. Een zoo werk
zaam lèvèn in eenen vorst 
en een' grijsaard zoo hoog be
jaard , bewonderde de vreemd-
de gezanten en de missiona
rissen, die bij hem kwa
men; want, die vaders waren 
bij den keizer:weder in gei» 
nade gekomen, die de Chris
tenen op nieuw duldde* 
In den; loop van zijne rege
ring , bezocht hij zes masfl 
de uitgestrekte zuidelijke 
provinciën^ \'an zijn rijk; eny 
bij ide gelegenheid van zij
nen verjaardag of dien van 
zijne moeder, verleende hij 
vijf maal de algemeenekwijt
schelding van alle belastin
gen, die men in goud of zilver 
betaalde; en drie maal dien 
der regten, welke men in 
natuurlijke Voortbrengselen 
betaalde; zonder deafsJageri 
aan verschillende provinciën 
gedaan, nóch de hulp aan do 
armen > in vele dut zenden on
een goud en zilver bestaande, 
te rekenen. Hij liet dijken 
maken om de-zée te bedwin
gen, deed den loop van groo
te rivieren de Hoatt'go en 
de Riang regelen. KaïXtt» 
I40NG, handhaafde eenen 
langen vrede in zijne sta
ten , die hij door snelle ver
overingen vergrootte. Hij 
wist den hoogmoed der groot
ten te beteugelen, en zijne 
regering werd door de ge* 
zanten , AiebemGroot-Brit-

' f • - . ' • • • • • ' . • • . • • • 
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ianniv «n Holland zonden 
beroemd. Zijn karakter was 
(standvastig, zijn geest door* 
dringend; hij schepte er be
hagen in , om aan den ge-
ringste zijner onderdanen regt 
te doen wedervaren. Deze 
hoedanigheden werden echr 
terdoorzijnegevveJdige maat
regels 'tegen de;Christenen 
bez walkt;(maatregels diehij 
echter in het vervolg scheen 
.af te keuren)» en door het 
bloed der ongelukkige Mi* 
JIO-TSJEÜ, dat hij deed ver
gieten. Hij had gewenscht» 
om eene even zoo lange re
gering als die -van zijnen 
grootvader KHAN-HJ- te ge
nieten, en had igezworen , 
om afstand te doen, wanneer 
hij dit tijdstip zou bereikt 
hebben : hij hield woord , 
.en, den 8'Februarij 1796, 
gaf hij de kroon over aan 
zijnen zoon, en onttrok zich 

'aan alle staatszaken. KHIANG-
LONG leefde nog driejaren » 
en overleed -den 7 Februarij 
1799, in den ouderdom van 

.87 jaren , na eene regering 
van 64 jaren. Hij was een 
geleerde | een letterkundige 
en een dichter. Hij heeft 
vele onder de Sinezen zeer 
geachte werken nagelaten, 
zoo als de Geschiedenis van 
de overwinning van het ko* 
nittgrtj'A Olet.—, (1755). De 
volksverhuizing der Turgo-
ten» — De onderwerping 
der MIAO-TSEV , een stuk in 
dichtmaat, en een ander 
dichtstuk over de thee. 
Deze drie stukken door pa

ter 'AMYQT; (4e: twee eerste 
in zijne Verhandelingen over 
de Sinezen, Je deel ^ en het 3* 
afzopderlijk; in het Frahsch 
vertaald , werden op steenen 
gegraveerd op last van den 
keizer, en, op gedenkteke
nen geplaatst, die bij deed 
oprigten, oi« de meikwaar-
dige gebeurtenissen van zij
ne regering te vereeuwigen. 
Hij. vervaardigde daaren- > 
boven een lofdicht op da 
Stad MouAdént dat VOLTAI-
TE in eenen brief, aan Km-
ANG-LONG opgedragen, prees. 
•-*• 2,.° Een Aort begrip van 
dè geschieden»der• Mings, 
—., Eene Verzameling in 100 
4.eelén Va^noude en nieuwe Si
nesche gedenkstukken, met 
verklaringen, ontworpen door 
den keizer en andere Sine
sche geleerden en .kunste
naars. Eene keuze van de 
beste stukken der Sinesche 
letterkunde, die * in 1787, 
süeer gevorderd was, en die 

Jn het geheel 180.000.dee- / 
Jen irtoest bevatten. Eene / 
prachtige uitgave van Ï H O -
IWG-KIAN-KAN^MOU m het 
Sineesch» Eene naaüwkeuri-
ge bewerkte ititgaveMaa den 
Spiegel, dat is te zeggen, 
vaH een volledig woorden
boek der Mantcbousche en 
Sinesche Woorden met eenen 
index en een bijvoegsel; *»t 
de .door den keizer zelfnieuW 
uitgevondene woorden beyfct» 
om de nieuwe denkbeelden 
die de Tartaren, in de boe
ken en in den handel met 
de Sinezen hebben veric«* 
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geh 'u i t . t e . drukken: déze 
woorden; zïjm in het Mant-
«ihou mët dêivertaljng in het 
Sineesch,; Niet alleen de in-
boorlingen , maar zelfs de 
vreemdelingen bewonderden 
de groote talenten van Km-
ANG-ijONti: degenen die hém 
gekeild hebben, zwaaijen hem 
den egfpotsten lof toe, en 
men vindt aan het hoofd der 
gedenkschriften over de Si* 
nezen , en onder het af beeld-
sel van den keizer, eenige 
door de missionnarissen za-
mengestelde dichtregels» Pa
terAMVOT;, heeft het lof 
dicht van Moukden, ook in 
het Fransch vertaald, en deze 
vertaling is in ; 1770, met 
aanteekeningen in het licht 
verschenen , bevattende on
der andere, twee en dertig 
soorten van. Sinesche letter-; 
teekens, hetgeen daarenbo
ven de eenige rijkdom van 
deze taal bewijst, waarvan 
de onvolledigste kennis het 
geheel e leven van den mensch 
en de studiën, en de naar
stige vlijt van eenen geleer
de vordert. 

KHU,KOF of Hii*cop(de prins 
ANOREAS JACOVI.EWITSCH), 
een Russisch geschiedschrij* 
ver, afgezant in Zweden, 
werd er gevangen gehouden, 
toen in 1700 PBTBB-I . den 
oorlog tegen KAREII XII* be
gon. Hij trachtte deverve-
Hng te verdrijven, door ge
durende zijne gevangenschap 
eene Beknopte Ge*chiedeni* 

Vdn, Rusland te schrijven , 
eindigende niet den slag van 
PliUawa, Dit werkje wordt' 
bij dè Russen zeer op prfls 
gesteld, en is in 1770, te 
Moskou in 8.vo gedrukt. Hij 
overleed in 1718, in de ge
vangenis van Vesteras, toen 
hij op het punt stond, om 
zijne vrijheid te bekomen, 

KHÜNRATH» -r» Zi# KUN-
R A T H . » ' • . : ; • . ' : • . 

KIDDER (RICHABD), te £«ƒ«• 
folk geboren, eerst predikant 
te Londen, deken van Pe-
tersborough, vervolgens bis
schop van Bath en Wel* * 
werd met zijne vrouw in zijn 
bed verpletterd, door het 
nedervallen van eenen schoor
steen , die den 26 November 
1703, door eenen geweldigen 
storm werd omvergeworpen. 
Deze prelaat was diep er
varen in de Hebreeuwsche 
en Aabbijnsche letterkunde. 
Men heeft hem te danken: 
1,° Een geleerd Commetis 
tarinm, op de Boeken van 
MOZES, met eenige Brieven 
tegen JOANNES I-B CLERC, 
1694, 2 dl.n in.8.vo — Een 
Bewijs van de komst det 
MESSIAS, 3 dl» ïn S.vo, 
1684 r - 1700. — 3.° (?<?-
tchilschriften. — 4.° Zede-
kundige Boeken. — 5.° Leer-
reden» 

KIENMBS'G. — Zie KHIAN-

LON». 

F f 2 
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; " IClEKINGS ( A L E X A N D Ë B ) , 
«en landschapschilder, in 
1590 te Utrecht geboren, 

: overleden in "1640, heeft de 
natuur met eene zeldzame en 
angstvallige naau'wkeurig-
héid nagebootst. Zijne schil* 
der ij en zijn volkomen afge
werkt; Hij legde er zich 
vöómatnëlijk op toé, om de 
schors en zelfs de kleinste ve
zels der boomen voor te stel
len. Hij werkte gewoonlijk 
niet POELENBURG, die de beel
den zijner stukken schilderde. 

KlMAAN, KlLIAN, of VAN 
KIELYCORNEUUS) , een werk
zame geleerde, te Duffel, 
bij Mechelen, voor het mid
den der 16 e eeuw geboren, 
én hoog bejaard, in 1607 
overleden, was gedurende 
50 jaren Corrector der Plan* 
tijrische Boekdnikkerij, die » 
een gedeelte van haren roem, II 
Aan zijne angstvallige naauw-
keurigheid te danken had. 
Er bestaat van hem'.l." Elt/* 
'mologicon UhgiiüSteutoniccBi 
Antwerpen, f588, in 8.v° 
Dit is een Vlaamsen - La-
tfjrisch Woordenboek, het 
«enige, /hetwelk zorgvuldig 
geschreven i s ; JUSTUS Lip» 
sius spreekt met lof over 
hetzelve. De schrijver ver
gelijkt in hetzelve de teiito-
nische woorden, met die 
der ItaJiaansche, Fransche, 
Spaansehe, Engelsche, Griek-
f ^ e en Latijnsche talen, 
welke eenige overeenkomst 
hebben, ten einde de woord
grondingen derzelve te ont-

K I I»» 

dekkert. [GERARDVAN HAS
SELT (zie dat artikel) beeft 
er in 1777, onder den titel 
van JVedefduittichWoordén* 
hoek' van El LIAAS, eene 
nieuwe uitgave met' belang» 
rijke vermeerderingen veï* 
rij k t , van geleverd , UlrècAti 
2 dl.fl in 4to]«•-*-• 2/? Eene 
Verzameling in het JVeder* 
düitscb van de MeiAoriën van 
CoMMWES. •^•3.°SotitiidOi 
Hve Vitd}i f&minarnm anu* 
choretarum, cartnine e/egi-
aco ëxplanal&i infol. Öit 
is eene verzameling van pla* 
t e n , met eèn vierregelig 
versje aan den voet van elke 
derzelve. Hij heeft eenaan
tal Latijnsche puntdichten 
vervaardigd; een der geluk
kigste is eene Verdediging, 
der drukproeven-verbeteraars 
tegen de schrijvers,mch v i t»dê 

hetzelve in het TAeatrum 
vitte hnmana van BÉYER-
LINCK, 7.e deel. 4 ' " / / ' 

KiMAN ( JACOBÜS) , te Praag, 
den 14 Februanj 1714 ge
boren; begaf zich in 1731 
te Krakau onder de Jesui-
ten , en maakte groote vor
deringen in de natflur- en 
meetkunde. De werken, wel
ke hij heeft nagelalen, voor
onderstellen de bekwaamhe. 
den der KIRCHERS, «er 
SCHOTTS, der Bo>ANN«s en 
der BoscowiCHs; «Ie v00t' 
naamste zijn: | . ° Caitta er* 
ficien* motu* attrorum eX' 
priticipiit pyrotechnictBn<*m 

turali», mef platen, üant» 
zig, 1769, in I2.«° — * 
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Prodratpvt phyiica~a»lrono* « 
tnicus phyrotechtlicil tystfi* 
ma Ut vort jamt * Dantzig, 
1770, in &vo Men kan niet 
ontkennen, dat er in deze 
werken systematische, en in
dien men wï\,paradoxe denk» 

.beelden • voorkomen, maar er 
straalt ook vele studie en 
genie, in- door. De nieuwe 
hypothesis over de oorzaak 
van do beweging der sterren , 
is ten minste voldoende, om 
het vertrouwen te verzwak
ken, hetwelk men aan de 
overige heeft kunnen geven. 
Hij- heeft daarenboven nog 
geschreven: Ars demittendi 
te ab altOf Navis horologia 

• Solaris, Sfatfita Memnonis, 
sibilo iolem salntans; maar 
de*e in handschrift gebleven 
werken, zijn verloren , ge
raakt, Na ' de vernietiging 
der maatschappij , nam hij 
zijnen intrek bjf een en edel
man te Kaunitt, alwaar hij 

• in 1774 overleden is . 

KIMGHI(DAVID), een Spaan-
sche rabbijn, in 1240 over
leden,. Werd in 1232 tot 
scheidsman benoemd, in'het 
geschil tusschen de synago
gen van Spanje en frank
rijk, over de Maimonidesche 
boeken ontstaan. Hij i s , on
der al de Joodscbo taaiken
ners, diegene, welke met 
JUOAS GiuUG, het meeste 
gevolgd i s , zelfs onder de 
Christenen, welke hunne 
woordenboeken en bijbelver-
d i n g e n , bfina enkel vol-

K I M . ,485 

gen» de werken van deren 
geleerden rabbijn hebben ver
vaardigd. Men acht voor
namelijk zijne methode, de 
zuiverheid, sierlijkheid en 
kracht van zijnen stijl: do 
nieuwere Joden verkiezen 
hem boven alle andere taal
kundigen. Hij heeft-zich 
door verschillende werken 
beroemd gemaakt: 1 ° Eene 
Hebreeuwsche Spraakkunst, 
getiteld Michlol, dat is Vol-
maakt heid, Venetië, 1545, 
in 8.vo; Leijden, 163,1. in 
12.m<> Het is deze spraak
kunst , die tot voorbeeld, vfin 
al de Hebreeuwsche spraak
kunsten heeft gediend .— 
2«° Eene verzameling van 
Hebreeuwsche WorletwQor* 
den, 1555, in 8.vo, of in 
fol. zonder jaartal. — 3.» 
/Motionarium talmudicum, 
Venetië, 1506, in fol. — 
4.° Commentariën op de PsaK 
men, de profeten, en de 
meeste der overige boeken 
van het Oude Testament, 
gedrukt, ten minste het aan-
merkelijkste gedeelte, i nde 
de groöte Bijbels van Vene
tië en Bazel. Men heeft er 
echter zijne Commentariën 
op de Psalmen niet in ge
plaatst, welke afzonderlijk 
in DuitscAland gedrukt *ijn„ 
Don JANUABIÜS, een Bene-
diktijner van den heiligen 
MACRO»-,' heeft er in 1669, 
eene Latijnsche vertaling, 
in 4<t0 van geleverd. Deze 
Commentariè'n, zoowel als 
al de overig» van dien li<?« 

! • : ! 
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roemden Rabbijn, zijn het 
beste en redelijkste van al 
hetgene, wat de Joden over 
de H. Schrift hebben voort-
gebragt. [DAVID KIMCHI was 
de zoon van JOZEF", en de 
broeder van MOZKS, beide 
kundige Joodsche leeraars. 
Men noemt onder anderen 
werken van den eerste. een 
Commentarium op JEREiai-
ASt en van de*ft tweede, 
Deliciee anima. Mèn is van 
gevoelen, dat de vader en 
de beide zonen, te JVarbón-
ne, alwaar zij zich geves
tigd hadden, overleden zijn]. 

KING (JÖANNES), te Warn-
hall, in Engeland, geboren, 
werd kapellaan der koningin 
EMZABETH , hofprediker van 
koning JACOBUS, deken der 
CHRISTUS kerk te Oxford, 
en eindelijk bisschop te Lon
den. Hij overleed i n 1 6 2 1 , 
na verscheiden werken in het 
licht te hebben gegeven, on
der welke men onderscheidt, 
«ijne Commentariën op JO
NAS , en zijne Leerreden, 

KING (HENDRIK), zoon van 
den voorgaande / te Wam-
hall, in 1591 geboren, en 
in 1669 overleden, bisschop 
van Ckichester, liet ver» 
scheiden werken in het En-" 
gelsch en in het Latijn, in 
onrijm en in dichtmaat n a ; 
de beste zijn: Leerreden, 
«ene Verklaring van het 
bebed des Heeren, en een e 
Vertaling (in het Engelsen) 
der Ptaltnen. f 

KING ( W I I A I A M ) , te An-
v trim in Ierland i in11650, 
geboren, nam lessen in de 

-wijsbegeerte en geschiedenis 
onder den beroemden DÖD-
WE£. PARKER, aartsbisschop 
vari Toam (Welke stoel naar 
Gallotóai - is verplaatst), 
verschafte hem verscheiden 
bedieningen , en eindelijk in 
1688 hét dekenscbap van 
Dublin. -KING , ontrouw aan 
koning JACOBÜS, zijnen wet
tigen Vorjst, legde openlij k 
zijne verkleefdheid aan den 
prins, van Oranje aan V/en 
dag. Hij werd gevangen ge
nomen; maar toen dé schoon
zoon den schoonvader had 
onttroond, viel hem tot prijs 
zijnet ontrouw het bisdom 
Derby, en later het aarts-
bisdom tiublin ten deel. Hij 
overleed in 1729, zonder 
ooit in den echt te hebben 
willen treden. Zijne werken 
zijn: I.° Staat der Protes
tanten van Ierland, onder 
het bestuur van koning JA-
COBVS; eert werk door-**. 
BORNET geprezen , maar het
welk de heer LEsme, bis
schop van iïo*>, bondig we-
derlegd heeft. - 2.° Ter-
handeling over de mfi»cheltj-
ke uitvindingen in dei»oas-
dienst, dikwerf herdrukt.--
3.° Verhandeling over den 
oorsprong dei kwaadt, m 
het Latijn, en door EDMOND 
LAVV, in het Engelsch ver
taald, 1731, in4. toenl74-» 
2 dl.n in 8.vo De vertaler 

heeft zijne overzetting » « 
breedvoerige aanteekeniuge" 
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yérineerdérd," in WelÉe hij 
de .tegenwerpingen, welke 
BAYLB- en LEIBNITZ, tegen 
deze Verhandeling gemaakt 
hadden, wilde wederleggen. 
*— 4.p •Twïsisokri/len. — 5.° 
Leer f eden', enz. * 

KING. —• Zie CHING. 

KINÖ (WiiiMAM), een En-
gelsche regtsgeleerde, uit 
eene beroemde familie ge
sproten. De koningin ANNA 
benoemde hem tot haren se
cretaris, en hij vergezelde 
•den graaf PEMBROKE naar Jer-
laniL Hij zon zich hebben 
kunnen verrijken door dé ge-
wigtige posten, Welke hij 
in dat land bekleedde; maar 
hij verkoos liever naar En
geland terug te keeren, om 
de wetenschappen en de let
terkunde te beoefenen. De 
studie verzwakte zijne na
tuurlijke vrolijkheid niet. Hij 
schepte er vermaak in, om 
kwinkslagen aan te hoören 
en voor te dragen, en Werd 
voor éénen uitmuntenden reg
ier gehouden. Hij overleed 
in 1712, en werd in de ab
dij van Westmunster begra
ven. Men heeft van hem een 
aantal schriften in het En
gelsen vol geestige gezeg
den. Zijne Aanmerkingen o? 
het werk van MoiiEswöRTH > 
over Denemarken, werden 
zeer gunstig onthaaldj de
zelve zijn ook in hel Fransch 
vertaald. 

F i 

KING- (PETRAS) , itó jftfc* 
cester* in Devonshire, in 
1669 geboren ; was 'de- leer* 
ling en ; Vriend̂  van LoCKÈ̂  
die bêm ide' helft -zijner bi* 
bliötheek naliet. 'Zijne vor
deringen in fe beoefening 
der wetten en zijne verdien» 
Sten, verhieven hem tot ver
scheiden' waardigheden , en 
eindelijk tot die van groot" 
kanselier van Engeland. ÜQ 
overleed geheel verlamd, 'té 
Ockam, in 1734, na twea 
in het Engelsch geschreven 
werken in het licht te heb
ben gegeven, waarin deregt* 
zinnige Critici vele onnaauw-
keurigheden aantreffen. I.* 
Nasporingen óver den re* 
gel, de tueht en de èën* 
heid der'godsdienst, 'ih de 
oorspronkelijke kerk, gedu
rende de drie eerste eeuwen 
in 8.VO— 2.° Geschiedenis 
van het Symlolüm derApos* 
telen, met critisoke aan
merkingen , over de verschil' 
lende artikelen vanhetzelve. 

KING (JOANNES Ghm)", e»n 
anglikaansche 'godgeleerdef 
in 1731» in hét graafschap 
Norfolk geboren, volbragt 
zijne studiën in het collegia 
Cajur, aan de universiteit 
van Cambridge, en ontving 
er de» doctoralen hoed. HjJ 
was een bekwame penning-
kundige en ervaren in deoud-
heden. De keizerin van Rut" 
land vertrouwde hem hetöp-
gigt van haar kabinet van 
gedenkpenningen :m. Hij 

4 
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heeft verscheiden belangrij
ke werken "nagelaten , onder 
welke men onderscheidt: 1»° 
(gebruiken en plegtigheden 
der Orieksehe kerk -, bevat-
jtende eene verklaring harer 
leer, har er godsdienstoefe
ningen en harer tttcht. — 
2.° Aanmerkingen over het 
luchlgestel van Rusland en 
der overige Noordsche ge
westen , met een gezigt van 
dè in de nabijheid van Pe
tersburg liggende hergen. — 
3 " Aanmerkingen op de Bar* 
lerini-vaas. Hij overleed in 
1787. , ' 

met 5 schepen van 40 stuk
ken ,f en eenige kleine vaar* 
tulgen, opde Tuirksche vloot, 
uit 13 Jinieschepén, en on» 
derscheidene kleirje vaartui
gen bestaande, behaalde. In 
dit gevecht,hetwelk hem zoo 
zeer tot eer verstrekte, be
proefde hij eerie nieuwe orde 
van slaglevering, welke later 
door bijna de geheelè Europe-
Sche marine werd aarigeno-
inen. Door eene Memorie over 
de vrije Scheepvaart op de 
Zwarte Zee, die hij zelf aan 
CATHARINA overhandigde, 
maakte bij zich bij deïegroó-
te vorstin, als èenen bekwa
men staalkundige bekend, 
ook overlaadde zij hein met 
eerbewijzen. Desniettegen
staande'keerde: hij in 1776, 
naar zijn vaderland terug. 
Hier Werd hem den gewig-
tigen last opgedragen, om 
met den keizer van Maroe-
co, die met de Vereenigde 
Nederlanden in oorlog was, 
den vrede te sluiten, waar
in hij ook volkomen slaag
de, in den voor de Holland-
sche marine zoo roem vollen 
zeeslag van Doggersbank (5 
Augustus 1781), had KiKs-
BERGEN van den oppervloot-
voogd ZOUTMAN , het bevel 
over een smaldèel van 7 oor
logsschepen ontvangen, Hij 
zelf bevond zich op het linie
schip van 74 stukken, de 
Admiraal-generaal, en droeg 
grootelijks bij tot de over
winning der overmagtigo 
Engelsche vloot, onder den 
admiraal PARKBR. Tot erken-

- -f KINSBERGEN (JAN HEN-
BRIK VAN), den 1 Mei 1735 
te Doesburg geboren , doch 
verliet die stad weldra, om 
met zijne ouders te Elburg 
te gaan wonen. Reeds in 
?pn negende jaar trad hij in 
«Hénst bij de landmagt," uit 
Welke hij in zijn. 14 jaar 
verkoos, om in dezeedienst 
overtegaan, waarin hij alle 
graden, van dien van adel
borst af tot dien tfan luite
nant admiraal toe, doorliep. 
Met toestemming van'slands-
hestuur, ging hij in 1767, 
hij den uitgebarsten oorlog 
met de Turken, ïn. Russi
sche dienstover, en bekleed
de daarin, ZOo te land als 
ter zee onderscheidene ran
gen. KINSBERGEN bezat het 
^«komen vertrouwen van GA-
JHARWA H , , e n beantwoord
de aan .hetzelve, door de 
roemrijke overwinning, wel-
K o »Ö in de Zwarte Zee, 
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têhis dezer diensten werd 
hij , :van wege den staat met 
eenen gouden eerepenning 
beschonken, en tot schout* 
bij-nacht benoemd. . Na den 
vrede te Parijs, in 1783, 
stelde de keizerin van Hut-
land en de koning van Der 
liemurken alles in het werk» 
«m KINSBEBGKN te bewegen, 
in hunne dienst te treden; 
hij Wees echter alle aanzoe* 
ken van de hand. In den 
'oorlog uit de Fransche om
wenteling ontsproten, was 
hij zijn vaderland, voorna
melijk in de veldtogten van' 
1793 en 1794 van hethoog* 
ste nut. Na den ongelukki-
gen veldtogt van 1795, én 
de plaats gehad hebbende om
wenteling , werd KINSBER-
GEN buiten dienst gesteld , 
en wees van dit. tijdstip af 
al de schitterende aanbiedin
gen van de hand , die hem 
door de elkander afwisse
lende besturen des lands ge
daan werden. Ook aan den 
raadpensionaris SCHIMME^I 
PENNINCK, die in persoonlij
ke vriendschapsbetrekking 
«iet. hem stond, gelukte het 
niet, hen» aan zijne geluk
kige vergetenheïd , die hij 
der wetenschappen, derlahd-
huishoudkunde en der volks
opvoeding toewijdde, te ont
trekken. Eerst koning LODE-
WHK slaagde er in , om hem 
tot het aannemen van eeni-

. gen post over te halen. De-
se vorst benoemde hem ach
tervolgen» tot deszelfs eer-
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sten kamerheer honorair; tót 
maarschalk van het rijk} tot 
staatsraad in buitengewone 
dienst (afdeeling marine); tot 
groot-kruis van de orde der 
unie , lid van het comité 
centraal van het zeewezen, 
en tot graaf vanïhet kanïnjr-
rijk met'den titel yangrajïf 
van Doggersbank. Gedureh-
de de regering van dezWi 
vorst, heeft hij onderschei
dene ontwerpen en venodi 
•gen, betrekkelijk de mari
ne vervaardigd en overge
legd , waarvan hij dan ook eii 
genhandige betuigingen Van 
erkentenis van koning LotiË-
WIJK heeft ontvangen» zijnde 
dit ook de eenige belooning 
voor al zijne pogingen in dat 
tijdvak , wijl bij onder het 
bestuur van dien vorst, zoo 
wei als onder dat van NA
POLEON » die hem tot rijks-
graaf en senateur benoemde, 
al de aan zijne aanzienlijke 
posten verbondene trakte
menten, beleefdelijk van de 
hand wees. VAN KINSBER-
GEN maakte een edelmoedig 
gebrutk van de aanzienlijke 
middelen, waarmede hij be
deeld was. Onderscheidene 
gestichten en maa<schappijen 
van ons vaderland hebben 
daarvan de doorslaandete be
wijzen ontvangen , en ze
genen zijoen naam. De 
venen »y««"» .... 
stad Elburg voornamelijk, 
alwaar bij de eerste jaren 
zijner jeugd doorbragt het.ft 
aan zijne edelmoedigheid een 

Intimnt van ondermj* «• 
f 5 

"ril 

\ 
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, danken .hetwelk met' roem 
bekend is, en lot welks in-
standhouding aanzienlijke 
fondsen door hém zijn vast» 
gesteld. De laatste jaren 
ótijnslevens rbragt' hij door 
te Apeldoorn, een dorp in 
Gelderland, op een buiten*' 
goed, genaamd Welgelegen, 
alwaar hij den '27 Mei 1819 
overleden is. * De voornaam
ste zijner menigvuldige na-
gelatene werken zijn: l.° 
Orders enlinrtructien, be-
treffende de krijgsdienst ter 
Zee.—- 2° "Descheepsdienst, 
door den Jiddêr 'VAN ft/NS-
BERGEN, uitgegeven door C. 
A. VERHEUL. *- 3.°'Exer
citie met het geschut op het 
onder- en bovendek, door 
idem. •—• ;.<L° Zeemanshand-
boek, enz.y grootelijks ver» 
meerderd en verbeterd door 
den ridder VAN KIXSBER-

fCEJV. —- 5 ° De algemeene 
soheepsdienst, enz. door.den 
ridder VAN KTNSBERGEN,, 
uitgegeven door CA»VER
HEUL. — 6,° Grondbegin
selen van de zee'tactiek!, 
met een vervolg, door idem. 
Dit werk is op last van CA-
THABINA I I . , ten gebruike 
harer zeetnagt, in het Rus
sisch vertaald onuitgegeven. 
—• 7.° Het ffroote generale 
dag» en .nacht-seinboek, met 
pi. - j - 8.° De practicale 
teheeps • artillerie. — 9.0 

Nieuwe kaart van de Krim 
met derzelver beschryving. 
•*— 10.° Kaart van de zee 
van Marmera. .'w.-.tl.0 Be» 
*chrtjvittg mn a*en drchi» 

pel, enz. met eene nieuwe 
generale kaart; in 1792 in 
hetHoogd. vertaald,, en met 
aanmerkingen uitgegeven.— 
12." Korte inleiding voor 

„den oorlog ter zee, door den 
ridder VAN KINSBESGEN , 
•uitgegeven door A. MACKAT. 
— 13.° Practicale zeemans» 
leiddraad, voor eerstbegin-
mende zee- officieren, door 
den ridder VAN KINSBÉR-
GEN , uitgegeven door J. ff» 

Ï
VAN OLLENHAUSEN. -~ 14.° 
Over het aanleggen van zee» 
batterijen. — 15.° Plan tot 
het oprigten van een zee-
weduwenfonds, zonder kos
ten voor het land, — 16. 
Zeemans droomen. — IV» 
Over de éoodzakelijkheid, 
om een vast corps matrozen 
in dienst te houden. —18. 
Over. het aanleggen van ee
ne zee militaire akademie. 
enz. enz. VAN KINSBERGEN 
was lid van het groot-kruis 
van de Nederlandsche mili
taire Willems-arde; had van 
den koning der Nederlanden 
de titels van luitenanf-admi-
raal, en jonkheer bekomen, 
en was in de laatste hoeda-
nigheid lid van de ridder
schap van Gelderland* i>\l' 
ne krijgskundige bekwaam
heden; in de Russischedienst 
aan den dag gelegd, werden 
beloond met het, aan bui
tenlander» zoo zeldzaam ge
schonken lidmaatschap oef 

. Russische militaire orde van 
ST.GBOROE; hij ontving daar
enboven wpg het groot-kr,"s 

van de Russische orde van 
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S T . ANDREAS, van AI,BXAN
DER NEWSKY en van STE. AN
NA ; terwijl de koning van 
Denemarken zijne verdienste 
erkende, door hem het groot» 
kruis van de Deensche orde 
van, Dannebrog te schenken. 
Als geleerde was hij lid van 
onderscheidene, zoo in- als 
buireniandsche maatschappij
en van wetten schappen en 
•kunsten , met name van het 
koninklijk Nederlandsche in
stituut, van de Hollandsche 
maatschappij van wetenschap
pen tè Haarlem, van de ko
ninklijke ;>kademie van we
tenschappen te Berlijn, enz. 

KINSCHOT (HENDRIK VAN), 
een regtsgeleerde, in 1541, , 
liït eene aanzienlijke familie 
te Turnhout, in de.Belgi*; 
schè provincie Antwerpen], 
geboren, te Brussel in 1608 

•overleden, heeft in het licht 
gegeven Responsa sive con-
lilia jiirit, Leuvens 1633, 
in fol., welke vermeerderd 
zijn door zijnen zoon FRAN-
CISCUS VAN KINSCHOT, kan
selier van Brabttnd, den 3 
Mei 1654 overleden, Bttis-, 
* e / y I 6 5 3 . 

KINSCHOT ( GASPARD ) , te 
'*Gravenhage, ia 1622 ge
boren , legde zich met ijver 
toe op de schoone letteren 
en de règtsgeleerdheid. Hij 
Was een der afgevaardigden 
van de staten-generaal tot den 
Munsterschen vrede. H»J 
«verleed te 'sGravenhag*'" 
1649. Men heeft «to he n l 

hatijnsche gedióAfen , -in 4 
boeken verdeeld, 's Graven-
Aage, 1685", in 12.mo E r 

straalt vele verbeeldings
kracht, zuiverheid en sier
lijkheid in dezelve door. : 

KIPPING (HENDRIK), KIP-
PINGIUS, te Rostook gebo
ren, werd door wervers op» 
genomen, diehenvdwongen, 
om de wapens te dragen. In 
dit nieuwe beroep liet hij 
echter dé studiën niet varen. 
Op eenen zekeren tijd , dat 
hij te Stade, in het hertog
dom Bremen, op schildwacht 
stond , ontdekte hem de heer 
KRSKEIM, geheimraad des ko> 
nings van Zweden , terwijl 
hij in de eene hand een hoek 
(de werken van STATIUS) en 
in de andere zijne wapens 
hield; hij ondervraagde hem, 
ontdekte ligteiijk, dat hij een 
geletterde was, en benoem
de hem tot zijhen bibliothe
caris. Hij overleed in 1678, 
als onder-rector van het col-
legie van Bremen* Hij is 
door verscheiden werken be
kend. De voornaamste zijns 
1.° Bijlage tot de kerkelij
ke geschiedenis, door JOAN-
NES PAPPÜS. — 2,° Verhan
deling over de Romeimohe 
oudheden, heijden, 1713, 
in 8.vo, in het Latijn —3.° 
Verhandeling over de wer
ken dér Schepping-, Frank

fort, 1676, i" 4 to — 4.* 
Verscheiden Verhandelingen 
over het oude en nieuwe 
Testament enz, ~-:$?W$»-

. geerige verhandelingen over 
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het openbare regf,. 

K I P . : 

-;•"'•• KIPPIS (ANDREAS), een 
Engélsche, godgeleerde, in 
1725 te. Nottingham gebo
ren; volbragt zijne studiën, 
te Northampton, onder D.' 
DoDoniDGB, (Zie dat artikel). 
In 1746 werd hij predikant 
van Boston, in het graafschap 
Lincoln, en kwam ia 1750, in 
dezelfde betrekking * te Dor* 
kit/gin het graafschap Sustes. 
In 1753 was hij predikant 
eener congregatie Je West-
Munster, ' fctij hield zich te 
gelijkertijd.-rjnejt letterkundi? 
ge onderwerpen bezig, en 
werkte aan hetMonthlyma
gazine, In 1761, ondernam 

;hij een tijdschrift Library 
{Bibliotheek)genaamd. Wijl 
hij in zijne berekening hier
in niet slaagde, zoo aan
vaardde hij eenen post van 
hoogleeraar, aan eene hoo-
geschool, tot de opvoeding 
van jonge geestelijken be
stemd, welke niet tot de 
heerschende kerk behoorden. 
Men heeft van hem: l.° Ver-

; dêdiging der Protestantsche 
predikanten, welke niet tot 
de heerschende kerk behoo-
ren, ten opzigfe van hun 
laatste adres aan het par
lement, 1763, een werk, 
dat aanleiding gaf tot eene 
vriendschappelijke woorden-
wisselmg tusschen KIPPIS en 
«en leeraar TOCKER. — 2." 
£e.ne niéuwe Uitgave der 
«ritsche bibliotheek, 1777, 
waann hij * j j n e ge|eerdheid .1 
«w \*«» «lag legde, Tijf 1 

| deeleh van dit werk veerde» 
gedurende zijn leven in het 
licht gegeven , en, voor zijn 
overlijden had bij het groot
ste gedeelte van het zesde 
jn; gereedheid gebragt, [er 
hadden er 15 moeten zijn]. 
—~ 3.° Leven van den kapi
tein C00K, 1788, 1 deel in 

.4.» en'2 dl." in S.vo —•4.0 

Leven van doctor LARDNBB , 
hetwelk zich aan het hoofd 
zijner werken bevindt, waar* 
van KIPPIS , in 1788 „de uit
gave, in 11 dl.n, in 8.v° 
bezorgde* •— 5.° Geschiede
nis der vorderingen van de 
Wetenschappen en den smaak 
in Groot-Brittaniè',Ivoor het 
New aitnual'Register. —6.0; 

•Niéuwe Uitgaven van zes 
Verhandelingen, van JOHN 
PRINGLË, met het leven de* 
schrijvers, 1785, in S.vo —:. 
7.° Lessen en Verklaringen 
van het Nieuwe Testament, 
door L)B. DODDRIÖGE , met het 
Leven' des schrijvers ,1792. 
Men heeft daarenboven van : 
hem verscheiden andere wer
ken en Leerreden, [en eene 
aanmerkelijk vermeerderde 
2.e uitgave van de Biogra» 
phicd britanicb, 1778 i i--
1795, 15 dl.n in fol. een 
kostbaar weck]. De univer
siteit van Edinburgt liet 
hem, als eene hulde aan zij
ne zeldzame kunde de doe 
torale waardigheid aanbie
den. Hij was lid van de 
koninklijke maatschappij van 
Londen en van die der oud
heidkundigen* Hij was een 
door de zuiverheid en na>?lW',• 
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keurigheid des atijls beroem
de schrijver,> en niet minder 
Werkzaam dan geestig; waar 
ten opzigte van de godsdien
stige grondbeginselen was! 
hij éen verklaarde unitatis , 
en in déri hooggten4graada 
vrijdenkend. De schrijver.ofi 
uitgever van verscheiden zee,r; 
verspreide^ /werken zijnde., 
strooide hij er zijtte gêvoe-; 
lens in uit. Men' zegt, dat 
hij in de openbaring geloof» 
de;' het zou" moeijelijk, té 
zeggen zijn , 'in welkt punt:: 

hij nam noch" dé Drïèëen». 
heid, noch Ide' eeuwigheid 
der straffen , nóch Verschei* 
dén andere, »wezenlijk"i tot 
het Christendom behoorende 
leerstellingen aan. Hij heeft 
op geene geringe Wijze bij»; 
gedragen tot de vrijheid van; 
gevoelens v welke in; de An« 
giikaansche kerk zoo' zeer 
de overhand heeft genomen, 
én die meer dan ooit in de 
•Prótestantsche kerken ver*, 
schrikkelijke verwoestingen 
aanrigr. 'KIPPIS overleed te 
Weimunster, in 179Ó. •••••• 

Kiften (CHKtsfFRIÉD) , een' 
sterrekundigè van dé konink
lijke maatschappij van we
tenschappen te Berlijn, cor
respondent der akademiè van 
Part}'», te Guien, in 1694 
geboren , verwierf veel roem 
"an de sterreschouwplaatsen 
*an Dantzig en Berlijn, en 
Verleed in laatstgenoemde 
s,ad» in 1740. KIRCH , zoo- ,. 
w«l als WOLFP, schreef aan | 
de vaste sterren eene ei- « 

gene'beVégingiioe, en het 
is misschien Van deze bewe
ging, dat men eenige waar-; 

I schijnlijkhêden ' moet; aflei* 
.den, welke andere jsterre-
kundige» met andere oorza-

• ken hebben trachten overeen 
te brengend (_EIBCH heeft 

! nagelaten : :1;° Êen&VërAan* 
I deling over den loop van 
i MEHC"ÜRIVS om de zon, voor 
den 6 Mèt 1720.' '-* 2.° 0A-
tervtttibne» astronomica *«# 
lectiore*\^érlijh,\7'iO,m 
4èto '**. 3.° Memdriën ehz.1*. 
GOOEFRIDOS KIRCH, zijn va* 
der, en MARIA MARGARETWA; 
WINCKEIMANN, zijne moeder, 

' hadden zich door hunne ster-» 
rekundige waarnemingen be
roemd gemaakt. Deze fami
lie onderhield te dien einde 
bene briefwisseling in alle 
deelen van Europa. De wer
ken» welke van dezelve in 
dat vak nog bestaan, worden 
zéér op prijs gesteld. 
« • , . \ . ' • - . • . . • • • 

. KlRCHBR (AïriANASlüS), 
een beroemde Duitsche Je-
suit, een der werkzaamste 
en geleerdste mannen dier 
órdé< werd te Gey*, bij.Ful-
Ua in 1602 geboren , en be
gaf zich in f618, te Mentz 
onder de vaders dier maat
schappij. Hij onderwees de 
Wijsbegeerte en wiskunde te 
Wurzburg, toen de Zweden, 
door hunne wapens de rust 
stoorden, welke b|J genoot. 
Hij nam de wijk naar Frank' 
rijk, begaf zich naar Avig* 
non, en van daar naar üome, 
alwaar hij in 1680 overleg 

• • / : • : ' 

il.-
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Eeist toen hij ophield te le-
, veny rhïeld hij ook op te 

schrijven* f:' [H (j was ' a l - de-, 
wetenschappen, de;'natuur
kunde , nat ü u r ^ k s Ibis toriei: 
wijsbegeerte, wiskunde,god-
geleerdheid, oudheden.toon
kuns t , oude en levende ta-; 
leu* Jóörgelóópeh; zijne tal
rijke werken worden natuur
lijker, wijze; in, drie .kJasseö> 
verdeeld: l i° .WetèhsehapT 
pen ^natuur» en wiskunde;, 
2if,tajènènbieroglyphen; 3.u 

geschiedenis én oudheden^ 
De voornaamste ivoqrtbcang-
Selen zjjner werkzame en; 

vruchtbare pén,, Zijn i 1 ° Prtë-
lusioftes magnetico?, 1645»; 
in fol» — 2».° Art. magmtu* 
cis et umUree,. info)»Rome, 
1616,; pene: ^diepzinnige ett" 
even als de volgende, voor. 
zijnen tijd heldere optische 
verhandeling.- — 3 ° Primii 
iiië gnoaiwioitë catpptrica,, 
in 4.w.-r* 4»° Mtlsurgia unh, 
versalis, 1650, infol.2.dl.n 
«f— öii9 Obeljscus Pamphiliiis, 
Ï 6ö0 , in M- — 6.° Obelis-
cu* agyptiaouij, in fol. — 7»° 
(Eiipus agyptiaerts, Rome i 
1652 en 1653. Dit is de 
verklaring van een aantal 
hieroglyphen; eene verkla
ring zoodanig als men dezel
ve kan verwachten van eenen 
geleerde >s die somtijds eene 
geheel bjjzondere wijze van 
«en had; maar die échter 
in geleerdheid en in rede 
altijd gegrond was. Dit werk 
is zeldzaam. — 8.° I fer eX-
taticum, in 4 » . Dit is ee
ne denkbeeldig» reis door da 

^planeJj^Y^&^ejópjtërötB.ge-" 
; westen^ /dei Hemels. Men. 
, begrijpt Jigtelijk, dat; 4e 
'; schrijver <ejpris niets stel-
ji ligs; van, heeft kunnen zeg-
j getij,Mmr hij spreekt opee« 
i ne.'Wijze vol belangstelling 
: en geVoel; zijn stijl is sier-
| lijk,; zqiye.f, rijk, en;schijnt 
! zich. met de onderwerpenr 

met welke de schrijverden 
bezig houdt, te verheffen. 
Slechlg de dpor de meetkun
dige berekeningen en dor-
heden, verdroogdegenie kan 

i aan MAOLAÜBIN, de yersma-
; dénde hekelin& in de pen 

hébben gegeven, met welke, 
• hij dit werk onthaald heeft. 
' T - 9 ° Mun^uisnbterranenty , 
, Amsterdam, 1665 in fol. 2 
| dl," en 1678, in één deel; vol 

geleerde hasppringen , met 
sieHijkheid en belangstel-

. lihg ..' geschreven i men ont-
\' waart er eenige vooringeno-

menheden i n , in het stuk 
van natuurkunde, maar zulks 
waren die zijner eeuvtr.On* 
der een oneindig getal aan
merkingen, vindt men er, 
eene uitgebreide en stoute 
bespiegeling van de voortie-
ling der wezens, waarvan 
eenige inzigten als .valse» 
zijn erkend ; anderen, *>«-
der welligt "»e8r naar waar-r 
heid te zijn, zijn door be
roemde mannen aangenomen. 
het stelsel der deeltjes , door 
den heer DE B W W O S I : - W • 
welsprekend ontwikkeld, .". , 
e r , wat de hoofdzaak be
treft , geheel ml ontleend, en 
dikwijls zelfs zijn de uit-
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drukkingen overgenomen. 
(Zie : GRAAF- REINIER DE* 
LEEUWENHOEK , MÜYS). —• 
10.° China ülustrata, Am-
sterdam+1667 , in fol. STRU-
vïus relt erdit oordeel over: 
RinciiERi China ett vera 
auctoris phantasia: sic au-
tem Judicatur, eo quodpa* 
tres JèsuittB, nuperredu-
eei, facta plerague ïn Ulo 
libro inprobmt. — 11.° Ar* 
ca JVoë , in fol. —. 12.° Tur-
rit, Babel, vin fol. Amster
dam , 1679. Dit weinig be-
kende»» en waarlijk zonder» 
linge stuk, handelt over den 
torenbouw van Babel, ende 
verspreiding der volken. >— 
13.° Phondrgia nova 1673, 
in fol; —• 14«? Ars magna 
SMendir 1669, in fol. Een 
Meer spitsvinnig dan nuttig 
Werk^voligezochte koppe
lingen, ren, kunstmatige be* 
spiegelingen,; minder ge
schikt V om« geleerden te ma-
ken, dan om eenen afkeer 
voor de wetenschappen inte* 
boezemen, r— 15.° Polygra-
P^V, 1663, in fol. —16.° 
Aatmm, 1671, in fol.: een 
geleerd werk, dat vele na-
sporingen heeft gekost. —> 
!?«° Scrutinium physicó* 
wedicttm contagiosa luis, 
Leipzig, 1671, met eene 
yoorrede van LANGIÜ»» Dit 
w eene zeer nuttige en wel 
geschrevene verhandeling 
°"er de pest. — 18.° Mm-
fa* magnes, ïn 4.w, waar-
M» Wen het denkbeeld der al- | 
gemeene aantrekkingskracht I 
«iet. - . i9.o -jffggia catop- I 

Irica,waarin men de spie
gels van AnciiiHEDES en van 
DE BCPPON aan treft (zie AR-
CHIMEDES). — JSO;0 Specuia 
melitensis encyclica% 1638» 
in 12.rao Dit is het zeld
zaamste van. al de werken 

: Van KIRCHER. • 4- 21.° Lin-
gua ' JEgyptiaca restituta, 
Hve Intlitulione*grammati
cales, et lexicon cop/iticum, 
Rome, 1644, in 4d«> Dit werk 
is het eerste, hetwelk in Eu
ropa,, naauvvkeurige begrip» 
pen van dé Coptische taal 
Verspreidde; het is zeldzaam 
en er ontbreekt eene bijlage, 
tot hetzelve]. De zeer ver
scheidene kundigheden van 
dezen Jesuit, de groote, 
nieuwe en diepzinnige wij
ze, waarop hij verscheiden 
njoeijelijke, en tot dusverre 
weinig beoefende weten
schappen behandeld heeft, 
souden hem als eenen alge-
ineenen geleerde hebben doen 
beschouwen, indien er een 
zoodanige kon zijn, en, in
dien de geest des nienschen, 
eene ruimte kon omvatten , 
waarvan de verbeelding»» 
kracht zelfs den eindpaal 
niet kan bereiken. Zijn stijl 
is vloegend, zuiver, krach
tig, door aanhalingen ia 
dichtmaat en mtftm, op ««-
ne geestige wijse» op bet 
door hem behandeld* ender-
werp, toegepast, verleven
digd. Dan zelf* wanneer hij 
van het spoor wijkt, hetsfj 
door «enige dwaling, du 

hem *ige«» *** . > £ Ö •*** 
diegene, welke i»*|jn«n »#* 

i 
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algemeen waren aangenomen, 
herkent men nog.den geleer
d e , en den man van; genie. 
IVieuwe schrijvers, hebben 
hunne pogingen, vereenigd, 
oi» den roem van dezen ver»; 
maarden Jesijit, dit tot .hun-s 
nestelsels en bespiegelingen 
zoo; vele bouwstoffen .heeft' 
geleverd, te bezwalken. In 
plaats van hunnen weldoe
ner erkentelijk.: te ..zijn , 
hebben zij geineend, dat 
door hem verachtelijk te 
maken, men niet zoude ver
moeden, dat zij hem iets te 
danken hadden. PtiNiüsin-
tengendeel dacht, > dat het 
billijk was én tot eer ver-
Strekte , on» aan diegene, 
aan welke men eenige hulp 
en kennis te danken had, 
eene soort j an hulde te be
wijzen, en dat bet eene bij
zondere kleingeestigheid ver
raadde, van liever op eene 
Schandelijke wijze op dief
stal betrapt te willen wor
den , dan openhartiglijk zij
ne schuld te bekennen," 
Praif, hitt. nat. De zeld
zame, en, om de menigte en 
verscheidenheid zijner ken-
nissen willigt eenige man j 
was bijna uit het noviciaat 
teruggezonden. wijl de rec
tor hem ongeschikt voor de 
Wetenschappen oordeelde* 
Men ziet te Mentz de kapel 
nog , werwaarts de trooste-
looze aankomèling zich be
gaf , om aan den hemel de 
noodige vatbaarheid te vra
gen , voor den staat, wel
ken hij wenachte te omhel. 

zen. Men t a n zeggen, dafc 
hij boven zijne verwachting 
is verhoord geworden. ^Pa
ter KIBCHER heeft te Home 
den leerstoel der "wiskunde 
in het Romeinsche collegia 
hekleêdv Zijne zucht voor 
de wétenschap deed hem de 
grootste;- gevaren trotseren. 
Op eene reis naar Napels:^ 
begeerig zijnde , om het in» 
wendige van den Vetnviut: 
te kennen, liet hij zich in 
de eerste Opening van den«i 
zelven door eenen sterken 
man, nederzakken, die hem 
zoo.lang door middel van een 

| touw vasthield, tot dat hij 
[ aan zijne nieuwsgierigheid 
; voldaan had. , Verscheiden. 
; vorsten , en onder anderen 
ij de hertog van firunswijki 
I verschaften hem de voor zij• 
• he proefnemingen noodige 

sommen, en zonden hent 
sseldzaamheden, waarvan hij 
een der. schoonste kabinetten 
van Europa zamenstelde, 
door P H . RONANNI beschre
ven , Rome, 1709, in fol. 
De heer BATTARA heeft in 
1774, eene nieuwe beschrij
ving geleverd, der stukken, 
betrekkelijk de Inatuurlijke 
historie, 'welke hetzelve be
vatte. Deze arbeidzame Je-
suit heeft twee en dertig wer
ken geleverd , die over bij
na al de wetenschappen hart* 
delen]. 

KIRCHER (KoENRAAn), een 
Lutherscbe godgeleerde van 
Aiigsbürg, heeft zich b<?r 
roemd gemaakt door «ij>*e 
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Griekiche Overeenstemming 
van het Oude Testament, 
Frankfort, 1607 , 2 dl.n in 
4.«\ Uit werk kan tot He
breen wsch woordenboek die
nen» Oe schrijver stelt eerst 
de Hebreetiwsche namen , 
vervolgens de verklaring, 
welke de zeventigen aan de
zelve gegeven hebben , en 
haalt de plaatsen der heili
ge Schrift aan , waarin de
zelve op verschillende wij
zen verklaard worden. Het 
voornaamste gebrek i s , zon
der twijfel, van er de uit
gaven der zeventigen van 
Frankfort, 1597, ingevolgd 
te hebben , in plaats vaft die 
van het Vatikaun te volgen, 
welke al de geleerden ver»; 
kiezen. De Overeenstemming 
van TROMMIUS heeft die van 
KIRCHEB niet doen vergeten , 
zoo als JOANNES GAOÏNIËR van 
Oxford, zulks heeft aange
toond. (ZieTnoMMius) [Km-
CHER heeft onder den vol
genden titel eene korte uit
gave van zijn werk in het 
licht gegeven: De coneor-
dantiarum biblicarum, max
ime veteris Testamenli , • .'*. 
ülultipMci in Sacro sancta 
theofogia usus, Wittenberg, 
I 6 2 2 , i n 4 .»] 

KUICHER (JOANNES) , een 
godgeleerde, gaf in 1646, 
J« '»et taiijn in bet licht: 
Beweegredenen zijner bekeen 
ri»g van het- hutheranis-
5«* tot de Catholijke God»-
«ienn. De Lutheranen heb-

XIII. DBSU
 G & 

ben vruchteloos beproefd» 
om dit werk te wederleg
gen. 

KIBCHMANN (JOANNES) , een 
geleerde Duitsche oudheid
kundige, in 1575, te IM» 
bek geboren , was rector van 
de universiteit dier s tad, 
en nam dien post niet roem 
waar, tot aan zijnen dood 
in 1643 voorgevallen. Zijne 
voornaamste schriften zijn: 
\t° De funeribus Romano-
rumj'jeij'den,1672, in J2.mo; 
eene geleerde Vérhandeling 
waardoor hij veel roem in-
oogstte, en die hem een rijk 
huwelijk verschafte—i %° 
De annnlis liber Mngvla-
ris , Lubek, 1623 , in 8.vo, 
en heijden^ 1672,in 12.n>o« 
eén meer zeldzaam, dan nut
tig werk. 

KiRCHWANN (N.) , hoog
leeraar in dé natuurkunde te 
Petersburg , is beroemd ge
worden door zijne proefne
mingen over de elektrieke 
stof, en over de wijze van 
zijn sterven, den 6 Augus
tus 1753 voorgevallen. Hij 
had eenen geleider gesleld, 
om den bliksem afteieiden; 
op den oogenbük dat hij digt 
bij denzelven kwam , ver
brandde een uitschietende 
vuurbol hem het hoofd. Se
dert dit tijdstip heeft het 
gtelsel der geleiders , ver
schillende lotsbestemmingen 
ondergaan; terwijl de eene 
dezelve beschouwen als e*n ;? 
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fcehoedmiddel tegen hot vuur 
/des Hemels , doen anderen 
•zich op talrijke voorbeelden 
•beroepende, dezelve als ee
ns empirische en gevaarlij» 
Jee uitvinding voorkomen* 
D e menigvuldige voorzor
gen , welke men moetin acht 
nemen, om er de kwade uit
werkselen van voortekomen 
<{en omtrent welke, men niets 
•minder dan eenstemmig denkt 
<flaar deze èit en gene We
der een ander middel Wil) 
maken er de uitvoering bij
na onmogelijk van (zie PRIK-
<3LE). Een Latijnsehe dichter 
heeftop KIUCHMANN, dit graf
schrift gemaakt, zijnde ee-

• -ne navolging van VIRGILIUS, 
i n het6e Boek, van de Aneïs, 

Vifli et credules dantem Sal, 
monea poe nas , 

©t»m flanimas Jovj's et sonitus 
non curat Olympi, 

, Demens, qui nimbos ac irri-
tabile fulmen, 

Igniferis filis ferroqüe lacessit 
' acuto. 

/At Pater omnipotens densa in-
ter nubila telum. 

Contorsit (non jHe 'leves de 
««ulmine teeti 

, Scintülas) raptumque immani 
turbine volvit. 

KiRCHftUYER(£>EORGE GAS
PARI»), hoogleeraar te Wit-
Unberg, én lid der konink
lijke maatschappijen van Lort' 
éèn en Weenen, in 1635, 
teüffenheim, in Fr anken-
tand geboren, overleed iö 
170Q, na verscheidene ge« 

leerdeen natuurkundige Wer
ken in het Jieht te hebben 
gegeven. De voornaamste 
zijn: 1«° Commentariê'n op 
CORNELIUS NEPOS , TACITUS 
en andere classieke schrij
vers. — 2.° Redevoeringen 
en Dichistukken. — 3*° De 
corallo, balsamo et saccharo, 
1 6 6 1 , in 4.to - . 4-°Detri-
önlis, 1692, in 4.» — 5.° 
Zes Verhandelingen, onder 
den titel van Üesas dispit-
tationum zoologicarum, De* 
zelve loopen over den basi-
l i skus , den eenhoorn , den 
vogel feniks, den behe-
moth (*) en de spin, — 6." 
Pathologia velu» et \nóvê. 
— 7." Philosophia metalli» 
ca. — §.° lnstittttionesme-
talliccË , enz. 

