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VOORWOORD. 

» Zoo opene dit eerste Deel voor ons Nederlanders,' 
de uitgestrekte galerij, waarin beurtelings alle beroemde en 
beruchte personen en hunne voortbrengselen, op de schaal 
der regivaardigheid gewogen, en volgens de onveranderlijke 
grondbeginselen van de godsdienst beoordeeld worden" — 
Dus sprak ik vóór twintig jaren in mijne Voorrede tot 
het eerste Deel van dit Woordenboek, en me$ opene in 
besluite en eerste in laatste te veranderen, kan ik de
zelfde woorden bezigen, bij het in het licht verschijnen 
van dit laatste gedeelte dezes 'veel omvattenden werks, eens 
tverks, waarvan het nut der beoefening voor eiken stand in 
de maatschappij onbetwistbaar is; trouwens eene Algemeene 
Biographie, volgens de vereisehte beginselen zamengesfeld, 
is niets minder dan de geschiedenis van het menschelijke 
geslacht: da menschïteid omvat zich in de beroemde per-
nomn, welke zij voortbrengt," de massars gevoelen, den-
ken, handelen enkd door de ingeving en onder de leiding 
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der uitstekende individu's, die haar voorstellen. En welk 
element vindt men in de geschiedenis, dat in eene Alge-

"meene Biographie niet wordt aangetroffen? Zijn niet de 
godsdienst en de zeden, de staat- 'en de krijgskunde, de 
wetenschap en.de kunst$ de handel en de nijverheid, met één 
woord, is niet alles wat het leven der volken uitmaakt, ten 
naamvste met het leven der beroemde mannen verbonden? —< 

Bij al deze aanbevelende, eigenschappen, welke het 
Geschiedkundig Woordenboek van DE FELLER, in ruime 
mate in zich vereenigt, ben ik er echter verre af, van te 
willen beweren, dat hetzelve vrij van gebreken is, dat er 
zelfs geene onnaauwkeurigheden of anachronismen in zou
den voorkomen; wélligt dat dezelve aan niemand beter be
kend, zijn dan aan mij. Welke pogingen men ook in liet 
werk stelle, en welke voorzorg men ook neme om in het 
bezit van echte en geloofwaardige levensschetsen te komen, 
en niet dan uit zuivere bronnen te putten, is men niettemin 
soms de speelbal van verschalking; ofschoon de tijdige 
ontdekking daarvan zulks veelal onschadelijk maakte, en 
de bedoelde leemten alzoo zeer zeldzaam zijn. 

Eem tweede onvolledigheid, die alle dergelijke wer
ken, en dus ook het onderhavige, onvermijdelijk moet 
aankleven,, is in het ruime iijdverloop te zoeken, dat tot 
de bewerking deszelven is noodig geweest. Van het beginsel 
uitgaande, om van geene nog levende personen de Biographie 
in deze verzameling op te nemen, zoo kan het niet anders, 
of in een tijdverloop van twintig jaren, opent zich het graf 
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meermalen) om beroemde of beruchte mannen of vrouwen 
intezwelgen, wier leven, wegens de alphabetische orde des 
werks, in hetzelve niet meer kon opgenomen worden. 

De verbetering en aanwijzing der eerstgenoemde ge
breken en de aanvulling dier gapingen zullen den inhoud 
uitmaken van een Supplement of Bijvoegsel op dit werk, 
in denzelfden vorm en bij in achtneming der zelfde begin
selen door mij te bewerken, ivelk Supplement tevens, in 
zeker opzigt, als een Biograpbiscb Woordenboek van be
roemde of beduchte tijdgenooten zal kunnen beschomvd 
worden. Niet alleen dat de talrijke sedert een aantal jaren 
door mij te dien einde verzamelde bomvstoffen, deze taak 
zeer zullen verligten, coïneideert met deze onderneming, 
eene zeer gelukkige omstandigheid, hierin bestaande, dat 
men sedert het vorige jaar is begonnen, eene geheel nieuwe, 
herziene en tot op het tegenwoordige tijdstip voortgezette 
uitgave van DE FELLER'S Woordenboek, in hét Fransch 
in het licht te geven; behalve dat de beroemde namen van 
Cu. WEISS, en van den abbé BUSSON, die zich met het 
opzigt over dezelve hebben belast, reeds genoegzame aan
beveling voor deze uitgave aanbieden, bewijzen daarenboven 
de reeds in het licht verschenen, deelen derzelve, op eene 
voldoende wijze, dat men niet te veel beloofd heeft, en dat 

• liet aangeduide getal van meer dan duizend nieuwe artikels 
verre overtroffen zal worden. Deze uitgave verdringt alsnu 
hare hoogst gebrekkige voorgangster van 1832—1834, 
welke men, bij gemis van betere, nog steeds ten leiddraad 



YIII YOORWOORR 

heeft moeten nemen, en waarvan vooral de fautive spelling 
zoo veler] eigennamen der Nederdnitsche bewerking vele 
tnoeijdzjJtheden heeft in den weg gelegd. 

Zoo besluite dan deze aflevering een werk, aan welks 
bearbeiding ik e&n aanmerkelijk tijdperk • mijns levens heb 
toegewijd,'} onder mijne innige dankbetuiging aan die waar
dige mannen, welke mij door hunne inlichtingen, teregt-
wijzingenen bijdragen, zoo bereidwillig zijn behulpzaam 
geweest; aan de respectieve inteekenaars, voor hun — bij 
de vertraging van uitgave zoo vaak op de proef gesteld — 
geduld, en vooral aan den goeden God, dien het behaagde 
mijn leven zoo lang te rekken, en mij krachten te verke
nen, om een gebouto te voltooijen, waarvan ik vóór ruim 
20 jaren de eerste grondslagen legde. Zijn zegen achter-
volge dit werk, doe het gedijen en bij velen nut stichten-
Heil dan 

* • . • • ' ' 

Zevenaar, November 1848. 
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+ . • TT AAL (JOANKES BE) , een 
aanzienlijk burger en koopman 
te Amsterdam, was dó stichter 
van het van ouds beroemde Cla
rissen-Klooster, in gemelde stad. 
Bij brieven van 6 October 1494, 

"te Mechelm gedagteekend, had 
hij daartoe de toestemming be
komen van denRoomsch-koning, 
keizer MAXIMILIAAN I, en van den 
aartshertog PHILHTUS, welke ver
gunning in het volgende jaar 
door Paus ALEXANDER VI be
vestigd werd. Men weet hoe dit 
gewijde gesticht later tot een 
mannen-rasphuis en toteene La-
tijnsche school vertimmerd is. 

- WAAL. — Zie WALRUS. 

* WACE of WAICE (ROBERT), een 
anglo-nórmandische dichter der 
12.? eeuw, werd op het eiland 
Jersey geboren. Hy wordt in 
de afschriften zijner werken, en 
in de oude boeken, welke van 
hem melding maken, onderschei-
delijk genoemd Wacce, Waicce, 
Wace, Gasse, Gaine, Gudce, 
Guase, Guasco, Gazoc, Wistaee, 
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Huistdcc, Huace enz. Hij was 
kanonik van Bayeux, eja lezend 
geestelijke der kapel van HENT 
DRIK I en van HENDRIK II Plan
tagenet,' koning MUM Engeland 
(in. 1189 overleden), en van HEN
BRIK Korlmantel. Hij heeft eenen 
Roman nagelaten, in Fransche 
verzen geschreven, die zeer nut
tig i s , om de gebruiken, de 
beteekenis van verscheiden uit
drukkingen , en zekere geschied
kundige feiten van zijn' tijd te 
leeren kennen. Dit boek is ge
titeld: De Ron etc. (Over ROLLO 
en de hertogen van Normandijë). 
Er bestaan verschillende hand
schriften van hetzelve, het eene 
onder genoemden titel in de 
koninklijke bibliotheek van Pa
rijs s en een ander, in die des 
konings van Groot-Brütannië, 
dat ten titel voert: Roman der 
koningen van- Engeland; dit 
verschil van titel is enkel daar
aan toeteschrijven, wijl, zoo 
als men weet, de koningen van 
Engeland, hertogen van Nor-
mandijë waren, sedert WILLEM 
den Veroveraar, die in 1000, 
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door het testament van EDUARD 
III, tot den troon van Engeland 
geroepen werd. Dit werk is 
voor de eerste maal gedrukt met 
aantèekeningen door PLUQUET, 
Parijs* 1827, 2 dl-», in 8.*P 

WADING (PETRUS), in 1586, 
te Water fora, in Ierland, gebo
ren , begaf zich in 1601, te 
Doornik onder'de Jesuilen. Ge
durende 16 jaren, onderwees 
hij , deels te Praag , deels te 
Leuven de godgeleerdheid, en 
werd kanselier der universiteiten 
van Praag en van Gratz, in 
Stiermark. Hij 'leefde langen 
tijd in Bohème, en op andere 
plaatsen der keizerlijke erflan
den , en alom viel hem, door 
zijne kunde en godsvrucht eene 
buitengewone hoogachting ten 
deel. Hij overleed te Gratz in 
1644', en liet verscheiden wer
ken in het Latijn na, onder 
anderen: Tractatüsadversushm-
reticos, en Carmina varia. 

WADING (LUCAS), een Iersche 
Franciscaner religieus, te Wa
terford geboren, en te Rome, 
den 18 November 1657, in 
den ouderdom van 70 jaren, in 
het door zijne zorg gebouwde 
klooster van den H. ISIDORUS, 
overleden, is de schrijver van 
Jaarboeken der orde van den 
H.'FRANCISCUS, waarvan de beste 
uitgave, is die van Rome, 1731, 
en volgende jaren, 17 dl.*, in 
fol.; — 2.° Bibliotheek der 
Schrijvers van de Franciskaner-
orde, 1650, in fol., waaronder 
er verscheiden voorkomen, die 
het gewaad van den H. FRAN-
CISCUS niét gedragen hebben. | 

- W A E . 

Ofschoon men aan den schrijver 
eenige misslagen te last legt, 
heeft toch dit werk, zoowel als 
zijne Jaarboeken, zijn nut. Hij 
bezat meer godsvrucht dan cri-
tiek. Pater CASTEL , zijn orde
broeder, heeft in 4 dl.11, eene 

. vrij goede verkorting der Jaar
boeken geleverd. Pater WADING 
was een der consultors, in de 
zaak van JANSEMUS benoemd, 
en had zich voor zijne leer doen 
innemen; maar zoodra de stad
houder van J. C. had uitspraak 
gedaan, weifelde hij geenen 
oogenblik, om zijne gevoelens te 
herroepen, en weinig te vreden 
met heimelijk van zijne privaat* 
meening afstand te doen, trachtte 
hij. door eene openbare herroe
ping, den indruk uittewisschen,. 
welken zijne eerste dwaling mogt 
hebben te weeg gebragt. » De 
Paus, zeide hij, heeft eene bulle 
uitgevaardigd, waarin elke der 
vijf stellingen met verschillende 
censuren wordt getroffen. 'Mogt 
iemand voor deze uitspraak, om 
welke reden ook, of op welk 
'gezag van leeraars zulks wezen 
moge, hierover anders geoor
deeld hebben, zoo is hij thans 
verpligt, om, volgens den raad 
des apostels, zijnen geest onder 
het juk des gelöofs te buigen. 
Ik verklaar dat ik zulks met 
geheel mijn hart doe, terwijl 
ik al de boven vermelde stel
lingen veroordeel en verfoei, in 
alle en in dien der zinnen, 
in welke Zijne Heiligheid de
zelve heeft willen veroordéelen." 

t WAEL (LUCAS DE) , een 
schilder te Antwerpen in 1591 
geboren. Zijn vader JOAWES »E 
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WAEL, een beroemde schilder, 
in 1557, in dezelfde stad ge
boren, en jong overleden, on
derwees hem in de eerste1 be
ginselen zijner kunst} maar hij 
ontwikkelde zich onder BREÜGEL 
de Fluweele (zie dat art.), wiens 
wijze hij met het beste gevolg 
nabootste. Hij bezocht geduren
de verscheiden jaren FrankrijJc 
en Italië, terwijl hij in beide 
landen, en voornamelijk te Ge
nua , bewijzen van zijne be
kwaamheid, in groote en schoone 
stukken / zoowel al fresco als 
in olieverw, naliet. Hij schepte 
behagen om in die landschappen, 
steile, rotsen, watervallen, stor
men enz. voortestellen. 

f WAEL (CORNEUS DE), broe
der van don voorgaande, te 
Antwerpen, in 1504 geboren, 
was evenzeer de kweekeling zijns 
vaders; hij ' ontwikkelde zich, 
achtereenvolgend onder verschil
lende meesters. Hij verwierf 
weldra den roem van een uit
muntend landschap-schilder te 
zijn, en zijne'schilderijen wer
den zeer op prijs gesteld, we
gens de keuze der liggingen, 
de schikking der lijnvormige 
perspectiven, en: het volledige 
der uitvoering. Maar het is 
vooral als schilder van veldsla
gen, dat hij zich heeft doen 
opmerken. Men moet echter 
bekennen, dat hij zich , nooit 
heeft weten te onthouden, van 
zeker gebrek in den vorm en 
de voorstelling zijner beelden, 
en zelfs in de kleederdragteu. 
Hij heeft ook historische stuk
ken en dieren geschilderd. Het 

verlangen om tot grooter vol
maaktheid te geraken, bewoog 
hem om zijnen broeder, op diens 
reis naar Italië te volgen; en 
verscheiden malen was hij aldaar 
in de gelegenheid om zijne be
kwaamheid aan den dag te 
leggen; Ook heeft hij zich als 
graveur onderscheiden, en vol
gens zijne eigene teekeningen 
heeft men van hem de volgende 
plaatwerken: het teven van den, 
verloren zoon-; eene kroeg; ver
scheiden andere onderwerpen in 
verschillende reeksen, zoo als' 
landschappen, kermissen.,,.enz.' 
CORNELIS DE WAEL is in 1660 
overleden. 

WAERBECK. —-• Zie PBRKIK. 

f WAGENAAR (LUCAS JANSZ.), 
in de eerste helft der zestiende 
eeuw te Enlihuizen geboren, 

I was zeer ervaren in do zeevaart
en stuurmanskunst, en kan met 
regt beschouwd worden als de
gene, die voor de volgende schrij
vers over dat onderwerp den 
weg gebaand heeft. Na verschei
den jaren in verschillende gewes-

: ten des aardbols dezeebeploegd 
te hebben, had Mj door • de 
naauwkeurige opneming van de 
gesteldheid van havens, kusten, ' 
zandbanken, klippen, gronden 
enz. eene zeer uitgebreide ken
nis bekomen. De vrucht zijner 
opmerkingen .on waarnemingen 
deelde hij zijnen landgenooten 
mede, in een werk Spiegel der 
Zeevaart genaamd, op eigen 
kosten, te Leyden bij G. PtAimM 
gedrukt. In 1592 gaf hij, met 
het zelfde doel, een ander werk 

2 



W A O . ' 

in het licht, getiteld: Thrcsoor ! 
der Zeevaart. De vermaarde aard
rijkskundige WILLEM BLAAUW of 
BLAEÜ erkent tot het zamen-
stellen van zijn werk het Licht 
der Zeevaart genaamd, van de 
ontdekkingen en waarnemingen 
van WAGENAAR veel dienst te 
hebben gehad. WAGENAAR over
leed in zijne geboorteplaats kort 
na de uitgave van zijn laatst
genoemde werk. 

WAGENAAR (JAN), een beroem
de Nederlandsche geschiedschrij
ver, te Amsterdam, den 31 
October 1709 geboren; open
baarde reeds vroegtijdig eene 
buitengewone zucht voor de 
studie, en na zich in het Fransch, 
Engelsen, Latijn en Grieksch 
geoefend te hebben, maakte hij 
zich reeds in zijn twintigste 
jaar als een bekwaam vertaler 
bekend, terwijl hij zich levens 

c in de Newtoniaansche natuur
kunde oefende. In 1738, begon 
hij zich meer uitsluitend op de 
Geschiedenis en do taal van 
Nederland tootelcggcn, beoefende 
de oudste kronijken, en gaf de 
eerste deelen van den Tegen-
woordigen slaat der Nederlanden 
in het licht. In 1740, nam 
hij deel, aan een theologisch 
geschil over den kinderdoop, 
en gaf bij die gelegenheid in 
bet licht: Onderzoek over de 
Oudheid en schriflmaligheid van 
den kinderdoop. Het werk ech
ter waardoor hij do meeste be
kendheid en veel roem heeft 
verworven, is zijne Vaderland-
sche Historie, waarvan in 1749 
de twee eerste deelen in het 
licht verschenen, en dat, be

halve de vervolg-deelen tot Éï 
deelen gr. 8.v» met platen en 
kaarten is uitgedijd. Dit m 
eenen bevalligen stijl en vrij 
onpartijdig geschreven werk, zou 
meer lof verdienen, zonder de 
vooroordeelen tegen de catnolij-
ken, zonder eene al te duidelijke 
vooringenomenheid tegen het 
bestuur van Spanje, en vooral 
zonder het blind vertrouwen, 
waarmede WAGENAAR, VAN ME-
TEREN en andere hartstogtelyke 
onnaauwkeurige en in lasterlijke 
sprookjes vruchtbare schrijvers 
aanhaalt. Behalve eenige andere 
minder belangrijke geschriften 
gaf hij ook in het licht: ue-
schrtiving van Amsterdam, «» 
zijne opkomst, aamvas ens.> 
eerst in fol. 1768, eni la ter* 
verschillende formaten herdrukt-
Na eene slepende ziekte overieea. 
WAGENAAR den 1 Maart 177.5. 

WAGENSEIL (JOANNES CHRIS-
TOFFEL) , te Neurenberg, m 
1633 geboren, werd tot gou
verneur van eemge: edellieden 
verkozen, met welke hij Franic 
rijk, Spanje, de Nederlanden, 
Ènqeland en Duitschland bereis
de, en zich alom ijverige vrien
den maakte. LODEWIJK XIV gai 
hem, bij verschillende gelegen-
beden, bewijzen zijner hoogach
ting , en deed hem drie.aanzien
lijke geschenken. In Duitschland 
teruggekeerd, werd hij hoog-
leeraar in de geschiedenis, m 
de regten en in de Oostersche 
talen te Altorf en bibliothecaris 
van de universiteit dier .stad. 
Zijne Levensbeschrijving is £ 
Neurenberg, in 1719, m « -
gedrukt. Behalve zijne Aai d-
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rfjkskunde en cene Algemeenc 
t geschiedenis, heeft hij in het 

licht gegeven: 1.° eene verhan
deling vol geleerde nasporingen: 
De urbe Noriberga, in 4.t0_; — 
2.° Pera librorum juvenilium, 

. ' in 12.m°, een leergang voor kin
deren 5 —' 3.° Tela ignea Sa-
tance, Amsterdam, 1681, 2 
dl.n , in 4.t0 Dit is eene ver-

, zameling van werken der Joden 
tegen het christendom, met de 
•wederlegging derzelve; zij is 
belangrijk en nuttig. Deze ge
leerde overleed in 1705. — Zie 
LIPMANN. . '_ 

WAGHENARE (PETRUS DE), een 
religieus van de premonstratén-
zer-orde, te Nieuwpoort (West-
Vlaander en), in 1599'geboren, 
legde zich toe op de schoone 
letteren en op de geschiedenis 
zijner orde, en.overleed als 
onder-prior van het klooster van 
Veurne, den 29 Augustus 1662. 
Men heeft van hem: 1.° Sanc-
t(B tliomai Cantuariensis et Hen
riet II, Anglorum regis, móno-
machia de Ubertate Ecclesia, 
Keulen, 1626, in 8.vo, Dit is 
•een wijsselijk geschreven verslag 
van het geschil van HENDRIK II 

• met den H. THOMAS van Kan
telberg; — 2.° Sanctus NOR-
BERTÜS in se et suis vario car-
mine eelebratus, Douai, 1650, 
dit zijn oden,puntdichten,enz. 
op de heiligen zijner orde; — 
3.° Sanctus NORBERTUS in se et 
suis voce soluta eelebratus, Douai, 
1651, in 12.™°; dit zijn de 
levensbeschrijvingen der heiligen 
en schrijvers zijner orde, in 
onrijm. Zijn stijl is noch los, 

' A 
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noch verheven, on hij schiet 
in critiek te kort. 

WAGNER (JOANNES JACOBUS),. 
een Zwitsersche arts, in 1641 
geboren, was bibliothecaris der 
stad Zurich, en -lid van het 
genootschap van natuur-onder
zoekers, aan welke hij vele 
memoriën mededeelde. Hij over
leed in 1695, na in het licht 
to hebben gegeven: Eistorm 
naturalis Helvetice curiosa, Zu
rich, 1680, in 12.™° RAT heeft 
er in eenige zijner geschriften 
gebruik van gemaakt. 

. * WAIILY' (KARËL DE), een 
beroemde Fransche kunstenaar, 
bouwmeester des konings enz., 
te Parijs in 1729 geboren. Zijne 
ouders behoorden tot den fat
soenlijken stand, doch wel verre 
dat de Indische handel hunne 
fortuin zou hebben vermeer
derd , hadden zij er grootelij ks 
nadeel door geleden, zoodat 
zij zich niet meer in staat 
bevonden, om aan den jon
gen WAILLT , die zorgvuldige 
opvoeding te geven, welke zij 
wel gewenscht hadden. Dejeug-
dige KAREI. beoefende de bouw
kunde onder BLONDEL en LEJAY, 
en bezocht ook de school van 
den beroemden SERVANDONI. Tot 
de mededinging naar den groo-
ten prijs van bouwkunde opge
roepen, Het hij denzelven aan 
een' zijner vrienden winnen 
wiens teekening hij bewerkte, na 
de zijne voltooid te hebben, Na 
in het volgende jaar (1752) met 
zijnon boezemvriend MOREAII te 
hebben zamengedongen, behaalde 

3 
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l'j hij den eersten, en MOREAU den 
! tweeden prijs. Laatstgenoemde 

III was troosteloos, alle hoop te 
I hebben verloren, van naar Rome 

1 ' ^ te gaan , en zijnen studie-mak-
I, ker te moeten verlaten, en al 

j j|j zuchtende herhaalde hij aan DE 
'J W A I I A Y : » Ik zal niet naar 

'IJ! Rome gaan!" DEWArtLY,over 
11,1 zijne droefheid getroffen, be-

l f geeft zich naar den heer DE MA-
I'J! JMGNY, opper-toeziener over de 
! 'ii koninklijke gebouwen, en zeide 
j |i hem niet de rondborstigheid des 
I ', gevoels:» Monseigneur, MOREAU 

•'- moet naar Rome gaan. — Het 
,1 gebruik verzet zich daartegen. 
<|l — Wat is er aan het gebruik 
i gelegen! Mijne 3 jaren behoo-
,!, ren mij toe , ik geef e r h e m 18 
I maanden van. Gij zult een' 

1 kunstenaar te meer, en ik een' 
I verhetigden vriend hebben." Zijn 
! verzoek werd hem toegestaan. 

II i Gedurende zijn verblijf in Italië, 
I i verwierf W A I U Y eenen grooten 
I ' r o e m , en toen hij tö Parijs 
II terugkwam, werd hij (1767) bij 

de akademie van bouwkunde 
aangenomen. Hij bood vervol-

11 gens die van schilder- en beeld-
i houwkunde , die hem ook in 

j haar midden wénschfe, geleerde 
I ' . zataenstellingen aan, en hij werd, 

i in 1 7 7 1 , met algemeene stem
men lid derzelve. Hij was de 
eenige houwkundige, die deze 

i i eer genoot. De koning benoemde 
, { |; hem kort daarna, tot tegen-

L« boekhouder zijner gebouwen, 
ft W A I I X Y bouwde te Parijs, ge-
II zamonlijk met JOZEF BIAUIA PEY-
\\ R E , den schoonen Franschen 

, || schouwburg, later Odeon go-
1 il naamd. De kunst en do smaak 
, ,1 vinden zich vereenigd , in oen 

I. . 

huis te Roule, door dien kunstc-" 
naar naar de Italiaansche wijze 
gebouwd. Zonder gevaar zag 
hij de stormen der Fransche 
omwenteling voorbij drijven; 
maar diep trof het hem,zi jnen 
ouden vriend MOREAU , die stads
bouwmeester w a s , onder het 
valmes van.RoBESPiERRE te zjen 
sneven. Gedurende dit ongeluk
kige t i jdvak, , voorzag hij de 
vergetelheid, .waarin de schilder
en beeldhouwkunst vervallen 
zouden. Om zulks zoo veel 
mogelijk voortekomen, verbond 
hij verscheiden kunstminnaars 
aan zich, waarvan elk jaarlijks 
300 franken bijdroeg. Met deze 
kapitalen kocht men bij de be
roemdste kunstenaars schilde
rijen en beéldhouwkundige voor
werpen aan. Op het einde des 
jaars verlootte men de op deze 
wijze door het genootschap ver
kregen voorwerpen, en elke 
deelnemer had alzoo voor zijn 
geschoten gejd kans een dier 
voorwerpen te bekomen. Nadat 
het toenmalig bestuur DE WAIIXY 
tot administrateur van het cen
trale museum van kunsten had 
benoemd, zond het hem naar 
Vlaanderen, om er voortbreng
selen van groote meesters i n t e 
zamelen; en het is aan hem dat de 
Franschen de meesterstukken te 
danken hebben van ROBEKS, PAÜ-
LUS POTTER, WOUWERMANS, REM-
ERANDT, GERARDUS Douw enz. 
welke het museum der repu
bliek versieren. Hij ontwierp 
do grootste plannen ter verfraai-
jing der hoofdstad, en tot bc-
looning daarvoor ruimde men 
hem ecne woning iahot Lauwe 
in. Weinig kunstenaars zijn 
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/meer in aanzien geweest dan »K 
ÏWAILLY. Bij de instelling van 
: het instituut, werd'hij tot lid 
'van hetzelve benoemd. Hij over
deed den 2 November 1798. 
Onder de" gebouwen, die het 
meest zijnen roem verheffen, 
kan men noemen: het Hotel 
d'Argenson, te Parijs; het kas
teel des. Ormes, in Touraine; 

• en het Paleis Spinolé, te Genua. 

* WAILLY (NOSL FRANCISCUS 
DE) , een spraakkunstenaar, en 
broeder van den voorgaande, 
in 1724 te Amiens geboren, 
alwaar hij uitmuntende studiën 
maakte, en zich verder te Pa
rijs ging ontwikkelen. Hij legde-
zich voornamelijk toe op de 
Fransche taal, welker regelen 
hij door eene duidelijke en ge
makkelijke Spraakkunst ver
klaarde. Hij gaf bijzondere les
sen in die taal, en vormde zeer 
goede kweekelingen. WAIJLLY , 
in zijne studiën verdiept, nam 
bijna geen deel aan de Fransche 
omwenteling; bij de oprigting 
van het instituut, werd hij tot 
lid van hetzelve verkozen, en 
hij overleed te Parijs den 7 
April 1801. Hij had tot opvol
ger bij het instituut den abbé 
SICAUD. Hij heeft nagelaten : 
1.° Grammaire etc. (Fransche 
Spraakkunst), Parijs, 1754; 
deze spraakkunst heeft een aan
tal uitgaven gehad, en is eene 
der beste werken die men kent; 
— 2.° Nouveau elc. (Nieuw ver
kort Fransch woordenboek), naar 
het woordenboek der akademie 
gevolgd, hetwelk hij met zijnen 
zoon -on de Heeren BOSQUIIXON 

A 
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en DKEVET vervaardigde^- de 
13.e uitgave deszelven ïs in 
3826 hv het licht verschenen. 
WAILLY heeft ook mede gewerkt 
aan het Woordenboek der akade
mie in 1798 in het licht gegeven; 
— 3.° Principes etc. (Grondbe
ginselen der Latijnsche taal), 
ibid 1757, verscheiden malen 
herdrukt; — 4.° Dictionnaire 
etc. (Etymologisch woordenboek 
der van het Grieksch afgeleide 
Fransche woorden); — 5.»Ver
taling (in het Fransch) der 
Commentariën van CESAR , en 
der uitgelezen reden van CICERO , 
eene even zoo sierlijke alsnaauw-
keurige vertaling; dezelve werd 
met geestdrift door' het publiek 
ontvangen, ofschoon het aan 
zijne Fransche spraakkunst is , 
dat WAILLY zijnen roem te dan
ken heeft: en ofschoon door 
latere veel verdrongen, treft 
men haar nog in verscheiden 
collegiën en opvoedings-gestich-
ten aan. 

* WAILLY (STEMIANUS AUGBS-
ÏINÜS DE) , zoon van den voor
gaande, te Parijs den 1 Novem
ber 1770, geboren j maakte 
zijne eerste studiën in het col-
legie van Plessis, later in dat 
van de H. BARBARA. Bij eenen 
notaris geplaatst, deed dë re-
quisitïe hem die betrekking 
weder verlaten; onder het schrik
bewind verdacht geworden, werd 
hij in eene gevangenis opgeslo
ten, waarin hij negen maanden 
doorbragt. WAILLY' legde zich 
vervolgens toe op de beoefening 
zijner moedertaal en op de wis
kunde; maar de verschillende 

4 
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gebeurtenissen, die omtrent dit 
noodlottige tijdvak plaats had
den , beïetteden hem, bepaal- > 
delijk eenen staat te kiezen. Hij 
was achtereenvolgend, kweeke-
ling der eerste polytechnieke 
school, boekverkooper, studie-
chef van het prytanée (opvoe
dingsgesticht)^ Parijs, censor 
van het keizerlijk lyceum (Lo-
dewijk de Groote), en provisor 
van het lyceum Napoleon {Hen
drik IV). .. Hij werd lid vafi 
het legioen van eer en officier 
der universiteit. Tijdens de 
restauratie had hij tot kweeke-
ling den hertog van Chartres, 
later hertog van Orléans. WAII-
M is in Junij 1821 overleden. 
De heer NAUDET , lid van het 
instituut, en hoogleeraar der 
rhetorica, in het Gollegie van 
Hendrik IV, heeft bij zijn graf 
eéne redevoering uitgesproken. 
WAIIXY heeft de volgende wer
ken nagelaten, vaarvan hij de 
beide eerste gezamenlijk met 
zijn' vader heeft zamengesteld: 
1.° Nouveau etc. (Nieuw beknopt 
Fransch ivoordenboek met mjser 
dan 4000 wetenschappelijke en 
kunst-termen vermeerderd), Pa
rijs , 1801, in 8.?°; — 2.o Prin
cipes etc. (Algemeene en bijzon
dere grondregels der Fransche 
taal, gevolgd door eene beknopte 
verhandeling over de versificatie 
enz.), 1803, in 8.-voj 13.° her
ziene en verbeterde uitgave, 
Parijs, 1819, in 12.m°; — 3.° 
QSuvresetc. (Uitgezochte werken 
van J. B. ROUSSEAU), ten ge-
bruikc der lyceè'a en middel
bare scholen, con werk, door 
do commissie voor de school
boeken aangenomen en voorin-

• • W A K . • , •' 

schreven, Parijs, 1805, in 8.™; 
stéréotype van HEIMAN. ' Dit:' 
werk heeft verscheiden uitgaven; 

gehad j —4.° Napoleone al Da-
nubio, eene Italiaansche ode van 
den kolonel J. GROBEUT , door 
DE "WAILLY, in Fransche dicht
maat, en door den heer CAUCHY., 
in Latijnsche heldenverzen ver
taald, 1805, in 8.yoj — 5." 
Nouveau etc. (Nieuw Rijm-Woor-
denboek), Parijs, 2dl.n, in8.T0 

WAIIXY vervaardigde dit woor
denboek gezamenlijk met den 
heer DKEVET ; — 6.° Traduction 
etc. (Vertaling in Fransche ver
zen der oden MMHOEAJ'IÜS, met 
den tekst, beknopten inhoud en 
aanteekeningen), Parijs, 1817, 
in 8.fo —. Tweede uitgave tot 
schoolgebruik, 1818, 'in 18.m0, 
met het derde boek, hetwelk 
men afzonderlijk heeft gedrukt. 
WAILLY heeft de veertiende uit
gave der Beknopte Fransche 
Spraakkunst van zijn' vader in 
het licht gegeven, Parijs, 1817» 
in 12.mo, en hij heeft de eer
ste uitgave van zijn Etymolo
gisch Woordenboek der van het 
Grieksch afgeleide Fransche 
woorden herzien, 1813, in 8.v0 

In 1799, werkte hij mede aan 
den Mercure, "• die toenmaals 

'door de heeren DE FONTANES, 

DE CnaTEAUBniANI>,.DELA10T,DE 
BONALD enz. geredigeerd werd. 

"WAKE (WIUCMI) , aartsbis
schop van Kantelberg, in 1657 
geboren, en te Lwmbethin 1737 
overleden, is in Engeland be
kend door Leerreden, en door 
twistschriften tegen BOSSUET ; 
en' in Frankrijk door zijne' be
trekkingen met DO PIN (zin 
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PIN —- JLOBEWWK ELLIES DU —). 

* WAKEFIELD) (GiLBERT),een 
geleerde Engelschman, te Nót-
tingham, in 1756 geboren, was 
de zoon van een' der predikan
ten dier stad* De jonge WAKE-
FIELD omhelsde mede den gees
telijken staat, en bekwam weldra 
beneficiën. Hij werd eerst be
noemd tot de pastorie van Stoch 
port, en daarna tot die van 
Liverpool. Na in 1779, in den 
echt te zijn getreden, liet hij 
de predikdienst varen, om zich 
met het beheer eener akademie 
van dissidenten, te Warrington 
gevestigd, te belasten. Na de
zelve gedurende verscheiden ja
ren bestuurd te hebben, kwam 
hij in het collegie van Hackney, 
hetwelk hij na verloop van een 
jaar weder verliet. Daarop borst 
de Fransche omwenteling uit. 
WAKEFiELD omhelsde hartstog-
telijk de revolutionnaire begin
selen f zijne pen, tot dus yeïre 
aan godgeleerde of letterkun
dige onderwerpen gewijd, stond 
thans der staatkunde te dienst. 
Hij schreef tegen het bestuur 
en tegen de openbare eerdienst. 
In een' brief, aan eenen bisschop 
(dien y&nLandaff) gerigt, ging 
hij alle maat te buiten. De 
procureur-generaal klaagde den 
schrijver aan, en WAKEFIELD 
werd tot eene opsluiting van 
twee jaren in de gevangenis 
van Dorchester veroordeeld; in 
de maand Mei 1801, verliet 
hij dezelve weder, en stierf in 
September deszelfden jaars. Zie 
hier de naamlijst zij nor beste 
werken: 1." Vertaling (in het, 

Engelsch) van den lw Brief 
aan de Thessalonicemërs; — 2.? 
Vertaling van het evangelie van 
dén H. MAT/THEUS; — 3.° Na-
sporingen der gevoelens van de 
christelijke schrijvers der drie 
eerste eeuwen ^ betrekkelijk den 
persoon van JESDS CHRISTUS ,• 
4 dl.n , in S.TOJ — 4.° Sylva 
critica, een door de universi
teit van Cambridge gedrukt 
werk; — 5.° eene verzameling 
van Latijnsche gedichten, met 
aanteekeningen op HOMERUS;—• 
6'fi Vertaling van het nieuwe 
Testament, 2 dl.«, in 8.™; — 
7.° Tragwdiarum grmcarum de-
leclus, 2 dl.», in l2 .mo;_8 . ° 
eene uitgave van LOCRETIUS , 

•3'dl.», in 4.to 

. WALRUS (ANTOMDS) of DE 
WAAL , een protegtantsche god* 
geleerde, teGend,in 1S73,gebo
ren, bezocht de voornaamste ste
den en hoogescholen van Frank" 
rijk, Zwitserland en Duitsch-
land. In Nederland teruggekeerd, 
werd hij predikant te Middel
burg , alwaar hij tevens onder
wijs gaf in de" wijsbegeerte en 
de Grieksche taal. In 1618, 
werd hij als afgevaardigde van 
Zeeland naar de synode van 
Dordrecht gezonden; hij toonde 
aldaar een vurige voorstander 

•van de partij der contra-remon
stranten te zijn. In genoemde 
vergadering werd hem de taak 
opgedragen der herziening van 
de Nederduitsche vertaling des 
Bijbels, en het ontwerpen der 
canons van de synode. WAtiEn$ 
werd aan den veroordeelden ad-
vokaat JOAIÏ VAK OWEKBAKSEVËW' 

5 
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(zie dat art.) toegevoegd, om 
dien grijzen staatsman tot den 
dood voortebëreiden; en nog in 
hetzelfde jaar (1619), werd hij 
tot hoogleeraar te Leyden be
roepen , alwaar hij in 1639 o'ver-
leed. Behalve het reeds genoemde, 
heeft men nog van WALJBÜS 
Compendium Ethim AristoteHc(e, 
Leyden, 1636, in 12.«>° 

WAÏ.43DS (JOAHNES), Oudste 
zoon van den voorgaande, in 
1604. te Koudekerke,bij Middel
burg, geboren, onderscheidde zich 
in de geneeskunde, werd hoog
leerair te Leyden, alwaar hij in 
1649 overleed. WAIJEÜS heeft 
nuttige ontdekkingen gedaan, 
betrekkelijk de spijsvertering, 
de verdeeling der chyl, de be
weging der holle ader, des har
ten en des bloeds.'Hij verdedigde 
nadrukkelijk den omloop tegen 
diegene welke dezelve, uit eene 
hardnekkige verkleefdheid aan 
oude gevoelens, bestreden. Men 
heeft van hem: l.o Epistolmde 
motu chyli et Sanguinis, Ley
den, 1641 j — 2.° Institutiones 
compendiosce medicina}; — 3.° 
Methodus medendi brevissima. 

WALAFRiptJs-STRABO, een' be-
hediktijner, in 806 geboren, 
werd in het klooster van Fulda, 
onder de leiding van RABAN-
MAUR Opgevoed. Hij werd ver-

. volgens deken van St.' Gall en 
later abt van Pdchènou, in het 
diocees van Constans. Zijne 
voorbeeldige godsvrucht en diepe 
kunde verwierven hem de al-
gemeene achting. De voornaam
ste werken, die nog van hem 
bestaan', zyn: lfl De offmis divi-

nis, seu De exordiis et incremen- . 
tis rerum ecclesiasticarum; vaan 
vindt zulks in de bibliotheek 
der kerkvaders en in andere 
verzamelingen; — 2.° Poemata, 
in den Canisius van- BASNAGE , 
afzonderlijk, in 1604, in 4k

to 

gedrukt; — 3.°. Glössa ordina-
ria in sacrani scripturam, Pa
rijs, 1690, 7 ' d l . » , in fol.j 
AnUverpen, 1624, 6 dl.n infol. 
Deze wérken zijn zeer nuttig, 
ten minste het eerste, om do 
oude tucht der Kerk te leeren 
kennen. Hij overleed in 849. 
Men noemde hein Strabo of 
Strabus, wijl hij scheel zag. 

WALDENSIS (THOMAS). — Zie 

NETTER. 

WALEP (JBLASIÜS. HENDRIK DE 
CORTE, vrijheer DE), luitenant-
generaal in dienst van Engeland, 
in 1714, en eenigen tijd daarna 
kolonel der dragonders in Hol
land , waarschijnlijk in 1652, 
te Luik geboren, zoo als-hij 
in een zijner werken te verstaan 
geeft, en in die stad, den 22 
Juiij 1734 overleden, bezat eenen 
zeer gunstigen aanleg voor de 
dichtkunst; maar het ontbrak 
hem aan een'vriend of gestrengen 
meester, om de uitspattingen 
eener vruchtbare en. bijna al tijd 
reusachtige verbeeldingskracht te 
breidelen. Men vindt echter in 
.zijne werken zeer schoone ver
zen; maar hij, blijft zich niet 
gelijk, en het eenige zijner ge
dichten dat men geheel kan 
uitlezen is een hekeldicht tegen 
zijne vrouw; en nog moet men 
het lezen in de verzameling zij
ner Uitgezochte Werken. De 
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uitgever dier verzameling heeft 
dezelve gezuiverd van eerie me
nigte dichtregels, die haar ont
sierden. Zijne werken zijn te 
Mik in 1731, in 5 dl.», in 
8.v<> gedrukt, eene zeer gebrek
kige uitgave. Bij deze S dl.» 
moet men er nog twee andere 
in 8.*° voegen, die eenigen 
tijd te voren gedrukt waren: 
deze beide deelen, bevatten de 
gedichten der Reuzen {Titans) 
en der Tweelingen {Gènteaux). 
Nog heeft men van hem eene 
verzameling van hekeldichten, 
welke hij afzonderlijk te Keulen 
onder dezen zonderlingen titel 
liet drukken: Catholicon van 
Neder-Gerrnanië. De kanonik DE 
YILLENFAGNE, heeft zijne Uitge*. 
lezem Werken, met eene be
knopte levensschets des schrij
vers in het licht gegeven,-Luik' 
1779, in 12.»* 

WALIGFORD (RICHARD), abt 
van St. Alban, in Engeland, 
bloeide in het jaar 1326.' Men 
houdt hem voor den uitvinder 
der, rader-uurwerken:' anderen 
schrijven deze uitvinding toe aan 
PACIFICUS, in 840, aarts-diaken 
van Veróna; maar zij bewijzen 
niet dat er vóór die van WA
UGFORD dergelijke uurwerken 
bestaan hebben. 