KlROHMAÏEB. —» Zie N A -
06E0RGE. 

KiBstENiüs (PETRUS) , een 
geneesheer te Bretlau, in 
1517 geboren, had het be
stuur over de coliegiën dier 
stad, na, door de beoefe
ning der geleerde talen, en 
door reizen in aï de dee-
'ien van Europa uitgebreide 
kundigheden t« hebben o p 
gedaan. Daar zijn beroep hem 
van te veel tijd beroofde, 
wijdde hij zich geheel aan 
die geneeskuude toe, en nam 
Wét zijne familie de wijk 
naar Pr nissen. Nadat de kan-

( ) Een raadselachtig schepsel, voorkomende hij JóO 
i x *ÏQ* d0or som*»igen als dm olifant* door anderen 

ais »et nijlpaard opgegeven. Vastklem 
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selicr OXENSTIEBN hem al
daar had leeren kennen , ham 
hij hem mede nmr Zweden, 
en verschafte hem den leer
stoel voor de geneeskunde 
aan 'de universiteit van Up-• 
aal. Hij overleed aldaar in 
1640.. Zijn ijver had zijnen 
ouderdom vervroegd, en hij 
was reeds zeer afgeleefd, 
toen' hij zich naar Zweden 
begaf. * Op zijn graf leest 
men, dat hij met 2§ talen 
kekend wasj dit is mogelijk, 
doch zeker verstond hij de-
•zelve n ie t , zoo als zijne 
moedertaal. Men heeft van 
hem een aantal werken: l .° 
"Verhandeling over het ge^ 
bruik en het misbruik der 

^geneeskunde, Frankfort, 
1610, in 8 vo ^2.°Oevier 
Evangelisten , uit een oud 
Arabisch handschrift ont
leend, Frankfort, 1609, ?n 
fol. — 3.» Aanteekeningen 
•op het Evangelie . van den 
heiligen MATTHEUS , met de 
Arabische, Syrische, Egyp
tische, Grieksche en La-
tijnsche teksten vergeleken, 
Breslan, 1612, in fol* —-̂  
[Eene zeer op prijs gestel
de Arabische Spraakhunsl.\ 

KIUSTENIÜS (GEOKGE),een 
bekwame a r t s , en geleerde 
natuurkundige, te Stettin , 
in 1513 geboren, hield lan-
gen tijd en met toejuiching 
openbare voorlezingen over 
<le natuur-, genees-, kruid-, 
ontleedkunde enz. Men maakt 
veel werk vart xijae itëwg 

citationesphylologicm, Stetr 
tin, 1651, in 4>to Hij over
leed in 1660V 

•f KISTEMAKER (JOANNES 
HYACINTHUS) , doctor der god
geleerdheid , den 15 Augus
tus 1754, te ISordhorn, in 
het graafschap Bentheimga* 
boren, werd in 1780, on
derwijzer aan het gymnasi
um , in 1786, Hoogleeraar 
der philologie, aan de toen
malige universiteit te Mun
ster, in 1794, bestuurder 
van het gymnasium «n bi
bliothecaris, en in 1795", 

,hqogleeraar der Bijbelsche 
uitiegkunde, en lid van de 
Keur-Paltsche, Duhsche ge
leerde maatschappij te Man-
Aeim, In 1816, werd bij raad 

,bij het Consistorium, van 
welken post hij in 1818, en 
van dien van bestuurder van 
het gymnasium, in 1819af
stand deed. In 1822; ver
kreeg hij van de theologi
sche faculteit te Breslaut 

de doctorale 'diploma, en 
werd in 1823 domkapittel-
heer. Eenige Jaren later, 
viel hem de orde van den 
rooden adelaar ten deel, na 
een langdurig ziekbed over
leed hij hoog bejaaard te 
Munster, den 2 Maar* 1831. 
De verdiensten van KISTE-
MAKER , ais geleerde in het 
vak der godgeleerdheid ett 
letterkunde, en als hoog
leeraar zijn algemeen bekend. 
Ten gebruike der scholen 
heeft hij eene Hoogduitseke, 

> : a . ' • • ' • • 
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eene GrtehcRe en twee La-
tijnsche Spraakkunsten ge
schreven ; hij gaf eene Ver
zameling van Latynsche 
worieliBOorden, en onder
scheidene vroeger in het 
Munsiersche gymnasium ge
bruikte Chrestomatiën in het 
licht. Daarenboven heeft hij 
het gedicht van OSSIAN , Ber-
rathon genaamd , metrisch, 
in het Hoogduitsch vertaald; 
en door zijn werk Kritiek 
•der Griekse &e, Latyfische 
en Duitsche taal, verwierf 
hij den door de Keurpaltsche 
geleerde maatschappij uitge
loofden tweeden prijs (1787")!. 
Zijne Commentatio de nova 
Eiïegest praecipue veteris 
'Testament* ele,, 1806, als
mede zijne Exegetische Ver
handeling over MATTH. XVI-
18 — 19, (ook in het Ne. 
derduitach vertaald), en XIX» 
3 — 1 2 , in hetzelfde jaar , 
waren zijne eerste schriften 
in dat vak. De H, Evange~ 
liê'n, in 4 dl,«, vertaald en 
verklaard , kwamen in 1818 
— 1820 in het licht; de 
Handelingen der Apostelen, 
in 1821, de Brieven der 
Apostelen, benevens het 
Boei der Openbaring, in 2 
dl.nin 1 8 2 2 - 1823,met het 
portret des schrijvers, volg
den* Vóór dezelve versche
nen er verscheiden kleine 
schriften , programma's enz. 

•f KliAPROTH (MARÏ-INUS 
HENDRIK) , doctor der wijs
begeerte, koninklijk JPruïs-
stecl* oppec-medicïnaai, en 

gezondheidsraad en hoogleer» 
aar der scheikunde, ridder 
van de orde des róoden ade
laars 3° klasse, en lid van 
30 geleerde genootschappen, 
een der beroemdste Duitscha 
scheikundigen en natuurön-
derzoekers, werd den 1 De
cember 1743, te Wernige-
rode geboren, en overleed 
den 1 Januarij 1817 te Ber-
lijn* KI.APBOTH, was tot 
1788 apothekar; in dat jaar 
werd hij scheikundige bij de 
akademie van wetenschap
pen, en verkocht zijne apo
theek. Hij was de eerste, 
die in de onder den haam 
van Zirgon, bekende soort 
van edelgesteente, en later 
ook in den Hiacint van 
Ceylon, eene bijzondere loog-
zoute aarde ontdekte, welke 
hij Zirgon-aarde noemde, 
Welker onderzoeking na hem 
de Fransche scheikundigen 
MORREAÜ en VADQUEMN zeer 
heeft Kezig gehouden. In 
1797, bewees hij door eene 
meesterlijke ontleding, dat 
in het "zoogenaamde witte 
goud een eigendommelijk me
taal begrepen is , hetwelk hij 
den naam van Telluf gaf; 
bijna omtrent denzelfden tijd 
had zijne ontdekking plaais 
eener tweede eigendomme-
lijke, in verbindtenis met 
ijzer-oxiden en aarden veel 
voorkomende, en door hem 
met den naam, van ïï/«« be
stempelde metaalsoort. Eene 
derde specie eindelijk, waar
mede h{j de klassen der me
talen verrijkte, en welke 
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den naam van Tiran voert, 
hebben wij aan zijne ont
ledingder zoogenaamde pech' 
blende te danken* KLAP-
HOTH onderwierp daarenbo
ven de meteor-steencn aan 
zeer naauwkeurige onderzoe
kingen, en maakte op de 
hoogst belangrijke omstan-. 
digheid der overeenstemming 
van derzelver vermengings
betrekking opmerkzaam. De 
slotsommen van deze en an
dere , belangrijke scheikun
dige onderzoekingen, ont
wikkelde hij in zijne,Bei
tragen zur chem, Kènnt-
nixz der Mineralk'drper, 6 
dl.n, Berlijn, 1795 — 1815. 
Daarenboven bestaat ervan 
hem, een in verbindtenis 
met doctor WOWE , "itg6-
geven Chemitches W&fter» 
huch, waarvan sedert 1807 t$' 
Berlijn, 5 dl.n, en later nog 4 
dl-n met bijlagen in het licht 
verschenen zijn, hetwelk als 
hét beste en volledigste schei
kundige werk van Dnitsch-
land, in alphabetische orde 
Kioet beschouwd worden. 

t KIAUS (BROEDER). — 
*ie Fwiè' (NicoiiAAS VAN DER). 

„ KUUSWITZ (BENKDICTUS-
«OTHEB), ie Leipzig, in 
1692 geboren, hoogleeraar 
h de godgeleerdheid ieHat-
h* overleed in 1749. Hij 
heeft in het licht gegeven: 
*-0 Verscheiden Akudemi-
sche Verhandelingen' — 2.° • 
Verklaringen van verschil- \ 

" • ' . - • \ . • • • ' . 6 ; « 

lende Bijbelplaatsen. — 3.* 
Eene Verhandeling, in het 
Hoogduitsch over de redeen 
de B. Schrift, en hetgebruik, 
dat wij van deze beide groote 
lichten behooren te maken* 

. * KuÊBER (JÓANNKS B A F -
TISTA), een Fransen veld
heer, te Straatsburg, in 
1754 geboren, was de zoon 
van eenen walgraver, aan 
het huis van den kardinaal 
DE RQHAN verbonden. Tot de 
opleiding in de bouwkunde 
bestemd, werd hij naarPö-
rijs gezonden, alwaar hij 
onder zeer bekwame, ineen*-
ters; studeerde, en snelle 
vorderingen maakte, feön'o'. 
zonderlinge ontmoeting deed 
hem van dat vak afzien. Bij 
was naar Straatsburg terug
gekeerd en söheen nog be
sluiteloos, omtrent de loop
baan , welke hij vVild«r' in
slaan , toen hy, zich een» 
in een koffijhuis bevindende , 
twee Beijeren zag, die door 
jonge lieden beleedigd Wer
den. Over dezen ónregtvaar-
dige'n aanval verontwaardigd;, 
daagde hij de moedwillige ter-
gers tot een tweegevecht uit. 
De Beijeren, wier verdediging 
hij op zulk eene edelmoedi
ge wijze had op aich geno
men , bewogen hem , om hen 
naar hun land te volgen; zij 
bezorgden hem den toegang 
tot de militaire school van 
Munchen, alwaar h$ een 
der beste kweekelingen werd. 
B(j h«t verlate*» dier school, 
5 
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werd EXEBER tot luitenant 
benoemd',' bij het öostenrijk-
sche regiment van den jon-

zgen KAUNITZ, zoon van den 
minister des keizers. Deze 
mogendheid was toenmaals 
in oorlog met de Porte: KLE-
BEII volhragt zijne eerste wa
penfeiten, tegen de Tiirken, 
en bleef onder de Oosten-
rijksche troepen van het jaar 
1772 tot 1783. Ondanks zij
nen moed , bij verschillende 
gelegenheden aan den dag ge
legd, ondanks zijn voorbeel
dig gedrag, viel hem geene 
bevordering ten deel ; de 
krijgsdienst moede, vraagde 
hij om zijn ontslag. Zijne 
familie bewoog hem, om in 
Frankrijk eenen burgerlij
ken post te aanvaarden , die 
meer met zijne belangen 
strookte. Na zijn ontslag te 
hebben ontvangen ,' werd bij 
door de zorgen van den heer 
GALAISIÈKE, bewindhebber 
van üenElzas, tot den post 
van opziener der openbare ge
bouwen , in den Opper-Elzus 
benoemd. Met ter woon te 
Bé/ort gevestigd , bleef hij 
aldaar gedurende zes ja ren , 
welke hij aan nieuwe studi
ën over de bouwkunde toe» 
wijdde. De Fransche omwen
teling kwam zijn vreedzaam 
leven storen: met geestdrift 
omhelsde hij de nieuwe grond
beginselen , in eenen opstand, 
•waarin het regiment Royal. 
Louit, aan het hof getrouw 
gebleven, zich tegen eenige 
maatregelen wilde verzetten, 
«loot de municipale» bevo

len , nam hij de partij dezer 
laatste op , deed de soldaten 
wijken, en daagde zeifsden 
kolonel uit. Nadat hij ver» 
volgens als eenvoudige gre
nadier, bij een regiment vrij' 
willigers van den Opper-
llijn had dienst genomen, 
deed hij zich bij hetzelve 
door zijne krijgshaftige hoe
danigheden onderscheiden, 
en verkreeg van den gene
raal FEIJIX WIMPFEN, den 
rang van adjudant-majoor. 
Na zes maanden te Bib-
beau-Villiers doorgébragt, 
en het batailloo, waartoe 
hij behoorde, op den voet 
van oorlog gebragt te hebben , 
vëreenigde hij zich te MentZ, 
met het leger van den gene
raal CÜSTINE. Gedurende het 
beleg dier stad, legde hij 
de doorslaandste blijken van 
dapperheid en krijgsbeleid 
aan den dag; hij werd et 
voor beloond door den rang 
van adjudaritrgeneraal, later 
door dien van brigade-gene
raal. Na de inneming van 
MentZ, naar Parijs beroepen, 
om in het proces., den gene
raal CÜSTINE aangedaan, fels 
getuige optetredenj had h« 
den moed," om eeneden be
schuldigde gunstige verkla
ring af te leggen. KI-EBEB 

werd met het Menzer gar
nizoen naar de Vendee ge
zonden. De traagheden der 
commissie van algemeen 
welzijn, stonden hem niet 
toe het aanvallingsplan, het
welk hij beraamd had, «B° 
uitvoer te brengen; int««* 
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schen toonde hij veel moed | 
en bekwaamheid in het ge
vecht van Torfou, alwaar 
hij zwaar gewond werd aan 
den schouder «terwijl hij aan 
het hoofd der grenadieren 
van de voorhoede, het ko
ninklijke leger, uit 20,000 
man bestaande, aanviel i hij 
had slechts 4000 man , en 6 
stukken geschut; Na- eenen 
hardnekkigen 'tegenstand, 
koos hij, op eene bekwame 
wijze dert aftogt i en begreep, 
dat men de Vertdeërs niet 
kon overwinnen, dan door 
hunne taktiék na te volden. 
Aan gene zijde der Loire, 
ondervond hij echter eene 
nederlaag, die men aan de 
ondergeschikte veldheeren 
toeschreef. E r ontsproot, een 
geschil uit tüsschen KLEBEB 
en 'den jongen MARCEAÜ, 
zijn* mededinger in roem; 
de eerste werd afgezet, en 
de tweede verving hem als 
opperbevelhebber. Dan, of
schoon MARCEAÜ, door de 
norsche openhartigheid .̂vair 
KMBBER gebelgd was, gaf hij 
hem échter, zoodra hij ihem 
in ongenade zag vervallen , 
het geheele gezag weder o-
*er, diende onder hem, en 
behield enkel den ijdelen ti
tel van generaal. KIJERER 
vocht met roem te Mansy 
•te Savenaif, en op het eiland 
Moirmoutier ; het was gedu
rende dezen veldtogt, dat het 
schoorie wapenfeit plaatshad, 
hetwelk men mfet dat der 
Spananén bij de Tem&pilen J 

Gr 

heeft vergeleken. * De re» 
publikeinen, zegt een levens
beschrijver van KiiEBER, wa
ren in- aftogt, en door- een* 
veel sterker vijand achter-, 
volgd'. KI.EBER: ontdekt eenen 
bergpas, en tevens met eenen 
blik, dat het mogelijk is,., 
om , door het opofferen van; 
300 manschappen den vijand 
tegen te houden. Hij roept 
eenen officier, wiens onver
schrokkenheid en trouw hem» 
bekend is'! gij zult dien past' 
bezetten, zeide hij hem,, 
weldra zult gif door den 
vijand aangerand worden en 
bezwijken; maar gij Zuip 
het leger redden* , Hij om
helsde daarop dien officier* 
en zeide hem een eeuwig, 
vaarwel. Dé bergpas wordt 
door 300 manschappen be
zet ï eenigfe uren daarna had-

I den alle opgehouden te Je-
\ ven ; maar hun dood behield? 

voor, het vaderland een ge
heel leger." KEEBER her
stelde gedurende «enigen tijd 
de rust in de oproerige ge*, 
westen, hij deed zijnen in» 
tógt in Nantes} men gaf te 
zijner eere een feest, en op 
den oögenblik, waarop eeno-
lauwerkroon op Juijn hoofd 
nederdaalde, riep een der 
commissarissen uit! » dat dia 
lauwers niet aan de veld» 

ij heeren, maar'aan de solda-
I ten toebehoorden}" — » W£ 

hebben alle overwonnen, ant
woordde KtEBKR met trotsch-
heid, ik neem deze kroot* 
aan » om degelve aan de «te»-

1 - 4 • 
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daards des legers te han
gen." De gruwelijke mis
handelingen, die men na de 
veldslagen, ten opzigte van 
de gevangenen Uitoefende, 
verwekte zijne verontwaar-» 
diging en hij ontveinsde de
zelve niet* De conventie 
verbande hem, en men.begon 
hem als verdacht en der 
vrijheid vijandig tè beschou
wen. Zijne openhartige en 
zelfs norsche inborst berok
kende hem daarenboven vij
anden, en vertraagde zijne be
vordering; maar men had ee-
nen grooten veldheer nóodig, 
en KLEEEK bezat al de hoe
danigheden van denzelven: 
men riep hem dus terug, en 
gaf hem zelfs den rang van 
divisie-generaal, en hij.werd 
achtereenvolgend gebruikt in 
het leger van het Noorden, 
vervolgens bij dat van Sam< 
bre en Maas, JVa in tegen
woordigheid der verbondene 
legers de Sambre overge-
trokken te zijn, overlaadde 
hij zich met roem in den 
slag van F/eums, waarin 
de Oostenrijkers en Engel» 
Hchen meer dan 10,000 man 
verforen , en volkomen op de 
vlugt geslagen werden; hij 
Voerde in hetzelve het bevel 
over den linker vleugel, die 
tegenover den prins van 
Oranje stond: hij sloeg en 
achtervolgde hem, en na hem 
bij de brug van Marchiennes 
te hebben ingehaald, sloeg 
hij hem andermaal. Aan het 
hoofd van die afdeelingen 
tot Bergen in Henegouwen 

doorgedrongen zijnde, maak
te hij zich den 1 Julijl794, 
meester van dié stad; veer
tien dagen later van Leuven, 
daarna van den beroemden 
post, bekend onder den naam 
IJ Zevenberg)en in de maand 
October begon hij Maatlricht 
te belegeren, van welke ves
ting hij' zich na 28 dagen, 
met open loopgraven gevoch
ten te hebben, en een bom
bardement van 48 uren, 
meester maakte. Hij ging 
voort met het volgende jaar 
bij hetzelfde leger te dienen; 
voerde den overtogtover den 
Rijn voor Dusseldorp\ aan» 
en toen. dit leger van Sambre 

, en Maas verpligt was'':, om 
den. aftögt te kiezen, be
stuurde hij dehzelven: met 
koelbloedigheid en bekwaam
heid. In 1796 ondersteunde 
hij al de krijgsverrigtingen 
van JouRiÜPr, en droeg niet 
weinig bij tot het welgeluk-
ken derzelve. Aan bet hoofd 
van den linker vleugel, be« 
magtig.de bij den doortogt 
over de Steg., en sloeg het 
leger van den prins van fVur* 
tenberg, op de hoogte van 

j, Altenkirchen op de vlugt. 
Door het leger van den aarts
hertog KABEI., uit 60,000 
man bestaande, ingehaald, 
terwijl zijne magt niet meer 
dan 20,000 man bedroeg, 
nam hij eene voordeeiige 
stelling in , op de hoogten 
van ÜArad, waaruit de-vij
and niet in staat was, hem 
te verdrijven. Hij sloeg ver
volgens'den generaal KB** 

http://magtig.de
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te Kaldick, en" ien prins 
Van Wartentlében te Fried» 
berg. H(j voerde gedurende 
éénïge dagen par interim 
het bevel, en stond op het 
punt om zich door Heilbronn , 
niet het Mijn- en Moezel* 

'leger* te vereenigen , eh zich 
van Frankfort meesier te 
maken , toen eene intrigw 
hem van het leger verwij
derde , waarvan hij het op
perbevel zoo wel verdiende. 
Ofschoon de dagbladen Wl 
1797 aangekondigd hadden , 
dat bij; dien rang hij hetlèr 
ger van • Sathbrè \ en Maas, 
Zoude bekomen , was , het 
echter aan HOOHE ,r dat niëit 
denzèlven opdroeg, KXEBER * 
ontevreden öp hét Directo
rium , zonderde zich af, op 
een. buitengoed^," dat /hij, ift' 
den omtrek van Parijs^ gei 
kocht had* alwaar hij zich 
bezig hield met hetzamen» 
stellen van Gedenkschriften 
over zijne veldtogten, ; t^en 
BONAPARTE hem in 1798 be
woog , hem naar Egypte te 
volgen* Op den 30 Junij 
1798, ontscheepte ; KLEBÉR 
voor Alemandrië, en terwijl 
Mï dé muren dier stad met 
stormladders beklom, ont
ving hij een schot aan het 
hoofd. BONAPARTE, die zich 
naar Caïro begaf» gaf hem 
het bevel over Alexandrië; 
maar in den volgenden win
ter vergezelde KLEBER hem 
n»ar Syrië. Het bevel ont
e igen hebbende, om zich 
naat Cathieh te begeven, 

, . G 

tert einde El-Aris/t te blo-
keren, kWam hij den 13 Fe-
bruarij 1799, na eenen moei-
jelij ken tpgt door de woestijn, 
voor Gaza. waarvan hij zich 
meester •maakte; hij nam 
vervolgens de stad, benevens 
dë sterkte van Juffia in, Ge
durende het beleg van,••Si. 

\ Jean»d'Acre of Accon gede
tacheerd, om de troepen der 
pacha's van Naboles en Du-
mascüs, die Djezzar te hulp 
kwamen, terug te drijven, 
onderscheidde hij fcich in den 
slag van den Berg T/iabor* 
én toen het leger het beleg 
van Accon, opbrak , voerde 

|j hij hetbevel der achterhoede» 
Na de zegepraal svan Abav-
kir, die weUigtdeFransohe 
vloot wreekte , benoemde 
hern BONAPAKTE, diealstoen 
naar frankrijk vertrok, tot 
opperbevelhebber» De stel
ling van het leger in Egypte, 
door overmagt bedreigd, was 
zeer netelig, KiiEBER onder
handelde met den eersten 
minister der Ottomanen, 
door tuischenkomst van sir 
SIDNEY SMITH: ondanks de 
aannadering der talrijke vij
anden," welke de groot-vizier 
tegen de Fxanschen aanvoer
de , sloot men te El-Arish 
eene overeenkomst, krach
tens welke het Fransche le
ger ingescheept, en onmid
dellijk (24 Januarij 1800) , 
niet zijne wapens en bagaad» 
jen naar Frankrijk vervoerd 
moesten worden. Terwijl de 
Franschen zich met de uit-

g.5 '..'.,: , 
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voering tan dit verdrag be-
• •"-'ssig hielden, ontvingKLEBEB 

«enen brief van den Engel-
schen admiraal KEITH , waar
in hem werd bekend gemaakt, 
dat de conventie van 31-
Arish, door het Britsch be« 
stuur niet was goedgekeurd, 
en dat het verboden was, 
om in elk verdrag toe te 
stemmen, waarvan de eerste 
voorwaarde niet zou zijn, 
dat de Franschen krijgsge
vangen waren. KLEBER be-
antwoordde deze Engelsche 
trouweloosheid enkel" door 
bekendmaking van den brief $ 
hij voegde er deze woorden 
bijt het is enkel door eene 
•overwinning y dat men zulk 
eene verregaande lafhartig
heid beantwoordt: bereidt u 
ten strijdi... Dadelijk trekt 
hij met zijne dappere spits* 
•broeders voorwaarts, heentt 
stormenderhand het dorp Ma-
tliarich in; zijne helden ach* 
tervolgen met woede hunne I 
talrijke vijanden, en behalen 
in de vlakten van Kouhech, 
"de beroemde overwinning van 
Heliopolis. Het overschot 
van het overwonnen leger 
Werd achtervolgd en alom 
aangetast, tot in de woes
tijn, welkevlziè' van Europa 
scheidt. (21 Maart 1800). 
Gedurende de afwezigheid 
van KLEBEB , was Caïro aan 
het muiten geslagen, en een 
aanzienlijk detachement van 
overwonnenen had er zich in 
versterkt. Na verscheiden 
opeischingen, werd die stad ij 
herovsrdj en da Fran«ch«n 11 

traden dezelve andermaal ze* 
gevierend binnen. Nadat 
KLEBEK een gedeelte van E-
gypte heroverd had, hield 
hij zich met de zorg des be-
stuurs bezig: hij was er op-
bedacht, om er de Franscha 
heerschappij, door het zach
te van een wijs en regtvaar-
dig bestuur te bevestigen; 
hy kwant van eeBe reis te* 
rug, welke hij naar Qizeb 
gedaan had, toen hij den 14 
Junij 1800, op het platte dak 
van het huis wandelde, dooi
den generaal DAMAS bewoond, 
en dat aan het hoofdkwartier 
grensde. Eensklaps wordt 
hij door «enen muzelman met 
eenen dolksteek in de linkeB 
lies getroffen. KLEKEB, te
gen de borstwering leunen
de, roept: Helpt mijt « 
ben gekwetst. De bouwkuns
tenaar PROTAIN, die «leb.on-j 
gewapend, in zijne nabijheid 
bevond i schiet op deD^moor-
denaar toe, maar hïr ont
vangt verscheiden dolkste
ken en valt bewusteloos ne
der. De moordenaar keert 
naar den generaal terug, en 
drijft hem andermaal zijnen 
dolk in het ligchaamj de 
eerste steek was reeds doo-
delijk; bij werd in hechte
nis genomeir, en men ont
dekte, dat het een jonge 
dweeper was, SOMSÏSUN1 ge
naamd , die de gelofte hart 
gedaan van den Franschen 
veldheer te dooden. KiEBEB 
werd door MENOU vervangen. 
Zflne lykrede is bij wj"8 

lijkplegtigheid uHgeaproK*»» 
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door den heerFOUEHIER, se
cretarisvan de akademiè van 
wetenschappen, en toenmaals 
lid van het Egyptische In
stituut: dezelve is opgeno
men in de Decade égyptién-
ne, een dagblad , dat te Caï~ 
ro gedrukt werd , én over
genomen in het werk Vic-
ioires ét congnêtesetc. De 
héér GARAT droeg eene' an
dere voor in de plegtigheid, 
die te zijner eer in de pla
ce des victoires, te Parijs ,;• 
plaats had, Parijs, 1800 , 
in ,8.vp KLEBER was niet 
alleen éeh goed veldheer, 
hij bezat ook andere deug
den: hij wasropregt en be
langeloos ,;.' een vijand van 

1 gewelddadigheden, afpersin
gen , plunderingen. De sol
daat eerbiedigde hém: hij, 
bezat, in één woord, iet van 
de helden van HOMERUS. 

KliEINHARTS ( NlCOLAAS ) , 
té Biest, in België den 5 
December 1495 geboren, 
hoogleeraar der Grieksche 
en Hebreeuwsche talen te 
Éenven, réisde om zich met 
de levende talen gemeenzaam 
te maken , door Frankrijk , 
Spanje en Portugal. In 1540 
'8*»k hij naar Afrika over, 
om het Arabisch te leeren; 
te Fez gekomen zijnde, be* 
groette hij den koning ih 
de Arabische faal, en zeide 
hem, dat hij gekomen was, 
0I» Arabische boeken te koo
ien , ten einde er de bibli
otheken van Europa mede 
te verrijken: hij legio «r | 

zich toe, om den bijbel in 
het Arabisch të vertalen: zijn. 
werk bepaalde aich daarbij 
niet. Hij trachtte die vol
ken , welke de leer van MA-

, HOMED volgen, met het licht 
des geloofs te verlichten, "-
hetwelk hem vervolgingen 
op den hals haalde van we-
ge den koning van Tdngerf 
hij werd van de Arabische 
boeken beroofd, welke hij 

onetgroote kosten verzameld 
had, en hij zelf vond zijn 

' heil slechts in de vlugt. Hij 
overleed te Grenada in 1542. 
Men heeft van hem: \S:La% 
tijnschebrieven"óver zijne 
reiten, belangrijk en zeld-; 
zaam, en waarvan, dé befctë1 

uitgave is die van 1606V in 
8.vo? met èenige bijvoegsels^ 
Het Latijn derzelve is niet 
zeer naauwkeurig, maar dé 
hoedanigheden van geest en' 
hart van dengenen, die de
zelve schreef, schitteren op 
elke bladzijde ui t ; gepaard 
met vele gevoeligheid én vro
lijkheid. — 2.° EenéGrte£-
sche Spraakkunst\ die veel 
opgang maakte, en door de 
geleerden nog gezocht wordt, 
Amsterdam, 1650, in 8.vo 
— 3.° Hebreeuwsche fabels t , 
minder op prijs gesteld. 

KXEIST (EÏ»WAH> CHRIS-
TMAN VON), een Duitsche 
krijgsman en dichter, den 3 
of 7 Maart 1715, te Ze-
blin in Pommeren geböreh, 
volgde de voetstappen van 
den beroemden GESZNEK , zij
nen vriend i hij heeft aan i» 
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helden zijner Herderszangen 
dezelfde gevoelens van deugd j 
en weldadigheid gegeven, 
welke de herders van GESZ-
NBR onderscheiden, maar hij 
heelt zich niet tot herders 
bepaald, maar in de Idylle 'y 
naar het voorbeeld van SAN-' 
NAZAR, GRÖTIUS en zelfs T H E -
OCRITUS, ook tuinlieden en 
vissohers ingevoerd. KLEIST 
overleed in 1759 > aan de 
gevolgen der wonden, wel
ke hij in den slag van Kun-
nersdorf had bekomen, vvaar-
in hij , in dienst van, den 
koning van Pr nissen, bij 
bet- Hanse'nsche regiment 
stond. [üeze dichterlijke 
krijgsman bezat eeneh on
verschrokken moed. Op den 
oogenbljk, waarop, hi j , dpor 
wonden bedekt, v i e l , riep 
hij den soldaten toe: v Kin
deren, verlaat uwen koning 
niet." Zijn verlies deed ge
heel Duilscnland treuren. 
Hij is een der beroemdste 
dichters zijner natie, en een 
dergenen, welke het meest 
hebben toegebragt tot den op
bouw der Hoogduitsche taal. 
Zijn voornaamste werk is 
het dichtstuk FrïMing [hen' 
te) genaamd, in 1749 het 
eerst voor de vrienden des 
dichters in 8 vó gedrukt, 
waarin men eene getrouwe 
en levendige schildering van 
de schoonheden der natuur 
aantreft. Hetzelve is in het 
ïtaliaansch, in hel Latijn en 
in het Fransch vertaald. 
Nog heeft men van hem ,. 
Oden, Liederen, Herders- [1 

zangen, Vertelsels eri Fa-
bels enz] . 

•" KliBIST VAN NoLlËNDORF 
( Eiuiii FREBERIK , Graaf), 
Pruissisch veldheer der in
fanterie, te herlijn in 1762^ 
geboren , sloeg, nog zeer' 
jong zijnde, de militaire'' 
loopbaan in. Hij had het in 
1793 tot den rang van kolo
nel der hussaren gebragt» 
toen de iJy'/ü-veldtögt plaats 
had , in Welken hij zich bij 
herhaling, onderscheidde; 
men merkte vooral de schit
terende wijze op, op welke-
hij bij het beïeg vanMentz , 
in het gevecht van Mon* 
back,1 en in den slag van 
Lauiern (13 Julij 1749), 
waarin hij zwaar gekwetst 
werd, vocht} vervolgens bij 
het beleg in P? / e» , in hoe
danigheid van generaal-ma* 
joor geplaatst, bragt hij veel 
toe tot de nederlaag van Po
len, en , na deovergavevan 
Warschau, voerde hij tot in 
1812 , met alle gestrengheid 
eenenoorlog, met de corps, 
die zich na de nederlagen 
van KOSCIÜSKO niet hadden 
overgegeven. KCEIST werd 
bestendig gebruikt; maar hg. 
voerdèniéts belangrijks meer 

u i t ; zelfs niet in den veld-
togt van 1807. Hij ontving 
in 1812 den rang van luite
nant-generaal, en naden at-
val van den generaal ÏORK* 
verving hij hem in hoedanig
heid van bevelhebber van 
het Pruissiseh corps, dat ge
meenschappelijk met de Fran* 
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gehen tegen de Russen han
delde, en stond onder dé be
velen van JOACHIM MURAT. 
Toen zieh de koning van 
Pruissen in 1813 tegen NA
POLEON had verklaard» werd 
KLEISÏ, andermaal aan het 
hoofd van een Pruissisch 
corps geplaatst, onderscheid
de zich in den aanval der 
hoogten van Burg, en, den 
29 Mei onderteekende hij 
niet den llussischen gene
raal SCHÜWATOPP en den her
tog van Vicence, te Plei-
Mtz eenen wapenstilstand, 
die de vijandelijkheden, tot 
den 8 Julij Schortte. Oen 
17 Augustus onderscheidde 
hij zich voor Dresden, en, 
«énige dagen daarna in den 
slag van Culm, waarbij hij 
het corps van den gene
raal VANDAMME op de vlugt 
sloeg en krijgsgevangen 
maakte: het was ten gevolge 
van dit roemrijke gevecht, 
dat hij den titel van graaf 
Van flollendorfontving, naar 
den naam van het dorp* 
Waarbij hij de Franschen had 
aangevallen. De graaf KLEIST 
heeft een zeer levendig aan
deel aan den slag van Leip-
ZtS genomen, gedurende 
Welken zijne troepen, een 
gedeelte der colonne uit
maakte , welke onder het be-
J^l stond van den generaal 
«ARCLAY DE T01.LY. Den 1 
jjanuarij 1814 trok hij over 
"en Rijn, drong met het Si-
'ezische leger tot in het bin
nenste van Frankrijk, hield ,| 
«ch voor Diedenhoven op» | 

en was bij den slag van Fjaori 
tegenwoordig, •." gedurende 
welken hij zeer schrandere 
marsenen ten uitvoer bragt,*-
die door alle legèrkuridigen 
bewonderd werden. Naden 
26 Maart 1814; te Laferté* 
Gaucher, waaruit hy do 
Franschen verdreef, met eer 
gevochten en zich bij dë 
gevechten van Sèzanne en 
Coulommiers onderscheiden 
te .hebben, maakte hij zich 
meester van Ville*Parisit en 
Mönsdigle, zeer gewigtige 
punten, die de Franschen hem 
heviglijk betwistten en die 
zij vërpïigt waren overtége-
ven. Belast, onï den v^or-
naamsten aanval op Pabtfs 
te doen, maakte hij zich den' 
30 Maart, na eenen langen 
en heldhaftigeri tegenstand* 
meestér van St. Denis,\la 
Villette en la Chapelle : hij 
was juist dit laatste dorp 
binnengerukt, toen hij ddor 
eenen renbode het berigt ont
ving van de overgave vtn-
Parijs en van het ophouden 
der 'vijandelijkheden. De 
graaf van Nollendorf werd 
voor zijne diensten beloond, 
door den titel van gouverneur 
van het groot - hertogdom 
Berg* Deze bekwame veld
heer is te Berlijn den 16 
Februarij 1823 overleden. 
Hij was een zeer bekwame 
legerkundige en een der bes;, 
te officieren van het Priiis^ 
sische'leger. 

KLESCH (CHRISTOFFEL) , een 
berucht Lutherjich predikant < 
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te lglay, in het graafschap 
Scepus in Hongarije gebo
ren , en te Berlijn in 1697 
overleden, heeft zich door 
een aantal werken hekend 
gemaakt, waarvan de laatste 
vol zijn van verschijnselen 
en dweeperfjen, die genoeg-
zaan» de ontsteltenis zijner 
hersenen te kennen geven. 
Terwijl hij verzekert, dat 
de Paus het beest met de 
zeven hoofden van het Boek 
der Openbaring is, toont hij 
tevens aan, dat LODEWIJK 
XlV. , als koning van Frank» 
rijk en Navarre, het beest 
met de twee horens is. Hij 
vindlt in den naam LUDOVI-
cüs» het getal 666, waar
over er in het 18 vers van 
het 13 Hoofddeel gesproken 
îrardt» Volgens de waarde 

der Romeinsche letters, wordt 
dit getal er werkelijk in ge
vonden , en dit is ook het 
eetiige , wat er naar waarheid 
in; het (Jomiaentarium van 
KliESCH gevonden wordt. 

KLING. — Zie CLING. 

.; KLÏNGSTETT (CtAüoius 
CfusTAAP), een schilder te 
Riga in Lijfland geboren, 
en te Parijs, in 1734 over-
«Verleden. Hij had zich tot 
het beroep der wapens 
bestemd, zonder daarom 
A& begaafdheden, welke 
faj voor de «childerknnde 
bezat te verwaarloozen, 
^ie hij echter wel zou 
gedaan hebben, van op min • 
4ex vrije en ^oor de goede 

zeden beleedigende onder* 
werpen te oefenen. Men kan 
niet zeggen, dat hij denaauw-
keurigheid der teekening en 
de genie der uitvinding in 
eene hooge mate bezeten 
heeft; intusschen ziet men 
verscheiden door hem ver» 
vaardigde stukken, die zeer 
wel den toets- kunnen door» 
staan. Dezelve zijn gewoon
lijk met Sinesche inku In 
het miniatuur-schilderen 
heeft hij uitgemunt; hij deed 
zijne beelden zeer vóórko
men. 

KLOPPENBURG.—Zie CLOP-

PENBUBG. 

• •'••* K L O P S T O C K ( F B E D E R I K 

GOTTHEB) , een der beroemd
ste dichters van Duitscbland, 
te kuedlinburg den 2 Julij 
1724 geboren, behandelde 
met even veel roem het hel
den - én lierdicht en het 
treurspel. Na aön verschil
lende universiteiten van 
DaiUchland uitmuntende 
studiën te hebben gemaakt, 
voltrok hij dezelve te heij~ 
den, alwaar hij da theolo
gische cursus volgde. Uin-
trent dezen tijd reeds op het 
denkbeeld gekomen zijnde 
om een heldendicht te ver
vaardigen , en hetzelve jn 
eene nieuwe versmaat _ te 
brengen, zoo b r a g t ^ u n e 

eerste gezangen der me*™ 
ade voort, die in 1748 in een 
Zuricher tijdschrift werden 
opgenomen. De opgang, 
W«lkeft deze eerste proeve 
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maakte, was buitengewoon, 
en dezelve verdiende zulks 
in vele opzigten. Twee ja
ren later verscheen dit ge
zang in zijn geheel in het 
l icht , en vermeerderde nog 
aanmerkelijk den roem des 
schrijvers. De keuze des 
onderwerps, de schoonheid 
der beelden, een steeds ver
heven en bondige stijl,nieu
we en diepzinnige denkbeel-
beelden , de edele en defti
ge toon , en eene zekere zal
ving, dié in het geheele 
werk doorstralen, plaatsten 
KLOPSTOCK in den eersten rang 
der heldendichters zijner na
tie. BODMER, BREITINGER , 
GESZNEK en andere beroemde 
mannen, hadden te Zurioh 
«en letterkundig genootschap 
gevormd, hetwelk de aan
dacht van het geleerde Eu-
fopa tot zich trok. Zij be« 
ijverden z ich , om den jon
gen dichter in hun midden 
*e roepen, die van hunne 
raadgevingen en hunne kun
de gebruik wist te maken. 
Hij Verkreeg te gelijker tijd 
eenen vermogenden bescher
mer in den graaf van BERN-
STORFF, die hem uitnoodig-
*£» om zich bij hem naar 
**°Ppenkagett te begeven. 
De schrijver der Messiade, 
kwam er in 1751 aan, en 
Werd volmaakt wel onfr» 
naald. I a hetzelfde jaar 

• £«* , Hamburg trekken de, 
«ad hij eene zeer geestige 
Vrouw' leeren kennen, die 
ïeeds vooraf door de begaafd-
neden van KLOPSTOCK ver

r u k t , zelve hem hare hand 
aanbood, en met hem in den 
echt trad. Haar naam was 
META MOLLER. Hij nam haar 
mede naar de(hoofdstad van* 
Denemarken, alwaar F R E ^ 
DERIK V, hem, op voordragt 
van den graaf van BEÜN*-
STORFF, eene rijke jaarwed
de toelegde. Eenigen tijd 
daarna verkreeg hij eene an
dere van den markgraaf van 
Baden, Maar de tevreden-, 
heid , welke hem deze wel
daden veroorzaakte, en de , 
achting, welke hij zich da
gelijks meer waardig maak
t e , werd door twee voor 
KLOPSTOCK zeer , gevoelige 
verliezen gestoord... dat zij
ner echtgenoote in 1758,en" 
dat van zijnen beschermer 
d ie , na in 1770 in ongenade te 
zijn gevalleneden 19Febru
ari] 1772 overleed. Hij begaf 
zich alstoen naar Hamburg, 
alwaar hij zijne woonplaats 
vestigde, en zich geheel en 
al met het zamenstellen zij
ner verschillende werken be
zig hield. Zijne lierdichten 
hadden hem reeds den bij
naam van Duitschen PINDA» 
KUS doen geven. Hij wilde 
het treurspelbeproeven, en 
slaagde er niet minder in. 
Na eenen langen levensloop 
overleed KLOPSTOCK den 14 
Maart 1803. Door de grond
beginselen verleid, welke de 
Fransche republikeinen door 
geheel ÜJwrojwrverspreidden, 
en waardoor zij de herschep* 
ping der volken beloofden, 
beKong KLOPSTOCK in zijn» 
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Odeil, die noodlottige vrif-
heid en gelijkheid, waarvan 
hij de treurige gevolgen niet 
voorzag. Daardoor viel hem 
de titel van Burger der Fran-
sche republiek ten deel 5 
maar na den dood van den 
beften der vorsten, werden 
zijne oogen geopend, en in 
zijne nieuwe gedichten voer 
hij heviglijk tegen de om
wenteling uit, wijddeMARAT 
aan de vervloeking der 

• Cr 

menschheid toe, terwijl hij 
in eene zijner schoonste O-
den , de twee grafplaatsen, 
de schimmen van den hertog 
LA ROCHEPAOCOÜLD en van 
CHARLOTTE CORDAY indach
tig was. De voornaamste 
personen van Hamburg wa
ren bij zijne lijkplegtigheid 
tegenwoordig. Zie hier de 
lijst zijner voornaamste voort
brengselen : 1.° Messias, 
Heldendicht, in 20 gezan
gen, onder de talrijke uit
gaven van dit meesterstuk, 
verdient die van Leipzig, 
1813, 4 dl.n in 8.vo met 
platen, vooral genoemd te 
worden 5 hetzelve is in bijna 
alle levende talen, ook in het 
Nederduitsch, vertolkt. — 
2." Oden, Hamburg, 1798. 
— 3.° Trauerspiele, onder 
welke men der Tod ABELS, 
in bijna alle Europesohe ta
len vertolkt, SALOMON en 
DAVID onderscheidt. — 4.° 
Hermanns Schlacht, een 
Barden gezang voor het too-
neel bewerkt. •— 5.° Ge-
lekrtenrepublik, 1774. - 6 ° 
Fragmente #i*r Spr«she nnd 

Dichtkunst; 1779. — 7»° 
, Grammalischen Gespreide, 

1794. Men kan KLOPSTOCK , 
als den schepper der dicht-
taal van zijn land beschou" 
wen; en indien GESZNER en. 
andere beroemde schrijvers 
begonnen hadden , deze moei-
jelijke onderneming te ver
vullen, is het KLOPSTOCK, 
die dezelve voltrokken heeft, 
en hij heeft die taal tot den 
graad van volkomenheid ge-
bragt, waarvoor dezelve vat
baar was. Hij was echter 
niet vrij van gebreken; men 
vindt dezelve vooral in zij-! 
nen Messias} maar dezelve 
worden dubbel vergoed, door 
Schoonheden van den eersten 
rang. De schitterende roem 
van dit dichtstuk heeft zich 
niet altijd gehandhaafd; maar 
zijne Lierdichten en eenige 
zfjner Treurspelen zonden 
voldoende zijn, om in 
Duitschland den naam van 
derzelver beroemden schrij* 
ver te vereeuwigen. 

.* KÏ-OTZ (CHRISTIAAN A-
DOLF), een Düitsche letter
kundige, te Bischójfs-Wer* 
da den 13 November 1738, 
geboren; was de zoon van 
een' protestantschen predi
kant, schrijver van drie zeer 
geachte latijnsche verhande
lingen. CHRISTIAAN-ADOI-P, 
scheen in zijne eerste kindsch-
heid slechts een zeer beperkt 
oordeel te hebben, of liever 
zou men gezegd hebben» dat 
bij volstrekt «een oordeel 
hnd; waar in d«n ouderdom 
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van keven jaren ontwikkelde 
zich eensklaps zijne verstan
delijke vermogens, en bij 
toonde groote genegenheid 
voor de studie, die zijn va
der zich beijverde, om aan te 
kweeken. Hij leerde de eer
ste beginselen der letteren 
te Meissen en te Goflitz, 
en begaf zich vervolgens 
naar Leipzig, alwaar hij niet 
al de openbare cursus volg
de, daar hij zich zelven lie* 
ver in de beste boeken oe
fende. Zijn vader, die onbe
krompen leefde, verschafte 
hem de middelen, om zich 
onbekommerd aan de studie 
te kunnen overgeven: hg 
maakte snelle vorderingen in 
dezelve, KLOTZ verliet Leip-, 
zig en begaf zich naar Jetlag 
alwaar hij door talrijke ge
schriften, die hij sedert den 
ouderdom van negentien ja» 
ren in het licht had gege
ven, vöordeelig bekend was. 
Het oor leenènde aan den 
aandrang van vele letterkan» 
digen, opende hij eene school, 
alwaar hij met het beste ge
volg begon, met HORATIUB te 
verklaren. KLOTZ was oen 
uitmuntende letterkundige'; 
bij was vele wetenschappen 
et* geleerde talen meester. 
De koning van Engeland be
noemde hem tot hoogleeraar 
der wijsbegeerte aan de uni
versiteit van Göltingefl, Kort 
daarna boden de prins van 
Darmsfadt en de generaal 
QUINTUS SciLius, hein ter 
gelijkertijd, uit naam van 
' XHI , DEEÜ. i 

den koning van Pruissen, 
de eers te , den leerstoel der, 
Qostersche talen aan de uni-
versïieit van Giessen, en de 
tweede, dien der welspre
kendheid aan de universiteit 
van Balie aan. KI.OTZ verkoos 
alstoen om te Göttingen t& 
blijven, te meer daar men 
hem den titel van honorair 
hoogleeraar opdroeg, en men 
zijne inkomsten vermeerder
de. Maar, op nieuw door 

. FREDERIK I I . nitgenoodigd , 
begaf hij zich naar de uni
versiteit van Balie, om er 

\ de welsprekendheid te on» 
- der wij zen, en verkreeg er 

den titel van geheimraad. 
Bet scheen, dat alle vorsten 
het zich ten taak hadden ge» 
steld, om elkander KLOTK 
te betwisten j daar de koning 
van Polen, STANISI,AUS-AU-

'; GUSTtis I I . , eene akadeniie 
voor den jongen adel moest 
oprigten, beriep hij hem 
naar Warschau, door hem 
eene jaarwedde van twaalf 
honderd daalders en den ti« 
tel van raad aan te bieden* 
Wijl FREDERIK in zijne sta
ten eenen man van zulk eene 
verdienste wilde behouden» 
vermeerderde hij de inkom* 
sten van KLOTZ en benoem-

'' de hem tot zjjn'geheimraad* 
De koning van Polen ver
meerderde de eerbewijzingen 
en de inkomsten om Ktoiz 
te bezitten; maar de erken
tenis behield dezen geleerd» 
te Balie, alwaar h i j , onder 
anderen, aan vele gewigtiga 
h 
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werken arbeidde. Ofschoon 
eeti weinig hekelig en bij
tend in zijne geschriften, had 
KI>OTZ eene vrolijke en edel
moedige inborst. Eensklaps, 
en toen bij zijn veertigste 
jaar bereikt had, werd hij 
droefgeestig en gierig, zon
der dat men er dadelijk de 
oorzaak van koh raden; maar 
het duurde niet lang of men 
erkende in deze verandering 
de kenteekens van eene ern» 
stige ziekte , die zijn leven 
bedreigde. Daar K I O T Z op 
zijn ziekbed gevoelde^ dat 
zijn einde naderde, verzocht 
hij zijnen vriend MANGELS-» 
DORF» om hem het werk van 
MANDELSSOHN over de onster

felijkheid der ziel, voor te 
lezen. KLOTZ brak de Ie-
iiing af, en begon met zij
nen vriend over verschillen
de stukken uit het werk van 
MANDELSSOHN te spreken , en 
riep daarna a i t : * Deze na-
sporingen bewijzen niets; 
de godsdienst zal ons ster* 
her bewijzen geven" Hij 
Het eenen predikant roepen, 
in wiens armen hij den 31 
December 1771 , in den ou
derdom van drie en veertig 
jaren overleed. De ijver van 
Khorz in dén arbeid, was' 
buitengewoon, «oo als men 
zulks ziet door de talrijke 
werken , die hij in oenen zoo 
korten leeftijd, en in den 
tijd van twaalf jaren in het 
Jicht heeft gegeven. Wij 
zullen ons bepalen met de 
volgendfin aan te halen.' 1.° 
De verwoesting van Zitiau, 

in latijnsche verzen, 1758, 
— ?.° Eene Redevoering, 
ter verdediging van CICERO, 
tegen D J O , CASSIÜS en Pur» 
TARCHÜS. *— 3.° Een Brief 
over HOMERUS, in welken 
hij vooronderstelt, dat wij 
van den GTiekschen dichter 
slechts eene door CYNETHDS 
van Chio verbeterde en ver
minkte uitgave hebben. De 
bewijzen echter, waarmede 
de schrijver zijne gissingen 
ondersteunt, schijnen niet 
zeer overtuigend. —' 4," De'.-
zedeneer geleerden, — 5 ' 
De geest der eeuw- — 6 ° 
De letterkundige belagcke-
lijkheden. Deze drie hekel
schriften , van 1761 tot 1762 
in het licht gegeven, ver
wekten aan KLOTZ een aan
tal vijanden. — 7.^ Eene 
Rede, uitgesproken in de 
latijnsche maatschappij van 
Jena, en waarin hij den Ia-
tijhschen stijl van JUSTÜS-
Ëtpsurs verdedigt, 1761« -~ 
8.* Aanmerkingen over de 
karaktertrekken van IBEO-
PBRAsrüs, Wl. Dit werk, 
door FISCHER gehekeld, ver-
Wekte tusschen deze tvvée 
schrijvers de levendigste 
woordwisselingen, te nieer, 
daar KtoTz van natuur bij
tend, de eigenliefde van F I 
SCHER door hekelachtige ar
tikels , voorkomende in te 
dagbladen, aan welke hy 
werk te , had gekwetst. H« 
joeg evenzeer en onï de
zelfde reden den geleerden 
BüRMANN, niet minder ge
voelig dan Kmvz»legen *i«n 

> li h l 



THH%V«LV%>.WM «.ww^i 

K L O. -* li h ü . 515 

in. het harnas, en er ont
stond tusschen hen een he
vige pennenstrijd, geduren
de welken KLOTZ uitgaf: 9.° 
Aniiburmanus; Jena èn Ü-
irechty 1761, en op welk 
BtK̂ ANM door zijn AnükloU 
sim Vaardig antwoordde. — 
1Ö.° Verhandeling over de 
gelukkige onbeschroomdheid 
van HORATIUS, 1762, her
drukt in de Cfagsical Jour
nal , T. 13; Londen, 1817. 
—' 11.° Vindities fïoratia-
ti&i tegen pater HARDOIJIN , 
1762; nieuwe verbeterde ver
meerderde, en onder den ti
tel pan LectionesVenusines, 
in het licht verschenen uit
gave, 1770.— 12.° Frag
menten van Tyrteus, 1764, 
met eene commemarium, te 
regt als te wijdloopig ge
noemd. ! Dit werk is in 1767' 
herdrukt. - ~ 1 3 . 0 Opuscula 
varia drgnmenti, inhoudende 
verscheidene akademische 
stukken, en onder anderen 
Programma's, over de ge
breken van SENECA, den 
ireurspeldichter; pverj den 
stijl ,van ISQCRATES; over den 
ijdelen pronk van TASSO te-
p n BOILRAÜ ; over de uit
legging der oude dichters; 
over den waren aard van de 
letterkundige geschiedenis; 
over de genie van CAI-MMA-
«HÜS,, enz. — 14.° Eene 
Verhandeling over de Pen-
litogèitnde, 3 deeltjes. Het 
«erste is eene bijlage tot de 
Jvrisprtifjleniia 'nuinistnaU~ 
*«• van HOMMEL, Het tyrw 

v H 

dè bevat de geschiedenis der 
nood-mnnteri, bet derde, die 
der hekelpenningen. -— 15.* 
Miscellanea critica, enz. 
Hij was daarenboven een der 
redacteurs van het dagblad,, 
getiteld Acta litteraria, en 
van de dagbladen van Jena, 
en van Leipzig, KLOTS 
schreef met veel gemakke-
lijkheid, zijn stijl was be
schaafd en sierlijk; maar hij 
gaf zich somtijds te veel aan 
die hekelingen over, welke 
veelal het Schoonste talent 
ontsieren en hein on verzoen» 
lijke vijanden maken. 

KLOTZIUS (STEPHANÜS), een 
Lutersche godgeleerde, te 
Leipzig in 16Ü6 geboren, 
bestuurde, in hoedanigheid 
van algemeen bewindhebber,' 
de kerken der hertogdommen 
Sleeswijk en Holstein, en 
had veel invloed bij FRE-
DERIK III. -, i koning van De
nemarken. Hij overleed te 
Flensburg, in 1668. Men 
heeft van hem verscheiden 
godgeleerde en bovennatuur-
kundige werken, die niet 
zeer algemeen bekend zijn, 
onder anderen: 1 ° Pneuma-
tica, seu Theologia na til' 
rali» de Deo, 1640, in 8,vo 
— 2." De doloribus aninioe 
CBRiSTt in horto et in 
Cruce, —• 3 ° De sudore 
CMRISTI, 1730, in 4.*> 

* KLUIT (ADRIAAN), een 
Hollandsche geschiedschrij
ver m publicist, den 9 F«-

h 2 
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bruarij 1735, te Dordrecht 
geboren, volbragt er zijne 
eerste studiën, en ging ver
volgens naar utrecht, om er 
de geneeskunde te beoefenen. 
Weldra gaf zijn smaak voor 
de geschiedenis en de let
terkunde aan zijne studiën 
eene andere wending. JBin-
lieri weinig jaren werd hij 
reer diep ervaren in de Hól-
landsche letterkande, in de 
geschiedenis, in de gewijde 
critiek , de diplomatie , in 
<le Grieksche taal, zelfs in 
de dichtkunst; en , in zijne 
eerste jeugd, gaf hij Hol* 
landsche dichtwerken in het 
l icht, die veel opgang maak
ten. Hij had twee der kun* 
digste mannen van Europa, 
WESSEIIING- en SAXIUS tot 
meesters gehad. Naauwelijks 
;had hij zijne studiën voleind 
öf hij werd dadelijk te Rot ter-
•dam, en naderhand m'sïïa-
ge* te Alkmaar, te Middel' 
•burg, iti de zoogenaamde La-
tijnsche scholen tot proscep' 
4or en reetor benoemd. Te 
Middelburg, verkreeg h i j , 
behalve de reeds aangehaal» 
Se t i te ls , dion van lector 
der welsprekendheid en der 

-Grieksche taal» Eindelijk 
Werd hij in 1776 met eetten 
titel vereerd, het voorwerp 

• des naijvers van alle Hol-
landsche geleerden, dien van 
hoqgleeraar, verre boven al
le andere letterkundige titels 
gesteld. Hij regelde'de ar-
'Chivwi van ' Middelburg in 
«ene naauwkeurige orde, en 
putte er kostbare stukken I 

uit voor zijne geschiedkun
dige werken» In 1779, werd 
hij tot hoogleeraar der Hol-
landsche archeologie en der 
diplomatische geschiedenis, 
aan de universiteit van hey~ 
deti) alwaar hij zijne vaste 
woonplaats koos, benoemde 
Hij opende zijne lessen door 
eene Bede over het regtddt 
de Hollanders hadden ge~ 
had, om het gezag van PHT' 
LfFPUS 11., hunnen wettigen 
vorst, af tè zweren- Inde-
ze rede , had de schrijver 
ten minste het woord v)et~ 
tig behooren weg te laten, 
wijl hij de verdediging van 
den opstand op zich nam» 
Wij zullen, van onzen kant, 
de 'regtën niet onderzoeken', 
die een vorst kon hebben, 
om wederspannige onderda
nen te straffen; maar* wat 
daarvan ook zij, het doel van 
PHILUPPUS was enkel, om 
de valsche leeringen in Hol
land verspreid, tegen te 
gaan, en de inwoners i* de 
godsdienst van hunne vaders 
te behouden. Kt.vit gat* 
op verschillende tijdstippen, 
1785, 1793 en 1794 V drie 
schriften in het licht, regt-
streeks strijdig met de denk
beelden, die toenmaals wer 
de vrijheiden de onafhanke-
lijkheid der volken heersen» 

têni en deze geschfiften de
den' hem zijnen leerstoel in 
1795 verliezen. De moedi
ge schrijver leed geduldig-
lijk zijne ongenade, en be
paalde zich, om afzonderlij
ke lessen te geven tot "• 

,.i 1 
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1802, toen men hem zijnen 
titel van' hoogleeraar terug 
gaf. Vier jaren . daarna , 
vraagde men voor hem ee-
nen leerstoel voor de statis
tiek van het koningrijk Hol-
(eipdj toenmaals aan LODE-
wiJK BONAPARTE, broeder van 
NAPOLEON »''' - onderworpen. 
K L U I T , algemeen bemind, 
genoot een zacht en gerust 
leve», tot dat een noodlot
tig "voorval zijne dagen kwam 
e ind igen , en de rouw over 
dè geheele stad Leijdehvai: 
spreidde» Een sch ip , met 
buskruid geladen, werd aan 
de kaai, digt bij het huis 
van KLUIT," vastgelegd. Te
gen den avond van den 12 
Januarij 1807, "deed dit schip, 
eene verschrikkelijke uit
barsting, vernielde geheel 
en al het huis van K L U I T , 
onder welker verwoestingen 
deze mét zijne vroiiw, JOANNA 
"VAN OUHSEL , bedolven werd. 
De verminkte lijken der bei
de echtgenooten konden eerst 
Vijf dagen daarna opgedol-
ven worden, en werden in 
dezelfde grafstede begraven. 
KLUIT was alstoen een en 
zeventig jaren. Hij liet ee-
nen eenigen zoon na, direc
teur van de brievenposterij 
te Leijdent en die niet dan 
genoegzaam nuttelooze over
blijfselen van de bibliotheek, 
de* verzamelingen en hand
schriften van zijnen ongeluk-
feigen vader heeft kunnen 
Wedervinden, waarvan wij de 
voornaamste werken zullen , 

.' H 

aanhalen: 1.° Vindicies ar? 
ticüli, b\tt,. tb* in novó 
testamenlo , vijf deelen; Ü-
trecht, 1768, 1771. — 2.° 
Verhandeling over deLXX» 

jaar weken van ÜAüJëL met 
den titel van Vaticiniüm de 
messiddyceprimarium, Mid
delburg•', 1771, in S.vp..,--
3 . ° Bistoria critica comita* 
tus Hollandiee èt Zelandiee,-

,1777, 1782, 2 dl.n in 4.to 
— 4.° Wederlegging van het 
werk van BERTS , over dè 
vaderlandsche oudheden. —-
5.° Slaa (kundige huishou» 
ding van Bolland, benevens 
zijne volkplantingen. —- 6'.* 
Geschiedenis der Bolland' 
sche 'ètaatsregering lot in 
1795, Amsterdam „ 1802 — 
1805, 5 dl.n i'n g.vo Dit 
werk wordt als het meester
stuk van KLUIT beschouwd. 

— 7.° Vele akademische 
Bedevoeringen, zoo als: pro 
itnperatore Juliano appsta-
ta. — Pro ftlythica, — De 
superstitipsissim o atpte per» 
niciosissimo in tetripUs èt 
urbibns sepeliendi ritu, — -
De eo qüod' nimium est in 
studio juru'publici univer» 
salis, sive de damriïs es a-
busu jnris publici nniversa-
Us in omnem societaiem rë<* 
dunddntibus, etc. — 8.* 
Losse -stukjes, Memorien , . 
voorkómende in de werken 
der maatschappij van Hol* 
landsclie letterkunde, en in 
andere verzamelingen, het
zij voor zijne cursus, hetzij . 
betrekkelijk do geschiedenis 
3 ' 
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en de staatkunde van Ho/-
?«««?, enz» Thesis en Re
devoeringen ten getalle' van 
zestien, in het Nederduitsch 
geschreven. — 9.° De soit' 
vereiniteit der staten van 
Holland, verdedigd legen
de htdendaagscke leer der 
volksregering, 1785, — 10.° 
De regten van den mensch 
yeene gewaande regten, in 
Nederland, 1793. — 1!,°< 
Jets over den Engelschen 
oorlog en Neerlands koop* 
handel, 1791. Het waren 
deze drie geschriften, die 
den schrijver den leerstoel 
deden verliezen , op welken 
hij later weder hersteld werd. 

KNAEP. — Zie SERVIMCS 
(JoANNEs). 

KWELLER ( G O D E F R I D U S ) , 
een uitmuntend portretschil
der ,~wer4 te Ziubek, in 1618 
geboren. Na zich eènigen 
tijd "op de geschiedkundige 
schilderstukken te hebben 
toegelegd, wijdde hij zich 
geheel en al aan het portret 
toe, en stak naar Engeland 
over, alwaar hij met schat
ten en eerbewijzen overladen 
werd. Hij werd er eerste 
schilder van KA REL I I . , JA-
cpBüS I I . , WIMJAM , en van 
de koningin ANNA, die hem 
de grootste welwillendheid 
bewezen. Hij overleed te 
Londen, in Ï717. Zijn ko
loriet is vast, zonder hard 
te zijn. Men heeft volgens 
dézen meester gegraveerd. 
LKNELLEU vervaardigde de 

- K 'N I. \ 

portretten van bijna al de 
vorsten van Europa, en 
kwam te Parys, om dat van 
LoDEWiIK XIV. tè schilde
ren. — Zijn broeder ZACHA-
RIAS onderscheidde zich in 
het schilderen met natte 
kalk, en door zijne begaafd
heid, om oude gedenkstuk
ken voor te stellen}. 

•f KMC'GE (ADOLF FRANS 
FKEDERIK LODEWIJK, Vrijheer 
vanj, den 16 Octqher 1752 
te Bredenbeek, een landgoed 
van zijnen vader, in de na
bijheid van Hanover gebo
ren', werd aldaar tot in zijn 
I4.e jaar zorgvuldig opgej. 
voed. Daarna maakte hij 
eenige reizen met zljneri va
der, op welke deze het over
schot van zijn vermogen Ver
teerde j zoodat hij den on-
mondigen zoon in 1766,mét 
zware schulden belaste leen
goederen naliet. De jonge 
KNIGGE ontving nu privaat-
.onderwijs, en betrok in 1769 
de universiteit van Gö'ttin-
gen, öp eene reis naar •Kas
sei,werd hij door den land
graaf FREDEMK II.;, tot hof-
jonker, en bijzitter van de 
krijgs- en domeinën-kamér 
benoemd, wélken post h.|j 
in 1772 aanvaardde. Intus-
schen werd hij, alvorens 
zijne nitzigten aldaar tot rijp
heid konden komen , door 
huishoudelijke betrekkingen 
genoodzaakt, om van zijnen 
post in Kassei afstand te 
doen , en zijne goederen ie 
betrekken. In 1777 trad hij 

}• l i l 
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als kamerheer in dienst van 
het hof van Weimar, deed 
handelreizen en privatiseer-
de met zijne familie afwis* 
'selendf te ffanau, Frank' 
fort en Heidelberg. In 1790 
was hij opper*ambtman en 
schoolopziener te Bremen, 
alwaar hij op den 6 Mei 
1796 zijn vrij onrustig leven 
eindigde, nalatende eene vol
gens zijnen geest gevormde 
dochter. Hij was in, meer 
dan éen vak, een bekwame 
schrijver, voornamelijk ver
wierven zijne romans, door 
eenen vluggen en beveiligen 
Verhaaltrant, en door eenen 
geest van hekeling, de goed
keuring der leeswereld. Zij
ne Reise nack Braunsch-
"weig, die men lang voor 
eenen koddigen roman heeft 
doen doorgaan, in welken 
echter slechts èënige vrolijke 
toonéelen aangetroffen wor
den; bewijst niettemin, dat 
KNIGGE ieer wel tot het 
geestige in staat was. Een 
bijzonder geluk viel aan zijn 
werk: XTeber den Umgarlg* 
wit JMenschetttea deel, welk 
/werk uit het beperkte stand
punt betracht, uit hetwelk 
«e schrijver den mensch be
schouwt, werkelijk veel 
goeds bevat, doch juist om 
dit beperkte standpunt tot 
geene handleiding kan die
nen, waarnaar de verkeering 
"'et menschen behoort gere
geld te worden. Er bestaat 
ook eene Nederduitscbe ver
taling van dit werk, onder | 

« den titel van Over de ver* 
keering met menschen, Am
sterdam , 1795, 3 dl.n in gr. 
8.vo Zijne verbindtenis niet 
de orde der lllnminaten wik
kelde hein in onaangename 
betrekkingen , voornamelijk 
met ZIMMERMANN, tegen vvitn 
hij toch het proces won. 

IvNORRtDS TIE ÜOSENBOTH 
(CHUISTIAAN), een geleerde 
Duilscher der 17.c eeuw, 
voornamelijk bekend, door 
een hem toegeschreven werk, 
hetwelk ten titel voert: Kab
bala denudata. De schrijver 
heeft het onderwerp, het
welk hij behandelt, door
grond, en, om zoo te spre
ken , uitgeput. Onder de 
droomerijen, dwaasheden en 
hersenschimmen, welke hij 
behandelt, vindt men er uit
muntende nasporingen in, 
over de wijsbegeerte der He-
breërs, en vooral der rab
bijnen. Dit werk is in 3 
dl»? in 'i.w De tweeeersto 
werden te Sillzbach in 1677, 
het derde te Frankrijk in 
1684 gedrukt: dit laatste 
deel is wèïriig bekend. KNOR-
RiüS overleed ïri 1689, in 
den ouderdom van 53 jaren. 

KNOT (EDÜARD)» een En-
gelsche Jesüit, in Northum* 
herland geboren, schrijver 
vaii een werk: Over de Me-
rarehie, door de Franscha 
geestelijkheid en de Sorbon* 
ne gecensureerd. Dit work 
getiteld: Zedige en hohnep» 

\ A 
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/« onderzoekingen van'èeni-
ge stellingen van doctor 
KELMSSOU door NICOLAAS 
SUITH , in l 2 . m o , Antwer

pen, 1631 , is tegenwoordig 
geheel en al onbekend, zoo
wel als zijne wederleggende 
schriften. KNOT overleed in 
1656. 

Kttpx of CNOX (JOANNES), 
een berucht Schotsch predi
kant , een der stokebranden 
van het Calvinisinus en van 
het Presbyterianisinus in 
Schotland, ondersteunde den 
graaf van Murray (zie dat 
ar t ikel) , in zijne aanslagen, 
of liever bereidde er hem 
toe voor. Hij was een af
vallige monnik, door ver
scheiden geschiedschrijvers 
van eene schandelijke ge
meenschap met zijne schoon
moeder, en met eene me
nigte misleide vrome doch
te r s , j a zelfs van de verfoei-
jelijkstekunstgrepen der too-
verkunde beschuldigd* Ge
dreven door de Woede, wel« 
ke een door misdaden en 
wroegingen gekweld gewe
ten inboezemt,;• deelde hij 
zijne doJzinnigheid aan het 
volk en de adellijken mede, 
die hij door zijne dolle re
devoeringen enGods-ennien-
schenlasteringen niedesleep-
te. Hij brak kerken en kloos
ters af, verjoeg priesters en 
bisschoppen , plunderde de 
aan God toegewijde goede
ren , en bedreef tegen de 
Catholijken en de heiligste 
zaken; de ongehoordste ont* 

heiligingen en wreedheden. 
Daar hij van de verachting 
der godsdienst tot die, des 
troons overging, zoo liet hij 
het gezag der koningin re
gentes vernietigen en droeg 
hetzelve aan de hoofden der 
partij op , \welke men met 
den titel van raadsheeren 
uitdoschte, en voornamelijk 
aan den wreeden graaf van 
M Ü R I U I , die er enkel op uit 
w a s , om den troon aan. dé 
jonge MARIA , zijne zuster, 
te pntweldigen. Hij over
leed in 1572, in den ouder
dom van 57 jaren- Men heeft 
van hemWederleggende wer
ken, waarin de afschuwelijk
ste dweepzucht doorstraalt, 
zoowei als in eene Gesckie-
denis der hervorming de? 
kerk van Schotland, hon-
den, 1644 , in fol. Dit ge
drag gaat zoo ver, dat hij 
het verhaal van deii moord, 
door de handlangers der her
vorming, op eene lafhartige 
wijze, aan den kardinaal 
BETON (door de Schotten BËA-
TOUN genaamd) gepleegd» 
met den naam van vrolijk 

„verkaal bestempelt, Ziedaar 
de man, waarover BEZA , als 
over eenen Apostel spreekt. 
:-i- Men moet hem niet ver
warren «iet VICESIMUS KNOX> 
een nieuwere schrijver, Jid 
der universiteit van Oxford, 
van wien men heeft Essays 
moral and littetary, waarin 
even zoo onpartijdige, als 
redelijke zaken, 'ten opzigte 
van de Catholijke geestelijk
heid, en "den invloed der 
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godsdienst op het openbaar 
geluk voorkomen. 

' ' • " : ' ' • ; ' ' \ • 

KNUTZEN (MATHIAS) , te 
pldenswortA, in hel hertog
dom Sleesicyk geboren, kwam 
na te Kmiingsbergen zijne 
studiën te,hebben vólbragt, 
op het denkbeeld, om de 
wereld te bezoeken, en zich 
als eenen nieuwen apostel 
van, het atheïsmus te doen 
gelden. Ih 1674 verspreidde 
hij, op verschillende plaatsen 
van j) uilself land , en vooral 
, t eJena in Saksen, en te 
Altdorf, eenen Latijnschen 
lirief en twee rJoogduitSche 
Zamensprahen, welke de 
grondbeginselen eener nieu
we sekte bevatte, die hij , 
onder den naam van sekte 
dei'gemoedelij'ken , wilde 
stichten; dat is van lieden, 
die er openlijk voor uit kwa
men van in alles niet an
ders dan de wetten des ge
wetens en der rede te vol» 
gen. Dit 'hoofd der geffloe-
dehj'ken loochende het be
staan van God, de onster
felijkheid der ziel* en bij
gevolg het gezag der heilige 
^chrift.» even als of e r , bij 
het gemisr dier waarheden , 
i n den mensen eenig gewe
ten > en «enig grondbeginsel 
yan (ipugfi kon blijven. De 
geschiedschrijvers zeggen 
°ns niet hoedanig het uit
einde van dezen dweeper is 
geweest. 

KNUTZEN (MABTINUS) , te 
H 

. m J K1KCW 
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„ Koningsbergen, in ï / I n g e 
boren, werd er hoogleeraar 
in de wijsbegeerte en bibli
othecaris. Hij overleed in 
1751, Men heeft van hem 
een aantal werken , sommi
gen in het Hoogduitsch, an
deren in hel Latijn. De voor
naamste der laatste zijn: 1-° 
Systema cansarum efficien~ 
turn. —- 2.° Elementa phi~ 
losopkies rafionalis, rnetho-
do mathematica demonalra* 
'ta.,,— 3.° Theoremata de 
parabolis infitiitis, enz. Dat
gene zijner Hoogduitsche 
werken, hetwelk hem het 
meest tot eer heeft verstrekt , 
j s eene Verdediging der 
Christelijke godsdienst, in 

.4.» 

KOBAD , CABADES, of CA-
VADES, , koning van Perziè', 
verloor, na eene wet te heb
ben uitgevaardigd , die de 
gemeenschap van vrouwen 
toestond , en terwijl hij ge
bruik maakte van al degene 
welke hem behaagden , zij
nen troon , en werd in ee
nen toren opgesloten. Eene 
zijner vrouwen bevrijdde hem 
uit zijne gevangenis, door 
zich aan den harrstogt van 
den landvoogd over te ge
ven, die smoor!ijk op haar 
verliefd was. KoBAOontsnap-
te in bef gewaad dezer vrouw, 
liet zijnen broeder de oogen 
uitsteken, en hernam de 
kroon. De Nephtalitische, 
Bunnen verschaften hem 
hulptroepen. Hij verklaarde 

h 5 
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den oorlog aan keizer 'ANA-
BTASius, verwoestte Arme' 
niè' en Mesopoiamië, nam 
Amida in, plunderde het
zelve» Toen een grijsaard 
hein voorstelde, hoezeer de 
plundering, vvelke men in die 
stad uitoefende , eenen ko
ning onwaardig was, ant
woordde hem KOEAD: Het 
geschiedt, om u voor uwen 
"tegenstand te strajff en,vi&av 
op de grijsaard herhaalde:* 
Hoe grooter onze tegenstand 

. is geweest, des te roemrij
ker is uwe overwinning. Dit 
antwoord bragt KOBAD tot 
bedaren, en dé plundering 
hield op. Eenigen tijd daar
na werd de vrede gesloten ; 
maar de oorlog begon op 
nieuw onder JrjsTiNcs en JDS-
TINUNÜS. KÓBAD was onder 
dezen laaf sten keizer min
der gelukkig, en overleed 
in 521. Hij was een krijgs
zuchtig vorst, geschikter, 
om staten te veroveren , dan 
om de zijne te regelen- Hij 
was wreed jegens zijne on
derdanen, en onverzoenbaar 
in zijne wraaknemingen. 

* KOCH ( CHRISTOFFEL — 
WILLEM ) , leeraar van het 
staatsregt en geschiedschrij
ver , den 9 Mei 1737 te 

'Buxweillêr, in den Elzas 
geboren* De vader van CHRIS-
TOFFEL was raadsheer in de 
kamer van financiën. Hij 
volbragt zijne eerste studiën 
in de ia deze kleine stad op-
«erigte school, die bjj de 
Fransche omwenteling ver- '< 

nietigd werd. In den on-
derdom van dertien jaren, 
begaf hij zich naar Straat*' 
burg, en volgde de cursus 
der regtsgeleerdheid aan de 
protestantsche universiteit 
van die stad. Hij legde zich 
te gelijkertijd óp de studie 
van de geschiedenis en van 
de diplomatie toe; alsmede 
op de kunst om de bewijs-
schriften en de geslachtre-
gisters té ontcijferen en te 
beoordeelen. De vermaarde 
SCIICEPFUN werd zijn mees
ter, en hij verbond KOCH aan. 
zijne werken. Het zal e.e-
nigzins buitengewoon schij
nen dat KOCH, een geboren 
protestant zich met het ker
kelijke regt bezig hield; hij 
maakte er echter zulke groote 
vorderingen in, dat twee 
werken , die hij over dit on
derwerp in het licht gat, 
zijnen roem van diepzinnig 
canonist vestigden. In 1762, 
kwam hij te Parijs, en ver
kreeg de achting der door 
hunne kunde meest beroem
de mannen. Zijn meester 
ScHczPFiaN overleed m 1771 
en maakte aan de >*ad 

Straatsburg zijne schoone 
bibliotheek én zijn kabinet 
van oudheden, maar onder 
voorwaarde, dat KOOH er de 
bewaarder van zoude zijn, het
geen hem zonder tegenkan
ting zoo wel als de titel van 
hoogleeraar Werd toegestaan. 
Volgens de reglementen van 
de universiteit, moest de 
leerstoel van ScHffiPFi.iN aan 
den oudsten hoogleeraar g«* 
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geven worden1; maar al de 
leerlingen van SCHCEPFMN 
volgden de lessen van KOCH , 
die alzoo het hoofd van deze 

. dipIoinat'i,schc school werd , 
die SÖHoïPPtiN had opgerigt, 
en die zoo vele vermaarde 
J e é r l* ng e n e» staatsmannen 
vormde. Hij weigerde, in 
Ï779, détt leerstoel van het 
Germaansche openbare regt 
te GöHingen, dien de land
voogd van Hanover hem met 
groote voordéelen had aan -
geboden. Wéinig maanden 
daarna' benoemde hem keizer 
JOZEF I I . tot rijksridder; 
mét dezen titel vereenigde 
hij weldra -dieti van hoog-
ieeraar van het openbare regt 
aan de universiteit van 
Straatsburg. De achting» die 
«Jij genoot, en zijne groote 
talenten deden hem in 1789, 
door de hoogleeraren van den 
Elzag verkiezen, om bij 
LODEWIJK X V I . én de con
stituerende vergadering de 
handhaving van humie bur
gerlijke en godsdienstige reg» 
ten, gegrond op ' traktaten, 
Je gaan verzoeken. Hij ver
kreeg er het besluit , van 
den 17 Augstus !790bekrach-
'Jgd én uitgebreid den Isten 
december van hetzelfde j a a r , 
inhoudende daarenboven, dat 
«e kerkelijke goederen der 
Protestanten niet zouden be
grepen worden, onder die
gene, welke het besluit van 
Je« 1 November 1789 ter 
0eschikking der natie had 
gesteld. Te Straatsburg te-
*nggekeerd, zag hij door een 

uitwerksel der omwenteling, 
die leergierige jeugd van 
daar vertrekken, Welke er 
door zijnen roem naartoe ge* 
lokt waren. Hij zelf moest 
zijne loopbaan afbreken en 
'zich niet staatszaken .bezig 
houden. Zijn departement 
benoemde hem tot afgevaar
digde bij de nationale vér» 
gadering, alwaar hij de wijs» 
ste grondbeginselen aan den 
dag légde, en onophoudelijk 
de vijanden' van den troon 
en het altaar bestreed. De
ze zelfde vergadering had 
in haar midden eene diplo
matische commissie gevormd, 
van welke KOCH tot presi
dent verkozen werd; en, in 
een verslag, dat hij in Maart 
1792 deed, kantte hij zich 
tegen den oorlog met Oos
tenrijks maar zijne pogingen 
waren vruchteloos. De oor
log werd den 20 April ver
klaard J 'Ko.cu wilde nog te
gen dezen maatregel spre
ken , maar zijne stem werd 
door de: kreten èn de bedreig 
gingen der oproerigen over
schreeuwd. Het was met 
een gevoel van medelijden 
eti afkeer, dat hij 'den jam.-••' 
mervollen dag van den 10 
Augustus van hetzelfde j a a r , 
zag, dagen, op welken Lo-
DEVVUK X V I . in zijn paleis 
aangerand en opgesloten, 
eene schuilplaats in de ver
gadering meenende te vin
den, zich aan zijne vervol
gers ging overgeven. KOCH 
drukte zijne verontwaardi
ging uit» in eeneti brief. 

/ • 
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dien hij aan zijne lastgevers 
zond, welke hij aanspoorde, 
om zich tegen de muitelin
gen te verklaren, en pm al-
zoo het voorbeeld aan de an
dere provinciën te geyen. 
Zijn brief werd bekend: men 
nam hem in hechtenis , en hij 
bleef elf maanden in de ge» 
vangenis. De dood van Ró-

—BESPIËRRE, die den 24 Julij 
1794 op het schavot sneef
de , voorkwam den zijnen en 
gaf bem de ynjbeid weder. 
Jjid geworden zijnde van hét 
d»rect^rium van zijn depar
tement i ^verdedigde hij er de 
regten van zijne medebur
g e r s , en belette het yerkoo» 
pen der -fabrijken en liefda
dige gestichten, ïn 1795 in 
zijne oude betrekkingen te
rug gekomen, onderwees hij 

'op nieuw het openbare regt; 
maar, in de maand Mei I&Ó2, 
werd hij bij het tribunaat 
benoemd en moest zijne ge
liefkoosde studiën verlaten. 
Hij droeg bij tot de regeling 
van de protestantsche eer-
dienst en van de akademie 
van zijne geloofsgenooten,te 
Straatsburg, Nadat het tri
bunaat door BONAPARTE ver
nietigd w a s , wilde KOCH 
geenen post aannemen, en 
begaf zich, in 1808» naar 
die stad, met , eene jaar
wedde van 3000 fr,, welke 
het toenmalige gouvernement 
nem, zonder dat hij zulks 
had verzocht, had toegekend. 
In 1810, benoemde hem 
«e neerDEFoNTANES, groot
meester der universiteit van 

| Frankrijk, tot rector ho
norairvan de universiteit 
van Straatsburg. Hij bad 
slechts drie jaren genot van 
dezen tjtel, en overleed den 
15 October Ï 8 l 3 , in den ou
derdom van 76 jaren. De 
hoogleeraars van Straats
burg r hebben te zijner eer 
eene graftombe van wit mar» 
nier doen oprigten , door den 
heer OHNMACïiT uitgevoerd, 
in de protestantsche kerk van 
den u. T/topias, naast die. 
van SCHÖPPWN en van OBER-
iiitj. Het leven van KOCH 
is door den he e r

 SCHWEIG-
Baus&R, de . zoon , , boog» 
leeraar; te Straatsburg be
schreven ; en een ander is 
aan het hoofd der nieuwe 
uitgaven der Verhandetin
gen over'den vrede enz. f 
KOCH heeft nagelaten: l-0 

Commentaüo de collatione 
dignitatum [et èeneficiorW 
Ecclesiasticorum in impe-
rio Bomano Germanico, 
Straatsburg, 1761. D i t j s 
als eene inleiding tot de 
Pragmatieke Sanctie, die wj|J 
nader zullen aanhalen. — 2." 
Geslacht lijsten der vorste
lijke huizen van Europa, 
Straatsburg, 1782, in 4.» 
— 3.° Sanciio prugmatica 
Germanorum illustrala, «bid 
1789. Dit werk werd zeer 
wel onthaald door de Duit-
sche Catboiijken, •», pre
laten zelfs zwaaiden het 
grooten lof toe. — 4." Een 
beknopt verslag van fte ge
schiedenis der vredes trak
taten t tuttchen de mogettd- • 
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heien van Europa, Bazel, 
1796, in 8.vo Hij 'begint met 
den vrede van Munster; i )e 
heer SCHÖLT., , heeft dezelve 
vervolgd , töfg aan het trdk* 
iaat van Parijs, in 1815» 
15 di> in 8.vo;_: 5.° hijst der 
traktaten tUsschen Frankrijk 
en de vreemde mogendheden,, 
van den vrede van Munster, 
tot op onze dagen, gevolgd 
door eene verzameling van 
traktaten in diplomatische 
akten, die nog niet het licht 
hébben'gezien , Bazel, 1802, 
2 dl.n in 8.vo '—- 6.° Tafe
reel van de omwentelingen 
van Europa , sedert den val 
van hei Romeinsehe keizer
rijk in het Westen , tot op 
onze dagen/ 1807, 3 dl « 
in 8.vo nieuwe uitgave; Pa-
rijs, 1813, 1814, 4 dl.n in 
8.vo; waarbij zeven geogra* 
phische Kaarten, geslacht
en tijdrekenkundige tafeis. 
Het 4e deel \ is slechts eene 
bijlage tot de drie deelen 
van de eerste uitgave. — 
7." Geslaehtregisters der 
'Vorstelijke huizen van het 
Oosten én van hét Noorden 
van Europa, een na den 
<k>od des schrijvers door de 
zorgen van den heer SOHÖW. 
ÏK het licht gegeven werk. 
De afleveringen die reeds in 
het licht zijn, bevatten de : 
geslachtrekening der konin- < 
gen Van Scandinavië, der 
vorsten van Rusland, van 
Poten ', van Sileziê', enz. -r- | 
8.° üistoria Zttririgo-Ba~ 
<*?»<&>. Ofschoon dit werk, 
A&h naam van SCHOPFMN 
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IJ draagt, heeft deze hoogleer
aar er slechts het eerste deel 
van geschreven, en al de an
deren zijn van KOCHT. — 9.° 
Vele Memoriën óver geleer
de maatschappijen , zoodani
ge als de Verhandeling over 
eëtt Codex "van kerkelijk 
Reglement, Dit wetboek was 
geschreven in 787, op last 
van RACHION, bisschop van 
Straatsburg, en het heeft 
betrekking op de valsche De-
cretaliën. Men vindt deze 
Verhandelingen in de Aan» 
teekeningen en uittrekselen 
der handschriften, van de 
bibliotheek des konings. —• 
Wi° Memorie over de let* 
têrkundige maatschappij) dié 
JACOBÜS WJEIJPBBL/NG , te 
Straatsburg, omtrent het 
einde der i 5e eeuw had op» 
gerigt, opgenomen in de Ge-
denkschriften der geschied
en staatkundige wetenschap
pen , Van hét instituut van 
Frankrijk. Men heeft onder 
de handschriften van Koen, 

,Memoriëh over zijn leven itt 
het Hoogduitsch gevonden ; 
en anderen over den staat, 
eri het bestuur der protes
tanten enz. 

KODDE. — Zie CODDE. 

KoEBBRGËR ( W E N C E S L A U S ) , 
eerste bouwkunstenaar der 
aartshertogen ALBERTÜS en. 
ISABEMA , te Brussel\ in 
1560 te Antwerpen geboren, 
beoefende de bouw- en schil-
derkunde onder MARTINÜS 
DE Vos, en ging zijnen smaak 
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in Italië beschaven ,• alwaar 
hij.eenigen tijd vertoefde. In 
zijn vaderland teruggekeerd, 
bouwde KOEBKRGER verschei
den kerken,te Brussel,Leu
ven, Antwerpen en elders; 
hij droogde de moerassen uit, 
die men in de omstreken van 
Duinkerken en Bergnes-
Saint-Vinox vond , deed ver
scheiden stilstaande waters, 
Welke de lucht verpestten, 
in de Zee uitloopen, legde 
fonteinen aan , en had groo
telij ks deel aan het oprigten 
en bouwen der banken van 
leening, waarvan hij het 
algemeen qpperbewind ver-» 
kreeg. Deze in 1630 te Brus
sel overleden kunstenaar, 
was daarenboven nog erva
ren in depenningkunde. Hij 
had een belangrijk werk za« 
mengesteld over de schilder., 
bouw- en beeldbouwkunde, 
de afbeeldingen der goden 
en de, keizerlijke gedenk
penningen , van welk werk 
het lot onbekend is. In 1621 
gaf hij te Mechelen, eene 
Verdediging der banken van 
Leening, in 4.to, in het 
Vlaamsch, in het Hebt. [Men 
heeft hem de volgende schil
derstukken te danken: De 
marteldood van den H. SE-

JSASTfAXUS. CÜRISTUS, van 
het Kruis genomen. CBKJS* 
TVS , aan het volk voorge
steld. Canisyusy in het 
8raf, enz,], 

KQENRAAn; Of CONRADUS 
{Hethgeu bisschop van Con
stant\, ui t e e D b e r o e n , ^ n u i g 

van Dtiitschland gesproten, j 
openbaarde reeds in zijne 
.1eugd> dat hij een Heilige 
zou zijn. Hij werd vroegtij
dig haar de beroemde school 
gezonden, welke toenmaals 
te Constans, onder de leiding 
van den bisschop dier stad, 
bloeide. Tot priester gewijd 
zijnde, werd hij proost der 
hoofdkerk, en later na den 
dood van NOTTING , eenpa* 
riglijk tot bisschop verkozen. 
KOENRAAD, die in de wereld 
niets dan God wilde bezitten, 
verruilde zijne goederen met 
zijnen broeder tegen lande* 
rijen, die in de nabuurschap 
van Constans gelegen wa
ren, welke hij aan zijne 
hoofdkerk en aan de armen 
gaf. » Vol verachting voor 
de goederen der wereld, zegt 
een geschiedschrijver, wijd
de hij zich met eenen bui
tengewonen ijver aan de 
dienst Gods toe. Zijn ern
stig gelaat gaf den diepen 
indruk te kennen, welken 
het denkbeeld der eeuwig
heid op zijne ziel uitoefende; 
hij was echter noch droef
geestig,, noch zwaarmoedig. 
Zijne opgeruimdheid was, het 
gevolg van dien. inwendigen 
vrede, welke de lotgevallen 
des levens nimmer storen» 
De Christelijke eenvoudig
heid luisterde al zijne daden 
op; zijn ootmoed en zijne 
godsvrucht, gaven aan zijn 
geheele gedrag, eene zekere 
waardigheid , die enkel aan 
de deugd betaamt, en die 
verre verheven is boven die-
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gene, welke de menschelijke 
grootheden geven. Degene, 
welke hem naderden, ge
voelden zich van eenen eer
bied doordrongen', die met 
vertrouwen en toegenegen
heid doormengd was, zoo 
vele. bekoorlijkheden bezat 
zijne bescheidenheid en zijne 
liefdadigheid." KOENRAAD 
overleed in 976, na gedu
rende 42 jaren al depligten 
der bisschoppelijke waardig
heid met eenen onvermoeiden 
ijver, en de volmaaktste 
naauwkeurigheid te hébben 
vervuld. Er geschiedden vele 
wonderen aan zijn graf. Paus 
CAUXTUS III. canoniseerde 
hem in 1120. LEIBNITZ heeft 
zijn leven in het licht ge
geven. 

^KOENRAAD I . , graaf van 
Frankenland, werd in 912, 
öa den dood van LODEWIJK 
" « . , tot koning van Gèr-
maniè'verkozen. OTTO,her
tog van Safcsen, was door 
den rijksdag verkozen; maar 
daar deze gevoelde, dat hij 
te oud was, zoo stelde hij 
KOENRAAD voor, ofschoon hij 
*Ön vijand was, wijl hij 
hen» den troon waardig keur
de. * Deze daad strookt wei-
n,ff Wet den geest dier bijna 
wilde tijden," zegt een ge
schiedschrijver, welke dik-
Wflfe al degene tegenspreekt, 
"ie hem voor zijn gegaan; 
* "^n ziet er heerschzucht, 
bedrog, moedv zoo als in al 
de andere eeuwen; ma8r 
metCï.0D0VBBs beginnende,'' 

voegt hij er op eene niet 
mindere vermetele wijze bij ,• 
» ziet men geene enkele 
grootmoedige daad*" Dit ig 
de menschelijke natuur be
lasteren. Het is zeer zeker, 
dat er in die eeuw minder; 
loosheid was dan in de onze; 
rtien vond meer openhartig
heid , edelmoedigheid en wa
re deugd. AJle volken er
kenden KOENRAAD, met uit
zondering van ARNOLD j her», 

'tög van Beyeren, die. de 
wijk nam naar de Hunnen, 
en hen aanspoorde, om 
Duilscttland te komen ver* 
woesten. Zij verspreidden het 
vuur en het zwaard door den;, 
Elzasm langs deLotharing-
sche grenzen. KOENRAAD ver
dreef hen door de belofte 
van eene jaarlijksche schat-
ting, en overleed in 918 
zonder mannelijke kinderen 
na te laten. Alvorens te 
sterven, volgde hij de edel
moedigheid van OTTO te zij
nen opzigte na, door den 
zoon van denzelfden OTTOJ 
HENDRIK, die tegen hem was 
opgestaan, als zijnen opvol
ger aan te bevelen. 

• \ • • ' • . . ' ; j f . : ' • . . 

KOENRAAD II. , bijgenaamd 
de Saliè'r, zoon van HEK
MAN, hertog van Franken-
land, in 1024, na den dood 
van HENDRIK I I . , tot keizer 
van het Duitsche rijk ver
kozen , had de meeste der 
tegen hem aan hét muiten 
geslagene hertogen te be
strijden. ERNST , hertog van 
Zwaóen, die zich ook gewa-
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pend had, werd in den rijks
ban gedaan. Dit is eender 
eerste voorbeelden dezer 
proscriptie, waarvan het for
mulier was: Wy verklaren 
uwe vrouw als weduwe, uwe 
kinderen als weezen, eti, 
in den naam des duivels, 
zenden wij u naar de vier 
hoeken der wereld. In het 
volgende jaar 1027, begaf 
KO'ENRAAD zich naar Italië* 
en werd met de koningin, 
zijne echtgenoote, door den 
paus als keizer gekroonde 
Deze reis der Duitsche kei
zers , werd altijd een jaar en 
zes weken, alvorens onder
nomen te warden , aangekon
digd. AJ de leenheeren der 
kroon waren vcrpügt , om 
zich naar de vlakte van Bon-
caglia te begeven, om aldaar 
gemonsterd te worden. D,e 
adellijken en heeren bragten 
hunne vassalen met zich. 
De leenheeren der kroon, 
welke niet verschenen, ver
loren hunne leengoederen, 
zoo Wel als de ondergeschik
te vassalen, die hunne hee
ren niet volgden. Het i s 
voornamelijk sedert KOEN-
RAAD, dat de leengoederen 
erfelijk zijn geworden. KÓEN-
RAAD 11. verkreeg het ko
ningrijk Bourgondië, krach
tens de begiftiging van BA.» 
ouii óf RüDotp I I I . , laat-
sten koning, in 1033 over
leden, en als echtgenoot van 
GISELA, tweede zuster van 
dien vorst. E Ü D E S , graaf 
van Champagne, betwistte 
hem dit erfdeel, maar hij 

sneuvelde in 1038 in eenen 
veldslag. KOENRAAD over
leed te utrecht, den 4 Juni] 
1039, na met veel roem en 
godsvrucht te hebben gerev 
geerd* De heilige keizer 
HENDRIK had hem bij zjjnen 
dood aan de keurvorsten aan
bevolen , en KOENBAAD regt-
vaardigde volkomerilijk de 
keuze van HENDRIK. Hij 
werd te Spiets begraven in 
den grafkelder, welken hij 
voor de keizers van zijn huis 
had doen bouwen. Zijn zoon 
HENDRIK I I I . , de Zwarte, 
volgde hem op. * 

KOENRAAD III.» hertog van 
Franhenland, zoon van FBE-
DKRIK, hertog van Zwaben, 
en van AGNES, zuster van 
keizer HENDRIK V . , werd in 
1091 geboren. Na den dood 
van LOTHARIÜS I I . , aan wien , 
hij het rijksbestuur had be
twist, vereenigden zich al. 
de keurvorsten in 1138 te 
zijne gunste* HENDRIK van 
Betferen, bijgenaamd detrot-
sche, verzette zich tegen 
zijne verheffing; maar nadat 
hij in den rijksban gedaan 
en van zijne hertogdommen 
beroofd vvas, kon hij znne 
ongenade niet overleven. De 
markgraaf van Oostenrijk 
had vele moeite, om zicb m 
het bezit van Beijeren S& 
stellen. W E L F , de oom des 
overledenen, dreef den nieu
wen hertog terug; »>a*r hlJ 
werd bij het kasteel Wein** 
berg, 'door de keizerlijk» 
troepen geslagen» Dpjses'a# 
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is zeer beroemd in de ge
schiedenis der middeleeu
wen, wijl dezelve, volgens 
«enige schrijvers, aanleiding 
heeft gegeven tot de namen 
van, Qnelfen en Gibellmen. 
ö e kujgskreet der Bei)eren 
was We/f geweest t naarden 
naam van hunnen veldheer; 
die der keizerlijken was 
Waiblitigèn, de naarh van 
een klein Zwabisch dorp, 
waarin.FREDBRIK , hertog van 
Zwuben, hun veldheer, was 
opgevoed. Langzamerhand 
diende deze nadien,, om de 
beide partijen aan te duiden,. 
Eindelijk, geraakten dezelve 
«oo zeer in zwang, dat de 
keizerlijken, zegt nten, al
tijd Waiblingers, werden 
genoemd, en dat men den 
naam van Wel/en aan al de
gene gaf, die het met de 
keizers niet eens waren. De 
Italianen, wier «aal zachter 
is dan de Hoogduitsche, kon-
"en zich aan deze harde 
woorden niet gewennen , ver
anderden dezelve zoodanig, 
dat zi{ e r n Un GuelpAi en 

XIII DEEL. I i 

Ghïbellini van maakten» Dit 
is de woordgronding, welke 
eenige schrijvers aan deze 
namen geven; maar dezelve 
wordt niet algemeen aange
nomen, en men moet beken
nen , dat dezelve gedwongen 
schijnt (*). Wat hier ook 
van wezen moge, de kruis* 
togt van KOKNRAAD I I I . naar 
het Heilige Land was veel ' 
minder gelukkig, dan zijn 
oorlog tegen Beijeren. De 
onmatigheid deed een ge- ] 
deelte van zijn leger bezwij- * 
ken, welligt ook het vergif, 
hetwelk men vermoedde, dat 
de Grieken in de fonteinen 
wierpen. KOKNRA.VD, in 
DaiUchland teruggekeerd, 
overleed te Bamberg in 1152, 
zonder in Italië te hebben 
kannen gekroond worden, 
noch hét Duitsche rijk aan • 
zijnen zoon na te laten» Som
mige schrijvers hebben den 
volgenden trek van dien vorst 
verhaald. ' JVa de inneming 
Van iVeitlsberg beval h i j , ' 
van alle mannen krijgsgevan
gen te maken, en aan da 

O Anderen leiden deze beide namen af van twee broeder», GVKW-
PHES en, Ginist., die in eenen opstnnd te Pitloja vochten, de oudste 
voor pa, l s GRuonaiirs IX,, en de jonaste voor keizer FKEOERIK fl. 
in zijn Vtrval des Rijks, verhaalt MAIMBOURG aldus den óorprong-
aezer heide partijen! « Kr waren aan de grenzen van Diiitichland en J""JÜ't bij den'oorsprong des Rijns, twee zeer beroemde en zeer 
"!'«« huizen; het eene der GviisidManfi, het andere derGUEI.PHEIÏ, 
"'e door eenen naijver van roem en heorachzneht, bijna altijd iirge-
«rha wqren, e n door hiinne-oneeiiis*-heden . eene arooie wanorde in 
vp,t 'lik"! te weeg bragten IVe keizers KOBNRAAD, de Saliër, en de 
P'e HEADRIK'S, zijne opvolgers, behoorden tot het eerstgenoemde 
"'"s; en het tweede heeft de hertogen van Jïeijeren, zeer bekend 
"'«der d>n naam van Guelphen, voortgebragt." Men kan niet ont
kennen, dat deze laatste naamsnorsprong, de natuurlijkste en waar-
"•Minlijkste is. 
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vrouwen de vrijheid te ge
ven. KOENRAAD stond daar
enboven aan de laatste t oe , 
om hare beste schatten me
de te nemen (*). Van deze 
vergunning gebruik maken
d e , namen zij hare mannen 
op den rugj en hare kinde
ren onder de armen. De 
keizer , door dit levendige 
en schilderachtige tooneel 
van huwelijkstrouw getrof
fen , vergaf aan al de inwo
ners . . 

KOENRAAD I V . , hertog van 
Zwuben, en zoon van F R E -
DERIK I I . , in den ouderdom 
van S jaren tot Roomsen ko
ning^ uitgeroepen, trachtte, 
om zich na den, dood van 
dien vorst, in 1250 tot kei-
ser te doen uitroepen. Paus 
INNOCSNTHJS I V . , die in hem 
gevoelens erkende, al te zeer 
overeenkomende, met di« 
van zijnen vader , verzette 
er zich tegen, KOENRAAD be
gaf fcich naar Italië, om er 
«ich over te wreken: hij nam 
Arapels, Copua en Aquino 
i n , en overleed kort daar
na in 1251 , in den ouder
dom van 26 jaren. Men be* 
snhnldtgdeMANPREn, natnur-
lijken zoon van zijnen vader, 
van hem te hebben doen ver • 
geven, zoo als hg FSEBE- j 

RIK, zijnen vader, ook ver
geven had. 

KOENRAAD, werd van on
der vvij zer van keizer HEN
DRIK I V . , in 1075,twee-en-
tvvintigste bisschop van U-
trecht. Behalve door het 
stichten eener kerk te U-
trecht, aan de heilige Maagd 
toegewijd, is hij weinig be
kend dan door zijnen over
dreven ij ver voor zijnen kwee-
keling tegen paus GREGORI-
us V i l . Hij werd in 1099, 
in zijn paleis , alwaar h i j , 
na de Mis gelezen te heb
ben , in het gebed was, ver
moord, Sommigen beschul-, 
digen van deze gruweldaad 
de voorstanders van den mark
graaf ËGBERTÜS , wiens goe
deren , hem door den keizer 
tot driemalen toe gegeven , 
deze prelaat in bezit hield; 
anderen eenem bouwmeester, 
wiens zoon hg had omge
kocht, om het geheim te ver
nemen, om eene kerk op 
eenen moerassigen grond 
hecht 'te kunnen bouwen. 
Men kent hem verschillende 
Schriften toe r te gunste van 

HËNDRIK IV. ' ' 

KOENRAAD , kardinaal, aarts
bisschop vmMeni&t in 120-
overleden, werd door AWBX* 

(*) Sommige geschiedschrijvers voegen er bij, dat dé m ÏVejits-
b*rS opgesloten hertog, het atgemeene lot der belegerden moest on-
«••i-üuan, toen de hwtogin , zijne echtgeuoote, van de vergunning 
van KoKNRAAn gebruik makencie, aan het hoofd der vrouwen met 
«tl umfx °,P d e n r «S- de poort uitloog, öe Ouitsche dichter BOB-
u - j . »• '»ir .?e geschiedenis de» Weinsberg»ehe vrouwen, in au" 
« • « . Ui« Wetber van Wemtber?, bezonge». 

Ui 
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ANDER I I I , i tot (iet purper 
verheven, en men zegt, dat 
hij de eerste kardinaal is 
geweest, die noch < Romein, 
noch Italiaan was. 

i • . 

KoFA'RAAD VAN LlCHTENAU. 
— Zie BURCHARO of BUR» 
CK.4RDUS , abt van Usperg. 

KOBNRAAD de Jonge. — 
Zie CoNRADiri. 

KoKRTEN (JoANNA), echt-
genoote van AnRUAN BLOK, 
te Amsterdam , in 1650 ge
boren, en in 1715 overle
den, slaagde bijzonder in 
het boetseren van beelden en 
Vruchten in was , in het gra
veren, op glas , in het schil -
d<eren met waterverw; maar 
voornamelijk muntte «ij uit 
in knipsel werk van papier. 
Alles wat de graveur met do 
graveerstift uitdrukt, wist 
zij ir'6t hare schaar voort te 
brengen. Zij voerde land
schappen, zèegezigten.» die
ren , bloemen en portretten , 
met eene volmaakte gelijke
nis uit. Hare voortbrengse
len bezitten eenen naauw-
kenrigen smaak van teeke-
" ing , men kan dezelvp niet 
beter vergelijken, dan met 
de wijze van graveren van 
M E L U N . Door dezelve op 
zwart papier te plakkensfel-
d.e het holle der snede de 
trekken voor, alsof dezelve 
door de graveerstift of de 
pen vervaardigd waren. 

KOF. 331 

* KOFFLSR (.TÖANNES) , een 
miflsion»ris in CocMnahina^ 
alwaar hij 14 jaren verbleef , 
en het zoo ver bragt, dat 
hij koninklijk lijfarts werd; 
welken post hij gedurende 
zeven jaren waarnam. Toen 
hij in 1755 dat land verla
ten had, om naar Europk' 
terug te komen, werd hij 
in Portugal in hechtenis ge
nomen. Hij maakte gebruik 
,van den tijd zijner gevan
genschap , om Memorïèn over 
zijne reis te ontwerpen; uit 
Welken arbeid eene beknop
te Beschrijving van Cochin-
china voortvloeide. PateiS 
ECKART verdceelde dezelve 
in hoofddeelen, en gaf ze 
met aanieekeningpn in het 
licht, D E M U R R liet dit werk* 
in 1S05 onder dezen titel 
herdrukken: JoAss/S K()F-
FLER hintarica Cochinchi' 
nts descriptio, in epilome 
redaeta val* A's-s RcKART % 
eden te CllR. DE MURR, I2Q 
blz. in S.vo Nadat KoppiiBtt 
zijne vrijheid had terug be-? 
komen , werd hij als- missi
onaris naar Zevenbergen ge
zonden , en bragt aldaar zij* 
ne overige levensdagen door. 
Hij overleed in 1780. Men 
vindt in de inleiding va» 
zijn werk, eenige bijzonder
heden , die hém bijzonder
lijk betreffen. Ouk deelt hij 
er bijzonderheden in mede 
over het Clementijnsche col» 
legie te Praag, hetwelk toen
maals door de Jesuiten be
stuurd w«rd. 

I i 2 
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nog van (Jenzelfcfen schrijver, 
een werk, over de ver duit-
leringen, en een ander ge* 
tkeld: NotiticB nirca S. <S. 
Biblia, JtidèBorum in Coï; 

fnng in imperio ^ Sinensi, 
iVIén vindt hetzelve in de i 
Notities pnhliortm etc. van 
M U R R , Halte, 1805- Men j 
vindt eenige bijzonderheden j 
over d«zen eerbiedwaardigen ) 
inissionnaris in de Littera j 
patentes ïtnperatores Sina- j 
rum KAXG-HI, door MURB» i 

I
in het Jicht gegeven» iVe«-, I 
renberg, lisO'2, in 8.voJ j 

K O K , COCK of KOCK, een 
bouwkunstenaar schilder en 
graveutf, té Aalst, in de 
Belgische provincie Ooft- 'i 
Vlaanderen , den 16 Augus
tus 1502 geborens reisde ter 
ontwikkeling zijner talenlen 
door Italië, *n Turkije..l&> 
dit 'laatste land vervaardig
de hij eene reeks van tee-
keningen , later in het hout , j 
gesneden, de plegfigheden* 
der natie voorstellende, b(j 
welke hij zich bevond. Hij 
overleed'(e Brussel, den 6 
December If>50, a!s schil
der en bouwkunstenaar, van 
KAREK V. Men heeft van 
h-e in meet-, bouw- en ver-
gezigtkundige verhandelin
gen , met eenige gravuren uJ 
hout en in koper. Hij, heeft 
den beroemden PETER VAN 
HttEUGKli, aan wien hij zij- [ 
ne dochter ten huwelij kg&f» j 
tot leerling gehad. j 

K-ÖGliEB (ÏGNATITJS), t e 
-Landsberg•', in Betj'eren, in 
1680 geboren , begaf zich in 
Ï6Ö6, onder de Jesuiten , en 
onderscheidde zich voorna-
Bielijk in de beoefening der 
wiskunde , welke hij met veel 
ïoern aan de universiteit van 
Ingolstudt onderwees, Na 
dat hij het verlangen had te 
kennen gegeven , om zich 
aan de werkzaamheden der 
vreemde missiën toe te wij
den, werd hij in 1715 naar 
&ma gezonden, alwaar hij 
voorzitter in betregtsgebied 
der wiskunde, en mandarijn 
in het regfsgebied der kerk
gebruiken werd. Hij genoot 
het vertrouwen en den eer
bied van keizer YUNG-CHING 
zóö zeer , dat gedurende de 
vervolging , welke die vorst 
tegen de Christenen uifoe? 
fende, pater KÖGLER bijna 
de- eenige was» die zijne 
woede tot bedaren kon bren
gen,- Toen zijne krachten he-
gonnen aftenemen. verkreeg 
hij tot ambtgenoot in zijnen 
post van voorzitter der wis
kunde» pater AUGUSTINUS 
HAU.ERSTEIN, die hem na 
zijnen dood verving. Hij over 
leed te Pe/titi, in 3716. De 
keizer liet eene prachtige 
lijkstaafsie voor hem vieren. 
Zijne Slerreknndige waar
nemingen, door pater HA-IT 
ï'i'USTEiN verzameld, en naar 
Weenen gezonden, zijn in die 
8,f»d , tnet dié van pater HAÏ.«' 
MRKTKIN , door de zorg van 
pater H K M j . i n ]7ö8 , 2 dl.n 
»n 4,» gedmkt. [Kr bestaat 1 

KOLBE, een beroemde r***" 
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«iger, heeft eene zeer goede 
Beschrijving- van de Kaap 
de Goede Hoop , Amsterdam, 
1141, 3 dl.n in $,vo i n het 
licht gegeven > verre te ver
kiezen boven die van LE VAIL-
liANT en SPARWAS. [Met werk 
van .[<[oiiBE, werd het eerst 
ia 1719, te Neurenberg, 
uitgegeven. Hij. schelst in 
hetzelve de-geschiedenis van 
de; ontdekking des lands ,'en 
van de nederzetting der Hol
landers; en levert verder ee
ne beschrijving van d e z e 
den, gebruiken, den oor-
fiprong, de taal en inborst 
der Hottentotten.J Men moet 
hem niet verwarren luët pa
ter Kor,«E, een' Jesu i t , van 
wien nieri eene goede, be
knopte geschiedenis der pillis
sen heeft, getiteld : Series 
Homanorum po?iti/iciïm. 

f Kot tER, een öostén-
wjksch, generaal, behoorde 
tot.de commissarissen, in 
Ï8I4 beiast» om NAPOLEON 
laar het eiland JSlèq over 
te brengen, en volvoerde 
dien last niet even zoö veel 
Weid als onverschrokken
heid , te midden der geva
ren » aan welke de ex-kei-
ser, op den weg door Pro* 
t'etice, te Aix, en te Organ 
was blootgesteld, alwaar de 
fienerjtal Ko&LÉa, om hem 
^ n de woede der zamenrot-
tingen te onttrekken, hem 
zijne uniform leende. Zon
der alle» aan te nemen, wat. 
<*e haat »n de g»W0Rö over- I! 