* WALKER (ADAM) , een En-
gelsche natuurkundige, die zich -
zelven zonder meester gevormd 
heeft, werd in 1731, uit eene 
arme familie van het graafschap 
Westinoreland geboren. Ofschoon 
zonder eenige beschaafde opvoe
ding, trad hij echter als schrijft 
en rekenmeester in eene-koste

loos»- school dè loopbaan des 
onderwijs in, en niet zelden 
gebeurde het, dat hij den nacht 
doorbragt met het beoefenen van 
datgene, wat hij den volgen
den dag aan anderen onderwij
zen moest. Na op deze wijze 
den kring zijner kennissen te 
hebben uitgebreid, gaf hij ver
volgens in verscheiden groote 
steden openbare lessen in de 
sterrekuhde. Door doctor PRIEST-
LEÏ naar Londen gelokt, opqnde 
hij er leergangen, die drukbe
zocht werden. WALKER onder
wees, ook de wijsbegeerte^ de 
natuurkunde enz., in de coüe-
gïën van Eton, Westminster, 
Winchester en in andere grapte 
scholen, en overleed te Bhh* 
mond den 11 Februari} 1821: 
Men heeft hem Verscheiden nut
tige uitvindingen te danken: 
men noemt zeil- en stoomri/-
tuigen, de wentel-vuurbaken van 
het eiland Scïlly, een tegen 
stroom opvarend schip, een vaar
tuig ter reiniging der rivieren, 
en een werktuig dat te gelijker
tijd de rigting en de kracht des 
winds, het uur van den dag, de 
hoeveelheid van regen, den stand 
van den barometer, de droogte 
en vochtigheid der lucht aan
wijst. Hij heeft in het Engelsen 
in het licht gegeven: 1.° Ontle
ding der leergangen van froef-
ondemndeli/jhe wijsbegeerte, in 
S.w, — 2.° Natuurkundige ver-
Maring der oorsaken en uitwerk
selen . van de ongezondheid der 
lucht in de steden, en over de 
middelen om er in ie voorsten, 
in 8.TJ0; — 3.° Over de oorza
ken, dk.de schoorsteenen doen 
roolicn, en voer tic middelen ? 

http://dk.de
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om er in te voorzien, in 8J°; 
— 4." Denkbeelden, ingegeven, 
op eene jjeis door Vlaanderen, 
Duitschland, Italië en Frank
rijk, 1791, in ,8.T°J — 5.o 
Opmerkingen, gemaakt op eene 
reis naar de nieren van West-
moreland en Cumberland, in 
den zomer van 1761, met eene 
proeve over het bestuur, de gods
dienst, de kunsten 'en den land
bouw van Frankrijk, samenge
steld op eene reis naar Parijs, 
in 1785, 1792, in 8.*>j — 
6.° Verhandeling over de aard
rijkskunde en het gebruik van 
verschillende bollen, in 12.mo 

Hij heeft ook eenige dichter
lijke en prozaïsche stukken gei 
leverd in het Wijsgeerige Dagboek 
der koninklijke maatschappij te 
tonden, en in ie Jaarboeken 
4er landboawkunda Van ARTHÜR 
XOIWG. 

: i . _ ' . 

\' * WALLACE of WALLEYS (WIL
LEM) , een Schotsch heer, die in 
de lS.^o eeuw leefde. Schotland 
"Werd verdrukt door de dwinge
landij van EDUARD I , die JOAN-
ups BALLIOL of BAILLOL geholpen 
hfcd, om die kroon te overwel
digen , van welke hij hem later, 
na; hem in den slag van Dun
lap krijgsgevangen te hebben 
gemaakt, weder beroofde. GRES-
SINGHAM , koninklijk schatmees
ter, volgde stiptelijk de bedoelin
gen van EDDARD , door Schotland 
met willekeurige belastingen 
te: drukken, terwijl hij zich 
door onregtvaardigheden ver
rijkte. WALLACE, met eene bui
tengewone dapperheid en kracht 
begaafd, vormde hot ontwerp 
om' zijn land te bevrijden. Hij 

trok, in 1278 al de misnoegden 
en vlugtelingen bijeen, vormde 
uit dezelve een klein leger, met 
hetwelk hij 40,000 Engelschen 
sloeg. De Schotten bezwalkten 
echter hunne zegepraal door 
eenen trek van barbaarschheid: 
WARREN, een Engelsch veldheer 
in het gevecht gesneuveld zijnde, 
vilden zij hem, en maakten van 
zijne huid, zadels en gordels. 
WALLACE, als de verlosser der 
natie beschouwd, werd tot re
gent óf bewaarder des rijks be
noemd, gedurende de gevan
genschap van JOANNES BALLIOI,. 
WALLACE maakte daarop gebruik 
van de afwezigheid van EDÜAUD 
I , die in Ierland was, viel in 
Engeland, drong te vuur en te 
zwaard door tot in de nabijheid 
van Durhami en kwam met 
roem en. buit overladen terug. 
EDUARD haastte zich daarop, om 
met een rnagtig leger tegen de 
Schotten optetrekken, en ver
sloeg hen geheel en al. Met de 
overblijfselen van zijn leger ging 
WALLACE zich achter de moe
rassen van het Noorden verschan
sen, alwaar men hem niet kon 
aanranden. Gevierd, zoo lang 
als hij overwinnaar was, onder
vond hi j , zoodra hij de neder
laag had . bekomen, van wege 
de overige Schotsche heeren, 
niet dan trekken van ondank
baarheid. De verontwaardigde 
WALLACE deed vrijwilliglijk af
stand van het regentschap, en 
leefde als een eenvoudige par-
tikulier. De Schotten bleven 
intusschen steedsgewapend. Daar 
EDUARD zich verbeeldde dat WAL
LACE de aanhitser hunner vij
andelijke ontwerpen was, liet 



hij hem achtervolgen door ver
raders, aan welke het dan ook 
gelukte, zich van hem meester 
te maken. Van hoog verraad 
beschuldigd, werd hij te Tower-
Hill o-nthoofd, en de vier kwar
tieren van zijn ligchaam, wer
den naar de vier voornaamste 
steden van Engeland gezonden, 
en aldaar openlijk ten toon ge
steld (23 Augustus 1305). HEN-, 
BRIK dó Speelman {menestrel) 
heeft de heldendaden van WAL
LACH in'verzen bezongen; zijn 
werk heeft een aantal uitgaven 
gehad, waarvan de beste is die 
van Perth, 1790, 3 dl.* in 
Ï2.m 0 'Verscheiden andere dich
ters hebben hunne zangen aan 
WALLACE toegewijd, die ook de 
held van eep' geschiedkundigen 
roman van Miss JANE PORTER 
is geweest, mede inhetFransch 
vertaald, Parijs, 1820, 5dl.n, 
in 12.m0 , 

WALLENSTËIN (AMRECHT WEN-
ZEt EüSEBIUS VON WALBSTEIN) , 
hertog van Friedland, Meiden-
burg en Sagan, den 15 Septb. 
1583, te Èernianic in Bohème 
geboren; zijne afkeerigheid van 
de studie,. deed hem in hoeda
nigheid van page bij den mark
graaf VON BORGAO, zoon van 
den aarts-hertog FERDINAND van 
Insprucli, plaatsen. Na eenigen 
tijd bij dien prins te hebben 
doorgebragt, ging hij te Olmüts 
van de Boheemsch-evangelische 
sekte, waarin hij was geboren 
en opgevoed, tot de Catholijke 
Kerk over, en reisde daarop door 
Spanje, Frankrijk, Engeland 
en Italië. Te Padua, beving 
hem de lust voor de studie, en | 

A . t . " ; _• •'. • ï * 

hij legde er zich voornamelijk 
toe op de staatkunde en planeet
kennis. In zijn vaderland te
ruggekeerd, behaagde hij aan 
den aartshertog FERDINAND , die 
hem tot kolonel verhief. Nadat 
de Boheemsche onlusten waren 
uitgeborsten, bood hij zich hij 
den keizer aan met een leger 
van 30000 man, op voorwaarde 
dat hij er het bevel over zoude 
voeren. De nieuwe veldheer 
onderwierp het diocees van Hdlr 
berstadt, en het bisdom Hall, 
verwoestte het land van Maag-
deburg en Anhalt, Versloeg in 
twee gevechten "den graaf van 
MANSPELD, heroverde geheel Si-
lezië, overwon den markgraaf 
van Bade-Durlach, bemagtigde 
het aartsbisdom Bretnen en Hol-
stein, maakte zich meester van 
alles wat tusschen den Oceaan; 
de Oost-zee en de Elbe gelegen 
is, en liet den koning van De
nemarken niets behouden dan 
GlüchstadL Daar zijne over
winningen het verdrag van Lu-
bech hadden doen ontstaan, zoo 
beloonde hem de keizer daar
voor met de titels en den buit 
van den hertog van Mechlenburg 
die aan het muiten was geslagen. 
Daar zijne trouw echter twijfel
achtig was geworden, zoo ont
nam men hem het bevel over 
zijn leger, en gaf hetzelve aan 
den beroemden Tnxv., die zich 
reeds bezig hield met het be
strijden van GUSTAAF-ADOLP , ko
ning van Zweden, die de pro
testanten te hulp hunner sekte 
hadden geroepen. Nadat TI IXÏ 
te Leipsig geslagen was, drong 
de overwinnaar als een stroom 
Duitseh land binnen. De bekom-
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inerde keizer riep WALLENSTEIN 
terug, aan wien hij do hoeda
nigheid van opperveldhcer gaf. 
Deze held trok daarop tegen den 
koning van Zweden in het strijd
perk j sloeg hem, en werd ge
slagen; hij ontweldigde aan de 
Saksers, deszelfs bondgehooten, 
bijna, geheel Bohème, door de 
inneming van Praag. Zijn moed 
kon echter het verlies van den 
slag van Luizen, den 16 No
vember 1632 geleverd, niet be
letten. GHSTAAF sneuvelde in 
denzelven en WALLENSTEIN zag 
zich- verpligt de wijk naar, Bo
hème te nemen. Deze veldheer , 
die reeds sedert lang in verden
king stond, hield zich met het 
ontwerp bezig, om zich onaf
hankelijk te maken en koning 
van Bohcnie te worden (*). Hij 
onderhandelde te gelijkertijd met 
verscheiden protestantsche vor
sten , met ZwedenenFranJtrijk, 
en zocht verscheiden beroemde 
officieren aan zich" te verbinden, 
zoo als bijv. den vrijheer VON 
BECK, MANAS'SES DE PAS, mark
graaf van Feuqxntires en AXEX. 
OXENSTIEUN (zje die artikels), 
die weigerden met hem te on
derhandelen. Keizer FERDINANB 

I I , een zeer godsdienstig vorst, 
weigerde langen tijd om geloof 
te slaan aan de b'erigten, die 
hem van alle kanten werden 
toegezonden; maar hij werd vol
komen van de bedoelingen van 
WALLERSTEIK overtuigd, zoodra 
het bevel over het leger aan 
de veldheeren PICCOLOMINI en 
GALLAS was gegeven. Door dit 
berigt ontzet, liet WALLENSTEIH, 
den 12 Januarij 1634, > P t o 
door de officieren zijner troepen 
den eed van trouw aan zijnen 
persoon afleggen, en nam de 
wijk naar het sterke.Eger of 
Egra. Deze eed bestond in dé 
belofte van' zijnen persoon_ te 
verdedigen, en zich aan zijne 
fortuin te verbinden: deze stap 
stelde de bedoelingen van ."WAV 
LÈNSTEIN in het daglicht; maar 
het was niet gemakkelijk dezelve 
voortekomen. GORDON, een Schot, 
bevelhebber van Eger, trad, uit 
aanmerking van het gevaar van 
den staal, met BÜTTLER een 
Ier., aan wien WALLESSTEIN 
een regiment dragonders bad 
gegeven, en LASCÏ, die bevel-
hebben zijner lijfwacht was. 
tegen, hem in zamenzwering-
Nadat deze drie vreemdelinge11 

(*) Deze zamenzwering is eene aangenomene geschiedenis, zegt een 
andere levensbeschrijver die daaromtrent geene bepaalde partij kiest. Blen 
moet zich herinneren, dat WALLEKSTEIEÏ genoodzaakt, zoo als hier ge
zegd wordt, de wijk naar Bohème te nemen, te -Praag of te Egfo* 
een goed gedeelte van zijnen stal liet ombrengen, waardoor hij zich ffl 
den slag van LMzen verraden waande. Er was niet meer noodig om 
den adel van Weenen tegen hem te wapenen, wiens kinderen hij 'had 
doen vallen, en hem bij FEJUOTAHD in ongenade te brongen, die, wel is 
waar, een zeer godsdienstig, maar ook een zeer wantrouwend vorst was, 
en met wien het, zelfs voor zijne vrienden, moenelijlc te weten was, 
oii welken voet men met hem stond. Fr. Vervolgers . 
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f ! de bevelen, zegt men, van het 
/ • hof ontvangen hadden, doodden 

zij eerst vier officieren, die.de 
voornaamste vrienden des her-
togs wareii, daarna begeven zij 
zich naar de slaapkamer van 
WAIXENSTEIN , waarvan zij de 

' deur openbreken. Zij vonden 
hem in zijn hemd, en wijl hij 
zich wegens de hoogte der ver
dieping, niet door het venster 
kon redden, doorboorde men 
hem den 25 Februarij 1634, 
met een pertizaan of hellebaard. 
FERDINAND kon zich niet ont
houden den dood vanN dezen 
veldheer te beweenen, die hem 
groote diensten had bewezen, 
doch dié, daar hij heerschzucht 
en opstand met zijne dapperheid 
deed gepaard gaan, geduchter 
was geworden dan zijne buiten-
landsche vijanden. De Bohemers 
verweerden zich niet, wijlmen 
hen door een leger wist te be
teugelen , maar de reeds door 

. WALLENSTEIN omgekochte Sile-
, ziërs sloegen aan het muiten, 

en vereenigden zich met dé'-
Zweden. [Veelvuldig zijn de 
geschriften _, waartoe de belang
rijke geschiedenis van WALLEN
STEIN heeft aanleiding gegeven, 
doch zeer uiteenloopend de be
oordeeling van 's mans handel
wijze. Zeer bevallig wordt zijn 
karakter geschilderd in SCHIL
LERS Trilogie: Wallensteins La-
gen, Die Piccolomini en Wal-
lensteins•'Tod}. 

WALLEU (EMIOND), in 1615, 
ia Buckinghamshire, uit eene 
familie geboren, die hem een 
jaarlijksch inkomen van 60,000 
ponden naliet., Wegens zijne 
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hem door de natuur geschonken 
begaafdheden voor de dichtkunst, 
aan het hof bekend geraakt, 
werd hij door KAREL I met on
derscheiding behandeld. Hij ver
bond zich aan dien vorst, en 
had in 1643 deel aan het ont
werp , om de stad eh den To-
wer van Londen, in zijne han
den te brengen; maar nadat dit 
plan ontdekt was, werd hij ge
vangen gezet en tot eene zware 
geldboete veroordeeld. Zoodra 
hij weder in vrijheid was ge
steld, stak hij naar Frankri/jh 
over, alwaar hij verscheiden 
jaren vertoefde. In Engeland 
teruggekeerd, vleidtë hij den 
protector, even gelijk hij later 
KAREL II en JACOBUS II vleide. 
Hij overleed in 1687. WALLER-
had eene lïfrlmüe OPCROMWELI, 
vervaardigd, welke ondanks hare 
gebreken voor een meesterstuk 
gehouden wordt. KAREL II , dien 
hij , in een te dien einde ver

vaardigd stuk had geprezen, 
verweet hem, dat hij voor CROM-
WELL beter had gewerkt. WAL
LEU antwoordde hem: » Sire, 
wij dichters, slagen altijd beter 
in verdichtselen {fictiëri) dan in 
de waarheden." De werken van 
WALLER handelen bijna enkel 
over de liefde en het vermaak! 
Hij vervaardigde • echter op het 
einde van zijn leven dat zeer 
lang was, een dichtstuk Op de 
goddelijke liefde, in 6 zangen, 
en eenige andere stichtelijke 
gedichten. Te midden zelfs van 
het ligtzinnige hof van KAKEL 
II, verhief hij met nadruk zijne 
stem tegen den hertog van Boe-
KINGHAM, die de godverzaking 
predikte. » MILORD , zeide hij 

http://die.de
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hem eens, ik ben veel ouder 
dan gij, en ik vermeen meer 

• bewijsreden,ten gunste van het , 
atheïsmus gehoord te hebben , 
dan gij; maar ik heb lang ge
noeg geleefd, om intezien dat 
zij niets beteekenden, en ik hoop 
dat zulks ook het geval metuwe 
grootheid moge worden." Zijne 
Gedichten, zijn gezamenlijk uit
gegeven , 1730, in 12.n» 

WALLER (VALERIUS) , een ge
leerde Zweed, heeft een aantal 
werken over de natuurlijke his
torie vervaardigd. Zijne waar
nemingen en aanmerkingen zijn 

• in het algemeen zeer verstandig, 
en geschikt om de holle stel
lingen der nieuwere natuurkun
digen te wederleggen. Hij leefde 
nog in 1784, doch zeer oud, 
daar hij zijn tachtigste jaar reeds 
bereikt had. 

* WALLEV (PETROS) , een be
kwame Engelsche godgeleerde 
en letterkundige, in het graaf
schap Northampton geboren; 
onderscheidde zich door zijne 
ervarenheid in de gewijde en on
gewijde wetenschappen, Hij was 
een zeer werkzame schrijver, 
en behalve verscheiden Leerre
den , h'eef t hij de volgende wer
ken nagelaten: 1.° Verdediging 
der echtheid en geloofwaardig^ 
heid der Evangeliën, in 8.™; _ 
2.° Nasporingen ter beoefening 
van' SHAKESPEARE , in 8.™; ~r 
3.° een Diclitskttye aan het hoofd 
der overwegingen van HERVEY; 

••—.4.0 eene uitgave der Werken 
van BEN-JOHNSON, met aantee-
ningen. WALLEY overleed in 
1790. 

WALLIS (JOANNES), in 1610, | ; 

te Ashford, in de provincie Sent h 
geboren, was eerst predikant [; 
van de St. Martinus~ en later \; 
van eene andere kerk te Londen. ('•' 
Zijne bekwaamheid in de wis
kunde verschaftehem,inl649, 
te Oxford den leerstoel voor 
die wetenschap, en acht jaren 
later den post van bewaarder 
der handvesten., Hij bepaalde 
dé snelheid welke de ligchaiïïen 
door den schok bekomen, le
verde eene vvijze van approxi
matief en terwijl hij zich kun-
digheden eigen maakte, die voor 
den mensen nog belangrijker 
zijn, leerde hij aan verschei
den doofstommen spreken; eene 
kunst, welke een Spaansche 
religieus reeds met het beste 
gevolg had uitgeoefend, en die 
na WALLIS meer ontwikkeld is 
(zie EPÉE). Deze beroemde wis
kunstenaar overleed te Oscforh 
in 1703. Gedurende zijnen lan
gen levensloop genoot hij eene 
ongestoorde gezondheid, en een 
helder verstand, dat door niets 
beneveld werd. Zijne werken 
zijn gezamenlijk uitgegeven, ie 
Oxford, 1695—1699, 3 dl-11, 
in fol. De voornaamste zijn; 
l.o Arithmetica; — 2.° De sec-
tionibus conicis •« — 3.° Aritlï 
meüca infinitorum. Dit vernuf
tige voortbrengsel heeft tot de 
schoonste meetkundige ontdek
kingen geleid; — 4.° Verschei
den goógtsheréeVerhandelingen» 
de zwakste zijner geschriften; 
— 5.o uitgaven van ARCHIMEDES, 
der Harmonie etc. vanCLAUDius 
PTOLEMEUS, der Verhandeling-
over den afstand der zon en 
der maan, van ARISTARCHÜS van 
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Samos; der commentariën van 
PORPHYRIÜS over de harmonie 
enz.; a — 6 . o eene. Engelsche 
Spraakkunst; — 7.° verschil-
lepde Geschriften tegen HOBBES, 
die zijn oordeel en zijne begin
selen tot eer verstrekken. 

WAIXIDS (JACOBÜS) ofvAN pE 
WALLE, een Vlaamsche Jesuit, 
in 1599 te Kortrijk geboren, 
en, naar men meent, in 1680 
overleden, was een der beste 

- Latijnsche dichters, die de maat
schappij heeft opgeleverd. Zijne, 

-gedichten onderscheiden zich" 
door ongedwongenheid, eenen 
zuiveren en sierlijken stijl, edele» 
en" wel uitgedrukte denkbeelden. 
Men heeft, zyne werken geza
menlijk uitgegeven, in ï dl.in 
12.m° Hij heeft Heldendichten, 
Omschrijvingen in hexameters 
op HORATIÜS, 2Vei«fzangen, Lier
dichten enz. zamengesteld. 

* WALMESLEÏ (KAKEL) , bis
schop van Rama, in partibus, 
in 1722, in het graafschap Lan
caster in Engeland geboren, 
kwam zijne studiën te Parijs 
maken. Daar hij zich tot den 
geestelijken slaat bestemde, volg
de hij den cursus der godge
leerdheid van de universiteit, 
werd licentiaat en ontving den 
doctoraten hoed. Zijne kunde 
bepaalde zich niet tot de god
geleerdheid ; hij had zich ook 
op de natuurkundigewetenschap
pen toegelegd, en hij was in 
de wis- en sterrekunde zoo er
varen, dat de maatschappij van 
Londen en die van Berlijn hem 
onder hare leden opnamen. De 
,. XXV DEEL. 
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Verhandelingen; door hem in 
1745, 1746 en 1747 in het, 
licht gegeven, bewijzen, dat hij 
deze onderscheiding verdiende. 

"De beoefening der wetenschap
pen belette hem niet zich aan het-

, EL Dienstwerk te wijden, en bij 
verschillende gelegenheden had 
hij daarin ijver en bekwaamheid 
aan den dag gelegd. In 1756, 
werd hij tot bisschop van Rama, 
in partibus infidelium verheven, 
en als coadjutor toegevoegd aan 
den heer YORK , vicarius aposto-
licus, en daar laatstgenoemde, 
wegens zijne zwakheid, zijne 
bediening niet verder kon waar
nemen, zoo werd WALMESLEÏ 
tot provicarius benoemd. Hij 

. had de verklaring van 1789, 
betrekkelijk den door de Engel
sche Catholijken afteleggen eed 
mede onderteekend. Daar aan 
dit geschrift echter geene alge-
meene goedkeuring was te beurt 
gevallen, zoo herriep WALMES-
LBÏ zijne onderleekening, en 
verscheiden geestelijken volgden 
zijn voorbeeld. Hij was ook een 
dergenen, die de handelingen 
der Engelsche Catholijke com
missie . afkeurden, wijl voor
noemde commissie voornamelijk 
uit leeken was zamengesteld, 
die het niet noodig achtten de 
bisschoppen te raadplegen, of
schoon hun onderling de ver-
eischte kennissen ontbraken, om 
aan hunne uitspraken, die be
paaldheid en naauwkeurigheid. 
te geven, welke de regtzinnig*-
heid vordert. Hij had deel aan 
de beide Rondgaande brieven, 
den eenen van 21 October 1789, 
den anderen van 19 Januari} 

B 
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1791, die den eed veroordeel
den, zoodanig, als de Gatholijke 
commissie er het formulier van 
ontworpen had. Het parlement 
nam deze reclamatiën der bis
schoppen in aanmerking. Men 
stelde zich te vreden met den 
reeds in Ierland aangenomen 
eed, en WALMES£EY smaakte 
den troost, van op den 28 Junij 
1791, aati de geloovigen van 
zijn distrikt aantekondigen, dat 
zij den'zelven konden afleggen. 
Men heeft van WAWIESLEY, on
der den verbloemden naam van 
PASTORIM : 1.° Algemeene ge-
schiedenis der Christelijke Kerk, 
uit de Openbaring van den hei
ligen JOANNES ontleend. Dit werk 
werd door dmnVnson, een'be-
nediktijner, der congregatie van 
den H. MAOUUS, in het Fransch 
vertaald, Ronanen, en Parijs, 
1777, 3 dl.», in 12.moj —2fi 
Verklaring van het gezigt van 
EzEcmèï,, in het eerste hoofd* 
deel zijner profelien", in 1785, 
door den abbó GOLMGHEN in 
heL Hoogduitsch vertaald. Ook 
beslaat er eone Italiaansche en 
Lalijnsche vertaling van. WAL-
MESLEY overleed den 25 Novem
ber 1797. 

WALPOLE (RouEivr), bekend 
onder den naam van graaf van 
Oxford, pair van Groot-Brit-
tamiië, werd in 1676, te Haugh-
ton, in het graafschap Norfolk 
geboren, was voornaamste mi
nisier van Engeland onder de 
koningen GEORGE I en GEORGE 
II. Hij genoot het vertrouwen 
van laatstgenoemden vorst, tot 
in 1741. Zijne afkeerigheid van 
den oorlog, welken Frankrijk 

. andermaal in Duitschland deed 
ontstaan, gaf aanleiding tot zijne 
verwijdering. Men beweerde dat 
hij door zijne vredelievende in
borst, in onderhandelingen aan 
den kardinaal DE FIEÜRY dik
wijls het voordeel had gelaten, 
terwijl men in Frankrijk juist 
dergelijke verwijten aan den ^ 
kardinaal deed, Zeker is het * 
dat de vredesgezindheid in beide 
staatsmannen bijna gelijk was. 
De koning, die over zijn gedrag 
te vreden was, verhief hem, on
der den naam van Graaf ?a» 
Oxford, tot pair van Groot-
Brittannië, en drie dagen later 
legde hij al zijne waardigheden 
neder. Men vervolgde ' hem 
daarop geregtelijk; doch de ko
ning stelde hem in veiligheid 
tegen den storm door het pa1' 
lement te pror ageren, WAirotB 
overleed in 1745. [Men . 'm 
van hem: 1> Antwoord vand® . 
souverein op het adres van oê 
graaf van Glocester, (de whig' 
hadden den'bijnaam van Sou» 
rein, aan KAREL, hertog van 
Sommerset gegeven); — 2." Aw 
woord op het vertoog van P 
kamer der lords, betrekkelijk <*$ 
toestand der seemagi in 170» 5 
—•;'3.o De schulden der naW 
blootgelegd en overwogen, 171" > 
—- 4.° 'Verklaring betreBdffl 
de 35 millioenen, 1710; — °*° 
Beknopte geschiedenis van »ef 

parlement (gedurende eene ver
gadering onder de koning» 
ANNA) ; -— 6 > Ondcrsoek * » 
het ontwerp dei' Zuid-^eei 

— 7.o Bijzondere brief van den 
generaal CHUKCHILL (MARLBO-
BOUGH) na de aftreding »»» 
lord Oxford, enz. enz. Me» 
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Heeft in hét Engelsen 'in het 
licht gegeven. Verhandeling over 
het leven en beheer van ROBERT 
WAJLPOLÉ , - graaf van Oxford, 
Londen 1798, in 4.*°, door 
COXE; zulks is echter slechts 
eene lofrede]. 

'* WAIPOLE (HORATIUS), graaf 
yan Oxford, derde zoon van 
den voorgaande, volgens WAL-
TER SCOTT, in 1717, of, volgens 
CHALMERS, in 1718 geboren, 
openbaarde reeds vroegtijdig 
geest en begaafdheid. In 1738, 
werd hij benoemd tot inspec
teur der uit-, ea invoeringen, 
doch in het volgende jaar liet 
hij dien post varen, voor dien 
van deurwaarder bij de schat
kamer in Engeland. Kort daarop 
geraakte hij in vriendschapsbe
trekking met den dichter GEAT, 
en deed met hem eene reis 
door Italië; maar een geschil 
verbrak hunne goede verstand
houding. In Engeland terug
gekeerd, werd WALPOLE, in 
1741 tot het parlement verko
zen, alwaar hij in 1742 slechts 
eene redevoering uitsprak, en 
•wel ter verdediging van zijn' 
vader, die in ongenade vervallen 
•was, en van ontrouw beschul* 
digd werd. In 1761, verliet 
hij het parlement, en bepaalde 
er zich toe, om zijn gevoelen 
óver de staatkundige aangele
genheden rondborstiglijk uitte-
brengen. Na zich naar zijn 
landgoed Strawberry-IIill, in 
liet graafschap Middlescx, te 
hebben begeven, hield hij zich 
uitsluitend met de letterkunde 
bezig. Hij rigtte er eene boek-

drukkerij op, die zeer schoone 
uitgaven heeft geleverd, zoo van 
zijne werken als van die van 
andere schrijvers. Lord WAL-
POLE kwam in 1765 te Parijs, 
verbond 'zich met mevr. »u DEF-
FANT, deze verbindtenisduurde 
19 jaren. Hij toonde zich al
tijd als een vijand der Fransche 
omwenteling, en laakte openlijk 
de beginselen en buitensporig
heden derzelve. Hij erfde, in 
1791, door den dood van zij
nen, neef, den titel van graaf 
van Oxford; maar deze titel, 
dien hij niet voerde, veranderde 
niet het minst in zijne gewoon
ten. Hij overleed kinderloos in 
1797. Men heeft van hem: 1,° 
Losse gedichten, 1758, in 4.t"j 
— 2.° Calalogtcs van adellijke 
en beroemde schrijvers, 1759, 
2 dl.", kl. in 8.v,)j nieuwe uit
gave, 1816, 5 dl.» gr. in 8.™; — 
8.° Geschiedkundige twijfelingen 
betrekkelijk RICHARÖ III, Ko
ning van Engeland, 1768i, in 

. 4. t0, in het Fransch vertaald 
onder den naam. van LODEWIJE' 
XVI, Parijs, 1800, in8.v«; — 
4.° Proeve over de naar den 
nieuwen smaak aangelegde tui-
-BC», in het Fransch vertaald 
door den hertog van NIVERNOIS, 
1785, in 4> Hij heeft volgens 
de handschriften van GEOKGE 
YÉKTÜE (zie dat art.), in het 
licht gegeven: Bijzonderheden 
betrekkelijk de schilderkunst ciï 
de schilder sin Engeland, 1762, 
5 dl.» kl. in 4.t0 Men heeft 
eene schoone uitgave der Wer
ken van HORATIOS WALPOLE, 
Londen 1798, 5 dl.», gr.-in 
4.t" waarbij men kan voegen 

2 ' 



Il 

20 W A L . 

dé Brieven van HOUATIUS WAL-
POLE aan GEORGE MONÏAGU ,"vari 
1736—1770, tonden, 1818. 

WALEOT (HENBRIK VON), uit 
een beroemd huis van het Rijn-

'• land gesproten, dat nog in 
verscheiden takken bestaat, was 
in 1190 de eerste groot-mees
ter der Teutonische of Buitsche 
orde. Hij onderscheidde zich 
door verscheiden dappere daden, 
tegen de ongeloovjgen in Pa
lestina. Nadat WAWOT gedu
rende 10 jaren, zijne or.de met 
vele wijsheid bestuurd had, 
overleed hij den 24 October 
1200, te St.Jean d'Acre(A1cka 
— Plolêmais —) alwaar hij in 
de door hem''. gebouwde kerk, 
werd begraven. , 

•j- WALRÉ (JAN VAN) , een be
roemde Nederlandsche dichter, 
den 22 Augustus 1759, ,te 
Haarlem geboren. Reeds vroeg
tijdig openbaarde zich in hem 
eene levendige zucht voor weten
schap en letteren, voornamelijk 
voor de tooneel- en dichtkunde. 
Eoe weinig aanmoediging hem 
ook imogt te beurt vallen, ter 
ontwikkeling van zijnen geluk
kigen aanleg, was het vuur 
dat in zijnen geest ontgloeide, 
echter voldoende, om hem tot 
zelf oefening te prikkelen, en 
hem tot die hoogte optevoeren, 
welke hij, in het gebied der 
letteren bereikt heeft. Door 
zijne ouders tot den boekhan
del bestemd, vond hi j , in dat 
vak de opvolger van den heer 
J. BOSCH geworden zijnde, wei
nig genoegen voor zichzelven, 
zoodat hij zich al spoedig, hoe

wel niet in naam, toch in de 
daad aan dien handel heeft ont
trokken. Zijne huisselijke be
trekkingen veroorloofden hem 
voor het overige, om zich uit
sluitend aan de beoefening der 
letteren toetewjjden. Gedurende 
verscheiden jaren was hij lid 
van den raad zijner geboorte
stad, en zijne letterkundige ver
dienste werd erkend door zijne 
benoeming tot lid van het pw 
vinciaal TJtrechtsch genootschap, 
van de maatschappij van Neder-
lansche letterkunde te Leydcn, 
en eindelijk van de tweede 
klasse van het koninklijk Neder-
landsch instituut. VAN WALBB 
overleed den 21 December 1837. 
Behalve verscheiden hier en daar, 
vooral in den Nederlandse® 
muzen-almanak verspreide G* 
dichten, heeft hij de volgen* 
werken nagelaten, als "voor het 
Tooneel: 1.° Willem de ËertH' 
Prins van Oranje, trêurspi 
1785;— 2.° De ontwaking^ 
Epimenides te Parijs, blijspel, 
naar DE FUNS , 1791; — 3 / 
De Losbollen of. de gewaand 
Doode, blijspel, naar ANPME°*' 
1792;- — 4.o De Vondeling* 
tooneelspel, 1793; •—5.° & 
kleêren maken den man ij*6?. 
meer,«.divertissement, 1795; — 
6.° Het 'vergeefscli besluit,ƒ/ 
de Vermommingen uit Ue0< 
blijspel, naar het Fransch, 1709} 
-— 7.° Natuur en.opvoeding «1 
het Gansje, zangspel, 1800; — 
8.o Renaud d'Ast of de m1»® 
avond, zangspel, naar RADET en 
BARRE, 1803; — 9.° Diederw 
en Willem van Holland, treur
spel, 1821; -—verder W 
Heidebloemen, 2 dl.", 1815 en 
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1816;—ll .o Gedachtenis-offer 
aan WARD BINGLEY , enz., 1821; 
— 12.o Bekthnting-, 1828. — 
WALRÉ vereenigde in zich de 
dubbele gaaf ,van, even als 
TONDEL en LANGEHDIJK , de dicht-
lier met dezelfde gemakkelijk
heid en even zoo nadrukkelijk, 
in het ernstige als in het boer-
tende te kunnen tokkelen. In 
het eerste was hij ongekunsteld, 
deftig en treffend; in het laat
ste puntig en naïf; in beide 
geèstig_en kernachtig. 

WA'LSH (WUAUM), een En
gelsche dichter, in 1708, in 
den ouderdom van 49 jaren 
Overleden, leefde aan den be
roemden "POPE" de kunst der 
versificatie. Men ontwaart in 
zijne werken vele naauwkeurig-
heid, gepaard met eenen natuur
lijken en ongedwongen zwier, 
die aan zijne gedichten eene 
bijzondere bevalligheid en zacht
heid bijzet. Dit is de beoor
deeling, welke de ahbé BJESNEL 
er van levert in zijne aanteeke-
ningen op het dichtstuk Proeve 
over de crüicli, door POPE. Twee 
Oden van WALSH zijn door den 
abbé YART in zijn Idee etc. 
(Denkbeeld der Engelsche dicht' 
kunst), in het Fransch vertaald ,• 
Parijs, 1749, 8 dl.», in 12.»° 

WALSINGHAM (JOANiSES), e e n 

Engelsche godgeleerde, te Avi-
gnon in 1330 overleden, begaf 
zich, na inde Sorhonneonder
wezen te hebben, in de orde 
der Karmelieten. Men heeft van 
hem eene verhandeling in het 
Latijn over de Kerkelijke nuigl 

tegen OCCAM. Het was op last 
van JOANNES XXII, dat hij de
zelve schreef. • 

WALSINGHAM (THOMAS) , een 
• Engelsche benediktijner, uitheb 
St. Albanus klooster, leefde om
trent het midden der 15.°. eeuw.-
Men heeft van hem de Geschie
denis van HENDRIK VI, en andere 
geschiedkundige werken, waar
uit men ziet, dat hij zorgvul
dig de oudheden van zijn land 
had opgespoord. Blen vindt 
dezelve in de Verzameling der 
Engelsche geschiedschrijvers van 
SAVILL, en afzonderlijk, Londen, 
1574, in fol. 

• WALSINGHAM (FJRANCISCUS), in 
1536, uit edne oude familie, 
van Engeland geboren, werd 
tot tweemalen, door de konin-

• gin ELIZABETH, in hoedanigheid 
van afgezant, naar Frankrijk 
gezonden, en kweet zich zoo 
wel van zijn dubbel gezantschap, 
dat de koningin hem tot staats
secretaris verhief. Door zijne ver
standhoudingen aan de vreemde 
hoven, droeg WALSINGHAM er 
veel toe bij, om die vorstin op 
den troon te bevestigen. Hij 
onderhield lot 53 agenten eu 
18 bespieders, en werd door 
dezelve steeds naauwkeuriglijlc 
en met trouw gediend. Zijn 
haat tegen de catholijken ging-
de grenzen ecner gewone dweep
zucht te buiten; hij bevestigde 
door hun bloed de scheuring 
en de ketterij in Engeland, en. 
had grootelijks deel aan den strijd 
welken de Hollanders in de 
Nederlanden tegen hen vuerdctt» , 

o . 
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Zijn buigzaam en listig karak
ter was echter niet in staat om 
zijnen vai te verhoeden: hij ver-.: 
viel in ongenade en moest zich 
verwijderen. Toen hij in 1590 
overleed, was hij zoo zeer tot 
armoede vervallen, dat men op 
zijne bibliotheek na, naauwelijks 
zoo veel vond, om zijne begra-
venis te kunnen bekostigen, Het 
voornaamste zijner werken is 
in het Fransch vertaald onder 
den titel van Mémoires etc. (Aan-
teeheningen en onderrigtingen 
voor de afgezanten), 4 dl.1» in 
12,m<>, Amsterdam, 1725. De 
vertaler,- BOÜLESTËIS DE LA CON-
TIE , zwaait aan hetzelve grooten 
lof toe, maar anderen hebben 
er minder gunstig over geoor
deeld. Ook heeft men zijne 
Staatkundige grondbeginselen, 
of het geheim der hoven in het 
Fransch vertaald, Lyon, 1695, 
in 12.mo 

WALTER SCOTT. — Zie SCOXT. 

WALTERS. — Zie BARLOW. 

WALTEER (MICHASL), in 1593, 
te Neurenberg geboren, iyas 
hoogleeraar te Helmstadt] en 
hof-prediker der hertogin-we
duwe van Urunswijh-Luneburg. 
Na den dood dier vorstin, be
riep de graaf Van Oost-Vries
land hem aan zijn hof, om 
den post van oppè i-bewindheb
ber en eersten prediker te be-
kleeden. Deze geleerde, in 
1662 overleden, liet, verschei
den werken na: 1.° Harmonica 
bibüca, sive brevis etplanacon-
ciliatio locorum veteris et novi 
Testamenti apparenter sibi con* 

tradicentium; voor de zevende 
maal herdrukt, Neurenberg, 
1654, in 4.*PJ — 2.° Officim 
Ublica, 1668, in 4.*°; hij han
delt hierin over de H. Schrift 
in het algemeen, en in het bij
zonder over elk canoniek en 
apocryphisch boek; — 3.° Mo-
saïca postilla;'— 4,° Postilh 
prophetica; — 5.° Hiero-Psal-
tica; — 6.° Evangelica; —• 
7.° De immortaUtate animie, ut 
de pmtensa'Ethnicorüm salutu 

Mioad infantes etadultos, 1657> 
in 4. t 0 ; — 8.o Miscellaneath-
ologica; — 9.° Commentaritö 
in Èpistolam ad Bebrieos; —,. 
10.° Èxercitationes b iblicce, 1638, 
in 4 > De verschillende zwa
righeden, die omtrent de ge
wijde boeken kunnen ontstaan, 
worden in deze werken opge
helderd, diechj even als in zijne 
overige geschriften, is de schrij
ver niet altijd van,devobroordee-
len zijner sekte vrij te pleiten. 

WALTHER (CHHISTOPHORÜS THE-
ODORDS), in 1699, te SoMldberg 
geboren, werd door de Denen. 
in 1724, als zendeling naar 
Tranquebar gezonden, en kwam 
in 1740 van daar terug. Men 

heeft van hem': 'Doetrinattm: 
pomm Indïca, in Histma^e9m 

Bactriani van BAVER, "•'Peters-
burg, 1738, in 8,™ Hij bot 
te Tranquebar eéne Gewijde ge
schiedenis in de Malabarscne 
taal drukken. Zijne gezondheid 
was geheel ondermijnd toen mi 
dat. land verliet, en hij overleed 
kort na zijne terugkomst, te 
Dresden, in 1741. 

WALTHER (AUGUSTFSÜS FRG' 
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BERIK), een geneesheer, werd 
in 1723, te Leipzig. tot den 
leerstoel der ontleedkunde • be
noemd, en overleed na 1735. 

• Men heeft van hem; 1,° De 
linguahumana, Leipzig., 1724, 
in 4.t0 Hij geeft in. dezelve 
eene zeer breedvoerige en naauw-
keurigè beschrijving van de 
speekselklieren; — 2.° De ar-
ticulis, ligamenlis etmusculis, 
1728, in 4.t°; — 3.*Beschrij-
ving van zijnen botanischen tuin, 
met platen, 1735, in 8 .v0 j — 
4.° een aantal Ahademische 
verhandelingen, ovej1 belangrijke 
onderwerpen, doch in een'duis
teren en verwarden stijl ge
schreven. — , Men moet hem 
niet verwarren met KOENRAA» 
kODEWKK WALTHÉR , vaJn wien 
men heeft Thesaurus medico-
chirürgicarum observaüonum, 
Leipzig, 1715, in 8.™ HAIXER 
stelt er weinig prijs op. 