• '•... . ; i i 

Ij drijving van denpartjjgees,** 
van den, angst hebben ver
haald., welken NAPOLEON, bij 
die gelegenheid aan den dag. 
legde, kon men er .echter 
niet a*n twijfelen ,. dat hij.; 
veel aan het gedrag van den 
generaal KOLLER te dankeu 
had ; en hij drukte het ge
voel , hetwelk deze vcrplig-
tingbem oplegde, door de ver
trouwelijkheid wit, welke hij 
in zijne gesprekken «ieldien' 
commissaris openbaarde. Hij 
beklaagde zich eens, hoe on
aangenaam het voor hem was , 
van tot aan. het laatste do<H 
zijner- reis-, zuiktelastige ge
tuigen van zijp gedrag, ta 
hebben* » Te uwen opzigte, 
generaal, voegde hij er bij, 
heb ik inijn gevoeier» ge
heel hlootgelegd; maar seg. 
mij openhartig, of gij niet 
gelooft,. dat al deze erger
lijke tooneelen, niet heime
lijk gesmeed zijn , door het 
provisioneel bestuur, dat mif 
door het. gemeen wil doen 
vermoorden V' Waarop de ge
neraal " KOLLER antwoordde, 
>dat hij zich overtuigd hield, ' 
dat het gouvernement zich 
een gedrag, zoo strijdig roet 
de inzïgten der verbonden» 
mogendheden, niet zo» dur
ven veroorloven." De geno
raal "KOLLER bleef tien da
gen op het eiland Elha, ea 
won hoe langer zoo meer het 
vertrouwen van NAPOLEON, 
die; niets scheen te willen 
onderhemen, zonder ham 
fpniRdpïegen, en dieaiehg»-
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wend had, om van hem te
genspraak te verduren, die 
hij a.in niemand toestond. 
Joen KOLLKB hein echter eens 
verscheiden malen' herhaald 
had : > Uwe Maj. heeft on-
gelijk , — zeide hij hem : 
fcpjeokf gij ook aldus tot uwen 
keizer * — Onze vorst, her
nam de generaal, zou het 
zeer slecht vinden, indien 
zijne dienaars hem niet al
tijd de waarheid zeiden. — 
Jn dat geval , hernam de ex-
keizer , op eenen verzachten 
toon , wordt uw meester véél 
beter g e i e n d , d a i | . j k ^ 

ooit geweest ben." Belang
rijke woorden Waardoor hij 
iaat eene waarheid erkende": 

, namelijk , dat degene, welke 
tot werktuigen zijner dwin
gelandij en bij gevolg tot zij
nen val hebben gediend, 
meer dan hij zelven van bei
de moeten beschuldigd wor-
den. Op den oogenhlïk van 
z|jn vertrek van het eiland 
JLtoa, aan boord van een 
«chip, hetvyélk hij van 6V-
*»« had doen komen, werd 
de generaal KOLLER door Bo 
M4FARTE bflast, 0,n met die 
stad handflbetrekkingen aan 
te knoopen, eenè laatste zen« 
«»ng, van welke hij zich op 
eene even zoo vaardige, als 
voor het eiland en rfpszelfe 
nieuwen gebieder, voordeelï 
Re wijze k w e e t . De generaal 
Kg'fm, is den22Augustus 
fifilr l n d «° ouderdom van 
S 8 J a r * M e A ^ * f c overleden. 

t K ü ^( tV I co» J AA S , gewoon- f 
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lijk K u u s ) , een Benedictij
ner-monnik, der gewezène 
abdij van Egmond, bij Alk
maar, bloeide in het midden 
der twaalfde eeuw. Hl) wordt 
voor den schrijver gebdudeti 
eerter rijm-kronijk der oude 
Hollandsche graven, voörko-
mende in het eerste deel der/ 
Analecta Belgica , Devén-
ter, 1719, in 8,vo eh waar
van ftl.r <jf. VAN LOON, in 
1745, té 'sGravenkageeene 
nieuwe uitgave in fol. heeft 
geleverd, onder dezen titel; 
Geschicht-Aïsloriaal rym, t>f' 
RymcFironyk van den Heer 

< KLAAS KOLYS, BetiedicUner-'' 
monih derabldyeteKgmonl; 
beginnende met den Siin&ér-
schen vloed en ëyndigende 
met de dood van Graaf Dl'MC, 
vader * van FLOREKTS den 
lil , Graaf van Hofland, in 
't jaar 1156 voorgeval(en\: 
zijnde voorts 'nog "met "de 
noodige zoo Taal- als Hts* 
toriküvdtge Aanteekeningen 
Opgehelderd, ' e» met eenen 
Bladwijzer der oude JSetlér-
duytsche woorden verrijkt» 

* KoMARZEWSKY (JoANNES 
ÖAPTistA), een Póolsche 
schrijver en veldheer, té 
Warschau, i n ' 1744 gebo
ren , ontving zijne eerste' 
opvoeding bij de Jesuifen.^ 
Hij sloeg de loopbaan der' 
wapens in en verwierf de 
toegenegenheid van den ko
ning STANfSLAUS POKIATOWS-
K I , die hem in 1780, tot 
veldheer benoemde. Onder 
het bestuur van dien vor*t» 
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nam hij onderscheidene ge-i 
aantschappen waar, in Rus
land , , Duitschïarid en te 
Hoiutantinopel .• hij werd 
vervolgens Chef de Bureau 
van oorlog , luitenant'gene» 
raal, eerste adjudant des 
kooings, en eindelijk alge
meen bewindhebber der Pool-
sche bergwerken. Hij ver
gezelde dien koning naar 
Kancefy tijdens de reis van 
CATHARINA IJ . , in Tauride, 
|n 1787. OpregtelijkaanJBij-
ften vorst verknocht, aan 
(vien hij sijne verheffing te 
danken had, deelde hij in 
»l zijne ongelukken, en tij
dens de eerste verbrokkeling 
van Polen in 1772, verklaar
de hij zich openlijk tegen 
Rusland; hij beleed dezelfde 
grondbeginselen , toen men 
eene tweede verdeeling van 
dat koningrijk, tusschen de 
drie vorsten van Rusland, 
Oostenrijk en Prnissen be-
werkstelligde^ Keeds in het 
voorgaande jaar hadden de 
Kussische troepen de staten 
van STANistAUs bezet. Na 
«Jen gedwongen afstand van 
«Hen vorst, gaf KOMARZEYVSJJI 
*ich aan de beoefening der 
Wetenschappen en letteren 
over. Hij was zeer ervaren 
in de meet- en aardrijks
kunde, was'l id geweest van 
de letterkundige maatschap
pij van Warschau, en van 
de koninklijke akademievan 
Zonden. Aan het hof van 
CATIIARINAJI. beroepen,hield | 
i iÜïkh eonige jawn in R«*• S 

I i 

land op f na vervolgens l(a~ 
Hè', Engeland en verschei
deniNoordsche gewesten door
reisd te hebben, kwam hij, 
in 1806 te Parij*, trad mes 
de voornaamste geleerden in 
verbindtenis, en maakte zich. 
door zijne talenten, en d© 
gelijkvormigheid zijner iri-
borst bemind, tiet is aldaar » 
dat hij in 1809 de ihjdro-
graphische Raart van Polen , 
door hein gemeenschappelijk 
met deo kolonel DE Ï'EIVTHKS, 
op last van koning STANIS-
ÏJAUS AUGUSTUS , ontworpen, 
in bet licht gaf» Vóórdien 
tijd, had hij reeds uitgevoerd 
den, ündèraardselten Hoe/i* 
nieteri niet kaarten en platen 
vergezeld, een voor de mijn-

f werkers zeer nuttig werk* 
tu ig , en geschikt, om in
de onderaardsche werken het 
kompas te vervangen; o» 
uitnoodiging van het Fran-
sche instituut, maakte hij 
hetzelve in J803 bekend. 
Bij de titels van wiskunste
naar en bergstofkundige t 

voegde KOMAUSEWSKI nog 
dien van letterkundige. Hij 
gaf jn het l icht: Blik over 
de Póolsche Omwenteling, 
Parys, Ï8(J6, in 8.™, een 
vrij wel geschreven werk, 
en dat met eene lofrede va« 
koning POMATOWSEI eindigt. 
Verscheiden staatkundige re 
denen , hebben tot den op
gang dezer geschiedenis bij
gedragen , maar deaelve is 
van korten duur gewees*. 
Bijna gelijktijdijf vcrsrohWri 
4.' ' ."'. , 
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het nagelaten werk van Ru-
iHiÈRB, over hetzelfde on
derwerp, en dat van den 
graaf KOMAUZEVVSKF werd da
delijk vergeten.' O e z e heer 
overleed te Parzjs, i n 1809. 
Men heeft in 18l4eeneLof. 
rede van dien beroemden 
500I , door den heer KAZOT, 
in den naam van verscheiden 
maatschappijen van welda
digheid, waarvan hij Jid was , 
op zijn graf uitgesproken, 
gedrukt en herdrukt. 

KÖMPFEB (ENGEtBERTÜs), 
een beroemde arts en reizi
ger , in 1651 te Lemgow in 
Weitfalen geboren, was de 
zoon. van eenen predikant; 
na zich eenige jaren op dé 
beoefening der genees- en 
natuurkunde, en de natuur
lijke historie te hebben toe
gelegd, begaf hij zich naar 

^ Zweden, Men drong sterk 
bij hem aan , om zich in dat 
rijk te vestigen; maar zijne 
buitengewone zucht, om te 
reizen , dééd bem boven alle 
hem aangebodene posten, dien' 
van gezantschapssecretaris, 
in het gevolg van FABRJCIUS , 
dien het Zweedsche hof aan 
den kon ing van Perzië zon d, 
verkiezen. Hij vertrok van 
Btohholm'xn 1683, hield zich 
twee maanden te Moskan 
op , en bragt 2 jaren te Is-
pafian, de hoofdstad van 
Perzië door. FABBICIUS wil
de hein bewegen, om met 
hem naar Europa terug te 
keeren; maar daar zijn smaak 
yoor het reizen, de kundig

heden vermeerderde, welke 
hij verwierf, begaf bij zich 
in hoedanigheid van eersten 
heelmeester aan boord der 
vloot van' de Hollandsche 
Oost Indische maatschappij. 
KÖMPFER geraakte in gele
genheid, om aan zijnen weeK 
lust te voldoen:'hij drong 
tot in het koningrijk Stam 

»en Japan door. in 1693 in 
Europa teruggekeerd, ont
ving hij re Leijden de doc
torale waardigheid, en begaf 
hij zich weder naar zijn va
derland. Het zamenstelleh 
van verschillende werken, 
de uitoefening der genees
kunde, en de bijzondere be
trekking van lijfarts van den 
graaf van Lippe zijnen vorst, 
hielden hem tot aan zijnen 
dood, in 1716 voorgevallen, 
bezig. Onder de werken van 
dezen waarnemer, onder
scheidt men: 1." Amösnita*, 
les exotica, 1712, in 4.to, 
met een aantal plafén* * Dit 
werk treedt in belangrijke 
en voldoende bijzonderbeden, 
over de burgerlijke en na» 
tuuriijke geschiedenis, van 
Perzië'f en der andere Oos» 
tersche landen* — 2 ° Her» 
óarium ultra Gangètionm» 
— ' 3.° JSaiunrhjke, lier' . 
kelijkè en Burgerlijke Ge' 
scliiedevis van het Meizer-
rijk Japan, 'm het Hoogd. 
doch ook in het Engelsch en 
Fransch vertaald» Deze ge
schiedenis is slechts eene 
opeenstapeling van wanstal
tige bouwstoffen, zonder ver
band, en di kwijl» zon du 
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orde, en de Schrijver was er 
'•Verre van verwijderd » om 
aan die dagverhalen en mé-
niorïen, den vieijenden titel 
te geven, onder welke men 
'dezelve ha zijnen dood ge
drukt heeft; dezelve zijn vol 
sektenvooroordeeien , en on
der zijne pen neemt de ge
schiedenis dikwijls de ge* 
daante aan van een hekel
schrift -<t«g'eri' de Gatholijken» 
Hij schaamt zich n ie t , om 
op cené gruwelijke Wijze, 
de ontluikende kerk van Jas
pan te lasteren , die kerk , 
'Welke' «iet den moed der 
martelaren, nl de deugden 
der eerste Christenen heeft 
voortgebragt» Pater C I U R -
I-EVOIX heeft een oneindig 
getal zijner dwalingen, te
genspraken en 'valsche be
weringen, die niet zonder 
kwade trouw kunnen zijn, 
aan den dag gebragt: hij be
wijst zijne onkunde in de 
geschiedenis, zoo wel als • 
net dom me zijner staatkun
dige" inzigten. — 4.ü De 
Verzameling van al zijne 

overige Heisbeschrij'vingen, 
honden, 1736, 2 dl.» in 
fo'l., mét platen. Men vindt 
e»" naauwkeuriger •beschry-
V'ngen i n , dan al degene, 
Welke vfór hem j n het licht 
waren verschenen , van het 
Perzische hof en rijk,,en van 
eenige andere Oostersche ge-
Westen. 

KÖNIS (GEORGE MATHIAS), 
«en Duitsche levensbeschrijf 

, . • . • •' l l 

J-: K o N. m 
ver , te Alldorf 'm 3616 ge> 
boren, en in die stad in 
16f9 overleden, vfas hoog* 
leeraar in de dichtkunde, 
en in deLanjhsche enür iêk-
sche talen en bibliothecaris 
van de uhiversiteft zijner 
geboorteplaats, i De meeste 
der geleerden kennen hem 
enkel door zijne 'BibHothêca 
ve/us et nova et prima mundi 
origine, gr, in fol. A/tdorf, 
1678. Dit werk verdiende 
zorgvuldiger behandeld te 
zijn. Hetgene, wat hij Van 
de schrijvers zegt, is of op
pervlakkig of onnaauwkeurig 
en is grootendeels door Jo« 
ANNES MOU,ERUS vernieuwd. 
[Hij gaf daarenboven nieuwe 
uitgaven in het licht van 
het Lexicon Trilingue van 
ÖARTH. Aanteekeningen op 
de Historia Mvangelica van 
JOVKNOS enz. Men vindt 
het Leven en de lijst der wer
ken van dezen schrijver in 
Apini vit<8 professorüm phi-
losophia academia Al/dor» 
fi.na\, — Zijn vader GËOBGG 
KÖMG, te Ambert geboren, 
en in 1651, in den ouder
dom van 64jaren overleden, 
was hoogleeraar der godge
leerdheid te Alldorf, en heeft 
eene Verhandeling over de 
gewetenszaken, in 4.t°, 1675, 
en andere godgeleerde wer
ken nagelaten , [zoo als Cotn* 
mentariën over verscheiden 
deelen der heilige Schri f t / 
vele Thesis en Leerreden]* 

KÖNJG (DANtè'r.), «et» oor» 
5 - " 
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xpronfeöïijke Zwitser, te Bot-
te f dam, ia 1717, in den 
ouderdom van 32 jaren, aan 
de gevolgen van slagen , die 
hij te FrafieAér ontvangen 
jiad, overleden* Toen het ge
meen dier stad hem Fransen 
Jioorde spreken j hield het 
hem voor eenen verspieder 
yan\ Frankrijk, en zont hem 
verscheurd hebben, ais de 
akademische senaat heni niet 
aan dezen oproerigen hoop 
onttrokken had $ de , door 
Jbem onjv^ngene verwondin
gen sleepten hem eenige 
maandon daarna in het?graf. 
Men heeft hein deLatijnsche 
Verlating te danken * der 

>tafels, weike doctor ART* 
BDTHXOT, over de munten der 
ouden, in het licht gaf, 17U7, 
in 4J0 Dit werk werd eerst 
in 1756, door BBITZ , hoog
leeraar te Utrecht, die het-* 
zelve niet eerie belangrijke 
en nuttige voorrede versier* 
de , in 4.to in het licht ge
geven. , -

EÖSIG(SAWÜKII), sroon van 
<len voorgaande, in 1712 ge
boren, maakte zich reeds 
vroegtijdig door zijne be
gaafdheid voor de wiskunde 
bekend» Hij ging eenigen 
tijd het Jkasfeel Cirey bewo
nen , alwaar de tnarkgravin 
DüCilaTBLBT hem lessen gaf. 
Hij verkreeg vervolgen* in 
1744 eent<n leerstoel voorde 
wijsbegeerte *n het natunr-
regt te Franeker. Jn 1747 
voege» men by, dien post . 
«üeBTaó tioogle.ernar der wis» 

kunde. Hij begaf zich ver*-
volgens naar •'* Gravenhage, 
alwaar hij bibliothecaris van 
den stadhouder en van de 

I prinses van Qranje werd» 
•De akademie van Berlijn 
nam hem ate lid aan, e» 
verbande hem later weder 
uit haar, midden. Men weet 
bij welke gelegenheid, .Kó> 
B!IG aan .MAUPERTIUS zijne 
ontdekking betwistte, van 
het algemeen beginsel der 
geringste daad, hij schreef 
tegen hem» en haalde, tetr< 
wijl hij hem wederlegde, heê 
fragment van eenen brief van 
LEIJBNITZ san t waarin die 

I wijsgeer zei de te hebben op-
I gemerkt, dat in de modifi-
catiè'n der beweging, de daad 
gewoonlijk een tyaximum of 
minimum tyordu, MAUPER
TIUS liet zijnen tegenstrever 
door de akademie van lier-
/^'«uitdagen, oni het oor
spronkelijke van dien brief 
te leveren; en, wijl het oor
spronkelijke niet gevonden 
werd, zoo werd de Zwitser--
sche Wijsgeer door de aka- • 
dernie veroordeeld. Geheet 
Europa is.met.de gevolgen 
van dezen twist bekend, 'ge
maakt. JKÖNIÖ beriep zich 
ep het publiek, en zijnebe» 
roepen^ met het V"«r de» 
stijls geschreven, v/elk het 
wraakgevoel inboezemt, bragt 
vele lieden op zijne zijde? 
het verhaal, heiwejk men 
van deze zaak, in het eer
ste leven van FREDKRIJC-.II. 
iaest, is hsm gunstig* In 
het algemeen zijn, wanne»'* 
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«en geschil door het gezag 
beslist w o r d t i wanneer de 
kuiperijen der ftovën of de 
Skarfemiën in het vonnis ttis-
scben beide Treden, de voor-
öórdeelen , te gunste van den 
veroordeelde. » Nie ts , zegt 
één 'niéuwere*schrijver , is 
voor eene zaak', welke dezel
ve óók wezen moge, in het 
openbaar gevoelen nadaeliger, 
dan de tusschenkoaiist: des 
gezags en der magt. Indien 
Vahtwee menschen , dié eéh 
geschil hebben; de eene door 
het hof wordt ondersteund , 
en niet bloost, om dé ge
welddadige middelen in het 
Werk te stellen, welke in 
die haardsteden van onregt» 
vaardigheid steeds bereid 
zijn, kan men zich vasteiijk 
overtuigd houden, dat zijne 
tegenpartij dè regtvaardig-
nëid en de rede voor zich 

'heeft.?» Men heeft van Kö-
NtO andere vverken» Hij o-
verleed in 1757 al s een der 
grootste wiskunstenaars dei' 
18? eeuw beschouwd. 

•, KÖNIG ( EMMANUEÏI), een 
«eroemde arts , hoogleéraar 
•Ier natuur- en geneeskunde 
te Bazel, zijne geboorte
plaats, overleed in 1731, 
m den ouderdom van 73 ja-
reo , na verscheiden werken 
0Ve«' zijne kunst in het licht 
•é hebben gegeven, die ee* 
•ne uitgebreide belezenheid 
Verraden. Het meestbekén-
°*e is zijn Regnnia minera
le* generale et. speciale, Ba-
**/» 1703, in 4,to, hetwelk 

gevolgd werd doot het Reg* 
num vsgetabile, Bazel, 1708» 
in 4.toj erf door hetMegnüm 
animale, 1703, '; 

•j- KONING ( P E T R U S ) , een 
portret-schilder en bekwaam 
juwel ier , te Antwerpen in 
1590 geboren, én hoogbe

jaard overleden, heeft den 
roem van een voornaam kuns
tenaar nagelaten, maar zijne 
portretten zijn tegenwoordig 
zeer zeldzaam. — KONING 
(SAf-oMON), zoon van den 
voorgaande, in 1609 te Am
sterdam geboren, schilder en 
graveur, ontving zijne op
leiding onder dé bekwaam
ste meesters , zoo als IJA-
VIÖ KOMJN, i'BANgois VËR-
NANDO en NICOLAAS MOOT-
AART, doch gaf daarbij niet 
het minste blijk eens bij-
zinderen aanlegs; maar een
maal aan zich zelven en aan 
zijne eigene genie, die hem 
tot de naauwkeurige navol
ging der natuur aanspoorde 
overgelaten , verwierf hij den 
groot sten roem, als schilder 
van geschiedkundige stukken 
en portretten. Hij is in zij
ne schilderijen de wijze van 
RKMBRANOT nagevolgd, die 
hij ook in zijne gravures 
dóet uitschijnen. Men vindt 
altijd bij hem grootheid en 
majesteit, maar eene verba
zende onkunde in dè zeden 
en kleederdragten, en be-
lagcholijke bijzonderheden. 
Zijne voornaamste stukken 
zijn een TARWWVS en ÏJÜ» 
CRJSTTA, VOOP JoANNE» Htfl ' 
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OBSTOPË» geschilderd; ee» 
DjiVlDènBETHSASÊEt voor 
IJODBWIJK TAis LüniCK ver
vaardigd , doch later door. 
den afgezant van Portugal 
gekocht; *+ 'JvnAS de der
tig zilvèrlingenvoor de voe-' 
1 en des Aoogënpriesters ne-
derwerpende , voor J . P . 
BRUYNI.-VG uitgevoerd» Voor 
den kunstminnenden GEBAR-' 
BUS LI'IKKN schilderde Ko-
NiNG, koning SALOMOX den 
afgoden offerende. Ook ver
vaardigde hij vérscheiden 
stukken voor den koning van 
Denemarken, die zijne ge
dachtenis onsterfelijk zullen 
maken. •';• -

-. f Koxmc, ( JACOBUS ) , een 
beroemd oudheidkundige * 
griffier: bij de reg.bank van 
eersten aanleg t e Amsterdam* 
«ie zich echter vooral be-

, roemd heeft gemaakt, door 
«Hne, .door de maatschappij 
van wetenschappen te Haar* 
teaa.Jn.ISJÖ, ^kroonde 
-*T\]s-VèrfHwieting over de 
Uitvinding, der boekdruk' 
*«.»*/, in welke verbande-
Itng men wi l , dat het pleu 
ten opzigfe v a n de. eer der 
mtvinding, ten vc-ordeele 
der stad Haarlem, o p hare 
ineded.ngsters, de steden 

, Mentz en Straatsburg vol
komen beslist is, Jn ig jg 
«««ft KONING eene Bijlage 
tot deze yerbandejrrig j n het 
«ent gege v e„; e„ SCHKÏ/TE-

* c » . «ene n u w l n ^ f | 

Ieding vm geJe*ërdv In Isa», 
ontstond er een geschil tus» 
sehen KONING en den heer 
Ö. VAN L E N N I P , toenmaals 
bibliothecaris der koninklij
ke bibliotheek te 's Graven-
Aage, betrekkelijk eene klei-
ne houtenplaat, waarin de 
letterteekens vaiv een Hora. 
riufn nitgehquwen waren, 
hetwelk men aan LOURENS 
KOSTER toeschreef, en dat 
KONING op eene openbare 
verkooping, voor een en Zeer 
hoogen prijs, had aangekocht^ 
wi.jU>ij zich in de daad o-
vertuigd hield, dat de oor-, 
sPr°ng;». weiken men aan de
ze plaat toekende de wezen
lijke was. VAN LENNEP hield' 
het tegendeel staande, en 
had voor zich het gezag van
den beroemden boekenken-
ner MEERMAN, die , ondanks-
zijnen ijver voor LQURENS. 
KOSTER', hem dit stuk Biet 
durfde toekennen, maar het
zelve als van veel Jateroor-
sprong hiefd. KONING is den 
£ April ï833 te Amsterdam 
overleden, eene boekverza-
meling nalatende, die om 
derzelver oudheidkimdige-" 
zeldzaamheden bijna eene» 
Emopeschen roem hsüat. 

KONSTANTHN de Ghote, 
(CAJÜS tutvivs VALBRIU» 
AURELIÜS CtAumus CON-
STANTINÜS o f ) , zoon van 
CONSTANTIUS CrrtoRüs en van 
HEI,ENA , werd te Na'hsn ,• 
eene star! van Dardnnië, in 
27'! geboren. -Toen ö/ocuc* 
TtANBs zjjticn vader: -taai» 

\ 
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KON. Ut 
In het rijksbestuur aannam, 
hield hij den zoon, om de 
bevalligheden van deszelfs 
gelaat, de zachtheid zijner 
inborst, en vooral om zijne 
krijgshaftige hoedanigheden, 
bij zich. Nadat DIOCL,ETIA-
NUS en MAXIMIANUS HERCU
LES het rijksbestuur hadden 
nedergéle'gd, stelde GALERI-
trs, die omtrent dezen jongen 
vorst'ijverzuchtig was, hem 
aan <•' allerlei gevaren bloot, 
om zich van hem te ontlas
ten. Nadat KoNSTANTUNzijn 
oogmerk ontdek* had , nam 
hij de wijk bij zijnen vader, 
en na dezen , kort na zijne 
aankomst, verloren te hebben, 
werd hij in 306 , in deszelfs 
plaats als keizer uitgeroe-
pen,-} maar GALERÏUS weiger
de hem den titel van 'Au
gustus i en liet hein enkel 
dien van Cessar behouden. 
Hij erfde echter de landen , 
die aan ssijnen vader hadden 
toebehoord, zoo als Gal/iè', 
Spanje en Engeland. Zijne 
eerste heldendaden waren te
gen de Franken, die toen
maals Gallië Verwoestten.» 
" | j neemt twee hunner konin
gen gevangen; hij trekt over 
den litj'n, overrompelt hen , 
en doet hen over den kling 
springen. Zijne wapens wer-

D 

j don weldra tegen MAXBNTUI* 
gewend, die zich met MAXI-
Mies tegen hem verbonden 
bad. Terwijl hij aan hét 
hoofd van zijn Jeger optrok, 
om zich naai' Italië te be
geven, verzekert men , dat 
bij een weinig ha den mid
dag, onder de zon een licht
gevend kru is , met dit op
schrift ontdektte: In hoc 
signo vinces {Door dit tee-r 
ken zult gij overwinnen), 
JESUS CHRISTUS, zngt tu&n, 
verscheen hein in den vol
genden nacht: hij verbeeld)., 
de zich den Zaligriiaker tot 
hem te hooren zeggen , van 
zich als standaard van deze 
lichtgevende zuil te bedie
nen, welke liPin , bij wijze 
van . kruis verschenen was. 
Bij zijn ontwaken gaf hij be
vel, om een dergelijk vaan--
del te vervaardigen, hetwelk 
Labarum genaamd werd Aan 
hetzelve zag men het teeken : 
van den zaligmakenden naam, 
namelijk twee, den naam • 
van CHRISTUS voorstellende 
schrijfteekens, welke men 
d|oor middel van de eersie 
lelters (in hét Grieksch X» 
-~ CH. en 1». — R.) voor
stelde, zoo dat de P.in het 
midden van de X . werd ge
steld f ) . De abt VOISIN 

(*) Omirent aldus ^ ' j L * ' Mogt men Begeerig ztjn+ 
«fe geschiedenis en beschrijving van hei kostbare Labarum 
*Htder en breedvoeriger te leeren kennen, zoo tie men G. 
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heeft. Sit gezigt of deze ver
schijning van KoNST-iNTIJN,, 
op eene geleerde wijze ver" 
dëdigdj in eene verhande
ling , in 1771 in het Jicht 
gegeven, tegen GODEPHOÏ * 
HORNBECK-, OrsEi. en TOLIA-
u s , die tegen dezelve in ee
ne onredelijke critiek hevig 
aijn uitgevaren. Toen hij 
eenige dagen daarna, den 
28 October 312, in de na
bijheid der muren van Rome 
slag leverde , versloeg hij de 
troepen van MUXKNTIUS, d i e , 
verpligt o m j e vlugt te ne
men, zich in den Tiber ver
dronk. Daags na zijne over
winning trok Ko.VSTANTJJN' 
Rome zegevierende binnen. 
Hij stelde al degene in vrij
heid, welke' door de onreg't-
vaardigheid van YIAXBNTIUS 
waren gevangen genomen, en 
schonk genade aan al dege
ne , die tegen hem waren 
opgetrokken. De senaat ver
klaarde hèm alstoen tot eer
sten Augustus , en hooge-
priester Van JUIUTER , niet
tegenstaande hij toenmaals 
reeds Catechumeen was, ee
ne bijzonderheid . die men 
"» al zijne opvolgers, tot 
bKATtANDs toe opmerkt. Het 
volgende jaar 313 is merk
waardig door het edikt Vanr 
KONSTANTIJN en LiciNurs, 
ten voordeele der Christe

nen* Deze vorsten gaver 
de vrijheid, om zich aan dia 
godsdienst te houden , wel
ke men gis de beste zoude 
oordeelen, en bevalen van 
de Christenen weder in het 
bezit der goederen te stel-r 
Jen, Welke men hun gedu
rende de vervolgingen ont
nomen had. Het werd ver
boden , niet alleen van hen 
te verontrusten, maar ook, 
om hen van openbare posten 
en bedieningen uittesluiten.; 
Het is van af dit besluit, 
dat men het einde der ver 
volgingen, de zegepraal des 
Christendoms, en de val der" 
afgoderij moet rekenen» Daar 
LICINIUS den roem van Ko,\-
STANTUN benijdde, zoo vatte 
hij een en on verzoen Jij ken baat _ 
tegen hem op, en begon de 
Christenen opnieuw te ver» 
volgen. De beide keizers, 
nemen de wapens op; zij 
ontmoetten elkander den 8 
October 314, bij Ctbctlet in 
Pannotiië. Alvorens den 
strijd te beginnen, smeekte 
KONSTANTIJN, door bisschop
pen en priesters omringd » 
met geestdrift de hulp van 
den God der Christenen af. 
Terwijl LICINIUS zich tot zij
ne waarzeggers en toovenaars 
wendde, riep hij de bescher-: 
tning zijner goden in. Men 
werd handgemeen: de laatste ' 

^'EXiEMAXx, Handboek der algemeene Werelrfgeschie-

k e o ? M u l ° ? T J l m b 0 * k d e r K o o m *ch Catholijke kerkgöbrói-
T a r m { CMMOMBm. Beide bij den uitgever dcz<*. 

Ver t a l e r . 
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werd overwonnen en verpligt, 
om de vlogt te nemen. Hij 
Het den overwinnaar om dèn 
vrede vragen, die hem den-
zelven toestond: doch wel
dra brandde de oorlogsfakkel 
weder. LÏCJNHIS gestoord , 
dat KoïvsTANTUN over zijn 
grondgebied was getrokken, 
om de Gothen te bestrijden, 
schond het vredesverdrag. 
KONSTANTIJN behaalde bij 
Chalcedonië eene roemrijke 
overwinning op hem, en ach
tervolgde den overwonnene, 
die de vlugt naaf ISficomedië 
had genomen. Hij haalde 

' hem in , en liet hem in 322 
van het leven berooven. Door 
dezen dood werd de over
winnaar : meester van het 
Westen en het Oosten. Hij 
hield zich nu enkel bezig, 
om de openbare rust- te ver
zekeren , en de godsdienst 
«e doen bloeijen. Hij roeide 
de huizen van losbandigheid 
geheel en al uit. Hij wilde, 
dat al de kinderen der armen 
op zijne kosten zouden ge
voed worden. Hij stond toe, 
om de slaven in de kerken, 
in tegenwoordigheid dèr bis
schoppen en herders vrij te 
maken: eerië plegtigheid , 
Welke vroeger enkel in te
genwoordigheid &er pr&tór* 
plaats had. Hij veroorloofde 
bij een edikt , 'om zich over 
ssijne officieren te beklagen, 
belovende zelf de getuigen 
te hooren, en de beschuldi
gers te beloonen, wanneer 
hunne klagten gegrond «ou
den zijn. Hij stond den Chris-

I! tenen niet alleen toe, om 
kerken te bouwen, maar 
zelfs om voor de kosten der-
zelve, over zijne domeinen 
te beschikken. Te midden 
van de onrust des bestuurs 
en de werkzaamheden des 
oorlogs , was hij op de ge
schillen bedacht, welke dè 
kerk verontrustten. Hij be
riep de kerkvergadering van 
Arles y om de scheuring der 
Donatisten te doen ophouden. 
Een ander algemeen concilie 
in 3 2 5 , op zijne kosten , te 
Nicea in Bit'hynië verga
derd, werd door Ssijne tegen
woordigheid vereerd Hij 
trad der vergadering binnen 
in het purper-gekleed , bleef 
staan , tot dat de bisschop- • 
pen hem verzocht hadden , 
plaats te nemen, en kuste 
de wonden dergenen, die het 
geloof van J . 0 . gedurende 
de vervolging Van LiciMiis 
beleden hadden. » KONSSÏUN-
TIJN, zegt een schrijver, was 
geen vorst, die niet naijve-
•fig op zijn gezag, noch on
bekwaam was, om„ er de uit
gestrektheid en dé grenzen 
van te kennen; ihen kan zulks 
uit zijne wtslten afleiden. 
Toen 'hij het Christendom 
omhelsde r kon hij niet on
bekend zijn, noch met het 
getal der kerkvergaderingen, >-
die in bet rijk waren gehou
den, noch met de besluiten» 
de tucht betreffende, die et 
in genomen waren, noch met 
de magt, welke de bisschop
pen «ich toeschreven. Bij 
de kerkvergadering vifl» 'Nfr-
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c«« tegenwoordig» betwist Je 
hij hun even zoo min het 
reg t , wn de viering van het 
paaschfeest te bepalen, als 
de magt, om in het.leerstuk,, 

' door Aiuus aangerand , te be
slissen. Hij verzette zich 
tegen geen enkel der beslui
ten j de tucht betreffende, 
die door andere conciliën , 
gedurende zijn bestuur ge
houden, genomen waren, in
tegendeel dacht hij geen nut
tiger gebruik van het opper
gezag te kunnen maken , dan 
dezelve te handhaven,'ente> 
doen in acht nemen. Wij 
weten wel , dat de origeloo-
viger» • heril dit gedrag niet 
Vergeven; maar elk ver
standig man kan pordeelep, 
of men zich;liever op hen . 
dan op bei» verlaten moet." 
De Arianen , verbitterd, dat 
hij zich tegen hen verklaard 
had, wierpen zijne stand
beelden met steenen- Zijne 
hovelingen spoorden hem aan, 
om er zich over te wreken, 
terwijl zij hem zeiden , 
dat hij het aangezigt ge
heel gekneusd had ; maar, 
terwijl hij met de hand over 
het aangezigt streek, zeide 
h j j , ai lagchende: Ik gevoel 
er niet de minste pijn aan; 
en wilde over die beleedï-
ging geenerlei wraak nemen* 
KONSTANTUN had sedert ee-
irigen tijd het ontwerp ge
vormd, om eene nieuwe stad 
te stichten, ten einde aldaar 
den zetel des rijksbestüurs II 
te vestigen. Hij bewees 
daardoor, «egt de abt M A - H 

| ni.Y, de belangen des rijks 
[J zeer slecht te kennen: maar 

het was in de eeuivige, be
sluiten vastgesteld, Au Rome 
verder geenen anderen luis
ter zoude hebben dan dien, 
welken de zetel van zijnen 
opperpriester, en zijne'hoe
danigheid van hoofdstad der 
Christen-wereld aan hetzel
ve geven zoude. De grond* 
slagen van Konstanlinwpel 
werden den 26 November$29; 
te tïyzantinm, in Thracië, 
aan het naauw van den Hel' 
tesponl, tussv.hen Europa en 
Azië gplegd, Deze stad was 
bijna geheel vervyoest door 
keizer SKVEBUS ; KONSTAN-

•j-TiJN'. herbouwde dezelve, 
breidde er den omtrek van, 

, u i t , versierde dezelve roet 
I onderscheiden gebouwen, o-
penbare pleinen, fonteinen, 
eene renbaan, een paleis, en 
gaf haar zijnen naam , die zij 
nog tegenwoordig voert. % « 
Znntium , voegt de reeds aan
gehaalde schrijver erbij, werd , 
de mededinger van JRomet 

of liever deed aan de laatst-'.', 
genoemde stad haren gehee-
len luister verliezen ; en lid' 
lië verviel in de laagste ver
nedering. De verschrikke
lijkste ellende heerschte er 
té midden der lusthnizen , 
en half vernielde paleizen, 
welke de beheerscbers der 
wereld er vroeger hadden op-
gerigt. Alle rijkdommen gin
gen naar het Oosten over; 
de volken bragfen er.hunne 
Schattingen en hunnen han
de l , on het Westpn was den 
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barbaren ter prooi. En nog 
ijöbdlottiger gevolg der ver
huizing van ICoNSTANTlJN » 
waS 'dé vèrdeeling des rijks» 
Uit vïees Van de barbaren 
té verstoren, en dezelve haar 
hun grondgebied te lokken, 
durfden de keizers van het 
Oosten niet de minste hulp 
aan 'be t Westen verleënen. 
Somtijds verwekten zij zelfs 
vpnden voor hetzelve, en 
gaven èén gedeelte ; hunner 
rijkdommen aön de Wanda
len en tïothen , om het regt 
te verkrijgen , Van het ande
re1 deel in de vermaken door 
te brengen. KöNSTANTtJN be
paalde zich niet fot deze ver
huizing: hij veranderde de 
staatsregeling/'verdeelde het 
rijk in Vier deëlen , waaro
ver viêr; voorname landvoog
den aan hét "hoofd\ werden 
geplaatst. Deze vier deëlen, 
gezamenlijk'beschouwd, be
vatten 14 diocesen, waarvan 
elk een stadhouder of loite-
tenant' had, aan den land
voogd ondergeschikt,' die in 
de1 hoofdstad Van het diocees 
zijn verblijf hield. De dio
cesen Wvattën 120 provin
ciën , felk in het bijzonder, 
döoréenen president bestuurd, 
Waarvah het gewone verblijf 
de aanzienlijkste stad der 
provincie was. Nadat KÓN-
STANTIJN /?oine verzwakt had, 
trof hij dé grenzen met ee-
len anderen slag. Hij nam 
dé legioenen weg, die aan 
de oevers der rivier lagen, . 
en verspreidde dezelve inde f 
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provinciën": hetwelk, zegt 
een kundig man, twee on
heilen te weeg bragt, het 
ëene dat de versterkingen 
werden weg genomen, eri 
het andere, dat de soldaten 
in de renbanen en op detoo-
neelen leefden, en verwijfd 
werden. Men werpt tegen de 
Catholiciieit van KONSTAJJ-
TUN op , dat hij in zijne laat» 
ste ziekte'door EUSEBIUS van 
Nicomediè', een' der vurig
ste voorstanders van het arï-
anismus, gedoopt werd ; maar 
men behoorde in aanmerking 
te nemen , dat EUSEBIUS een 
huichelaar was, die zijne 
ware gevoelens ontveinsde; 
dat hij , ten minste uitwen
dig in de gemeenschap der 
kerk leefde, en dat de plaats , 
waar de vorst het doopsel 
ontving, tot zijn diocees be
hoorde: daarenhoven kan men 
niet ontkennen, dat KON-
SÏANTIJN eenen grooten ijver 
ter uitroeijing van het ari» 
anismus heeft aan den dag 
gelegd. Indien hij misslagen 
beging, herstelde hij dezel
ve door de uitstekendste deug
den , door eene teedere en 
opregte godsvrucht, door de 
zorg, welke hij in het werk 
stelde, om het Christendom 
uit te breiden en te doen 
bloeijen, door den eerbied, 
dien hij den bedienaars des 
Heiügdoms toedroeg, door 
de hoogst wijze wetten , wel
ke bij ten voordeeJe der gods
dienst uitvaardigde , door dé 
heilige voorbereiding, met 
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welke 'hij bet doopsel, en de 
overige Sacramenten der kerk 
ontving. Uit dit alles vloeit 
voort, dat een Christen zij
nen naam niet dan met eer
bied en erkentenis behoort 
uit .te spreken» Men moet 
hem beklagen , wegens het 
ongeluk, dat hij had , van 
zich, o.p het einde zijner da
gen; tegen den H. ATHANA-
Siüs en verscheiden andere 
heilige bisschoppen , te doen 
innemen , en van , zonder het 
Je willen, de partij der ari-
anen , die zoo vele -onlusten 
veroorzaakte, aanzien {edoen 
verkrijgen. Het treurige lot 
der vorsten i s , van byna 
nooit door eigen oogen te 
*ïen> Het is zeer moeijelijk 
dat de waarheid die menig
te van vjeijers doordringe, 
welke hen omringen, om tot 
hen te geraken* Voor het 
overige erkende KONSTANTIJN 
vóór zijnen dood, deonschuld 
yan ATHANASIUSJ hij gaf zelf$ 
bevel van hem uit zijne bal
lingschap terug te roepen; 
(zie het volgende art). Hij 
overleed den 22 Mei 337*, 
óp pinksterdag, na door zijn 
testament te hebben bevolen , 
dat zijne drie zonen KON-

STANTIÏN ,'••• CoNSTANTHJS en 
CONSTANS, het rijk zonden 
verdeelen: een andere mis
slag , welken de nakomeling
schap hem verweten heeft. 
Nog legt men hem te laste 
de vermoording van LICINI-
u s , zijnen zwager, van Li» 
ciNiANus, zijnen neef, van 
MATOMUNU», zijnen «choon» 

vader > van zijnen eigen «oqn; 
CnisPüs , , van de keizerin 
FAUSTA^ zijne echtgenoote. 
» Indien dezelve alle waar, 
waren,, zegt een oordeelkun
dige cri t icus, zou het te ver
wonderen zijn, dat JULIA
NUS , die in het Hekelschrift 
der CjESARSt KONSTANTUN? 
niet spaart , er niets vanzou 
gezegd Ijebben, terwijl bij 
de beide mededingers van 
KONSTANTIJN , als gedrogten 
afschildert; dat, ZoziMus, 
een Heidensch, zeer tegeiï 
hem ingenomen geschied' 
schrijver, hem die misdaden 
niet zou verweten hebben; 
dat LIBANIUS en PRA^AGQRAS » 
andere ijverige^Heidenen, 
aan de deugden ^van KON* 
STANTiJN, toen hij niet meer' 
bestond, en toen men zijne 
gedachtenis straffeloos kon 
schandvlekken , «enen volle
dige» lof hebben ^urven toe-* 
zwaaijen- Maar de Heiden-
sche *ijdgenoptt»n zijn min? 
der onregtvaardig geweest» 
dan defilozofen derïS eeeuwi 
de eersten hebben hem na 
zijnen dood, als een en God 
aangebeden i de apderen wil
len hem doen verföeijen ajg 
eenen booswicht." Het is 
zeker , dat men hem piet an
ders kan verwijten dan den 
moord van Cnispus, zijnen 
zoon, uit het eerste bed, 
welken FAÜSTA, zijne twee
de vrouw, , valschelijk bad 
beschuldigd van haar te heb
ben willen verleiden (zie 
Cnispus en FACSTA) ; zijne 
traagheid, om zich niet d* 
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geheimen der godsdienst vol
komen bekend te maken; 
den kwalijk begrepen ijver, 
die hem bewoog, om zich 
ton nadeele der gezonde leer , 
«iet de aangelegenheden der 
kerk' te bernoeijen ; (ofschoon 
bij zich nooit aanmatigde, om 
tusscben beide te treden, dan 
om aan de uitspraak der bis
schoppen zijne bekrachtiging 
ie geven). Maar die verwij
zingen geven deri vijanden 
des Christendoms geen regt, 
oio de gedachtenis van des--
zelfs openlijken beschermer 
te schandvlekken: KONSTAN-
THN was een groote vorst, 
een tot aan zijne laatste le
vensjaren mag'tige , gelukki» 
ge, wijze, verlichte en deugd
zame keizer. Zijn roem werd 
alstoèn doop eenige missla
gen beneveld, die in een 
lang bestuur, altijd moeije-
J{jk te vermijden zijn; en on
danks zijne groote hoedanig
heden, scheen hij alstoen 
Slechts een gewoon vorst, 
maar het is niet juist door 
het einde zijns levens, dat 
'nen hem beoordeelen moet. 
Een wettig verworven roem, 
verdwijnt niet door de zwak
heden, die op denzelven vol

ggen. Men moet met den 
uittrekselschrijver EUTROPI 
Vs zeggen , dat KONSTANTIJN 
in zijne laatste jaren den 
rang «Jer groote vorsten heeft 
schijnen te verlaten , zonder 
daarom een slecht of verach
telijk vorst te worden; maar 
dat hij in de eerste tijden 

. . .. K ! 

van zijn bestuur, kan verge» 
leken worden met alles, wat 
de troon der Ceetars bè* 
roemds aanbiedt, en dat hij 
in het algemeen de grootste 
hoedanigheden van ligchaam 
en geest heeft bezeten. Vir 
primo imperii tempore op-
titnif principtbus, ultimo 
mediis comparandus, innu' 
mer<B in eo animi corpgrit» 
que virtutes ( claruernnt. 
Zelfs de heidensche schrij
vers hebben op de voordee-
ligste wijze over hem ge
sproken. (ZiePniXAGÖRAs); 
GIBBON, een der dolzinnig* 
ste lasteraars onder de nieu
were filosofen, siemt t o e , 
dat de natuur hem met hare 
kostbaarste gaven had ver 
sierd. « Zijne gestalte, zegt 
hij , was lang, zijne houding 
deftig en bevallig. In a l 
zijne oefeningen Jegde hij 
zijne kracht en zijne vlug
heid aan den dag, en van 
zijne teederste jeugd af, tot 
in den gevorderdsten ouder
dom, behield hij door de re
gelmatigheid zijner zeden en 
door zijne matigheid, de 
kracht van zijn ligcbaamsge-
Stel. Met vermaak Jegde hij 
de vermoeijendemajesteit des 
vorsten af, om zich als vriend 
aan het bekoorlijke van een 
gemeenzaam onderhoud ,te 
kunnen overgeven, en of
schoon hem soms boerterijen 
ontsnapten, die met zijne 
waardigheid weinig strook
ten, won hij echter door zij
ne hoffelijkheid en innemend-
2 
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beid het hart van al degene, 
die hem naderden. Éen be
schuldigt hem, de vriend
schap verraden te hebben. 
Hij heeft «chter bij verschil* 
Jende gelegenheden zijns Je
gens bewezen , dat ,hij voor 
eene levendige en -duurza
me yerkleefdheid niet onbe
kwaam was. Eene verwaar
loosde opvoeding belette hen» 
niet de kunde -pp prijs .«te 
etellen, en aan de weten* 
aëhappejn en ukunsten zijne 
bescherming -te • vcrleen'en. 
Hij was onvermoeid werk
zaam. Een gedeelte van zij
nen tijd werd tot de leesoe-
feningen en overwegingen 
besteed, een ander, om te 
schrijven , „aan de afgezanten 
gehoor te geven, en om de 
feiagten zijner onderdanente 
ontvangen. Degene, die op 
de hevigste wijze tegen zijn 
gedrag zijn uitgevaren, kun
nen niet ontkennen^ dat hij 
de stoutste ontwerpen,.met 
grootheid vormde,. en met 
standvastigheid ten uitvoer 
bragt, «onder, noch door de 
vooroordeelen der opvoeding, 
noch door het oproerig ge
schreeuw des volks tegen
gehouden te worden. In den 
oorlog maakte hij van .al zij
ne soldaten helden, en ter
wijl hij zelf bewees een on
verschrokken soldaat en een 
kundig veldheer te zijn, had 
hij minder aan de fortuin, 
dan aan z i j n e begaafdheden, 
de roemrijke zegepralen te | 
danken, welke h , / o p zijne 
vijanden en op die van den 

staat behaalde* Hij zocht 
den roemi, als de belooning, 
welligt als den beweeggrond 
zijner, handelingen, Qe 
heerschzucht, die van den 
pogenblilï af, dat hij te.York 
met ihet.purper werd bekleed, 
zijn heerschende hartstogt 
scheen, te zijfl, kan geregt» 
vaardigd worden,: door; het 
gevaar van zijnen toestand-, 
door de inborst zijner mede
dingers^ door het gevoel zij
ner meerderheid, en doorde 
hoop van aan het -rijk d«n 
vrede te göven. In de bur
geroorlogen tegen MAXENTIUS 
en -tegen LICIISIUS.,<had -hij 
.voor zich den geest desvplks, 
dat de onbeschaamde ondeug
den dier dwingelanden,.' met 
de -regels -van regtvaardig
heid , welke het bestuur van 
KONSTANTJJN steeds schenen 
te geleiden, vergeleek." 
Men vindt in EUSEEIUS ver
scheiden bevvijzen van zijne 
kunde» Hij vervaardigde en 
sprak verscheiden leerreden 
uit. Meu heeft er nog een 
van, getiteld.' Rede voorde 
vergadering der Heiligen* 
te Konsiantinopel', op ihët 
Paaschfeest gepredikt.JSiets^ 
zeido hij tot eenige zijner 
hovelingen, die hem wilden 
terughouden, om bij eene 
redevoering tegenwoordig te 
z fn , niets spoort de deugd
zame en verlichte mannen 
meer aan, om kun werk wel 
te doen, dan dat'zij'wei'en* 
dat de keizer hetzelve zal 
aankooren of lezen. Zijne 
toegenegenheid voor de bi«« 



K ON. 50 
«choppsn en priesters, «ijn 
ijver voor-het-ontzag en den 
eerbied' der volken, jegens 
d'e bedienaars- der altaren , 
Wareh zoodanig, dat mert 
hem; eens höórde; ze'ggen! 