WALTHON (BRIAND), bisschop 
& van Chester in Engeland, in 
•<ïv 1661 overleden, heeft zich be^ 
^ roemdLgemaakt, door de uitgave 

des bijbels in verscheiden talen, 
bekend onder den naam van 
Polyglotten-bijbel van Engeland, 
Londen, 1657, en volgende ja
ren, 6 dl.*1 in tol. Ofschoon 
verscheiden geleerden er met 
hem aan gewerkt hebben, schrij
ven de Engelschen hem echter 
dezen bijbel toe, aan welks 
hoofd men zijnen naam en zelfs 
xijn portret heeft geplaatst. Be
halve het aantal Oostersche ver
talingen j, die in deze verzameling 
voorkomen, en die zich reeds 
in den grooten bybel van LE 

JAÏ (zie dat artikel) bevonden, 
vindt men aan het hoofd ver
handelingen over al deze bijbels, * 
welke men gewoonlijk de Pro
legomena van WALTBON noemt, 
BGARSON heeft hem in dezen 
arbeid veel geholpen. Dezelve 
zijn in 1673 te Ztirich afzon
derlijk gedrukt. Men heeft er 
te Lyon, eene vrije en verkorte 
Vertaling in het Fransch van 
geleverd; 'dezelve wemelt van 
fouten. Ofschoon de schrijvers 
van dezen Polyglotten-bijbel vele 
critiek, oordeelkunde, weten
schap en gematigdheid aan den 
dag leggen, verwijt men hen 

. echter met'. grond, aan zekere 
vertalingen der H. Schrift Ie 
veel, en aan andere te weinig 
gezag te hebben toegekend. » Er 
heerscht geene éénheid in het 
werk, wyl er te veel handen 
toe gebezigd zijn," zegt de heer 
CONSTANT DE IA MOLETTE, die 
de misslagen van dit werk aan 
de overhaasling toeschrijft, waar
mede hetzelve zamengeslekl en 
in het licht gegeven is. 

WAMBA. — Zie BAMBA. 

WAMESHIS(JOANNES), in 1524, • 
te Luik geboren, onderwees met 
roem de reglsgeleerdheid Ie Leu
ven, alwaar hij in 1553, den 
doctoralen hoed ontvangen had. 
Hij overleed in 1590. Don JuAN 
VAN OOSTENRWK, landyoogd der 
Nederlanden, wilde hem tot 
lid van den staatsraad verheffen, 
maar deze geleerde verkoos de 
rust van het privaat leven en 
de genoegens der studeerkamer 
boven alles* Er bestaat van hem-

4 



24 W A JL — W A N . 

l.o Recitationes ad Ut. Decreta.' 
Hum de Apellationibus, Leuven, 
1604; — 2.° Responsorum sive 
conciliorum de jute pontifico 
tomi duo, Leuven, 1605,1618, 
2'dl.n, in fol.j — 3 . ° Respon
sorum ad jus forumque civile 
pertinentium, Antwerpen, 1636, 
3 dl.» in fol.. JUSTUS LIPSIUS 
heeft hem eene schoone lofrede 
in dichtmaat toegewijd. 

teris et novi Testamenti, Kop
penhagen, 1748, in4. t oj — 4.» j 
De feria Passionis et triduo, ''/ 
mortis Domini etservatorisnostri, 
JESÜ CHRISTI , nee non aliis qui-

'busdam ad historiam et chro-
nologiam sacram pertinenlïbus, 
diatribe, historieo theologica, no-
vis ae paradooois, opinionihi 
WILHEI,MI LANGU, Übrodeanw 
CHRISTI , contentis opposita, Leip-
zig, .1651, in 4.*° Het werk 
van LANGIUS was te Leyden,in 
1649, in 4 > , in het licht ver
schenen; ~- 5.° In historiam 
sacram et prbfanam ante dik-
vianam exercitationes quinque, 
Koppenhagen, 1652 en 1658, 
in 4.{o; — 6-° De etymologia vo
ois Jobal, qüce anno jubilceo no
men dedit, Koppenhagen, 1652, 
in 4 > ; — 7.° Scriba edoctus 
ad regnum ccelorum, sive Sen
tenties CHRISTI, MATT. XIII,52. 
Eosplicatio, Koppenhagen, 1663, 
•in 4,'oj — 8.° Jus regi frmaAlw. 
et solutissimi, in vijf hoeken, 
van 1663 tot 1672, in 4.*° 57-
9.» Expositio capitis 7 Dcwü-
lis pro doctoratu, Koppenhagen, 
1657, in 4.t°;' — 10." Memo-
riagloriosa Frederici III, or«-
tione funebri.... conseerttta, 
Koppenhagen, 1670, i n 4 > ; - " 
1L° Leeliones sacm in Psw' 
mum 143, Koppenhagen, WW> 
enz. .. Deze geleerde bisschop 
overleed den 1 Mei 1675. 

' * WANDELAINCOURT (ANTONIOS 
HUBERTDS) , constitutioneele bis
schop, den 28 April 1731, te 
Rupt-en-Fvivre, in het diocees 
van Verdun, geboren. Hij om
helsde den geestelijken stand, 
wijdde zich toe aan" het onder-

"•* WANDALIN (JOANNES), bis
schop van Seeland, werd te 
Wiborg in Jutland, alwaar zijn 
vader bisschop was, den 26 
Januarij 1624 geboren. In den 
ouderdom, van 14 jaren was hij 
onder de leiding zijns vaders, 
reeds zeer ervaren in dekennis 
der • Hebreeuwsche, Chaldeeuw-
sche, Syrische, en Arabische 
talen. Hij ging zijne studiën 
aan de hoogeschool van Kop
penhagen voortzetten, en in 
1648 vertrok hij, om de uni
versiteiten van Duüschland en 
Vlaanderen te bezoeken. In 
1652, in zijn vaderland terug
gekeerd, wijdde hij zich toe 
aan de bediening des woords, 
en werd tot titulair predikant 
benoemd. Drie jaren later be
kwam hij eenen leerstoel voor 
de godgeleerdheid, en in 1658 
het bisdom Seeland* Men heeft 
van WAKDALIN een aantal wer
ken, waaronder zich vooral on
derscheiden 1.° Dissertatio phy-
siea de ventis, Koppenhagen, 
1745, in 4 > ; — 2.° Exerci-
tationes duce metaphysictc: De 
necessario et contingente, do 
divisione entis, Koppenhagen, 
1776, in 4.to; — 3.o Expli-
cationes quatuor oracuhrum ve-
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wijs, was hoogleeraar der let
terkunde en principaal van het 
collegie te Verdun, en werd 
in 1780 onderwijzer der kinde
ren des hertogs van CLERMONT-* 
TONNERRE. Later verkreeg WAN-
DELAINCQURT te Parijs den post 
van onder-directeur der militaire 
school, en in 1790, werd hij 
tot pastoor van P/awwp*, in het 
diocees van Clialohs-sur-Marne, 
benoemd. Na de beginselen der 
omwenteling te hebben omhelsd, 
legde hij den zbogenaamden bur
ger-eed. af, werd tot constitu-
tioneelen bisschop der Boven-
Mame benoemd, en den 10 
April 1791, als zoodanig gewijd. 
De heer DE LA LUZERNE pro
testeerde vruchteloos tegen de 
overweldiging van zijnen, zetel, 
in eenen brief aan WANDELAIN-
COURT gerigt, en in welken hij 
hem zijne indringing bewees. 
Ofschoon hij in 1792, lid der 
conventie was, deelde hij niet 
in de gruwelijke buitensporig
heden van dat tijdvak. Tijdens 
het proces van LODEWIJK XVI, 
en op de vraag: Is LODEWIJR. 
schnUig? antwoordde hij in 

. dezer voege: » Ik heb gemeend 
in de conventie enkel als wet
gever te komen, en mijn karak
ter zou mij niet, veroorloofd 
hebben, middellijk óf onmiddel
lijk,, in crimineele zaken als 
regter optetreden," Hij weigerde 
voor de beroeping op het volk 
te stemmen, en verklaarde zich 
voor het uitstel en de verbanning. 
Wij moeten pok zeggen dat 
deze bisschop zich niet bezoe
delde, door die afzweringen, 
welke op de constitutioneele 

geestelijkheid eene onuitwiscli-
bare smet drukten. Men ver
zekert zelfs dat toen de conventie 
zich en corps naar de Lieven-
Vrouwenkerk begaf, om er het 
goddelöoze ên belagchelijke feest 
der Rede te vieren, WANDELAIN-
COORT ongemerkt aan de deur 
ontsnapte, ten einde de kerk, niet, 
binnen te gaam Men weet niet 
of hij ga het schrikbewind, 
niet in bedenking was om af
stand te doen van de scheuring, 
want hij nam geen deel aan 
den eersten rondgaanden brief 
der constitutioneele bisschoppen; 
maar het is echter waar dat 
hij den tweeden onderteekende, 
bij de beide conciliën tegen
woordig was, aan de beraad
slagingen en werkzaamheden der 
Vereenigden (Réunis) ter hand
having der scheuring deelnam. 
De heer GRÉGOIRE getuigt, in 
zijn Verslag aan het concilie 
van 1797, dat WANDELAINCOÜRT 
hem in zijne Briefwisseling zeer 
behulpzaam was. Men vindt in 
de Annales catholiques van den 
heer DE BOÜLOGNE (2.« dl. blz. 137 
en 174), eenen aan hem gerigten 
brief, betrekkelijk een bezoek, 
hetwelk hij zich voorstelde in 
het Opper-Mame-ée^t te doen. 
Ook maakt men ïn de Annales 
philosophiques gewag van eenen 
brief van WANDELAINCODRT, over 
de onderwerping, en tegen de 
wettige bisschoppen. Omtrent 
den zelfden tijd gaf hij in het 
licht Rêfledons etc. (Wijsgeerige 
overwegingen over de ongodis-
ten en de vriend der théophi-
lanthropisten), in 8.™, waarin 
hij zich tegen het nietige hun-

5 • • 
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ner eerdiènst, en het ontoerei
kende .hunner leerstellingen ver
heft. Van de conventie ging 
"WANDELAINCOURT tot den raad 
der ouden over, dien hij in 1798 
verliet. Tijdens het Concordaat 
van 1801, deed hij afstand van 
zijn ^bisdom, verkreeg een pen
sioen en werd door zijnen ambt
genoot, den. heer RAIMOND opge
volgd. Na zijne pastorie verlaten 
te hebben, ging hij het land be
wonen, en overleed den 30 De
cember 1819, te Bellevitte, bij 
Verdun. Hij heeft een aantal 
werken over de opvoeding ge
schreven, zoo als l.o Plan,etc. 
(Ontwerp.mn openbare opvoeding 
door middel van hetwelke, de 
leergangen der gewone studiën 
tot vijf jaren bepaald zijn), 
Parijs, 1777, in 12.»° j — 2.° 
Vues etc. (Inzigten bij de op
voeding van eenenprins), 1784, 
in 12.»?• De schrijver beweerde 
in dit geschrift » eene gemak
kelijke wijze aan de hand.te 
geven, om in korten tijd aan 
eenen jongen heer, zonder moeite 
en zonder boeken, niet alleen 
het lezen en schrijven, maar 
ook het Latijn en de weienschap
pen te leeren." — 3.» Cours 
etc. (Volledige cursus van op
voeding) , 7 zware dl>, in 12.™° j 

'met eene beknopte Spraakkunst, 
Natuurlijke historie, Algemeene 
geschiedenis,, Geschiedenis van 
Frankrijk enz. Deze verschil
lende wérken, te Parijs, kou-
men, Verdun en Bouillon ge
drukt, werden, ofschoon zij 
geenen grooten opgang maakten, 
gedeeltelijk in het Hoogduitsch 
vertaald; — 4.° Entretïens etc. 
(Gesprekken eener moeder met 

haar kind over de pligten van
den maatschappelijken mensek 
en den christen); — 5.° L'ami 
etc. (De vriend der zeden), 3 
dl.* in l2.no - _ e.o De Meri
tor der jonge jufvrouwen, in 
18.mo5 —i 7.° Lecons etc. (Les
sen der wijsheid); — 8.° rreU' 
ves etc. (Bewijzen der godsdienst 
volgens het plan van PASCAL) 
enz., enz. Het is ons onbekend 
of al deze werken gedrukt zijn. 

WANDELBERT , diaken en mon
nik der abdij van Prüm of 
Pruym, leefde ten tijde van 
keizer LOTHARIÜS. Zijn Marty
rologium in heldenverzen, met 
dat van USUARDUS gedrukt, 
Leuven, 1568 > in 8,vo biedt 
meer feiten aan dan poëzij. 
Dit martyrologium is ten on-
regte toegeschreven aan den 
eerwaardigen BEDA, én komt 
in eene oude uitgave * onder 
zijne werken voor. 

WANGNERECK, , een Jesuit, te 
Munchen, in 1595 geboren, 
hoogleeraar in de wijsbegeerte 
en godgeleerdheid te DUUngen, 
en kanselier dier universiteit, 
den 11 November 1664' over
leden, is de schrijver van ver
schillende werken over boven-
natuurkundige, betwiste en 
stichtelijke onderwerpen. In 
laatstgenoemd vak heeft hij ge
leverd eene uitgave der Belijde
nissen van den heiligen AUGBS-
TINÜS, Keulen, 1646, doorhem 
met aanteekeningen verrijkt, 
welke in', die genre voor een 
meesterstuk doorgaan. Men stelt 
ook op pr'y's: 1.° Tractatus de 
traduce et creatione rationalis; 
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__;W0 tndicim politica} adver-
^r^do-poUtieos. 

: AKSLEB of WANSLEBEN ( J O -
^ E S BIICHAÖL) , te Erfurt, 
a 1635 van luthersche ouders 

• geboren, was de leerling van 
JOB LMDOM?,' en werd bekwaam 
in de Ethiopische taal. De her
tog van Saksen-Gotha zond hem 
naar Egypte en Ethiopië, -om 
de leerbegrippen dier landen te 
onderzoeken. Daar WANSLEBEN 
dezelve overeenkomstig vond 
met die der Roomsche Kerk, 
zoo begaf hij zich', in 1665 
naar Rome, zwoer de ketterij 
af, en werd. dpminikaner. Door 
zijne zucht voor het reizen ïn 
1670, naar Parijs gevoerd, zond 
COLBERT hem andermaal naar 
Egypte om er nieuwe ontdek
kingen te maken. Deze togt 
verschafte aan de bibliotheek 
des konings van Frankrijk 334 
Arabische, Turksche en Perzi
sche handschriften. Hij werd 
in 1676, wegens zijne ergerlijke 
levenswijze teruggeroepen., In 
Parijs teruggekeerd, aanvaardde 
hij weder de dominikaner-pij, 
in het St. Jacobs-klooster dier 
stad, waaruit hij verdreven 
zijnde, zich genoodzaakt zag 
om kapellaan te worden in de 
parochie Douron, bij Fontaine-
bleau, alwaar hij in 1679 over
leed. . Men heeft van hem: 1.° 
eene Geschiedenis der kerk van 
Alescandrië, Parijs, 1677, in 
12.mo; — 2.° twee Ter slagen 
over den toestand van Egypte, 
het eene is in het Italiaansch, 
Parijs, 1671, hot' andere in het 
Fransch, Parijs, 1676. Deze 
werken bevredigen zoowel den, 

- W A R . 27 

weetlust van den gewonen lezer, 
als dien van den geleerde. 

WABBURTON (WILLIAM) , een 
geleerde Engelsche prelaat, den 
24 December 1698, te Newark 
aan de Trent, in Engeland 
geboren, werd in 1760, tot 
bisschop van Gloeester verher 
ven, en overleed in die stad, 
den 7 Juni] 1779/ Men heeft 
van hem: 1.° eene uitgave der 
ïverken van SHAKES'PEABE , met 
verbeteringen, en critische en 
oordeelkundige- aanteekeningen; 
— 2.° De goddelijke wetgeving 
van MOZES bewezen, 4 dl.n, eea 
werk, dat hem zeer beroemd 
maakte. Er komen zeer'goede 
zaken in voor, en andere die 
gewaagd, of ten minste ondui
delijk uitgedrukt hebben gesche
nen. VOLIAIRE meende er stof 
in te vinden, om de meeste 
der dwalingen te bekrachtigen, 
welke hij ten opzigte van de 
gewijde geschiedenis opdischte, 
en zwaaide den bisschop van 
Gloeester den vleijendsten lof 
toe; maar in eene nieuwe uit
gave , toonde deze prelaat aan, 
dat hij voor dezen wierook on
gevoelig was geweest, en door 
verbeteringen aan te brengen, 
en door zich ten opzigte van 
verschillende plaatsen te verkla
ren, deed hij zien, dat de las
teraar der gewijde boeken, 
hem ongetrouwelijk aangehaald 
én zeer dikwijls valschelijk be
schuldigd had. Er was niet 
meer nood'ig om de gal van 
den filozoof van Ferney te 
ontsteken, die daarop tegen 
WARBÜKTON nog meer smaad-
woórdcn uitbraakte, dan hij 
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hem vroeger lofspraken had ge
geven ; — 3.° Verhandeling over 
de vereeniging der godsdienst, 
zedeleer en staatkunde, in het 
Fransen vertaald door , STEPH. 
SILHODETTE (zie dat art. en MAR-
CDS ADRELIUS), 1742,*2dl.n, in 

. 1 2 > ° ; — 4.° Verhandelingen 
over de aardbevingen en de vuur-
uitbarstingen, in het Fransen 
vertaald door den abbéUÏAZÉAs, 
1754,2 dl.", in 12.™ '[LEONARD 
BE MALPEINES heeft "een Essai 
etöé (Proeve over de hieroglyphen 
der Egyptenaren), naar het En
gelsen van WARBDRTON , Parijs, 
1744, 2 dl.", in 12.™, in het 
licht gegeven. Er bestaan ver
scheiden uitgaven der Werken-
van dezen prelaat, de voornaam
ste zijn, die van Londen, 178S, 
7 dl.*, in 4.to, en 1811, 12 
dl», in 8.vo, bezorgd door zij
nen vriend doctor HÜRB, bis
schop van Worcester. Men heeft 
later gedrukt de Brieven van 
WILLIAM WARBÜRTON, aan doc
tor RICHARD HUHD , 1808, in 4 > ] 

WAUD (SEXH), een bekwame 
Engelsche wiskunstenaar, te 
Bunlington, in ïïerefordshire, 
m 1617 geboren, werd achter
eenvolgend hoogleeraar der ster-
lekundé, bisschop van Exces
ier en Salisbury, en is de 
bchrijver: '1.° van eenige Ge
schriften tegen HOBBES, Oxford, 
1656, in S.vo;— 2.o van eene 
Verhandeling over de kometen; 
— 3.o van eene Driehoeksme-, 
ting, Oxford, 1654, in fol.; — 
4.o van Leerreden, in het En-
gelsch, 1670, in 4> Hij over
leed te Londen, in 1689. Zijne 
wuzo van approximatie en eenige 

andere overzigten, wejftjm tjoor 
de sterrekundigen toegej^cht. 

•WARE (JACOBÜS), een pï 
stant, algemeen auditeur, 
van den geheimen raad van Ier\ 
land, te Dublin, zijne geboorte
plaats, den 1 December 1666, 
in den ouderdom van 72 jaren 
overleden, heeft.nagelaten: 1.° 
Verhandeling over de schrijvers 
van Ierland, in het Latijn, te 
Dublin, in 1639, in 4.t0 ge
drukt; eene compilatie door hem 
grootendeels ontleend aan de 
Beschrijving van Ierland door 
RICHARD STANYHURST; de schrij
ver neemt geene genoegzame 
onderscheiding in" acht bij het 
toezwaaijen van zijnen lof; — 
2.o de Jaarboeken van Ierland, 
onder de regering van HENDRIK 
VIII, EDUARD VI en HARIA, 
1658, in 8.™, in het Latijn; . 

— 3.° Geschiedenis der bisschop
pen van Ierland, 1665, in fol.? 
— 4.° Eene uitgave der Wer
ken van den H. PATRICIUS , Lon
den , 1658, in 8.vo , enz. 

WARHAJI (WittiAM), te Oak' 
l'ey, in Hampshire, in Enge
land, geboren, werd doctor in 
de regten te Oxford, en later 
hoogleeraar. Zijne bekwaamheid 
in het behandelen van zaken 
deed hem door koning HENDRIK , 
VII, in gezantschap tot Vnwv 
vvs, hertog van Bourgondiër 
zenden. Bij zijne terugkomst 
werd hij tot bisschop van Lon
den, vervolgens lot kanselier van 
Engeland, en eindelijk tot aarts
bisschop van Kantelberg verhe
ven. Hij stierf in 1532 tan 
verdriet, over den voortgang? 
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;' dien hij de ketterij in zijn va

derland' zag maken. 

WARIN (JOANNES), een beeld
houwer en graveur, in 1604, 
te Luik geboren, trad als page 
in dienst van den graaf van 
ROOHEFORT, vorst van het hei
lige Duitsche rijk. Reeds in 
zijne jeugd, was de beoefening 
der teekenkunst zijne uitspan
ning , en hij maakte zich zeer 
bekwaam in dezelve j ook oefende 
jhij zich in de graveer- en beeld
houwkunst. Verscheiden zeer 
kunstig gemaakte werktuigen, 
welke hij uitvond, om de door 
hem gegraveerde'5 medailles te 
jnunten, verwierven hem eenen 
grooten roem. LODEWIJK XIÏI 
gaf hem den post van opzie
ner der munten van Frankrijk. 
Het was omtrent dezen tijd, dat 
WARIN het. zegel der Franschè 
akademie vervaardigde, waarin 
hij den kardinaal DE RICHELIEU , 
OP zulk eene treffend-gelij kende 
wijze heeft voorgesteld, dat dit 
werk met regt, voor een mees
terstuk gehouden wordt. Ook 
hij was het; die tijdens; de al-
gemeene verwisseling, aller ligte 
goud- en zilverspeciè'n, door 
LODEWIJK XIII bewerkstelligd, 
de stempels der munten gra
veerde. Deze arbeid verwierf 
voor WARIN eenen nieuwen post, 
dien van algemeen graveur voor 
de munten. De gedurende de 
minderjarigheid van LODEWIJK 
XIV geslagen munt, is ook door 
dezen bekwamen kunstenaar be
werkt: hij heeft daarenboven 
gewerkt aan "verscheiden hoog
geschatte gedenkpenningen, en 
aan eenige beeldhouwkundige 
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stukken; onder de laatste on
derscheidt mén de borstbeelden 
van LODEWIJK XIV, en van den 
.kardinaal DE RICHEUED. Deze 
kunstenaar overleed té Parijs, 
in 1672. • : 

WARINOT (LODEWIJK), regulier 
kanonik van de premonstraten-
zer-orde, van den'strengen re
gel , en der provincie Lotharin
gen heeft zich verdienstelijk 
gemaakt door zijne nasporin-
gen betrekkelijk hetgenewat de 
geschiedenis zijner orde betrof, 
en in het bijzonder ten opzigte 
van datgene wat betrekking had 
op den H. NORBERTÜS , derzelver 
stichter. Hij heeft een boek 
nagelaten, getiteld : Vita sanc-
tissimi patris nostris NORBERTI 
ex variis uuctoribus et veteribus 
mmvscripiis collecta, een hand
schrift, in 4.*o 

*4WARNAWT (JOANNES BE), in 
het Latijn DE VERNAOTA , 23.« abt 

• van den St. Cornelis-berg, pre-
mónstratenzer' orde, oorspronke
lijk bij Luik gelegen, en later 
in die stad verplaatst, onder 
den naam van Beaurepaire, de 
bello rediiu, bloeide in de 14.° 
eeuw. Hij was, zeggen de Ge
denkschriften van dien tijd,een 
man van verdienste, die zich 
niet minder door zijne, gods
vrucht , dan door zijne kunde 
en zijne bekwaamheid in de 
behandeling van zaken onder
scheidde. Hij werd in 13S7, 
tot de waardigheid van abt ver
heven. Eene bulle van BONI-
FACIUS IX, van 1379, stond 
hem het gebruik toe van cfon 
bisschoppelijken ring, een voor-
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-regt, dat zijne voorgangers niet 
schijnen genoten te hebben. Hij 
werd door eenen gevolmagtigde 
in de kerkvergadering van PISA 
vertegenwoordigd, en overleed 
den 6 Mei 1418. Men heeft 
van hem: Historia episeoporim 
Leodiensium usqiie ad 'antium 
1340. Hij had dit werk ge
schreven toen hij nog slechts 
eenvoudige religieus was. Men 
ziet in het Spiritus liüerarius 
Norhertinus van den prelaat GE-
OJRGE LIEKHART , abt van Rog-
genburg, het zelfde werk toege
schreven aan een' religieus der 
abdij van, 'Beaarepaire, mede 
in 1418 overleden, en JOANNES 
WAMANT genaamd. Dit is klaar
blijkelijk dezelfde persoon, als 
JOANISES BB WARNANT, wiens 
naam verbasterd zal zijn. Het
zelfde werk maakt gewag van 
WABWAMT onder den naam van 
WARANTO of VARANWÜS. 

• * 

WARNEFBIMJS. — Zie PAULUS 
WARKËFRIDBS. 

* WARNER (FERÏHNAND) ,. een 
anglikaansche godgeleerde en 
beroemde predikant in 1703 
geboren, en in 1768 overleden,; 
was rector der parochie van 
den H. MICHAÖL Queen Mthe 
(Koninginne-kaat), in de stad 
Londen, en van die van BARNES, 
in het graafschap Surrey. Men 
heeft van hem: 1.° Kerkelijke 
Geschiedenis van Engeland, se
dert de invoering des christen
doms in dat koningrijk, tot op 
de 18.e eeuw; — 2.° Gedenk
schriften, betrekkelijk het leven 
van Sir THOMAS MORUS; -— 3.» 
Verhandeling over de jicht, 

volgens zijne eigene ondervin
ding. Hij overleed aan die ziekte. 
— WARNER (JOAKKES) , zoon van 
den voorgaande, werd naarXis-
sabon gezonden, om er den 
handel te leeren. Maar eene 
verklaarde neiging' deed hem 
tot de letterkunde overhellen. 
Hij kwam te Londen terug, 
van waar hij naar Cambridge 
vertrok, met oogmerk om er 
de oefeningen der hoogeschool 
bij te wonen. In 1773,'ontving 
hij aldaar den doetoralen graad. 
Hij wijdde zich te gelijkertijd 
aan de predikdienst toe, voor 
welke hij eene „bijzondere be
gaafdheid bezat. Hij was tot ver
schillende beneSciën benoemd. 
Toen in het begin der Fransche 
omwenteling, lord COWER, in 
hoedanigheid van gezant, naar 
Parijs vertrok, volgde WARNER 
hém als kapellaan, en was ge
tuige van de jammerlijke ge
beurtenissen , die reeds van het 
begin af, dit tijdperk ken
merkten. Hij overleed in Ja
nuari]' 1800, te Oxford. Hij is 
de schrijver van een werk ge
titeld : Meirm ariston, dat in 
de geleerde wereld eene groote 
sensatie te weeg bragt. , 

* WARREN (Sir JOHN BORLA-
SE), een Engelsche admiraal, 
waarvan een der moederlijke 
voorvaders (de BORIASE'S van 
Kormvall), de auteur is van 
verscheiden geleerde geschriften, 
over de geschiedenis van dat 
gewest, werd in 1754 geboren. 
Zijne, neiging voor de zeevaart 
openbaarde zich reeds vroegtij
dig : tijdens den oorlog, die 
tusschen Engeland en deszelfs 
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'* Amerikaansche volkplantingen 
ontstond, diende hij als luite
nant aan boord, van the Non-
such", en klom weldra op tot 
den rang van kapitein. Later 
door lord COCHRANE vervangen, 
verliet hij de dienst, en trad 
in den echt met de dochter 
van den generaal GIAVEUING, 
bij welke hij verscheiden kinde
ren verwekte. Hij had, in 1777 
den titel van Baronet bekomen. 
Tijdens de Fransche omwente
ling, ontving hij het bevel 
over een smaldeel, dat «len han
del van Frankrijk belemmerde, 
langs de kusten van welk land 
het kruiste, en belangrijken 
buit maakte.. Tot belooning 
van zijns diensten', ontving 
hij in 1794, de Bath-orde. In 
1795, bewerkte hij eene landing 
in" de baai van Quïberon, ter' 
wijl hij zijne vlag voerde op 
de Pomona, en tot de inneming 
van het fort Penthièvre bijdroeg. 
Hij deed vervolgens vruchtelooze 
pogingen om den aftogt der 
koningsgezinden te beschermen. 
Na eenen togt naar Canada, 
ging WARREN, de vloot van 
Br est onder lord BRIDPORT ver
sterken ; met een. sterk smal-
deel naar de Iersche kusten 
gedetacheerd, gelukte het hem 
het Fransche schip Ie Hoche, 
gecommandeerd door BOMPARD, 
benevens drie fregatten, die 
landingstroepen aan boord had' 
den, te bemagtigen. Het lager
huis stemde dankbetuigingen 
aan WARREN, die zeker door zijn 
gedrag d& uitbarsting van den 
burgeroorlog belet had. Na het 
sluiten van den vrede iri 1815, 
werd hij tot den geheim-raad 

beroepen, daarna als buitenge
woon gezant en gevolmagtigd 
minister naar St. Petersburg 
gezonden. Hij had zitting, in 
vier verschillende parlementen, 
in 1774, 1780, 1796. en 1802, 
en overleed den 27 Fébruarij 
1822. Hij had in 1791 naam
loos in het licht gegeven: Tafe
reel der zeemagt van Groot-
Brittannië, in 8.v° 

WARTHON (HENDRIK) of WHAR-
TON, te Worsted, in het graaf
schap Norfolk geboren, en in 
1694 overleden, was predikant 
van Minster, en gebruikte de 
vrije oogenblikken, welke die 
•betrekking hem overlieten, aan 
de zamenstelling van verschei
den werken, vol geleerde na-
sporingen. De voornaamste zijn: 
1,° Anglia sacra, Londen, 1691, 
2 d b v ia fol, Dit is eene 
geschiedenis der aartsbisschop
pen van Engeland, tot het jaar 
1540. De dood belette hem dit 
goede werk verder voorttezet-
ten; — 2.° Historia' de Episco-
pis et Becanis Londinensibus et 
Assavensibus, ad annnni 1540, 

. Londen, 1695, in 4. l°; — 3.° 
twee Engelsche verhandelingen: 
de eene ter verdediging der> 
priesterhuwelijken, ib. 1688, in 
4. t 0 , en de andere over de 
meederheid der beneficiën, ibid. 
1692, in 8.™ Hij bepleitte zijne 
eigene zaak, naardien hij er 
verscheiden bezat. — 4.° Leven 
van WH-LIAM LAÜD, aartsbis
schop van Kantelberg, 1659, 
in fol. Ondanks de vooroordee-
len der anglikaansche scheuring, 
is WARTHON dikwerf billijk, en 
verdedigt met moed de waar-
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heid; hij wederlegt de lasterin
gen tegen de religieuzen en 
verscheiden wegens hunnen ijver 
voor het geloof, hatelijk ge
worden beroemde mannen. Hij 
heeft meesterlijk de dwalingen 
hersteld van BDRNET in zijn 
Specimen, -waarin een belang
rijke catalogus vóórkomt. 

* WARTHON of WARTON (THO
MAS) , een geleerde . Engelsche 
criticus en, dichter, in 1728 
geboren. Nog zeer jong zijnde 
werd hij reeds tot onderwijzer 
in de dichtkunst benoemd, en 
na den dood van WHITHEAD, 
inl78S, werd hij met den titel 
van met lauwere bekroonde 
dichter (poëte lauréat) vereerd. 
WARTON was lid van verschei
den geleerde genootschappen in 
Europa,, en van de maatschappij 

-•van oudheden te Londen. Zijne 
zeden waren altijd zuiver. Hij 
overleed aan eene beroerte, den 
21 Mei 1790. Men heeft van 
hem: l.o eene Verzameling zij
ner gedichten, in den besehrij-
venden stijl, 1777, in 8.v<>3 — 
2.° Aanmerkingen op het too-
neelspel, getiteld: The fairy 
Queen (De schoone koningin), 
van SPENCER, 1752 — 1762, 2 
dl.», in 8.™ Hij heeft daaren
boven eene uitgave geleverd 
van de Grieksche Bloemlezing 
van CEPHAÜS, 1766, 2 dl.» 
in J2.™<>3 __ 3.o e e n e a n d e r e 

van TIIEOCRITOS, 1770, 2 dl.n 
in 8.vo Maar hetgene wat hem 
tot groote èer versterkt, is het 
Ontwerp van de geschiedenis 
der Engelsche dichthmst, ge
schetst door POPE, uitgebreid 
door GRAY, maar voltooid door 

WARTON; het 1.«' dl. verscheen,1 

in 1774, in„4.to ; het 2.° en' 
het 3.e, in 1778, en in 1781. 
Blen bewondert. gelijkelijk in 
dit werk de kracht des stijls, 
de 'gezonde critiek, de juistheid 
en diepzinnigheid der beschou-

WARWICK — Zie BEATJCHAMF 
en EDÜARD PLANTAGENET. 

- WASA. — Zie GDSTAAF. 

WASER (GASPARUS), een Duit-
sche oudheidkundige, in 1626 
in den ouderdom van 60 jaren 
overleden, 'maakte zich in zij
nen tijd, door eenige bijna 
vergeten werken bekend. Het 
eenige waarvan men, hóewei 
onnaauwkeurig melding maakt, 
is getiteld: Be antiqids mmmts 
Hebrceonim, Ghaldmórttm, et Sy 
riorum, quorum sancta~biblia et 
rabbïnorum scripta nieminerimt, 
in 4.t0 Hij was achtereenvolgend 
hoogleeraar in de Hebreeutfsche 
taal en in de godgeleerdheid te 
Zurich geweest. 

.* WASHINGTON (GEORGE) een 
Noörd-Amerikaansche veldheer, 
den 22 Februarij 1732, te 
Bridge-Cneli, in het graafschap 
Fairfaao, in Firginïë geboren, 
was de zoon van eenen rijken 
planter van dat gewest. Hij 
begon zijne militaire talenten 
te ontwikkelen in den oorlog 
der Engelschen tegen de Fran-
schen in Canada. Naauwelijks 
de loopbaan der wapens inge
treden, werd de jonge WAS
HINGTON, in 1754, aan het hoofd 
van een klein leger,: naar dé 
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grenzen van Virginiëgezonden, 
•welke de Franschen verwoest
ten. Hij geleidde zijne bende 
naar de plaats, waar de Alle-
ghany en de Monongahela zich 
vereenigen, en begaf bewijzen 
van beleid en moed. Doch niet 
in staat om aan. veel sterkere 

«magt dan de zijne het hoofd te 
'bieden, zag hij zich genood
zaakt den aftogt te kiezen. Toen 
kort daarna de generaal BBAD-
DOCK , wiens adjudant hij was, 
zichu tegen* den raad van WAS
HINGTON, in, eene hinderlaag had 
geworpen, waarin hij gedood 
werd, ontwikkelde laatstge
noemde eene groote bekwaam? 

\ beid, in de bevordering van 
eenen aftogt, die hem met den 
kolonel DUNBAR , den bevelheb
ber Van een ander legercorps, 
vereenigde. Bij den vrede ver
kreeg hij dèn rang van majoor, 
en begaf hij zich naar zijn 
landgoed Mont-Vemon, hetwelk 
hij zelf bebouwde. Hij trad in 
den echt met de dochter van 

. den heer CURTIS, en leidde 
een gelukkig en vreedzaam le
ven, tot dat de oorlog tusschen 
Engeland én deszelfs volkplan
tingen uitbarstte. WASHINGTON 

. omhelsde de parlij van laatst
genoemden , en stelde zich in 
briefwisseling met FBANKUN en 
andere onafhankelijke voorna
men. Hij begon met tot zich 
te roepen en rondom zich te 
vereenigen, al de misnoegde Ko
lonisten van het moederland, 
en werd tot het opperbevel der 
Amerikaansche iegerscharen be
noemd. Wij zullen aan al 
de voordeelen niet herinneren, 

XXV DEEL. 

welke hij in deze verhevene 
betrekking, op de Engelsche 
krïjgsmagt behaalde,- men weet 
algemeen, dat, op eene kracht
dadige wijze door de Franschen, 
onder aanvoering van den gene
raal LAFAYETTE, ondersteund, 
WASHINGTON een der eerste 
grondleggers van de onafhanke
lijkheid der. Vereenigde Staten 
was. » Den oorlog zonder geld, 
zonder krijgsbehoeften zonder 
magazijnen beginnen (zegt een 
schrijver), aan commissiën, die 
het geheele voordeel van een 
eenparig stelsel van verdediging 
niet gevoelden, wijze en wel 
ontworpen plannen doen aanne
men, in zijne handen genoeg
zaam gezag vereenigen, zonder 
den onafhankelijken geest van 
het congres afteschrikken: zie
daar wat WASHINGTON onder
nam, en de zegepraal was bijna 
altijd aan zijne zijde." Het is 
te betreuren, dat men in al 
deze lofspraken, hoe welver
diend dezelve ook wezen mogen, 
den grooten veldheer niet van 
het hoofd des opstands kan 
onderscheiden. Toen de onaf
hankelijkheid der Amerikanen 
was uitgeroepen, werd WAS
HINGTON tot den eervollen post, 
van president des congres ver
kozen, waarbij hij zijnen ge-
heelen invloed, en een gezag 
behield, dat bijna gehjk stond, 
met•" dat van een opperboofd. 
Hij werkte mede aan de invoe
ring eener constitutie, geschikt 
om den door hem gestichten 
staat te bevestigen. Hij is in 
zijn beheer niet altijd vry van 
vcrwijtingen geweest, en men 

G 
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beschuldigde hem somtijds ver
keerde stappen in hetzelve ge-

• maakt te hebben. Tijdens de 
Fransche omwenteling, legde 
hij veel geestkracht aan den 
dag, om te beletten dat- men 
de grondbeginselen derzelve in 
de Fereenigde Staten voort
plantte. In 1793 bedreigden 
verscheiden oproerige vergade
ringen , om datgene te vérnie-' 
tigen, wat hij tot stand had 
gebragt; men liet duizenden 
van scholschriften tegen hem 
in het licht verschijnen, in 
eenige van welke hij met den 
naam van despoot en dwinge
land werd aangeduid 3 ondanks 
zijne •vijanden, wist hij den 
vrede te handhaven, èn het 
geschreeuw van het jacobinis-
mus • tot zwijgen te * brengen. 
In Maart. 1797 legde hij den 
post neder, welken hij 'sedert 
zestien jaren bekleedde. Voor 
zijn vertrek van JPhiladelphia, 
bezorgde hij fondsen tot de op-
rigting eener hoogeschool in de 
nieuwe stad, aan de oevers 
van de Potwmack aangelegd. 
Hierop begaf hij zich naar zijn 
landgoed, alwaar hij den 14 
December 1799, aan eene keel
ontsteking overleed. FRANKUN, 
stelde zoo veel belang in hem, 
dat men in zijn testament deze • 
woorden vindt: » Ik legateer 
aan den generaal •WASHINGTON , 
den stok van wilden appelboom, 
waarvan ik mij op mijne wan
delingen bedien: ware deze stok 
een schepter, hij zou hem even
zeer passen." Deze laatste uit
drukking is opmerkenswaardig 
in den mond van eenen republi; 
kein. Het toenmalige Fransche 

S. 

bestuur, liet openlijk ie lofrede 
van WASHINGTON door FONTANES 
uitspreken, en droeg zelfs den 
rouw over hem. 

WASSE. — Zie WOUTERS. : 

WASSEBOURG (RICHARD), te 
Saint-Mihiel, in het hertogdom 
Bar geboren, werd in 'de l6.e 

eeuw aartsdiaken van Verdun, 
bragt het grootste gedeelte zijns 
lévens in de beoefening der ge
schiedenis van Frankrijk, ^n 
het doorkruisen van dat rijk, 
en naburige landen door. Zijne 
studiën en reizen' werden ten 
nutte gemaakt in de Jntiquüés 
etc. (Oudheden van Belgisch-Gal-
liè), 1549, in fól.> Antwerpen, 
1786, in 8.TP Hij beweert,m 
dit werk, even als FRANCÏSCDS 
DE ROSIÈRES, dat het Lotharing-
sche huis regtstreeks van de 
Carlovingische vorsten afstamt, 
maar de titels, waarop hij.zijn8 

stelling grondde, werden bewe
zen valsch of verminkt te zijn* 

f WASSENAAR (JAKOB VAN). 
Meer van Obdam, uit een oud» 
adellijk Hollandsen geslacht ge
sproten. Vroegtijdig trad hij w 
de landdienst van den slaat, 
en reeds in 1632 woonde lüj. 
in hoedanigheid van kolonel, de 
belegering van Madstricht bij > 
alwaar hij zich roemvol on
derscheidde. Hij werd daarop > 
door de provincie Hollandaf
gevaardigd om zitting te nemen 
in den raad van staten, en werd 
vervolgens benoemd tot gouver
neur van Hemden, en omhg-
gende sterkten en schansen, zoo 
als Crèvecwur, St. Andrics, Voorn 
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e.n Hewrt, en trad met glans 
op in verschillende onderhande
lingen. De voornaamste derzelve 

' waren die, welke hij in den 
. naam eter provincie Holland in 
1647 met de provinciën Gelder-
land en Over-IJssel opende, ten 
einde die gewesten te bewegen, 
de zijde van Frankrijk te ver
laten en den vrede met Spanje 
te sluiten; en die ter beraadsla
ging over de wijzigingen, welke 
het oorbaar was, na den dood 
van prins WILLEM II van Oranje, 
in 's lands regering te brengen. 
Daarop begaf hij zich naar Zee
land, om de staten dier pro
vincie van het denkbeeld terug* 
tebrengen, het gezag aan den 
minderjarigen zoon van den over
leden stadhouder toetevertrou-
wen. In 1653 werd hij, ofschoon 
in zeezaken minder ervaren, 
wegens zijne voorzigtigHeid en 
beproefde standvastigheid, in 
plaats van den gesneuvelden 
MAARTEN1 HARPERTSZ. TROMP , tot 
luitenant-adm. van 'slands vloot 
aangesteld. In 1656 stak hij 
met dezelve in zee, ter bescher
ming van de stad Dantzig tegen 
de Zweden. Eervol kweet hij 
zich van die taak. In 1657 
stevende hij naar Portugal, om 
rekenschap te- vorderen van het 
ongelijk en nadeel den Neder
landeren, in Brazilië, Angola 
en St. Thomas aangedaan, en 
op de ontwijkende antwoorden 

^ van koning ALFONSUS, tastte 
hij verscheiden schepen aan, en 
keerde naar Holland terug, ge
volgd door twintig vijandelijke 
vaartuigen, die hij tol de over
gave ged^Yongen had. De oor

logen , waarvan het Koorden 
van Europa het tooneel was, 
trokken hem als nu derwaarts, 
en in 1658 begaf hij zich met* 
eene vloot en landingstroepen, 
ter hulp van den koning van 
Denemarken, die door de Zwe
den in het naauw wórd gebragt, 
naar de $ond. * In November 
geraakte WASSENAAR slaags, met 
de Zweedsche vloot, door den 
admiraal WRANGEL aangevoerd: 
ofschoon het Nederlandsche ad-
miraalschip deerlijk werd geteis--

- terd, en de vloot, met het verlies 
der vice-admiraals WITTE CORNE-
LISZ. DE WITTE en PIETER FLORIS-
ZOON , dat van 400 manschap
pen moest betreuren, zagen 
zich echter de Zweden genood
zaakt om met een verlies van 
elf schepen, waarvan er drie 
Veroverd, en acht in den grond 
geboord werden, en meer dan 
duizend gesneuvelden, onder 
het slot Kroonenburg te wijken, 
van waar zij in de haven van 
Landskroon liepen, om zich te 
herstellen. Zonder een enkel 
schip te hebben verloren, liep 
•de Hollandsche admiraal Kop-
• penhagen binnen, om aldaar te 
overwinteren. Toen in 1664 
de oorlog tnsschen Groot-Brit-
tannië en de Vereenigde Pro
vinciën was uitgeborsten, stak -
WASSENAAR, als opperbevelheb
ber met den titel van luitenant 
admiraal-generaal; in het begin 
van 1665, met eene aanzien
lijke vloot in zee, onder hem 
voerden als luitenants admira-, 
len het bevel EGBERT MEEUWESZ. . 
KORTENAAR, MICHIEL ADRIAANSZ 
»E ROHER en JAN CORNEMSZ, 

2 
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MEPPEL. Den 13 Junij geraak
ten de vloten, de Engelsche 
onder het bevel van den hertog 
van YORK, aan elkander; na 
van het aanbreken van den dag 
tot over den middag gevochten, 
te hebben, sprong de luitenant
admiraal-generaal VAK WASSE
NAAR, met zijn schip de Een-
dragt van 84 stukken geschuts, 
door eene ontbranding van zijn 
eigen buskruid, in de lucht, 
zonder dat men weet, of zulks 
door onvoorzigtigheid van zijn 
eigen volk of door het schieten 
van den vijand was te weeg 
gebragt; slechts vijf menschen 
'•werden van het gesprongen schip' 
gered, en het lijk van VAN 
WASSENAAR is nooit gevonden. 
"Behalve dat zijn naam, als die 
van een' dapperen en schran-
deren held, in Neêrlands-ge-
schiedrollen steeds met eere 
zal prijken, werd hem ook,op 
'.slands kosten, in de Groote-
kerh te's Gravenhage een prach
tig gedenkteeken opgerigt. 

WASSENAAR (NICOLAAS JANS
ZOON VAN) , in de 16.e eeuw te 
lleusdein, (pr. Noord-Braband) 
geboren, maakte zich zeer'be
kwaam in de oude talen, en 
was eenigen- tijd conrector der 
Latijnsche school te Haarlem. 
Hij had zich op de geneeskunde 
toegelegd, en oefende eenigen 
tijd de praktijk dier wetenschap 
te Amsterdam uit, alwaar hij 
waarschijnlijk, in 1631, over
leden is. Men kent van hem: 
1.° Ars medica, ampliata, Am
sterdam, 1624; —2.° Chronijk 
der Geschiedenissen van Turkije; 
— 3.o Belegering der stad Haar

lem , een Grieksch dichtstuk; — 
4.° JBistorisch verhaal, de ge
schiedenis van zijnen leeftijd 
bevattende. 

WASSENBERG (EVRARDUS), in 
de 16.e eeuw te EmmeriJc ge
boren, is de schrijver eener 
sierlijke en oordeelkundige ge
schiedenis, getiteld: Commenta-
Hum de bello inter invictissimos \ 
inperatores FERDÏNANDOS II et lil 
eorutn hostes etc. liber singula
ris, tot in 1639 voortgezet, en 
in het zelfde jaar te Frankfort 
herdrukt. Men ziet hierin alles 
wat Duitschland van de ketters 
heeft geleden, en wat de sta- • 
ten er van te vreezen hebben, 
die aan dezelve toegang verleè-
nen. Nog heeft men van hem.; 
Panegyrici selecii cum parosnest 
ad Germanos, Brussel, 1648. 

WAST. —Zie VEDASTÜS (Hei
lige). 

WASTEELS (PETRUS), te Aalst > 
geboren, begaf zich in de orde 
der karmelieten, werd in, 1633 
doctor in de godgeleerdheid te 
Douai, verscheiden malen prior v 
provinciaal, enz* Hij voerde in 
zijne provincie den strengen 
regel der provincie Tours ia > 
en overleed te Aalst in 1668. 
Men heeft van hem: 1,° Apolo-
geticum'pro Joannis Hierosoly-
mitani monachismo in Carmelo, 
et pro libro ejusdem: De instv-
'Mime monachorum in lege i>e-
teri exortorum, etc. Brussel, 
1611, in 4.*° Bekwame critici 
beweren, dat het werk De in-
stüutione etc. is vervaardigd door 
PHILIPPUS RIBOTÜS, een' Spaan-
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schen karmeliet, in 1391 over
leden. ; — 2.° Joamis Nepotis" 
Silvani, Hierosolymorum patri
arch® 44 opera, auctore suo 
vindicata, JBrussel, 1643, 2 
dl.n, in fol. Pater RENA™ , pater 
LABBE, BÜ PIN, TILLEMONT en 
HELYOT, beweren dat déze wer
ken ten onregte aan genoemden 
patriarch worden toegeschreven. 

WASTELAIN (KA'REL), in 1694., 
te Marolles olMaroilles in Hene
gouwen (thans Fr. Noorder-Hep.1) 
geboren, begaf zich onder de 
Jesuiten, en onderscheidde zich 
door de beoefening der schoone 
letteren, waarin hij gedurende 
twintig jaren de jonge religieu
zen der maatschappij onderwees, 
door zijne geleerdheid, taalken
nis , vooral in het Grieksch en 
Hebreeuwsch, en meer aog doof 
zijne zedigheid, zijne beraden-
heid en opregtheid. Hij over-

. leed te Rijssel, den 24 December 
1782, na inliet licht te hebben 
gegeven: Description etc. {Be
schrijving van Belgisch Gallië, 
volgens de drie tijdperken der 
geschiedenis, met aardrijkskun
dige kaarten), Rijssel, 1761', 
in- 4 > Er is eene nieuwe uit
gave van in het licht versche
nen, met belangrijke bijvoeg
selen en verbeteringen, Brussel, 
1788, in 8.vo 

WATELET (CLAUDIUS HENDRIK), 
te Parijs, in 1718 geboren, 
ontvanger der financiën van Or-
lêans, een'der veertigledenvan 
de Fransche akademie, is voor
namelijk bekend, door zijn Es-
sai etc. (Proeve over de tuinen), 

dat een' verdienden bijval heeft 
gevonden. Dit werk is met 
smaak en orde geschreven, en 
biedt gezigtspunten aan, waarin 
liet aangename; met het nuttige 
op eene geestige wijze vereenigd 

. zijn ; l'Art etc. (De schilderkunst) 
is een ander nuttig voortbreng
sel , dat der pen van WATELET 
niet dan tot eere kan verstrek
ken. Behalve deze beide wer
ken heeft hij voor de éérste 
Encyclopédie artikels geleverd, 
betrekkelijk, de schilder-, tëe-
ken- en graveerkunst. Men kan 
bij deze gelegenheid de aanmer
king maken, dat, indien al de 
mede-arbeiders aan dit uitge
breide woordenboek, even zoo 
geleerd, even zoo methodisch 
en even zoo juist als hij waren 
geweest, het publiek zich over 
hunne taHooze misslagen niet 
zou te beklagen hebben. WA
TELET is te Parijs,'den 13 Janu
ari) 1786 overleden. Men vindt 
de artikels van, WATELET in 
het Dictionnaire des arts (Woor
denboek der kunsten), door LÉ-
VESQUE, in, 1792, te Parijs, 
in 5 d l . v i n 8.™, in het licht 
gegeven. > 

WATERLAND (DANIEL) , kano-
nik van de St, Pauhs-kerk te 
Londen, aartsdiaken van het 
graafschap Middleseoo, ^ en ge
woon kapellaan des konings van 
Engeland, heeft zich onder
scheiden in zijne geschriften 
tégen de vijanden van de mede-
zelfstandigheid des woords. Men 
heeft van hem: 1.° Verdediging 
der B. Schriften tegen het chris» 
iendom van TÏNDAL; — 2.» het 

3 
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Gewigt van het leerstuk der Brie-
eenheid verdedigd, een geleerd, 
diepzinnig en zeer'theologisch 
werk; — 3.° Verhandeling óver 
de fondamenteele artikels der 
christelijke godsdienst. Nog heeft 
men van hem verscheiden an
dere godgeleerde én zedekun-
dige werken. Zijn stijl is vrij 
krachtig en zijne redenering in- j 
dringends Bij overleed in 1742. 

WATERtOS Of W A T R E L O S (IiAJI-
BERTUS), in Artois geboren, 
rcgulier-kanonik der orde van 
den H. AUGÜSTINÜS, in de abdij 
•van ST. AUBERT , te 'Kamerijk, 
is de schrijver van dè Kronijk 
zijner abdij. . Hij overleed na 
1170, met welk jaar zijne kro
nijk 'eindigt, die niet volledig 
is. ' Dit werk is vrij slecht 
overdacht, doch naauwkeurig., 
hetwelk het verlies van een 
gedeelte doet betreuren, dat 
met 1149 begon. Ook heeft 
hij eene Naamlijst der bisschop
pen van. Kamerijk geleverd, van 
LIÉBERT af, tot op het tijdstip 
waarin hij schreef, 

* WATRIN of VATRAIN (HEN-
RIETTE , HÉLENA en AGATHA) , 
jonge en deugdzame zusters, 
te Etain bij Verdun geboren, 
waren de dochters van eenen 
hoofd-Officier. Aan de monar
chie gehecht, en naar de be
vrijding hakende, van hun door 
de revolutionnaire dwingelan
den verdrukt vaderland, boden 
zij, met andere jonge dochters, 
bij den intogt van den koning 
van Pruissen, te Verdun, aan 
dien vorst bloemen aan. Zij 
hadden daarenboven aan uitge

wekenen geld geleend, die zon
der deze hulp Frankrijk niet 
zouden hebben kunnen, verlaten, 
ten einde het valmes van ROBES-
PIERRE te ontkomen. Van deze 
beide misdaden beschuldigd, 
werden zij, en hare ongelukkige 
gezellinnen, in 1793, voor de 
revolutionnaire regtbank gevoerd 
en ten dood veroordeeld. Men 
vindt eene treffende beschrijving 
van haren dood, in den 3.en 

zang van het dichtstuk Malheur 
et pitié, van DEMIXE. 

* WATRIN (PETRUS JOZEF), een 
Fransch veldheer, te Beauwtis, 
in 1772 geboren. In het begin 
der omwenteling, begaf hij zich 
als eenvoudig soldaat, onder het 
Belgisch legioen, en geraakte in 
korten tijd tot de eerste rangen. 
In 1794, diende hij als adju
dant-generaal van het leger der 
kusten van den Oceaan. -Tot 
brigade-generaal benoemd, werd 
hij in 1795, tegen de Vendeörs 
opgezonden; in 1797, ging hij 
over tot het leger van Sambre-
en-Maas, en vergezelde den ge
neraal HEDOÜVIIXE naar St. Do-
mingö. Bij zijne terugkomst, ffl 
1799, werd hij in hoedanigheid 
van divisie-generaal, bij het Ie; 
'ger van Italië geplaatste Bij 
onderscheidde zich te CasteW' 
mare, bij gelegenheid der landing 
der Éngelschen in die plaats, 
en vervolgens te Genua, alwaar 
hij zich met den generaal MAS-
SENA vond opgesloten. In 1800» 
bij den overtogt van den St. 
Bernardsberg, voerde hij het 
bevel over eene afdeeling der 
voorhoede, met welke hij een 

$ der eerste, de citadel van Ivrea» 
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die' stormenderhand veroverd 
werd, binnentrok. Hij onder
scheidde zich in de veldslagen 
van Montebello en Marengo, en 
na dit laatste gevecht, ontving 
hij van BONAPARTE, toenmaals 
eerste consul> eene eere-sabel. 
Hij spreidde den zelfden ijver 
en hetzelfde beleid ten toon, 
te St. Domingo, werwaarts hij 
den generaal LECLERC vergezelde. 
Na den dood van laatstgenoem
de,' verving WATRIN ROCHAM-
BEAU , als bevelhebber van Port-
au-Prince, en overleed 'te Fort-
Louis, den 22 November 1803. 

" * WATJMNELLE of WOWRINEIXE 
(dom PIACIDÏUS), een benedik-
tijner der congregatie van den 
H. VANNES, legde zijne geloften 
af in de abdij van Beaülieu, 
in Argmnet den 26 Junij 1722. 
Hij was ook pastoor derzelfde 
plaats. Hij had eene diepe stu
die van de H. Schrift gemaakt; 
en • met oogmerk, om diegene 
te wederleggen, welke tegen
strijdigheden in de gewijde boe
ken wanen te ontdekken, en er 
zich eene bewijsrede van maken, 
om derzelver goddelijkheid te 
betwisten, had hij er al de teks
ten uitgetrokken, die onderling 
eenige tegenstrijdigheid schenen 
te hebben. Uit dezen langdu-
rigen en moeijelijken arbeid, 
waren er meer dan vijftienhon
derd zoogenaamde tegenspraken 
ontstaan, die elk ten minste uit, 
twee, en somtijds uit vier, vijf 
of zes teksten bestonden. Dom 
WATMMELLE had zich niet be
paald tot de verzameling dier 
talrijke''teksten,'' hij ondernam, 

de meest gezochte vertalingen 
der H. Schriftuur, de beste ver
klaarders , en vooral de schrij
vers te lezen, die vóór Jiem 
over deze tegenstrijdigheden ge
schreven hadden. Hij onderzocht 
naauwkeuriglijk al deze teksten, 
welke hij in het Fransch had 
vertaald, vergeleek dezelve, 
maakte zich zelven alle tegen
werpingen , welke de hardnek
kigste ongeloovige in het midden
zou hebben te brengen, gaf aan 
elke' derzelve de meest voldoende 
oplossingen, hetzij volgens de. 
beste verklaringen, hetzij vol- ^ 
gens de 'gronden, welke, een 
diepzinnig en onpartijdig onder
zoek der moeijelijkheden konden 
aan ;de hand geven. Het gelukte 
hem alzoo aan eiken niet voor
ingenomen lezer te bewijzen, 
dat in de gewijde boeken alles 
in eene volmaakte overeenstem
ming is, en dat men er niets 

. in vindt, waaruit men redelijker 
wijze zou kunnen afleiden, dat 
de geest Gods er zich in- tegen
spraak met zich zelven bevond. 
Het werk van Dom WATRINELLE 
voert ten titel: Accord ete. (Let
terlijke overeenstemming van ver' 

', scheiden schijnbare tegenstrijdig
heden, die tusschen de teksten 
der H. Schrift voorliomen). 

' , "WATSON (ROBERT), onderwijzer 
der redekunde en wijsbegeerte,, 
te St." Andrew, in Schotland, 
in 1724 geboren, en in 1783 
overleden, is bekend door 1.° 
Geschiedenis der regering van 
PHILIPPUS II, koning van Spanje, 
in het Fransch vertaald, Amster
dam, 1778, 4 dl.*, in 12.«"> 

4 
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De dweeperijè'n der sekte, en 
de kleingeestige fllozofische in-
zigten der eeuw hebben den 
schrijver veel meer bezig ge
houden dan de geschiedkundige 
waarheid, en het is ongetwijfeld 
datgene wat in deze tijden eener 
algemeene omkeering der men-
schelijke denkbeelden, aan dit 
werk eene soort van opgang 
heeft bezorgd, (zie PHIUPPDS II); 
— 2.° Geschiedenis der regering 
van PHILIPPUS I II , koning van 
Spanje, in het Engelsch, Lon
den, 1783, in 4.t° De uitgever 
zegt de laatste hand aan dit werk 
te hebben gelegd, hetwelk de 
schrijver bijna voltooid had na
gelaten; hetzelve iè met al de 
gebreken van het voorgaande 
Ëehebt. , 

* WATSON (RICHARD) , een An-
glikaansche prelaat, in 1787, 
te Eversham in Westmoreland 
geboren, was de zoon van een' 
zeer armen geestelijke, die de 
school van Kendal bestuurde; 
hij volbragt aldaar zijne eerste 
studiën, en werd vervolgens 
naar ^het Drieëenheids-collegie 
van Cambridge gezonden, alwaar 
hij zich door zijn goed gedrag on-. 
derscheidde. Na alle graden be
komen te hebben, verkreeg hij 
het bestuur over een collegie, 
en telde onder zijne kweekelin-
gen den hertog van RUTLATTO , 
die later tot zijne verheffing 
bijdroeg. In 1764, belastte men 
hem met het onderwijs der schei
kunde aan de universiteit van 
Cambridge, alwaar deze weten
schap bijna onbekend was. Eeni-
go jaren later, werd hij aan de
zelfde hoogeschool, tot den post 
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van hoogleeraar in de godge- ! 
leerdheid benoemd. Hij verkreeg 
achtereenvolgend verschillende j 
pastorijen, en werd, in 1782, ; 
tot den bisschoppelijken stoel \ 
van Landaff verheven. Lid van 
het parlement geworden zijnde, 
ondersteunde hij de ministers, 
in de discussiën, betrekkelijk 
het handelverdrag, hetwelk zij J, 
met Frankrijk wilden sluiten; I 
en tijdens de debatten over het 
regentschap, sloot hij zich hij 
de oppositie aan, om deregten . 
van den prins van Wallis te ver- -
dedigen. Bij het uitbarsten der 
Fransche omwenteling, verzette 
hij er zich tegen, dat Engeland 
in de zaken van dat ryk zou 
tusschen beide treden, en het 
was eerst lang daarna, dat hij 
openlijk den oorlog goedkeurde. 
Op het einde zijner dagen wijdde 
hij zich aan den akkerbouw toe, 
en hij verwierf door zijne bemoei- • 
jingèn in dat vak den gouden 
eerepenning, der maatschappij 
van kunsten. Hij overleed den ;, 
ff Julij 1816, en heeft nage
laten : l.o Verdediging des Chris-
tendoms, aan GIBBON gerigt; — ' 
2.° Scheikundige proeven; -~ 
3.° Verhandeling over de god
geleerdheid, ten gebruike der 
studenten van Cambridge; — 
4.° Verdediging des bijbels, °» 
Wederlegging van de eeuw der 
rede, door THOMAS PAISE; — 
6.° Verscheiden staatkundige 
losse stukjes, onder welke men 
onderscheidt zijn Adres aanhef 
Engelsche volk, in hetwelk hij 
dé noodzakelijkheid aantoonde, 
om den oorlog_voorttezetten,en 
nieuwe opofferingen te doen. m 
heeft in handschrift nagelaten. 
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eene Geschiedenis van zijnen tijd. 

* WATT (JAMES) , een bekwa
me krijgs-bóuw- en werktuig
kundige, in 1736, te Grcenock 

, in Schotland, uit eene1 familie 
'geboren, waarin de wiskundige 
' bekwaamheden, sedert lang erfe

lijk waren, werd in den ouder
dom van 18 jaren naar Londen 
gezonden, om er de kunst der 

< vervaardiging van wiskundige 
werktuigen te leeren; hij maakte 
aldaar binnen een jaar groote 
vorderingen, in de verschillende 
takken der werktuigkünde. In 
1757, in Schotland terugge
keerd , werd hij aldaar tot ver
vaardiger van wiskundige werk— 

. tuigen der universiteit van Glas
gow benoemd. Hij nam ook deel 
aan de werkzaamheden der ha
vens en kanalen van Schotland, 
waarvan er eenige volgens zijne 
ontwerpen werden uitgevoerd, 
namelijk het Caledonisch- kanaal, 
hetwelk Schotland van het oosten 
naar het westen doorsnijdt. In 
1763, werd hij belast, met de 
vernieuwing eens models van' 
het stoomwerktuig van Newcom-
men, ten einde tot het onder
wijs der jeugd te kunnen dienen, 
in de collegiën van Glasgow. 
De moeijelijkheid, welke hij on
dervond, om aan het werktuig 
stoom te verschaffen, bragt hem 
op het denkbeeld van eenen af
zonderlijken Condensor, endoor 
eene andere reeks van zeer be
langrijke proefnemingen, gelukte 
het hem, om met naauwkeu-
righeid de hoeveelheid van warm-
testof te kunnen bepalen, welke 
in de uitdamping vervlogen is. 

Hij vond vervolgens nog eene 
tweede verbetering aan dit werk
tuig uit , en hij had den'roem 
het eerst van het stoom-werk-
tuig. gebruik te maken, hetwelk 
thans in alle beschaafde gewesten 
verspreid is. Men betwistte in 
het begin aan WATT,zijne uit
vindingen ; maar daar het hof 
van den regtsban des konings 
begreep dat de verbetering van 
het stoom-werktuig de ontdek
king overtrof, zoo deed het hem 
op zijne belagers zegevieren, 
en verklaarde hem voor den 
waren uitvinder. .Hij werd ver
der belast met hét ontwerp tot 
een vereenigings-kanaal tusschen 
de Forth en de Clyde, en kort 
daarna met de leiding der werk
zaamheden van dat van Mon-
claud naar Glasgow. In 1775, 
had hij zich in Engeland ge
vestigd; hij verbeterde aldaar 
verscheiden molens, en open
baarde even zoo veel génie in 
zijne uitvindingen, als geduld 
en scherpzinnigheid in derzel-
ver toepassing. De verbeterin
gen , welke hij in dat land aan 
alle stoom- of raderwerkluigen 
heeft doen ondervinden, en de 
groote bezuiniging, die uit zijne 
handelingen voortvloeide, heb
ben aan de bevolking en aan de 
fabrijken eene in de jaarboeken 
des lands voorbeeldelooze impuU 
sie gegeven* In weerwil zijner 
talrijke bezigheden, hielden de 
vorderingen der scheikundige 
wetenschappen toch steeds zijne 
aandacht bezig, en hij zelf droeg 
er toe bij door de ontdekking 
,van eenige gewigtige eigenschap
pen van het gas. Hij was het, 

5 • , • 
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die in Engeland in 1780, de 
nieuwe wijze van bleeken in
voerde door middel van zoutzuur, 
door BERTHOIXET (zie dat art.) 
uitgevonden. Zijne zwakke ge-

: zondheid bewoog hem, om zich 
in 1800 aan alle werkzaamhe
den te. onttrekken. Hij is op 
zijn landgoed Heathfield hij Bir-
vningham; den 25 Augustus 
1819 'overleden. Men heeft ver
scheiden Beschrijvingen van zijn 
leven en zijne uitvindingen ver
vaardigd, de voornaamste is 
die, welke in de Reveto van 
Èdimburg voorkomt. Hij was 
lid van de koninklijke maat: 
schappij dier stad, van die van' 
Londen ,• en corresponderend lid 
van het instituut Van Frankrijk 

•'WATTEAU (ANTONIÜS), êen 
schilder, te Valenciennes, in 
1784' geboren, en in het dorp 
Nogent, bij -Parijs, in 1721 
overleden, heeft den smaak der 
snaaksche voorstellingen {bom-
bochades) gevolgd j hij stelde 
do natuur met eene treffende 
waarheid voor. Zijne hoofdhou
dingen hebben eene bewonde
renswaardige bevalligheid ; zijne 
natuurlijke verbeelding is rijk, 
zijn penseel vloeijend, vlug en 
geestig. Allerbevalligst zijn zijne 
zamenstèllingen; zijne beelden 
in eene losse schoone houding; 
zijn koloriet is zacht 5 ook is 
hij als landschap-schilder be
roemd. -

WATTEVIU-E. — Zie MOMT-
CHRESTE1N. 

WAÏTS (WIUJAM), eea En-
gelsche letter- en gesehiedlum-

A T. 

dige der 17 eeuw. Zijne let
terkundige werken hebben hem 
geenen roem verworven, gelijk 
aan dien, welken hij door zijne 
schoone uitgave der Geschiede
nis van MATTHEÜS PAKIS (zie 
dat art.) heeft ingeoogst, Lon
den, 1640, 2'dij», in fel.. Hij 
heeft bij dit werk een vervolg 
gevoegd, waarvan de getrouw
heid bij die van den eersten 
schrijver moet onderdoen j be
nevens verschillende tekstver
klaringen, vol nasporingen en' 
eene belangrijke woordenlijst, 
ter bepaling der beteekenis, der 
door MATTHEÜS PARIS gebezigde 
uitheemsche woorden, 

. WATTS (IzAaK), doctor in de 
godgeleerdheid, gewoon leeraar 
in de presbyteriaansehe kerk 
,van Berystrect te Londen, is 
voornamelijk bekend door een 
werk getiteld: De oefening des 
geestes, in het Fransch vertaald, 
1762, in 12.n>o i a 1741, gaf 
hij er het l.e dl. van in het 
licht; maar de dood belette hem 
er het 2.<* van ten einde te bren
gen. Dit werk, hetwelk kan 
diehen tot het opdoen van nut
tige kundigheden, is niet het 
eenige uit zijne pen gevloeide 
voortbrengsel. Men heeft de.ver
zameling zijner werken, in 0 
dl.»;, in 4.tp in het licht gege
ven. Men vindt in dezelve ver
handelingen over dezedekunde, 
de spraakkunst, de sterre-,re
deneer- ; en bovennatuurkunde. 
Hij bezat begaafdheid voor de 
dichtkunst, welke hij sedert 
zijne prilste jeugd beoefende. 
Men heeft van hem ocne Na
volging der Psalmen van DAVID , 
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gezangen en hymnussen waarvan 
het gebruik in de openbare gods
dienstoefening van verscheiden 
presbyteriaansche kerken is in
gevoerd. 

* WAWBZËCKI (de graaf THO
MAS) , uit eene aanzienlijke fa
milie van Polen; onderscheidde 
zich door zijne talenten, en 
.was een der leden van den land
dag van 1788, met "de bewer
king van eenen nieuwen vorm 
van bestuur belast. In 1794, 
verklaarde hij zich ten gunste 
van den opstand, welken de 
Polen beproefden, om dé Rus
sen te verdrijven, welke zich 
van een gedeelte van hun land 
hadden meester gemaakt ; of
schoon hij zijn leven tot dus
verre enkel in burgerlijke be
dieningen had doorgebragt, wilde 
hij in de nationale legerscharen 
dienen, en drong met een hem 
toevertrouwd troepen-corps Koer-
land binnen. Nadat KOSCIOSZKO , 
in den slag van Macieiowke was 
krijgsgevangen gemaakt, werd 
hij tot opperveldheer benoemd, 
en begaf zich van Idtthaiaven, 
alwaar hij met voordeel streed, 
naar de hoofdstad van zijn land, 
aan welker verdediging hij met 
veel ijver en beleid werkte. Na
dat de voorstad Praga doorSu-
WARÖW was ingenomen, en de 
stad geenen tegenstand meer kon 
bieden, week hij, met zijn corps 
dat, ; naar zijn voorbeeld, wei
gerde zich aan de Russen over-
tegeven, en rïgtte zijnen marsen 
naar het palatijnschap 'Sandomir, 
alwaar de afdeeling van GIEDROYE 
nog tegen de Pruisen worstelde; 
maar daar zij gebrek aan levens»' 
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middelen en krijgsbehöeften had
den, noodzaakten zijne soldaten 
hem , zich'over te geven. Gei-
vankelijk naar Warschau ge
voerd, weigerde hij den eed 
van trouw aan Rusland afteleg-

"gen, en werd naar de gevan
genissen van St. Petersburg ga-
voerd, waarin hij bleef opgeslote n, 
tot de'komst op den troon van 
PAUL I. Hij nam in 1812 de 
wapens weder op, ter verdedi
ging van de zaak der Franschein. 
Desniettegenstaande benoemde 
keizer AtExANDER hem tegen het 
einde van 1815 tot senator,en 
vertrouwde hem kort daarna het 
ministerie van justitie van het 
koningrijk Polen tóe. De graaf 
WAWRZECKI overleed in titthau-
wen den 5 Augustus 1816, 

.* WEBER (HENDRK), eeriEn-
gelsche letterkundige, te York, 
in 1818 overleden,'heeft iühet 
licht gegeven: 1.° de Slag van 
Floddenfleld, 1809; •— 2.» Ro
mancen in dichtmaat van dé 13.° 
14.e en 15.° eeuw, met eene 
inleiding en een glossarium, 
1811, 3 dl», in 8,v°j.-- 3.° 
Volks-verhalen :'en Romancen, 
1812, 4 dl.*, m 8.vo- —4.° 
Oostersche Verhalen, voorafge
gaan door eene Verhandeling t 
1812; — 5.o met JAMBOON, 
Verklaringen dm* noordsclm oud-
heden, volgens de oudsto Teu-
tonische en Scandinavische ro
mans , Edimbuvg, 1815, in 
4.*° ,Ook heeft hij uitgaven ge
leverd der Tooneelkundige wer
ken mm JOHN FORD, met eene 
inleiding en ophelderende aan-
teekeningen, 1811, 2 dl.'1, in 
8.v«, en der Werken raijfBEAti-
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MONT, en FLETCHER; met eene 
Inleiding en aanteekeningen', 
Ï812, 14 dl,", in 8.™ 

\ * WEBER (EARL MARIA VOIN) , 
<jen' bekwame componist, den 

.18 December 1786, te Eutin, 
iji het hertogdom Holstein ge
boren, was de zoon van 'eenen be
roemden toonkunstenaar, open
baarde reeds in zijne eerste 
kindschheid, den levendigsten 
s^iaak voor de toonkunst en 
de • schilderkunst, welke hij 
ohder bekwame meesters beoe
fende, en deed reeds in den 
ouderdom van 12 jaren zijn 
eerste werk in het licht ver
schijnen, 6 fuge's mn 8 par
tijen (1798). Hij begaf zich 
verbolgens naar Munchen, om 
er lessen van YALESI en KAL-
CVM\ te nemen, en hij compo-
neejde onder de oogen zijns 
meesters verscheiden stukken. 
HetJ was omtrent, dezen tijd dat 
WE^ER aan SENNEFELDER van 
Munchen,, de eer der uitvin
ding der litographie (steendruk) 
betwistte, en ten einde een door 
hemj ontworpen plan ten uitvoer 
te brengen, ging hij zich met 
zijne)n vader te Freyberg in Sak
sen ^neder zetten, alwaar hij 
gemakkelijker bouwstoffen kon 
vinden. Maar dezen werktui-
gelijken arbeid weldra moede, 
legde' hij stiften en steenen 
ter zlijde; om de lier weder 
optevatten. In 1800 gaf hij 
zijn Zangspel Weinslerg in het 
licht; dat op verscheiden too-
neelerii veel bijval vond: hij was 
toenmiaals pas 14 jaren oud. 
Na verschillende gewesten van 
DuitschUnd bezocht te hebben, 

begaf hij zich naar Weenen; 
alwaar hij van de raadgevin
gen van den beroemden abbé 
VoetER gebruik maakte. De 
door hem verworven roem deed 
hem als kapelmeester van het 
tooneel te Breslau beroepen; 
doch hij werd deze betrekking 
weldra moede, nam het voor
stel , aan van den hertog EUGE-
mts van Würtemberg, en begaf 
zich naar Earlsruhe in Silesië. 
De oorlog brak echter,deze be
trekking weldra af, en WEBER 
verwijlde alsnu in Stultgard, 
alwaar hij verscheiden stukken 
voor de instrumentaal-muzijk 
en eene Cantate, der erste 
Ton, componeerde, aan welke 
veel •. bijval ten deel werd. In 
1813 werd hem het opper-
toezigt over de opera te Praag 
opgedragen, alwaar hij vele her
vormingen invoerde, en zijne be
roemde cantate KumpfundSieg 
uitwerktenen in de maand De
cember 1816, nam hij de uit-
noodiging aan van den koning 
van Saksen, om zich naar Bres-
den te begeven, ten einde er 
aan de oprigting eenér Duitsche 
opera te werken; eindelijk be
gaf hij zich naar Parijs, en 
van daar naar Londen, alwaar 
hij zijnen Ober on ten tooneele 
deed voeren, die door de En-
gelsche papieren zeer geprezen 
werd. Het schijnt dat de lucht 
van Londen hem niet zeer gun
stig was: hij werd door eene 
kwijnende ziekte aangetast, aan 
welke hij den 5 Junij 1826 
overleed. De opera's doorhem 
het meeste op prijs gesteld zijn: 
Der Freischüts, in Frankrijk 
bekend onder den naam van 
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Robin des bois, welk stuk al
gemeen werd toegejuicht, en 
eene geheêle muzikale omwen
teling te weeg bragt en óeEu-
rymthe, waarin verscheiden 
stukken van de eerste orde vóór
komen. WEBER was niét alleen 
een groote componist, hij bezat 
daarenboven' vele geleerdheid, 
en schreef zeer zuiver in zijne 
moedertaal. In verschillende ver
zamelingen komen er verschei
den dichtslukhen van hem voor. 
In handschrift heeft hij nagelaten 
eene verhandeling Kunstlerleben 

• genaamd, waarvan vroeger in 
KIND'S Muse, reeds eenige frag
menten waren medegedeeld. 

WEDA of WEIDA ' (HERMAN) , 
dus genaamd naar het graaf
schap Weiden, waarvan hij Heer 
was, aartsbisschop van Keulen, 
was een zwak en veranderlijk 
vorst. Hij openbaarde in het be
gin zijnen ijver tegen de nieuwe 
ketterijen;.maar liet zich later 
diets maken, dat de _zooge-
naamde hervorming de grond
slagen der Calholiciteit niet 
ondermijnde; welke overtuiging 
hem zelfs zoo ver bragt, dat 
hij MARTINUS BUCER, te Bonn 
als predikant aanstelde. Ook 
onthaalde hij MELANCHTHON en 
andere protestanten. De godge
leerden van Keulen gaven.tegen 
de nieuwe leer en tegen het 
Boeh der Hervorming in het 
licht, Aniididog'ma of Tegengif 
tegen het venijn der valsche 
leer, en wendden zich tot den 
Paus en. den keizer. Nadat 
eerstgenoemde den aartsbisschop 
•vruchteloos'had opgeroepen, en 

"deze voortging het lutheranis-

mus te doen prediken, excori 
municeerde hij hem in. 1545j, 
en ontnam hem zijn aartsbis
dom, dat hij aan graaf ADOIJP 
VON SCHAÜENBURG, zijn' coadjft-
tor, gaf. De tweede, als bescher
mer der Kerk, deed het vonnis 
des Pauses ten uitvoer leggejn. 
HERMAN koos de partij om Be 
wijk naar zijn graafschap Wei
den te nemen, alwaar -hij in 
1552, in den ouderdom van §Q 
jaren, naar men zegt, haïd-
nekkiglijk in zijne ketterijen 
overleed. ADOLF verdreef qe 
lutheranen ën herstelde de <|a-
tholijke godsdienst. Een de>-

. gelijk tooneel schokte de Kej'k 
van Keulen, dertig jaren later 
Onder GEBHARD TRUGHSES (siie 
dat artikel). Een afvallige moh-
nik, die te Bonn dogmatiseerdp, 
heeft getracht dezen HERMAN jte 
verdedigen; maar hij werdboh- -
diglijk wederlegd, door den'heer 
BDININCK, raad van den pal (s-
keurvorst, in eene verhandeling 
in 1790, in het licht gegeveft. 

WEDEL (GEORGE WOLFGANG),, 
in 1645, te Golszen, in iye-
der-Lau$nil% geboren, en in' 
1721 overleden, werd in 167» 
hoogleeraar in de geneeskunde 
tè Jena, daarna raad en eerste 
lijfarts der hertogen van Sahseiit. 
De akademie van Berlijn,"ét 
die der natuur-onderzoekers n|~ 
men hem als medelid aan. Men 
heeft van hem een aantal werkej, 
welke nuttige nasporingen aaji-
bieden. De voornaamste zijiï: 
l.o Physiologia medica, 170<t, 
in 4.t<>; — 2.° Physiologia, w-
formam, 1688, in 4.*»; —3.» 
De sale volatili plantarum, fft 
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12.»o; — 4.° Theormata me-
Mca, in 12.m0; — 5.° Exer-
citationum medico-phylologica-
rum decades XX, 1680—1720, 
in 4.t0 Dit is eene verzameling 
van thesis j — 6.° Theoria sa-
porum medica, in 4.t0 \ — 7.° 
De morUs infantium, in 8s°', 
— 8.o Opïologia, 1681, in 4.toj 
— 9.o Pharmacia in artis for-
mam redacta, 1693, in 4 . t 0 ; 
—* ÏO.o De medicamentorum fa-
ctdtatibus cognoscendis et appli-
cwndis, 1696, in 4>$ —.11.° 
Dé medicamentorum coriipositione 
esoiemporanea, 1693, in 4.*° 

f WEENINX (JOANNES BAPTIS-
•TA)J te Amsterdam, in 1621 
geboren, was de zoon van den 

"vermaarden bouwmeester JAN 
WEENJDX , zoo bedreven in zijn 
vak, dat men hem in de wan
deling Janhimst oiJan met de 
hmst noemde. JOANNBS BAPTIS-
ÏA., als schilder beroemd, ont
ving zijne eersteen voornaamste 
opleiding tot zijne kunst bij JAN 
BIOEMAART te Utrecht, waarna 
3ii| nog * twee jaren onder de 
leiding kwam van NICOLAAS Mo-
JEST , wiens manier hij zich zoo 
zeer eigen maakte, dat men 
zijne stukken van die zijns mees
ters niet kon onderscheiden. 
Reeds in zijn achttiende jaar trad 
hij in het huwelijk met de doch
ter van den landschap-schilder 
GILLIS HQNDEKOETER , groot-va
der van den meer bekenden vo-
gelschilder MELCHIOR HONDEKOE. 
.TER. Yjer jaren na dit huwelijk 
te> zijn aangegaan, begaf hij 

, zich naar Rome, alwaar de roem 
va;n zijn kunstvermogen weldra 
heftend,: en op prijs gesteld 

werd, 'zoodanig zelfs dat de 
Paus en de kardinaal PAMFIHU, 
pogingen in het werk stelden, 
om hem voor altijd zijn verblijf 
te Rome te doèu vestigen, die ; 
echter door den invloed zijnet : 
vrouw verijdeld werden, \VEE-
NINX keerde alzoo naar zijn va- ; 

derland terug, zette- zich te 
Utrecht neder, doch nam ver
volgens zijn verblijf in het adel
lijk huis ter Mei, bij het dorp 
de. Haar, in de nabijheid van 
Utrecht. Hij muntte, zoo als zij
ne nog bestaande stukken zulte 
bewijzen, uit in alle deelend 
schilderkunst, en onderschei» 
zich voornamelijk, door den 
ongeloofeiijk korten tijd, waar
mede hij stukken van eene aan
merkelijke grootte kon afwerken. 
•Tot groot verlies der kunst over
leed WBEWNX reeds in hetay. 
jaar zijns ouderdoms, en» 
eeneh zoon na, JOHANWEE* 
in 1644 te Amsterdarn geboft 
mede een vermaard kunst*' 
der, en in manierenen bena
deling zoo gelijk aan ip® 
vader, dat zijne stukken van 
diens kunstgewrochten bezv»' 
lijk kunnen onderscheiden w ' 
den. Bood en levend wj» 
bloemen en fruiten warenj» 
voornaamste voorwerpen, W 
hij zijn penseel op oefende, y' 
der zijne meer uitvoerige vooî  
brengselen noemt men ^ 
altaarstukken in de CaOTj 
kerk van • het Begijneff» 
Amsterdam, als eene bwm 
des Zaligmakers, en.eene P 
meiopneming van M A M A ' ,. 
seer krachtig geschilderd J ' 
JOHAN WEEWNX overleed m * 'x 

file:///Vee


W E I . - W E I . ' 47 

f WEERIOT (ADRIANUS DE), een 
landschap-schilder, te' Brussel 
geboren,. begaf zich, nog zeer 
jong zijnde naar Antwerpen, om 
zich onder den bekwamen KAREL 
DE QÜEBÜRGH in de schilderkunst 
te oefenen. Na zich de lessen van 
zijnen meester ten nutte te heb-
ben gemaakt, kwam hij te Brus
sel terug, sloot zich op in zijn 
huis, en begon de manier der 
bekwaamste schilders.te beoefe
nen , tot dat hij er zich eene had 
gevormd, die met zijne talenten 
strookte. Maar eene reis, welke 
hij eenigen tijd daarna1 naar. 
Italië ondernam, gaf aan zijn 
kunsttalent eene nieuwe rigting,' 
en het was IL PARMESANO of 
MAZZUOLI, die hem dezelve aan
wees. Boor het bevallige en 
ongedwongen van dien meester 
verleid, gelukte het hem den-
zelven niet alleen natevolgen, 
maar bijna te evenaren. In 1566 
te Brussel teruggekeerd, vond 
hij zijn land door den oorlog 

. verwoest, eft nam met zijne moe
der, dë wijk naar Keulen', alwaar 
hij in jeugdigen leeftijd overleed. 
Het is in deze stad dat hij zich 
door de volgende werken bekend 
maakte: Lazarus; — Ruth en 
Boos, met allerbevalligste ach
tergronden versierd] — het Le
ven der heilige Maagd; — eene 
Geboorte enz. Al deze stukken 
zijn in den smaak van m PAR
MESANO uitgevoerd, en komen 
der volmaaktheid van dien mees
ter zoo nabij, dat'men bij eene 
eerste beschouwing er bijna door 
bedrogen wordt. 