. *• Indien ik een priester dès 
fleeréh in de misdaad ver
raste ,- zou ik mij haasten , 
om hem• met mijnen1 mantel 

•te bedekken." Efene schoone 
lés Voor de .bedorven gees
ten, die de priesterschap be« 
leedigen , on* 'de misslagen 
van enkele harer leden , en 
van eene bijzondere ergernis 
•h'fttü onderwerp eëber» aïgei 
Meene lastering maken f' Ver'' 
scheiden marlyrölógiün van 
verschillende Westèrscbe 
kerken,; diè hem-sedert lang 
als een en Heilige hebben ver
eerd, stellen zijn feest op 
den 22 Mei. De Grieken 
étiH Rosse» vieren dit feest 
op den 21 derzelfde maand-. 
'Mèn gelooft niet te behoeven 
te spreken^ van de gewaande 
schenking der stad Rome en 
van verscheiden gewesten 
van Italië, door dierivörst 
aan den heiligen Paus^ Sifc-
VBSTER gedaan, welke te-
genvvoordig door-allé Critici 
verworpen wordt. Sommige 
geleerden zijn van gevoelen, 
dat deze geschiedkundige 
dwaling daaruit ontstaan is, 
dat men in de tijden van on
kunde^ *e begift'igingen door 
PIPXN gedaan, met de ver
gunning verward heeft, wel
ke KöKsïANTWN aan de kerk 
Verleende3. èm" «eden en 

-•-.:•'.. l i 

grottdgebiëdv aan te nemen. 
De verplaatsing van den ze
tel des rijfcsbestuurs naar 
KonttanHnopp.l; en "de vér-
latenheid van Rome, dat én
kel nog als de woonplaats 
des- pauses in aanmerking 
kwam , kunnen evenzeer in
vloed* op Ah gevoelen heb
ben gehad. «— 

KONSTANTIJN II. ,'•• bijge
naamd de: Jonge (CIAÜDIDS 
FiijtviusJói-iüs) J oudste zooii 
van den voorgaande, té,Ar~ 
'les in 31#gebore«, Naden 
dood van zijnen vader, viel 

i hem GalUë,Spafije en 0f ml~ 
ftrittannië ten deel* Daar 
hij zich 'verbeeldde-, dat liet 
gedeelte des rijkte, hetwelk 
zijn broeder CONSTANS bezat', 
aanzienlijker was, dan het 
zijne, zoo trok hij tegen hém 
op. De vijandelijke troepen 
legden heni hinderlagen; hij 
viel ia dezelve-, werd" ge
slagen , en sneuvelde bij 
Aquilea, 'm 340, drie ja
ren na- den dood van zijnen 
vader. Zijn lijk werd in de 
rivier Alsa» tegenwoordig 
Ansa, geworpen, waaruit men 
hetzelve ophaalde, om hem 
te Kanitantinopel *m praal
graf op te rigten, bij dat 
van zijjnen vader. Deze vorst 
was den Arianen niet gun
stig. Hij had niets dringen
der te doen, dan den heili
gen ATHANASIÜS naar zijne 
kerk terug te zenden, en hij 
schreef ten opzigte van dien 
Heiligs, eervol!» brrevesi na» 
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de Catholijken Van• Alexan* 
driè'. » Het was het voorne
men van den grooten KON-
srANTUN, om, indien de 
dood hem niet was voor
gekomen , ATHANASIUS aan 
zijne kerk terug te geven. 
Zijn voornaamste doel, met 
hem te bevelen van in de 
landen van .zijn gebied te 
gaan leven , was, om hem 
aan zijne vijanden, of liever 
aan die wilde dieren te ont
trekken , die steeds gereed 
waren om hem te verslinden. 
Ik heb hem zoodanig behan
deld, dat ik iedereen van de 
achting moet overtuigen , wel» 
Jee ik hem toedraag, en die 
men aan den eervvaardigen 
persoon van een zoo heilig 
man niet kan weigeren. Dat 
de goddelijke Voorzienigheid 
hem voor u benoude, en 
voor altijd uw leedwezen uit* 
wissche, dat, ook ik zelf er 
over gevoeld heb.'" Men be* 
treurt, dat, met zulke schoo-
ne gevoelens, deze vorst, 
zich niet boven eenenbafts-
togt heeft weten te verheffen , 
die, indien dezelve de ge
lukkigste hoedanigheden niet 
uilwischt, er ten minste den 
Juister van vermindert. Zij
ne bcerschzucht, gevoegd bij 
zjjne onvoorzigtighejd, ver
ontwaardigde diegene, wel", 
ko zijne overwinningen op 
de Sarmaten, Gothen en 
Franken behaald , zijn ijver 
voor het Catholyke geloof, 
en zijne zachtmoedigheid je
gens zijne onderdanen, te zij- II 
«e gunste ingenomen hadden. | 

KoNSTANTIJN I I I . , w e r J 
Pogpnatus, dat is de Baar. 
dtge bijgenaamd, wijl hij, 
toen hij van Rönstanïinopel 
vertrok* om den muiteling 
MIZIZI te gaan bevechten, 
geen' baard had, en dezel
ve'.bijY zijne terugkomst bij 
hem aitgekomen was. Hij 
was de zoon van CONSTANS 
I I . Na dien MIZIZI gestraft 
te hebben , werd hij in668'•» 
te midden dep toejuichingen 
des volks, tot keizer ge» 
Icroond, Eenigen tijd daarna 
kwamen de Sarracenen met 
talrijke schepen, om Kon-
stantinopél te belegeren: 
KONSTANTUN, van hun voor-

!

nemen onderrigt, vereenig-
de zjjne vloot, leverde hun 
slag, en overwon hen, De
ze barbarren waren niet in 
staat, om aan de winden , 
die hun tegen waren, aan 
de pogingen der Romeinen », 
die door de tegenwoordig» 
heid van hunnen keker met 
moed bezield werden »en aan 
het beleid van den heroem-

[ den CALLINICUS te wedersfaan 
die het zoogenaamde ignit 
greecus uitvond, welk vuur, 
doof het water niet kon ge» 
hluscht worden. Toen men 
op het punt stond, om het 
gevecht te beginnen, zond 
de ingenieur duikers, om de 
schepen der Sarracenen van 
onderen in brand te steken , 
en, wat men ook mogtaan
wenden het was niet moge
lijk , om die brand te blus-
schen. De Sarracenen kwa
men gedurende zeven aoh-
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téreerivofgéhdëjar en «n altoos 
vruchteloos terug. Eindelijk 
vraagden zij den vrede; maar 
KöN'S*ANTi?iii stond hun dén-v 

zei ven enkel toe, onder de 
belofte éener'schatting, Na 
dën Staat' bevredigd te heb
ben\'Ï wilde' hij ook dé kerk 
bëyrédigén* Hij liet het '6e 

ölgëineene concilie, in 680 
en 681; te Kónsidntinopëlvét-
gadëi-èn. Hij had aldaar het 
Voórïïtteréchöp' vainl eer én 
bescherming, en dèJëgijtten 
des pauijes , dat van magten 
tegfsgebiéd.Men veroordeel-
de er de Monotheliten» „Ee-
nigemuiteling¥rt zeiden open
lijk , dat er drie keizers bé* 
"hoorden te zijn ,' én datKoN--
8%ANI4IN de opperste magt 
niét TIBERIUS én HËRACEIUS 
moest deelenï Op bevel van 
KbNSTANTiïN vyerden degene, 
die zoodan i-ge gesprekken ge-
boudèn hadden, opgehangen > 
en nadat men zijne broeders 
de neuzen had afgesneden i 
Werden* dezelve hëimeïij k tèr 
"dood gebragt. Hij overleed 
in het volgende jaar 68^. Jïis^ 
TÏNiANÏJsIi . , zijn» oudste 
zoon» volgde hem op. Eén 
al (e heerschzuchtig maar 
dapper vorst zijnde, deed hij 
»ich buiten 'slands door zijne 
wapens eerbiedigen, en bin
nen 's iands door ëène gepaste 
gestrengheid ontzien. De 
moord zijner broeders, voor? 
ondersteld, dat dezelve geen 
deel aan den opstand hadden, 
is eenemisdaad, zeergeschikt 
om zijnen roem te doen dalen* 

• . . • • . 7 . ' • • • • • * 

KqNSTANïijH'.ïV.'^ Cdprd-
tiymus (dus genoemd, wijl 

: Hij bij zijn- doopsel» de doop
vont bevuilde),4 werdteüfön. 
stantinapel, in 7tégeboren, 
en was de zoon van Lmdeü 
tsauriè'ren van MA UI A. Hij 

; volgde zijnen vader in 741 
op, en Overtrof hem nog in 
woede tegen de beelderider' 
heiligen-: hij. trapte dezelve 
met de Voeten; wierp hun
ne overblijfselen in hëtvuur, 
én liet bisschoppen, geeste» 
lijken ëri religieuzen , vert 
dëdigers der heilige zaken', 
welke die, vermetele onteer
de , om het leven brengen; 
Dëze> liet' hij den neua af-
énïjden, gene de oögfiri uit
steken , m al de' steden vari 
zijn rijk verwde hij met het 
bloed dier doorluchtige mar» 
téfaren» Van de kerken maak
te hij werkplaatsen tér vér* 

f vaardiging van wapens, en 
terwijl,het werkvolk aan dp' 
goddeloosë inzigteh des kei
zers deel nam, bestemde het 
het heiligdom tot het vuilste 
gebruik.1 Hij huisvestte zijnö 
soldaten in de kloosters, en 
brak een aantal derzelvë tot 
öp den grond toe af« Niets 
evenaarde zijnen afkeer van 
diegene zijner onderdanen, 
welke bloedverwanten had
den» die monniken waren. 
De Bulgaren door dezen kei
zer verontrust, verontrust
ten hem op hunne beurt. H3j 
trok tegen hen te veld , toen 
bij eensklaps zSjiie boenen 
door avveren en pestbuilen » 
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en zijn gestel door eene felle 
toorts en zulke hevige pijnen 
gevoelde aangetast, dat, het 
verstand er hern bijna door 
benomen werd;; er bleef hem 
slechts zoo veel over, dat hij 
zich mét wanhoop het na* 
bïjzijnde oordeel Gods kon 
voorstellen. Men bragt hem 
aan' boord van een schip ,pm 
hem naar Konstanlinopel'te* 
rug te voeren; doch'al vorens 
aldaar aan te komen, over
leed hij den 1 September 
775, al schreeuwende dat hij 
levend verbrandde» en de 
hejsche vlammen yeeds ge
voelde, ter straffe voor'de 
oneer, welke hij niet ge
schroomd had, der Moeder 
Gods aan. te doen,, Ziedaar 
liet uiteiijdé van KÓNSTAN-
^KTN'. JV.; gene verschrikke
lijke straf, en zeer geschikt, 
om die vorsten te beteiige-
len , welke op een dergelij k 
voetspoor zouden willen wan-
delen. Hij werd in de kerk 
der apostelen begrayen« Kei
zer MiCHAëi, I I I . , ' die hem 
ïn den rang der NERO'S en 
CiltiGDu's plaatste, liet 
hem honderd jaren daarna 
Weder opdelyen» beval, om 
de overblijfselen te verbran- 'j 
den, en het graf van dat ge* 
drpgt te verdelgen, dat in 
z|jn leven evenzeer gehaat 
was 'geweest van zijne on
derdanen , als veracht van zij-
«e vijanden. Het was onder 
«ijn bestour, in 763, dat er 
in den herfst znlk eene stren
ge koude ontstond, dat de 
Bogpftoru* m het Pontut 

Euxinus,ia eejteuitgestrekt? 
heid van 6Ó,m!jien, V£jni'lijst 
Proponiisplde Zee van 'M'at* 
mom, tot'bij den mofld van 
den Donau geheel in ijsvel
den herschapen werden, ftejt 
ijs had op verscheiden plaat
sen tot 30 voet dikte, en was 
pp eeqe derge|ijfce hpogtsé iflef 
sneeujv bedekt* Bij het dooi 
weder, schokten de opeen
gestapelde ijsbergen , dqiprde 
woedende winden vpqrtgé-
stnwd , de muren der steden 
en hadden de citadel vanjfftf»* 
stanUnopel bijqa doen vallen» 

„.-, KoNST îvynN. VII. \,Por-
phyrogenÊÏus, zoon. van LEO 
den wijsgeer, te lfcon$lahH~ 
nopt>l\ in 905 geboren, be
klom t öjndefde, voogdijschap 
van ; zijne moeder Zoë, ..in 
den ouderdom van ,7 jaren 
den troon. Toen hij de teu.-
gels van het bestuur inihati^ 
den had, tuchtigde h|j eeni-
ge ̂ tirannen van; Jialiè', y(>x-
ovérdf Reneventopy deiLon-
gobarden, verwijderde, door 
kracht van geld ,.;de Tur--
.ken,.. die de grenzen desrijks 
plunderden; maar hjj liet 
zich vervolgens beheerschen 
door JHEIENA zijne vrquwr?» 
dochter van ROMANÜS,JLECA-
PENÜS , groot - admiraal des 
rijks. Zij verkocht de waar
digheden van Kerk en Staat, 
overlaadde het volk met be
lastingen , deed hetzelve on
der de verdrukking zuchten, 
terwijl haar echtgenoot zij» 
nen tijd met lezen doorbragt, 
en een even zoo befcwaan* 
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houwkunstenaar en groote 
schilder werd, als hij een 
slechte keizer was. KOMA-
JJÜS , de zoon van, dien zor-
gelqozen vorst, en van HE» 
XENA, ongeduldig om aan het 
bestuur te geraken, deed ver
gif in. een voor hem bestemd 
geneesmiddel, mengen ; ninar 
daar KONS'TANTUN er het 
grpotste -gedeelte weder van 
uitgeworpen, had, zoo stierf 
hij eerst eeri j a a r , daa rna , 
in 959. . Deze vorst, een 
vriend der weienschappen en 
geleerden , liet verscheidene 
werken na , die een' bijzon
der persoon , tot eer zouden 
hebben verstrekt < maar voor 
welke een vorst de; zaken 
.van. zijn rjjk niet had bo-
hooren, te verzuimen. De 
Grieken beschouwen hem 
als de hersteller der letteren; 
maar, zegt een oordeelkun
dig" schrijver, hij heeft hen 
zelfs door zijnen ijver voor 
dezelve benadeeld: » Want 
door de geleerden van zijnen 
tijd aantesporen, om uittrek
sels, van oude schrijvers te 
maken , ten einde.in de maat
schappij algemeene kundig
heden J te verspreiden , die 
ala eene kiejn van: weten
schappen waren" (eene kiem, 
die qngev'oeJiglijk de geesten 
tot dieper kundigheden VQQr. 
hereidde) «gewende men 
zich, otn de oörspronkelij-
ben. te ontberen. Dooi' de 
hulpmiddelen, en de gemak-
kelijkheden, om zich te on-
demgten te vermenigvuldi-

gen, droeg men hij om den 
lust voor het werk en. do 
studie uittedooven. Hetge-
ne, wat de geest in opper
vlakkigheid won, verloor 
dezelve in bondigheid. D& 
luiheid , welke den daarenbo
ven ijdelen en Jaatdunken-
den mensch zoo natuurlijk 
i s , deed hem zelfs de bron
hen veronachtzamen, waaruit 
deze oppervlakkige kundig
heden geput waren." Zijne 
voornaamste werken zijn : 1»° 
Leven van Keizer BASILIUS 
den Macedoniër j zijn groot
vader', Frankfort, 1551,in 
8.vo; Keulen% I 653 , in8vo , 
in de verzameling van A L -
I.VTIÜS opgenomen. Hetzel
ve verliest soms den waar-
heidsschijn en ruikt te 'zeer 
naar de lofrede. — Twee 
Boeken Thema's, dat i s : 
liggingen van gewesten en 
steden des rijks, door pater 
BANDUUY, in het Imperium 
oriëntale, Leipzig, 1754, 
in fol. in het licht gegeven. 
Men heeft weinig werken , 
.die voor de aardrijkskunde 
der middeleeuwen zoo| be
langrijk zijn; maar men moet 
,den schrijver enkel gelooven, 
in. datgene wat hij van ,den 
staat der plaatsen zegt,zoo

danig als het te zijnen tijde 
was: al het overige is vol 
grove fouten. — 3." Ver Aan-
deling over hetrijktlestwr 
in het aangehaalde werk van 
Pater BANDÜRÏ. Hij doet 
den oorsprong van verschil
lende volken, hunne m»gt> 

k g -, • 
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hunne vorderingen, bondge. 
nootschappen, omwentelin
gen, en de opvülgine der 

fatourd hebben.Hetbevat 
daarenboven belangrijke raad* 

ttca, Cambndge, 1704, in 

eaz-\P«rV*, 1634* in 4 . to 
— &• Üxcerptce delegatie 
Grieksch en L a t i j n , ^ ? 

2tl'77'°Dec^em^ 
ante, Bymntin*,Leipzi 

tynwhe vertajjng, weifee. er 
bijgevoegd j s , «0Qwej ahde 
aanteekeningen worden 0D 
P"JB gesteld. Men heeft de-
« schoone «itg^vete dan.-
ken a a n de zorg van £E t -
e«n;s en RKlSKfvs, ^ 0 
&ene Legerkundc, in 8.vo-

KONSTANTIJN, Dracases, j 
zoon van MANDJE!» PAI.EOI,A^ 
GÜS, in Id03 geboren , werd ; 
door den sultan AMUKATH, 
in 1448 op den troon van 
Kotistantinopel geplaatst. 
Nadat MA HOME», opvolger 
van AMUBATH, ontevreden
heid tegen den keizer had 
opgevat, kwam hij Konstan' 
tinopel te land en te zee be
legeren» jSijn leger bestond 
uit 300,000 ntan en zijne 
vloot uit -400 galeijen. De 
Grieken hadden slechts7,000 
manschappen om de wapens 
te voeren, en 13 galeijen.' 
JVa eene belegering van 68 
dagen, werd Komia7itinopel' a 
Hen 29 Mei M53 ingenomoB, f 

ken öoorr^e bréssen «aWbin. 
nen komen t vliegt hij toet 
den degen m de hand „ild^ 
den doodde vijanden heen, 
üfr veldheeren, die = hem 
vojgden, zag hij «aast zijne 
W* gallen;- geheel^niet 
hoed. bedekt en alleen ge-
bleven i roept h|j uit: :'Zdt 
?*jeen Christen zijn ,d ie 
*MJ 'hét weinige leven % dat 
mj nog overblijft ontneemt't 
V$ denzelfden óogènblik 
geeft een Turk, bem eene* 
sabelhouw üp het hoofd, een 
andere brengt hem eèneft 
tweeden toe,, onde* welken 
bij den geest gaf, - Eèa zo*, 
roemrijke doödfis de schoort- ' 
ste, der lofreden. Deze waar» 
Üj-fc groote r edelmoedige V 
godsdienstige Vorst was een 
beter lot waardig. De kin. 
deren en vrouwen^ welke 
van het keizerlijke huis o^ 
verbleven, werden door-; dé 
soldaten vermoord of bewaard 
om der geilheid dea Over
winnaars :te voldoen. Zie* ' 
-daar het uiteinde van het rijk 
tan KonstantiMpel, iiï hét 
jaar 1123 sedert de stichting 
van hetzelve ,< doo* den gro#-
ten KoNSüTANfiïfiV ^' 

KONSTANTIJN (jFiAVlDS 
CtAtijDtirs;)» wer-d vanjeen vott-
digen soldaat in:het jaar 407, 
door het leger van Groot* 
Brittdnniè' tot keizer uitge* 
roepen» en stak dadelijk naar 
Gatliè' over, alwaar hij bijna 
vier jaren regeerde*» Hij Was 
verpligt e r dadelijk èeneit 



K O N. 55S 

oorlog tegen HONORIUS ie 
voeren, wiens veldheer SA-
R U S , hem jn het begin vele 
onrust veroorzaakte j maar 
-eindelij k. verdreef bij hem, 
en na de barbaren die in 
Qallië gevallen waren > ge
slagen te hebben» verbond 
hij zich Wet hen tegen Ho-
NORius, wiens neven' VERI-
ft'iANUS en DIDÏMÜS ,* Spanje 
niet beh.owden konden» Men 
zegt , dat nadat CÖNSTANS, 
zoon van KONSTANTIJN, die 
hem tot Cessar had verhe
ven , deze beide Jieeren had 
gevangen genomen , hij hen» 
tegen de door hem gegevene 
belofte, vw hen in het Je? 
ven te laten, liet ombrengen. 
Daar HONORIUS zi<?h niet kon 
wreken, soo stond hij opbêt 
pun t , om KONSTANTUN als 
keizer te erkennen* toen GE-
«ONTIUS ,in Spanje-die hoe
danigheid aan een en zekeren 
•MAXIMUS liet aannemen, on
der wiens naam by hoopte 
het oppergezag uit te oefe
nen. CÖNSTANS maakte zich 
gereed y. om GERONTIUS, te 
gaan bevechten; maar de 
Alanen,- Wandalen en Sue-
ven vielen in Gallië, alwaar 
zjj verschrikkelijke verwoes
tingen aanrigtlen, en daar 
niemand zich" tegen hen ver
zette , begaven zij zich op 
het einde van 409 naar Span

je, alwaar zij nieuwe uiaien 
stichtten. Deze ongeregeld
heden beletten niet, datKoN» 

-STANTUN er bij bleef;• om 
üich van GERONTIÜS te wil
l en ontdoen} en stelft aan de ' 

verovering van Italië niét 
jdacht; maar «ijne overdre-
vene heerschzucht, diende 
enkel om Zijnen val te be
spoedigen. GERONTIUSY door 
CÖNSTANS aangevallen; ver* 
sloeg en doodde hein , en 
belegerde -KONSTANTIJN in 
Arleit. CÖNSTANTIBS , veld
heer der troepen van HONO
RIUS , kwam vervolgens de 
belegeraars en de belegerden 
aanranden , spoorde de eerste 
aan , om hunnen veldheer te 
verlaten, dien hij deed ster-
Ven , bragt de laatste in het 
naauw, en noodzaakte ein
delijk KONSTANTIJN , na een 
viermaandsch beleg, om zich 
op genade bvertegeven. Om 
den dood te ontgaan, had 
KONSTANTIJN, alvorens zich 
over te geven, zich tot pries
ter doen wijden; maar men 
sloeg geen acht op deze waar
digheid , en hij en JULIANUS, 
de eenige zoon, die hem 
overbleef, werden van het 
leven beroofd, pn hunne hoof
den den, 18 September 411 
naar Ravenna gebragt. 

KONSTANTIJN I I . , kotaing 
van Schotland, verraste, na 
zich in optogt te hebben be
geven tegen de Denen, die 
in aantogt waren, 0 , n de 
landen, waarover hij be
noemd was, te verwoesten, 
het krijgslever door HÜBBA 
aangevoerd, en sloeg het
zelve op devlugt, daareene 
plotselijke overstrooming der 
rivier 'betiiti,- aan HINGÜAR 
belet had, ont Zijnen bw 
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j(vr< te hulp te komen. Maar 
bij Werd later dcor-HiNGUAR 
«verwonnen1-, en sneuvelde op 
het slagveld, bij het vlek 
Cararia», in jsijne laatste 
©ogenblikken zich geheel met 
het lot den kerk en zijner 
onderdanen bezig houdende, 
lierhaalde hij met geestdrift 
de woorden van den Psal
mist: Meere, wil niet ge-
do ogen r dat degene, die Ü 
dienen, de prooi der wilde 
diereti worden. Zijn over 
•lijden bad, volgens BVGHAI 
NAN en LESLEY, in 874 plaats 
Hij werd op bét eiland Jona, 
of F - Colni' Kill begraven-i 
men zegt, dat er wonderen 
hij zijn graf plaats hadden-
Bij wordt in den Jsalender i, 
van Kitiff.r:< onder den II 
Maart, w-aar op hij te Si' 
Andrett) vereerd wordt, als 
martelaar genoemd.. 

1539^ in- 2 dl;n irf tot in 
het licht gegeven, het eer
ste voert ten titel; CoxsrAtf* 
msr AFKWAM post ftrp* 
POCRAxmr et&ALem'M quo~ 
rum-, greca lingnmdoetus••, 
sedulu» fuiP lector,, éiedi' 
corum nulli prorms, muh 
lis doctisoimi» teslibus post* 
hdbendv opera conqiiiHtd 
inodique magtoo stiidis-, etc» 
En het tweede: 'Summi ift 
ottini pMlosop/Hes viri Coy* 
•STANTI ar AFntcAfff ópe-
rum reliqué-, hdttenns de* 
siderata nnncqne primim 
impre&sa* esc vtèneranda anj-
tiquitalig exetnplari quod 
nunc de mum est inventümr. 
etc. 

, KovsTANTUXr bijgenaawd 
de. Afrikaner, wy 1 hij oorr 
spronkeljjk vii Kartliago 
was, was lid Tan het col-
legie vMi.Salemo. Hij,bloei
de omtrent het jaar 1070» 

D e afgunst zijner medebur
gers noodzaakte hem, om 
de wijk naar Sicilië' te ne
men, alwaar hij het bene" 
dictijner-gewaad aanvaardde»i 

KpNSTANTtiSf was een der 
grootste compilator», in het 
vak van geneeskunde, en hij 
«schijnt de eerste te zijn ge
weest , die in Italië de Griek-
sche en Arabische genees
kunde heeft ingevoerd. Zijne Ij 
vmkpn w«rden te Bazel, in !j 

f KONSTAISÏHN CjRSARO» 
WTSOH PAÜSOWITSCH , groot* 
Vorst van Rusland'y tweede 
zoon van JPAÜIT, h, gehore» 
in 1779* Een doordringend' 
verstand, Werk saam beid, vu» 
rige drift en eene bijna ver
metele persoonlijke dapper-
beid, waren d« hoofdeigen* 
schappen van dezen prins-. 
Hij onderscheidde zich in 
1799 onder SÜWAROFF* als 
soldaat en legërboofd. * PAtm 
ï. gaf hem wit erkentenis 
voor aijne diensten den titel 
van Cigsarowitsck. In 180*5 
deed hij bij Amterlitz aan 
het hoofd der garde, won
deren van dapperheid,nadaf 
hem zijne vurigheid tot een 
onvooraigtig voorwaarts trek
ken verleid had. In 1812:—' 
1814 vergezelde bfj keisser: 
AMXANDER r arij nen btcte&as. 
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^p al, zijne krijgstogten,,ver-v 
scheen te Weenm bij vliet 
congres » en verkreeg van 
keizer FRANS,» een regiment 
curassiers. Hierop regelde 
hij de aangelegenbeden van 
het nieuwe koningrijk Polen, 
Hij werd achtereenvolgend 
tot militairen-gouverneur en 
generalissimus-, der Poolsche 
troepen * en tot afgevaardig
de op den Jaatsten rijksdag 
benoemd. Met grooten Juis
ter hield bij zijn verblijf te 
Warschau. Bij keizerlijke 
ukase, van den 2 April 1820» 
werd hij van zijne gemalin, 
eene prinses van Kokurg , 
welke in Zwitserland leeft;, 
gescheiden,, en huwde hij 
den 24 Mei 1820* onder 
goedkeuring des keizers, met 
eene Poolsche gravin, JOAN-
KA GRUDZINSKA , die later 
o*oor *ien keizer, naar de in 
het woiwodschap Mosoviè' 
gelegene, en aan den groot
vorst geschonken goederen , 
*ot eene vorstin van Ltiifiiez 
verheven werd, met de be
paling , dat da kinderen uit, 
dit huweJijk dcnzelfden titel 
«ouden voeren* •; VHóc het hu
welijk, was , bij eene kei

zerlijke ukase als rijkswet 
vastgesteld , dat kinderen, 
van keizerlijke, prinsen en 
prinsessen, aan welke van 
eene zijde, de afstamming 
Van een regerend huis ont
brak , geene aanspraak op 
den' troon zouden hebben. 
p e CfsmfptoitscA bad, nog 
in het leven van zijnen broe-
de* AUJXANPKR »« eene ge* 

heime akte van denl^Jama-
ar-ij 1822 afstand van de» 
troon gedaan; desniettegen
staande werd hij na den dood: 
dezes keizers » ofsehoon af
wezig , den 9 December-1825, 
te Petersburg tot keizer uit
geroepen. Daar hij echter; 
te Warschau bij a'ijnen af
stand ., volhardde, zoo werd. 
z * j " J0Dger broeder NHJOLAAS 
de'opvolger van A&EXA«DERf 

De C&sarotDitscu was bij 
deszelfs krooning te Mos-
km, den 3 September 1826 
tegenwoordig. Door de ten 
oj>zigte van de Polen ,uitge-
oofende gestrengheid, droeg 
hij veel fbjj tot den Poolschen 
opstand, in 1830* Hij nani 
de "vlugt flaar zijnen broeder 
te Petersburg, en overleed 
in 1.631 aan de Cholew. 

•KORNMANN (HENDRIK) s een 
Duitsche regisgeleerde, op 
het einde der I6.e eeuw, te 
Kirchbeyn, in Wnrienberg, 
geboren , bezocht -Frankrijk 
en Italië, ging zich vervol
gens te Frankfort vestigen t 

alwaar hij na 1620 overleed. 
In het begin der 17.e eeuw 
gaf'hij verscheiden werken in 
hetlicbt» zoo als: l.°Templum 
natura, seu 4e miraculis 
quatuorelement'orum, Darm-
« f c ^ , 1611, in8 va — 2.°De 
miraculis yivonw, Kirch* 
heim, 1614, in.'8.w — 3.° 
De miraculis morluotittn, 
1610, in es-vo Deze drie 
werken, vooral de beirfe 
laatste, zijn zeldzaam «f» 
moeijejijk te vinden, 4-? 
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De virginitate, virginum 
statu et jure tractatusjtv 
cundtts, I6F7, in 8.vo _*• 
5 ° Linea amóris t -1710, in 
S.vo Ofschoon dit en: het 
voorgaande werk oppervlak* 
kig zijd, vindt inert er ech 
ter dingen in, dienasporin» 
gen vooröiidei'stelien. [Zijne 
volledige Wecken zijn in het 
Jicht verschenen, onder den 
titel vah Opera curiosa etc. 
Frankfort, 1696 en 1726, 
in S*°, van welke, gezamen
lijke uitgave er verscheiden 
herdrukken, onder verschil
lende titels verschenen zijn]» 

K O R, 

JKoBTHOtT ( ClIRISTIAAN ) , 
een berucht protestantsch 
godgeleerde t- in 1633, té 
Burg op het üeenscbe eiland 
JFbmera geboren, in 1662 
hoogieeraar in het Griekscb 
te Èostock, werd blijvend 
onder-kanselier, en hooglee
raar der godgeleerdheid, aan 
de nieuw gestichte universi
teit van Kiel, Hij overleed 
in 1691, den roem van een 
geleerd man nalatende. Men 
heeft van hem; I.° Tracta» 
tus decalumnüs paganorum 

Hn veteres CAristianos tKiel, 
1698, in 4M; een zeldzaam 
en belangrijk werk, voor al 
degene, welke de Godsdienst 
beminnen. -~ 2 ° Tractatus 
de origine et natura, Chris* 
tianismi eëmente gentilium, 
Kiel, 1672, in 4.to, een 
boek niet minder zeldzaam 
dan het voorgaande. — - 3 / 
Tracïatu* de persecutioni-
M$ eceletim primitivas, va. 

Ter"met' 's *?*' 
*> Tractatus de religio. 

JldV?n'
n£!°> *M, 1665. 

; J ' . ' "* : V&rUto crucifixa 
ÏËZ?. '"*<**•'> 9**Wttoê . 
4.to~ Q»De M 6 m v ^ 
tortbu, magnis Meer, Em< 

A™°HERBERT, THGMJS 

UOBBES et BEKEDTCTASPI' 

J O A ^ , opposi/Us, waarvan 
?e beste uitgave is van 1701 i 
ÏH 4.tO, door SEB4STUMTS 
zijnen zoon bezorgd. De 
schrijver dezer geleerde wer
ken onteerde zich, door Ver.. 
handelingen over geschil* 
punten-, waarvan dè titels 
reeds genoegzaam de dweept 
zucht en de woede te,ken
nen geven: Het pausdom 
zwarter dan Aoutskool," Dè 
Roomsc/ie Beëlzebub} De 
Paus Scheurmaker, enz. —• 
CHRISTI,UN KoHtHoiT, zijn 
klein«zoon, werkte tot 'ia 
1736, aan het Dagblad van 
Leïpzig, en overleed in den 
bloei zijner jaren, in 1761; 
als Hoogleeraar der god ge
leerdheid te Göllingen. Meö 
heeft hem te danken: 1.° 
Eene Uitgave der Latijnsche 
Brieven van LErsJviTz, in 4 
dhn, dei* Frangcbe Brieven 
van denzelfden, in één dl.» 
.en eene Verzameling van ver
schillende wijsgeerige wis-
e " geschiedkundige stukken 
van dien wijsgeer. — 2.° Zte 
JLcclesüs s'uburbicaHis. •— i 
»• Z>e entusiasmo Mahnm-
medm — 4." G«je«rde F#r-
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"> • ';* KosCIUSf&Ó (TlïAJÏEOs)> 
«en béroeihdr, Poólsch veld* 
fceejr, .den- 2S Getóber 1746, 
wLiMkauëik, uit eene adel-
1 jj k e ;J idoch n ieize er gegoe d e 
familie-geboren. Hij ontV 
ving zijne =ppvoeding in de 
mfótte&Ksc/iaof te, Wart 
fcAaü, en onderscheidde zich 
aldaar door! zijn voorbeeldig 
gedrag, zijne vlijt, en de 
yorderin^en, die "hij in dg 
w.is-, en tsekenkunde maakte. 
De «ërste bëlobning die hij 
ontving, «Is prijsi der be* 
gaafdhedeu j Waarvan hij bew 
Wijzen had afgelegd, was 
*an tot eert der vier kwee-
Jf.elingeii te worden bestemd, 
welke te hunner verdere ont
wikkeling j e n fcoste van 
den staat reisden. De jon* 
ge KQSCIVSKO bragt verschei
den jaren in Frankrijk door: 
hij besteedde dezelve opee* 
ne nuttige wijze, door zich 
onafgebroken op de krijgs-t 
kundige studiën toeteleggen, 
fih door/, als verpoozing van 
fijnen arbeid * de Fransche 
letteren en schoone kunsten 
*é beoefenen. In zijn vader* 
land teruggekeerd, werd hij 
wet den rang van officier bjj 
°^n regiment geplaatst, «n 
n»et lang duurde het, of hij 
Werd tot kapitein bevorderd. 
Polen was toenmaals in vre-
^e* tl* gedwongens werke* 
boosheid, waartoe hjj zich 
gebragt zag, een ongelukki
ge wiinnenbandfil» en vooral 

de behoefte, om iets roem-
rijks te ondernemen, bewo
gen hem. »"• oni Polen te ver-
Jateip, en zich «aar Ameri* 
ka te begeven, alwaar de 
Engelsche coionisten van het 
JMöorden, tegen het moeder» 
land waren opgestaan. Door 
WASHINGTON, die hem den 
rang van officier bij zijnen' 
staf gaf, zeer wel onthaald, 
ontvjng hij vaii" het congres 
der Vereenigder Staten Am 
rang van kolonel der genie. 
Zijne dapperheid en uitge
breide kundigheden verhie* 
ven hem weldfa tot den rang 
van generaal-majoor, ïtot 
Welken hij geklommen was, 
toen in 1783 Engeland"de 
Vereènigde Stalen erkende, 
Hij keerde aisiöen naar Po» 
ten terug, alwaar hij tot in 
1789 buiten bediening leef
de. Omtrent dien tijd stel
de ïconing STANISMÜS en de 
Poolsche landdag eenige po
gingen in bet werk, om zich 
tegen den voortgang der Bus-
srscbe magt, en den steeds 
toenemenden invloed der 
vreemdelingen op hun land 
te verzetten. 'Dó Poolsche 
landdag benoeriide hem tot 
generaal-majoor. Door de 
Bussen aangerand , verdedig* 
den üich de Polen mei eene 
dapperheid, waarvan zij la* 
ter stoo vele doorslaande blij
ken moesten geven, even 
gelijk alj «niks reeds vroe
ger ged*»n hadden. JOZEF 
PONUTWSKÏ werd belast ,orn 
zijn land voor den inval der 
iVoordsche volken te bescher* 
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men: KOSCIUSKO voerde on* 
der zijne bevelen eene af-
deeling aan.; Gedurende de
zen geheelen vèldtogt,jdfied 
bij wonderen van dapperheid; 
hij maakte zich ,«nstejfeiijlj-
bij het bloedige gevecht van 
Dnbienska .* zijne door zijn 
voorbeeld aangevoerde land* 
genoofen zonden welligt de 
onafhankelijkheid van hun' 
vaderland behouden hebhen\ 
maar, rnen vernam , dat de 
zwakke STAKI8Ï,AUS zich be« 
reid loonde» om zich aan den 
gebiedenden) wil van GATHA-
RINA te onderwerpen* Naau.-
welijks was dit vernederen» 
de verdrag gesloten of KOS
CIUSKO en zestien der voor* 
naamsie officieren des legers 
haastten zich om hun ont
slag in te zenden. Weldra 
zag hij zich genoodzaakt, 
Polen te verlaten; alwaar 
het drukkende juk der Klis
sen zich begon te doen ge
voelen. , Zich naar Leipzig 
begeven hebbende, vernam 
hij , dat een besluit der wet
gevende vergadering van 
Fravkryk, hem den titel 
van Fransch liurger bad ge* 
schonken, KOSCIUSKO bleef 
in Saksen; bij was er reeds 
langer dan een jaar , toen 
zijne landgenooten het be
sluit vormden, om zich aan 
de schandelijke en geweldda
dige verdrukking des vreem-
delings te onttrekken { zij 
zonden hem een gezantschap, 
on» hem te bewegen, van 
*ich aan hun hoofd te plaat- II 

dit voor- « 

| stel a a n y m , verzocht htf> 
hen, van nog eenigen tijd té 
wachten, alvorens tegen hun
ne dwingelanden öptê staan; 
maar de Polen r kon den de 
ovërheersching, welke hen1 

druktev niet langer, verdu-
rent daar hun\ ongeduld niét 
meer kon beteugeld ivdrdehy 
zoo begaf" hij zich naar lira-
kau , op den oogenblifc, waar
op den generaal M AD lwXSKI••;-
de vijandelijkheden had beV 
gonneii: hij was er .niet öp!; 
voorbereid rwant hij had juist 
eene reis in Italië gedaan j 
en was heimelijk naar zijn va
derland teruggekeerd .; Naaü-f 
welij ks was hij aangekomen'l 
of hij: vaardigde een nadruk
kelijk manifest tegen de Kus
sen ui t , en trok dadelijk te
gen hen op. Hij had slechts 
5,000 manschappen, met Wel
ke hij de 10,000, die hij 
ontmoette, aantastte.' des
niettegenstaande sloeg hij de
zelve, en deze eerste voor
spoed had den algtemeenétt 
opstand van Polen ten ge
volge. KOSCIUSKO was tot op
perhoofd der nationale strijd* 
kracht benoemd, én meteen 
algemeen, dictatorschap be
kleed, zoowel voor de mili
taire en burgerlijke' aange
legenheden,, als voor de staat- • 
kundige betrekkingen met de 
vreemde mogendheden, hij 
toonde zich dit hooge ver
trouwen steeds waardig, én 
zelfs zijne vijanden konden 
hem niet verwijten, misbruik 
van zijne magt gemaakt te 
hebben. De zegepraal, w*I* 
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ke hij op de Russen behaald 
had, had een aantal Polen 
naar zijne legerplaats gelokt; 
Warschau verdreef de Rus
sen, die hetzelve bezet hiel
den , en gedurende eenige 
oogenblïkken was Polen vrij. 
Maar Pruissen vereenigde 
zjch met Rusland, om dit 
ongelukkige land te doen be
zwijken: 40,000 Pruissen 
trokken op '-Warschau aan, 
KoscmsKO trok hen. te ge-
moet, en ontmoette hen den 
8 Junij 1794, bij Szcehbciny: 
daar werd een bloedige slag 
geleverd, en de overwinning 
Was lang onbeslist: het ge
lukte aan KOSCIUSKO, om 
eene zeer sterke stelling voor 
Warschau intenemen., waar
door hij die stad voor de aan-
nadering der Pruissen be
hoedde., De vijanden wreekte 
er zich over te Krakau, 
waarvan zij fzich meester 
maakten, en alwaar zij de ver
regaandste wreedheden uit
oefenden .,.. Bij dit berigt ge
ven de inwoners Van War
schau zich aan de misdadig
ste buitensporigheden jegens 
diegene hunner landgenooten 
over, welke zij als voor
standers des vreenidelings 
beschouwen: twee bisschop
pen werden opgehangen, en 
Verscheiden gevangenen ver-
Woord. KOSCIUSKO hadeene 
te edele ziel , om zulke gru
welen te kunnen gedoogen; 
H) liet de schuldigen von
nissen, die op het schavot 
hun leven verloren* De.ge» 

X I I I . DEGÏ,. I» 
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nie van dezen onverschrokken. 
krijgsheld behoedde War* 
schau nog eenigen tijd voor 
den inval der Russen en 
Pruissen; gedurende meer 
dan twee maanden werden, 
er bloedige gevechten onder 
de muren dier stad geleverd; 
de vereenigde Pruissen en 
Russen beproefden zelfs eene 
bestorming,, die op eene 
heldhaftige wijze werd af
geweerd; zij braken het be
leg op. KOSCIUSKO zond da-„,' 
delijk eenige troepen, om 
den vijand in zijne verschan
sing te vervolgen; eenige 
zijner corps werden versla
gen. Het getal der Russen, 
door de veldheeren SUWAROW , 
en FEKCEN aangevoerd , nam 
dagelijks toe: KOSCIUSKO trok 
tegen hen- op : de slag van 
Maiïjowice had den 4 Octo-
ber 1794 plaats: tweemalen 
werden de Russen terugge
dreven; de fortuin was lan
gen tijd twijfelachtig; maar 
eindelijk gekwetst, van het 
paard geworpen, doorstoken,1 

viel de edelmoedige verde
diger van Polen, bewuste
loos neder, na te hebben 
uitgeroepen: FinisPolonias. 
Jn het gewaad van eenen 
eenvoudigen Poolschen boer 
gehuld, stond hij op het 
punt, om onder de Jansen 
der Kozakken den geest te 
geven , toen hij door de Rus
sische officieren herkend 
werd, die te zijnen opzigte 
met al den eeïhied doordron
gen werden, welke men aan 

I' 
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den moed en het ongeluk 
-verschuWigd ïs. Op bevel 
van CATHARINA I I . , naar Si. 
Petersburg vervoerd, werd 
hij in ëene gevangenis ge
worpen , waarin hij twee ja* 
ren., tot de komst van PAÜI. 
' I . tot den-troob, bleef op
gesloten. Eene der eerste 
daden des bestuurs van dien 
vorst Was, dé vrijheid aaa 
KOSCKJSKO , wiens groote hoe
danigheden hij op prijs stel-
de, weder te geven; hij 

•voegde er-eene jaarwedde 
bij, welke de trotsche Pool i 
nooit wilde ontvangen,, en ' 
waarvan hij de gunstbrief 
ter.ug zond, zoodra hij in 
een land was, waar hij de 
Eussische magt niet meer 
behoefde te vreezen. Toen 
zijne wonden metiikteekens 
genezen waren, stak hij naar 
Engélandt en van daar naar 
Amerika over , Van waar hij 
in 1798 in Frankrijk terug 
kwam. Hij werd er met 
geestdrift ontvangen: alle ] 
.partijen beijverden zich om ' 
het meest, om hem feeste
lijk te onthalen: zijne naar 
'Krankrifk gevlugte landge-
nooten, boden hem alstoen 
den degen van JOANNES SO. 
BIESKI aan, die de Turken 
onder de muren van Weenen 
overwonnen had; terwijl zij 
voor Frankrijk m Italiëstre
den, hadden zij dit wapen-
«»g bij de inneming van 

00^nWjk leefde hij vergeten 
«P h e u a „ d , bepaalde % ne -
gcheele bezigheid tot i e t 

aankweéken van bloemen; ets 
wilde noch post, noch be-
•veihebberschap aanvaarden. , 
Niet, dat het keizerlijk be
wind niet bij herhaling aou 
getracht hebben, om hem te 
verleidett,maarhij had deont-
werpen van den h'eerschzuch'-
tigen krijgsman geraden, die 
den vrijen volken nooit ve
le genegenheid toegedragen 
had. Ondanks zijne weige
ringfin, werden er in zijnen 
•naam proclamatien uitgedeeld 
en den dagbladen werd ver
boden, zijne Reclamatiën te 
•plaatsen. Men weet hoe rïo-
NAPARTE Polen behandelde. 
In 1814 droegen hem dé Bus
sen , die in Frankrijk kwa
men, vele achting toe, en het 
gelukte nog aan zijnen naam., 
om den plunderenden solda
ten, welke de door hem be
woonde gemeente verwoest
ten, ontzag iqteboezemen. 
Keizer AJDEXANDER , met wien 
hij een mondgesprefc had., 
verleende hem zelfs eene 
eerewacht. KOSCIUSKO ver
liet Frankrijk. Na eene reis 
door Italië te hebben ge
daan, ging hij zich in Zwit
serland Vestigen; en over
leed te So'lothurri, den 16 
December 1817. Op het ver
zoek der Polen werd zijn 
lijk inaar Krakau vervoerd, 
en in de hoofdkerk dier stad 
tusschen de graven van.Jo-
ANNES SOBIESKI , en JOZEF 
PONIATOWSKI bijgezet. Vóór. 
z$n overlijden^ schafte hij 

bij «ene plegtige akte, die 
fi hij ondèrteekende, en door 
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zijne voornaamste vrienden 
in Zwitserland liet onder-

. teekenen, de lijfeigenschap 
in zijn domein van Siecno> 
wicz in Polen y af. Hif heeft 
ook eene gift van 13,000 
dolarSi aan den beroemden 
JEPPERTON gedaan, om daar
mede een collegie te stich
ten tot het onderwijs der Ne^ 
gers bestemd: dit gesticht 
is te Newark opgerigt, en 
heeft den naam van Kosóiuf-
ko-school ontvangen. i -

Kosnij en KOUROM. .— Zie 
GEHAN-GIUR»* •:;•.-

"f KOSTER (LOÜRENS JANSZ) , 
een in woneKxan Haarlem , 
in 1370 aldaar geboren en na 
1440 overleden , stamde door 
een natuurlijk kind, van de 
oude üollandsche graven af. 
De naam van dezen man-zal 
in alle jaarboeken der men* 
sehelijke wetenschappen, en 
vooral in de geschiedrollen 
van den op den roem zijns 
vaderlands zoo naijverigen 
Nederlander met onuitwisch» 
bare letteren geschreven 
staan; wijl dezelve de naam 
van den uitvinder eenerkunst 
i s , die» terwijl zij de be
vordering der beschaving ver
zekert, derzelver achteruit
gang belet, en de letteren 
en Wetenschappen voor die 
noodlottige gebeurtenissen 
behoedt, wélken eenen on-
doordringbaren sluijer over 
de oudheid hebben gewor-
pen, zoo als bijv. de brand 

| 4er böekverzamelingen van 
Alexatidrië en Konstanti-
nopel; eener kunst, die de 
herinnering- aller andere ont
dekkingen bewaart,.aan de 
nakomelingschap de werken 
der genie ,,en de heldendaden 
der overwinnaars overlevert; 
eener kunst, die alleen in 
staat is , om de duistere wol
ken der onkunde te verdrij
ven , de bijgeloovigheden det 
barbaarsche volken; en ;eeu-
wen te doen verdwijnen .J: en 
der ware godsdienst het wa
pen in de hand te geven, 
waarmede zij het ongeloof 
pn de ketterijen tuchtigt, de 
wankelenden versterkt en op
wekt, en hare getrouwe kin
deren voedt en onderhoudt, 
Wijl dezelve met één woord 
de naam van den uitvinder 
der boekdrukkunst in ! Veel 
is er geschreven, om de eer 
der eerste uitvinding dier on
waardeerbare kunst aan KOS
TER, en aan de stad Haar
lem te betwisten , en dezelve 
of aait Mentz of aan Straats
burg toe te kennen (zie GÜT-
TENBERG) J en het strookt niet 
met den aard van dit werk, 
om te dien opzigte in breed
voerige wederieggingen te 
treden j . zij die begeerig naar 
dezelve mogten zijn, lezen 
de Origines typographica 
van den geleerden MEERMAN , 
de Batavia van JUNIUS, de 
in 181 ö bekroon de prijsver-
handeling van JACOBCJS KO
NING (zie dat artikel), de 
haurekrans van SCRIVERIO» » 
2 • . • • • • 
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•Jïefc derde Jubeljaar der uit* 
gevondene Boekdrukkunst, 
'ffaarlem, 1740, en einde-
ïifiï: Gesdkiedkundig Wèor» 

iéenboek der; Uitvindingen, 
' Zs'Bvrtogenbosch, 1826, 1« 
U.'l a r t .fioEKDBU&KÜNST. Wi j 

* Willón-ons alhier enkel fee-; 
opalen tot «ën beknopt yer-
•slag van den toedragt der 
uitvinding uit gemelde vver-
"ken ontleend , en in dezelve 
bondig gestaafd. LOURBNS 
JANSEN ontleende zijnennaaiu 
KOSTER, varii hét-kosterambt 
ih 5 de gfbotè kerk • te Haar* 
'Uem , dat sedert «et-jaar 1300 
'in. zijne familie erfelij k was; 
•hij was een eerlijke en ge
goede burger dier stad, die 

«zelfs tot schepen verheven 
werd. Op eene jÉijner gelief-

'koosde wandelingen in den 
Bkur'lemmer*hout\ kwam hij 
opden inval, om op de schors 
*van eetien beuken boom letters 
té ^snijden j deze letters in 
-een papier gewikkeld hefa-
bende, stak hij dezelve in zij-

"hen zak 5 te huis gekomen 
zijnde, vond hij , dat de let
ters door .het vochtige hout, 
-verkeerd op het papier uit-
-gedrnkt stonden. Terwijl hij 
-die zaak dieper nadacht,., 
sneed hij in «en ander stuk 
hout eenige letteren verkeerd, 
nam daarop papier, dat hij 
op het hout drukte, en zag 
mi dat letters en woorden 
regt enleesbaar stonden. Hij 
begon hierop in geheelo hou
ten platen allerlei figuren met 
eenige spreuken daarbij te 
snjjden , bestreek dezelve met 

" eene vale inkt , en drukte 
ze af., Ten uiterste gebrek
kig echter was tot dusverre 
dezekünst.'degewohéschrijf-
ïnkt f loeide: op het papier,, 
en' drukte de letters niet dui
delijk genoeg uit, hetwelk 
KosTEB, eerlang deed beslui-, 
ten , omeenen taaij en en 
minder vloeibaren inktte ver
vaardigen , bijna, zoo als den 
tegenwoordig nog in gebruik 
zijnde* met dezen ioktdruk-
te hij nu; doch daar hij nog * 
niet op het denkbeeld van 
het zanven voegen van enkele 
letters was gekomen, sneed 
hij eerst eene geheele plaat 
van zulk oen formaat als hij 
verkoos • dan-^dóar bij hier 
mede slechts op de eene zij
de van het papier kon druk
ken, vervaardigde hij eene 
andere, die hij op een an
der blad afdrukte., «n plak*» 
te daty dan met den witten 
kant op het vorige, op de
ze wijze, drukte hij: 1.° 
Veertig figuren , verbeelden* 
Ue eenige Historiën van liet 
oude en nieuwe Testament',,. 
met eenige daarbij geschre
vene batijnsche spreuken. 
— 2." De zeven Temtaliè'n 
van eë«' kranke,(de7 hoofd
zonden), in zeven figuren 
met eene Latijnsche Verkla
ring,, staande vooraan een 
later gedrukte titel, waarin 
gezegd wordt, dat dit werk 
in 1428, door L. J. KOSTER 
vervaardigd is. — 3-° ZeS' 
tien figuren met Latijnsche 
spreuken uit het Ü ooglied, 
«taande vooraan, dat hst ia 
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I4301 (ïóor KOSTER zou ge
drukt zijn. — 4;° Allerlei 
figuren uit de Openbaring 
van- •Jo&ykES', ten -getale 
f ««48 met Latijnschë sftreu-
ken, én naar dën>smaak van 
diéri tijd1 niet kleuren afgezet* 
Heteërsté betuigt SCRÏVERIUS 
gezien *te hebben, en de drie 
laatstgenoemde stukken wor
den nog op het stad bals te 
Haarlem bewaard. Dezelve-
hébben Gothische karakters; 
de drukinkt is bleek , de fi
guren zijn zeldzaam, de'vor-
men, plóitt'p-'-.en kenmerken 

, eene hoógë oitdheidi Daarop 
t begon KOSTER-eenige boeken 

in houten vormen te snijden», 
onder^ anderen eenen DONAV 
idvs oirQramatica 0mATt, 
voornamelijk te dienste van 
de kinderen zijns zwagers, 
THOMAS PIETERSZ:. , doch die-
hij ook tot algemeen gebruik 
uitgaf. Eindelijk kwam hij 
op het denkbeeld , om enkele 
lettereiji,: eerst van hout en 
daarna van lood'oStin te snij
den , en begon daarmede te 
drukken; doclï daar hij dit 
nog te inoeijelijk vond, be
gon hjj dezelve van voornoem* 
öe metalen in vormen regie
ten i en daarmede, omtrent 
1440'. Het Specultw /eüma-
n& Salvationis,en later het-
«elfde in het Nederduitsch , 
onder den titel van Spiegel 
der BeAoudenisse- te druk
teen, van welke mede nog 
«en exemplaar op het stad
huis té Haarlem bewaard 
Wordt. IVaauwelükshas!JKos*, 

• • , - • • * * v: 1 

• TER: zïjn'eri Spiegel der'-Bè~ . 
kmdenisïê afgedrukt» ofeerc-

,;van zijne knechten, JOANNEIS
 : 

i
l FAÜST, eön 'Duitscher, dié 

af de handgrepen en d,e be~v"-. 
;:handeling der kunst» voor 
zoo ver als KOSTER dezelve 
gebragt had, van hem ge
leerd bad, maakte ziah óp 
ikërsnaeht van het jaar 1440,1-' 
toen zijn meester en al de-
Joverige huisgenooten in do 
kerk waren , meester van ee-
nige gereedschappen en let- ' 

; ters,|waarmede hij naar Metitz-' 
vlngtte, aldaar eohen win-; 
:kel opzette , en reeds in 1442 , 
met dezelfde letters, welke* 
tot den Spiegel enz*gediend 
hadden , drukte en- uitgaf;; 
GrammtttUa MeXÜndri Gal» '; 
li üoctrinaie, benevens Pé~ 
tri HispaniTractaUbtts Lo* 
gicis; — Behalve de boven 
vermelde werken-, wil men -
dat KOSTER nog andere zon
de vervaardigd hebben, die 
echter door de binnenland-
sche oorlogen , vooral bij het 

••. beleg en innemen van Maar" 
f Um zijn- verloren geraakt»-— 

Het stedelijk bestuur van 
Haarlem heeft boven de deur 
van het huis waarin KOSTER 
gewoond heeft, deze* woor
den doen plaatsen: Memoriog 
Sacrnm TypographiaArsar* 
Hum conservtarix, nwnc pri-
mum invenla circa annutn 
1440. Nog vindt men'smans 
standbeeld op degrootemafktj 
regt tegen over het door hém 
bewoond» huis , en een aft-
der ztics tmxïs. ia-1723, fe-. 
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den artsenij tuin opgerigt. In 
1823 werd in de meeste Ne-
derlandsche ' steden , doch 
vooral te Haarlem, het viev-
&e eeuwgetij van, JKosTEa's 
uitvinding plegtstatig ge
vierd, en voor hem in den 
sHaar lemmer'hout, een wei
nig beduidend gedenkstuk 
van Benthemer steen opge
rigt. 