WEIGEL (CHIUSTOFIPEL), een be
kwame graveur van Neurenberg, 

heeft 'eenen plaat-bijbel in het 
licht gegeven, getiteld llistorw 
celebriores veteris aonovi Testa-
menti iconibus repmsentatm, et 
ad ewcitandas bonas meditatio-
ries, selectis epigrammatibusexor-
natce, Neurenberg, 1712, in 
fol. deze bijbel is in zijne uit
voering, eenvoudig, edel, schil
derachtig en diep treffend. De 
vervaardiger heeft regt gehad 
met te zeggen, ad exitandas 
bonas meditationes; het kan niet 
anders of dezelve moet dit uit
werksel hebben.'. Het ware te 
wenschen dat de christelijke 
ouders en onderwijzers, er alle' 
een exemplaar van hadden ter 
onderrigting der kinderen, en 
dat zij de aanschouwelijke les der 
platen, met èene toepasselijke 
verklaring deden gepaard "gaan. 
Het uitwerksel zou echter vaar
diger en zekerder zijn, indien 
men in de plaats van gewron
gen en soms lamme verzen, 
tot opschrift van elke plaat den 
eenvoudigen tekst der H. Schrift 
hadde geplaatst. Er komen in 
dezen Bijbel verscheiden teeke-
ningen van GASPARDS LUIKEN 
voor, die buitengemeen schoon 
zijn j en eenige van JANLDÏKEN 
(zie dat artikel), wiensprenten-
bijbel minder geacht wordt dan 
die van "WEIGEL, wijl de voor
werpen op dezelve meer opeen
gestapeld en zamengesteld zijn» 
en men naar den hoofdpersoon 
moet zoeken, die WEIGEL zoo 
wel heeft weten. aftezonderen, 
voortebrongen, te vergrooten 
en met eene onnavolgbare be-
langwekking. voortestellen, ook 
dan zelfs wanneer hij de teeke-
nirigen van hvnm volgt. 
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"WEIMAR (BERNARD YON), her
tog van Saksen, en laatste zoon 
van JOHANN, hertog van Sak-
se7i-Weimar, stamde at' uit 
den ouden keur-vorstelijken, 
door KAEEL V , afgezetten tak. 
Zijn haat tegen het huis van 
Oostenrijk deed hem zich scha
ren onder de standaards • van 
GUSTAAF ADOLF. Hij verloor 
eerst den berüchtén slag van 
Nordlingen; maar door LODE-
WIJK XIII aan het hoofd van 
een. magtig leger in Duitsch-
ïand geplaatst, behaalde hij al
daar roemrijke zegepralen. Hij 
nam Saverne' i n , verdreef de 
keizerlijken uit Bourgondië, en 
maakte zich meester van Jon-
velle, in Franche Comté. In 
1638, werden er twee veldsla
gen geleverd, bij Rheinsfeld, 
in het Zwarte - Woud. In den 
eersten werd WEIMAII geslagen 
door JOHARN VON WERTHJ maar 
in den tweeden sloeg hij zijnen 
overwinnaar en maakte hem 
krijgsgevangen. Hij veroverde 
vervolgens Brisach, en, door 
TÜREIS'NE ondersteund, maakte 
hij zich meester van den Elzas; 
hij stond op het punt om nog 
grootere voordeelen te behalen, 
toen de dood hem in 1639 te 
Neuburg verraste. Hij beschikte 
als een vorst, over hetgene hij 
vermeende hem toetebehooren, 
en verklaarde zijne broeders 
onwaardig om hem in het erf
deel der overwonnen landen op-
tevolgen, indien zij niet in het 
bondgenootschap en in de dienst 
van Frankrijk bleven. Als kwee-
keling van GUSTAAF ADOLF , was 
hij even zoo bekwaam, in bet 
ontwerpen als in [het ten uit-

* voer brengen van groote plan
nen. Hij won den slag van 
Lutzen, ondanks den dood van 
GUSTAAF, door het gerucht te 
verspreiden, dat de koning krijgs- < 
gevangen was gemaakt; hetgeen 
den moed der Zweden ontvlam
de, door de hoop van hem te 
bevrijden. (Zie GUÉBRIANT). 

WEISS of WEISZ (dom MAT- \ 
THEUS) , eeq Duitsche Benedik-
tijner, van eene uitstekende 
verdienste, had zijne gelofte 
afgelegd in de abdij vmAndech, 
in Beijeren, den 7 November 
1607. Met eenen gelukkigen 
aanleg voor de studiën geboren, 
met zachte en beschaafde zeden 
begaafd, strekte hij zoo door 
zijne persoonlijke deugden, als 
door zijne diepe kunde der orde 
van den H. BENEDICTUS tot sie
raad. Hij had de wijsbegeerte, 
de godgeleerdheid en de kerke
lijke geschiedenis grondig be
oefend. De hooge school van 
Salzburg verkoos hem tot haren i 
rector, en, volgens zijn graf
schrift, bezat hij deze waardig
heid gedurende 19 jaren. Vroeger 
had hij met roem in genoemde 
universiteit onderwijs gegeven. 
Hij heeft veel geschreven. Men 
heeft van hem: 1.° eem Logica > 
1622; — 2.o eene Verhang 
deling over de hemclscke zelf-
standigheden, en eene over de 
ziel, 1622; — 3." eene Ver
handeling over den Hemel, eene 
over de generatie, en eene over 
de natuur, 1624; — 4.° eene 
over de mensehwording, 1626; 

— S.° Cbmmentariën op eenigv 
boeken van ARISTOTELES, 1627; 
— 6," Lycmwn benedictinuni, 
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1630; eene geschiedenis der 
meest beroemde hoogleeraren 
van de orde van den H. BENE-
DICTDS; — 7.» eene Verzameling 
der moevjeli/jkste vraagstukken 
der natuurkunde, 1632; —8.° 
eene Verhandeling over de eu
charistie 1637, enz. Elk dezer 
•werken bestaat uit één dl. in 
4.t0 Dom MATTHEUS WEISS over
leed te Salsburg, den 7 Novem
ber 1638. — WEISS {dom THO
MAS) , mede eene b'enediktijner 
der abdij van Neresheim, con
gregatie van den H. Geest, in het 
diocees van Augsburg, maakte 
zich beroemd door diepe ken
nissen in verschillende vakken 
van wetenschap. Hij was be
dreven in de oude en nieuwere 
talen. Met eene uitgebreide ge
leerdheid paarde hij de beoefe
ning der schoone letteren, en 
was in hooge mate in dezelve 
ervaren. Hij was een goede 
treurspeldichter, en muntte uit 
in het blijspel. Hij werd voor 
een' geleerden wiskunstenaar 
en eenen goeden redenaar ge
houden. In 1626 verkoos de 
hooge school van Sakburg hem 
voor het onderwijs der rhetorica, 
en in 1639» benoemde zij hem 
tot den leerstoel der wiskunde. 
De werken, welke men van hem 
heeft, zijn: 1.° Beschrijving 
van de inwijding der hoofdkerk 
vari Salzburg, in het Latijn, 
1628; — 2.° Geschiedenis van 
Onze Lieve Vrouw van Cellefort, 
1637; — 3.o Vertaling uit het 
Spaansch in het Latijn van het 
ceremonie-boek der congregatie 
van Falladolid 1640; — 4.<> 
Jaarboeken der orde van den 

XXV DEEL. 

H. BENEDIGTUS, in het Latijn, 
2 dl.»,' in fol., 1652—1653; 
dit is de vertaling der jaarboe
ken van dom TEPEZ (zie dat 
art.). Hij overleed den 27 Au
gustus te Lilienfeld, een ge
sticht der Cisterciénser-orde. —-
WEISS {dom ULDERICH), een be-
nediktijner der abdij van Üfr-
sinen, in Zwaben, bloeide in 
de 18.0 eeuw. Hij had van 
de wijsbegeerte, en vooral van 
de bovennatuurkunde het voor
naamste voorwerp zijner studiën 
gemaakt; en is bekend door 
de volgende werken: 1.° De 
emendatione intellectus humani, 
1747, in 4.t°; — 2.° Verdedi
gende Brief aan den kardinaal 
QOIRINI. 

•* WEISSE Of WEISZE.(CHRISTr-
AAN FELIX), een Duitsene letter
kundige , den 8 Februari} 1726, 
te Annaberg in het Saksische erts
gebergte geboren, oefende zich, 
zoowel in het lier- als in het 
tooneeldicht. Hij bekleedde den 
post van keurvorstelijk ontvanger 
in den Opper-Saksischen kreits, 
hetwelk hem echter niet belelter 
de letteren te beoefenen. Hij 
heeft comische Zangspelen, Blij-
en Treurspelen in het licht ge
geven, en in het laatste vak 
hebben, zijne landgenooten hem 
dikwijls met HACINE vergeleken. 
Zijne anacreontische Oden, de 
Amazonen-Lieder, zijne Ferta' 
ling van TYRT/EBS, hebben hem 
veel eer verworven. Langen tijd 
was hij de redacteur van een zeer 
gezocht Hoogduitsch tijdschrift, 
getiteld: Bibliothek der schonen 

I Wissenschaften nnd freienKün-
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ste. Ook heeft hij als peedago-
gisch schrijver grooten roem 
verworven, daar zijn' Kihder-
freund een ongehoorde bijval 
te beurt viel, behalve de na
drukken, verschenen er in 6 
jaren (1775—1780) 5 oorspron
kelijke uitgaven van dit werk, 
terwijl er van den Weener-m~ 
druk alleen, in de Oostehrijk-
sche stalen,, meer dan 15,000 
exemplaren verkocht werden. 
De Briefweehsel der Familie des 
Kinderfreundes verscheen als 
een vervolg op eerstgenoemd 
werk. WEJSSË had een aantal 
navolgers, en in Duitschland, 
en in andere landen van Europa. 
In Frankrijk bestaat de Ami 
des enfants van BERQDIN groo
tendeels uit vertalingen en na
volgingen van het ÏÏoogduitsche 
werk. Men kan het zelfde zeg
gen van de overige geschrif
ten vari dezelfde, strekking van 
CAMPE, JAÜFFRET enz. WEISSE 
overleed te Leipzig, den 15 
December 1804. 

WEISSE of WEISS (PANTALEON). 
— Zie CANBIBUS. 

* WEISSEMBA<!H (JOZEF ANTO-
NIUS), een Zwitsersche schrijver, 
te Bremgarten, in het midden 
der 18.« eeuw geboren, begaf 
zich in de maatschapprj van 
JESUS, die hij eerst bij hare 
vernietiging verliet; hij onder
wees de godgeleerdheid in het 
collegie van Luzerne. In 1780, 
werd hij benoemd tot kanonik 
van het kapittel van Zunach, 
een aanzienlijk vlek in Argau. 
Hij heeft zich door de volgende 
werken bekend gemaakt: 1.o 

Eloquentia Palrum, Augsburg, 9 
dl.n, in8 . T 0 ; —r 2.° Voorteekens 
'des heidendoms, in het Hoog-
duitsch, Bazel, 2 dl.» in 12.»»; 
— 3.° Kenmerk der tegenwoor- , 
dige eeuw, mede in het Hoog- \ 
duitsch, Bazel, 1 dl. Het jaar 
van z'rjnen dood is onbekend. 

WEISSENBORN (ISAIAS FREDE- , | 
RIK), eenlutherschegodgeleerdo \ 
te Sehmaïïcalden in 1673 gebo
ren, was hoogleeraar in de godge- , 
leerdheid, en opperbewindheb-
ber te Jena, alwaar hij, in 1750 
overleed. Men heeft van hem: 
1.° Musceum philosophide, in 
4.toj — 2.0 Paradoxorum loyi-
corum decades in 4. t0; — 3.° 
Gharacter vera 7'eligionis in doe-
trina, de fide in Chrishm jjusti-
ficanle, waarin hij vruchteloos 
op eene redelijke wijze tracht 
te verklaren hetgene wat de 
lutherschen van de regtvaar# 
making door het geloof alleen ' 
leeren; —. 4.0 leerreden, fa 
het Hoogduitsch. 

f WÉXLEKENS (JOANNES BAP-
TJSTA) , een Hollandsche dichter 
en schilder, den 13 Februari) 
1658,4e Aalst, in Oost-Vim-
deren, geboren; werd door zijne 
ouders al vroeg naar Jmsterdam 
gezonden, en aldaar aan eenen 
broeder zijner moeder toever
trouwd, die hem bij een'goud
smid besteedde; weldra ecWer 
openbaarde zich' bij hern de 
lust voor de schilderkunst zoo 
sterk, dat hij zijn goudsmids-
bedrijf liet varen, en de leer
ling van den beroemden AIWHO-
NIE BE GREBBER werd, bij wel
ken meester hij zulke snelle 
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vorderingen maakte, dat hij 
reeds in den ouderdom van i 8 
jaren te rade werd, om ter 
voorzetting der kunst,eenereis 
naar Italië te ondernemen. Elf 
jaren verbleef hij in dat land, 
en verbond aldaar de beoefe-

, ning der, schilderkunst met die 
harer zuster, !de dichtkunde. 
Toen hij zich in 1687 te.Ve
netië bevond, werd hij aldaar 
door een hevige beroerte aange
tast , welke eene verlamming 
van een gedeelte zijns ligchaams 
achterliet, hetwelk, gevoegd bij 
zijn zwak gezigt, zijne'zucht 
voor de schilderkunst deed ver-
flaauwen, en hem meer uit
sluitend met de muzen bezig 
hield. WELLEKENS keerde in 
hetzelfde jaar (1687) naar het 
vaderland terug,. ,en trad in 
3699 in den echt mét JOANNA 

VAN ÏÏARDENBROEK , .bij Welke 
hij vier kinderen verwekte, van 
welke er twee hem overleefden, 
terwijl hij den 14 Mei 1726 
overleed. In navolging van SAN-
NAZAR (zie dat artikel) viel zijn 
smaak als dichter, voornamelijk 
op Herders- en Visscherszangen j . 
bekend zijn zijne Biehtlievende 
uitspanningen, door zijn' vriend 
PIETEU YLAMING in het licht 
gegeven, Amsterdam, 1735, in 
8.vo; verder heeft men van 
WEIXEKENS eene vertaling uit 
het Italiaansch van den Amin-
tas van TORQBATO TASSÖ, ver
meerderd met eene Verhandeling 
over het Herdersdicht, Amster
dam 1715, inS.vo, terwijl zijne 
dochter na den dood haars va
ders, verscheiden zijner nagela
tene dichtstukken ter perse heeft 

D 

bezorgd. WEIXEKENS behoorde 
tot de Jansèniste-sekte. 

WELLENS (JACOBDS THOMAS JO
ZEF), bisschop van Antwerpen, 
doctor in de godgeleerdheid 
aan de universiteit van Lemen-, 
te Antwerpen in 1726 geboren, 
en in die stad in 1784 overle
den , heeft _zich onderscheiden 
door zijne liefdadigheid, zijnen 
ijver, zijne kunde, zijne onbaat
zuchtigheid , door zijne waarlijk 
vaderlandslievende bedoelingen, 
steeds tot de opbeuring en het 
heil zijner diocesanen gerigt.. 
Het is voornamelyk door zijne 
zorgen, dat in zijne bisschop
pelijke stad, eene der grootste 
van België, de bedelarij geweerd 
isj dat het onderwijs, gepaard 
met de ondersteuning van be-
hoeftigen, onder de armen de 
wetenschap en het beoefenen 
der voorschriften van het evan
gelie heeft doen herleven, terwy'1 
de werkdadige christenliefde de 
sporen der verlatenheid en el
lende uitwischte. De vermanin
gen, die hij, toen hij president 
van .de H. Pulcheria te Leuven, 
was, aan de kweekelingen van 
dat collegie heeft voorgedragen, 
zijn vol van dien kerkelijken 
geest, welke de dienaars • des 
Heeren moet onderscheiden j 
niets is geschikter om jonge 
geestelijken tot de- deugden van 
hunnen staat te vormen: eene 
zachte, eenvoudige indringende 
welsprekendheid, gevoed door 
de H. Schrift en de leer der 
kerkvaders, verlicht den geest 
zónder denzelven te verjnoeijen, 
en wint het hart, zonder de 

2 
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• inspanning en den tooi der re-
deneerkunst. Zij zijn gedrukt, 
onder dezen titel': Exhortationes 
familiares de vocatione sacro-
rum ministrorum et variis eorum 
officiis, Antwerpen, 1777 en 
1783, in 8.™, eene zeer schoone 
uitgave. 

WELLEU (HIEROSSÏMUS) , een 
protestantsche godgeleerde te 
Freyberg in Meissen, in 1499 
geboren, was zeer aan LÜTHER 
gehecht, die hem acht jaren in 
zijn huis hield. WELLER werd 
vervolgens hoogleeraar in dé god
geleerdheid te Freyberg, alwaar 
hij in 1572 overleed. Men heeft 
van hem: 1.° Commentqria in 
libros Samuelis et regum i — 
2.° Consilium de studio theolo
gie rede instituendo; — 3.° 
Cornmentaria in Epistolas ad 
Êphesios, en andere werken in 
2 dl.% in fol., te Leipsig'gn-
drukt. 

WEIXER (JACOBUS), èenDuit-
sche godgeleerde, in 1602, te 
NeuUrchen in Voigtland gebo
ren." Na gedurende eenige jaren 
de godgeleerdheid en de Oos--
tersche falen te Wittemberg te 
hebben onderwezen, werd hij 
door den keurvorst van Saksen 
tot deszelfs hofprediker beroe
pen. Zijne voornaamste werken 
zijn: Spicilegium qucestionum • 
Hebrceo-Syrarum, en eene goede 
Grieksche Spraakkunst. Hij over
leed in 1664. 

WELSEU (MARCUS), te Augs-
burg, in 1558, van adellijke ou
ders geboren, overleed in 1614. 
Hij word te Rome opgevoed on-

der den beroemden MURET, die j 
hem eenen levendigen smaak 
voor de beoefening der Latijnsche 
en Grieksche schoone letteren en 
voor de oudheden inboezemde. ! 
In zijn vaderland teruggekeerd, j 
verscheen hij met roem in de j 
pleitzaal. Dezelfde roem verwierf ; 
hem de posten van stadsregter 
en senator van Atigsburg. WEL- '• 
SER maakte zich eenen naam, ) 
niet alleen door de bescherming, ; 
welke hij aan de geleerden ver- ••' 
leende, maar ook door de wer
ken, waarmede hij de letterkun
dige wereld verrijkte. Men heeft 
van hem : 1.° Rerum Augusto-
Vindelieorum libri VIII, Venetië, 
1594, in fol., een werk vol ge
leerde nasporingen en raet veel 
.smaak geschreven; — 2.° Re
rum Boiarum libri V, in 4.l°, 
Augsburg, 1602; — 3.<> Fita 
sandorum martyrurn Afm> Ui-
larice, Dignm, Eunomim et Eu- ; 
tropice, passarum Augustm-Vin^ 
delicorum; — 4.° fita sancti 
Udalrici episcopi; •— S.° Eu- '?. 
gippii Historia, waarin men het i 
leven vindt van den H. SEVERI- j 
wvs; — 6.° Narratio eorum qu® 
conligerunt Apollonio Tyrió e/c. j''. 
Nog schrijft -men hem toe het , 
Squittinio delta liberta Venda, f. 
dat door anderen wordt toege- |. 
kend aan ALFONSÜS DE LA CDEVA , ? 
markies van Bedmar (zie CUEVA). 
Al de werken van dezen geleer- | 
den schrijver werden gezamenlijk 
te Neufenburg, in 1682, in fol. 
in het licht gegeven. Men weet 
dat hij de eerste was die over 
de vlakken der zon heeft ge- r 
sproken, door pater SCHEINER f 
(zie dat artikel) waargenomen; <: 
eene ontdekking welke GALIUEÏ j 
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zonder grond aan dezen Jesuit 
betwistte. WELSER was eén ijve% 
rige Catholijk, en geen ketter, 
zoo als DU PIN zulks verzekert. 

WEMMERS(JACOBÜS), in 1598, 
te Antwerpen geboren, werd kar
meliet van den ouden regel,be
gaf zich naar Italië, alwaar Hij 
zich zeer bekwaam maakte in 
de Ethiopische taal; hetwelk ten 
gevolge had, dat de Propaganda 
hem' het opzigt óver de missie 
van Ethiopië toevertrouwde., In 
1645, werd hij benoemd tot 

, bisschop van Groot-Caïro en tot 
apostolisch-viearius in Ethiopië. 
Hij begaf zich dadelijk op weg 
naar Egypte; maar de dood 
maaide hem ,te Napels' weg. 
Er bestaat van hem: Lexicon 
wthiopicum, Rome, 1633, iri 
4. t 0 ; een werk dat hem den 
grootsten lof verwierf van pater 
KIRCHER en vandengeleerden 
maroniet ABRAHAMECCHELLENSIS. 

WENCESLAÜS (Heilige), hertog 
van Bohème, zoon van WRATIS-
LAUS en van DRAHOMIRE, werd 
in de deugd en de wetenschap
pen opgevoed door de H. LDD-
MILLA, zijne grootmoeder. Na, 
nog zeer jong zijnde, zijnen 
vader te hebben verloren, deed 
DRAHOMIRE , een gedrogt van 
wreedheid, hare woede tegen de 
christenen uitbarsten. LÜDMILLA 
gevoelig voor deze rampen, be
woog WENCESLAÜS de teugels 

. van h'et "bestuur in handen te 
nemen, onder belofte van hem 
met hare raadgevingen bijte-
staan. Om alle reden tot ver
deeldheid voor te, komen, gaf 

men aan zijnen broeder BOLES-
LAUS een aanzienlijk grondgebied 
van Bohème,, thans nog naar 
hem Boleslavia genaamd. DRA
HOMIRE , woedende over deze 
schikking, deed de godvruchtige 
LODMILLA vermoorden. WEN
CESLAÜS, op den troon geplaatst,! 
was er enkel op bedacht om 
de regtvaardigheid en de.gods
dienst in' zijne staten te doen 
bloeijen, en om zich te heili
gen door de beoefening aller 
deugden; maar hij was niet in 
staat om de wreedheid zijner 
moeder en zijns broeders te ver
zachten; laatstgenoemde door
boorde hem met zijne lans', 
den 28 September 936, in eene 
kerk, werwaarts hij de wijk 
had genomen, na een feestmaal 
ontvlugt te zijn, tot hetwelke 
hij door twee moordenaars ge
lokt was. Keizer OTTO I deed 
hun den oorlog aan om den 
dood van dezen goeden vorst te 
wreken, en noodzaakte hen de 
rampen te herstellen, welke zij 
der Kerk berokkend hadden. 

• WENCESLAÜS, zoon van KA-
REL IV, keizer van DuUsohlan'd, 
beklom den keizerlijken troon, 
na den dood van dien vorst, in 
1378. Zijn vader had bij de 
gouden bulle den vereischten 
ouderdom voor den roomschen 
koning bepaald; hij was de eer
ste die deze bepaling schond 
ten gunste van dezen zoon, die 
een gedrogt van wreedheid en 
ongebondenheid was. Na de 
joden tegen zijne. Boheemsche, 
onderdanen te hebben willen 
verdedigen, en na zich door 
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Ij }\I derscheiden, sloten de Bohemers 
. ] ,|' hem in 1394, in eene naauwe 
1,1 gevangenis op. In een'zijner 
j i , aanvallen van dolzinnigheid had 
if' "• hij den H. JOANNES NEPOJIUCE-
I \ KUS in de Moldau doen werpen, 

I I * wijl hij hem de biecht van de ko-
! |l; ningin, zijne echtgenoote, niet 
i iit had willen openbaren (zie NE-
i, ' JPOMUCENÜS). Men zegt, dat hij 
I'!,' soms door de straten wandelde, 

ii met eeneri beul vergezeld, om 
| op staande voet, diegene te doen 

' ': ombrengen, welke hem mis-
', haagden. Deze handelingen nood

zaakten de overheden van Praag, 
\< om hem in eene gevangenis op-
jj | gesloten te houden, uit welke 
ii hij 4 maanden later ontsnapte. 
11 j Een visscher verschafte hem een 
> ) touw, door middel van hetwelke 
! hij ontkwam, van eene meid 
l( | vergezeld, die hij tot zijne min-
\' nares maakte, Zoodra hij in 
f I vrijheid was, vormde zich eene 
,i>' partij te zijne gunste in Praag. 
j;i De overheden dier hoofdstad, 
' . die hem steeds als een onhe
il zonnen en woedenden vorst 

, i' beschouwden, noodzaakten hem 
I de stad te ontvlugten. Zulks 

, ' -was eene gelegenheid voor Si-
CISMDNDÜS , zijn' broeder, koning 

j van Hongarije, om zich ' als 
ji koning van Bohème te doen 
j | erkennen, hij liet dezelve niet 

voorbijgaan; doch kon zich niet 
anders dan tot regent doen ver-

i klaren. Hij liet zijn' broeder 
te Weenen in eenen toren op
sluiten. Nogmaals ontsnapt WEN-

I CESLAÜS uit zijne gevangenis, 
en , in Praag teruggekeerd, 

' maakte hij zich aanhangers, 
| veroordeelt degene die. hem 

El f -
gevangen hadden gezet tot de 
doodstraf, en veradelde den 
visscher, die hem het middel 
had verschaft om te ontkomen. 
Om intusschen aan. zijne vuile 
overdaad en losbandigheden te . 
voldoen, vervreemde hij het j 
overschot der rijks-domeinen in i 
Italië. 'De keurvorsten namen ; 

daaruit gelegenheid, om hem \ 
in 1400, als nalatig/achteloos, . 
verkwistend en . onwaardig af te- f 
zetten. Een belangrijke stap, 
die wij niet zien, dat afgekeurd \ 
is door de regtsgeleerden of 
theologanten van dien tijd, en 
die schijnt te bewijzen, dat in 
zekere gevallen, de afzetting 
.van eenen vorst wettig kan zijn. 
Het is waar dat WENCESLAUS, 
slechts een verkiesbaar keizer 
was, hetwelk voldoende is, om 
zijne afzetting te verklaren. Toen 
zij hem werd aangekondigd, 
betwistte WENCESLAÜS de wet
tigheid derzelve niet, hij schreef 
aan de keizerlijke steden van j 
Duitschland, dat hij geene andere v 
bewijzen harer trouw van haar < 
vorderde, dan eenige vaten van i 
haren besten wijn. Hij deed echter j 
eerst in 1410 afstand van den 
keizerlijken schepter,,en stierf j 

_ als koning van Bohème, in 1419, jj 
' in den ouderdom van 58 jaren. ' ( 
Ofschoon hij tweemalen was ge
huwd geweest, liet hij geene 
kinderen na. Zijne eerste vrouw 
was geweest JOANNA; dochter 
van AUSRECHT van Beijeren, j 
graaf- van Holland; zijne tweede 
SOPHIA, dochter van STEPHANUS | 
den Gekrulde, hertog van Bei- ; 
jeren. Volgens den heer PFEF- fc 
FEL in zijne Beknopte geselde- ! 
denis van Duitschland, zou 
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WENqESLAUs bijna een deugd
zaam vorst zijn geweest, zoo 
zeer heeft de gruwzame behan
deling, eenen catholijken priester 
aangedaan, dezen protestant ten 
gunste van dien dwingeland in
genomen'! Het is daarenboven 
de zucht der- eeuw, en het 
uitwerksel der algemeene om
keering der menschelijke denk
beelden , om de nagedachtenis 
van gedrógten in eere te herstel
len, en die van groote mannen 
te schenden. Zie ANDRONICUS I , 
LODEWIJKXIV, 1PHILIPPDS.II enz. 

WENDELIN (GODEFRIDUS) , in 
1580, te Herck, in het Belgisch 
gedeelte der provincie Limburg 
geboren, reisde door Italië en 
Frankrijk, onderwees de wijs
begeerte te Digne, en had tot 
leerling den beroemden GASSENDIJ 
werd vervolgens pastoor te Rerch, 
en overleed te Doornik, alwaar 
hij kanonik was, in 1660. De 
wijsbegeerte en de regtsgeleerd-
heid verdeelden zijne zorgen. 
Hij was welligt de kwaamste 
sterrekundige van zijnen tijd. 
ERICIOS PÜTEAHUS zwaait hem 
in zijn boek over de Olympia? 
den, den grootsten lof toe. Men 
heeft van hem: 1.° Loxia, sive 
de obliquitate sóïis diatriba, Ant-
werpen,,1626, in 4. t 0; — 2.° 
Eloge etc. {Lof van het gulden 
vlies), een dichtstuk, 1628 j — 
3.° Les mouvemens etc. (De be
wegingen der Zon), met verkla
rende' tabellen; — 4.° Nouvelle 
etc. (Nieuwe theorie der planeten); 
— 6.° Histoire etc. (Geschiede
nis der: maansverduisteringen in 
mnen tfjd voorgevallen); — 0.° 
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De diluvio Ubri VIL Deze vier 
laatste werken zijn in hand
schrift gebleven; —- 7.° eene 
Uitgave der Salische wetten, 
Antwerpen, 1649,,in iol. Deze 
uitgave is verrijkt niet geleerde 
aanteekeningen, en met eene 
zeer nuttige woordenlijst tot 
goed verstand dier wetten. JA-
COBÜS CmFFLET heeft er zijne 
politico-historische verzameling 
mede versierd. 

WENDELINUS (Heilige), in 
Schotland uit eene beroemde 
familie geboren, verliet zijn va
derland en alle wereldsche voor-
deelen om in een' gerïngen stand 
God te dienen. Hij omhelsde 
het kloosterleven in de abdij 
van Tholey, doorDAGOBERT ge
sticht, en waarvan hij als abt 
overleed. ..Hij werd op eene 
plaats begraven, die door ver
scheiden mirakelen, welke er 
plaats hadden, vermaard werd. 
Dit is thans een stadje in het 
Luxemburgsche. , 

* WEREMBERTUS.of WERlM-
BERTI, ook wel WEMBERT of 
WERISBUACHT genaamd, een ge
leerde monnik, die op het 
einde der 9.e eeuw bloeide. Hij 
had den regel van den H. BE-
NEDICTDS in een klooster van 
Duitschland omhelsd, zonder 
dat men juist weet in welk 
hij zijne geloften heeft afgelegd. 
Hij was volgens eenige nieuwere 
schrijvers te Chur (Coire) in 
Graamobunderland, geboren; 
zijn vader, ADAUBERTÜS genaamd, 
had onder KAREL den Groote 
in de oorlogen tegen de Hunnen 

> 4 
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en Saksers gediend. Men is 
van meening dat het van dezen 

. ADALBERTUS, als ooggetuige, is, 
dat een der geschiedschrijvers 
van KAREL den Groote de wa
penfeiten en heldendaden heeft 
vernomen, die in deze oorlogen 
hebben plaatsgehad. WEREM-
BERTÜS ontving zijne opvoeding 
in de school van Fulda, en 
had aldaar den beroemden RA-
JBAN-MAUR tot leermeester. Wei-
ligt is het in deze abdij, dat hij 
zich aan God toewijdde. Hij had 
aldaar tot mede-leerling OTFRI-
DÜS VON WEISSENBURG, aan wien 
men de eer toeschrijft van het 
eerst aan de beschaving van de 
taal der Germanen (het Theuto-
nisch) gearbeid te hebben. Deze 
heide studie-makkers maakten 
onder hunnen geleerden mees
ter groote vorderingen, en ston
den in naauwe vriendschaps
betrekking. Beide werden tot 
het priesterschap verheyen. Bij 

• hét verlaten van . Fulda ging 
WEREMBERTUS de abdij van 
St. Gall bewonen, alwaar hij 
de gewijde en ongewijde let
teren onderwees. Niet alleen 
was hij in het Latijnj maar 
ook in het Grieksch ervaren. 
Ook had hij zich op de schoone 
kunsten toegelegd, voornamelijk 
op de dicht- en; toonkunst, 
welke men in die oude tijden 
veel in de kloosters beoefende. 
Zijne geschriften bewijzen, dat 
hij tegelijkertijd zeer ervaren 
was, in de godgeleerdheid en 
in de geschiedenis. De onge
noemde monnik van St. Gall, 
een der geschiedschrijvers van 
KAREL den Groote, was zijn 
leerling geweest f en rekende 

zich zulks tot eer. In het eerste 
boek zijner geschiedenis weidt 
hij uit, in den lof van WEREM
BERTUS , en prijst zijne kunde 
en zrjne godsvrucht. WEREM
BERTUS overleed den 23 of 24 
Mei 884. Hij had verscheiden 
werken zamengesteld, te weten: 
1.° een Verhandeling over de 
toonkunst; — 2.° De arte me-
trorum libri II; — 3.° een 
Commènt,arium op het boeh To-
BIASJ '•— 4.° een ander op de 
Spreuken van SAIOMONJ — 5.° 
een derde op de Klaagliederen 
van JEREMIAS. TRITHEMIUS ver
zekert al deze werken gezien 
en gelezen te hebben. Hij schrijft 
er andere aan WEREMBERTDS 
toe, zonder te verzekeren, zoo 
als hij zulks van de eerste doet, 
dat hij dezelve in handen heeft 
gehad; dit zijn: 6.° eene ver
zameling van leerreden; — 
7.° Brieven over letterkundige 
onderwerpen; — 8.° Pmtdich* 
ten en Gedichten, in allerlei 
versmaten, Hymnussen en Se-
quema's of Proza's, ter eere 
van J. C. en de Heiligen. An
dere Schrijvers kennen hem nog 
toe: — 9.° een: Commèntarium 
op den oorlog; —- 10.° eene 
Geschiedenis der abdij van St. 
Gall, van haren oorsprong af 
tot op zijnen fijd, enz. 

WERENFELS (SAMÜEL), te Ba
zel , in- 1657 geboren, was in 
zijne geboorteplaats hoogleeraar 
in verschillende wetenschappen. 
Zijn roem verwierf hem de brief-
wisseling, der vermaardste ge
leerden van Europa, en lokte 
eene menigte studenten naar 
Bazel, op welker onderwijs hij 

/ 
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zich met ijver toelegde. Hij 
•• 'overleed te Bazel, in 1740. 

Zijne werken zijn gezamenlijk 
in 2 dl.», in 4.t0 in hel licht 
gegeven. De volledigste uitgave 
is die van Geneveen Lausanne., 
in 1739. Dezelve handelen over 
de letteren V de wijsbegeerte en 

•i de godgeleerdheid. 'Zijn meest 
bekende boek is dat De Logo-
machiis eruditorum, 1702, in 
8.vo De verzameling zijner wer
ken bevat verschillende gedich
ten , waaruit blijkt dat de schrij
ver geen zoo goede dichter als 
bekwame wijsgeer was. Nog 
heeft men van hem Leerreden 
in 1 dl. in 8.™ — Zijn vader 
PETRUS WERENFELS, en zijn 
groot-vader JOANNES JACOBUS "WE-
KENFELS hebben mede eenige 

.., werken in het licht gegeven. 

f WERF (PIETER ADRIAANS-
ZOON vAii DE) , den 14 Junij 
1529 te Leijden geboren, was 
de zoon van een' zeemtouwer, 
'onder den naam van ADRIAAN 
TERMEER bekend, en die, als 
Vemaander, nu en dan onder 

' zijne doopsgezinde geloofsgenoo-
.ten godsdienst-oefeningen hield, 
bij eene van welke, hij in eenen 
oploop te Haarlem, in 1537, ont-
halsd werd. Zijne weduwe en 
vier kinderen namen hierop den 
naam van VAN DE "WERF aan, 
onder welken dit geslacht steeds 
is bekend gebleven. Onze PIE
TER was reeds vroeg grootelijks 
van .nut aan prins "WILLEM I 
van Oranje,, wiens volle ver
trouwen hij bezat, en voor, 
wien hij bij deszeïfs uitwijking 
en verblijf te Dilknburg, de 

belangen in Nederland behar
tigde ; voornamelijk heeft hij 
zich echter bekend en beroemd 
gemaakt, als burgemeester zij
ner geboorteplaats, tqen die 
stad, in 1573 en 1574, door 
de Spanjaarden belegerd en tot 
den uitersten nood gebragt werd. 
Noch kuiperijen binnen de veste, 
noch bedreigingen van buiten, 
noch opstand, noch hongersnood, 
noch pest waren in staat om 
hem in het minst van datgene 
te doen afwijken, wat. hij als 
zijn' pligt beschouwde, Door 
eene uitgehongerde en misnoegde 
schaar omringd, die van hem 
brood of de overgave Üer stad 
eischte, zeide hij: » Burgers! 
ik zal aan den eed getrouw 
blijven, dien ik aan God en het 
vaderland gezworen heb. Ik 
kan u geen brood geveaj maar 
ik moet éénmaal sterven, en ik 
getroost mij dat zulks door den 
vijand of door uwe handen ge
schiede. Indien het u dus kan 
verzadigen, zoo neem mijnlig-
chaam, snijdt het in stukken, 
en verdeeldt het onder eikan
deren . . . . Tot de overgave der 
stad, kan ik echter mijne toe
stemming niet geven." Terwijl 
hij dit zeide bood hij den mui-
lelingen zijnen degen aan, die 

. door zoovele 'edelmoedigheid én 
zelf-opofferingen getroffen, zich 
beschaamd verwijderden. Na het 
ontzet van Leijden, werd VAN DE 
"WERF aangesteld als commissa
ris-generaal van den benoodigden 
leeftogt voor 'slands-krijgsvolk, 
en op uitdrukkelijk verzoek 
van 'stands staten, vergezelde 
hij in 1587, prins MAURHS op 

5 



58 W E R. 

den gevvigtigen togt naar Geer-
truidenüerg; en sedert zijn ver
kregen ;ontslag in 1574, heeft 
hij nofj tienmalen te teijden 
de burjgermeesterlijke waardig
heid bekleed. Hij overleed in 
deze zijne geboortestad, den 5 
Januari]' 1604, alwaar zijne 
klein-kinderen, in 1661, in de 
St. Pancras of Hooglandsche 
kerk, te zijner eer een fraai 
gedenkstuk uit marmer hebben 
doen oprigten. Ook heeft de 
bekwanoje penning-graveur Jo-
HAN SMIJLTZIHG , in later tijd twee 
fraaije ! gedenkpenningen ver
vaardigd, waarop het borstbeeld 
van VA» DE WERF, en toepas
selijke dichtregels gezien worden. 
Genoemde penningen vindt men 
afgebeeld en beschreven, in 
TAN LQQU'S Beschrijving der 
NederUndsehe Historie-pennin
gen, l.f dl. blz.'190—191. . • 

f Wmv (ADRIAAN VAN DER), 
een beroemde kunstschilder > 
den 21 Maart 1659," in het 
Kralinger-Ambacht, bij Rotter' 
dam geboren. Reeds vroeg openr 
baarde zich bij hem de zucht 
voor de edele kunst, waarin 
hij later zoo zeer uitmuntte, 
want in den ouderdom van 8 
of 9 jaren, toen hij zich in de 
school in het schrijven moest 
oefenen, bragt hij meestal den 
tijd door met het teekenen van 
beelden • en beesten, zelfs be
steedde hij daartoe al zijne speel
uren. Ofschoon zijn vader hem 
tot een ander beroep bestemd 
had, gaf hij echter toe aan het 
verlangen van den jongen ADRI
AAN, en stelde hem te Rotter
dam, onder de leiding van COR- j 

NEUS PICOLET , een beroemd 
portretschilder; na zich ander
half jaar bij dezen meester ge
oefend en reeds aanmerkelijke 
vorderingen gemaakt te hebben, 
bekwam de jeugdige VAN DER 
WERP , den beroemden EGLON 
VAN, DER NEER tot leermeester, 
wiens onderwijs hij gedurende 
vier jaren genoot; het was in dien 
tijd dat hij een stukje,van FRANS 
VAN MIERIS copieerde, en daarin 
zoo gelukkig slaagde, dat het 
later door kunstkenners meer
malen voor het eigen werk van 
VAN MIERIS werd aangezien; ook 
deed hij met zijnen meester, 
die; hem zeer lief had, nu en 
dan uitstapjes naar Legden en 
Amsterdam, welke hem door de 
beschouwing van kunstgewroch
ten van andere schilders Yan 
zeer veel nut waren. Zeven-, 
tien jaren oud zijnde, verliet VAN 
DER WERP hem, en zette zich 
te Rotterdam voor eigen reke
ning aan het schilderen. Voor 
den heer ADRIAAN PAATS, ont
vanger der admiraliteit op de 
Maas, vervaardigde hij een schil
derijtje met kindertjes, waarvoor 
hij ƒ350 , —ontving. In 1696, 
werd hij met een bezoek ver
eerd Yan JOHAN WILHELM, keur
vorst van den Palts, en diens 
gemalin, die hem met de ver
vaardiging van zijn afbeeldsel, 
en van een ander stuk, SALO-
MON'S eerste Regt voorstellende, 
belastte, met bijvoeging, om 
beide, gereed zijnde, in persoon 
te .Busseldorp te brengen; dit 
geschiedde reeds in het volgende 
jaar, en VAN DER WERF, werd 
met f 3000, — en een geschenk 
in zilverwerk beloond. De keur-
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vorst nam hem verder jaarlijks 
6 maanden in zijne dienst op 
eene wedde van f 4000,— 
Gedurende zijn verblijf te Dus-
seldorp, .zaten de keurvorst en 
zijne gemalin voor hem, en hij 
voltooide verder hunne portret
ten geheel ten voeten uit te 
Rotterdam. In 1698 had VAN 
IIER WERP een Ecce homo ge
schilderd ter hoogte van twee 
oude ellen. Toen hij dit stuk 
te Dusseldorp bragt, beschonk 
hem de keurvorstmet eene gou
den keten, en een gedenkpen
ning met het keurvorstelijk por
tret ; daarenboven werd zijne 
jaarlijksche dienst tot negen 
maanden verlengd, en zijne wed
de tot ƒ 6000, — verhoogd; 
terwijl de kunstschilder zoo voor 
zich-zelven als voor zijne nako
melingen tot den ridderstand 
werd verheven; daarenboven 
ontving hij nog 's keurvorsten 
beeldtenis met diamanten 'van 
groote waarde omzet. Bemoe
digd door al deze gunstbewijzen, 
zette VAK DER WERF zichalsnu 
met vernieuwden ijver aan het 
schilderen, en vervaardigde vijf
tien groote stukken, de vijftien 
geheimen van den rozenkrans 
voorstellende, en'meer andere. 
Na het overlijden van den kunst-
minnenden keurvorst, hield de 
ridderlijke schilder zijn besten
dig verblijf te Rotterdam, alwaar 
hij van tijd tot tijd door ver
scheiden "Vorsten en Grooten 
werd bezocht, die zijne voort
brengselen tot zeer hooge prij
zen kochten. VAN DER WERF 
overleed te Rotterdam in 1727. 
Om zich een denkbeeld te vor-
wien, van de buitengewone be

langstelling die aan zijne stuk
ken te beurt viel, behoeft men 
zich slechts te herinneren dat 
zes derzelve, bij de openbare 
veiling der verzameling van 
den reeds genoemden heer A. 
PAATS, ƒ16,000, — opbragten. 
Een klein stukje LOTH en zijne 
dochters voorstellende gold al
leen f 1200,— Een Oordeelvan 
PARIS verkocht hij zelf voor-
ƒ5500, — eene heilige familie 
voor ƒ2500, — en eene Maria 
Magdalena, voor ƒ2000 ,— 

*• WERKER (FREDERIK LODE-
WIJK ZACHARIAS), een der groot
ste tooneeldichters van Duitschr 
land, te Koningsbergen in 1768 
geboren, had eens zeer ver
strooide jeugd. In 1796 werd 
hij door het Pruissisch bestuur 
als kamersecretaris te Warschau 
aangesteld, verbond zich aldaar 
aan eene vry-metselaarsloge, 
vaarvan hij de redenaar werd, 
In 1805, kwam hij in de bu-
.reaux van het ministerie te 
Berlijn, en begon voor het too-
neel te arbeiden, waarin hij 
bijzonder wel slaagde. WERNER 
begaf zich vervolgens vmxZtvit' 
seriand, van daar naar Parijs, 
en eindelijk naar Rome, alwaar 
hij het protestantismus afzwoer 3 
eindelijk besloten om zich aan 
de dienst des altaars, toetewij* 
den, begaf hij zich naar Wee-
nen, bragt drie jaren in de grot 
van Pausilippe door, alwaar de 
geest van boetvaardigheid en de 
gestrengheden van het ascetisch 
leven, hem tot de heilige wij
dingen voorbereidden, die hij 
kort daarna ontving. Hij vond 
veel bijval in zijne predikatie», 
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en: overleed den 17 Januarij 
1823. Mevrouw DE STAëL> die 
te Copel, door WERNER bezocht , 
werd, heeft in haar werk De 
l'Jlleinagne een zeer vleijend 
oordeel over hem geveld, Zijne 
beste treurspelen zijn: l.°Kreuz 
andcrNordsee;—2,° iMher oder 
die Weihe der Kraft; — 3.° At-
tila; — 4.o Der 24 Februar; 
- - 5.° Wanda; —. 6.° Die Mui
ter der MaMabaer. Nog heeft 
men van hem Gewijde gezan
gen, zijne Belijdenissen, ver
scheiden Leerreden, en eenige 
losse stuitten, waarin hij zijne 
eerste gevoelens en oude denk
beelden wederlegt. 

WERNERÜS. .— Zio IRNERIUS. 

* WERRO (SEDASTIAAN) , een 
Zwitsersche geestelijke,'. X&Frei-
burg, hoofdstad van het kan
ton van dien naam, in de 16.é 

eeuw geboren, was doctor in 
de godgeleerdheid, en werd voor 
zeer geleerd gehouden. Hij werd 
pastoor zijner geboorteplaats * 
on groot-vikaris van het diocees 
van Lausanhe. Hij is de schrij
ver der navolgende werken: 
l.o Verhandelingen over' de na
tuurkunde. Bazel, 1579, in 
S.voj — 2.0 Quwstiones de Verbo 
Dei, 1587, in 4 > j — 3.o 
Kronijk der kerk en der monar-
chiën, Freiburg, 1599, in 4 > 
Hij overleed in 1614. 

WESEL of VAK HALDREN (AR-
NOLD) , in het Latijn ARNOLDUS 
•VESAMJENSE, in 1480 te Wezel 
'geboren, maakte zich bekwaam 
in de Latijnsche, Griekscho en 
.Ilébreeuwsche talen, en werd 

kanonik der hoofdkerk van Keu-
len, alwaar hij den 30 October '; 
1534 overleed. Er bestaat van 
hem l.o Macrobius, auctario-
locupletatus et amotationibus ! 
illustratus, Keulen, 1527, in 
12.mo j — 2.° Procopii Orationes 
de Justiniani Augusti wdificiis j 
latinw redditdB, Bazel, 1531, ! 
in fol.; en verscheiden twist- [ 
schriften. , i 

'! 
WESENBEC (MATTHEÜS), te 

Antwerpen, in 1531 geboren, 
werd in den ouderdom van 19 
jaren te Leuven, tot doctor in 
de regten bevorderd., eene eer, 
welke nog aan niemand in dien 
leeftijd was te beurt gevallen, 
maar die hem met eene nood
lottige ijdelheid bezielde. . Na 
het catholijke geloof te hebben 
afgezworen, onderwees'hij de 
regtsgeleerdheid te Jena en te 
Wittemberg, alwaar hij in 1586 
overleed.' Onder eene menigte 
geschriften, welke er van hem 
bestaan, acht men vooral zijne j 
Commentariën op de Pandecten, 
in het Latijn, Amsterdam, 1665, 
herdrukt te Keulen 1675, 2 
dl.", in fol., niet aanmerkingen 
van HENDRIK HAHNIUS , en REIN-
HARD BACHORIÜS, die uit dit 
Commentarium datgene heeft 
weggelaten wat den Calholijkon . 
kon mishagen. ' * 

* WESLEÏ (JOHN) , een an-
glikaansche godgeleerde, en een 
der stichters Van het methodis-
mus in Engeland, te Epworih 
in Lincolnshire, in 1703 gebo-, > 
ren. Hij volbragt zijne studiën ( 
aan de universiteit van Oio ford: ; 
in 1726 werd hij verkozen lot 
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lid van Lincoln's collegie, al
waar hij tot 1735 zijn verblijf 

•hield. Boeken over geestelijke 
onderwerpen, en voornamelijk 

1 eenige werken van WILLUM 
LMV , deden aan zijnen geest 
eene zonderlinge wending ne
men. Aan het diepzinnige na-
vorschen van geestelijke zaken 
overgegeven, kwam hij met 
eenige zijner vrienden, onder 
anderen met WHITEFIELD , HER
VET enz. op het ontwerp eener 
nieuwe sekte, aan welker leer 
men schertsende den naam van 
methodismus gaf. Deze naam 
had daaraan.. zijnen oorsprong 
te danken, dat de nieuwe ket
ters beweerden, al hunne han
delingen stelselmatig te verrig-
ten, en geenen oogenblik van 
den dag te verliezen. Men be
leed er in , zich niet van de 
gevestigde kerk te willen afzon
deren, en de regels en de liturgie 
derzelve te willen behouden. 
Dit was het werk van WESLEY,» 
die nooit van eene afscheiding 
wilde hooren. Men ontving er 
de wijding, volgens het an-
glikaansche kerk-gebruik. Hij 
heeft geene geschrevene geloofs
belijdenis nagelaten; maar de 
punten, waarop men bij zijne 
aanhangers het meeste aan
dringt, zijn de zaligmaking door 
het geloof alleen, de oogenblik-
kelijke bekeering en de zeker
heid der verzoening met God. 
Het doel der hoofden was, om 
congregatiën tot stand te bren
gen, aan een heiliger en vol
maakter leven toegewijd, dan 
dat waartoe men zich in de 
overige christelijke kerken be
paalde. Het eigen kenmerk | 

dier ontluikende sekte was het 
proselitismusi. In 1735, stak 
WESLEY naar Georgië over, met 
oogmerk om er de Indianen te 
gaan bekeeren. KAREL WESLEY, 
zijn tweede broeder, volgde hem 
op dien togt; doch bij verbleef 
aldaar slechts een jaar, en kwam 
in Engeland terug, alwaar hij 
het predikambt onder de me
thodisten waarnam. JOHN keerde 
eerst in 1738 terug. Hij vond 
de methodiste kerk reeds bloei-
jend: zij had zich door de zor
gen van WHITEFIELD uitgebreid. 
Intusschen ontstonden er", in 
174Ï, tusschen laatstgenoemde, 
en WESLEY oneenigheden; de 
naauwelijks ontloken sekte ver-' 
deelde zich, en elk hunner werd 
hoofd van eenen tak van het 
methodismus. WHITEFIELD be
leed het zuiver calvinismus, 
terwijl WESLEY, de beginselen 
van AEMINIUS voorstond, en 
zijne gevoelens over de men-
schelijke vrijheid had aangeno
men (zie WHITEFIELD). Beide 
werkten echter met ijver aan de . 
voortplanting der sekte. WES
LEY reisde door (Ie verschillende 
gewesten van Groot-Briïiannië, 
en rigtte alom gemeenten op. 
Het was vooral de geringe klasse 
der maatschappij tot welke hij 
zich wendde. Het was ook in 
dezelfde klasse, dat hij de ca-
thechiseermeesters koos, en wei
nig moeite kostte het hem, om 
dezelve te vormen. Hij wist 
ingang te vinden bij de mijn
en woudwerkers. Daar hij als 
beginsel aannam, dat de indruk 
eener predikatie veel minder 
afhangt van het talent en de 
geleerdheid des predikers, dan 
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van den invloed eener van bo
ven gekomene ingeving en van 
bovennatuurlijk licht, zoo wa
ren'de studiën overbodig. Deze-
sekte nam met eene verbazende 
snelheid toe: reeds in 1767 
telde bet methodistóus 25,000 
aanhangers; in 1813, waren 
er meer dan 400,000, zoo in 
Groot-Brittannië als in de Ver-
eenigde Staten. WESLEY was 
getuige van de'eerste toeneming, 
daar hij eerst den 2 Maart 1791 
overleed. Onder de talrijke door 
hem nagelatene geschriften on
derscheidt men: 1.° Leerreden, 
Brisiol, 8 dl.» 1772—1774; — 
2.° Oproeping aan de redelijke 
en godsdienstige menschen; — 
3.° Verhandelingen over de erf-
sonde; — 4.° Onderzoek van 
de wijsheid; :en goedheid Gods 
in de werken der schepping, 
5.dl.n;—5.o Uittreksel van het 
werk mn DUTENS over den oor
sprong der ontdekkingen aan 
de nieuweren toegeschreven; — 
6.° Oorspronkelijke geneeskunde, 
of Verzameling van eenvoudige, 
gemakkelijke, en in een aantal 
ziekten beproefde geneesmidde
len. Dit is het eenige der ge
schriften van WESLEY, dat in 
Frankrijk bekend is; het is in 
het Fransch vertaald door BRUY-
SET, Lyon 1772 in 12.™ De 
gezamenlijke Werken van WES
LEY bestaan uit .32 deelen. — 
KAREL WESLEY, zijn broeder, 
over wien wij in dit artikel 
reeds spraken, was in 1708 
geboren, beide waren zonen van 
SAÏHUEL WESLEY, rector te Ep-
worth, hunne geboorteplaats. 
SAHTJEL is de schrijver der na
volgende werken: 1.° Leven van 

JESÜS CHRISTUS, een heldendicht; 
2.° — Geschiedenis van het oude 
en' nieuwe Testament, in vers
maat; —• Verhandelingen om 
het boek JOB, in het Latijn. 
Hij was in 1745, als vader van 
verscheiden kinderen, overleden. 

WESSEL of WESSELUS (JOAK-
NES), in 1419, te Groningen ge
boren , studeerde eerst te Zwolle, 
en • .vervolgens te Keulen en te 
Parijs. Ofschoon in beide laatst
genoemde plaatsen van' onregt-
zinnigheid verdacht, verwierf hij 
er echter eenen groöten roem 
als wijsgeer en godgeleerde. Hij 
begaf zich daarop naar Heidel-
berg, om er de godgeleerdheid 
te onderwijzen, doch men wees 
hem af, wijl hij slechts leek 
was, en hij zich niét tot den 
geestelijken stand wilde verbin
den. 'SIXTÜS IV, die hem had 
leeren kennen, toen hij nog 
overste der franciskanen was_, 
deed hem, zegt men, de vlei* 
jendste aanbiedingen, zoodra hij 
de tiara had bekomen. WES
SELUS begaf zich naar Rome, 
en bepaalde xich enkel tot het 
vragen van een exemplaar van 
den bijbel in het Hebreeuwsch 
en in het Grieksch. In zijne ge
boorteplaats teruggekeerd, over
leed hij aldaar, den 4 October 
1489. Deze geleerde had bij
zondere gevoelens, die veel naar 
die van LUTHER zwemen, van 
wien men hem als den voorloo-
per beschouwt. De meeste zijner 
handschriften zijn aan de vlam
men ter prooi gegeven, met 
uitzondering van eenige verhan
delingen, die in 1522 te Leip-
sig, en in 1614 te Groningen 
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in 4.t0 in het licht verschenen, 
onder den titel van Farrago re-
rum theologicarum. Zulks is 
werkelijk slechts een zamenraap-
sel zonder keuze en zonder doel 
gedaan. — Men moet hem niet 
verwarren met JOANNES WESAMA 
of WESEL, van Kleef, doctor 
in de godgeleerdheid te Erfurt, 
predikant te Worm, die ver
scheiden dwalingen leeraarde, 
welke mede naar die van Lu-
THER zweemden. De aarstbis-
schop van Mentz veroordeelde 
in 1479, achttien stellingen uit 
zijne werken, en noodzaakte den 
schrijver, dezelve, in eene ver
gadering van verscheiden bis
schoppen en leeraren, plegtiglijk 
te herroepen. De vervolger van 
FLEÜUX , alom ligtzinnig en 
onnaauwkeurig, heeft dezelve, 
waarschijnlijk wegens de gelijk
tijdigheid , met eikanderen ver
ward. 

* WEST (BENJAMIN), een be
roemde Amerikaansche schilder, 
in 1738, bij Springfield, in 
het graafschap Chester, in Pen-
sylvanië, geboren. Zijne familie 
behoorde tot de kwakers, die 
in 1699 naar Amerika, waren 
overgestoken. "WEST had naau-
welijks den ouderdom van' 7 ja
ren bereikt, toen hij, met het 
bewaken van zijn nichtje belast, 
die nog als kind in de wieg lag, 
terwijl zij sliep, de uitdrukking 
harer onschuldige schoonheid be
wonderde. Door eene plotselijke 
ingeving, neemt hij eene pen, 
papier, en met roode en zwarte 
inkt schetst hij getrouwelijk de 
trekken van het slapende kind. 
De moeder van WEST te huis 

gekomen zijnde, ziet hefi werk 
van haren zoon, en staat er te 
meer over verbaasd, daar de 
fonge BENJAMIN nooit eene schil-, 
derij of gravure gezien had. Zijne 
moeder zond hem in eene nabu
rige stad ter school, om de e: erste 
beginselen der letteren te Ie eren. 
Intusschen had zich het genie 
van "WEST voor de schilderkunst 
ontwikkeld, doch om dezelve 
te beoefenen, had hij niets (dan 
inkt en pennen. Eindelijk kwam 
hij in vriendschapsbetrekking 
met eenige Indianen, die ;niet 
ver van zijn dorp woonden; <jleze 
leerden hem rood en geel toete-
bereiden, waarvan zij zich be
dienden om hunne sieradt3n, 
hunne ligchamen, '. en hunne 
krijgsgordels te beschilderen. 
Daar een zijn bloedverwanten 
hem een weinig indigo had ge
geven , zoo bevond BENJAMIN 
zich in het bezit der drie hoofd
kleuren; maar het ontbrak hom 
aan penseelen. Om zich dezelve 
te verschaffen, nam hij bij ge
brek van kameelshaar, het haar 
van den staart eener zwarte kat, 
die zijne lievelinge was, en in 
korten lijd was de kamer zijner 
moeder geheel behangen, met 
kleine schilderstukjes, bloemen 
enz. voorstellende. Toen eens. 
een koopman in schilderijen van 
PhUadclphia, > PENNINGTON ge
naamd , de moeder van BENJA
MIN was komen bezoeken, en' 
bij deze gelegenheid de begaafd
heid van den jongen kunstenaaf 
bewonderd had, zoo gaf hij hem 
eene schilderdoos, verscheiden 
penseelen, zes toebereide doeken 
en zes gravures van GREOLIHG 
ten geschenke. Meer was er voor 
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' BENJAMIN niet noodig, om, zon
der anderen meester dan zijn ge
nie de volmaaktheid zijner kunst 
te be/reiken. Ia den ouderdom 
van 15 jaren, deed hij eenereis 
naar Philadelphia: het was de 
«eerste maal, dat hij eene zee
haven zag, en zulks verschafte 
hem het ondervverp, tot een 
.schoon schilderstuk. Hij bewon
derde in die slad de voortbreng
selen van WILLIAMS, en schafte 
•er zich de werken van RICIURB-
SON aan, welke zijne geliefkoosde 
lectuur werden. Het was alsloen, 
dat hij eene nieuwe wijze van 
schilderen uitvond, op planken 
van den populierboom, met krijt, 
inkt en houtskool. Het portret 
dat hij vervaardigde van eene 
dame, met haar kind in hare 
armen', maakte hem zeer gun
stig bekend en nog meer zijne 
.schilderij van den dood van So-
•CRATES. Hij bepaalde alstöen den 
prijs zijner portretten, te weten 
enkele hoofden op 2 ' / , Guinies, 
en vijf voor een borstbeeld. WEST 
vertoefde 11 maanden te New-
Yorkl 'in 1760 begaf hij zich 
naar Italië, en bezocht Florence \ 
<m Rome, alwaar h?j ANT, RA-
FAÖL MENGS (zie dat art.) leerde 
kennen. Om aan dezen beroem
den kunstenaar een denkbeeld 
van zijn talent te geven, ver
vaardigde hy de portretten van 
den heer ROBINSON, en van lord 
CRANÏHAM. Hij bezocht Bologna, 
Venetië en Parma. De hertog 
FERMNAHD, wilde den Ameri-
kaanschen schilder leeren ken
nen, die tot groote verbazing 
van iedereen, naar hel gebruik 
der kwakers, in de tegenwoor
digheid van zijne Hoogheid den 

| hoed op het hoofd hield. Bij 
'\ kwam te Parijs, verbleef aldaar 

eenigen tijd, vertrok daarop in 
1763 naar Engeland, en ves
tigde zijn verblijf te Londen, 
alwaar hij eenige schilderijen 
zijnen grooten roem waardig, 
ten uitvoer bragt. WEST werd 
in 1791, na den dood van REY-
KOLDS, voorzitter der koninklijke 
akademie van schilderkunst,-
.en sprak in die hoedanigheid 
verscheiden redevoeringen uit 
over de verschillende deelen der 
kunsten. Na den vrede van 
Amiens, kwam hij andermaal te 
Parijs, werd door alleFransche 
kunstenaars en zelfs door het 
gouvernement met onderschei
ding ontvangen,' en bezocht 
verscheiden malen de galerijen 
van het Louvre, alwaar men 
de voornaamste meesterstukken 
van Italië vereenigd had. In 
Londen teruggekeerd, onder
vond hij aldaar onaangenaam
heden. In de verkiezing voor 
het presidentschap der akademie 
Van schilderkunst, die in 1806 
plaats had, had WYATT op hem 
de overhand; later echter werd 
hij weder tot voorzitter verko
zen. WEST overleed in 1820, 
en werd in de St. Panlus-kcrk, 
naast REYNOLDS en WREN be
graven. De heer GALT , be
kend, door zijn Leven van den 
Kardinaal WOLSEY, heeft mede 
eene Levensschets van WEST 
geleverd. Zijne voornaamste 
stukken , behalve een aantal por
tretten , zijn: de haven van 
PhiladelpMa, de dood van 
SOCRATES, een /iei%elGNATius, 
het oordcel van SÜZANNA, een 
student bij kaarslicht lezende, 
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IPHIGENIA, ANGEUCA én MEDOR, 
een heilige HIERONYMUS; hetJf-. 
scheid van HECTOR en ANDRO-
MACHÉ ; de, Terugkomst van den 
verloren zoon; AGRIPPINA , met 
,$e asch van GERMANICÜS , aan 
wal komende; het vertrek van 
REGULUS naar Karthago, eene 
uitmuntende schilderij; HAMIL-
CAR , die zijnen zoon HAIOTBAL , 
eene» eeuwigen haat tegen de 
Romeinen doet zweren; de dood 
van Wou? (den overwinnaar van 
TIPPO-SAIR) ; CYRÜS, de familie 
van den honing van Armenië 
bevrijdende; SEGESTOS, en zijne 
éochter voor GERMANICÜS gevoerd; 
de dood,van BAYARDJ de dood 
van EPAMINONDAS; JESUS CHRIS
TUS , de ziehen genezende. . Het 
Britsche Instituut kocht dessê 
schilderij aan voor drie duizend 
guinies; WEST vervaardigde, zon
der eenige belooning, eene kopij 
derzelve voor het ziekenhuis 
van Philadelphia,: CHRISTUS 
door PILATUS aan het volk 
voorgesteld; eene schilderij die 
van de grootst bekende dimen* 
sie is. 

* WEST (SAMüëi.), evangelisch 
predikant te Boston, in 1738 
op Martha's' Vineyard gebo
ren', werd in 1761, in het colle
gie van Harvard gepromoveerd, 
en in 1764, tot predikant van 

• Needham bevorderd. Hij ver
bleef aldaar tot in 1788, als 
wanneer hij naar Boston werd 
beroepen, om den heer WIGHT 
als leeraar optevolgen. Hij over
leed in 1808. Men heeft hem 
een aantal Leerreden te dan
ken , die hem zekeren roem 

XXV DEEL. 

verwierven, benevens eene Lijk
rede van WASHINGTON. — Men 
moet hem niet verwarren met 
SAMUEÏ, WEST, een' anderen 
Amerikaanschen bedienaar des 
Evangelies, die mede zijne gra
den in het collegie van Éarvard 
bekomen, had, maar die ver
volgens al zijne denkbeelden tot 
de staatkunde bepaalde, de partij 
der Amerikaansche. wighs om
helsde, en veel in de dagbladen 
schreef. Hij werd verkozen tot lid 
der conventie, daargesteld tot 
het ontwerpen der constitutie van 
Massachusets en dé Vereenigde 
Staten, en achtereenvolgend 
honorair lid der akademie van 
kunsten en wetenschappen, te 
Philadelphia opgerigt, en daarna 
van de Amerikaansche maat
schappij van Boston. Hij bezat 
eene groote gemakkelijkheid om 
voor de vuist Weg te spreken; 
maar verloor in zijne laatste jaren 
het geheugen, en overleed'te Ti' 
vertop,, in de provincie Rhode-
Island, in 1807. Hij heeft ver
schillende Leerreden, eene kleine 
Verhandeling over den kinder
doop, en eene Proeve over de 
vrijheid en noodzakelijkheid na
gelalen, in laatstgenoemd werk 
herhaalt hij verscheiden der be
wijsreden van den president ED-
WARDS. 

f. WESTERBAEN (JACOBUS), heer 
van Brandwijk e'n Gijbrand, rid
der der orde van St. Sfichiel 
enz. te 's Gravenhage in 1599 
geboren, een Nederduilsche dich
ter. Een kweekeling van EPIS-
CÖPIDS (zie dat artikel) zijnde, 
had hij ook zyne stellingen aan-
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genomen, en telde OLDENBAR-
JSEVELD, GitOTius en de geheele 
Remonstrantsche geestelijkheid 
onder zijne vrienden. Hij be
woonde een schoon, hein in 
eigendom toebehoorend landgoed 
Ockanburgh genaamd, bij Loos
duinen gelegen. Onder zijne 
voornaamste dichtwerken behoo-
ren: L° eene dichtmatige ver

maling der/Eneis van VIRGILIÜS; 
— 2.° der Blijspelen van TÈ-
RENTIUS; ' — 3.o der Bereiden 
en kunst der Minne van OVIDIUS ; 
— 4.o der Troas van SENECA en 
van eenige der Kusjes van Jo-
ANKES SECUNDUS ; .— S.° ook 
bragt hij den Lof der Zotheid 
van ERASMUS vrij goed in ver
zen over; — 6.o Zijne Psalm
berijming wordt mede geprezen; 
— 7.° voorts bezong hij zijn 
geliefkoosd. Ockenburgh met le
vendige dichterlijke trekken. De 
vooroordeelen zijner sekte ver
blindden hem zeker, toen hij 
zijne Kracht des geloofs enz. 
in het licht gaf, zijnde eene 
zoogenaamde wederlegging of 
hekeling van VONDELS nooit vol
prezen werk De Altaergeheme-
mssen, vol gal en bitterheid 
geschreven, zoodat VONDEL in 
het begin den. vogel het schot 
eener beantwoording niet waar
dig keurde, doch later echter 
in acht dichtregels, waarin hij 
WESTERBAEN onder den naam 
van Arminiaanschen Sociniam 
aanduidt, aan zijne verontwaar
diging wegens het ontheiligen 
van het heilige Sacrament des 
Altaars lucht gaf. WESTERBAEN 
heeft ook eenige Puntdichten 
vervaardigd, en zijne gezamen
lijke dichtwerken, zijn te 's Gra-

venhage, in 1672, in 3 dl.», 
in 8.T0, in het licht gegeven. 
Hij overleed op zijn landgoed, 
den 31 Maart 1670. 

* WESTERMANN (FRANCISCDS JO
ZEF), een Fransche veldheer, 
bijgenaamd de Slagterder Ven-
dée, in 1764, te Mólsheim in 
den Ehqs geboren, was de zoon 
van eenen procureur dier stad. 
Zijne onstuimige inborst ópen-
baarde zich reeds vroegtijdig 
door eenige gewelddadigheden, 
die hem noodzaakten zijn va
derland te verlaten: hij begaf 
zich naar Duitschland, nam dienst 
in een Pruissisch-regiment en 
deserteerde. Hij kwam te Pa
rijs , alwaar hij zich eerst deed 
opmerken door bedorven zeden, 
en vervolgens door zijnen vu-
rigen , ijver, in het opvolgen 
van de beginselen der omwen
teling. Hij begaf zich naarZto-
guenau, bragt die stad in o p 
stand, en deed zich met geweld 
tot den post van griffier benoe
men. Weldra' uit die plaats 
weggejaagd, kwam hij te Parijs 
terug, alwaar hij zich bij DAK-
TON aansloot. Op den 10 Augus
tus 1792, bestormde hij , aan 
het hoofd- der bataillons van 
Br est, het eerst het kasteel der 
Tuileriën. DUMOÜRIEZ vertrouwde 
hem in 1793, een legioen in 
de voorhoede van zijn leger van 
het Noorden toe. Toen die veld
heer België verliet, trok WES
TERMANN op Antwerpen aan, 
en vocht alleen met zijn legioen, 
tegen een corps van 10,000 man. 
Bij zijne terugkomst liet de 
commissie van algemeen welzijn 
hem in hechtenis nemen. op de 
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beschuldiging dat hij verstand
houdingen met den vijand had, 
en hij zich aan knevelarijen had 
schuldig gemaakt; hij kon zich 
enkel ten opzigte van het eerste 
punt regtvaardigen; doch ]werd 
niettemin naar de Fendêe ge
zonden, met den titel van bri
gade-generaal, in het leger van 
BIRON. Eenige voordeden die hij 
in den beginne behaalde bij 
Parthenay en Ckdtillon, maak
ten zijne van natuur reeds laat
dunkende inborst nog opgebla-
zener; maar daar zijne talenten 
op verre na niet aan zijne snoe
verij beantwoordden, werd hi j , 
den 5 Julij 1793., bij laatstge
noemde stad volkomen geslagen. 
Door de conventie afgezet, en 
voor de balie gedaagd, werd hij 

' naar eene militaire regtbank ver
wezen , die hem vrijsprak. In 
de Veniïée teruggekeerd, vierde 
hij den teugel aan zijne woede: 
hij stak de'steden Thouars, > 
Srossuire, fiffauges, en de kas- ' 
teelen van LESCURE en LA ROCHE 
JACQÜEMN in brand, en schreef 
aan de conventie.- » In eenen 
omtrek van drie mijlen, hebben 
wij de dorpen, gehuchten, land-
hoeven en molens verbrand; 
terwijl wij de vrouwen, kinde
ren en het vee met ons mede
voeren; de hardnekkigheid dier 
struikroovers, heeft ons genood
zaakt zonder medelijden te zijn." 
Na deze wreede executiën, zag 
men hem dikwijls overheidsper-
sonen ,en priesters in zijn gevolg 
hebben, welke hij dwong de 
gehoorzaamheid aan de republiek 
te prediken: degene die zulks 
"weigerden ondergingen de wreed

ste mishandelingen. Wanneer 
de overwinning niet snel genoeg 

, was, ontdeed hij zich van zijn 
kleed, nam den toom van zijn 
paard tusschen zijne 'tanden, 
een pistool in elke hand, ter
wijl er een lange sabel aan zij
nen arm hing; aldus toegerust 
stortte hij met zijne geheele 
rui erg, op de vijandelijke ba-
taillons in, alwaar hij, na zijne 
vuurwapens gelost te hebben, 
met de verwoedheid eens beuls, 
al degene nedersabelde, dieziöh 
op zijnen weg bevonden, hetwelk 
bem _den bijnaam van Slagter 
der Vendee deed geven. Dik
werf kwam hij van eene bloe-
dige worsteling, waarin alle 
gevallen waren, alleen terug. 
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werelddeelen, Europa, Azië en 
Afrika. In sommige derzelve 
vertoefde hij lang genoeg, om 
zich met de taal der verschil
lende landschappen in zooverre 
Lekend te maken, dat hij met 
de bewoners derzelve kon ver-
keeren. Hij geraakte daardoor 
tot de 'kennis van vele zaken, 
van welke andere reizigers, bij 
mangel dier kennis, verstoken 
blijven. Twaalf a dertien jaren 
besteedde WESTPHALEN, aan ge
noemde reizen. Toen hij in 1617 
zich te Weenen bevond, werd 
hij aldaar tot ridder geslagen; 
cene dergelijke eer viel hem drie 
jaren later te Jeruzalem ten deel. 
In hetzelfde jaar begaf hij, zich 
naar Egypte, ter bezigtiging der 
wijdberöemde piramiden • en 
obelisken. Van de Arabiers, die 
zich in dat land ophouden, kocht 
WESTPHALEN eene hand en eenen 
voet eener mumie, welke hij 
later aan de ontleedkamer der 
hooge school van Leyden ten 
geschenke gaf. Hij overleed te 
Alkmaar, den 2 October 1653. 

WETSTEIN (JOANNES RUDOLF), 
fe Bazel, in 1647, uit eene in • 
groote i mannen vruchtbare fa
milie geboren .volgde zijn' vader 
op, in den leerstoel van het 
Grioksch, en daarna in diender' 
godgeleerdheid, en overleed in 
zijne geboorteplaats, in 1711. 
Men heeft van hem verscheiden 
letterkundige werken, en eene 
uitgave der zamenspraak van 
OIUGENES tegen de Marcionieten 
welke hij in 1673 in het licht 
gaf, met de vermaning tot den 
marteldood, welke hij met aan
tekeningen vermeerderde. 

W E T . 

| WETSTEIN (JOANNES JACOBÜS), 
uit dezelfde familie, te Bazel, 
in 1693 geboren. Hij doorreis
de Zwitserland, Frankrijken-
geland, Duifschland, spoorde 
over al op en onderzocht de 
handschriften van het nieuwe 
Testament, ten einde er eene 
nieuwe uitgave, met de ver
schillende tekstverklaringen van 
te leveren. In zijne geboorte
plaats teruggekeerd, werd hij tot 
diaken der kerk van den heiligen 
LEONARDDS benoemd, en gaf ia 
1730 in het licht, de Prolego
mena1 s van het nieuwe Tes
tament , dat. hij in gereedheid 
bragt. Deze proeve werd hevig 
aangerand. Men klaagde den 
schrijver bij den raad van Bazel 
aan, als eenen Sociniaan en in
voerder van nieuwigheden, en hij 
werd in het zelfde jaar, door 
de kerkelijke vergadering afge
zet, en zag zich genoodzaakt zich 
naar Holland te begeven, De 
remonstranten onthaalden hem 
met de meeste onderscheiding, 
benoemden hem tot den leer
stoel der wijsbegeerte van LE-
CLERC, op voorwaarde echter, dat 
hij zich regtvaardigen zoude. Hij 
begaf zich naar Bazel, en ver
kreeg de intrekking van het tegen 
hem genomen besluit, daarop 
keerde hij naar Amsterdam te
rug, om bezit te nemen van 
zijnen leerstoel, dien hij tot 
aan zijn' dood, in 1754 voorge
vallen, bekleedde. Zijne uitgave 
van het nieuwe Testament in 
het Grieksch, met de verschil
lende tekstverklaringen en cri-
tische aanmerkingen, is in 1751 
en 1752, in 2 dl.», in fol. in 
het licht verschenen. Hij heeft 
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er twee brieven in opgenomen 
van den H. CLEMENS ROMANOS, 
vyelke nog niet bekend en waar
van hij de echtheid beweert 
aantetoorien.. Dezelve zijn in 
Syrisch, met eene Latijnsche 
vertaling des uitgevers, en zijn 
in het Fransen vertaald door 
BE PRÉMAGNY, lid der akademie 
van Rouanen, 1763, in 8.TOj-
maar lot dusverre schijnen de 
geleerden dezelve niet te erken
nen 5 want mem m o e t dezelve 
niet verwarren met de brieven, 
waarover wij in het artikel CLE
MENS I gesproken hebben. 

* WEZEL (JOHANN KAREL), een 
Duitsche letterkundige, in 1747, 
te Sondershausen geboren, door
reisde Frankrijk, Duitschland 
en Engeland met een' jongen 
-Silezischen edelman, met wiens 
opvoeding hij zich' belast had 5 
eri na zich verscheiden jaren 
te Weenen te hebben opgehou
den , alwaar hg bij keizer JO
ZEF II grootelijks in gunst stond, 
keerde hij naar zijn vaderland 
terug: hij verviel te Leipzig in, 
eene diepe zwaarmoedigheid, die 
in eene volslagene verstandsver
bijstering ontaardde; hij ver
meed daarbij allen omgang met 
menschen, en ging nooit bij 
dag uit. Bes nachts dwaalde 
hij door bosschen en velden, 
daarna keerde hij terug, om 
een kopje slechte koffij, met 
enkel in water gekookte aard
appelen te gebruiken. Zijn ver
stand verliet hem in zulk eenen 
graad, dat hij zich verbeeldde 
een God te zijn, alle zorgen 
zyner moeder, afwees, terwijl 

hij haar zeide,. dat hij niet be* 
greep, hoe zij een kind, zoo-
als hij ter wereld had kunnen 
brengen. Mën zond hem in. 
1800 naar Allona, om aldaar 
de noodige verpleging en gene
zing te erlangen; doch alles 
bleef vruchteloos. Hij overleed 
in zijne geboorteplaats in 1819. 
De voornaamste zijner in het 
Hoogduitsch nagelatene werken 
zijn: 1.° Leven van TOBIAS KNAUT, 
den Wijze, Leipzig, 1774 en 
75, 4 dl.» in 8.voj een zonder
ling voortbrengsel, waarin hij 
zich heeft voorgesteld, om aan 
te toon,en, dat in alle standen 
de menschen gelijk zijn, het 
maakte veel opgang in Duitsch
land, en is in het Nederduitsch 
vertaald; — 2.° Belphegor, de 
waarschijnlijkste der geschiede
nissen , die onder de goh zijn 
voorgevallen, 1776, 2 dl.™, in 
8.vo Het doel des schrijvers is 
om te bewijzen, dat de mensch 
altijd aangedreven wordt door 
den nijd eri de heerschzucht; 
— 3.° Satirische verhalen,.1777, 
2 dl.* in 8.™; — 4.° 'Blijspe
len, 1778—1787, 4.dl.» in 
8.T0; — 5.° Robinson CrusoS, 
1779—1780, 2 dl.», in 8.™, 
dat -tusschen den schrijver en 
CAMPE een hevig geschil deed 
ontstaan. Dit werk is in het 
Russisch vertaald; — Qfi Her-
mann en UlriJca, Leipzig, 1780, 
4 dl,n in 8.™, in het zelfde 
jaar te Tubingen herdrukt, in 
het Fransen vertaald, Parijs, 
1792, in 12.>>>°j — 7.» Over 
de taal, de tvetenschappen en 
den smaak der Duitschers, 1781. 
in 8.v o; — 8.° Roede van den 

3 
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God WEZEL, om het. geslacht 
der menschen te straffen, of 
Werken der dwaasheid «m WE
ZEL den God-mensch, een nage
laten werk, 1804, 4 dl.*in8j° 

WHARTON. — Zie WARTON. 

WHISTON (WILLIAM), in 1<?67 
te Northon, ïa het graafschap 
Leieester geboren, toonde reeds 
in zijne jeugd veel smaak voor 
de wijsbegeerte en godgeleerd
heid. De vorderingen, die hij 
in deze maakte, verwierven 
hem weldra eenen grooten roem, 
vooral toen hij, in 1696, zijne 
Nieuwe theorie der aarde in het 
licht had gegeven, en zulks 
niettegenstaande de wonderspreu-
ken, en onverdedigbare gevoe
lens , waar dit geschrift van 
wemelde. NEWTON, wiens stel
sels: hij had aangenomen, vatte 
zoo vele toegenegenheid voor 
hem op, dat hij hem tot zijnen 
plaatsvervanger verkoos, en dat 
hij hem later tot zijnen opvolger 
aanbeval, in het professoraat 
der wiskunde te Cambridge. 
WHISTON legde een beneficie ne
der hetwelk hij gedurende twee 
jaren bezeten had, en hield zich 
enkel met de wetenschappen be
zig. Hij gaf in 1701 zijne Astro
nomische Brieven in het licht, 
die drie jaren later, door zijne 
Pliysico-mathematische lessen ge
volgd werden. Maar zijne ster
renkundige bespiegelingen dienden 
niet om hem eenen bondigen 
en zich gelijk bl'y'venden geest 
te geven. De ged urige beschou
wing van den sterrenhemel, een 
leerzaam boek voor de zielen 
welke er in weten'te lezen, 

werd voor hem eene soort van 
. klip, waartegen zijne rede schip-
breuk leed. Wiet alleen dat hij 
dezelve deed dienen tot nietige 
gevoelens in de natuurkunde, 
maar, terwijl hij zich vervolgens-
in het gebied der godgeleerdheid 
waagde, werd hij het spoor op" 
eene nog meer in het oog loo-
pende wijze bijster.' Men ont-* 
dekte zulks weldra, toen hij in 
1702, zijne verhandeling over • 
de Tijdrekening en Overeenstem
ming der vier Evangelisten, in 
4 > , in het, licht deed verschij
nen. Men bewees hem in 1707 
de eer hem te verkiezen tot het 
prediken der leerreden, dërfon-
datie van BOÏLE. Hij koos tot 
onderwerp de vervulling der pro-
fetiën, en zijn werk werd in 
hetzelfde jaar in 8.™ gedrukt; 
maar daar hij in zijne godsdienst 
geene vaste geloofsbeginselen had, 
en toch anderen wilde onderwij
zen, zoo .verviel hij in hoofd-
dwalingen. In 1708, begon hij 
het leerstuk der Drieëenheid in 
twijfel te trekken. Hij begon 
de oude kerkvaders te beoefenen, 
en dacht in dezelve te ontdek
ken , dat het arianismus de leer 
van de eerste eeuwen der kerk 
was geweest,, en daar zijne ver
beeldingskracht zfch sterk ver
hitte , besloot hij de hersteller 
of martelaar derzelve te zijn; 
welligt dat zijne toegenegenheid 
voor NEWTON, die dezelfde dwa
ling voorstond, eenig deel aan 
dezen kwalijk begrepen ijver 
heeft gehad. Zijne geestdrijverij 
verspreidde zich weldra naar 
buiten. Hij schreef aan de aarts-
bisschoppen van Kantelberg en 
York, dat hij vermeende, met 
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betrekking tot het leerstuk der 
Drieè'enheid, van deAnglikaan-
sche kerk te moeten afwijken. 
Hij verdedigde dezen stap door 
eene menigte geschriften, welke 
hij niet ophield ten voordéele van 
zijn stelsel in het licht te geven. 
Zijne hardnekkigheid, endevu-

. rige drift, waarmede hij bezield 
was, 'om proselieten te maken, 
deden hem eindelijk van het 
professoraat uitsluiten, van de 
universiteit wegjagen, en te 
Londen voor het hooger en lager 
kerkelijk geregtshof vervolgen. 
Zijne boeken werden veroordeeld, 
en men wilde hem tot eene voor
beeldige straf veroordeelen; maar 
eenige vermogende vrienden be
werkten echter, dat men na 
eene. procedure van vijf jaren, 
deze zaak liet glippen. WHISTON 
hield daarom niet op het aria-
nismus bij monde en in geschrif
ten te verdedigen. Dit was niet 
het eenige onregtzinnige gevoe
len , dat hij omhelsd had. Hij 
dacht niet regtzinniger omtrent 
de eeuwigheid der straffen, en 
den Kinderdoop. Hij omhelsde 
ook het gevoelen de millenam-
ten, en ging zelfs zoover dat 
hij het tijdstip van de terug
komst der joden, van de her
stelling huns tempels, en van 
het duizend-jarig"rijk, op den 
14 Maart 1714 bepaalde. Na 
dat de uitkomst zijne voorzeg
ging had gelogenstraft, gaf, hij 
het jaar 1736 op; en zich an
dermaal bedrogen ziende, maakte 
hij nieuwe berekeningen, en 
beweerde, dat de groote om
wenteling onfeilbaar in 1766 
moest plaats hebhen. Al deze 

droomerijën beletleden hem niet 
een aantal werken over de wijs
begeerte , de critiek en de god
geleerdheid in het licht te geven. 
Men kan er de titels van vin
den in de Memoriën, dié hij 
zelf, in 1749, over zijn leven, 
en zijne geschriiten zamenstelde: 
een werk dat het kenmerk draagt 
van den ouderdom des schrijvers, 
en van het zwakke oordeel, dat 
hem gedurende zijn geheele leven 
bezielde. Hij had zich metDiTTON 
verbonden om een middel te 
leveren, ten einde de lengte op 
zee te kennen, maar dit middel 
maakte hen beide belagchelijk: 
BITTON , wijzer dan hij, maakte 
van dit ongeval gebruik ,'• om 
zich tot andere onderwerpen té 
bepalen, waarin hij zeer wel 
slaagde. WHISTON overleed in 
armoede in 1755. Vijf jaren 
vroeger had hij zich bij de we-
derdoopers aangesloten, en in
dien hij langer geleefd had, zou 
hij .dezelve ongetwijfeld weder 
verlaten hebben , om tot eenige 
andere sekte over te gaan. Het is 
het natuurlijke lot van den men-
schelijken geest, om zoodra hij 
van de middelen afwijkt, welke 
God heeft vastgesteld om zijn ge-. 
loof te regelen, voor niets meer 
te kunnen stil staan (zie, SERVET , 
LENTÜLÜS, MELANCBTHON). 