K O T T E R (CHRiSTOFFEfc), 
een Jeerbereider van Sprotau 
in Silezië, werd berucht in 
de Protes tan tsche sekte, door 
de Verschijningen , welke hij 
zeide eehad te hebben. Na
dat COMEMÜS kennis met 
hem had gemaakt, werd hij 
«e verkondiger zijner pro-
fetiën. Wijl dezelve groo. 
te ongelukken aan het huis 
van ^Oostenrijk en groote 
voordeden aan de vijanden 
van hetzelve aankondigden, 
stelde men hei», in 1627, 
te Breslau aan de kaak, 
en verbande hem vervolgens 
u«. ^ . s t a t e n des keiaers. 
Ueze h g t e bestraffing verbe
terde hem niet. Bij begaf 
ajqfi mm Immnitz, en speel-
deer, d;<m profeet tot aan zij-
n e p b o d , in 1647, in dèn 
OHdefdow van 62 jaren voor. 
gevallen. CoMENius gaf de 
raaskalJingen van dezen 
geestenziener, en die van 
£RABrmis en ^«CHRISTINA 
^ONWTOVU, onder den titel 
van hu® in tetiebrit ' Am« 
'nJÏT' 1663' in M licht. 
^Sg: rr i 6 5^ i s^ 

_ KOTZEBUE (AUGUSTUS 
IREPERIK FERDINAND VOS), 

reen Duiisqhe letterkundige, 
den 3 Mei 1761, teWehnar 
geboren , alwaar zijn vader, 
dien hij als kind reeds ver
loor , legatieraad was. Zijne 
opvoeding werd in zijne ge
boorteplaats begonnen, en aan 
de akademie van Duisburg 
en Jena voltrokken. Bij zij
ne regtsgeleerde studiën had 
hij veel roem verworven, en 
zijne; ouders meenden, dat 
hij zich aan <de pleïtzaal zou
de toewijden; zij maakten 
eene misrekening: in den 
ouderdom van 20 jaren, werd 
hij door den graaf GÖRZ, 
dèn vriend zijns vaders, naar 
Petersburg beroepen, welke 
hem in die hoofdstad, als 
secretaris, bij den generaal-
gouyerneur VON JJOWR plaat
ste. Doch deze overleed reeds 
na verloop van twee jaren; 
maar beval in zijn testament, 
zijnen secretaris der keize
rin CATIMRINA aan, die zich 
beijverde, om aan den ui
tersten wil van eenen offi
cier te beantwoorden, welke, 
haar, zoo getrouwelijk had., 
gediend. Deze vorstin, die 
de bekwaamheid vanKoTZE-
BUE kende, benoemde hem, 
tot titulair raad, en plaatste 
hein in 1783, als bijzitter, 
in de kamer van appel, der 
regtbank van Reval, in Esth~ 
land, en later als president 
van het burgerlijk bestuur 
van dat gewest, niet den rang 
van luitenant-kolonel. Na in 
1795, op zijn verzoek zyn 
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ontslag te hebben beltomen, 
begaf hij zich naar een klein 
landgoed, hetwelk- hij, bij,. 
Narva bezat, Friedenïhal \ 
genaamd. In 1798- werd 
hij alshoftooneeldichternaar 
Weerién- beroepen, alwaar bij 
echter niet lang bleef, maar 
weder naar Weimar terug
keerde. Op aanzoek fijner 
vrouw vertrok hij. in, 1800 
weder naar Petersburg. Aan 
de Kijssische grenzen geko
men, werd hij op bevel van , 
€zar JPACB/I., die hei»vopr 
den schrijver hield van een ; 

schotschrift, waarin hij per- : 
soonlijk beleedigd werd,, in ! 

hechtenis genomen, en naar 
Ktitgau, in Siberië vervoerd. j 
Zoodra de keizer echter be- ; 
ter ondërrigr was*, riep hij 
hem terug, onthaalde hem 
aan het hof, en gaf hem het 
bestuur over het Duttsche 
Petersburger tooneel. KOT-
ZEBIJB behielddezenposiniet 
lang: de zucht om zijne fa
milie weder-te zien,bewoog 
hem, om ssijn ontslag te vra-
|*ftn-, dat hij eerst na den 
dood van- Pxvn1. verkrijgen 
kon. Te Weimar aangeko* 
men, lïad hij met ÖÖTHE en 
de gebroeders- SCHI.EGFX ee-
nige geschillen, ten gevolge 
van welke hij te Part)'» 
kwam, alwaar hij zeer wel 
onthaald werd. Hij doorreis- , 
d& ook Italië en Ouitsck- • 
iand't begaf zich weder naar 
Berlijn* Hij was in gedu
rige briefwisseling met het 
hof van A*BXMO»utr verge-f 

zeltfë in 181'3 de legerbeQr 
den des Czars, als staatkun-

, dig schrijver, verkreeg ver-
I volgens den post van alge

meen consul' van Rusland të 
Koningsbergen. In 1816, 
werd hij als staatsraad bij 

; het departetnent1 van buiten?" 
landsche- zaken , tts Si. •JP&* 
tersburgaangesteld, enkeer
de in 1817 met eene. jaar-
wedde van 15^000 ïoebels, 

•„ en den Jast, pm over den toe
stand der. letterkunde en der 
openbare méening in Duitseh-
land, aan den keizer onmid* 
delhaar berigien in te-xen« 
den, naar zijn vaderland te
rug-. Op den 23 Maart 1819, 
deden drie dolksteken, hem 
door den student SAND toe-
gebragt, ©ogenblikkelijk ster
ven. Ziedaar de hoofdtrefc-
ken uit het leven van KOT» 
ZEBÜE; hij- verhaalt een ge
deelte zijner geschiedenis, 
in 1;° Das merlwürdigsle 
Jaïir meines Lebens; dit werk 
bevat zijne ballingschap naar 
Siberië-,, en heeft het voor
komen van eenen roman: hij 
had, zegt hij duïzerideslecht 
te behandelingen van wege 
zijne wachten te verduren, 
die hem eerst naar IWillau 
en vervolgens naar Siberië' 
begeleidden, van waar hij 
ontsnapte. Na langen tijd in 

f Ujfland te hebben rondge-
'l aworven , viel bijjanderma^t 

in handen zjjner vervolgers» 
die hem naar Tobolsko, en 
eindelijk naar Kurgau^ «te 
plaat».' aijner hülingsehép, 
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Vervoerden, dit alles wordt 
door een aan tal treffen de voor
beelden uitlokkend gemaakt, 
De roem welken zijn too-
neelspel Mensehenhasz und 
Eeue had verworven, had hem 
het gulste onthaal in P«-
tys voorbereid. Elke let
terkundige vooral beijver
de zich, om den Duitschen 
tooneelschrjjjver, wiens on
derhoud daarenboven zeer 
•geestig was , op het feeste-
lrjkst te onthalen. Hij toon
de zich echter niet zeer er
kentelijk, Voor de ontelbare 
beleefdheden, hem door de 
Franschen aangedaan; en in 
zijn werk— 2," Meine Erin-
tlerungen aus Paris, be-
paalt hij zich niet alleen ,om 
valsche oordeelvellingen te 
maken en verdichte bijzon
derheden voortestellen, maar 
hij beleedigt en lastert zelfs 
diegene, welke hem met e-
delnloedigheid en vertrouwen 
in hunne huizen hadden op
genomen . -r- 3 .* In Meine 
Mrinnerungen aus Bom und 
Neapel, spaart hij de Itali
anen niet; en dikwijls wer
den zijne Duitsche landge-
nooten door zijn hekeizuch-
tig dichtvüur niet beter be» 
handeïd. Zijne geschiedkun
dige opstellen zijn s — 4 . ° 
Preuszens altere Geschich-
te, Riga, 180S — 1809, 4 
i|U.n in S.vo; een goed werk» 
met geest en vuur, maarniet 
met al den ernst geschreven , 
die den geschiedkundigen 
stijl betaamt. Hij raadpleeg
de tot deze geschiedenis de 

geheime handvesten der Duit-
sche of Teutönische orde, 
dezelve gaat tot den vrede 
van Thom, in 1466. — 5.° 
Gesohichte des Deutschen 
Reichs, deze is minder dan 
dé voorgaande, en beide heb
ben weinig opgang gemaakt. 
— 6.° Een aantal Romans, 
waarvan de voornaamste ten 
titel voert; Leiden der Or-
tenbergischen Familie. — 7.° 
Tooneelkundige werken; on
der den naam van KOTZEBÜE 
worden er méér dan 300, 
treur-, blij-, klucht- en zang
spelen genoemd. Maar men 
weet, dat hij het grootste 
gedeelte derzelve voor zeer 
geringe prijzen van verschei
den studenten hee£t gekocht, 
en dat, na dezelve herzien 
te hebben, hij die stukken 
zeer duur aan verschillende 
tooneèlen van Duitschland 
weder verkocht. Zijne meest 
beroemde treurspelen zijn: 
GUSTAAF VASA; de Hnssi-
ten; de Zonnen Priesteres 
(naar eerie Italiaansche ope
ra Virgine del sole gevolgd); 
de Spanjaards in Peru ; Hu-
GO GROTIUS enz. Tot zijne 
voornaamste tooneelspelen , 
behooren! Menscïienhaaten 
berouw; de Indianen in Ën~ 
geland; J)e jongste kinderen 
mijner luimen enz. » Men 
kan hein niet betwisten, 
zegt mevrouw DE STASL , , 
dat hij eene volmaakte ken-> 
nis van de uitwerkselen des 
tooneels bezit. Vele zijner 
stukken hebben de levendig
ste belangstelling verwekt, 
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overal, waar dezelve ten too-
neele zijn gevoerd. Men 
móet echter bekennen, dat 
KOTZEBÜE, aan zijne perso
nen , noch de kleur der eeu
wen, in welke dezelve ge
leefd hebben ï noch de nar 
tionale trekken, noch de 
hoedanigheid , welke de ge
schiedenis aan dezelve toe
kent , weet te geven. • Tot 
Welk land of tot welke eeuW 
die personen ook mogen be-
hooren, zij komen altijd als 
tijd- en landgenooten voor; 
zij hebben dezelfde gevoe
lens , dezelfde nieuwere ze
den; en het zij, dat het om 
een mensch van onzen leef
tijd, of om de zonnenmaagd 
te doen i s , men ziet in zij
ne stukken slechts een na
tuurlijk en pathetisch tafe
reel van den tegenwoordigen 
tijd. Indiende, in 'Duitsch-
land eenige, tooneeikondige 
begaafdheid van KOTZEBÜE , 
vereenigd kon worden, met 
den toon, orn de karakters 
zoodanig afteschilderen als 
de geschiedenis öns dezelve 
mededeelt, en indien zijn 
dichtstijl zich tot de hoogte 
der onderwerpen en betrek
kingen verhief, van welke 
hij de geestige uitvinder is , 
dan zou de roem zijner stuk
ken even zoo duurzaam zijn, 
a 's dezelve schitterend is." 
Mevrouw DE STAër, verwijt 
nem ook van vooral in zijne 
eerste voortbrengselen de 
godsdienst niet genoeg geëer
biedigd te hebben. Men kan „ 

bij dit verwijt voegen , dat 
in bijna al 'zijne stukken , 
het bedrijf zonder overleg 
voortgaatv en dat de gebeur
tenissen voorvallen, om de 
enkele reden, wijl de schrij
ver dezelve ter ontwikkeling 
noodig heeft; dat de goede 
Smaak aanhoudend geschokt 
wórdt, door de vermenging 
van boertige en treurige bij
zonderheden j en dat einde
lijk zijn stijl zelden beknopt 
en verheven isi Zijne too-
neélkundige werken, zijn in 
1797, in 5 dl.n in 8.vo, en 
in 1798 .*- 1819, in23dU 
in 8.yo, téheipzig gezamen
lijk uitgegeven. — De ge
voelens van KOTZEBÜE zijn, 
volgens de omstandigheden, 
in welke hij zich bevonden 
heeft zeer verschillend ge
weest. Een zijner eerste 
staatkundige voortbrengsels 
was eene Verdediging van 
den adel, 1792, waarin hij 
met veel kracht het grond
beginsel ontwikkelt van de 
noodzakelijkheid van eenen 
erfelijken adel in eene mo
narchie. Later omhelsde hij 
met geestdrift de revoluli-
onnaire denkbeelden, en be
vorderde dezelve in een aan
tal vlugschriften. . Na zijne 
reis naar Parijs, voer hij 
op eene hevige wijze tegen 
BONAPARTE uit, en zie hier 
echter hoe hij zich in 1804, 
in zijn werk getiteld: Reis 
van Parijs naar Berlijn uit
drukte: . . . . » Het staal
kundige Stelsel, hetwelk een 
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volk gelukkig en roemrijk 
maakt , is altijd regtvaardig 
en -wettig. . . . De nakome
lingschap zal enkel uit de 
gevolgen den heldhaftïgen 
man beoordeeïen , d i e , even 
als JUPITKR, enkel door het 
fronsen der wenkbraauwen 
de aarde doet heven. Er is 
weinig aan gelegen, dat hij 
èr geene gewetenszaak, uit 
maakt , om de menschen op 
te offeren, welke hij enkel 
als werktuigen beschouwt, 
hem ter bereiking van zijn 
doel Ie dienste , indien hij 
al degene gelukkig maak t , 
welke hij niet opoffert 1 . . . " 
Men weer dat NA-POLEO» zich 

• in 1804 als keizer had doen 
uitroepen. Voor het overige 
kan de staatkunde, aan wel
k e KOTZEBOE lof gelieft tóe-
tezwaaijen niet die van een 
heldhaftig man zyn. Met 
het Russische hof verzoend, 
Was hij geheel te dienste van 
hetzelve; men beschouwt 
hem ais dan steller van ver
scheiden proclamatié'n en an
dere stukken, die toenmaals 
Uit het Peterburger kabinet 
voortkwamen, en in welk* 
men een treffend contrast op
merkt tngsehen zijne gevoe-
f"*, van. J 800 e n dré van 
J 8 I 2 . Nadat keizer A Ü E X -
ANDER hem vergund had, om 
in zijn vaderland te wonen, 
belastte hij hem tevens, om 
hem verslag te geven van 
«en openbaren geest van dat 
Jand. Twee onmiddellijke 
voorgangers van ALEXAN-
Dm> haa<^n dergelijke cor-

repondentèn gahad» G&mm 
was zulks van CATIURINA I I . , 
en H A HARPE van 'PA-UI. I. 
geweest. Minder gelukkig-
dan zijne voorgangers, had 
EOTZEBÜE aan deze briefwis-

[ seling zijnen treurigen dqqd-
f te wijten. Men weet hoezeer 

de sekte der Carbonnari of 
llluminés in , Duitschland 
verspreid i s . In zijne brie*-
ven aan keizer AIÈXANDEB, 
schilderde KQTZEBUE dezel
ve met de levendigste kien» 
ren af, toonde aan hoe b u i 
tengemeen gevaarlijk dé-
grondbeginselen waren, wel
ke zij predikte, en hield-
niet verborgen, dat zij e? 
heimelijk op uit was , om de 
troonen te ondermijnen, en 
Europa^ ja zelfs de gehee-
Ie wereld om te keeren. Wijl 
de studenten van Duitschland 
meestal aan de sekte derJl* 
lüminé's verbonden zijn,zoo
waren zij het voornamelijk-), 
die KOTZEBOE bestreed. D i e 
gene hunner voorstanders, 
welke zich als best onder-
rigt beschouwden,, beweer
den , dat die aanvallen over
dreven waren. ,Wat h ier ook 
van wezen moge, de uitslag 
was niet minder1 verschrik
kelijk voor hunnen tegen
stander. Men weet niet door 
Welk toeval verscheiden brie
ven der briefwisseling van 
KOTZEBÜE i n het licht zijn 
gekomen; dezelve vielen in 
handen der studenten. Een 
hunner , SANDgenaamd , ver
laat zijne universiteit, be
geeft zich- naar Manhtim, 
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(reedt in het huis van KOT-
ZEBUE, en vraagt om hem te 
spreken: hij wordt in zijne 
studeerkamer gelaten , en > on
der het uitspreken der woor
den ; Hier du Verralher des 
Vaterlandes ƒ stoot hij hem 
den dolk. in het hart, aan wel
ke verwonding KOTZEBUEOO-
genblikkelijk stierf. Het is 
niet mogelijk de inborst van 
KOTZEBUE riaauwkeiirigiijk te 
bepalen, maar het is zeker, 
dat men hen» bij verscheiden 
gelegenheden verweet afguns
tig, wispelturig en hebzuch
tig te zijn. Het zou echter 
onbillijk wezen, van aan 
KoTZEBüEbegaafiiheid, eenen 
Tëvendigén , anngevuurdenen 
beyalligen stijl te willen be
twisten. Zijne kundigheden 
waren zeer verscheiden. Wij 
kunnen niet denzelfden lof 
aan zijn oordeel en zijnen 
Smaak toezwaaijen , dien men 
anti-classie/i zou kunnen noe
men. Ongelukkiglijk heer-
sehen dit valsche oordeel en 
die kwade smaak in bijna al 
,2\jn tooneelstukken, ofschoon 
Wen nioet bekennen , dat men 
in dezelve vele verbeeldings
kracht , eene volkomene ken* 
nis des tooneeis, koddige 
en belangrijke bedrij ven, ee
ne ongedwongene zamen-
spraak, vol vuur en geesti
ge kwinkslagen aantreft; maar 
KOTZEBUE kende beter het 
uitwendige van denmensch, 
dan zjjn hart en zijne harts-
«Ogten. Bijzonderheden,KOT-
ZBBUE hetreffende vindt men 
in Dat leben AVGUST KOT* » 

ZBBUS'S , nwh seitie Schrif
ten und authenu Mittkei-
lungen,.Leij>zigy 1819. 

KOÜLI-KHAN of KULICHAN 
(THAMASP), koning van Per-" 
ziè\ ook NADIR'SCHAH ge
naamd , geboren in 1688(1100 
der Hegira), te Ca/ot, in 
de provincie K/io'r<isan , eene 
der meest oosteljjkë van Per-
zie', en aan de invallen der 
Usbeksche Tartaren blootge
steld, tegen welke hij reeds 
in den ouderdom van 15 ja
ren , ter verdediging zijner 
eigendommen moest ten strijd 
trekken. De vader van NA
DIR was gouverneur der sterk
te Calot: sedert lang was 
die waardigheid erfelijk in 
zijne familie, en moest bij 
gevolg op zijnen zoon verval
len , dien hy , bij zijn overlij
den . minderjarig naliet; maar 
de oom van den jongen Kon-
M-KHAN maakte zich mees
ter van het bestuur, onder 
voorwendsel van tot aan de 
meerderjarigheid van zijnen 
neef voor hetzelve te willen 
zorgen. NADIR, over zulk 
een gedrag verontwaardigd , 
verliet het land. Na verschei
den heldendaden, meer een 
struikroover, dan een veld
heer waardig, onderscheid
de hij zich op eene eervolle 
wijze, door de Usbeksche 
Tartaren, dieKhoramnver
woestten terug te drijven: 
manr hij verbitterde te ge
lijkertijd, door zijne trotsch-
h'eid den landvoogd van dat 
gewest, zoodat deze hein 
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zulke felle stoksrageo onder 
de voetzolen liet geven, dat 
de nagels der teen en hem 
afvielen. Deze hoon nood
zaakte NADIR, om de vlugt 
te nemen; hij voegde zien 
bij twee struikroovers, nam 
bandieten aan, en zag zich 
in korten tijd aan het hoofd 
van 500 wel uitgeruste man
schappen. 'Met deze bende 
verwoestte hij het geheele 
land , en verbrandde de hui
zen van al degene, die wei
gerden , b|j te dragen. De 
Aghvvans hadden zich onder 
aanvoering van MAGHMUD, 
die in Perziè' was gevallen, 
meester van Ispahan gemaakt. 
J)e Turken en Möskovieten, 
hadden . van eenen anderen 
kant verscheiden Perzische 
staten aangevallen : zoo dat 
SÖHAH-THAMAS , de wettige 
opvolger van HOSSEIN, niet 
meer dan twee of drie ge
westen had. Een der veld-
heeren van zijn leger , waar
over bij ontevreden was,bé-

1 gaf zich heimelijk met 1500 
man naar NADIR. Daar de 
oom van NADIR alsloen vrees
de; dat hij hem gewapender
hand van het bes tuur zou ko
men berooven , zoo schreef 
hij hem, dat hij, indien hij 
wilde, vergeving zou erlan
gen van al wat >hij gedaan 
had, en dat hij in dienst des 
konings kon treden. Hij nam 
dit aanbod aan, en vertrok 
zonder uitstel, met den vïug-
tenden generaal, en 100uit
gelezen manschappen naar I 
Calot, Wij werd wel out- | 

| vangen, maar den volgen-. * 
den nacht liet hij de stad 
door 500 manschappen beren
nen, en' zich naar de kamer 
van zijnen oom begevende, 
doodde hij hem in 1727. 
Daar SCHAH-THAMAS volk 
noodig had, liet hij aan NA
DIR weten , dat hij hem ook 
nog dezen misslag vergeven 
zoude, indien hij zich bij 
hem kwam vervoegen, en dat 
hij hem tot Min-BascM, of 
bevelhebber van duizéndrui-
ters zou- verheffen. NADIR, ' 
door dit voorstel bekoord^, 
begaf zich naar den vorst, 
verschoonde zich, en beloof
de eene groote getrouwheid. 
Na zich in verscheiden ge
vechten tegen de Turken on
derscheiden te hebben,wero\ 
hij luitenant • generaal. Hij. 
wist zich zelfs zoo wel in 
den; geest des vorstes in té 
dringenyen den veldheer van; 

deszelfsiegerbenden verdacht 
te maken , dat, nadat deze 
laatste onthoofd' was, NADIR 
in het begin van 1729 tot 
den veldheerspost verheven 
werd. Het is alstoen, dat 
hij de geheele uitgebreidheid 
zijneï talenten aan den dag 
legde , de koning verliet zich 
op hem ih alle militaire aan-• 
gelegenheden. In de maand' 
Augustus van dat jaar, ver
nam THAMAS , dat ASCHRUFJ? V 
opvolger van MAGHMUD, met 
dertig duizend man op Khü* 
rasan kwam afzakken; NA
DIR trok tegen hem op, de 
slag werd geleverd en nadat 
ASCHRUFJP 12jOÜO man ver-
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ïoren had, keerde hQ met 
omtrent bet derde gedeelte 
van zijn leger naar ïspakan 
terug» Het was alstoen, dat 
•FHAMAS zijnen veldheer de 
grootste eerbewijzen aan
deed , welke een koning van 
Perzië kan doen. Hij beval 
hem zijnen naam te dragen, 

' zoodat hij THAMASp-KtIW ^ 
KotiLi, dat is Slaaf van THA« 
MAS werd genaamd, waarbij 
raen later ; hét woord CnAii 
of KAN, hetwelk Heer be
teeken t , voegde. De slaaf 
wüde weldra heer zijn; Ku-
Ï.ICHAN verwekte eenen op
stand tegen THAMAS, deed 
hem in eene duistere gevan
genis opsluiten, en plaatste 
zich op den troon, welken hij 
hem had doen verlaten. Hij 
werd in 1736 te liasbin ge* 
kroon d. De groote heer en 
de Mogol erkenden hem als 
koning van Perzië. Hij ver
trok in de maand December 
met een leger van meer dan 
80,000 man, na zijnen zoon 
BEZA-KULI- MiBiA, achterge
laten te hebben, om gedu
rende zijne afwezigheid, in 
ïspakan het bevel te voe
ren , en nam, na een beleg 
van 18 maanden Kaudahar 
in. Eenige staatsdienaars 
van MAHOMED-SCHAH, kei
zer van 3Iogol of Hindos-
ian, schreven aan KÜUCHAN» 
on» hem te bewegen, zich 
van een rgk meester te ma
ken, hetwelk de zórgelooze 
en wellustige vorst niet waar
dig was. Zoodra de koning 
van Perzië zijne veiligheids-

voorzorgen had ., genomen, 
weigerde bij niet, om aan 
desje met zijne neigingen zoo 
zéér strookende overwinning 
het oor te leenen. Na zich, 
van de steden Qhorbnndet 
en Ghoznaw meester gemaakt 
te hebben, trok ;hij regel-
regt op Cabitl aan, de hoof d-
stad van het gewest van den* 
zelfden naam, en de grens» 
plaats van; Hindgstqn, en 
maakte zich meester van de
zelve ; hij vond aldaar on
noemelijke rijkdommen. Hij 
schreef aan den grootea-mo-
gol, dat » alles, wat hij ge
daan had , was ter handha
ving van de godsdienst des 
keizers." MAHOMEP beant
woordde dezen brief niet an
ders dan door hetiigten van 
troepen. KUUCHAN zond ee
nen tweeden afgevaardigde, 
om omtrent 50 millioenen 
Nedl» guldens, en vier ge
westen te vragen. De keizer, 
zeer achteloos, en door zij
ne ministers verraden, maak
te niet den minsten spoed. 
Gedurende déze uitvluglen, 
verscheen de Perzer voor 
Peis/tor > waarvan hij zich, 
na een corps van 7000 man, 
voor die stad gelegerd , ver
slagen te hebben, in Novem
ber 1738 meester maakte. 
Den 19 Janüarij daaropvol
gende zag hij zich meester 
^mTMhor. Eindelijk geraak
te het leger van den Groo-
ten Mogol in beweging, en 
de vorst vertrok den 18 Ja-
niiarQ van Delhi. KUUCHAN 
trok hem te gemoet. Zijn 
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leger bestond omtrent nit 
16,000 ruiters. Hij sloeg 
zijne legerplaats op eenen 
kleinen afstand van het vij
andelijke leger op. De slag 
werd geleverd» en de Per-
zer behaalde eene volkome-
ne overwinning, ofschoon hij 
slechts een gedeelte zijner 
troepen had doen handelen. 
De verslagenheid en de schrik 
verspreidden zich onder hét 
leger dès keizers. Men beleg
de eenen raad, en men liet 
aan KÜMGHAN voorstellen tot 
den vrede doen , die in de 
«erste plaats vorderde, dat 
de Gropte Mogol in zijn kamp 
zonde konten, om met hem 
te onderhandelen. Dé kei
zer deed, hetgene, wat men 
van hem vraagde; en nadat 
&& koning van Perzië hem 
naast zich op denzelfden ze
tel had doen zitten, sprak 
liij. als een meester tot 
hem, en behandelde hem als 
een onderdaan: daarop gaf 
hij aan eene afdeeling der 
ruiterij bevel, om zich van 
de geheele artillerie van den 
Grooten Mogol meester te 
maken, en al de schatten, 
Jcleinoöden, wapens en al 
den krijgsvoorraad van den 
keizer en de JSmirs weg 
te nemen. De beide vors
ten begaven zich daarop 
naar Delhi, de hoofdstad 
des kèizerrijks* alwaar zij 
den 7 Maart 1739 met hun
ne troepen aankwamen. De 
overwinnaar sloot den over
wonnene in eéne eervolle ge- i 
vaogenia op, en deed zich I 

tot keizer der Indien uitroe
pen. Alles liep in den be
ginne zeer gerust af; maar 
ééne belasting, welke men 
op het koren zette, veroor
zaakte eenen gróoten opstand, 
en eenige uit het gevolg van 
den Perzischen koning wer
den gedood. Den volgenden 
dag II Maart, was de volksbe» 
weging noggrooter. EULIDHAM 
steeg te paard, en zond ee
ne zware afdeeling zijner 
troepen, om den opstand tot 
bedaren te brengen , met de 
vrijheid^ om, na zachte mid* 
delen en. bedreigingen vruch
teloos te hebben aangewend, 
demuitelingénoverden kling 
te doen springen. Zich in. 
eene moskee begeven heb
bende, werd hij er dobtf 
steenworpen begroet, ja men 
schoot zelfs op hem. Da 
koning van Perzië gal zicht 
alstoen aan zijne geheele 
Woede óver, en beval eene 
algeméene slagting; hij deed 
dezelve eindelijk ophouden, 
maar daar zij, van 8 ure des 
morgens, tot 3 ure des na
middags geduurd had, was 
er zulk een verschrikkelijk 
bloedbad , dat men rekent, 
dat er meer dan 40,000 in
woners omkwamen. Om zich 
van zulk eenen lasfigen #ast 
te ontslaan, moest men hem 
de sommen betalen, welke 
hem beloofd waren. KOM* 
vans had tot zijn aandeel on
noemelijke rijkdommen in ju-
weelen en diamanten. Hij 
nam veel meer schatten uit 
Delhi mede;, dan den Span* 
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I rjaavds Ml de verovering van 
i Mexico ten deel viel. Deze 

schatten, door eene plunde
ring van verscheidene eeuwen 
'verzameld , werden door eene 
andere plundering gesloopt. 
Men schat de jschadë, wel
ke <leze inval der Perzers 
Veroorzaakte, op 125 iiiilli-
oenen ponden sterlings. Een 
•dèrwisc&., door de ongeluk
ken van zijn vaderland be
wogen, durfde-het volgende 
Verzoekschrift aan KULICHAN 
aanbieden: » Indien gij God 
•xijt, handel als God; indien 
.gij èen .profeet zijt, zoo ge
leid ons op den wég des 
heils ; indien gij een koning 
zijt, maak de Volken geluk
kigen verdelg dezelve niet." 
KULICHAN antwoordde in den 
stijl van ATTII,A : •» Ik ben 
geen God, oui als een God 
-te handelen; noch een pro
feet , om den weg des heils 
aantetoonen; noch een ko
ning , om de volken geluk
kig te maken. Ik ben de
gene, dien God Zendt tegen 
de natiën, op welke Hij zij
ne Wraak wil doen vallen;" 
De Perzische vorst, die het 
in zijne wagt had , ota alles 
van MAHOMED te èischen, 
eindigde met hem eene prin
ses van zijn bloed, voor zij
nen zoon 'ten hnweljjkte vra
gen , met den afstand van al 
de gewesten aan gene zijde 
-<ler rivier Aiek, en die van 
Sndus, naar den kant van 
Perziè'. MAHOMED stemde in 
deze verbrokkeling, dooreene 
eigenhandig onderteékende I 

akte, toe. KUMCHAN stelde 
zïch tevreden met den af
stand dierschoohe gewesten, 
welke aan zijn Perzisch rijk 
grensden, en verkoos dezel
ve boven uitgestrekter ver
overingen , die hijmoéijelijk 
zou hebben 'kunnen behou
den. Hij fiet aan iVfAHOMEÖ 
den titel van keizer, maar 
gaf het bestuur tian eenen 
onderkoning over. Met rijk
dommen overladen, was hij 
enkel op zijnen terugtogt naar 
Perzië bedacht. Na eenen 
moeijeiijken togt, die door ver
scheiden hinderpalen belem
merd werd, welke zijne dap
perheid en zijne fortuin te 
boven streefden, kwam hij 
er aan. Zijne overige hel' 
dendaden zijn weinig bekend. 
\Mea weet echter nog, dat 
nadat zijn n«ef A H , den 
standaard des oproers had 
opgeheven, KDMCHAN tegen 
hem optrok; hij had zijne 
legerplaats te Feth-Abud-, 
toen zijn hofmeester en ver
scheiden veldheeren hem des 
nachts in zijne tent aanvie
len; hij verdedigde zïch op 
de dapperste wijze; maar 
vruchteloos, want daar hij 
struikelde, werd hij doorsto
ken , en men hieuw hem den 
20 Janij 1747' het hoofd af. 
« 0e moordenaars, zegt een 
Perzische geschiedschrijver, 
maakten eenen kaatsbal van 
dat hoofd, hetwelk kort te 
voren, de geheele wereld 
niet in staat was te beteu
gelen."] Zijn neef Au Ku-
MCHAN, liet zich tot koning 
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van Per zie uitroepen. De 
overwinningen van KULJCHAN 
werden enkel ddpr verwoes
tingen gekenmerkt. Hij was 
slechts een doorluchtige "boos-
Wicht: buitengemeen aan de 
vrouwen .verslaafd» scheen 
[lij zijne bloeddorstige in
borst door het genot van zin
nelijke vermaken slechts te 
voeden. Zijne gestalte was 
zes voeten lang, zijn gestel 
gehard en zijne stem buiten» 
gemeen zwaar. Door de ge
schiedenis zijner heldenda
den , wordt de volgende aan-
merking van MONTESQIEU 
zeer duidelijk bewaarheid: 
« Dat men zich aandeeene 
zijde voor oogen stelle de 
aanhoudende moordtooneelen 
der Grieksche en Romein-
sche koningen en legerhoof
den, én van den anderen 
kant de verdelging der vol
ken en steden, door diezelf
de hoofden , TIIWUR en GEN-
«ïSCHAN,; die Azië verwoest 
hebben, zoo zullen wij zien, 
«at wjj aan het Christendom, 
*« net bestuur een zeker 
staatkundig regt, en in den 
oorlog, een zeker regt der 
menschen te danken hebben, 
hetwelk de menschelijke na-
tuur^niet genoeg kan erken-
nen. [Tegelijkertijd, dat 
HIJ naar de algemeene heer
schappij streefde, had Eu-
Ï.ICHAN het oogmerk, om in 
een zelfde geloof de Chris. 
!"*"'» J o d e n en Mahome-

z e C *? T««M*gen{ het is 

Moats en het Evangelie in 

het Perzisch deed vertalen» • 
fi Hij wilde ook nieuwigheden 

in de Mazelmansche gods
dienst invoeren. Dooreene 
waterzucht bedreigd, werd 
hij door eenen Mahomethaan-
schen arts met het beste ge
volg behandeld. Na het ver
trek van dezen, vertrouwde 
hij zich aan de zórg van 
broeder RiSiN, eenen jesuit, 
toe, die hem niet weder ver* 
liet, en een naauwkeurig 
Verslag van zijne laatste le
vensjaren heeft in het licht 
gegeven.] 

* KoURAKIN Of KuRAKIN 
(prins AJVËXANOER DE), oud 
Russisch staatsminister bij 
het keizerlij ke hof van Frank-
ryk, bailliuw der orde van
den heiligen JOANNES van Je
ruzalem, kanselier der orden 
van Rusland, grootkruis van 
het legioen van eer, lid der 
orden van Pruissen, Dene' 
marken, Begeren enz., werd 
in 1752, uit eene der be
roemdste familien van Rm-
land geboren. De jonge Kou-
RAKIN werd met den groot" 
hertog 'PAUI, later keizer, 
die hem steeds eene bijzon-; 
dere vertrouwelijke welwil
lendheid toedroeg', opgevoed. 
Hij vergezelde hem op zijne 
reizen door Diiitschland, 
Frank rijk en Italië. In 1796 
tot minister en onderkanse
lier des rijks benoemd, deed 
hij , na den geweldigen dood 
van PAUI. J., in 1801 af
stand van zijne waardighe
den, en verwijderde zich 
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voor ', eënigen tijd van het 
hof» Het por leen en de aan de 
herhaalde aanzoeken van kei
zer ALEXANDER, den zoon en 
opvolger van PAUL , nam hij 
in [1802 het gezantschap van 
Weenen aan. Het was de 
prins DE.KOÜRAKI.NV die de 
onderhandelingen met Frank' 
'rijk aanknoopte, en in 18071 
het vredesverdrag van Til*. 
Ht onderteekende, ALEXAN-
BER verhief hem alstoen tot 
geheimraad der eerste klas
se , en tot veldmaarschalk;, 
en in het volgen de, jaar b e 
noemde hij hem tot hoogst, 
deszelfs afgezant ; te parijs, 
alwaar hij zich vier jareny 
ophield» KopBAKiN was hij-
ha omgekomen, bij gelegen
heid van het feest, het» 
welk de prins van SGHWAR-
ZBNBERG,; afgezant van FRANS 
H . , aan NAPOLEON gaf, ter 
viering van zijn huwelijkmet 
eene, aartshertogin van Oos
tenrijk, dochter van dien 
keizer. Er ontstond brand 
in de danszaal, en in de 
algemeene verwarring," viel 
bij van de trappen , geraakte 
onder het voetengetrap, en 
verloor zijn geheele bewust
zijn. Toen men hem weg
droeg, was bij geheel met 
Wonden bedekt, die hem lang 
veel deden riitstaan, en ver
scheiden brandwonden , die 
hij aan! de hand had beko
men , konden niet geheel ge
lezen. Rusland wilde het 
stelsel van het vaste land , 
door BONAPARTE tegen den 

X U i , DEEL. .M 

| Engelschen handel bepaald, 
niet meer aankleven, en de 
goede verstandhouding werd 
tusschen de. beide keizers; 
verbroken. De prins KOURA» 
KIN legde bij gelegenheid dei: 
onderhandelingen, welke te 
dien einde plaats hadden, 
dejbegaafdheden van eenen be
kwamen diplomaat, en eene 
onverschrokkenheid aan den 
dag, welke zijn karakter tot 
eer verstrekt. Toen NAPOLEON 
hem zeide: « Ik heb 500,000 
man voor mijne vrienden, of 
tegen, mijne vijanden,' —-. 
antwoordde hem KOURAKIX. 
« N e e n , sire, gij hebt ec 
slechts, 250,000."' Hij had 
deze naauwkeurige opgave, 
van twee ambtenaren bij het 
ministerie van oorlog ontvan
gen, die door eene militaire 
commissie veroordeeld wer
den, om gefusileerd te wor
den. Nadat de oorlog in Mei 
1812 aan Rusland verklaard 
was, begaf prins KOÜRAKIN 
zich naar een buitengoed, 
hetwelk hij te Sèvres had, 
alwaar hij lang op zijne pas
poort wachtte. Voor de be-
paaldde , vredebrenk, ont
stond er tusschen de Franr 
sche agenten, den graaf van 
BOMANZOW en prins KOÜKA* 
KIN, eene officiële briefwis
seling, die in het stuk van 
staatkunde zeer belangrijk 
is. Toen het hem werd toe
gestaan, om Frankrijk te ver
laten, begaf prins KoVRAKlN 
zich naar Memel* alwaar 
men hem op nieuw paspoor-
m 
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ten weigerde. Zijn toestand 
wcrdalstoen zeer hagchelijk: 
de gemeenschap tusschen 
Memel én Wilna^ alwaar 
zich keizer Aï.EXANi)ER be 
rond, was afgesneden, en 
prins KOUIUKIN kon zelfs 
zijne brieven niet aan zijnen 
Vorst doen geworden» ïn-
tüsschen naderden de Fran-
schen Moskau, en RODRA' 
KIN vernam te Mevisl het 
verbranden dier stad, het
welk hem aanmerkelijke ver
liezen veroorzaakte. De nood
lottige terugtogt der Fran-
swhen , stond hem toe, om 
zich naar keizer ALEXANDER 
té begeven, door wien hij 
op de eervolste wijze ont 
vangen werd. Toen de Kus 
sische senaat, na' den voor
spoed der bondgenooten in 
Duitschland, aan ' den kei
zer den tiiel van Gezegende 
had toegekend, werd de 
prins KOURAKIN verkozen , oih 
hem te complimenteren» Te 
Berlijn werd hij door een e 
langdurige ziekte aangetast, 
die hem belette, om deel te 
nemen aan de «taatszaken. 
AtEXANDEK benoemde hem 
vervolgens tot zijnen staats 

BAKIN ongetwijfeld' niet wei* 
geren, om op nieuvvaan zij» 
land nuttig te zijn. . . " tiij 
bevond zich te Party's in de 
maand September 1822; in 
hét volgende jas* Vertrok hij 
naar JSt. Petersburg, en o-
verJeed in die stad , op het 
einde Van 1824. Zijn ver* 
lies Werd levendig gevoeld 
dóór keizer AI.ËXAN«ER, die 
in hehieenen onderdaan be
zat , evenzeer onderscheiden 
door zijne begaafdheden, als 
door zijne regtschapenheid 
en zijnen ijver* 

KftACHENINNlKOW of K R A S -

CHÜNÏNNIKOFF (S'fEPHANUS), 

een jlü&sisch reiziger, in 
1712 -te Moskau geboren» 
behoorde tot hét getal dor 
jonge kweekelingen, welke 
aan de hoogleeraars deraka* 
demie van Sh Petersburg 
verbonden waren. Nadat de> 
ze maatschappij In 1733 op 
bevel der keizerin, eehigè 
harer leden naar ~>Ramschat~ 
ka gezonden had, om een 
verslag van dat land te ge
ven , zoo volgde de jonge 
KRACHENINNIKOW den hoog-
leeraar der natuurlijke hls-

raad- ën in T»iy i i . . , l e e raar der natuurJ jke his-
de vriiheid I i f f h " h T t o r i e ' « 0 kwam if l lksvan 
ae vryheid, om m vreemde «daar terug, met èett, aantal 
landen te reizen. De keizer 
liet hem gedurende al dien 
tijd zijne bezoldigingen, jaar» 
wedden en tafelgelden ge
nieten, en voegde erin zijne 
dépêche biji » Wanneer hij 
Tërligting in zijnen tegen-
woordigen staat' «al hebben 
ontvangen, zal prins JKOD-

waarnemingen, Waarvan er ee-. 
nige belangrijk kunnen schij
nen. JÖe akademie benoem- i 
de hem in 1745 tot adjunct 
en in 1753 tot hoogleeraar 
der kraidkunde en natuur
lijke historie. Hij overleed 
m Ï755 .- hij was door zijne 
maatschappij belast geweest 
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met het. ontwerpen van een 
Verslag der ontdekkingen 
door de leden der akademie 
gedaan, *en zulks te verbin
den , met dat van den heer 
STEIGERT, die in 1745 over
leden was. Het is dit werk. 
Waarvan de vertaling [in het 
Fransch] het tweede deel 
uitmaakt,. van de Voyage. de 
Siberië •, door den abt CHAP-
FK D?AqTEK0CHE, Parijs, 
1768 , 2 dl.n i n 4.to, met 

< platen , prachtig uitgevoerd. 

KRANTZ , of CRANTZ (AI.-
BERTUS), een Duitsche kro-
nijkschrijyer, hoogieeraarder 
wijsbegeerte en godgeleerd-
heid te RostocA , later deken 
.r }rR v a n Hamburg, en 

sijndicus,dier stad , zijne ge
boorteplaats., werd in ver
schillende onderhandelingen 
gebruikt, en kweet zich van 
dezelve met even zoo vele 
schranderheid als ijver. Hij 
Was de scheidsman der ge-
Schillen , de toevJugt derar-
Wen, en[het voorbeeld van zijn 
kapittel. Deze achtenswaar
dige man overleed in 1Ö17, 
verscheiden wérken nalaten
de, De meest bekende zijn: 
}•"Chrotiica regnorum Aqai» 
loiniorium Danicz, Suecies, 
Norwegice, Straatsburg, 
1S46, in fol», door de zorg 
van JoANNES WOLF, in het
zelfde formaat, te Frank' 
/««herdrukt . — 2.° Sax-
oniat sive De Saxonica 
gentit, vetusta origine , II 
Frantfort, 1575,1580,1581. « 

Al m 

en 1621 , in fol. — 3.° 
Wundalia, sive Historici 
Wandalorum , Keulen, 1600. 
in fol., met meer zorg, in 
1619, te Frankfort^ door 
WECHEI, herdrukt. — 4,* 
Metropolis, sive Historia ec-
clesiastica Saxonies, Frank
fort, 1575, 1590 en 1627, 
in fol. Deze bevat enkel de 
geschiedenis van Wesffalén 
en Jutland. — • 5.° Ordo 
missa ) secundum ritum ec» 
clesice. Hambürgensis, Ros» 
toc/i, 1505, in fol. AI de 
werken van dezen schrijver 
bieden vele geleerde naspo-
ringen aan; maar hij verliest 
zich somtijds in den oor
sprong der volken, ofschoon 
hij de eerste i s , die er aan 
gewerkt heeft, om deJVoord-
sche geschiedenis van de fa
bels te zuiveren, waarvan 
zij vol is. Indien zijne Ge
schiedenissen met de bepa
ling Donec expurgenter op 
den Index geplaatst x;jn, 
moet men zulks daaraan toe
schrijven, dat de sectaris-
sen dezelve verminkt heb
ben : want KRANTZ was een 
opregte Catholijke, en oyer-
ïeed, alvorens LUTHER de 
treurige scheuring maakte, 
die de kerk in Duitschland 
zoo zeer geschokt heeft. 

KRANZ of CRANZ. 
FlSOHET. 

Zie 

* KRASICKI (IGNATIUS), 
graaf van Sietzen, een Poolsch 
bisschop, te Dubiecko, den 
2 
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3Febniarij 1735, uit een in de 
letteren en de wapens , even
zeer beroemd geslacht gebo
ren. Door zijne ouders tot den 
geestelijken staat bestemd, 
verkreeg hij zonder moeite 
"de aanzienlijkste waardig-
tieden der kerk, en werd 
achtereenvolgend benoemd 
tot vorst-bisschop van 'Er* 
meiand, en daarna tot aarts
bisschop'van Gnesen. KRA« 
SICXI was ook een der be
roemdste Poolsche schrijvers 
van de 18e eeuw; zijne ge
dichten en zijne proza zijn 
zeer sierli jk. ' Daar 'hij , zoo 
als de meeste zijner vrien* 
den, zijn vaderland niet met 
Öen de^en kon verdedigen, 
zoo verdedigde hij hetzelve 
uit al zijn vermogen niet de 
pen. Toen Polen in 1772 
voor het eerst verdeeld werd j 
«n h i j , ten gevolge dier ver
deeling, onder Pruissische 
"heerschappij kwam, en al-
•zoo zijnen titel van Poolsch 
senateur verloor, begaf hij 
zich naar Berlijn, alwaar 
hij troost in de letteren zocht, 
•die hij met eenen nieuwen 
ijver "beoefende. FREDERIK: 
de Groote onderhield zich 
gaarne met hem , en was hem 
zeer genegen. Men verhaalt 
dat deze vorst , hem eens 
al boertendezeide: J ^ 0 0 « 
mijn heer de aartsbisschop, 
dat gij mij onder uwen ln± 
*choppelijken mantel, mede 
*» het paradijs zuil nemen, 
— "een , Sire, antwoordde 

Uwe Ma)esteit heeff mij \ 

| denzelven zoo zeer gekort •+ 
dat ik er onmogelijk smoh-
kelgoederen onder verbergen 
liane De graaf KRASICKI is 
te Berlijn, den 14 Maart 
ÏSOl overladen. Men heeft 
van hem: LaMyefieïdeyDïe 
M'düseade of La Souridde, 
1776, 1780, in 8.v°, een 
heréisch-comisch gedicht in 
10 gezangen; het onderwerp 
is ontleend uit dé oudekro-
nijk van dèn bisschop KAD-
liffBECK, volgens welke de 
ratten en muizen den koning 
PóPiëh "hadden verslonden. 
-— 2.° La Monamachie of dé 
ïtaart der Monniken , 1778 ; 
een dichtstnk - in 6 zangen, 
dat voor zijn meesterstuk ge- ' 
houden wordt. — 3.° Ver
scheiden boeken mei Fabels 
en Vertelsels, 1779 in 8 v° 
— 4." Hekeldichten, — 5.° 
De oorlog van Choczim, een 
heldendicht, in 12gezangen. 
— 6.° Brieven en Menge' 
tingen» —• 7»° Geschiedenis 
van PFarschait. — 8.° De 
vertaling in het Poolsch van 
een gedeelte der Gedichten 
van OSSIAX , der Levens-
beschrijvingen-vanPiXTAR' 
ernrs enz. Hij muntte u i t , 
in het schilderen der belag-
chelijkheden, vooral van dia 
zijner natie. Het grootste gef 
deelte zijner schriften zijn 
gezamenlijk uitgegeven door 
DMACHOWSKI, Warschau J, 
1810 en volgende j a ren , 10 
dl.n in 8.vo 

KRATS fGEORGE), te Schon-
gau in Begeren, in 1714 
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geboren , werd in .17-3% Je* 
suit, onderwees met eenen 
buitengewonen roem, de wis
kunde aan de universiteit 
.yan Jngolstadt\t en overleed 
ie Muncïien in 1706» Men 
heeft van hem; een aantal 
werken , onder anderen il.0^ 
Deveribuscorporum; De ge* 
nuino principio cequilibrii 
corporum solidorum, ïngol» 
stadl, 1759. — 2.° Oèser-
vatio tfaftsitusvenerig per 
discum \solarem, 6 Jnnii 
1761. — 3.° Methodns CM« . 
JMscumqne nonperfecte qua-
drati radicem veros quam 
proximatn brevi labore de-
termnandi , 1762. — 4,° De 
ratione motus media luncs 
a terra ad,vires quibvs in 
lunatit premitur, 1762. Na 
zijnen dood heeft men in het 
licht gegeven: Nova, viri-
iim ilieoriadepressioneflw<~ 
doriw, Jngolstadt, 1765; 
en Principia hydraulica,t 
Jngolstadt, 1770. 

KRAÜS. — Zie CBUSITJIS. 

* KKAUSE (KAREIVCHHRIS-
ÏIAAN FREDERIK), in 1781 
te Eisenberg., ia- het vor
stendom Altenburggeboren, 
legde zich toe op de wijs
begeerte onder FICBTE en 
SCHELLING; daarna onderwees 
hij van 1802, tot 1804 met 
roem de redeneerkunde, het 
ftatuurregt, de wiskunde en 
de natuurlijke wijsbegeerte. 
Daar de stad Jena geen veld 
aanbood, dat uitgebreid ge- II 

Mm 

j fw>eg was, voor zijn& weten
schappelijke bespiegelingen ,, 
kwam hij te Dresden, al
waar hij zijn doel volgens 
een meer uitgebreid, plan 

I yoortaette. J>e oorlog Van 
I 1813, verjoeg hem uit de« 

ze schuilplaats, hij. begaf 
zich-naac BerMjn, waar hij. 
aan de universiteit openbare 
lessen gaf. Te Dresden terug» 
gebeerd .». g&f hij er- verschei
den werken in het licht. In 
1817 reisde hij-door ö?/tfóc/i« 
land, Italië, Ifrankrijft,-
daarna vestigde hij zich be* 
paaldelijk te Göttingen,met 
den titel van akademisch 
hoogleeraar. Onder» zijne 
werken onderscheidt men; 
Grondbeginselen der kun
sten,' Zedehthdig stelsel f 
1810 , Grondregels der wis-
kunde; Lessen over de wijs» 
geerige stellingen, 1828 enz. 
KRAUSE , was een der bestden-
kende hoofden van Buitèchr 
land, en- men heeft hem ook 
eenige stukken oyettAeVrp-^ 
metselarip'te danken. Hij is 
aan eenen aanval van beroerte 
te Mumhen,. alwaar hij ge
komen was, om zijne gezond
heid te herstellen, den 27 Sep
tember 1832, in den ouder
dom van 52 jaren overleden. 

KKAUSEN of KRAÜS (JO-
ANNES UUUCH), een bekwamer 
Duitsche graveur, in 1615, 
te Augshirg geboren, van 
wien er-bestaat het oude en 
nieuwe Testament, zeer sier
lijk in koperen platen uit-
3 

file:///solarem


m -JOËMIL. Jtt-JLM^T* V 

582 K R At 

gevoerd. Het zachte der beel
den , doet de Verzameling 
zeer op prijs stellen, welke 
»nen er in 1705, te Atigs-
burg, in 2 dl.n in fol,,van 
in het licht gaf, en die 135 
platen moet bevatten. De 
Epistels en Evangeliën zijn 
in 1706, in j dl. infol.af
zonderlijk uitgegeven. Daar 
dè Verklaring in bet Höog-
duitsch i s , kan dit werk 
door degene, welke met dié 
taal niet bekend zijn, en
kel om de schoonheid der 
platen gezocht worden. — Zie 
WËIGËI,. — KBADSËN is in 
1719 in zijne geboorteplaats 
overleden. 

_ *4 KRESA (IACÖBÜS), een 
Duitsche Jesuit, in Móra-
vië, in 1648 geboren , had 
zijne eerste studiën te Brünn 
gemaakt. Het juiste tijdstip 
van !?ijne toetreding tot de 
maatschapjpjj is onbekend; 
maar weinigen- dergenen, 
welke, izij in haren schoot 
opnam, droegen meer bij tot 
haren roem. Pater KKESA 
had, om zoo te spreken, al
les beoefend en alles geleerd; 
Degenèsdie«leiding van hem 
hebben gemaakt, spreken 
over de uitgebreidheid zijner 
kundigheden; hij Schreef en 
sprak met eene buitengewone 
gemakkelijkheid het Latijn, 
tmeksch, Hebreéuwsch, ïta-
Jiaansch, Fransch, Spaansch 

! ü 3 r , U S e e f i c h ' »Ü was 
grondig ervaren in de wils-
begeertee» godgeleerdheid, 
en een der bekwaamste wis-

- K R Ei."-

kunstenaars zijner eeuw; hij 
bekleedde achtereenvolgend 
te Praag en te Olvmtz den 
höogieeraarsstoel. Op zijnen 
roöhi beriep men hem naar 
Madrid, om de wiskunde te 
onderwijzen, én hij bragt 
vijftien jaren iri die'betfek-
king door; dit belette hém 
noch om te prediken, noch 
om de gewetens te besturen. 
Hij Was in\ Spanje biecht
vader des konirigs én der 
koningin, én was zulks vroe
ger van den koning en de 
koningin van Bohème ge
weest. Hij was na den dood 
Van KABEL II., naar Bbheule 
gegaan, doch men liet hem* 
onder zijnen opvolger terug 
komen. Hij keerde eGhter naar 
Brunri terug» en overleed 
aldaar iri 1715. Men heeft 
van hem; 1.° Èéne Verta
ling in het Spaanschvan Eü'« 
CMDES. — 2.° Analysisspê». 
\ciosa trigohotlietria sphaï-
rica, primo mobiU, tridtt-
gulis recHlineis, progres-
sioni arithmetictë et gè-
ometriccs , aliisgüe problë» 
matibus a R. P- JACOBO 
RRESA , Praag, 1 d;1, ïn 
4.w , 1721, een nagelaten 

•Werk; ; 

KRETSCHMEB (PETRUS), iri 
1700 in het Brandenburgsche 
geboren, domein - raad vari 
den koning van Pruissen, 
in 1764 overleden, onder
scheidde zich door zijn ge
duld in het stuk van huis
houd- en landbouwkundige 
proefnemingen, en door meer 
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«eldïjame» 5an nuttige . en 
uitvoerbare waarnemingen. 
Dé beruchtste is die» welke 
hij'in het licht gaf» in eene 
uitmuntende verhandeling, 
over de vermenigvuldiging 
van eene gerstekorrel. Het 
geschiedde door het afzetten 
der stengels, van een ' bos 

I gras, door het zaden van de-
j ze korrel, in de lente, vport-

gebragt, en elders verplant, 
zoo dat zij andere bossen 
Voortbrengen ; en zoo * ver
volgens: door dezelfde behan
deling zou die hor rel tot 
15,000 aren voortbrengen-
Men gevoelt, dat deze ontdek
king, indien dezelve aldus 
mag genoemd worden f want 
men kan dezelfde vruchtbaar
heid aan al de planten ge
ven , die zich door afaetsels 
vermenigvuldigen), al te veel 
armen vordert, om van eenig 
nut te kunnen zijn. Die 
zelfde schrijver had zich voor
gesteld , om in Pruissen de 
akkering met twee ploegen 
in te voeren: hij stelde zulks 
in eene andere verhandeling 
voor. Het denkbeeld was 
niet nieuw t OMVIER BB SKR-
KES spreekt er over in zijne 
Verhandeling over den Land, 
huw i en men moet hetzelve 
wel niet yoordeelig hebben 
gevonden, wijl men het ner
gens heeft ingevoerd. 

* KRBUTZ of KnEtJK(FRE-
BERIK KARBh CASIMIR, V«I" 
heer VON). r* Zie CRGUTZ. 

MM 

een componist, en een der-
eerste vioolspelers inJS«ra« 
pa, werd in. 1767 te Ver* 
mille» geboren.. Zijne on
der wijzers op de viool waren 
ANTONIUS ÜTASHTi?ien VmTTi. 
Naauwelijks was hij 13 jaren 
oud, of hij speelde een door 
hem gecomponeerd concert, 
openlijk en met de, grootste 
toejuichirigr In Jsjjn 19. e 
jaar, had Hij twee groote 
opera's gecomponeerd, die 
aan het hof zog zeer behaag
den , dat hem de Jioningin 
tot hare privaat n concepten 
uitnoQdigde» , In het vervolg 
maakte hij kunstreizien door 
Italië i;DMtsehlandm Kol» 
iandi daarop werd hij eerst 
violist in de bijzondere ka
pel van NAeofcEON,;en bij de 
groote opera, benevens lid 
van het Conservatorium s en 
later eerste onderwijzer" en 
orchest'-meester, in de kor 
ninklijke muzijk- en decla
matie-school. Zijn spel on
derscheidt zich vooral door 
sierlijkheid. Hij, heeft aan 
de door BAIIAOT, voor het 
onderwijs in het conservato
rium uitgegevene Vioohchool 
medegewerkt en zelf talrijke 
Concerten, DM'*, Sonaten 
enz. in het licht gegeven. 
Voor de groote opera heeft 
hij AilyanaiV (met schoone 
koren), Aristipjpu», den dood 
van AnBht benevens eenige 
ballets, zoo als Paul et Vir-
ginie, AntoineetCléopütre 
enz. gecomponeerd» m voor 
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de opera eomigue verschel, 
«en zangspelen vervaardigd, 
waaronder de bij eiken toon-
k«nstenaar bekende ouvertu
re van LodoïsAa vooral uit
munt. Deze bekwame vir
tuoos overleed in 1S31, 

\ K£R0MAYER (JoANNÈs) , in 
l™>t«l>oblen, in dl,™ 

Atsleben, hofpiediker der 
hertogin.Weduwe van Sak. 

iZ^Zeinde,,:}k °ppe r b e-
wmdhebber te Weimuï, aJ . 
E ' , h«, i n Ï643 overleed. 
Men heeft van hem: I.° Har. 
monia Evangelistarum—Z? 
UMona ecclesiastica com-
pendmm• - 3 . ° E e n e g e a c h _ 
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yenamm. — 3 ° p P „ a „ x r -«•-«•,. mj «i uci iicnt gegq-
te Omschrijvingr!f ^ n , eene achtdaagsche Re-

ve komt v f o r l r d ' t - , ! ; i e b r ^ « ^ ^ s t e h j k e n , te 
van WeimaT bUbel \ Meiburgin Brisgau,inm5, 

| en te Augsburg, in 1792 ge-
— 1 dr"fef- Men vindt in die KKOMAYKR (HIERONÏMUS) » 

neef van den voorgaande, te 
j&ïfó in 1610 geboren, en 
te Leipzig, alwaar hij hoog
leeraar in de geschiedenis, 
de welsprekendheid en de 
godgeleerdheid was, in 1670 
overleden, heeft verscheiden 
werken in het licht gegeven, 
die met de dwalingen van 
LUTHEK besmet zijn, onder 
anderen: I.° Theologia po-
sitivo-polemica. — 2.° His
torici ecclesiastica. — 3.° 
Polymathia theologe enz. 

KKOUST (JOANNES MAMA), 
begaf zich onder de jesuiten, 
was verscheiden jaren hoog
leeraar der godgeleerdheid te 

Straatsburg, daarna biecht
vader van MESDAWES van 
Frankrijk, en voornamelijk 
van mevrouw dé DaupMne, 
moeder der koningen LODE-

..WUKXVJL, LODEWIJKXVJIL 
en KARE*. X. Hij werkte 
eenigèn tijd,aan het Dagblad 
van Trévoux, en overleed in 
J770 te Brumpt in defi El-
zag, Men heeft van hem 

{lnstitutio clericorum, 4 dJ.o 
in 8.vo. Dit zijn overwegin
gen voor al de dagen des 
jaars, zeer geschikt, om de 
priesters tot de heiligheid 
van hunnen staat en tot het 
predikambt te vormen. Nog 
heeft hij in het licht gege
ven,eene achtdaagsche Re-

drukt, men vindt m ate 
werken de zalvende taal der 
H. schrift en der kerkvaders* 

* KRÜDENER (JÜMANA VAN 

WlTTIMGHOFF óf VlETMGHÓFF 
baronnesse van), echtgenop-
te van eeneri lijflandschen 
edelman, die te Madrid, 
te Koppenïiagen en te Ber
lijn, afgezant van Rusland 
was, en in die laatste stad, 
inj 1802 overleed , had aan ha
re godsdienstige gevoelens, 
hare hoedanigheid van illu~ 
mtnate of geestdrijfster te 
danken. Zij werd in 1766 te 
Riga, in Coerland, uit eene 
adellijke en gegoede familie 
geboren. Haar vader, de 
vrijheer van WITTINGHOFF, 
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nam haar in den ouderdom 
.van negen jaren mede naar 
Parijs•.,, en haar huis werd 
de vergaderplaats der be* 
ruchtste filosofen van den 
dag, onder welke men toen
maals telde; DIDÉRQT, I>'&-
I.EMBERT , HELVETIUS en 
IGRIMM» Znlk een gezelschap 
-paste geenszins aan eene 
jonge maagd , die eene vu
rige verbeeldingskracht hadj, 
en daarenboven met al de 
vóordeeien en bevalligheden-
des ligchaams en des gees-
tes begaafd was: ook putte 
zij uit hetzelve niet,dan val-
sche grondbeginselen, die. 
haar tot de grootste bui
tensporigheden vervoerden. 
Reeds in den ouderdom van 
15 j a ren , werd zij als een 
voorbeeld van schoonheid en 
verstand geroemd; maar men 
bespeurde in hare inborst 
iets vurigs en opgewonden,, 
hetwelk haar eene zekere 
zonderlingheid gaf. * Een 
bevallig gelaat, ' zegt een ha-
rer levensbeschrijvers, » een 
ongedwongen en vlugge geest, 
bewegelijke gelaatstrekken, 
die steeds het gevoelen 
en de gedachten uitdruk
ten ; eene middelbare welge
vormde gestalte; blaauwe 
steeds heldere en levendige 
oogen, welker blik,_ zoo als 
DIDEKOT zoowel zeide, het 
verledene of de toekomst 
scheen te willen doordrin
gen ,• aschgraauwe haren, in 
.krullen over hare schouders 
golvende; iets nieuws, iets H 
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onverwachts, in haren smaak * 
en in hare bewegingen, zie
daar de voürdeélen, welke 
de baronnes JÜMANA VAN 
KRÜDENER onderscheidden.'' 
In den ouderdom van 14 j a 
ren met den vrij heer VAN 
KRÜDENER getrouwd, volgde 
zij hem op verschillende rei
zen , voornamelijk naar Ve- . 
nette s waar deze zich ver
scheiden jaren als afgezant 
ophield. Een noodlottige 
hartstogt, welken zij aan 
den legatie • secretaris van 
den vrij heer VAN KRÜDENER 
inboezemde, maakte toen
maals veel gerucht; daar de 
ongelukkige jongeling den ' 
staat van zijn hart niet durf
de openbaren, of op gee-
ne wederliefde mogt hopen, 
zoo verliet hij het huis des 
afgezants, en begaf zich naar 
de Zwitsersche bergen, al
waar hij aan eene uittering 
stierf. Mevrouw VAN KRÜ- . 
DENER was ligtzinnig, doch 
voor het overige vrij van 
blaam; hare eigenliefde was 
ijdel genoeg, om overwin
ningen te willen maken, 
zelfs schepte zij er vermaak 
in, om dezelve optenoemen. 
Vandaar eene menigte roma
neske voorvallen, waarvan 
men de bijzonderheden min 
of meer omschreven vindt , 
in het werk getiteld: Vale-
rie ou lettres de Gustave de 
Linar & Ernett de Q . . . 
Benige levensbeschrijvers 
zeggen, dat zij in 1791 , 
toen zij moeder van twee 

i. 5 
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Bndéren was , yan haren n straten. Eene menige <m-

omwentefe t?Jr*?Sch« »*g» onderhoud en vriend. 
C e s c h n i L l ? «y m e t ' SchaP,«chonk, volgden haar 
J r T / ± " " f ^ t e , r . S o P H I A overal. De Christel vorste» VAN liRüDENER, later met 
eenen Spanjaard gehuwd, 
haar verblijf in het zuiden 
van trankrijk. Zij reisde 
vervolgens door Duitse k* 
landf, Zwitserland en Ita
lië} in 1805 was zij te Ber-
lijn; zij werd in de vertrou
welijkheid der koningin van 

• Pruisgen toegelaten, en was 
getuige van den dood dier 
ongelukkige vorstin. Beze 
gebeurtenis maakte op haar 
«enen sterken indruk, en 
Jet is van dat tijdstip af, 
dat men haar vol van die 
godsdienstige geestvervoe
ring aantreft, die zij tot in 
dwaasheid deed ontaarden, 
fcene leerlinge van den be-
rnchten Visionaris JÜNG 
*>nLtim zijnde, dien zij 
weldra in mysticismus over
trof, begon zij in 1813 hare 
togten in Heidclberg f uit 
het koningrijk Wurtenberg 
verdreven» viel haar het. 
zelfde lot m het hertogdom 
liadentea deel. Mevrouw 
VAN KRUDENER stelde zich 
yoor als eene boetvaardige 
MAGiutENA: zij noemde zich 
van <»od gezonden, beween-
«e de niénschen, hunne dwa
l e n en de hare; de vaas 

*e ld i z i , w a a n d e 2 . e h fa^ 

*»*-rf& te hergtellen: Zn 
Predikte aa„ d e „ ^ ^ ^ 

wezen haar af: bij eenen en
kelen vond zij ingang, na
melijk bij keizer AÜEXANV 
DER, dien zij den gezalfde 
desHeeren noemde, en dien 
zij als van boven verkozen, 
beschouwde, om den her
steller der wereld te zijn. 
Hij was verscheiden malen 
by de-viering der geheim
zinnige oefeningen der nieu-
werwelsche priesteres tegen
woordig. Me vrouw VAN KRU
DENER profeteerde, èö, men 
móet het zeggen, eenige ha-. 
rer voorzeggingen werden 
vervuld; bijv.: de val van 
BONAPARTE, zijne terugkomst 
van het eiland Elba, en de 
gebeurtenissen van Water-
7oOf Zij vergezelde keizer 
AtEXANDER naar Parijs ; vé
le aanzienlijke personen zijn • 
van gevoelen geweest, dat 
zij eenen grooten invloed op 
hem uitoefende) en schrij
ven haar het eerste denk- ' 
beeld van het heilige ver~ 
bond toe. Mevrouw VAN KRU
DENER had geenen anderen 
steun dan hare talenten en 
haar beleid. Zij had zich 
met eenen predikant van Ge* 
neve verbonden, EMFEÏTAS 
genaamd. Men kon niet be
palen, welke soort van sek
te of leer er uit de vëreeni-
ging der grondbeginselen ee-
ner in de scheurzieke Griek-
sche kerk geboren dame, en 
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van die van eenen predikant 
van CALVYN kon ontstéan. 
Sommigen Waren van gevoe
len, "dat de sekte» welke zij 
wilde stichten, die Aesfpié-
tisfen was, anderen stelden 
dezelve gelijk met de «e» 
ihodïéten, puriteinen enz.; 
maar het is bewezen , dat' 
'dezelve naar geene enkele 
geleek, dat nu de geinspi-
Teerde over God sprak, zon
der aan j . C, te denken, en 
dan met de straffen des Me
mels dreigde, zonder noch van : 
den Vader noch van den Zoon 
Welding te maken. Wijl zij 
in hetBadisc/ie talrijke pro
selieten bad gelaten , zoo 
vraagde zij de vergunning, 
om nog eehe zending der
waarts te doen, en daar zij 
dezelve niet kón verkrijgen j 
Zoo schreef zij aan den mi- i 
nister Van den groot-hertog 
eenen brief, welken zij, on
der dagteekening van 17 Fe-
bruarij 1817 liet drukken, 
ten waarin men onder ande
ren, de volgende zinsnede 
opmerkte: » Ik zal niet noö-
dig hebben, om mij te ver
dedigen, daar waar ik de 
Woestijn der beschaving niet 
zal behoeven doortetrek ken , 
en ik zal moeten worstelen 
tegen wetten, verworpen 
door den eenigen Codex, wél
ken ik erken, namelijk dien 
van den levenden God." In 
eenen anderen brief, aan 
denzelfden minister, drukt 
zij zich aldus uit: > Den 
Heer komt het toe, te ge» n 
bieden, het schepsel betaamt II 

het, om te dienen, Hij zal 
verklaren, waarom de stem 
eener zwakke vrouw voor de 
volken weergalmd; de kniê'n 
voor den naam van J .C. doen 
buigen, den arm des boos-
wichts tegengehouden, de 
wanhoop doen Weenen en de 
middelen verkregen heeft, 
out duizenden en duizenden 
idtgehongerden te voeden;.,'. 
Er was eene moeder noodig, 
om voor de weezen te zor
gen , en om niet de moeders 
te weenen.. . . . ëerie vrou\v 
werd er vereischt in de ver
blijven der weelde opgevoed, 
om aan de armen te zeggen, 
dat zij zich opeene steenen 
baak, hen dienende geluk
kiger bevond....; eenë een
voudige, en door de valschè 
wetenschap geenszins ver
blinde vrouw, die in staat 
was, om de wijzen te be
schamen . . . . ; eene vrouw 
vol moed, die, na alles op 
de aarde bezeten te hebben, 
zelfs aan de koningen kon 
zeggen, dat alles niets was, 
die de vooroordeelen en af
goden ' der vorstelijke Zalen 
onttroonde, terwijl zij bloos
de, van.idoor eenige ellen
dige talenten te hebben wil
len schitteren...." Men zal 
ligt begrijpen , dat ondanks 
dit zamenmengsel van nede
righeid en ijdelheid , eene 
dergelijke taal in staat was, 
bm eenvoudige, en vooral 
de landlieden te verleiden , 
wier eerbied mevrouw VAN -
KRÜDENER buitendien door 
«lilde aalmoezen won. Toen 
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zij in Zwitserland kwam » 
hield zij zich te Bazel op, 
en nam haren intrek in het 
logement dö Wildeman, al
waar zij geestelijke oefenin
gen hieid. Deze oefeningen, 
eerst in de kamer van me
vrouw VAN J&iUJDENER gehou-
den, werden weldra in de 
groote zaal van het logement 
verplaatst, die naauweljjks 
de toehoorders kon bevatten, 
welker getal van dag tot dag 
toenam. Na een lang stil 
gebed, sprak EMPEYTAZ lui
de een gebed uit , gevolgd 
door eene redevoering, wel
ke met een ander gebed 
eindigde, dat door degene, 
die er bij tegenwoordig wa
ren , geknield gedaan werd. 
Wanneer deze voorloopige 
godsdienstoefening ten ein
de was, verkregen eenigen 
een bijzonder gehoor van me
vrouw viN KRUDENER, die 
men somtijds in het diepst 
van eenige sombere kamers, 
in het gewaad eenerprieste
res geknield ontdekte. Haar 
doordringend oog sloeg die
gene gade, wier afgetrok
ken - en ligtgeloovigheid , 
meer vermogen aan haren 
invloed konden geven. De
zelve zouden voor mevrouw 
VAN KRUDENER alles hebben 
opgeofferd, maar de vaders 
en moeders deelden niet in 
die geestdrift. De openbare 
oefeningen, en vooral de bij
zondere conferentiën kwamen 
den gezagvoerders verdacht 
voor, die de voortzetting 
derzelve verboden. Daar de 

profetes en haar deelgenoot, 
hunne missiën in de omstre
ken van Bazel niet tot stand 
kouden brengen, zoo bega-
.ven zjj zich naar het kanton 
^ « « i alwaar zij een aan-» 
tal proselieten maakten. De 
boeren verlieten hunne vel
den en kwamen de predika-
tiën aanhooren;. bij deze voeg
den zich eene menigte bede
laars en Jandloopers; men 
merkte ook nieuwsgierigen-' 
of staatkundige spekulanten 
ónder dezelve op, die kwa
men onderzoeken, welke par
tij zij van de geestdrift zou
den kunnen trekken, die de 
RussispAe Sibylla verwekte-
Maar al deze bijeenkomsten, 
verontrustten eindelijk de 
Zwitsersche besturen, en de 
profetes ontving bevel, om 
het land te ontruimen. EMJ» 
PEÏTAZ , die voor zijne per
soonlijke veiligheid begon te 
vreezen , scheidde van nier 
vrouw VAN KKÜDENEB 5 zij 
nette niet te min hare geheim
zinnige reizen voort. Wan
neer zij uit een kanton ver
dreven was, begaf zij zich 
naar een ander, terwijl zij in 
haar gevolg, meer dan drie 
honderd personen, meestal 
in lompen gehuld, mede-
sleepte. Zij hield dikwijls 
stil middenin de bosschen, 
boven op de bergen, alwaar 
zij op eenen steen staande^ 
voor hare vromen leerreden 
hield en den armsten hulp
middelen uitdeelde, zonder 
dat, noch de strengste kou
de» noch sneeuw, noch re* 
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gen haar hare prëdikatiën 
deden afbreken. Van alle 
kanten liep men toe om haar 
te hooreri, en dè bedelaars 
•op den weg, vraagden tottut 
de goede dame was, die geld 
gaf, en leerde, om God te 
bidden, .Zij bewoonde eeni-
gen tijd een huis in de na
bijheid van Lneerne, en nien 
bemerkte, dat zij er vele 
brieven ontving, die niet 
door den post, maar door bo
den , uit dikwijls Zeer afge
legen landen kwamen. In 
korten tijd gaf zij in Zwit* 
seriand meer dan tien dui* 
zend gulden nit, en alvorens 
dat land te verlaten, ontving" 
zij wisselbrieven, ómgroote 
•sommen f e ontvangen i die 
ongetwijfeld dezelfde bestem
ming moesten hebben. Te 
Schajfhausen genoodzaakt, 
om dié stad te verlaten, be- ; 
gaf zij zich të voet naar Ban* 
deggV verzocht voor haar, 
om onder dak genomen te 
Worden, terwijl haar gevolg 
in de herberg ging logeren; 
maar in het midden van den 
nacht zond de schout van 
"Rodolphell haar het bevel, 
om den volgenden dag* met 
haren gèheelen* stoet te ver
trekken. Het berigt der aan
komstvan mevrouw VAN KRÜ-
Ï)ENER, was in korten tijd 
door het geheele land ver
spreid, en voor het aanbre
ken van den dag waren er 
reeds verscheiden personen 
te Randegg, in rijtuig, te 
paard of te voet aangekomen, 
die alle vraagden om de#ro- il 
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'fetes te zien en te hooren. 
. Mevrouw VAN KRTOENER , dia 
naauwelijks haar bed verla
ten had, trok haar gewaad 
als priesteres' aan , omwond 
een stokje op ëéne geheim» 
zinnige wijze, en na al de 
haren en talrijke vreemde» 
lingen te hebben doen knie
len, wandelde zij midden 
onder dezelve , terwijl zij met 
haar stokje heen en weer 
zwaaide, en- den schout en 
eene bedofvene en onboet
vaardige wereld , tot driema
len met de straffe des he
mels bedreigde» Onder haar 
gehoor bevonden zich éenige 
door de nieuwsgierigheid 
uitgelokte Joden; zjj ontdek» 
te dezelve, verweet hun hun-
rte hoofdigbeid en hardnek
kigheid. Na deze vervloe
king en dit verwijt, begaf 
de processie zich langzaam 
in optogt naar RpdolpAell, 
alwaar dezelve ten tien ure 
aankwam. De* schout over 
deze Vermetelheid verwon
derd, en de geheele menigte 
volks ziende, die in het ge
volg van mevrouw VAN JKRÜ-
DENER gekomen was, begaf 
zich tot haar, en vraagde 
haar, werwaarts zij zich met 
dien stoet wilde begeven. 
Er ontstond tusschën hen 
beide eene .zeer levendige 
woordenwisseling; dé schout 
maakte een einde, aan de
zelve, door haar het bevel 
om te vertrekken te vernieu
wen. Mevrouw VAN KRÜDE-
KER sloeg er niet het minste 
acht op, en den volgenden 



imj ff MÊt. a_. 

590 K B ü , -
dag waren al de herbergen 
niet nieuwe reizigers, die 
kwamen om de SIBYUW te 
hooren, opgepropt: met het 
aanbreken van den dag be
gon zij hare redevoering, be
klaagde zich en over de ver
volgingen , welke zij onder
ging, en over de hardheid 
des harten, over de inbla
zingen van den satan , van 
wien hare vervolgers de 
werktuigen waren; zij ver- ' 
gat niet, om den schout on
der deze laatsten te plaatsen» 
Genoodzaakt eindelijk, om 
te vertrekken, liet zij aan 
den administrateur der paro
chie twee fransche kroonen 
geven (hare beurs was op, 
dezen oogenblik uitgeput): 
maar de armen, die bij on
dervinding de edelmoedig
heid der goede dame kenden, 
dachten, dat zij honderd 
Louis d'or gegeven had,, en 
hadden bijna het huis van 
den administrateur geplun
derd. Zij dwaalde nog in 
verschillende kantons rond, 
waaruit zij evenzeer verdre
ven werd. Genoodzaakt om 
Zitric/t te verlaten, keerde 
zij zich naar de stad, en 
hare armen, naar dezelve uit* 
strekkende, zeide zij: « I k 
vloek n ; w e e u , onheilige 
stad, waprin zelfs de kinde
ren reeds mijnen van Hoto-
PEKNKS hebben!. .*." Het 
was haar gebruik, om den 
vloek over de plaatsen uit te 
spreken , die zij genoodzaakt 
was te verlaten; zij schudde 
vervolgens het stof van hare 

voeten,. verweet aah de over
heden , die haar verdreven, 
derzelver onbarmhartigheid, 
omtrent de afgevaardigden 
des Eeeren; kondigde haar 
de grootste ongelukken aan ;'-. 
bedreigde haar met het vuur 
des hemels," en met de ge-
heele wraak van eenen ver
gramden God, Daar zij in 
Zwitserland geen enkel'land 
meer kon vinden, hetwelk 
«aar eene schuilplaats wil
de geven , drong zij binnen 
•trankrijk, en vertoonde zich 
te Colmar; maar de overhe
den verboden haar, om bin
nen de stad te komen. Me
vrouw VAN KRÜDENÈR door
kruiste nog eenige landen, 
doch men wees haar overal 
•van de hand/ Zij %as eene , 
geduchte vijandin voor alle 
besturen geworden, en het 
is zonderling,. alle vorsten 
zich te zien vereenigen te
gen eene zwakke . vrouw» 
voor welker invloed zij meen-" 
den te vreezen te hebben. 
En werkelijk scheen zij, in 
de gedrukte proclamatien, ' 
welke zij in de verschillen
de landen , waar zij hare pre* 
dikatié'n wilde houden, in 
het licht gaf, terwijl zij over 
de goddelijke liefde/en de 
liefdadigheid sprak, pok te
vens de volken tot ."den op
stand aan te sporen. Som» 
migen zijn van gevoelen ge
weest, dat mevrouw VAN 
KBUDENER het werktuig der 
filozofische partij was, die 
zich ten doel stelde, om door 
de predikatiën det vajsche 
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profetès . de Catholijke gods
dienst,' en zélfs het protest 
tantismus uit te roeijen, en 
dezelve te doen vervangen 
door eene kortstondige eer-
dienst , die wéldra tot het 
deïsmus zoude geleid hebben» 
Wij voor ons, zullen noch 
dit gevoelen, noch dat, het
welk in den beginne aan ha
re predikatiën een geheel' 
staatkundig doel had gege
ven, omhelzen: en zullen, 
ons bepalen, om in mevrouw 
VAN KnuDENËft eene opge
wondene verbeeldingskracht, 
eene -geestdrijfster : te zien, 
die voor hare eigene;rekening 
wérkte, dat i s , om de aan
dacht van Europa tot zich 
tè trekken, en om den roem 
te genieten i het hoofd van 
een aantal proselieten te wor
den. Wat Hier ook van we
zen ttloge j alleen gebleven, 
door diezelfde proselieten 
verlaténi vond zij ^eneschuil
plaats te SacMngen, in het 
groothertogdom Baden* al
waar zij zeer naanwkeurig 
bewaakt werd i Voor de der
de maal5 genoodzaakt om dat 
land te verraten, keerde me
vrouw VAN jKsunENER naar 
Rusland terug. Zij vond 
eenen oogenblik ïiist opeen 
der landgoederen» welke haar 
nog bij Riga overbleven; zij 
vormde vervolgens het ont
werp, om in Crimect een 
•christelijk gesticht voor.de 
misdadigers en zondaars te 
gaan bprigten, en overleed 
in dat land, te Karasubasa, 
<*en 25 December 1824. Be* 

halve haren roman VALEMA , 
heeft mevrouw VAN KnunE-
NEB nog een los stukje in 
het licht,gegeven, getiteld: 
Camp des vertus (Leger-

plaats der deugden), Parijs 
en Lyont 1815, in 8.vo. 

* KRUNITZ (JOANNES GEOU* 
GE)» te Berlijn, in 1728 ge
boren, studeerde te Gö'ttin* 
gèn, te Halle en te Sr ank-
fort aan de Oder* werd in 
de laatstgenoemde stad tot 
doctor in de geneeskunde be
vorderd, en begon die we
tenschap aldaar te ondervyij-
zen; doch wijl hij daarmede 
weinig roem bejaagde, ging 
hij zich' te Berlijn vestigen, 
alwaar hij achtereenvolgend 
een aantal vertalingen en com-
pilatien in het licht gaf, in 
het algemeen mét eene ver-
moeijende wijdloópigheid ge
schreven»;. Men verzekert, 
dat hij niet minder dan drie 
bladen dagelijks ter pers leg
de} eene ziekte, waarmede 
hij in zijnen laatsten leeftijd 
te worstelen had, verminder» 
de zijne vruchtbaarheid niet. 
De stijl zijner schriften is 
ongekuischt, maar de schrij
ver bezit vele geleerdheid» 
Het voornaamste zijner voort-r 
brengselen is zijne (Ekono-
misclt Technologische Ency
clopedie* die in den beginne 
slechts eene vertaling der 
Encyclopédie van Yverdun 
zoude zijn; maar daar KBU-
NITSE te veel #apingen in dat 
werk vond, zoo besloot hi j , 
om in deze groote onderne-
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ming alleen te wandelen, en 
gaf tot aan zynen dood 72 
zware deelen in 8.v° in het 
licht* Deze verzameling is 
door F. . J'. FLÖRKEJ en na 
diens dood, door zijneni'broè' 
der H G. FJUJRKB voortge
zet. Zij verschilt hierin van 
de Fransche Encyclopedie, 
dat KBÜNITZ enkel het nut
tige beoogd heeft; maar zijn 
werk is slechts een wanstal-? 
lig magazijn, vol ruwe bouw
stoffen , zonder maat noch 
keuze op elkander gestapeld. 
Men vindt in dezelve echter 
belangrijke bijzonderheden , 
die van de geleerdheid 'des 
Schrijvers getuigen; men 
heeft er éen uittreksel van 
vervaardigd, dat*thans reeds 
nit 32 deelen bestaat, ter
wijl hot hoofdwerk, na den 
dood der broeders FJLÖRKE, 
door KORTH voortgezet, tQt 
het letterteeken SCH, reeds 
tot 146 deelen is aangegroeid. 
Verscheiden uitgebreide ar
tikels van hetzelve zijn af
zonderlijk gedrukt. KRUNITZ 
overleed in zijne geboorte
plaats in December 1796. 

••f K Ü G E I , G E N ( K A R E I , V A N ) , 

een beroemde Janschapschil-
ider, tweelingsbroeder", van 
den te liresden vermoorden 
historieschilder GERHARn VAN 
KÜGEÏ,GEN, werd op den 6 
Februari] 1772, te liacha-
rach, in de Pruissische sta
ten geboren; hij bragt35ja
ren zijns levens in Rusland 
door, waar hij in het Noor
den en Zuiden talrijke land

schappen opnam. Hij leefde: 
in de vertröuwelijkste vriend
schap , met den minister van 
financiën, graaf KANKRINI 
ïn al zijne landschappen 
heèrscht eene vrolijke rust, 
en eene bevalligheid, die 
den aanschouwer streelt, zon
der hein dóór buitengewone 
uitwerkselen te verrassen^ 
Zijne meeste stukken zijn-
voorwerpen uit Crimea, uit 
jRïnland en uit êen Eeral-
schen kreits. Ofschoon Kü-
GEI.GEN, in de voorstelling 
van lucht en water, achter 
VERNET-staat, en zijne voor
gronden niet dat prachtige 
en groote hebben, hetwelk 
men in de landschappen van 
GELEE aantreft, zoo is toch 
het groene en het schoone 
uitwerksel des lichts op zijne, 
schilderijen, onnavolgbaar. 
KÜGEÏ,GEN was hofschilder; 
en lid der akademie van 
schoone kunsten te St. Pe
tersburg, Hij overleed te iïe-
ml, den 10 Januarij 1832. 

KUHI-MANN (QtrmtNUs), een 
berucht visioriaris, i n l 6 5 l 
te Breslau in Sileziè' gebo-; 
ren, bezat eenen schrande-
ren en doordringen den geest; 
in den ouderdom van 18ja
ren bragt eene ziekte eene 
verwarring in zijne zintui« 
gen ; hij verbeeldde zich van 
God ingegeven te zijn, en 
in eenen lichtbol te wande
len, die hem nooit verliet: 
hij wilde geene enkele les 
ontvangen , wijl, zeide hij , 
de H. Geest* zijn meester 
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Was. Deze herSénlooze, dien 
men had behooren op te slui» 
ten, werd in 1689, te Mos-
hau, om eenige oproerigè 
predikatiën, verbrand. Hij 
had Engeland, Frankrijke 
Duitsohland, en het Oosten 
doorkruist, zonder vele pro
selieten te maken. Men heeft 
van dezen visionaris 42 Wer
ken, vol van de ongerijmd-

. ste droonierijen. Hij maakte 
er een gereed, hetwelk hij 
den titel moest- geven van: 
De sleutel der" eeuwigheid en 
des ttfdgf dit was hét ver
volg op een werk, hetwelk 
hij in 1674 te Leijden, on? 
der den titel Van: Prodro' 
mus quinquennii mirabilis, 
had in het licht gegeven, 

KUHNIÜS of KOHN (Jo-
ACHIM), fioogleeraar in het 
Glrïeksch en! Hebreeuwsch, 
aan de universiteit van 
Straatsburg, te Greiswald 
in 1647 geboren, overleed in 
1693 , én liet Aanteekenin-
gén na op jPottux, PADSA-
ÜIAS, ^Et lANÜS, DlOGENES 
LAè'RTios , en andere schrif
ten, waarin men vele ge
leerdheid opmerkt. Het meest 
bekende voert ten titel Q,n<Ss-
tiones philosophicce exsacris 
veteris et novi Test. aliis» 
que scriptoribus, Straats» 
èurg, 1698, 3 dl.n in 4.t° 

KTJIJC. — Zie KUYK. 

KUILENBURG. 
&ENBORG. 

XIII. DEEL» 

— Zie Cu-

N n 

KUIPER (GiJSBËRTUs),den 
14 September 1644, tbüent-
mëtt in Gelderland'geboren, 
étt ie Deventer dën 22 No
vember 1716 overleden . b e 
kleedde in die s tati langen 
tijd met roem èenen geschied
kundigen leerstoel, ëtt Wö& 
een der geleerdste leden van 
de akademie van opschriften 
te Part/s. Hij was eén be
scheiden, wellevende en in
nemende letterkundige, voor
al ten opzigte van hén, dié 
de letteren beoefenden; bij
na" al de geleerden van Bü~ 
ropa raadpleegden hem» Zij
ne, werkenï zijn: 1.° Criii~ 
sche en iydrékënhindige 
waarnemingen., 2 dl.n in 8.vtf, 
in welke men al het moei-
jelijke en duistere der ge
leerdheid onderzoekt. — 2." 
De Vérgoding van, HOME
RUS , 1683 , in 4.» — 3.° 
Geschiedenis der drie Gou-
jilAKUssjGiï, Deventer, 1697, 
in 8.vo •— 4.° Verzameling 
vari Brieven , 1742, in 4.«>, 
Waarvan eenige kleine ver
handelingen zijn over ver
schillende punten , de oud
heid betreffende. 

KOI,CZINSKI(IGNA,IIIÜS), abt 
van Grodno, in= 1707, te 
Wlodimir, in Polen, gebo
ren, begaf zich reeds vroeg
tijdig in de orde van den 
heiligen BASILIUS , en werd 
in hoedanigheid van prokn-
reur-generaal dier orde naar 
Rome gezonden. Hij over
leed in zijne abdij VM Grod-
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«to, na door zijn Specimen 
.Ecclesia,' ruthenices, eeneri 
.grpofen roem te hebben ver
worven.- IVog bestaat er van 
hem in handschrift, Opus 
de viiis sanctorum órdinis 
divi BASILII•tnagni, £ dl.n 
ia fol. 

. . KüiW3HAN^,^''Zïe;:Koi}M: 
JiHAN. . , ' ;••" - ' 

KüLWSIÜS (JoANNES GEOQ-
ju, f

GB)». hwgleéraajr in de regts-
geleerdheid,, teGieSJein, Ja-
ter te Straatsburg, was , in 
bóedanigheid Vah afgevaar-
.digde van den hertog van 
WvrfmVèrg., bij de vredes
onderhandelingen van Rijs
wijk tegenwoordig, en ó>er-
Jeed in; j[69f. Het meest 
«gezochte zijneY werken , i s cj 
onder den Itïtel ,van College. 

,vm Grotidntm, een com-
,nientariHihc op GnoTiusin 4;-*o 

, KÜNADUS (ANDREAS), een ' 
IfUtherScbev godgeleerde, in 

1602 te Dobeln, in Meis-
, me geboren , werd hoogleer-

'• 'S&. d e » g°dge 'eerdheid te 
Wtttemberg, e n algemeen 
predikant te Grimma, Hï, 
overJeed in 1662. Men heeft 
van hem: 1.° eene Verhit 

*™f ™n den Brief aan de 
Galahèrs. - 2 . ° JPWwufe. 

depoestyn . . .«vevdebe-
itjdents vanden heiligen Pp. 

, rezen, l n 4 » e n z ^ 

KONCKEÜ VOfl IipWENSTElttï 
(JÖANNBsj), t$ Busum, in 
het hertogdom" Sleesioyk, in 
1630" geboren*, was schei» 
kundig'e van den keurvorst 

Saksen, van dien van van 
randenburg, en van KA-

REX. AJL, koning van #we-
«fe». Deze vorst beloonde 
zijne verdienste, door brie4 
ven van adeldom, en dooc 
den titel van raad der berg-
werken. Volgens BQERHA-

1 V E , zou h i j , indien hij min
der voorzie alchimieinge-

I nomen vv^re geweest j Bov-
LEovertroffen hebben. KUNC* 
-^Et overleed den 20 Maart, 
I. 702» na verscheiden on t-
dekkingen te hebben geSaan, 
onder anderen die van de 
pis'phosphorus,' Onder d« 
menigte werken, welke hij 
in Hoogduhsch in het licht 
Tieeft gegeven, en waarvan 
er eënige in het Latijn zijn 
vertaald, onderscheidt men 
zijne Observaiio7tes chemï' 
cis., Londen, W8, in!2™o; 
en zijne Glasbazerslïiinst* 
mede in hét ï^ransch vertaald. 
Dezelve zijn in eenen zeer 

„platten st i j l , en -met weinig 
orde geschreven. D'e'' schei
kundigen, welke hem.waien 
voorgegaan» hadden de schei
kunde enkel beoefend , als 
toelichting der geneeskunde^ 
KuNCKEr. maakte er gebruik 
van , ter meerdere volmaking 
der kunsten* Hij was een 
kunstenaar, die weinig the
orie bezat , ma»r die in de 
praktijk zoo vele schrander
heid en beleid aan den dag 

P-
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^gde", dat zulks bij hem de 
plaats van leunde bekleedde." 
MJ3;.j?gde..;er zich voomamë-
lijk; óp toe, om y ten opzigte 
van\ de glaswording, het 
werk van NERI te volgen; 
en zijne ontdekkingen breid
den dat gewigtige gedeelte 
der scheikunde zeer uit..Ee-
ne^ zijner proefnemingen 
schijnt tegen den heer DE 
JBCJFFON te bewijzen, dat het 
goud niet ih glas kan ver
anderd worden, JKUNCKEI. 
heeft dit metaal langer dan 
eens maand in het vuur ee-
ner glasblazerij gehouden , 
zonder dat het een grein ver
minderd i s , nóch eenigever-
andering ondergaan heeft. 

^KlWltATH Of KflÜNRATH 
(HENDRIK), een scheikundi
ge» tot de sekte van PARA-
CELSÜS behoorende, en even 
*»o vol dwaze inbeeldingen 
als zijn meesier, deed in het 
begin der 1 /e feeuw veel van 
Zich sprekenden was hoög-
ieeraar in de geneeskunde, 
t<* Leipzig, zijne geboorte
plaats, MOLLERUS beweert, 
dat KÜNRATH een goudzoe
ker vvas, die den steen der 
Wijzen bezat. Hij zegt ons 
zelfs, dat > hij van God de 
gave had ontvangen , om het 
goede van het kwade in de 
scheikunde te onderschei
den." Hij overleed te> Dreg
den, in'1605. Men heeft 
*an hem verscheiden wer
ken ^ waarover een ondoor
dringbaar duister zweeft, en 
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dieenkfl dienen om de"d\vëep. 
zucht, of de kwakzalverij 
van derzelver" schrijver aaö 
te toonen; Door dé liefheb
bers wordt; gezocht, zijn 
Amphitheatrum 8apie?itiia 
esterna, Christtano-eabalig. 
ticum,divino magiciim, Ha-
nmi. Ï619, j n f6|, M e n 
plaatste er in 1653 ëeneri 
nieuwen titel voor. Dit werk 
werd door de theologische 
faculteit van Parijs gecen
sureerd. 

KÜNZ VONKAUFUNGEN, een 
Saksisch edelman der 15e 
eeuw; vatte, na den keur
vorst van Saksen, FREDERIK 
den Zachtmoedige getrouwe-
Jijk gediend te hebben * ee« 
nig misnoegen tegen dien 
vorst op, en roofde, om zich 
daarovejr te wreken , deszelfa 
beide zonen, ERNST en Aii-
BRECHT. 'JVadat de laatste 
zich in een groot bosch aan 
eenen kolenbrander had be
kend gemaakt, maakte deze, 
met behulp zijner makkers 
zich meester van KUNZ, die 
onthoofd werd. De nakome
lingschap van den kolenbran
der ontvangt nog tegenwoor
dig als eenebelooning, jaar
lijks twee mudden rogge. 

ICÜRAKIN. — Zie KOURAKIN. 

EUSTER(LÜDOI,P), een let
terkundige en Commentator 
in 1670 te Blomberg, in het 
graafschap hippe geboren, 
vvas de zoon van den eersten 
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«verheidspersoon d|er stad, 
en onderscheidde zich reeds 
vroegtijdig door zijn bijzon
der #terk geheugen. •.[Hy 
,was in den beginne onder-
wijzer der tinderen van den 
graaf VON SEVEJBIN, eersten 
.minister van den koning van 
Priiissen, waarna hij geóV 
rende .tien japen reisde; in 
Berlijn teruggekeerd, be
woog hem een . hem aange» 
.daan pnregt, om zich naar 
Parij* te begeven], wer-
waarts zijn vriend, de abt 
JBIGNON, 'hem had uitgenoo-
digd. Be overwegingen, 
die hij gemaakt had over de 
noodzakelijkheid , om een e 
kerk te erkennen, waarvan 
het onfeilbare gezageen ein
de aan de geschilpunten 
maakte, bewogen "hem, om 
JSatholijk: te worden. ®e 
piegtigheid zijner afwering 
had den S5 Julij ITl3 plaats. 
fi$ af)t JBKJNON stelde hem 
aan -LODEWWK XIV, voor, 
<He hem meteene.jaarwedde 
van 2000 livres begunstigde. 
De akademie van schpone 
letteren opende voor hem, 
in hoedanigheid van overtal-
| ig lid', hare deuren; «ene 
onderscheiding, welke «ij 
•nog pan niemand» vóór hem, 
gedaan had. Deze geleerde 
overleed kort daarna in 1H6. 
Zijne meest geachte werken 
zijn: 1.? eene Uitgave van 
SuiBAS, in het Grieksch en 
Latijn, Caw&ridge* 1705, 3 
dl.n in fol, pi t werk vor
derde eene buitengewone be
lezenheid: de schrijver spaar» 

—. K U T . 

de niets, om hetzelve in zij
ne soort volledig te makeni 
JOit is ook de beste uitgave^ -
welke ej- yan den Griek» 
schen woordenboekschrijver 
bestaat. De universiteit van 
Camhridge beloonde deuni*-
gever, .door hem ?in het ge
tal harer leeraars op te ne« 
men. -—2.° BibM&tftèca m' 
vorum iiir&rhin'i 5 dlifl in 
8.fo. jftjj begon in April 
ItJjöT, fin -eindigde met het 
jaar |$09. De-schrijver had 
HENOBJS §IW als deelgenoot 
in dezen arbeid aangenomen. 
—*> 3.^ HistQria critica Ba* 
atmr, W9ë, in 8;vo, zeld
zaam, w-r &;° Jamblicus de 
vita JPwmMotijts, Am f ter" 
dam, 1707, in 4 * V - - 5*> 
fflmiW-iTgsfdmetiltiWi in het 
Griefcsch,1710, Amsterdam t 
in .fol., met de verschillen
de tekstverklaringen van 

••M&#,., /vermeerderd, .en in 
eejje methodische .orde; ge-
brag*. r - SS Eene schoone 
'Uitgave van AWSTOPIIANES , 
in het firieksch en Latijn* 
1710, in fol.' t-r: 5&fe Atti.s-
•TOWHAWSS. '. ....... 

f KüTÜSOPP (MlCHAëliM-
WRINOWIT&GH GoiENISSCHT-
sCHEPf, vorst SMOMNSKOI) ., 
Russisch veldmaarschalk, in 
1745 geboren, vol b ragt zij
ne opvoeding te Sfraals6urg-t 
alwaar hij het Fransch en 
het Hoogduitsch leerde: hij 
begon zijne militaire loop
baan in " den ouderdom van 
16 jaren, diende eerst bjj de 
artillerie als korporaal, «» 
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Wërdf in hetzelfde Jaar luite
nant iri hetregëment, onder" 
het bevel van den beroem-
den SUWAROFF. De prinS 

., van 'Bol&teitï. Beek verkoos 
hem in ,1762 ft*, dëszelfs 
adjudant; Ia 176* Werd hij! 
me£ dea rang van kapïtéi» 
naar Litthanen gezöüdënv 
en maakte vijf VëtóJtogtén *»* 
gen de Polëii. In lTTOgitog 
hfl -tot het Jëge» VanEöMAN-i 
ZOPP over, dat» rtlet zoo v¥el 
rosm tegen d A ï k ë f t vötóh*. 
Dé jonge EüTüsoisrlSad üiöli. 
onderscherdéili i«,h«t:gëveeht 
van RUaid-Meffffliia. dèii' 1 ó 

•Jnafr I77ö r bf dai va* dé" 
**rvlti, dm;&JBo-Ijj*. «fe:^^, 
twg&eMutola Wterddöér hén* 
bestormd. A&htereenyolgëötf 
tot majoor, iultëftant*MöV 
Bét» kolonel!,' gohéraal-nia-» 
jnor benoemd, onderscheid" 
«é hij ssip'e- dapperhéiidf Üïj' 
Verschillende gëïegenhédeini ,* 
Vooral bij het bëlég van Jf»~-
mmowr alwaar- hij het bevel 
voerde over de fre eölönrté, 
dié hij töt? die vesschrikfcë* 
n$ke- bestorming aanvoerde^ 
Waarbij; dé Turken mee* dan 
3ÖjQO0» nrair verleren» In; 
1791 lukerïan t-generaal; ge** 
worden, droeg, hij veel bij 
tot; het winnen Vaii dort slég 
v»«P Maci kittei». die den vre» 
dfetén; gévoigfe had. J ï y " ^ 
derseheiddïr zich ook in deir 
o©*log^ die tasfreken &ostèn* 
*i}R étf. Frankvijk pJaatw 
w»d> voornamelijk W Crëtii», 
alwaar héegfevettfït aièèï!haWt . 

en de aitfclag twij* K 
N n 

fëSaóhfcig wam fcfij véilbo# 
den. slag van An'stértité^ eh 
werd in dérizelven' gewond >; 

: maat dezelve Was'ook tegeR-
zijnen) raad gëlevertb Tbeiii 
dé vrede gesloten was, be
gaf hij zich naar Uktüin, 
vervolgens naar St.' Peters^-
burgx Bij den dood vah dert? 
graaf Vai* KOMËNSICOÏ., in 
l?80a» Wérd; hij mét hét be
vel der tröéperi belast, bë-
Stenwlv; om- de Turkëri te? 
bevechtend Na" eettige voor*-
déelénv gelukte5 hét hén* 
d en groot - vizier, Nk^m>-
JPaöH* -̂ fèr omsiogelehV en' 
hïj<noodzaakte hem', ofschoon 
zijtt' Vég0 Véél1 kleiner Was, 
da» het zifiie, öhi! zich dëti' 
26 J f o W ö é r ifeïl , op ge
nade of ótighéM'ë oVërtegë-5 

vériv BÖÖJP* 2fulk̂ éi bélangrïj' 
ke voördeëlën y tfëüwiërf hij? 
den titel* van graaf, en:'-éërt> 
rijk met diamanten omzet 
portret; maar: hij was'' Wel*1 

dra bestemd,, difl;: eert* we* 
zJenlfjker'en Voor zijn-Vader» 
-land- veel nuttiger roem te-
behalétti,- Her was hem bijr 
na gelukt, önV floer bekwa
me onderhandelingen' eene* 
vöordëeligen. vrede- té »lui> 
te», ïben het hem werd be
volen* ditf- dënzelven, op wel
ke voorwaarden ook tot stand' 
té BreWgèn, wijl dezelve eë-
'ntt'. dringende noodzakelijk* 
Hëid wa# gewordenv Hij OIÏ* 
dtóeéfcendé ffétf zélventé BifZ 
cKüresWr ded lö Mëï 1812t 
©tot hem'voer' strtlll1 eëntogu* 
«Sflfetób-- dfen'uft •*&: beteéri»»-,. 



5Ö8 K Ü T . _ ~ . .K Ü.Y. 

verhief keizer ALEXANDÉR 
hem tot de waardigheid van 
vorst. Toen de oorlog tusi 
schen Frankrijk:-en Rusland 
losbarste, werd hij -tot op-
perbevelhebber der Russische 
Jegerbenden benöeïï'd, en hij 
tevecde den 28 April 18!2. 
aan BONAPARTE den slag.der 
Moskawa, den bloedigsten, 
weiken in dien oorjog,gele
verd is. Be talenten,,en de 
dapperheid*, welke hij aldaar 
ontwikkelde, deden hem tot 
veldmaarschalk benoemen. 
Desniettegenstaande 'drong 
BONAPARTE tot < in Moskau 
door j niiddelerwij 1 omsingel
de bem zijn bekvyame tegen
stander, die zich dagelijks 
versterkt had, van alie kan
ten, en sneed hem alle ge
meenschappen met het zuiden 
af. Hij noodzaakte hem, na 
Moskuil in brand te hebben 
gestoken, en hem te Smo* 
lenskoi, Oarogoboï'en Kras-
moirgeslagen te hebben, van 
zich naar het Noorden te 
werpen, en opnismv een 
verwoest land te dporfcrui-
sen , alwaar hij bijna zijn 
geheele leger jn de ijsyelden 
verloor. Het overschot, dat er 
aan ontsnapte, had z|jn heil 
enkel aan de misslagen van 
eenige ondergeschikte veld-
heeren te danken. Foor deze 
nieuwe zegepralen verkreeg 
KOTUSOPP , het groot.kruis 
van St, George en den bij
naam van SMOÏ,ENSKOI. De 
Rassen drongen vervolgens 
in Pmissen , en van daar in 
SaAsen door; maat terwijl 

zij aldus de onafhankelijk
heid van -Puitscïttand verze-» 
kerden , stpnd hun veldheer, 
ten gevolge zijner langdurige 
werkzaamheden, door een e 
pijnlijke zsiekte aangetast 
op het punt, om zijne roem
rijke loopbaan te eindigen. 
Hij overleed werkelijk den 
16 April 1813, in hètJSile-
zische stadje Bunzlaw ,s op 
het punt van zijne pogingen, 
door de grootste -gevolgen 
bekroond te zien. Van kinds?" 
been af aan de beoefening 
dër krijgskunde' toegewijd, 
had hij langen tijd de grond
beginselen derzelve overwo
gen , en dé verrigtingen uit
gevoerd. 'Hij liet niets aan 
het toeval over, en nooit 
week bij van de vastgestelde 
regels af. - Op deze; wijze 
gelukte het bem, om den roem 
der Russische wapens, verder 
uit, te breiden,, dan al dege
ne , welke hem waren voor-
gegaan. Zijne inborst was 
buigzaam , zijne zeden zacht, 
hij was een "vriend der Fran-
schë letterkunde, beoefende 
de kunsten met het- beste 
gevolg, en sprak zeeriuiver 
verscheiden talen. . .;',': 

•f;KUYK (ANDBEAS VAN), 
vijf-en-twintigste Bisschop 
van Utrecht, volgde in 1128 
GOUEBALDÜS in die waardig
heid op. Hij was de zoon 
van den èfraaf van Kuyh en 
voot zijne verheffing» proost 
der kerk van Luik. Deze 
prelaat bezat eene stille en 
vreedzame inborst, en het 
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i« door zijne- bemoeijingen,, 
dat de in het klooster van 
Egmond genoegzaam uitge
doofde godsvrucht weder her* 
Jeefde. Volgens DIVJJIUS , in^ 
het Se Boek der Brabandsche 
geschiedenissen zou hij ech
ter met sijne beide broeders, 
HERMANUS. en GODEFRÏDUS , 
in eene. zamenzwering zijn 
getreden tegen het leven van 
FLORIS den Zwarte , broeder 
yan den HoWandschen graaf 
DIEDERIK V I , welken FLO? 
BIS zij jn de nabijheid van 
utrecht «ouden hebben dood-

" •-"' ' •, \ '" ;• 5 9 Ö ? 

gesfagen • Volgens HEDA- eit 
JJEKA, zou, hijgde stichter zijn 
geweest van ,de beroemde 
abdij' Marienwaard, bij hefc 
dorp Beest in de provincie 
Gelderland, doch volgens 
BROCHÏÜS , zou dat klooster 
door 's Bisschops vader HER» 
ai ANUS VAN. KUYK- in 1128 
zijn gesticht. Na zijne bui
tengewone milddadigheid aan 
verscheiden kerken en ge
stichten aan,den dag te heb/* 
ben gelegd, overleed ANDREAS 
VAN KÜÏK , den 23 Junij 113S> 

N fi •••-



M?miz_ '-JLA :Si.. 

6()0 h A A. h A 

x; 

tj JAAR(PETRUS VAN), bij
genaamd Bambocheoiil Bam~ 
boccio (marionetten-gezigt) , 
een beroemde Nederlandschte 
schilder, in 1613 te Laat 
of Laren, een dorp bij Naaf 
</e« geboren ,.; en te Haarlem, 
in 1673 overleden. De bij
naam il Bamhoccio, verkreeg 
hij deels door zijne zonder
linge gelaatsvormen, deels 
omdat hij de uitvinder dier 
figuren was, ' welke onder 
den naanj vaft marionet
ten bekend zijn* Hij was 
bijzonder vrolijk» vol kwink
slagen , en maakte gebruik 
van zijne mismaaktheid, om 
zijne vrienden POUSSIN, GE« 
I*ÈE, SANDART enz., te ver
lustigen. Maar zijne vrolijk
heid was enkel ïn de werk
tuigen zijner zinnen gelegen; 
en zoodra hij ophield den 
koddige te spelen, was hij 
aan de grootste zwaarmoe
digheid ter prooi, die met 
de jaren nog vermeerderde. 
Zijn hart was niet gestemd, 
om vreugde te smakon. Daar 

hij zich om geene godsdienst'» 
wetten bekreunde, zoo werd 
bij , met vier 'anderen op 
eenen vastedag vleesch eten* 
de , door eenen geestelijke 
Verrast, die hen hierover met 
eenen ijver onderhield, dié 
hen verbitterde (*). VAN 
LAAR, door zijne makkers 
geholpen, verdronken den 
priester. De wroegingen, 
welke deze misdaad hem ver
oorzaakte , gevoegd bij éenige 
onaangenaamheden, welke 
hem troffen, verhaastten zij
nen dood; sommigen zeggen, 
dat hij in eenen put sprong. 
Deze schilder beeftzich voor
namelijk in kleine onderwer
pen geoefend, als: Jaarmark
ten , Kinderspelen , Jaltpar
tijen* Landschappen enz.; 
in allen welke echter, veel 
kracht, geest en bevalligheid 
doorstralen* 

LABADIE (JOANNES), een 
dweeper der \tfi eeuw, de 
zoon van eenen soldaat der 
citadel van Bourg-en^OmeU' 

was, was dezelve dés te 
i nooit als a»«™»ji'i "c* eenyoudige schenden der spijsont-

> w*a,söengrond»lag eener beschSldiginff heeft beschouwd. 
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\ ne, werd in 1610 geboren. 
De J es ui ten van Bordeaux, 

\ door zijne schijnbare gods
vrucht bedrogen, en door 
ïijnen geest bekoord,namen 
hem in de maatschappij op, 
in welke hij vijftien jaren 
bleet. Ofschoon toenmaals 
reed» .zijn geest in de droo-
merijen'van het dwaasste tny-
sticistnus verviel, wist hij 
zo» wel te huichelen, dat 
toen hij de maatschappij wilde 
verlaten, de oversten en or
de-broeders alles in het werk 
«telden , om hem te behou
den. In 1639 aan de wereld 
teruggegeven, bezocht hij.al 
predikende verscheiden ste
den yan Guienhef ook pre
dikte hij te Parijs, en werd 
hij in het diocees van Amiens 
gebruiktV alwaar de heer DE 
CAUMARTIN, toenmaals bis
schop dier stad, hem in de 
Stiftkerk van den heiligen 
Nicoi.AAS eene prove gaf. De 
roem, welken hij op den 
kansel behaalde, maakte hem 
opgeblazen > en hij beeldde 
zich zelven in, Jat hij een 
nieuwe JOANNES de Dooper 
was» tot 'de 'wereld gezon
den , om eenen nieuwen MES-
SUS aantekortdigen. Men 
waande in hém eenen Hei
lige te zien; maar eene mis» 
dadige omgang meteene vro
me zuster, en andere meer 
dan .verdachte verbindtenis^ 
«en, ontdekten in hem eenen 
huichelachtigen booswicht. 
De bisschop van Amiens stond 
op het punt, om hem in 

i B. mi 

hectenis te doen nemen, toejt» 
hij de vlugt nam. Hij nam 
de vlugt naar Parijs,, en 
hield zich eenigea tijd bij 
de heereh van Port'Royal 
verborgen. Hij woonde ver
volgens te Bazas; van daar 
begaf hij zich naar Toalouse , 
alwaar hij den aartsbisschop 
bedroog, die hem het be
stuur van een klooster van 
geestelijke dochters toever
trouwde; maar weldra van 
zijne ongeregeldheden onder-
rigt t verspreidde hij de reli
gieuzen, vervolgde denver-, 
leider, die zich bij Bazas, 
in eene kluizenaarswoning 
der karmelieten ging verber
gen , zich aldaar ' Joannes 
van J. C. deed noemen , als 
een profeet sprak, en er zij
ne geestdrift en verfoeijelij-
ke gebruiken in uitstrooide. 
Verpligt, om de vlugt te 
nemen, werd hij in 1650 
Calvinist, en oefende gedu
rende 8 jaren het predikambt 
uit* In zijn Vie de saint 
Vincent de Paule, 1 deel, 
bladz. 536, zegt de heer 
COIAET: » Nadat LABADIE 
zeer geacht was geweest, 
door den abt SAINT-CYRAN , 
en zeer geijverd had voor de 
gevoelens van Part-Royal, 
werd hij te Montauban een 
Hugenoot, en, om zijne af
valligheid te regtvaardigen » 
gaf hij een geschrift in het 
licht, waaarin hij bewees, 
dat er van het Jansenismus, 
hetwelk hij was toegedaan 
geweest, tot het Cialvini»-
5 . ' '• " 
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H»HS , helweïk hij «hang om
helsd had t slechts'befte s'chre* 
de te doen was ." LABAIMÈ 
begaf zich naar Geneve, van 
waar hij mede verdreven 
werd, en van daarnaar 31id' 
delburg, alwaar h i j , zegt 
men, met de beroemde ANNA' 
MARIA SCHUCRMAN in den 
echt t radj die de Palts-Vor
stin EMKABKTH, tot de sekte 
der Labadisten overhaalde» 
JVa onderscheidene togcéh en 
lotgevallen, overleed hij aart 
eene hevige darm j i c h t , ie 
Alfona 'mhetHolsteinscke, 
in 1674, na kort t eHwen 
door de eynodo van Dor'ii* 
recht afgezet te -'zijn*'••.'•De 
werken- van dezen dvveéper 
zijn zeer talrijk,' hjj gaf.'zon
derlinge titel/s aan dezelve: 
De Rernni van den grootèn 
Koning JJ&WS, Amsterdam, 
1667, in 12»mo; De ware 
Duivelbezwering of het'eèni-
ge middel om den duivel uit 
de Christen-wereld 'té'ver- ' 
dryven, Amsterdam, 1667, 
in 12.HI0; — Het koninklijk 
gezang van den Koning JE- " 
sus CtrnrsTvs, Amsterdam, 'i 
1670, in 12,mo; _ De hei- ' 
Uge tientallen, Amsterdam, 
"1671, in S.vo; ~ HetRyk 
van den heiligen Geest, Am
sterdam, 1671, in 12 «'o;— il 
Verhandeling over het IK, 
of verzaking van ZICÏÏZEZ-
TB>r enz. enz» De leerlin
gen van dezen vromen licht
mis werden Cabadisten ge
naamd : men verzekert, dat 
<sr nog voor korten tijd in 
het land van Kleef sm be

stonden '; maar het is onze
k e r , of -er tegenwoordig 
iiog gevonden worden. » De
ze sek te , zegt een latere 
schrijver, had slechtsèenigé 
grondbeginsels der weder-
dpopsrs bij die der Calvinis. 
ten gevoegd, en de gewaan
de geestelijke natuur* waar» 
óp ZIJ zich beroemde, was-
dezelfde als die der Piëtis
ten en Hernhutters. Dé taat 
dergodsvrucht, zoo krachtvol 
en treffend ift de grondbe
ginselen der Catholijke kerk , 
heeft geen zin meer en schijnt 
bngcrijtndy'zóodra dèzelve'bij 
de keiiersche sekten'verplant 
' i s , dezelve gelijkt naar die-
planten, w e l k e in éefien-
vrèeltsden grond niet kunnen' 
tieren.'* (Zie IMRRAÏ;, KEM*-
PIS, PASCAI.)*" * " " : ' : 

LABAN , zooir Van BATHUè'&. 
en kleinzoon van NACHÖR ,. 
was de zoon van LiAenJïA» 
CHÉL-, die hij beide aan J A -
KOB ten huwel|jk gaf, on* 
hem voor de veertiéhjarige 
dienst te beloonen, die hij 
hem bewezen had. Wijl L A -
BAN zag, dat zijne goederen 
voorspoedig waren j onder de 
handen van JAKOB, wilde hij 
hem uit gierigheid nog lan
ger in zijne dienst honden; 
maar JAKOB verliet zijnen 
schoon-vader, zonder hen» 
iets te zeggen. Deze liep 
hem gedurende zeven jarel» 
n a , met oogmerk om hem 
te mishandelen , en vervol
gens zijne goederen, zijn« 
zonen en dochters weder ma» 
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de te neinen. Maar God ver
scheen hein in den droom 
en verbood hem eenig leed 
aan JAKOB te doen. ' Nadat 
hij hém in het gebergte van 
Galaiid had ingehaald, droe
gen zij gezamenlijk offers 
op',•!en verzoenden zich met 
elkander* LAIÏAN vraagde 
Slechts aan zijnen schoon
zoon de huisgoden terug, 
welke hij hem beschuldigde 
van hem ontroofd te hebben. 
JAKOB , die van dezen dief
stal onbewust was ,"-'. stond 
hém-tóe, om al zijne goede
ren" te onderzoeken. RACBEI. 
die op dese afgodéngezëten 
Was ,'• verschoonde < zich '\ door 
het voorwenden eenérönge*? 
steldheid ,• .- van op te staan, 
én fcwam daardoor de terug
gave aan haren vader voor 
van een voorwerp van bijge
loof en valséhe godendienst. 
Zij scheidden weltevreden van , 
elkander,- in het jaar 1739 
vóór JVC. Men is van ge-
Voelen , dat LABAN zich in 
het vervolg naar het voar-
heeld van zijnen schoon-zoon 
«n zijne dochters, uitslui
tend, aan de aanbidding van 
den waren <3od verbond. 