' WHITAKEH (WILLIAM), hoog
leeraar in de godgeleerdheid aan 
de universiteit van Cambridge, 
te Holme, in het graafschap van 
Lankaster, in Engeland, gebo
ren, en te Cambridge,in 1595, 
in den ouderdom van 47 jaren 
overleden. Z'p voornaamste werk 



72 W H l . 

is tegen BÊLLABMINUS en STA-
PLETON. Men ontwaart in het
zelve geleerde aanmerkingen, 
vele vijandschap tegen de Calho» 
lijken, en een aantal valsche 
sluitreden, waarvoor geêne ge
leerdheid de sekten-aanhangers 
tan behoeden, die voor eene 
willekeurige geloofsleer pleiten, 
na die der algemeene Kerk te 
hebben afgezworen. Zijne Wer
ken werden te Geneve, 1610, 
in 2 A\fl, in fol. gedrukt. 

* WHIXAKER (JOHN) , een En-
gelsche schrijver, te Manchester 
in 1735 geboren, maakte zijne 
studiën te Oxford, alwaar hij 
later in een collegie werd aan
genomen; in 1773, werd hij, 
een der predikanten der Berkeley-
kapel, te Londen. Zijne "wel
sprekendheid deed hem in die 
hetrekking opmerken. In 1778, 
werd "hij benoemd tot dê rijke 
pastorie van Rmn-Lanyhorne, 

' bij Tregony, ia Cornwatt, en 
overleed aldaar den 8 October 
1808. Hij was kortstondig in 
vriendschapsbetrekking, met doc
tor JOHNSON en met GIBBON ; 
maar de karakters dier personen, 
gaven aan deze verbind tenis gee-
neri* langen duur. Men heeft 
van WMTAKER: 1.° Geschiedenis 
der stad Manchester, 1771, 2 
dl.», in 4.to, 1773, 2 dl.", in 
8.™, met verbeteringen; — 2.» 
Ware geschiedenis der -Britten, 
1772, in 8.vo, bevattende eene 
volledijge wederlegging van de 
Inleiding tot de geschiedenis van 
Groot-Brittannië en Ierland, door 
MACPHEBSON; — 3.o Leerreden 
over de vier uitersten, 1783, in 
8.v»; — 4,o Ferdediging van 

MARÏA, Koningin van Schotland, 
1787, in 8.voj tweede, verbe
terde en vermeerderde uitgave, 
1790, in S.vo; dit boek is eene 
verzameling van kostbare bouw
stoffen voor de geschiedenis; — 
ö.° Oorsprong van het arianis-

•mus, 1791; ~ 6.° De togt 
van HANNIBAL over de Alpen 
bewezen, 1794, 2 dl.1», in4.t0{ 
een werk, dat aanleiding heeft 
gegeven tot verschillende ge
schriften, voornamelijk tot een 
Critisch onderzoek, te Londen, 
in 1785 herdrukt; — 7.° Bij
voegsel tot de oudheden van Corn-
watt, door. den heer POLWHELE, 
enz. Dezelfde schrijver heeft 
gedrukte gedichten nagelaten, en 
heeft aan eenige tijdschriften van 
zijn land artikels geleverd. 

WHITBY (ÜANiëii), te Rusben, 
in Northampton, in 1638 gebo
ren, -werd doctor in de godge
leerdheid, en rector van St. 
Edmond te Salisbury. Zijn geest, 
vol zonderlinge denkbeelden, 
wikkelde hem in eenen woeden
den haat tegen de Gatholijke 
Kerk. Hij verklaarde zich met het 
zelfde vuur tegen de Socinianen, 
maar zijn ijver tegen hen W3-
dersprak zich; hij begreep.dat 
het gezag der Kerk eenmaal 
verworpen zijnde, de eene sekte 
zoo veel regt had als de andere 
om de E, Schrift naar hare 
leerstellingen te plooijen; enög 
het einde zijner dagen, werd hij 
een der apostelen van het aria-
nismus. Hij verdedigde hetzelve 
hardnekkiglijk tot aan zijnen 
dood in 1726 voorgevallen. Men 
heeft van hem: 1.° Verhande
ling over de zekerheid der chris-
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telijke godsdienst in het alge' 
meen, en der opstanding van 
J. C. in het bijzonder, 1771, 
in 8.T0; •— 2.» Verhandeling 
over de waarheid en zekerheid 
des christelijken geloofs; —3.° 
Omschrijvingen en Commentariën 
op het nieuwe Testament, 2 dl.n, 
in fol. j — 4.° Verhandeling 
over de noodzakelijkheid en het 
gebruik der christelijke openba
ring. Deze 4 werken zijn in 
het Engelsen; — 5.° Examen 
variantium lectionum JOANMS 
MILII in novum Testamentum, 
Londen, 1710, in fol.j — 6.° 
De Sanctarum Scripturarum in
terpretatieve secundum Patrum 
commentarios, Londen, 1714, 
in 8.TO Het .is waarschijnlijk, 
dat het doel des schrijvers was, 
de kerkvaders in een belagche-
lijk licht te stellen; want hij heeft 
in dit werk al datgene verza
meld, wat hunne •geschriften 
zonderling en zwaks aanbieden. 
Daar alle ketters hunne veroor
deeling in de leer der kerkva-
ders vinden, die de groote keten 
der overlevering vormen, zoo 
is het natuurlijk, dat hij po
gingen aanwendde, om die lastige 
getuigen verdacht te maken (zie 
BARBEYRAC en DAILLÉ); — 7.° 
Leerreden, waarin bewezen wordt, 
dat men niets als een geloofsar
tikel moet aannemen, hetwelk 
met de gewone beginselen der 
rede strijdt, in 8.v°; verhande
lingen waarvan de redeneringen, 
door verscheiden nieuwere on-
geloovigen zijn afgeschreven; 
— 8.° Laatste gedachten van 
WHITBY, bevattende verschillende 
verbeteringen van verscheiden 

plaatsen zijner Commentarlên op 
het nieuwe' Testament, met vijf 
verhandelingen. Deze goddelooze 
schrijver herroept in dit geschrift, 
alles wat hij in zijne eerste wer
ken, ten gunste der H. Drie-
ëenheid verstandigs gezegd had; 
— 9.° De imputatione divina " 
peccati-komi posteris ejus, 1711, 
in 8.vp; hierin bestrijdt hij de 
erfzonde; — 10.° een aantal 

' verhandelingen en leerreden (te
gen de leerstellingen der Catho-
lijke Kerk, waarin hij de geheele 
woede van een' dweepzieken ket
ter doet blijken. 

WHITE (RICBARD), te Basing-
stoke,, in het graafschap Sour 
thampton, in Engeland, in 1540 
geboren, onderwees te Dóuai, 
gedurende meer dan dertig jaren 
met roem de regtsgeleerdheid. 
Na gehuw'd te zijn geweest, om
helsde hij den geestelijken staat, 
en werd kanonik van den heiligen . 
PETRUS te Doüai, alwaar hij. in 
1612 overleed. De keizer ver
eerde hem met den titel van 
Palts-graaf. Hg was niet alleen ' 
'ervaren in de regten, maar ook 
in de oudheid en kerkelijke ge
schiedenis van zijn land. BA-
RONIUS onderhield met hem eene 
geregelde briefwisseling. Men 
heeft van hem: 1.° Miei Lcelia 
Crispis epitaphium explicatum, 
Bologna, 1568, in 8.™ Dit is „ 
de verklaring van een oud ge-
denkteeken, uit den-omtrek van 
Bologna; — 2.° Hisloriarum 
BntannictB insulce ad annutn 
800 lib. IX, Atrecht, 1602, 
in 8;TO Er wordt weinig oor-
deelkunde in gevonden. 

5 
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WHITE (THOMAS), een Engel-
sche wijsgeer der Ï7.« eeuw, 
maakte zich bekend door de 
schoolsche scherpzinnigheid, die 
in zijne werken heerschte. Een 
hartstogtelijk bewonderaar van 
AKISTOTELES zijnde, veroorloofde 
hij zich, de leer des Griekschen 
wijsgeers, met die der Catholijke 
Kerk te vermengen, hetwelk 
zijne werken op den index deed 
plaatsen. Hij bezocht verschei
den landen, in welke hij bekend 
was onder de verschillende na
men van ANGLUS, ALBINUS, CAN-
MDUS , BIANCHI en "WHITE. Hij 
stichtte eene sekte, die weldra 
in de vergetelheid verviel. 

* WHITEFIELD (GEORCE), een 
anglikaansche godgeleerde, en 
jeen der stichters van het me
thodismus, in Engeland en in 
Amerika, in 1714, te Bcll-Inn, 
in het graafschap Glocester, in 
eene door zijne moeder gehou-
dene herberg geboren. Hij vol-
bragt zijne studiën aan de uni
versiteit van Oxford, begaf zich 
in den ouderdom van eenen
twintig jaren in den geestelijken 
stand, omhelsde de leer van 
het methodismus, welke hij met 
WESLEY verkondigde. Hij pre
dikte langs de wegen en op de 
straten, en had steeds een on
gemeen talrijk gehoor. Bij voor
keur bezocht hij de "gevangenis
sen, ziekenhuizen en plaatsen 
•waar vele armen vereenigd wa
ren. Hij verkondigde hun het 
evangelie en troostte hen. In 
eene leerrede, welke hij, in 
1736, m de kerk van Glocester 
voordroeg, bragt lüj zulk een 
uitwerksel te weeg, dat men 

den, bisschop kwam beriglen, 
dat vijftien personen dergenen 
die hem hoorden, in krankzin
nigheid vervallen waren. Door 
WESLEY aangespoord, om naar 
Amerika overtesteken, stapte 
hij, in Mei 1738, te Savwmah, 
in Georgië aan land, en maakte" 
aldaar talrijke proselieten. In 
1739 was hij weder ie Oxford, 
en in hetzelfde jaar werd hij door 
den bisschop BENSON tot de pre-
dikdienst gewijd. In November 
keerde hij naar Amerika terug, 
en bragt te .Savannah een ge
sticht tot stand om weeskinde
ren op te nemen. In 1741, was 
hij - in Engeland terug, doch 
begaf zich onverwijld weder naar 
Amerika. Op zes reizen, welke 
hij binnen eenige jaren, naar 
Nieuw-Engeland of naburige ge
westen deed, vermenigvuldigde 
hij op "eene verbazende wijze 
zijne sekte. Ondanks zijn woelig 
leven, was hij kapellaan der 
gravin-weduwe van HUNTINGDON, 
die het methodismus voorstond 
en beschermde. Weldra verdeelde 
zich deze sekte in twee takken. 
WHITEFIELD, een gestrenge cal
vinist, bleef het hoofd dergenen, 
welke zijne beginselen volgden, 
terwijl WESLEY. (zie dat artikel), 
aan het hoofd van den anderen 
tak, de gevoelens der arminia-
nen was toegedaan. In 1769, 
ondernam WHITEFIELD eene ze
vende reis naar Amerika, en 
zag zijn vaderland niet weder, 
daar hij, volgens sommigen, 
den 30 September 1769, en 
volgens anderen in 1770', te 
Newbury, omtrent 40 mijlen 
van Boston, overleed.' Hij is , 
de schrijver van leerreden, 
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Brieven, Verhandelingen over 
geschilpunten, gezamenlijk in 
6 dl.11, in 8.v0, in het licht 
gegeven j ook bestaat er van 
hem eene Levens-geschiedenis, 
1772, in 8.™ 

* WHITEHEAD (WiLLiAM),een 
beroemde Engelsche dichter, te' 
Cambridge, in 1715 geboren, 
was de zoon van eenen rijken 
bakker, die hem eene beschaafde 
opvoeding deed geven. Naauwe-
lijks had hij den ouderdom van 
22 jaren bereikt, of lord WIL-
LIERS vertrouwde hem de op
voeding van' zijnen zoon, en 
van een' zijner bloedverwanten 
toe. Eene reis, welke hij naar 
Italië deed, strekte ter ontwik
keling zijner talenten, en, in 
zijne afwezigheid werd hij tot 
ridder der Bath-orde verheven. 
Andere eerbewijzen wachtten hem 
in Engeland, alwaar hij twee 
jaren later tot met lauwers be
kroonden dichter werd verklaard, 
en in dien titel den beroemden 

COLLEY-ClBBER Opvolgde. Hij 
overleed ie Londen in 1785. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.° 
Brief over het gevaar van te 
schrijven; — 2.° een aan HE-
UODOTÜS ontleend verhaal; — 
3.° Brief van ANNA BODLEN aan 
HENDRIK VIII; — 4." Proeve 
over hetbelaóchelijhe; — 5.° 
Verscheiden Tooneel- en dicht-
stukjes enz. 

* WHITEHÜHST (JOHN), een 
beroemde Engelsche werktuig
kundige, in 1713, in Congleton 
geboren, was de zoon van een 
horologiemaker, en legde zich 
toe op de werktuigkundige we

tenschappen. De hertog van 
Newcastle, stelde hem aan in 
de munt te Londen, alwaar 
zijne werkplaats, de verzamel
plaats werd van liefhebbers en 
geleerden. De koninklijke maat-; 
schappij en andere geleerde ge
nootschappen namen hem in 
derzelvor midden op. Men heeft 
hem de zamenstelling van het 
uurwerk der hal van Derby, en 
dat der. Allerheiligen-kerk der
zelfde stad te danken. WHITE-
HURST heeft de volgende werken 
nagelaten: 1.° Proeve over den 
oorspronkelijken staat en" over 
de vorming:der aarde, 1778, 
1786, 1702, in 8.™; — 2.» 
Proeve om door het meten van 
den tijd onveranderlijke -afme
tingen van lengte, inhoud en 
gewigt te bekomen; — 3.° Ver
handeling over de schoor.stecnen, 
luchtgevers, en broeikassen- in 
de tuinen, werken door Dr. WIL
LIAMS, na den dood des schrij
vers., in 1788 voorgevallen, in 
het licht geven j — 4.° eenige 
Verhandelingen in het dagboek 
der koninklijke maatschappij 
van Londen, In 1792, is er 
te Londen eene volledige uit
gave zijner werken in het licht 
verschenen. 

WHITGIST (JOHN), in 1530, te 
Grimsby, in dê  provincie jLiw-
coln, geboren, had, gedurende 
de regering der koningin MARIA , 
zijnen haat tegen de Catholpe 
godsdienst niet durven openba
ren; maar naauwelijks had Eu-
ZABETH den troon beklommen, 
of hij vertoonde zich als pro
testant , en wel als een dweep-
zieke protestant. Hy nam noch 
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in zijne lessen, noch in zijne 
thesis de minste maat in acht. 
Zijne geestdrift verwierf hem, 
in 1583, het aartsbisdom Kan
telberg. Deze prelaat, de ge-

} zworen vijand der puriteinen en 
Catholijken, overleed in 1604, 

, na de dweepzucht tot in,woede 
te hebben doen ontaarden. Men 
heeft van hem: 1.° eenen lan
gen Brief aan BEZAJ — 2.° 
verscheiden andere geschriften, 
waarin hij den Paus met den 
naam van antichrist, en de 
Catholijke Kerk met den naam 
van hoer bestempelt. Met deze 
beide woorden bewerkte men 
toenmaals onder de dweepers 
der protestantsche parlij groote 
dingen. 

WIARD. — Zie VIARD. -

' f WlARDA (TlLEMAN DOTHIAs), 
hofraad en een beroemd geschied
kundige, in 1746 te Emden, 
geboren, hij was lid van de 
3.e klasse des koninklijk Ne-
derlandschen instituuts, van de 
koninklijke maatschappij van 
wetenschappen te Göttingen, en 

i van het Groninger genootschap 
pro excolendo jure patrio. Deze 
geleerde heeft aan do weten
schappen en schoone letteren in 

. Oostr'Fneshnd gewigtige dien
sten bewezen. De voornaamste 
door hem nagelatene geschriften 
zijn: 1.° Vollslandige Ost-Fri-
sische Geschiehte, 1791—1816, 
10 dl»; — 2.» AÜ-Frisisch 
Wörterbuch, benevens zijn werk 
over de Duitsche voor- en toe
namen, en zijn Codex over het 
Oostvriesche iandregt. Daaren-
boven heeft bij nog verscheiden 

kleinere stukken, meestal be
langrijke bijzonderheden betrek* 
keiijk Oostvriesland bevattende, 
in verschillende tijdschriften ge
plaatst, zoo als in de Ost-Fri-
sische Mannigfaltigheiten, te 
Aurich in het licht.gegeven, in-
de, OldenburgschenBlattem ver-
mischten Inhalts, in iea-Allge-
meiner KUerarischen Anzeiger. 
Behalve dit alles leverde Wi-
ABDA , als lid van het koninklijk 
Nederlandsch instituut te Am
sterdam eene geschiedkundige 
beschouwing der aloude Vriesche 
wetten, Lex Frisiorum Antiqua, 
welke, ofschoon in 1811, in 
4 > gedrukt, niet in den handel 
is gekomen. Deze werkzame 
man overleed te Aurich, den 7 
Maart 1826, nog vele opstellen 
in handschrift nalatende. 

WlBERTUS Of WlGBERTOS (Hei
lige) , in Engeland geboren, 
leefde in de 7.e eeuw. Hij was 
met den H. BOHIFACIÜS in Duitsch-
land. gekomen, toen GREGORIUS 
Il dezen heilige ter bekeering 
der ongeloovigen van het Nopr-
den uitzond. WIBERTUS was de 
eerste abt" van Ordorf, en werd 
zulks later van Fritslar. Hij 
overleed in 741 , en werd in 
het klooster van Fritzlar, be
graven. In 780, werd zijn ge
beente naar Stillefield vervoerd; 
de heilige LDLUS, bisschop van 
Mains, bestuurde de plegligheid 
dier vervoering. De H. WIBER
TUS is de voornaamste patroon 
der stad en des kloosters van 
Colleda, tol de Cisterzienser-
orde behoorende. Zijn feest wordt 
den 13 Augustus gevierd, en 
zijn Leven is beschreven door 
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den H. LUPUS , abt van Ier-
rières, en met de aanmerkin
gen van pater SOLLIER gedrukt. 

WIBOLDÜS, beroemde abt van 
Slavelo in de 12.è eeuw, legde 
zijne gelofte af in het klooster 
van Wausors, werd, vervolgens, 
ter volbrenging zijner studiën 
naar Stavelo gezonden, alwaar 
de wetenschappen in bloei wa
ren, en onderscheidde zich al
daar op zulk eene gunstige wijze 
dat hij in 1130, ofschoon nog 
slechts drie-en-dertig jaren oud 
zijnde, eenpariglijk tot abt van 
dat klooster werd verkozen. Hij 
won de achting van keizer Lo-
THARIUS, die zich eenigen tijd te 

' Stavelo ophield. Tóén deze vorst 
naar Italië vertrok, om zich te
gen de veroveringen van RUTGEU 
of ROGER van Sicilië te verzet
ten, en INNÖCENTIUS II tegen 
den onwettigen PauS'ANAOLETüs 
te handhaven, wilde hij dat Wi-
BOLDUS hem op dezen togt zou 
vergezellen. Gedurende zijn ver
blijf in Italië verkozen de reli
gieuzen van Monie-Cassino hem 
tot hunnen abt. Hij verkreeg 
omtrent dezen tijd voor de kloos
ters van Stavelo en Malmédi een 
diploma des keizers Gouden Bul-
Ie genaamd, wijl het met gou
den letters geschreven, en met 
een gouden zegel voorzien is. 
Dit diploma, hetwelk al de voor-
regten dier kloosters bevestigt, 
wordt onder de handvesten van 
Stavelo bewaard. Toen, na het 
vertrek des keizers, ROGER W I 
BOLDÜS genoodzaakt had zynë 
nieuwe waardigheid neder te leg
gen , keerde deze naar Stavelo 
terug, en légde èr zich op toe, 

om de kloostertucht en de we
tenschappen te doen bloeijen. 
Hij deed het kasteel van Logne 
herstellen, er eene stad bij aan
leggen , die thans tot een dorp 
is afgedaald, en heeft over dit 
alles eèn gedenkschrift nagela
ten, dat in de verzameling van 
D. MARTENNE voorkomt. Tot abt 
van het klooster van Corblë in 
Saksen benoemd, wees hij deze 
waardigheid langen tijd van de 
hand, en er waren uitdrukkelij
ke bevelen van keizer KOENRAAD 
noodig, om hem dezelve te doen 
aannemen. Nadat zijn ijver en 
zijne werkzaamheid, een' nieu
wen luister aan- dat klooster 
hadden gegeven, keerde hij naar 
Stavelo terug. Eenigen ««tijd 
daarna, zond de keizer hem in 
hoedanigheid van afgezant tot 
den keizer der Grieken, MANÜEL 
COMNENÜS; op zijne terugreis 
stierf hij te Butellië, in het 
Noordelijk gedeelte van Mace-. 
donië, den 19 Augustus 1158. 
Zijn ligchaam werd in het vol
gende jaar, naar Stavelo ver
voerd , alwaar men Jiem een 
schoon praalgraf oprigtte. Deze 
prelaat genoot bij voortduring 
het vertrouwen der keizers on
der welke hij lee.fde, zoo als 
men zulks uit de diploma's ziet, 
welke zij' hem verleenden, en 
uit de brieven, welke zij hem 
schreven; zij vraagden zijnen 
raad in de gewigtigste aangele
genheden. Alvorens KOENRAAD 
ten kruistógt naar Palestina 
trok, vertrouwde hij hem de 
opvoeding toe van zijn' zoon 
HENDRIK , kortlings als Roomsch-
koning gekroond. Ook de Paus-
sen vereerden tem met eene 
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bijzondere achting. Men bewaart 
te Stavelo een boekdeel roet 
Brieven van WIBOLDÜS: dezelve 
dienen aanmerkelijk, tot ophel
dering der geschiedenis van dien 

'tijd en zijn door D. MARTGNNE 
in het licht gegeven. 

f WIBOLDÜS of WIBOLD , ne
gende abt der eertijds vermaarde 
abdij van Egmond, werd in 1161 
tot die waardigheid verkozen, 
en slaat bekend als een, man 
van een' heiligen en onbespro
ken levenswandel, in wien graaf 
FLOIUS III, zulk een vertrou
wen stelde, dat bij hem naar 
Schotland zond, om zijne bruid 
de prinses ADA , dochter van den 
koning van dat rijk, aldaar af 
te halen, en naar Holland, te 
vergezellen. WIBOLDUS overleed 
in 1170; zijn kloosterbewind 
werd door zeer onstuimige tij
den gekenmerkt, doch hij wist' 
zijn gedrag steeds zoodanig in 
te rigten, dat hij in den geur 
van heiligheid ten grave daalde. 

WICELHJS (GEORGE), bijge
naamd Major of Senior, om hem 
daardoor van zijnen zoon te 
onderscheiden, te Fulda,, in 
1501 geboren, werd religieus; 
doch in den ouderdom van der
tig jaren verliet hij het kloos
terleven , om do dwalingen van 
liCTHER te omhelzen. Tot de 
gemeenschap der Catholijke Kerk 
teruggekeerd, bekwam hij eene 
pastorie, en werd raad der kei
zers FERDINAND en MAXIMIUAAN, 
Hij werkte zijn geheele leven 
met ijver, doch vruchteloos 
om de Catholijken met de pro
testanten te vereenigen, M0n 

heeft van hem: 1.° YïtaRcgh, 
Helmstad t, 1550; — 2.°Melho-
dus concordice, Leipzig, 1537, 
in 12.»'°; — 3.o een aantal 
andere werken, de meeste in het 
Höogduilsch, die in het Latijn 
vertaald en. verscheiden malen 
gedrukt zijn. WICELHJS over
leed te Maiiis, in 1573. — 
GEORGE "WÏCEUÜS, zijn zoon, 
heeft ook eenige werlcen in het 
licht gegeven, onder anderen 
de Geschiedenis van den heili
gen BQNIFACIUS, in Latijnsche 
verzen., Keulen, 1553, in 4."> 

* WICHMANN (BURCIIARD HEN
DRIK VON); een" Russische ge
schiedschrijver, t.c Riga, den 
24 Augustus 178(5 geboren, 
overleed in 1823, was direc
ter der schpolinriglingen van het 
gouvernement van Koerland'ie 
St. Petersburg. Hij heeft ver
scheiden in het Höogduilsch ge
schreven werken in het licht 
gegeven. De voornaamste zijn: 
1.° Tafereel der Russische mo
narchie, Leipsig, lS13,in8,V0; 
— 2." Oorkonde betrekkelijk de 
verheffing mn MICHAÖV Rosu-
NOW, Leipsig, 1820, uit het oor
spronkelijke Russisch vertaald, 
voor de eorslemaal in 1813 in 
het licht gegeven. Dit is een 
der, kostbaarste bewijsstukken, 
welke er van de Russische ge
schiedenis bestaan; — 3." Ver
zameling van verscheiden onuit
gegeven geschriften, betrekkelijk 
de oude geschiedenis van Rus
land, Berlijn, 1820, in 8.*°, 
—- 4.° Nationaal museum van 
Rusland, Riga, 1820; — 5." 
Tijdrckenknndig overzigt der 
Russische geschiedenis, van af de 



W I G. 79 

geboorte mn PIJTER dm Groote, 
tot op onze dagen 1821—-1825, 
2 dl.", in 8.™; een zeer nuttig, 
ofschoon onvolledig werk; het 
is echter met partijdigheid ten 
opzigte van het vaderland des 
auteurs geschreven. 

WlCHMANS WlCKMANSOfWlCH-
MAN (A-UGusTiKtis), abt van TOM-
gerloo, een beroemd klooster 
van de Premonstratenser-orde, 
in de Brabandsche Kempen, op 
het einde der 16.° eeuw te Ant-
werpen geboren, en te Tongerloo 
in 1661 overleden, stond in 
grooten roem van godsvrucht 
en kunde. Zijne letterkundige 
loopbaan opende zich door een 
hagiographisch wort, in 8.vo, 
getiteld: Rosa candida, idest, 
martyrium ven, PEXRI CALMP-
THAIJTANI, canonici Norbertini, 
door de zoogenaamde hervorm
den vermoord, Antwerpen, 1625. 
Zijne overige werken zijn: 1.» 
Apotlieca spiritnaliüm pharma-
corum contra liwm contagiosam, 
aliosque mórbos, Antwerpen, 
1626, in 4.toj — 2.° Biarimi 
ccclesiasticum de san'cüs contra-, 
pestem tutelaribus, Antwerpen, 
1626, in 4.*°; — 3.° Bisser-
talio historica de origine et pro-
gressn cmobii Postulant, ordinis 
Prmmonstratcnsis, Antwerpen, 
1628, in 4 > ; — 4.° Sabbatis-
mus mariams, Antwerpen, 1628, 
in 8.vo; — 5.o Brabantia marj,-
ana, lib. III, ib. 1632, in 4.» 5 
in 1734 te Napels met platen 
herdrukt. SANDERUS noemt dit 
werk, Opus omnigena doctrina 
refertum; en FOPPENS, Liber 
certe pro kistoria belgica ntilis-
simus. Men bewaart nog in de 

abdij van Tc-hgerloo, zijn hand
schrift getiteld: Syntagma pas-
torale de obligatione pastorwm, 
en een ander, over het leven 
van de H. DYMPHNA , patrones der 
Kempen. Het was onder WICH-
MANS , dat WlLLIBROUDUS BoS-
SCHAERTS, regulier kanonik van 
Tongerloo, tn3Iechelen, in 1650, 
zijn werk Be primis veteris Fri-
sice apostolis in het licht gaf, 
een werk, vol geleerde aanmer
kingen en nasporingen, waaraan 
ERYCIÜS PUTEAHUS een' billijken 
lof heeft toegezwaaid. Sedert 
dien tijd is de smaak voor de 
beoefening van de levensgeschie
denissen der heiligen, die met 
de beoefening der zuivere god- , 
geleerdheid, en met de religieuse 
regulariteit, zoo wel strookt, 
in dat klooster niet verzwakt, 
en dit is hetgéne wat den heer 
GODEFRIDOS HERMANS, laatsten 
abt, aanspoorde, om gebruik te 
maken van de gelegenheid, welke 
de Voorzienigheid in 1789 deed 
ontstaan, om al de stukken tot 
de gewigtige onderneming der 
Bollandisten belioorende, .bene
vens de beide bibliotheken der- » 
zelve, die aan het gouvernement 
waren gekomen, door aankoop 
weder aan zijne abdij te brengen: 
en door zijne zorgen, is hun 
werk, tot tweemalen, in deze 
eeuw van menschlievendheid en 
verlichting, dooc de willekeur 
des gezags gestaakt, tót groote 
tevredenheid der geleerden van 
eiken stand,' en van de hoofd
stad der christen-wereld, in de 
abdij van Tongerloo weder op
genomen (zie BOLLANBÜS). 

WlCKHAM (WïLLlAM), i » h 9 t 
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dorp Wickham, in het graaf-
. schap Southanipton, in 1324 

geboren. EDÜARD III nam hem 
in zijne dienst, en vereerde 
hem met het opzigt over de 
gebouwen, en met den post van 
groot-houvester. Hij, was hét 
die de bouwing van het paleis 
van Windsor bestuurde. Eenigen 
tijd daarna werd hij eerste staats
secretaris, en, na den geestelijken 
staat te hebben omhelsd, werd 
hij in 1367 tot bisschop van 
Winchester, benoemd; men gaf 
hem vervolgens den post van 
groot-kanselier, daarna dien van 
president van den geheimraad. 
Hij waakte evenzeer ovejr de 
zuiverheid der zeden als over 
de geregtsbedeeling. Zijne ge
strengheid berokkende hem vij
anden, en zijn invloed afgunsti-
gen. EDÜARD, door den hertog 
van Lancaster, zijn'zoon, tegen 
hem ingenomen, verstiet hem, 
in 1.371; maar onderrigt van 
de onregtvaardigheid te zijnen 
opzigle begaan, herstelde hij hem 
in zijne waardigheden. Na den 
dood van dien vorst, deed de 
hertog van Lancaster de beschul
digingen tegen den prelaat her
leven; maar hij regtvaardigde 
zich zoo zeer, dat hij, in 1389 
aan het hof teruggeroepen werd. 
Nieuwe twisten noodzaakten hem 
drie jaren later zich weder van 
hetzelve te verwijderen. Aan 
zijn diocees teruggegeven, en 
veilig voor de onlusten, die 
toenmaals Engeland beroerden, 
werkte hy aan de ontwikkeling 
der beide door hem gestichte 
collegiën, het eene te Oxford, 
en het andere te Winchester. 
Er werd eene hoofdkerk bijna 

even zoo prachtig, als later dio 
van St. PAUJLÜS, te Londen was, 
niet groote kosten opgerigt. Hij 
stichtte toevlugtsoorden voor de 
armen en weezen; eindelijk hield 
hij zich enkel bezig met het 
heil der menschheid, toen zijne 
vijanden hem in 1397, in het 
volle parlement, van staats-mis-
daad beschuldigden; maar hij 
regtvaardigde zich van deze ha
telijke aantijging. Deze door
luchtige prelaat, onder den last 
der jaren gebukt en door zijne 
onvermoeide werkzaamheden uit
geput, eindigde, in 1404, eene 
al te lang onrustige loopbaan. 
Hij legde eenen vurigen ijver 
tegen WICLEF aan den dag, dien 
hij van de universiteit van Ox
ford deed verdrijven. Men heeft 
in laatstgenoemde stad, in 1690, 
het Leven van den waardigen 
bisschop in het licht gegeven. 

WlCKMANS. — Zie WlCHMANS. 

WICLEF of WICLIFFE (JOAN-
KES), in 1324, te Wicliffe, in 
het Engelsche graafschap York 
geboren. Hij studeerde in het 
collegie der koningin te Oxford, 
en geraakte door zijne kuiperijen 
tot den post van opziener of 
principaal van het collegie, welke 
betrekking men aan religieuzen 
ontnomen had, om hem dezelve 
te geven, en die men hem op 
zijne beurt ontnam, om haar 
aan diegene weder te geven, 
aan welke men ze ontweldigd 
had. WICLEF beriep zich op 
den Paus, die uitspraak deed 
ten gunste der religieuzen. Van 
dien oogenblik af, voer h'a ge
weldig tegen den Stoel van ftome 
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uit , waarvan hij eerst het tij
delijke-, en vervolgens het geeste
lijke gezag aanrandde, als mede 
tégen de geestelijkheid. Ofschoon 
hij pastoor van Luttenvorth, in 
het diocees van Lincoln was, 
ondernam hij, om de geestelij
ken van al hunne goederen te 
doen berooven. De aartsbisschop 
van Kantelberg daagde hem voor 
eene kerkvergadering, die hij in 
1377 te Londen hield. Deaarts-
ketter verscheen er, vergezeld 
door den hertog van Lancaster, 
die toenmaals het grootste aan
deel in het bestuur des koning-
rijks had j hij verdedigde er zich, 
en werd vrijgesproken terugge
zonden. » Want, zegt een ge
schiedschrijver, zoodanig is de 
gang der ketters :* eerst schijnen 
zij het geestelijke gezag te eer
biedigen , en slechts deszelfs. uit
spraken aftewachten, om hunne 
gevoelens of hun gedrag daar 
naar te regelen; maar zóodra 
het hen veroordeeld heeit, zoo 
als zij zulks wel verwachtten, 
nemen zij hunne toévlugt tot 
de tijdelijke magt," GREGÖRIÜS 
XI, van de bescherming onder-
rigt, welke WICLEF in Engeland 
gevonden had, schreef aan de 
bisschoppen om hem in hech
tenis te doen nemen. Men daagde 
hem voor een concilie teLambetk 
gehouden; hij verscheen er, en. 
ontsnapte andermaal aan eerie 
veroordeeling. De bisschoppen 
door de heeren en het volk be
vreesd gemaakt, stelden zich te 
vreden hem het stilzwijgen op
teleggen , even als of een ketter, 
met de. woede bezield om te 
dogmatiseren, in staat ware, een 

XXV DEEL. 

I dergelijk bevel in acht to nemen. 
WÏCLEF predikte en schreef. 
Zijne geschriften, ofschoon on
beschaafd en duister, geraakten 
verspreid, 'enkel door de nieuws
gierigheid , welke het onderwerp 
des geschils en de stoutheid des 
schrijvers verwekten. Het was 
omtrent dezen tijd, dat UKBA.-
NDS VI en CLEMENS VII elkander 
den Stoel van Rome.betwistten. 
WICLEF maakte van deze onrus
tige tijden gebruik, om zijne 
dwalingen te verspreiden. WIL
LEM DE GOÜRTENAI, aartsbisschop 
van Kantelberg, belegde in -1382, 
te Londen eene kerkvergadering, 
welke 24 stellingen van den 
aartsketter veroordeelde, deeenen 
als volstrekt kettersch, de an
deren als dwalend of valsch, en 
strijdig met de uitspraken dei-
Kerk. Zie hier diegene, welke 
als kettersch werden veroor
deeld : » De zelfstandigheid des 
Broods en des' Wijns blijft in 
het Sacrament des Altaars na 
de Consecratie..... 3. G. is in 

*dit Sacrament niet waarlijk en 
wezenlijk tegenwoordig... Indien 
een bisschop of een priester in 
staat van doodzonde i s , is zijn 
wijden, zijn consacreren, zijn 
Doopen krachteloos en van geene 
waarde... De uitwendige schuld
belijdenis of biecht, is voor den 
mensen die een behoorlijk be
rouw heeft nutteloos.... Men 
vindt in het Evangelie niet dat 
J. C. de Mis heeft ingesteld.... 
God moet aan den duivel ge
hoorzamen. . . Indien de Paus 
een bedrieger en een goddeloozc, 
en bij gevolg een lid des dui
vels i s , zoo heeft hij niet de 

F 
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minste magt op de geloovigen, 
ten zij hij dezelve van den Kei
zer ontvange. Na URBAÏTOS VI, 
moet men geenen Paus meer 
erkennen, maar leven als de 
Grieken, iedereen onder zijne 
eigene wetten.. . . . Het strijdt 
met de H. Schrift dat de gees
telijken tijdelijke goederen be
zitten." WICLEF overleed in 
December 1384 te LiMerworth 
(GAVE stelt zijnen dood op den 
laatsteh dag van het jaar 1387), 
en liet een aantal geschriften, 
zoo in het Latijn als in het 
Engelsen na. Eet voornaamste 
onder die der eerste soort, is 
dat hetwelk hij Trialog-us of 
ZamenspraaJi noemt, in 4 boe
ken, in 4.«°, 1525, zonder 
opgave van drukoord, en in 
Duitsohland, 'm 1753, in. 4.*°, 
herdrukt. In dit werk doet hij 
drie personen spreken.- de waar
heid , de logen en de voorzig-
tigheid. Het is als eene god
geleerde verhandeling, die al 
het venijn zijner leer bevat, 
waarvan de hoofd-strekking is , 
het aannemen eener volstrekte 
noodzakelijkheid in alle dingen 
zelfs in de handelingen van God. 
Konmg •RICHARD II beval dat 
de geschriften van WICLEF zou
den verbrand worden, en HEN-
DMK V roeide de overblijfselen 
der Wiclefiten, ook wel Lol-
lards genaamd, uit; maar nadat 
een Boheemscb. edelman, die te 
Oxford studeerde, de gelegen
heid had gevonden, om de boe
ken van dezen aartsketter, ziin 
vaderland binnon te voeren, zoo 
werden deze aldaar het zaad tot 
eene nieuwe sekte. JOANNES HÜSZ 
nam een gedeelte dier dwalingen 
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aan, on bediende er zich van 
om het volk tegen de geestelijk
heid opteruijen. Daaruit ont
sproten nog verschillende sekten 
van wederdoopers, die Duiisch' 
land verwoestten, toen LUTHER 
het sein tot den opstand tegen 
de Kerk gaf; terwijl de eene 
sekte steeds den moed der andere 
opwekte, en de algemeene za-
menspanning der dwalingen tegen 
de waarheid versterkte. Het 
geliefkoosde ontwerp van Wi-
CLEF en van zijne dweepers was, 
de gelijkheid en onafhankelijk
heid onder demenschen te willen 
invoeren. Deze aanmatiging ver
wekte in 1370 en in 1380, eenen 
algemeenen opstand aller boe
ren en platleiands-bewoncrs, die, 
volgens de Engelsche wetten, ver-
pligt waren, de landerijen hun
ner meesters te bebouwen. Zij 
namen ten getale van meer dan 
100,000 do wapens op, en be
dreven eene menigte ongeregeld
heden, alom onder de kreet van 
FHjheid! Vrijheid! De dwa
lingen van WICLEF werden in 
liet concilie van Constans ver
oordeeld. Zijn Leven is te Neu
renberg, in 1546, en te Oxford, 
in 1612, in S.v», in het licht 
gegeven. -

WICQUEFORT (ABRAHAM VAN), 
een diplomaat van wiens eersten 
leeftijd men slechts zeer onvol
ledige berigten heeft. Men gist 
dat hij in 1508, te Amsterdam 
geboren werd, en 'de zoon van 
een' handelaar dier stad wasj 
door zijnen geest behaagde hij 
aan den keurvorst van Bran
denburg, die hom in 1626, als 
zijn' resident naar het hof van 
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Frankrijk zond, welke betrek
king hij gedurende 32 jaren 
beklee'dde. Hij ondervond aldaar 
verscheiden onaangenaamheden, 
door zijnen bemoeizuchtigen en 
onrusligen geest te weeg gebragt, 
werd in de Bastille opgesloten, 
en van daar onder geleide naar 
Calais gevoerd, van waar hij 
naar Engeland overstak. Van 
Londen begaf hij zich naar 
's Gravenhage; hij vond aldaar in 
den raadpensionaris J. DE "WITT 
eenen ijverigen beschermer. Hij 
bekleedde te 'sHage, de betrek
king van resident des konings 
van Polen en van minister des 

' hertogs van Bmnswijk-Lunen-
burg; daarmede vereenigde hij 
nog die van overzetter van ge
heime papieren der vreemde de
pêches , en had aan de •welwil
lendheid van BE W I T Ï den post 
van geschiedschrijver te danken. 
Door zijne vijanden beschuldigd, 
van aan den Engelscbén gezant 
WILLIAÏISON, gewigtige papieren 
te hebhen medegedeeld, die hem 

• ter vertaling gegeven waren, 
werd hij den 25 Maart-1676, 
in hechtenis genomen,' en den 
20 November daaropvolgende 
door het Hof tot eene levens
lange gevangenis veroordeeld. Hij 
zat als gevangene op de Voor
poort, tot den 11 Februari} 1679, 

• als wanneer hij door het schran
der beleid van eeno zijner doch
ters (volgens anderen van de 
dienstmaagd des cipiers), aan 
zijnen kerker ontsnapte, en over 
Utrecht, Arnhem en Nijmegen, 
gelukkiglijk te Zeik aankwam, 
en tot raad des hertogs van 
BrMmeijk-Lunenburg werd aan-
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gesteld. Twee jaren later begaf 
hij zich weder naar Holland en 
vertoefde, met verlof der staten, 
korten tijd te 's Gravenhage. Hij 
overleed den 23 Februari] 1682, 
in den omtrek van Zelte, en 
liet de volgende werken na: ï.o 
De Ambassadeur, eene verhan
deling, waaraan hij zijnen groot
sten roem te danken heeft, 
zijnde dezelve eene uitvoerige 
ontwikkeling van de waardig
heid en depligteneensgezantsj 
de beste uitgave is die van 
's Gravenhage, 1724, 2 dl . n , 
in • 4.*° j — 2.o Histoire des 
Provincesr- Unies (Geschiedenis 
der Vereenigde'Prgvinciën), waar
van iri 1719, slechts het lfi dl. 
in fol. in het licht is verschenen. 
Dit werk is, als-'t ware, slechts 
een hekelschrift tegen het huis 
van Oranje; voorts vertalingen 
in het Fransch van verschillende 
Reisbeschrijvingen enz. 