LABARRE. •-* Zie BAUHE 

LABAT (JOANNBS BAFTISTA) , 
een Parijsche dominikaner, 
•in 1663 geboren, was éérst 
hoogleeraar in de wijsbegeer
te te Nancy, en werd in 
1693 naar Amerika gezonden. 
Hij bestuurde er met roem 

de pastorie van Maüoubat 
en.''bezocht als 'overste'-der 
missjën zijner orde de~ge-
heelë Keten, der Fransche, 
Engelsche én ööllandsche 
Aniilliscfie èilafiden, van 
Grenada tot SinUÈomitigai. 
Nadat de Eègelschen inl?Q3 
Guadalottpe, waar hij zich 
bevond, waren 'konten aan
tasten , gaf pater LABAT be
wijzen van eehen. grootêh 
moed, '.'en..-, droeg door zijne 
wijze raadgevingen, veel tot 
de verdediging der Volkplan
ting bij. In 1706 door Span

je in Frankrijk teruggeko
men zijnde j ; begaf hij zich 
haar Rome, om er voor de 
belangen der Aiitillische mis
sie te waken. Na zich 10 
jaren in Italië te hébben op
gehouden , overleed hij te 
Parijs den 6 Januarij 1738» 
in het klooster zijner orde. 
Men heeft van hem: \.°Nou
veau Voyagé etc. {Nieuwe 
Reize naar de eilanden van 
Amerika mz.), Parijs* 1722, 
6 dl.n in 12.mo; 'sGfaven* 
Mge\ 1724, 6dl.Bihï2mo, 
of 1738, 2 dl.w in 4A° 5 '-Pa-
rijs ,1742, 8 AU in 12.mo. 
«Dit bevallig en leerzaam 
werk, is (zegt de abt FON-
TAINES), met eene vrijheid 
geschreven, die den lezer 
verheugt. Men vindt er 
nuttige zaken in, die met 
vrij koddige geschiedkundige 
trekken doorzaaid zijn. Het 
is welligt geen goed reis
boek , maar het is een goed 
werk, om kennis der volk» 
plantingen op te doen. Al-
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les , wat de 2>>ansche kolo
niën betreft, is er zeer breed-

-vo<v-ig in behandeld. Men 
zou slechts op sommige plaat* 
sen wat meer naauwkeurig-
hpid wenscheri." Men heeft 
het kruidkundige gedeelte-
gehekeld. — 2.° Voyage etc. 
(Reizen door Spanje en Ita
lië), Parys, 1730, 8 dl.iv 
jn I2.mo., in denzeJfden vro
lijken trant geschreven als 
de voorgaande. Zijne boer-
terijen zijn echter niet altijd' 
even «eer gepast; hij neemt 
somtijds eenen hekelachtigen 
toon aan, die zijne gewone 
wijsheid en voorzigtigheid 
tegenwerkt. Dezelve zijn in 
1731 te Amsterdam-in 8 dl." 
in 12.n& herdrukt. —• Nou-
.veile- Relafion ete. {JSieuto 
verslag van het westelijke 
Afrika), 5 dl.n in 12.mo, 
volgens hem verschafte Me* 
marien zanrcengesteld, en bij 
gevolg minder geloofwaar
dig, dan zijn reisverhaal van 
Amerika. — 4.° Voyage etc. 
{Reis van den ridder DÈS 
MARCIIAIS in Guinea, de 
naburige eilanden en Cay-
enne; met kaarten en pla
ten), 1730, 4 dJ.RinI2.ino. 
men ontwikkelt hierin een 
»eer uitgebreid denkbeeld 
van den handel van dat land. 
— 5.° Relation etc\ (Ge
schiedkundig vertlag van het 
westelyA Ethiopië), 1732, 
5 a U in l2.mo. Dit uitliet 
Jatijn vertaalde verslag van 
den kapucijner 'CUTA*SI, is 
wnMwrterd door verschei
den PoMugeiwh» verhalen v a B 

de beste schrijvers» en met 
aanteekeningen, aardrijks
kundige kaarten én platen: 
verrijkt., — &.? Memories 
van den ridder jjtAnVlEïïXi 
afgevaardigde van den Aó* 
niïïg van Frankrijk bij det 
Porte+ifö&i6dl.n-in I2.m»« 
Pater LABAÏ1 heeft de Memo-r 
riê'n van ;dien reiziger over 

| Azië, Palestina, Egypte &a> 
Barbarijë; in orde gebragt. 
Naauwelijks hadden deze/ 
Memoriën h«t licht gezien * 
of er verscheen eene critiek 
derzelve,. door den. heer PE* 
TIS BE tA- CROIX-, ónder den> 
naam van eenen secretaris
van den afgezant MEHEMED* 
ËïrEE.NDrj deze critiek wordt 
op prijs gesteld; De stijl 
van al de werken van pater 
I** BAT is in het algemeen 

[ vrij vloeijend, maar eenig-
zïns wijdloopig. Men kaar 
hem- in het algemeen * alf; 
eer» der reizigers beschouw 
wen > die fiet meest het ver
trouwen des lezers waardig: 
zijn* '• 

* LAE&T (PETRBS DANIËL),. 
een benediktijner religieus» 
van de congregatie van de» 
H. MABRÜS, in I72frteSaint-
Sever, in Gasconje geboren r 
omhelsde de orde van den-
heiligen BENBDICTUS, in het 
klooster van Bdurade, te-
Toulouse, in 1742. In 1768 
prioor van Paurade gewor
den «ijndey onderscheidde 
hij uic'h door vele begaafd
heid, in deJcerkelljke con-
ferehtien, in dat diocees» 

http://dJ.RinI2.ino
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4QÖB üen neer DE BRIEN-
ISE , toenmaals aartsbisschop, 
•voorgeschreveil» en die in 
1769 te Marmoutiers plaats 
hadden ; maar een geschrift 
over de Genade, van 24 blz.n, 
in 4 tö , waarin men eenige 
reeds sedert -eene eeuw we-
;derlegde dwalingen aantrof, 
deed deze'•• «onferentiën af
breken. Nadat CÓNIAC, *•», 
1770 aan LABAT had voor
gesteld •> om zich te Parij* 
in Het klooster der Wit' 
mantels hij hem te komen 
vervoegen, om er San de 
Verzameling der fierkvërga» 
deringeh van Frankrijk te 
werken, rratn deze dit aan-
'bod aan, kwam zich in de 
hoofdstad vestigen, en asag 
«ich weldra alleen met de 
leiding van het werk der 
kerkvergaderingen belast. De 
tijden waren niet zeer gun
stig ; maar door middel«van 
menige ondersteuning, des be-
«tuurs, en van «enige in
schrijvingen, verscheen het 
1« deel in" 1789. De helft 
van het 2eWas reeds ge
drukt, toen de omwenteling 
de geestelijkheid van hare 
goederen beroofde, en LA
BAT noodzaakte van zijne on
derneming af te zien. Wei
nig exemplaren van het 1* 
deel zijn in omloop gebragt 
«en het werk van den geleer
den religieus is bijna ver
loren geraakt. Gedurende de 
omwenteling, steeds aan zij
ne pligten getrouw, leefde 
LABAT stil en onbekend te 
Saint-Denis, tot op kalmer 

tij dstip, waarop hij .ofschoon 
zeer oud y zich > aan de hei
lige bediening kon overge
ven. Hij overleed den 10 
Afml f8$3, als een' god-
vruchtigen en achtbaren ge-r 
leerde beschouwd; ttiaar die 
niet altijd van eenen zeks-
Éeri :partljgeest was vrij ge
weest. LABAT was ook groo» 
telijks van dienst aan GLÈ-
MÉNCET, in de uitgave der 
Werken van den heiligen 
QREGOMVS VAVJN'AZIAmk, 
waaryan er slechts één deel 
in het licht is verschenen, 
Hij gaf in J.785 in [hét licht: 
Bistoire etc, (Geschiedenis 
der ahdij van den heiligen, 
PötllCARPUS), in 12.1B0, en 
hielp den abt BASTIGNAC ia 
zijne werken tegen de bur
gerlijke constitutie der gees
telijkheid. Zijne geschied
kundige lofrede, is in 1803, 
naamloos, door dom BRIAE. 
in het'Jicht gegeven. 

LABAÜME. — Zie BAWMR 

LABBË {1'mi.ippüs), een 
Jès'uit," te Botirges, in J6Ü7 
geboren, onderwees met veel 
i-oem de humaniora, de wijs
begeerte en de godgeleerd
heid. H» overleed te Pan)f 
ip 1667 , als een diepzinnig 
geleerde en een zacht be
scheiden man betreurd. Fa-
ter CoMMiRE vervaardigde 
voor hem het volgende graf
schrift? 

kAHBKüshic 8'tus est:vitani, 
morwquè requin*-* 
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tyita libros illi scribere, mors-
'•'" . que '.ruit." ' ' " " ' , ' ' ' 

••O nimlum felixl cfüi patrum aii-
tiqua retractans , 

Concilia, -accessit conciliis su-
péruin,' 

0$ bezat een verbazend ge
heugen , eene zeer nitg'ë-. 
fereide geleerdheid, en ee-
men onvermoeiden ijver voor 
den arbeid. AI de jaren zijns 
lévens werden door werken 
gekenmerkt, of liever door? 
verzamelingen van- hetgene» 
wat hij uit de werken van 
ianderen getrokken, of in de 
bibliotheken opgespoord had. 
De lijst, welke men 'er van 
in het Jicht heeft gegeven, 
fcevat 64 artikels. Zijne.vqor-
naamste compilatiè'nzijn: 1.° 
De, . Byzuntïnd} história 
Scriptoribüs, 1648, in fol. 
Dit is een verslag en eene' 
catalogus, volgens chrono» 
Jogische orde, van de schrij» 
vérs der Byzantijn&che ge
schiedenis.— 2.° Nopajfi-
hliotheca majiuscriptorum, 
1657, 2 dl.n in 'fól.: eene 
compilatie van verscheiden 
nog niet gedrukte stukken* 
— 3.° BibUothecftbibliothe-
cartm , 1661,1672 en 1686» 
in fól. en Geneve, 1686, in 
4tf>, met de Biblioth, num-
paria, en ee,n Auctuarinm, 
Ï705. —4.° Concordia chro
nologica, 1670,5 dl." in'.foU 
De 4 eerste deeJen van dit 
zeer verwarde, niet zeer nut
tige , maar wel gedrukte werk, 
«fn van pater LABBB,enbet 
5e is van pater Bp.iè'T. Er 
komen intusschen zaken in 
\oor , die men vruchteloos 

elders zoude zoeken , zoo aïs 
bijv. het Ariadfie chrpnp-
logica, hetwelk- in het 1? 
deel voorkomt» Daajr dit werk 
niet dadelijk verkochtvyerd, 
zoo zond CJUMOISI» dooree-
nen geest van eigenbelang 
gedreven , onbsradeii een ge
deelte van hetzelve naar de 
komenijswinkels, hetwelk 
hetzelve tegenwoordig zeld
zaam maakt. — 5°Lechrq* 
nologiste JPrangais. ( De 
Uransche t^'drekenktlndige), 
6 dl.n in 12.™, J666, yry 
naauwkeurig, doch metwei-
nig bevalligheid geschreven. 
— 6.°' Concordia sacra et 
pj'oiuna chronologies, abor' 
be condito ad anmtm Canis-
il 1638, in 12.rao. — 7,° 
Methode etc. (Gemakkelijke 
wijze, om de gewijde en on
gewijde, hronijk te leeren), 
in 12.WO, in kunstmatige, 
doch zoo slecht gebouwde 
verzen , dat deze gemakke
lijke wijze voor iemand, die 
smaak had, zeer moeijeüjk 
zou 

worden. In het algemeen 
zijn de kunstmatige verzen, 
'een zeer slecht middel om 
te leeren ; men kan dezelve 
op zijn hoogst in het taal
kundig onderwijs aanwenden, 
maar voor geschiedkundige 
trekken zijn dezelve geens
zins gesdiikt. Degene, die 
slechts namen en jaartallen 
weet, weet niets; en deze 
jaartallen worden beter inde 
aaneenschakeling en het ge
heel der geschiedenis ge
leerd , dan in die soort van 
berijmde tooverboeken. — 
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•g.° Verscheiden schriften 
over de geschiedenisC van, 
Frankrijk, de meeste in het 
•stof begraven. — 9.° Pha-
rus Gallia antiques, 5*668 ,.,' 
in 12 mo De schrijver toont 
in hetzelve eenige dwalin
gen van, TANSON aan , maar , 
deze antwoordde yaardïglijk, 
en randde op, zijne, beurt pa-

! ter LABBE aan. - r W ; Ver-
1 scheiden anÓeTêwer-Ken over 
i &e Aardrijkskunde. — -11 •?... 

Vele schriften over, de taal-
•jkunde, de Grieksche dicht -

• kunde, onder andere, eene 
nitip un teMsTèrzameling van 

I -perscheiden, Grielische wr-
\ telwoorden .-enz. — 12.? Bh 
! llióthecd anüjanseniana, in 
! 4.to; dit i s eene lijst der 

schriften, tegen..JANSBNII'S en 
i zijne verdedigers in bet licht 
i gegeven.' — 13.° Notitia 
l dignitatum omnium imperii 
• Romani, m \ i in l ? . ™ , 
^ een, zeer nuttig werk. -— 

,14.° De Scriptotibus ecclesi-
i asticis dissertationes,f 2 d l ^ 
I in 8.vo Öit is eene kle ine , 
! nuttige, maar zeer verkorte 
i bibliotheek der kerkelijke 
I .schrijvers; men vindt er eene 

goede verhandeling in tegen 
de paussin JOANKA (zie BE-
MEMOTUS III) . — 15.° -Cen-

i ciliorum collectio maxima, 
17 d U in fol. 1672, met 
aanteekeningen. De 8 eerste 
deelen dezer verzamelingzijn 
-van pater,LABBE ,, de andere 
»van pater COSSART, zijn'or-

•i debroeder, die oordeelkun
diger , en een beter Criti-
*a* dan hij was . Men heeft 
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er «en 18e deel bijgevoegd. 
Dit is het zeldzaamste. Het- , 
zelve is onder den titel .van 
Apparalus alter, wijl het 
17e deel ook eene verzame
ling {apparaat) i s r i n t u s -
schen is dit. 18e deel niets 
anders dan de Verhandeling 
der kerkvergaderingen van , 
jAcpBATiüSi Di t Werk wordt 
zeer gezocht, niettegenstaan
de hetzelve een aantal fou- : 
ten bevat. De Jesuit HAR» 
noüiN heeft zich met een der
gelijk belast; maar men kan 
in zijn artikel zien , hoe hij " 
hetzelve ten. uitvoer bragt. 
KTICOLAAS COLETI heeft eene 
vollediger Verzameling der 
kerkvergaderingen geleverd, 
Venetië, 1722 en 1732, 25 
dl.n in fol.; en JQANNES Do-
MKHCUS MANSI heeft zeer ge
achte Bp lagen tot deze uit
gave vervaardigd, Lnccd, 
1748. — 16.° ^ e n e uitgave 
der Jaarboeken, van MMSHA-
ëL GLICAS , in het Grieksch 

; en Latijn, in foL , en eene 
van de instelling van een 
Christen koning 9 door Jo-
KAS , bisschop' van Orleaws* 
—'17'.° Eindelijk gaf fJeze 
geleerde en onvermoeideco»»» 
pilator, i n ï659 inhe t ! i ch t , 
Tableau efe. (Tafereel van 
de in het gebied der lette
ren beroemde Jesniten)* vol
gens de tijdrekenkundigeor-
de van hun overlijden: een 
dor werk, dat enkel met be
trekkin!» tot *1edagtekenin
gen ecnig nut kaa hebben. 

• • • • ' • 

LABBÊ (MARINUS), in het 
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dorp Luc hij Caen geboren, 
werd in 1678 voor de mis
sie van Cochinehina bestemd. 
In 1697 teruggeroepen, werd 
hij door paus INNOCENTIÜS 
XII. tot bisschop van Tito-
palis benoemd. Hij vervul
de gedurende 15 jaren de 
jpJigtén van apostolisch vi-
karis in Cochinehina, wer-
waarts hij was teruggekeerd, 
en overleed in Ï723. Men 
hééft van hem eenen brief 
aan paus CLEMENSXI., over 
de éerdienst der Sinezen , 
«n eene verhandeling•',. die 
zoo wel als de brief, zeke
re voorïngenomenheden , eo 
«énen eenigzins bitteren ij
ver schijnen aantekondigen. 

LABE (SEBASTUANT), den 
6 Februarij 1635, te Rikyc 
zatt ïn Bohème geboren, be
gaf zich in 1653 onder de 
Jesuiten , alwaar hij mét 
roem de schoone letteren on
derwees. Hij predikte ge
durende 15 jaren te Praags 
en was daarna 20 jaren mis
sionaris. Hij overleed te 
Etattau in 1710, na in het 
licht te hebben gegeven: Sa-
Ze* epigrammatici, waarvan 
er verscheiden uitgaven be
staan j de laatste is die van 
Praag, 1701, in 8vo. Nog 
bestaat ër van hem Geënte-
Ujke gezangen, in de Bo-
heemsche taal, zeer onder 
het volk Verspreid, en die 
veel nut hebben gesticht, 

* Ï.ABE of LABÉ (LOUISE 
******•» bijgenaamd), de 

SAPJPHÓ harèr eeuw, pok de 
schoone lyndraaister. gé-i 
naaind, wijl zij met eenen 
rijken koopman in anker- en" 
scheepstouwen gehuwd was, 
werd te' Lyon in 1526 gebo«» 
ren. Haar vader 'CHARZIV<> 
bijgenaamd LABÉ, gaf haar 
èene zeer zorgvuldige opvoe
ding, liet haarde toonkunst 
en verscheiden talen Jeeren. 
Zij ontving les in de rijkunst 
en in alle: krijgsöefeningen. 
In den ouderdom van 16 ja
ren , stond zij , bij het be
leg van Perpignan, in de ge
lederen der Fransche krijgs
lieden. Haar knjgsnaam was 
kapitein Lovs. Haar eerste 
veldtogt was niet gelukkig; 
nadat de Franschen zich ge
noodzaakt zagen, om het be
leg van Perpignanoptebre-
kcn', liet' zij het oorlogs vak 
varen, om zich aan de stu
die overteg.eveni Het was 
als toen, dat zij in den echt 
trad. Haar echtgenoot EN* 
NEMONÖ PEBRIN» d»e *n I5ö5 
kinderloos overleed, had haar 
tot zijne algemeene erfgena
me benoemd; dit testament 
schijnt het denkbeeld tegen* 
tespreken, ^hetwelk levens* 
beschrijvers ons van hare 
zeden hebben willen geven* 
Hare studeerkamer was vol 
Italiaansche, Fransche cö 
Spaansche boeken. Zij ver
vaardigde gedichten in deze 
drie talen. De schoone gees
ten harer eeuw hebben haar 
gevierd. Hare werken (<BU-
vres) werden te Lyon, in 
1555 gedrukt, en in die zelf-
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de stad, in 1762, in l2.mo 
met het; le.ven dezer zang
godin herdrukt- LOUISE CHA» 
RY overleed in de maand 
Maart 1566. •,,-

LABPAUMEM-E.—Zie BEAU-
MELLE. ^ •; 

LABEBOVERE. — Zie JM-
DOÏÈRE. . 

1-iABEI.I.E (PEiTRUS F R A N - , 

•CISCUS) , priester der con
gregatie van het Oratorium, 
den M Januari) 1760, in den 
ouderdom van 64 jaren over
leden , ïö' de schrijver va1» 
de JYécrologe etc. \Dooden-
register der appelanten, en 
opposanten van de Mille u-
nigenitus), 2 dl,» in 12.mo 
De titel van dit werk is vol
doende, om zijne gevoelens, 
de hoedanigheid en het on
derwerp van zijnen ijver te 
leeren kennen. 

HIABEO , «en banaan», die 
aan verscheiden Bomeinsche 
familiën gemeen is, en een 
ligchaamsgebrek uitdrukte, 
zoo als: sproetels (lades), of 
al te dikke lippen (ïaèia), — 
IUBEO (Q. FABIÜS LABEUS), 
eerst schatmeester of ques-
tort en in 183 vóór J . C« 
Romeinsche consul, was een 
krijgsman en een letterkun
dige. Hij behaalde eene o-
verwinning' ter zee, op de 
Candioten, en hielp, zegt 
n»cn, TERENTIÜS in zijne blij
spelen. Hij heeft zich meer 

XIII. DEEL. O 

beroemd gemaakt door zijnen 
moed, dan door zijne goede 
•trouwe .'" .*..'• 

LABEO (Clips. ANTISTWS; 
LABEÜS), voikstribuun, in 
het jaar 14,8. y.. J.. ,C., wil
de zich op den censor ME-.. 
TEI.LUS wreken, wyI, deze 
hem van de lijst der senato
ren had geschrapt. Hij ver
oordeelde hem, zonder pro
ces , om van de rots Tar-
peïa"te worden gestort, en 
zoa zijn vonnis oogenblik-
keiijk ten, uitvoer hebben 
' doen brengen, zonder een 
andere tribuun , die tusschen 
beide trad, en er zich, op 
verzoek der bloedverwanten 
van METEMUS tegen verzet
te; want niets is verschrik* 
keiijker dan een demokraat 
die van de veranderlijke en 
verachtelijke goedkeuring der 
menigte verzekerd is. Niet 
alleen bleef LABEO ongestraft, 
maar, krachtens eene nieuwe 
wet, door welke hij deed 
vast stellen, »dat de tribu-, 
nen beradende stem, in dat 
genootschap zouden hebben," 
hernam hij zjjne plaats in . 
den senaat; en opdat hem in 
zijne zegepraal niets zou te 
wenschen overblijven, sprak 
hij de verbeurdverklaring der 
goederen van METELLUS uit , 
en liet dezelve bij trom
petgeschal op de openbare 
plaats vetkoopen. Zoo zeer 
is het waar, dat in de re
publieken , ten minste in die
gene» waarin heerschzuch-

file:///Dooden
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4igen hët v̂olfc kantten be
dwingen, het geweld en het 
-despotismiis, dikwijl» ge-
duchter zijn, dan in de mo
narchie, en dat in het al
gemeen dé vrijheid slechts 

""" een ijdele naam ÏS. 

LABEO f A N T I S Ï I Ü S tt ABÈÜS), 
een kundig régtsgeleerde, 
weigerde het consulaat, hém 
doof .AUCÜSTÜ» aangeboden. 
Hij bragt zes maanden van 
heit jaar door, om mét de 
geleerden onderhandelingen 
te houden, en de zes ande
re om te schrijven. Hij Het 
verscheiden werken na , die 
verloren zijn geraakt. Zijn 
vader was een dermedeplig-
tigen geweest van den moord 
van Jüjctüs C.2ESAR, en had 
zich na den slag Van Pki~ 
lippè in het jaar 31 v. 3, 
€ . ten dood doen brengen» 

LABERIUS (ftecmns), een 
'Bomeinsch ridder, vervaar
digde met roem eenige klei-
4i e' hékél- of klnchtspelelï, , 
voor Welke jzijne spotachtige \ 
inborst hem vele begaafdheid 
schonk. Eén man van ge
boorte, die te Rome, stuk-
leen voor het tooneel vervaar
digde «onteerde zich daar
door niet , maar hij kon de-̂  
zelve niet zelf voorstellen , 
zonder zich daardoor te ont
eer en, Jtiaatrs CESAR drong 
sterk bij LABERIUS aan, om 
zelf ten tooneele te treden, 
ten einde een zijner stnk 
ken nit te voeren'. De dich 
ter verschoonde zich te ver : 

gëefs hij moest toegeven. 
-In de inleiding tot dat stuk, 
drukte LABERIUS zijne smart, 
op een e zeer eerbiedige wij
ze voor CSISAR | 'éa tevens 
op eene zeer aandoenlijke 
wijze uit; di*•••"-is-,- volgens 
RotuN een van de schoon* 
•ste stukken der oudheid: 
» Boe zou ik , «zéide hij, iets 
aan dengenen hebben kunnen' 
weigeren , aan wien zelfs 
de; goden niets geweigerd 
hebben?" -

Etettïm igsi dii nejfJite «au* ni
hil potuerunl, , 

Hominem me denegare, quis 
posset pati? ; 

Hij betreurde vervolgens zij» 
lot a ldus: 

Ërgó' Bis triceiïis ictia sine 
nota. • 

Equ«* Bomaau» lave egre»sus 
' , n » e o . • - . • • ' ; - V '• ••' '<• 
©öraura retertór uïini«s. 

Maar in het vervolg vartïfn 
stuk, droeg bij verscheiden 
hekelachtige trekken tegen 
CJESAÏC -WWV Dezèdiclatêr 
strafte er hem over, door 
den Voorrang aah PDBMÜS 
SJTRÜS, den mededinger van 
LABERKJS». te geven. Toen 
echter het stuk te«t einde 
was, gaf hij hem èenen ring, 
eveh alsof bij hem daardoor 
in den door hem verloren-... 
adel wilde hersteilen; « Welk 
middel, zégt een nieuwere 
schrijver, gebruikte NERO en 
de andere geesels vaniïóMtf, 
om hun hatelijk gezag te be
vestigen? Om het volk. te 
verslappen, en ongevoelig 
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voor zijne rampen te maken , j 
bedwelmden- die gedrogten 
hetzelve,, door de afwisse
ling en den toestel der schouw-
tooneélen; en het gezigt van 
eenen in gunst staandên 
kluchtspeler, deed hoopen 
van slagtoffers vergeten, 
Welke de wreedheid dage
lijks in het gezigt van het 
publiek opofferde. En zon
der te spreken over de dwin
gelanden en de geesels van 
het mensehelijke geslacht, 
200 hebben al de vijanden 
der vrijheid en des openba
ren regts , dit middel als het 
krachtdadigste aangewend,, 
om hunne overweldiging te 
bevestigen. Jvhivs (LESAR 
beschouwde de uitvinding, 
om Homeinsche ridders, op 
het tooneel te Juten spelen, 
als een meesterstuk van staat
kunde. In de schoone tij
den der republiek, had men 
geen denkbeeld van tooneel-
sotten t waartoe zouden de 
gebaarden en liefkozingen 
dier lieden aan de CANUIXUS-
SEN en CiNCisruTUssEN ge
diend hebben V' Nadat Lv-
BERIUS het tooneel verlaten 
h a d , ging hij eene plaats 
zoeken, in het verblijf der 
ridders; maar daar iedereen 
oordeelde, dat hij dien rang 
onwaardig was, zoo bewerk
ten ai j , dat hij geeno plaats 
meer vond. Daar CICEBO 
hem in de verlegenheid zag, 
bespotte hij hem, en , ain-
spelende op het groofe getal » 
senators, door CSBSAR #a- ü 

O o 

maakt , zeide h$ hem: Re, 
cepissem %e% nisi afigttste-
sederem. LABERIUS ant
woordde hem: Mirum-sian* 
giiste sedes, qui soles dua» 
bus tel lis iedere. Hij ver 
weet hem hierdoor j dat hij 
noch de vriend van CJESARJ 
noch van POMPEJÜS was g e 
weest ,. ofschoon hij den 
schijn had aangenomen, van 
zulks van beide te zijn. L A -
BKKIÜS overleed te Pozzuoli,, 
10 maanden na JUJMUS CM* 
SAR, in het jaar 44 vóór J.. 
C. Hij was gewoon te zeg
gen : Beneficium dando ac~-
eepit, qui digno dedit» Men-
vindt eenige fragmenten van-
hem in, het Ccrpus poeta-
rum van MAITTAIRE; £en de 
titels van 4.0 zijner klucht-
spelen in de Latijnsche Bi*» 
bliotheek van FABRÏCIUS. De-
inleiding van het s tuk , het
welk hij voor CassAn speel
de , is met eenige fragmen
ten door MACROBIUS bewaard, 
door H E N R Ï E T I E N N B , te Fa™ 
rif 8, in 1564, in 8.vo geza
menlijk in het Jicht gege«~ 
ven, en in verscheiden ver-* 
zamelingen Veterum poeta— 
rui» herdrukt}, 

LABISRTHONIE (PETROS Tiio~ 
MAS), een dominikaner, te 
Tottlon, den 7 Februarij 1708 
geboren. Hij predikte met 
roem te Parij's, voornamelijk, 
tegen de ongeloovigen» en. 
toonde veel ijver voor de-
handhaving van den regel ia 
zijne order deze i j w open-
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baarde zich in het werk» 
hetwelk hij onder dezen titel 
in het licht gaf: Exposé etc. 
(Vertoog o f er den staat en 
de verpligting .der predik' 
heeren), 1767, in'4.">enïn 
12.mo. Dé bewijzen der 
godsdienst, welke hjij met 
even, zbo vele schranderheid 
als bondigheid, op den kan
sel ontwikkeld bad, zijnöp* 
geteekend in de pêfense etc, 
( Verdediging der Christelij
ke Godsdienst tegen de:on» 
geloovigen, Joden, enz.), 
1779, 3 dl.n in I2.mo, Nog 
heeft men van hem Relation 
etc. {Verslag van de bekée-
ring en het overlijden van 
den heer BOUQUER), 1784, 
en in ,1SÏI herdrukt. De 
bezwaren en twijfelingen des 
ongeloovigen worden in dit 
werk zeer wel uit den weg 
geruimd. (Zie BOUGÜER). 
Pater LABÉBTHONÏE overleed 
in 1774. •- ; ' : 

LABIENUS (TITUS), een ge
schiedschrijver en redenaar 
ten tijde van AUGUSTUS , Was 
tribuun in bet jaar 63 voor 
JF. C., gedurende het con
sulaat van CICERO. SÜETO-
NÏÜS spreekt over hem , in 
het heven van CAMGVZA. 
SENEK.A maakt- er melding 
van in de voorrede van het 
5.e boek der Wederleggende 
schriften, Men gelooft niet, 
dat hij dezelfde LABIENUS i s , 
de luitenant van CESAR in 
GaUië, die later de zijde 
yan POMPEJÜS koos, en 'die 
in Spanje gedood werd, zoo 

als men zulk» in de Cotii» 
nientariën van CJESAR> en 
in het Vervolg van HlRTf-
ïr$ ziet* Hij bad zich onder 
CassAR, door een aantal stou
te en gelukkige heldendaden 
onderscheiden ,-imaar hij had 
niet hetzelfde geluk onder 
POMPEJÜS. De graaf van 
TURPÏN-CRISS& spreekt,, in 
zijne Aanteeheningen pp de 

: Commentariën van G^ESAR, 
' aldus over deze omwenteling 

in de militaire werkzaamhe
den van LABIENÜS: « Waar-

F om, zegt hij, toonde zich 
LABIENUS in den burgeroor-;. 
log, zoo verschillend va» 
hetgéne bij in Gtalliê^ ge
schenen had? Dit is het lot 
van degene, die vandèèëne 
partij tot de andere overgaan* 
De oude en nieuwere geschie
denis levert er duizenden 
voorbeelden van» De afval* 
ligheid is niet alleen een© 
vlak in den roem,.; maar bij
na altijd maakt zij daaren
boven de gelukkigste hoeda
nigheden en de schOonste^ta-
lentett vruch teloos." Men 
moet echter bekennen, dat, 
daar de zaak van JPOMPEJÜS, 
die der republiek en'des7 va
derlands wasr, het der af
valligheid van LABIENUS aan 
geene regt vaardigen de rede
nen phtbreekt. " 

LABkETTERIE» — Zie Bï.ET-
TERIE. 

LABOISSJERE. — Zie Boist-
SIERE 
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, LABQUREUR (JOANNESXE), 
een geschiedschrijver» te 
Montmoréncy, hij Parij's* 
in 1623 geboren, deed reeds 
in den ouderdom* van 19 jfi» 
rende drukpers zweeten. Hij 
was in 1644, in hoedanig* 
heid van; dienstdoend edel-
nianaan het hof, ,toen hij, 
verkozen werd, om den maar, 
schalk:, <lé GUEBRIANT,. op 
zijn gezantschap naar Polen 
te vergezellen, werwaarts. 
deze zich begaf ter begelei
ding van MARIA VAN GÖNZA-* 
GA, die aan W&ADISLAW VII, 
nitgehuwd was», in Frank? 
tijk teruggekeerd, omhelsde 
hij 'den geestelijken staat', 
verkreeg de priory van JUh-
vigné•.,;; 4en post van aal* 
moezenier, des konings, ett 
werd hij tot cpmmand euf. der 
orde van dep heiligen MÏCHAT 
ê'i, benoemd. Deze in 1675 
overleden geleerde > is door 
verscheiden werken bekend: 
1.° Recueït etc. (Verzame
ling dër praalgraven, van 
beroemde personen i welke, 
in de kerk der CelestyMli 
van Parijs gevonden worden)* 
1642;, in fbl. <— 2.°B,elation 
etc.(Reisverhaal der ho« 
ningin van Polen en verslag 
van, de terugkomst vanden 
tfiaarschalk de GvÉwtAUT)* 
Parijs ,; 1647 , in fol.; meer 
nnauwkeurig dan sierlijk. — 
3.° Eenè goede Uitgave de* 
Memoriën vap MÏCHAEI. DB 
GASTEMMJ ,, 2 dl." in fol.» 

O 

| met geschiedkundige Com4 
mentariën, zeer nuttig t'óti 
goed verstand van verschei-:, 
den punten der geschiedenis; 
van Frankrijk. •;-*• A.° -Öë-l 
schiedenis van kening KAÏ 
HM& 'Vl'ii «ik het Latijn in; 

[het Fransen vertaald'•+.2 dl." 
in fol.., 1663% door de gek 
leefden op prijs gesteld. •**• 
5.° Traite' etc. [Verhandel 
ling over den oorsprong der. 
geslaóh(wapenen) * 1684, in 
4.to; Men vindt er zeldza-^ 
me en belangrijke zaken; in..?' 
—; 6«°' ffistoirè etc'. {0e* 
schiedenis van het pair.sóhap) 
8 handschriften, die in. de 
bibliotheek des konings be« 
waard worden. Het platte 
dichtstuk van KAREI, den 
Groote, 1664, in &.v% ï& 
niet van hem, maat vanzy* 
nen, broeder. I^ODEWIJK , itt 
1679 overleden, die den Pari 
nassus in de zeventiende 
eeuw met zijne voortbreng
selen overstroomde. [JOAN
NES, w; LABQUREUR is de uit
gever geweest van de beide 
laatste deelèn der Memoriën 
van SULLY},' 

LABOUREÜR, (D. CLAUDIUS 
£E) , in 1601 geboren, was 
proost der abdij van het ei
land Barbe. Hij was ge
noodzaakt, oni afstand te 
doen vah dat beneficie, ten 
einde zich aan de- gevoelig
heid van het kapittel van 
Jjyon te onttrekken, waar
over hij op eenen niet zeer 
gematigden toon had gesprp-

o 3 
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ken, terwijl hij aan den aarts
bisschop zijne Aanlëehenin* 
gen op en Verbeteringen van 
den brevier van dat diocees, 
1643, in S,vo aan bood. Men 
hfeeft van hem Masuresete. 
{Bouwvallen der abdij van 
het eiland Barle les Lyons), 
2 dl.n in 4.w, 1681; een 
werk vél geleerdheid; het 
bevat eene geschiedenis der 
abdij, waarvan hi) proost 
was geweest, tlêt juiste 
tijdstip van gijnen dood is 
onbekend; het schijnt ech« 
ter , dat hij in 1682 nog leefde. 

LABOUBME.-;<— Zie BOUR« 
Ï A É ; • ; : • ' . • • • • " > : 

LABBE (de Eerwaardige 
BENEDICIUSJOZEF) , te AmeU 
ie», in het diocees vmBou-
logne*Sur-I!Her, in 1748 ge
boren , onderscheidde zich 
reeds in zijne kindschheid,: 
door zijne godsvrucht en de 
onschuld zijner zeden. Dóór 
den staat zijner gezondheid 
genoodzaakt, om de karthui-
aers, later dé abdij van Sept-
Fonds, alwaar hij besloten 
had» om zich aan den Heer 
toe te wijden, te verlaten, 
begaf hij zich naar Rome, 
leefde aldaar in armoede en 
ïn de uitoefening der chris
telijke deugden, en overleed 
er den 17 April 1783, in 
den geur van heiligheid. De 
eerwaardige LABRE leefde 
enkel yan aalmoezen. Ziek 
geworden zijnde, nam eer» 
arme vleeschhouwer van jRo. 
»*« hem m *$ n huis op; hij 

| wilde hem een bed geven, 
maar JOZEF wees zulks van 
de hand, en verkoos liever 
op stroo, onder een" trap te 
liggeni Het is aldaar, dat 
hij stierf: de kardinaal-stad
houder COLÖNNA, door de 
geestelijkheid verzeld, kwamr 
hem van die plaats wegha
len. Bij een besluit van dé 
congregatie der kerkgebrui
ken, werd hem de naam vatt 
Eerwaardige toegekend. Zijn* 
Leven, door ALEGUNI, in 
het Italiaansch beschreven, 
is in het Fransch vertaal?. 
Luik, • 1784, kl- >*n Ï2."*0. 
Kort daarna heeft men ge* 
drukt eene Verzameling der 
wonderen, aan zijn graf 
voorgevallen, Parijs en 
Luik, 1784, en een ander 
Leven, door MARCONI, zij
nen biechtvader. ïn een 
mandement van den bisschop 
van Baülogne, den 3 Julij 
1783 uitgevaardigd, vindt 
men eene zeer schöone ïöf* 
rede van BÉNEDICTUS JOZEF 
LABRE, in dat diocees ge
borene « Ofschoon zijn üi« 
terlijk verachtelijk scheen te 
zijn, voor de oogen des vlee-
sêhes, niets dan walgelijks 
en afschuwelijks scheen te 
hebben; zoo 'hadden echter 
zijne blekende godsvrucht, 
zijne diepe ^ ootmoédigheid, 
zijne.voor dé armoede even 
zoo groote als voor de armen, 
met welke hij de aalmoezen 
deelde, die hij, zonder de
zelve gevraagd te hebben, 
ontvangen had, edelmoedige 
liefde, hem de welwillend-
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heid ca den eerbied van al 
de echte waardeerders zijner 
uitmuntende deugden, en 
vooral van zijnen aanhouden-
den ijver in het gebed ver
worven , welke laatste deugd, 
die gij, o valschewijzen on
zer eeuw! zoo zeer verach
telijk zoekt te maken en te 
vernietigen, als zijnde slechte 
het verachtelijke deel der 
voor de maatschappij nutte-
looze personen, echter niet 
genoeg kan verheven, ge
prezen en beschermd wor
den , wijl, volgens eene god^ 
spraak {Multem valet depte' 
catiojusti assiduiu JAC. V, 
16), waartegen de listige re
deneringen der menschelijke 
Wijsheid slechts ijdele en ber-
goochelende spicsvinnighe» 
den stellen, zij veel vermag 
bij den oppersten Meester 
der tijden, der harten en der 
gebeurtenissen." Achter dit 
mandement leest men de 
Fransche vertaling van het 
latijnsche opschrift, met 
goedkeuring van den heili
gen stoel , in de doodkist 
van BENEDICTUS JOZISF LA'BRE 
geplaatst, en twee brieven aan 
den bisschop van Boulögtte 
gerigt, door den heer Fos-
TAINE, te Rome, met de za
ken der congregatie van dé 
missie, van welke hij lid is» 
belast. Deze brieven bevat
ten even zoo stichtelijke als 
belangrijke bijzonderheden,. 
De wonderen, die aan zijn 
graf plaats hadden, gaven 
aanleiding tot de bekeering 
van den heer TIWTER , pro

testantse}] predikant ts Bot
ton. Men zie het Verslag 
(Retation) van 'den Neophyt 
zelven, Luik, 1788, iri 12.™» 
en Jonrn, frist, et liilér.9 
1 Febr. 1789, bladz. 161. 

LtABROSSE. — ZieANGEDB 
8>T. JOSKPH. 

* LABKO0SSE(CLOTILOE Su-
ZANNA COURCELLES DE) , die 
men • de Fransche KaüBB-
NEB (zie dat artikel) zou 
kunnen noemen, werd den 
8 Mei' 1747, te Vauxin,m 
Perigofd, uit eene fatsoen
lijke familie geboren,; en gaf 
zich reeds in hare vroegste-
jeugd met al de opgewon
denheid der vurigste ver
beeldingskracht aan geheim
zinnige oefeningen over. Uit 
vreeze van- voor de bekorin
gen der menschelijke zwak
heid te bezwijken, onder
wierp zy haar ligchaain aan 
de wreedste folteringen. Op-
den rug gelegen , bragt zij 
geheele dagen' door met de 
beschouwing des Hemels, en 
om spoediger tot denzelven. 
op te klimmen, beproefde 
zij ïn den ouderdom van 9 
jaren* om 'door het inzwet* 
gen van spinnen, zich te 
vergeven. Deze soort vaa: 

dwaasheid nam dagelijks toe. 
Daar zij er zeer blozend uit
zag, legde de jonge LA-
BROUSSE, des nachts onge* 
bluschte kalk op haar aan» 
gezigt, zich vleijende j van 
zoo doende rimpels en lik-
teekens op hetzelve te doen 
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verschenen j maar (volgens 
haar levensbeschrijver) had 
üit, middel geen uitwerksel, 
ja,, was zelfs niet in staat, 
«m hare blozende kleur, te 
doen verdwijnen. Zij vond 
alstoen eene andere soort van 
kweltuig uit,.en vulde, niet 
alleen haar bed, maar ook 
hare schoenen met keisteen
tjes , «co dat ZIJ geene schre
de kon doen, zonder de he
vigste smart te gevoelen. Zij 
was van natuur op lekker 
eten gesteld; doch om hare-
zinnelijkheid te,beteugelen, 
had zij, altijd in haren zak 
een peperhuisje vol asch met 
gal en roet doormengd, en 
wanneer zij aan tafel was, 
strooide zij hiervan over de 
spijzen, die haar het sma
kelijkste toeschenen. Daar
enboven droeg CtomDE al
tijd bij zich een fleschje, 
waarin water, met ossengal 
gemengd; aan dit fleschje 
rook zij dikwijls en dronk 
er zelfs,uit, hetwelk haar 
den hals geheel ontstak, en 
eene verdooving in hare stem 
te weeg bragt. Voor het 
ovenge, zegt dezelfde schrij
ver , bleef hare gezondheid 
steeds ongekrenkt, Nadat 
zij het gewaad der religieu
zen van den derden regel 
van den H. FRANCISCUS had 
aanvaard,werd hare verbeel
dingskracht,, door de over. 
weging, het vasten en de 
eenzaamheid, nog meer on 

k*«yk mgevmgen teontvan. 
gen, en achtte zich bestemd, I 

| om de wereld te doorkrui. 
sen, ten einde de ketters 
en zondaren te bekeeren. Zij 
deelde zulks aan hare over
sten mede, en verzekerde 
dezelve, dat zij daartoe in 
verrukkende openbaringen, 
van God zeiven de zending 
had ontvangen. Intusschen 
hare oversten waren voorzig-
tig genoeg, om zich tegen 
dit ontwerp te verzetten. 
Daar zij niet wist , wat be
ter te doen, zoo schreef zij 
haar Leven, en onderwierp 

; dit werk aan den. heer DE 
FLAMAREAUX, bisschop van 
Perigueux r die er niettVeel, 

, acht op scheen te slaan. Avr* 
ders echter dacht er de pri-
oor van het Karthnizerkloas» 
ter van Vauclair, dom HEAE, 
over: na dit geschrift, het
welk het toeval hem in 1759, 
in handen;,deed vallen, ge
lezen te hebben, werd hij 
een opgetogen bewonderaar 
van mejufvrouw LABBOÜSSE» 
en haastte zich om met haar 
in briefwisseling te treden. 
Het is aan dezen,religieus, 
dat zij , hare eerste bekend
heid als ingegevene en pro-
fetes te danken heeft. Hij 
verzekerde eenigen tijd daar
na , dat x\) hem voorzegd* 
had ,. dat hij lid eener nati». 
onale vergadering zoude wor-, 
den en dat zij evenzeer de 
Fransche omwenteling voor
zegd had. Toen deze los
barstte, vond mejufvromV 
LABROUSSE eenen anderen-
bewonderaar in den heer 
PONTARD , constitutionele» 
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BÏsècnopvan J&órdbgnei Hij 
beriep mejufvrouwLABBous-
SÈ t naar Pary's ^ alwaar haar 
titel van profetés , en 'hare 
predtkatiën nuttig konden 
afijn , om de grondbeginselen 
van den dag te bevestigen. 
Nadat de kloosters, tot groo-
te vreugde Van mêjufvroüw 
liABROusséj die een e groote 
rol in de wereld wénschte 
te spelen, vernietigd Waren, 
begaf zij zich, óp uitnoodi-
ging van den heer PONTARD, 
naar Party's, en 'ging bij 
eene aanzienlijke dame, dé 
hertogin DÉ H . . . «logeren. 
Mêjufvroüw IABRÖÜSSE be
gon hare zending té" vervul
len', door te gunfcté van de 
constitutie dér geestelijkheid 
tégen het hof van Rome, te 
prediken en te profeteren, 
en had zich weldra onder 
de ligtgeloovigeh en specu
lanten eëne partij gevormdj~ 
de bisschop FAÜCHET behoor
de onder de laatsten ; maar 
ïcwam. weldra van zijne dwa
ling terug. Omtrent den» 
zelfden tijd verscheen er in 
hét licht:' Recueil etc. (Ver
zameling der voorzeggingen 
van mejufvrouto LAJBROVSSE) 
ten koste derzelfde dame, 
(de hertogin DE B . . • •) ge
drukt, 2 dl." in $.vo Te
gelijkertijd zeide de bisschop 
PONTARD in zijne schrif
ten. . . . » Het is in de me-
morien van mejufvrouw LA
BROUSSE, dat men de gods
dienst moet leeren kennen; 
niet die godsdienst, welke II 
de ondeugden deroudö gees- " 

telijkheid zoo vërstchiHehtï 
van haren oorsprong hebben 
gemaakt, maar dié zuivere 
nitvloeijing des hemelscbén. 
lichts." HEDE , zoo als m ê 
jufvroüw LABROUSSE' zulks 
voorzegd had, lid der con
stituerende vergadering ge
worden , sprak ïn dezelve-
ten gunste der profetés ï 
doch, ondanks al zfjne lof
spraken, wilde men hem niet 
liooren. In haar land terug: 
gekeerd , bedacht LABROUSSE. 
eétt groot ontwerp: zij wilde 
zich namelijk naar Rome be
geven, om den kardinalen? 
en zelfs dein Paus, gelijk
heid, vrijheid en broeder
schap voor te prediken. Daar
enboven moest zij den hei
ligen Vader bewegen, om? 
afstand te doen van zijne 
tijdelijke magt. Mejufvrouw 
LABROUSSE ondernam dus de
ze reis , op welke zij lang* 
de openbare wégen, in de 
steden , dorpen , clubsen en 
kerken predikte; terwijl zij 
al hare redevoeringen begon 
mét het Jakobijnsche formu
lier: Broeders en Vrienden 
enz. Zij kWanV in Augus
tus 1792 te Bologna, et) kon 
geene plaats kiezen, waar 
het volk minder ligtgeloovig 
en meer tot scherts genegen 
was. LABROUSSE beproefde 
er hare predikatienj men 
beantwoordde dezelve mét 
bittere spotternijen. De kar * 
dinaal-Iegaat maakte een ein
de aan deze comedie, door 
de geïnspireerde Weg te ja
gen, die zich naar Viterè» 
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begaf," alwaar de bevelen 
reeds aangekomen waren, 
orn haar. in hechtenis te ne-
.men. en naar Rome te ver
voeren. Hetzij dat men deze 
bevelen had in den wind ge
slagen, of dat zij dezelve 
had weten te ontduiken, me-
jufvrouw LABROUSSE, kwam 
zonder hinderpaal in de 
hoofdstad, der Christen-we
reld aan, alwaar de,nieuwe 
grondbeginselen reeds waren' 
doorgedrongen, en aanlei
ding tot een.ige geheime club-
sen gegeven hadden. De 
profetes sprak er redevoe
ringen , en tegen den' Paus 
en tegen de geheele niet 
heëedigde geestelijkheid uit.. 
Zij had haren predikstoel, 
op eene der ruimste pleinen 
van Rome , namelijk dat van 
Navona, gillen oprigfen > 
alwaar de geringe volksklas* 
se , zich meestal ophoudt; 
doch men maakte zich van 
haar meester, en zij werd 
in het kasteel Sint-Angeto 
opgesloten. Een andere (ge
waande) visionaris, doch van 
eene verschillende soort, zat 
aldaar, sedert het jaar 1789 
ook gevangen; deze was de 
beruchte BALSAMO, , bijge
naamd CAGWOSTRO (zie CA-
GMOSTRO). Mejufvrouw LA
BROUSSE beweerde goddelijke 
verschijnselen te hebben ge
had , en CAGMOSTRO had uit
gestrooid, dat bij in regt-
streeksche gemeenschap met 
den duivel stond; vond de 
eerste Hgtgeloovige perso
nen, ook de tweede had tal

rijke voorstanders, zelf»on
der de .verlichte klassen.... 
Welk een voorbeeld ter ver
nedering van de menschelij-
ke trotschheid 1. • . . Intus-
schen werd mejufvrouw LA
BROUSSE in.hare gevangenis-
beter behandeld, dan de Si-
ciliaansche kwakzalver. De 
laatste kwijnde 'weg in een 
ge van gen hok , waarin hij in 
1795 overleed , en de Fran-
sche profetes, bewoonde eene 
van alle gemakken voorzie» 
ne kamer , alwaar men haas 
had toegestaan, om eene meid 
te houden» Hare gevangen
schap had een levendig leed* 

, wezen veroorzaakt aan den-
• heer PONTARD, die haar hoe-

langer zoo meer was toege
daan geworden. Geen twij
fel dus » dat hij alle moge-
lijke middelen in het werk 
stelde, om het voorwerp van. 
zijnen diepen eerbied te be
vrijden. Eindelijk vraagde 
het directorium, in 176ö» 
aan het hof van Rome, het 
in vrijheid stellen van me
vrouw LABJSOUSSE , hetwelk 
óogenblükelijk werd toege
staan : maar zij wilde hare 
gevangenis niet verlaten, 
terwijl zg aanvoerde, dat 
door in dezelve te blijven, 
zij aan eene hemelsche sfa-
spraali gehoorzaam de. Twee 
jaren later, toen de Fran« 
sche troepen zich meester 
maakte van U<>nie, veran
derde zij echter van gevoe
len. Mejufvrouw LABROUSSE 
kwam weder te Parijs; m 
daar zij zich de noodlottige 
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gévolgeij harer predikatien 
te binnen bragt, en minder 
moed bezat, dan Mevrouw 
KRÜBENER , veroordeelde zij 
«ich tot een afgezonderd le
ven ; zij beschouwde zich 
echter altijd als geïnspireerd, 
en, zeide, dat de Engelen 
haar eenen troon in den He
mel hadden bereid. In hare 
afzondering had zij dé vol* 
doening, van zich dóór één 
fcleija getal getrouw* vrien
den omringd te zien, aan 
het hoofd van Welke de heer 
ifoNTARB was,; d i é . gedu 
rende de gevangenschap der 
profetes, had in het licht 
gegeyen: Recueil etc. (Ver~ 
zameling 4er werken van de 
beroemde mejufvrouto hA-
snoussÉ), Bordeaux, 1797, 
1 d.1 in S .vóBy haar leven 
verscheen nog een ander 
Werk ïn het Italiaaasch, in 
het licht, getiteld : Disdor* 
*ï etc. (Redevoeringen der 
burgere» 'COUBCÉLLBS - LA* 
SBROVSSJB)! niet den Frari-
scheri tekst, Moée., 1798, 
in 8«vo. In hare afzondering 
schreef zij geheimzinnige 
Werken, vervaardigde com-
flientariën op den Bijbel* én 
vooral op het Boek der Open* \ 

baring» Mejufvrouw 'JUk*-
BROÜSSE behield tot aan ha
ren dood, in 1821 voorge
vallen ', hare verbindèenissen 
niet den heer PoNTARDi,rZij 
had haren ouden vriend ;tot; 
uitvoerder van haren uiter
sten wil benoemd, en hem 
daarvoor 3,000 Franken toe
gekend , welke hem door de, 
bloedverwanten der overle* 
dene betwist zijn; hetwelk 
aanleiding heeft gegeven tot 
een proces voor de regtban-
keh, en tot eene memorie 
van den heer JPONTAKUJ waar» 
in hij zich over de ondank
baarheid der' familie ï*A-
ERoussE beklaagt. Wat ver» 
der de schriften- dezer ge
waande opgetogene betreft, 
zoo kunnen wij alleen zeg
gen , dat het slechts droo-
irt'èn' eetier «verdrevene ver
beeldingskracht zijn, dat de
zelve hevige uitvaringen ,te« 
gen het hof van Rome,pro* 

fetïè'n, geestverrukkingen , 
HemelscAé mistten enz. be* 
vatten, aan welke men geen 
geloof kan slaan, zonder even 
zulke krankzinnige hersenen 
te hebben, als de schrijfster. 

IUBRUYÈRE.—Zie BRUÏÈRE, 

EINDE VAN HET DERTIENDE DEEI . 
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