WIDBÏAWSTAMUS. — Zie Ai>" 
BEMl (JoANNES). 

* WIDMER (SAMüè'L), een werk
tuigkundige en fabrikant, in 
1767, te Othmarsingen, in het 
Zwitsersche kanton Argau gebo
ren, was de neef van OBER-" 
KAMPF, die te Jouy aan het hoofd 
stond eener fabrijk van katoen
sits , en die hem. tot zich riep: 
OBERKAMPF droeg zorg voor zijne 
opvoeding, en, na hem in de 
geheimen zijner kunst te hebben 
ingewijd, zond, hij hem naar 
Parijs, om de natuurkunde in 
het kabinet van den hoogleeraar 
CHARLUS , en de scheikunde in 

I- de werkplaats van den geleerden 
2 
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BERTHOLIEÏ te beoefenen. Bij 
zijnen oom teruggekomen zijn
de, vertrouwde deze hem het 
bestuur zijner fabrijk toe, en 
hij bragt in dezelve vele verbe
teringen, Men heeft hem onder 
anderen de uitvinding te danken, 
van een werktuig, geschikt tot 
het graveren van koperen cilin
ders, bestemd tot het drukken 
van katoenen, en een ander tot 
het graveren van platen van het
zelfde metaal. In 1809 vond 
hij de belangrijke manier uit , 
om het water in de verwketels 
door stoom heet,te maken, het
welk algemeene navolging vond. 
Kort daarna ontdekte hij eene, 
soort van verw, Ie vert solide 
d'urie seule applicalion genaamd,' 
welke men vroeger enkel door 
zamenslelling had kunnen be
komen, en waarop de konink
lijke maatschappij van Londen 
een' prijs van 2000 ponden ster-
lings had gesteld. WIDMER hield 
echter zijne uitvinding voor de 
Engelschen geheim, en behaalde 
alzoo den uitgeloofden prijs niet. 
pp eene reis naar Engeland, 
werd hij door den beroemden 
JOHN BANKS met achting ont
vangen, en leerde hij aldaar een 
werktuig kennen tot het kaar
den van het katoen, hetwelk 
hij in zijne beroemde fabrijk te 
Essonne in Frankrijk invoerde. 
Op het einde zijner dagen vond 
hij ook nog een werktuig uit 
tot het bleeken van linnen, 
Bydrocyclepliore genaamd. De 
overspannen arbeid krenkte zijne 
verstandelijke vermogens, en in 
eenen aanval van ijlhoofdigheid 
bragt hij in 1821, zich-zelven 
om het leven. LODEWHKXVIH 

had hem eerio gouden medaille 
en de decoratie van het legioen 
van eer geschonken. 

* WlEGXEB (JoHAN CHRISTI-
AAN) , een der beste scheikundi
gen van Duitschhnd, den 21 
November 1732 te Langensaha 
geboren, was de zoon van eenen 
advokaat, die hem alle taal-en 
letterkundige studiën deed door-
Ioopen; maar door zijnen smaak 
voor de scheikunde medegesleept 
wijdde hij 2ich bijzonder aan 
dezelve toe. WIEGXEB overleed 
den 10 Januari] 1800. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1-° 
Handboek van algemeene schei
kunde, op de kunsten toegepast, 
Berlijn en Slettin, 1779,2 dl.11, 
in 8.T°, 3.o uitgave, 1796, een 
billijkerwijze hooggeschat werk; 

,— 2.o Scheikundige proeven op 
de alkalische zouten, 2.<> uitgave, 
1787 ; — 3.o Geschiedenis der 
vorderingen en ontdekkingen in 
de scheikunde bij de ouden en 
gedurende de middeleeuwen, 
1790, 2. dl.n 

WIEKI (JAContJs),',eeii Poolsche 
Jesuit, onderscheidde zich door 
zijne geleerdheid,,-. en door zij
nen ijver, om in zijne redevoe
ringen en geschriften, de ver
schillende sekten te bestrijden, 
welke dat koningrijk en Zeven
bergen besmetten. Hij stierf in 
den geur van heiligheid te Kra-
kau, in 1597, in den ouderdom 
van 67 jaren. Men heeft van 
hem: l.o De sanctoe miss® sü-
crificio; — 2.° De purgatorio; 
— 3.o De divinüate CHKISTI et 
Spiritus sancti, tegen FAÜSTÜS 
SOCINÜS; — 4.o In het Poolseu 
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heeft, hij Geschriften over de 
Evangeliën in liet licht gegeven; 
— 5.° eene Overzetting des Bij
bels in dezelfde taal. Hij was 
met de geleerde talen volkomen 
bekend. 

WIEL. — Zie STALPAÏVJ! VAN 
DER WIEL. 

* WlELAND (CHRISTOMI MAR-
TIN), een der mannen, die het 
incest tot. den letterkundigen 
roem van Duitschland hebben 
bijgedragen, werd den 5 Sep
tember 1733, leOber-Holzhem, 
bij Mberach in Zwaben gebo-

, ren; hij was de zoon van eenen 
zeer geleerden protestantschen 
predikant, die na zijne eerste, 
opvoeding bestuurd . te hebben 
hem in de school zijner geboor
teplaats deed opnemen. Reeds 
in den ouderdom van, 11 jaren, 
gevoelde WIELAND éene onweder-
staanbare neiging voor de dicht
kunst, en zijne eerste proeve 
was een heldendicht op && Ver
woesting van Jeruzalem, dat hij 

'begon, doch waarvan er geen 
spoor meer te vinden is. In 
den' ouderdom van 14 jaren 
werd hij naar de school van 
Klosterbergen gezonden; de wijs
begeerte, de wiskunde, de let
terkunde, de tèekönkunst, en 
vooral de godgeleerdheid waren 
de voorwerpen zijner studiën. 
Maar het lezen der werken van 
TOLTAIRE, BAÏLE, WOLF, den 
markies B'ARGENS deden hem 
van deze laatste wetenschap af
zien, en reeds vin den ouderdom 
van omtrent vyfüen jaren, ver
vaardigde hij ' eene w\jsgeerige 

verhandeling, waarin hij trachtte 
te betoogen, dat de wereld had 
kunnen ontstaan enkel uit de 
geheime wetten der beweging, 
zonder de tusschenkomst der 
Godheid, welker bestaan hij ech
ter .als ziel der wereld erkende. 
Deze verhandeling berokkende 
hem verscheiden onaangenaam
heden van den kant zijner mees
ters. Zij geleidde hem, zoo als 
hij zulks zelf. bekent, tot' de 
twijfeling aan het bestaan van 
God, en hij voegt er by , dat 
deze twijfeling Hém vele tranen 
kostte, en vele slapeloose nach
ten veroorzaakte. De liefde, 
waarin hij, in den ouderdom 
van 17-jaren, voor eene zijner 
nichten SOPHIA VON GUTTERMANN, 
ontstak, boezemde hem gods
dienstige gevoelens in, die ver^ 
scheiden jaren stand hielden, en 
hij verklaarde dat er zonder 
God en godsdienst geene deug
den konden, bestaan. Het is 
ten gevolge eener door zijn vader 
uitgesproken Leerrede, waarbij 
hij tegenwoordig was, dat .hij 
het plan ontwierp van een dicht-
stuk getiteld." De natuur der 
dingen of de volmaaktste wereld, 
in zes zangen, door hem in -
1751 begonnen, en waardoor hij 
den titel van Duitsche tucretius 
verwierf. De schrijver verbeter
de hetzelve in de uitgaven van 
1770 en 1797. Op dit voort
brengsel volgden ér verscheiden 
andere, waarin men, met de 
vorderingen des smaaks, de ken
merken eóner Socratico-horati-
aansche wijsbegeerte ontwaarde, 
die later het meest onderschei
dend karakter" der lettervruch-. 
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ten van WIELAND was. • In 1752, 
verschenen zijne Ersahlungen 
in het licht, die den overgang 
des schrijvers van het beschou
wende gebied in de natuurlijke 
wereld aankondigen. Na zich 
in 1750 naar de hoogeschool 
van Tubingen te hebben bege-
,ven, om de regtsgeleerdheid te 
beoefenen, welke hij liet varen, 
wegens zijne verkleefdheid aan 
zijne nicht, begaf hij zich in 
1752, naar #wnc/i,bijBoDjiER, 
die hem raadgevingen gaf. WIE-
XAND deed omtrent dezen tijd 
in het licht verschijnen .Bne/g 
von Verstorbenen an hinterlas-
seneFreunde 1753; Dergeprüfte 
Abraham, een dichtstuk, in 
drie zangen, enz. Na In een 
zijner werken (Psalmen) Uz, 
een' met roem bekenden schrij
ver, te hebben aangerand, vaar
digde deze eenige bijtende en. 
scherpe trekken tegen hém uit, 
dit is de eenige letterkundige 
strijd, welken WIELAND heeft 
doen ontstaan. Hij wilde zich 
later met Uz verzoenen, die 
daartoe echter niet was te be
wegen. In de Platonische be
schouwingen over den mensch 
vindt men een mengsel van 
christendom 'met platonismus. 
De .vijf eerste zangen van het 
dichtstuk Cyrus, waarvan het 
eerste denkbeeld werd ontleend 
aan de Cyropedia van XEKOPHOK 
verschenen in 1757 en 1758 
Hierop gaf WIELAND zijn eerste' 
tooneelstuk Joanna Gray in 
het licht, waarna de dichter te 
Jfcrae aan eenige jonge lieden 
de wijsbegeerte ging ondcrwii-
zen. HIJ trad aldaar in brief
wisseling mot ZlMMEEMANN, on 

bragt zijnen tijd te Berm aan
genaam door, toen hij naar Bi-
berach werd beroepen, alwaar 
hij in 1760 tot lid van den 
raad der stad was benoemd. 
Bij zijne komst in die stad, 
had hij het verdriet te verne
men, dat SOPHIA VON GtlTTER-
MANN, die nicht, welke hij zulk 
eene opregte toegenegenheid toe
droeg, met den heer »E IA 
ROCHE gehuwd was. Hij zocht 
eene afleiding in de studie, en 
deed van 1762 tot 1768, te 
Zurich, eene Hoogduitsche ver
taling der werken van SHAKES-
PEAKE , in 8 dl.n, in het licht 
verschijnen. De graaf van STA
DION stelde eene bibliotheek te 
zijner beschikking, en het lezen 
der Engelsche en Fransche Scep-
tici deed zijne twijfelingen her
leven,, waarop een vrij onbepaald 
deïsmus volgde. Het verhaal 
van Nadine, de komische Er
sahlungen , waarin men sporen 
van kwaden smaak aantreft, de 
Abenteuem des Don SYLVIO VON 
BOSALVA , eene navolging van 
don Quichot, op de tooverkunst 
toegepast, verschenen achtereen
volgend. 'Het dichtstuk, Biri' 
binker genaamd, bragt, door al 
te vrije bijzonderheden in Zteit' 
seriand ergernis te weeg. Zijn 
huwelijk met eene der dochters 
van HILLESRANBT , een' Angs-
burger koopman (1765), was 
gelukkig. Het dichtwerk Die 
Geschiclite der Abderiten ver
scheen in 1773. In 1736 en . 
1767, gaf hij zijnen Agalhon 
in het licht, een werk, waarin 
hij heefï willen aantoonen, tot 
in welken graad een mensen 
zonder andere hulpmiddelen. 
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dan die,- welke hij van do na
tuur heeft ontvangen, wijsheid 
en deugden kan verwerven, en 
hoe vermogend de invloed der 
uitwendige omstandigheden, op 
het karakter der personen is. 
I/ESSWG zeide van dit geschrift; 
» Voor den denkenden mensen 
is deze de eerste en eenige 
roman, dien.men classiek kan 
noemen, en een der eerste, voort
brengselen mijner eeuw." 31a-
sarion, die in 1768 in het 
licht werdgegeven, is een dicht-
stukje in drie zangen, waarvan 
'de versificatie zeer gelukkig is, 
en waarin de dichter met de 
stoïcijnen en pythagoristen den 
spot drijft. Het maakte eenen 
grooten indruk op GOETHE, en 
verdiende genoemd te worden 
die Philosophie,^ der Graieën. 
De keurvorst van Mains, be
gunstigde WIELAND, in 1769, 
met den leerstoel der wijsbe
geerte te Erfurt, waaraan een 
jaarlijksch inkomen van ƒ1500.-
verbonden was, zonder te vor
deren, dalhij er de bedieningen 
van waarnam. .Het dichtstuk 
der neue Amadis, in 18 zangen, 
verscheen in 1771, welk werk 
de schrijver in den ouderdom 
van 60 jaren hergoot. Hij ont
wikkelde in hetzelve de geheele 
verscheidenheid en buigzaam
heid zijner talenten. In 1772, 
werd hij met de opvoeding be
last van de beide zonen der 
hertogin- weduwe van Saksen-
Weimar, en zijn stand te Wei-
war was een der aangenaamste. 
GOETHE niet zeer te vreden over 
eenige, beoordeelingen voorko
mende in det'Deutsche Mercttr 
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met de redactie van welk lijd
schrift, WIELAND zich belast 
had, deed een hekelschrift in 
het licht verschijnen, getiteld : 
GöUer, Helden uncl Wieland, 
hetwelk .eenen grooten. indruk 
maakte. WIELAND ,,die toenmaals 
reeds het genie,, van GOETHE 
ontwaarde, kondigde "zelf het 
werk van zijnen kampvechter 
aan, prees hetzelve, en, er 
ontstonden' weder vriendschap
pelijke betrekkingen tusschen 
de beide beroemde mannen. Het 
heldendicht Oberon verscheen 
eerst in den Mercur, in 14 zan
gen, die de schrijver in 1780 
tot 12 beperkte. De hoofdiiv 
houd is ontleend aan het \Fa-
bliau van Huofr van Bordemoi, 
en biedt ware modellen aan, 
in den boertigen, satirieken, 
beschrijvenden, bevalligen on 
zielroerenden stijl. Dit is hel 
best berijmde voortbrengsel van 
WIELAND , die ook de Hekel
dichten en Brieven van HORA-
TIÖS Vertaalde, alsmede de wer
ken van LUOIANUS , waaruit hij 
het denkbeeld putte van Pere-
grinus Protheus, een zijner be
langrijkste geschriften. DeAga* 
thodamon, die tot tegenhanger 
van dit laatste werk dient, be
vat de natuurlijke verklaring 
der zoogenaamde wonderen door 
APOLLONIUS van Thijanes ge
wrocht. In de Zamenspraken 
in het Elyseum, 17S0, en de 
Nieuwe samenspraken der Go
den, 1781, wendt de schrijver 
het, wapen van het belagchelijke 
aan, en durft verscheiden pun
ten der Christelijke leer aanran
den j men merkt op dat sedert 
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1788, WIELAND ophield voor 
de leerstellingen des christen
doms den eerbied te hebben, 
welken hij tot dusverre had 
aan den dag gelegd. Eene vol
ledige uitgave zijner Werken, 
in 53 dl.»,' Leipzig, was voor-
deelig genoeg, om WIELAND in 
staat te stellen, tot hetaankoo-
pen van het landgoed Osmann-
stadt, bij Weimar, hetwelk hij 
van 1798 tot 1803 bewoonde, 
als wanneer hij hetzelve weder 
verkocht, en zich te Weimar, 
alwaar GOETHË, HEKDER en 
SCHILLER zich vereenigd vonden, 
kwam vestigen. De slag van 
Jena ging WIELAND levendig 
ter harte. NAPOLEON bewees hem 
echter vele welwillendheid, en 
versierde hem met de orde van 
het legioen van eer. In den 

'ouderdom van 73 jaren, begon 
hij de Brieven van CICERO te 
vertalen; het eerste deel zijner 
vertaling verscheen in 1808, en 
het vijfde in 1812. Maar hij 
had den tijd niet, dit uitmun
tende werk ten einde te bren
gen: den 13 Januarij 1813, 
door eenen aanval van beroerte 
getroffen, bezweek hij den 20 
derzelfde maand aan denzelven, 
en zijne overblijfselen werden te 
Osmannstadt beaardigd. Behalve 
de door ons aangevoerde werken, 
heeft hij er vele andere nagela
ten, waarvan de vermelding ons 
al te wijdloopig zoude maken, 
en van welke wij enkel nog 
willen noemen de Euthanasia, 
in 1805, in het licht gegeven, 
en dat vele zielkundigen {Psy
chologen) tegen hem in het 
harnas joeg. De schrijver be
weert er in, dat hot geloof aan 

de onsterfelijkheid der ziel, niet 
alleen van bewijzen ontbloot en 
voor dé zedeleer nutteloos is; 
maar hij voegt er bij, dat zij 
derzelve schadelijk i s , en dat 
de mensen in de maatschappij 
het goede enkel om het goede 
zelf moet doen, zonder daartoe 
door eenig denkbeeld van beloo» 
ning of straf gedreven te wor
den. Hij toonde zich der JFran-

",sche omwenteling vijandig, en, 
in 1798, deed hij in zijn Ge
sprek tusschen vier oogen, aan 
zekeren persoon zeggen.dat het 
eenige middel om Frankrijk te 
redden was, BONAPARTE , die 
zich toenmaals in Egypte be
vond, tot'dictator te-benoemen? .• 
in het volgende jaar werd deze 
wensch vervuld. Het is te ver
moeden, dat BONAPARTE kennis 
van genoemd geschrift heeft ge
dragen , en hij het zich te bin
nen bragt, toen WIELAND hem 
na den slag van Jena werd 
voorgesteld. Keizer ALEXANDER 
benoemde WIELAND tot ridder 
van de St. Anna-örde, enhet 
Instituut van Frankrijk telde 
hem onder hare vreemde leden. 
De meeste zijner werken, zijn 
in de verschillende Europesche 
talen vertolkt. 

•'. WIER (JOANNES), bijgenaamd 
Piscinarius, in 1515, te Grave, 
in Noord-Braband, geboren, deed 
verscheiden reizen, en bezocht 
een gedeelte van Afrika eaAtië* 
In Europa teruggekeerd, werd 
hij lijfarts van den hertog van 
Kleef, welke' betrekking hij ge; 
durende 30 jaren bekleedde. Hij 

, stierf plotseling, in 1588 _tó 
I Teklemburg. Zijne. Wenken zijn 
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te Amsterdam, in 1660 Ge-
j••> drukt, 1 dl, in 4.*° Men vindt 
! in dezelve zijne verhandeling 
; De prcestigiis et incdntationibus, 

door JACOBÜS GREVIN , in het 
Fransch vertaald, Parijs, 1577, 
in 8.v,° Hij beweert in dezelve, 
dat degene, .welke men-van 

. too-verij beschuldigde, gewoon
lijk personen waren, aan welke 

, de zwaarmoedigheid de hersens 
[ gekrenkt had; hij stemt er 

echter in toe, 'dat de boosaar
digheid der menschen, somtijds 
de bijgeloovigste en misdadigste 
middelen heeffaangewend, om 
hare doeleinden te bereiken; het 
gaat -nog verder, deze leerling ' 
van HENDRIK CORNELIS AGRIPPA, 
i s , even als zijn meester, be
schuldigd geweest, van een too-
verkantoor te houden; hetwelk 

• bewijst, dat deheerschendehoe
danigheid van. zijnen geest niet 
was van zich gelijkblijvend te 
zijn, én dat hij van de eene 
zijde verwierp, hetgene wat hij 

^ van de andere zijde scheen goed 
yJ te keuren en uitteoefenen; eene 
f ongerijmdheid, die hem gemeen 

was met vele anderen, die zich 
evenzeer sterke geesten noemen 
(zie FAUSTDS , PniLippns van 
Frankrijk, Voism enz). 

f WIGBERTUS (Heilige), in 
' Engeland geboren, was een 

man die zich door zijne deug-
V den en godvruchtige gezindheid 

onderscheidde. Al vroeg begaf 
hij zich naar Ierland, en leefde 
aldaar eenzaam en afgezonderd 
ten platten lande. Tot twee 

\ doeleinden maakte, hij zich deze 
afzondering ten nutte: vooreerst 

maakte hij- in .dezelve groote 
vorderingen in de vermeerdering 
van kundigheden, en in de 
beoefening der christelijke gods
dienst; en ten tweede versterkte 
hij zijn godsdienstig gevoel. Met 
deze hoedanigheden toegerust, 
stak hij over naar Friesland, 
met oogmerk, om de nog hei-
densche bewoners van dat ge
west, tot het christendom te 
bekeeren. Met den meesten 
ijver en met standvastigheid, 
besteedde hij twee jaren aan, 
dat godvruchtige, werk, doch 
wegens de hardnekkigheid der 
landzaten, met weinig vrucht. 
Daarop keerde hij naar Ierland 
terug. Volgens sommigen over
leed hij in de eenzame woning; 
tot welke hij na zijne terugkomst 
wederkeerde. Volgens anderen 
zou hij, en wel in gezelschap 
van den H. WILLIBRORDTJS, in 
Vriesland zijn teruggekomen, 
en aldaar op bevel van den 
geruchten koning RABBODUS den 
marteldood hebben ondergaan. 

WlGBERTüS. '-•- Zie WlBERTliS. 

WlGGERS (JOANNES) , dOCtOr 

van Leuven, te Dïest, in 1571, 
geboren» onderwees te Leuven 
de wijsbegeerte en'werd daarop 
naar Luili beroepen, om het 
seminarie dier Stad te besturen 
en er de> godgeleerdheid te on
derwijzen. In deze dubbele, 
betrekking verwierf hij zich zoo 
veel roem, dat hij naar Leuven 
werd terug geroepen, alwaar 
hij oerst president van het col-
legie van' Arras, daarna tweede 

I president van het seminarie m 
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het te Leuven gevestigde colle
gia van Luik werd. In 1607, 
werd hij tot doctor in de god
geleerdheid verheven, en in 
1611 tot koninklijk hoogleeraar 
dier wetenschap benoemd. WIG- , 
GERS deed de wetenschap en j 
de deugd hloeijen en eindigde, 
in 1639, een werkzaam leven 
door eenen heiligen dood. Men 
heeft van hem in;het Latijn 
Commentariën op het Kort be
grip der godgeleerdheid van den 
H. THOMAS, 4 dl.» in fol., in 
eenen bondigen en ordelijken 
doch al te vrijen stijl geschreven. 
De schrijver vol^t den H. THO
MAS niet slaafsch, hij verdedigt 
zelfs eenige gevoelens, welke 
met die van dezen heiligen leer
aar in strijd zijn." Er komen 
verscheiden punten in voor, 
waarin hij, als een voorzigtig, 
man, geene uitspraak doet," 
eene behoedzaamheid, welke 
alle godgeleerden en allerlei 
geleerden meer behporden na-
tevolgen. 

WIGNEROD (MARIA MAGBALEHA 
THERESIA DE), hertogin van Ai-, 
guitton, ia 1704 overleden, is 
de laatste spruit der familie 
van WIGNEROD, die verscheiden 
beroemde mannen heeft opge
leverd, in het bijzonder FRAN-
CISCDS BE WIGNEROD, in 1635 
generaal der galeijen van Frank-
r # . Door haren dood is het 
hertogdom Aiguillari aan de 
familie der hertogen van RICHE-
WED overgegaan. 

WILD (JOANNES) of FERUS , 
een Franciskaner-religieus, in 
Zmben geboren, predikte gedu

rende 24 jaren met roem in de 
hoofdkerk van Maints, en over
leed in 1554, in den ouderdom 
van 60 jaren. Men heeft van 
hem Leerreden, verscheiden ma
len herdrukt, en een Commen-
tarium op den H. JOANNES, te 
Antwerpen en Maints gedrukt, 
'dat door DOMINICDS SOTO en 
CORNEUUS Loos werd aangerand. 
Naardien pater WILD bijna zijn 
geheele leven onder de ket
ters had doorgebragt, zoo had 
hij zich langzamerhand, hunnQ 
wijze van zich uittedrukken 
aangewend. Man kan'dit com-
mentarium echter zonder gevaar 
.lezen, zoo wel als dat op den 
H. MATTHEÜS van den zelfden 
schrijver, uitgave van Rome, 
Zijne commentariën zijn op den 
inde® geplaatst, en hebben in 
DÜPIN eenen verdediger gevon-

,den. 

•f WILDE (JACOBÜS DE), een 
geleerde ïïollandsche penning-
kundige, had op het einde der 
17.e eeuwj te Amsterdam, „eene 
zeer rijke bibliotheek, met een 
kabinet van oudheden en ge
denkpenningen verzameld. Men 
heeft van hem verscheiden be* 
langrijke werken over de we
tenschap, welke "hij met zoo 
vele scherpzinnigheid als ijver 
beoefende: 1.° Selecta numis-
mat® antiqua, Amsterdam, 1692, 
in 4.*o; -— 2.°'Signet, antiqüa, 
Amsterdam, 1700, in 4.toj — 
S.o Gemmm Select® anüquts, 
Amsterdam, 1703 in 4. t0, met 
zijn portret. Zijne dochter MARIA 
deelde den smaak haars vaders, 
en schepte behagen in de be- • 
oefening der kunsten. Zij heeft 
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in den ouderdom van 17 jaren 
met sterk water de Signa an-
%f«*geëtst, die met haar por-

" tret versierd zijn, en zelfs op 
twee verschillende wijzen. De 
Latijnsche en Nedèrduitsche mu
zen hebben MAMA DE WILDE 
als om strijd gevierd, en de 
heer COIAOT D'ESGÜRY heeft in 
het l.e dl. blz. 235, van zijn 
werk getiteld Hollands roem, 
aan haar regt doen wedervaren. 

WIIDENS ( JOANNES) , een schil
der, te ontwerpen, in 1600. 

. [volgens anderen in 1584] ge
boren, is een der beroemdste 
landschaps-schilders.. RUBENS 
maakte dikwerf gebruik van 
zijn penseel. Zijne landschap
pen worden gezocht, wegens 
de , aangename liggingen, de 
schoone fabrijken, de dieren 
en beelden, waarmede dezelve 
versierd zijn. Hij heeft de 
twaalf, maanden des jaars.op 

•" eene geestige en sierlijke wijze 
voorgesteld. Verscheiden kun
stenaars hebben stukken naar 
hem gegraveerd. WILDENS over
leed in zijne geboorteplaats in 
1644. 

* WILKES (JOHN), een berucht 
schepen (aldeman) van Londen, 
in die stad in 1727 geboren, 

• volbragt zijne studiën aan de 
universiteit van Legden, en 
kwam eerst na een gedeelte 
Van Duitschland bezocht te heb-

. i e n , in Engeland tevug. Het' 
schijnt dat de koninklijke maat
schappij hem, toen hij naauwe-
lijks 22 jaren oud was, onder 
hare leden had opgenomen. In 
1754 tot grgot land-regter/(§cfte« 

riff) van het graafschap Buc-
kingham benoemd, vervolgens 
in 1757, door het vlek Ayles-
bury, tot het lagerhuis verko
zen , hield hij bij het ministerie 
om verschillende ambten aan , 
welke hij niet kon bekomen. 
Van toen af toonde hij zich 
den geduehtsten tegenstander 
dés bestuurs en des koninklij
ken gezags. Deze oppositie open
baarde zichjooral in de uitgave 
van de Beschouwingen over de 
papieren, betrekkelijk de vrede-
breuk met Spanje, in den North-
Briton opgenomen. Wegens dit 
geschrift, op last des bestuurs 
in den Tower van Londen op
gesloten, verkreeg hij schade
loosstellingen voor zijne gevan
genschap. Hij werd van het 
lagerhuis uitgesloten, en ver
scheiden malen weder herkozen, 
eindelijk nam hij in 1774, in 
hetzelve zijne plaats in, zonder 
verder tegenkanting te onder
vinden j na veel gerucht te heb
ben gemaakt, verviel hij in de 
vergetelheid, en overleed in 1797. 
Zijn geest, zegt. LAHAUPE, in 
zijne Briefwisseling, was vin
dingrijk in kleine hulpmiddelen, 
om onophoudelijk den onbesten-
digen ijver des volks optewekken, 
en hij vergoedde door zijne ge
schriften het gemis der begaafd
heid om in het publiek te spre
ken, welke hem geweigerd was. 
Zijn stijl is.duidelijk,krachtvol 
en zuiver, ofschoon overdreven 
verbloemd. Men heeft zijne 
Brieven en verhandelingen, ge
zamenlijk, in 3 dl.» in 12.m0, 
in het licht gegeven, Londen, 
1760.' Hij heeft daarenboven 
geleverd eene Inleiding m «e 
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geschiedenis van Engeland, welke 
verre heneden het werk van 
HDME blijft. Zijn onderhoud 
•was levendig en geestig; maar 
hij het onophoudelijk in het
zelve , vermetele redeneringen 
en onwelvoegelijke kluchten 
doorstralen. " 

WILKINS (JOHN), een Angli-
kaansche bisschop, in 1614, te 
Fawsley, een vlek bij Deventry, 
in het graafschap Northampton, 
geboren. Hij volbragt zijne stu
diën te Oxford, in het MAG-
BALENA-collegie, alwaar hij in 
den ouderdom van 13 jaren, 
eene beurs had bekomen. Hij 
ontving aldaar, in 1634, den 
graad van meester in de vrije 
kunsten, en werd er later tot 
het doctoraat bevorderd. Bijtrad 
toe tot de handelingen van het 
lang parlement, en werd in 
1648, tot president van het 
collegie van WadJiam benoemd. 
Eenigen, tijd daarna, verkreeg 
hij eenen leerstoel voor de god
geleerdheid. Baar hij met de 
zuster van OUVIER CROMWEIX, 
in den echt was getreden, zoo 
liet RICHARD, zoon van OLIVIER , 
WILKINS, zijn oom geworden; 
tot principaal van het Drieëenr 
heids-collegie te Cambridgebe-
noemen; maar bij de restauratie 
werd hij er van beroofd. Hij 
bezat begaafdheid voor het pre
dikambt, en was evenzeer er
varen, in de natuur- en -wis-
kundige wetenschappen. De 
koninklijke maatschappij nam 
hem in haar midden op, kort 
daarna verkreeg hij hetdecanaat 
ymlttppm. Eindelijk verschafte 
hem de bescherming van den 

hertog van BUCKINGHAM het bis
dom Chester, en de hoedanig
heid van zwager van CROMWELL, 
scheen aan KAREL II geene reden 
toe, om eenen man van ver
dienste , van eene betrekking 
uittesluiten, waartoe zijne kunde 
en zijne talenten hem regt ga
ven. WILKINS heeft nagelaten: 
1.° Ecclesiastes of Verhandeling 
over het predikambt; — 2.° 
Verhandeling over de Voorzie
nigheid, waarin hij de wijsheid 
harer wegen in hare gestrengste 
handelingen aantoont; — 3.° 
Verhandeling over de gave des 
gebeds. Deze beide verhande
lingen, inhét Fransch vertaald, 
zijn gedrukt, het eerste teim-
sterdam, in 1690, en het tweede 
te Quevilly, in 1695; — 4.° 
Twee Boeken over 'de pligten, 
en de beginselen der natuurlijke 
godsdienst; •— 5.° Leerreden; 
— 6.° de Bewoonbare aarde j 
Londen, 1638, met eene ver
handeling , waarin hij de mo
gelijkheid tracht te bewijzen, 
van eenö verkeering tusschen 
ons en de maan daartestellen; 
— 7.9'Proeve over het ontwerp 
eener wijsgeerige en algemeene 
taal, met een daartoe behoorend 
Woordenboek. LEIBNITZ had het
zelfde denkbeeld gehad, en later 
zijn er andere proeven in dien 
smaak vervaardigd.WaKiNS over
leed aan den steen, den 19 
November 1672. —- .WILKINS 
(DAVID), kanonik van Kantelberg, 
en aartsdiaken van Suffolk, ia 
1678 geboren, maakte zich 
eenen naam in de letterkunde 
door zijne geleerdheid on de 
uitgebreidheid zijner kennissen 
in de gewijde en ongewijde oud-
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heden. Men heeft van hem: 1.° 
de Kerkvergaderingen van Groot-
Briltannië, Londen, 1737,4 dl.n 

in fol. 5 — 2.° Pentateuchus 
copticus, Londen, 1751,in4. t oj ' 
— 3.° Anglo Saksische wetten, 
Londen, 1721, in fol.; geachte 
verzamelingen, doch waarvan 
de hoofd-inhoud aan HENDRIK 
SPÉLMAN (zie dat artikel), toe
komt; ;— 4.° Novum testamen-
tum eopticum, Oxford,'1716, 
in' 4. t0; — B.° Joannes Seldeni 
opera omnia tam edita quant 
inedita, ex recensiöne Davidis 
Wilkins, Londen, 1726,,3dl.» 
in . fol. (zie SELDEN); :— 6.° 
Thmn-Tanneri bibliotheca etc, 
Londen, 1742, in fol. Indien 
dit jaartal naauwkeurig is, zoo 
Werd dit werk eerst gedrukt na 
den dood van DAVID WILKINS, 
in. 1740 voorgevallen. Hij was* 
lid der koninklijke maatschappij 
van Londen, en was bibliothe-
karis geweest van de aartsbis
schoppelijke boekerij ieLambeih, 
een buitenverblijf der aartsbis
schoppen van Kantelberg, en 
had in 1718 den catalogus, 
zoo wel der gedrukte werken 
als handschriften derzelve ver
vaardigd, tot belooning waarvan 
de aartsbisschop "WAKE hem 
verscheiden beneficiën had. ge
geven, 

, WILLEBRORDUS. —» Zie WIL-
LIBRORDUS (Heilige) 

. WILLEM of WILHELMUS (Hei
lige) , ook GELLONE genaamd, 
hertog van Aquitanië, was de 
zoon van zekeren graaf DIEDERIK. 
Hij voerde het bevel over de le
gerscharen van KAREL den Groote 

tegen de Sarracenen, verdreef 
hen uit Oranje, en behaalde 
op hen verscheiden beslissende 
overwinningen. Hij deed ver
volgens de' geregtigheid en de 
letteren in zijne provincie bloei
jen, en eindigde zijne dagen in 
812, in het klooster van Gel
lone , diocees van Lodeve, dat 
hij had gesticht; dit'klooster 
is, thans bekend onder den naam 
van Saint Guilhelm dn Dêsert 
(H. Willem der Woestijn). • 

WILLEM of • WILHELM VAN 
HIKSAÜGE (Heilige), de herstel
ler der kloostertücht in Duitsch-
land, werd in 1069, aan de 
abdij van St. Emmeran, te 
Regensburg, onttrokken, om abt 
van Hirsauge te worden. Hij 
stichtte een aantal kloosters, 
deed in zijne abdij, de gods
vrucht, de wetenschap en.de 
kunsten bloeijen, en overleed 
in 1091. Hij gaf aan zijn kloosr 
ter eenen regel uit het wetboek 
van Cfany geput, met de wij
zigingen , welke de plaatselijke 
gesteldheid vorderde. Mèn heeft 
van hem eenige wijsgeerige en. 
sterrekundige werken, Basel, 
1531, in 4. t0, waarvan de ver
dienste niet zeer groot is. 

WILLEM (Heilige) in 1199, 
aartsbisschop van Bourges, on
derscheidde zich door zijne 
godsvrucht en geleerdheid; hij 
behoorde tot het liuis der oude 
graven vanNevers, en bestuurde 
zijn diocees als een herder uit 
de eerste eeuwen des christen
doms. Hij overleed»in 1209, 
eene bij de "Fransche geestelijk
heid, waarvan hij het sieraad 

http://en.de
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en bij de armen, waarvan-hij 
de "vader was geweest, dierbare 
gedachtenis nalatende. Hij werd 
in de hoofdkerk van Bourges 
begraven.̂  in 1562 verbrandden 
de hugenoolen 'zijn gebeente, 
en strooiden zijne asch in de 
lucht. De universiteit van Bour
ges bewijst hem eene bijzondere 
vereering. Zijn Leven is meer
malen beschreven. 

WILLEM IX, laatste hertog 
van' Aquitanië, "uit het huis 
der oude graven van Poitou, 
was in zijne jeugd aan allerlei 
ondeugden overgegeven. Zijne 
geboorte, zijne magt, zijne lig-
chaamssterkte, alles scheen hem 
straffeloosheid te beloven. Toen , 
in 1130, de onwettige Paus.jj, 
ANACLEMJS.II, door eene partij 
tegen Paus IKKOCENTIDS II werd 
övergesteld, verklaarde WILLEM 
zich tegen den wettigen Paus. 
Daar IHHOCEKTIÜS hem niet had 
kunnen winnen, zoo zond hij 
hem in 1135 den heiligen BEU-
HARDUS , die zich te Partenai in 
Poitou tot hem vervoegde en 
hem zeer hardnekkig vond. Daar 
de menschelijke middelen vruch- « 
teloos waren, zoo nam de heilige | 
zijne toevlugt tot God. Op ze
keren tijd, dat de hertog aan 
de deur der kerk stond, waarin 
BERNARDUS de Mis las, naderde 
hem de heilige abt, wiens oogen 
van ijver schitterden, en die 
in zijne handen het ligcbaam 
van JESUS CHRISTUS hield; ter
wijl hij tot WILLEM zeide.- Zie 
hier. uw' God en w' Regter; 
zult gij Hem durven verachten'? 
Hij bedreigt hem met de gram
schap des hemels, en verklaart 

hem, indien hij niet gehoor
zaamde , met den bliksem der 
excommunicatie getroffen. De 
verbaasde en verschrokken WIL
LEM beloofde alles. Den volgen
den dag, wilde hij zijne belofte 
ontduiken, maar de bedreigin
gen des Heiligen beginnen hare 
uitwerking te hebben. De bis
schop , welken de hertog, op 
den stoel van limoges had in
gedrongen , valt van zijnen 
muilezel, verbrijzelt zich het 
hoofd, en sterft. Die, welken 
men te Poitiers had ingedrongen, 
wordt eensklaps door eene ern
stige ziekte overvallen, en snijdt 
zich, in eene dolle koorts,met 
een scheermes den hals af. 
» Zeer bijzondere omstandigheid, 
wordt er in een nieuw werk 
gezegd, w'egéns derzelver over
eenkomst met die van den con-
stitutioneelen bisschop dier zelf
de stad Poitiers, in 1791 door 
den dood getroffen, op den 
oogenblik, waarop hij, door 
zijne schismatieke geestelijkheid 
omringd, de " eerste hoog-Mis 
ging opdragen. Zou de groote 
heilige HILARIUS , zich deze hei
lige wraak tegen de overweldig 
gers van zijnen ouden zetel* 
veroorloven ?"• Er was niet zoo 
veel noodig om WILLEM in zich 
zei ven te doen keeren. Opreg-
telijk zwoer hij de scheuring 
af, begaf zich naar ClairvaW, 
alwaar hij verscheiden dagen 
onder de religieuzen •doorbragt, 
en in alles hunne regels op
volgde. Daarna begaf hij zich 
in bedevaart naar St. Jago in 
Gallicië, on overlegd aldaar in 
1137. Bij zijn overlijden liet 
hij zijne, staten na aan LODE-
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wim dm Dikko, onder voor-
\ waarde van zijno eenige dochter 
' ELEONOBA uittehuwen. Zij trad 

in den echt. met LODEWIJK VII , 
bijgenaamd de Jonge ( z ie -ELE
ONOBA). 

f W I L L E M I , Graaf van Hol-
; land, zoon 'van FLORIS III (zie 
i dat a r t ) , vergezelde zijn' .vader 
i ' in 1 1 8 8 , ter kruisvaart om de 
) heilige plaatsen in Palestina 

uit de handen der öngeloovigen 
:'. te bevrijden. Men kent den 

slechten uitslag dier onderne-
i. m i n g , door vele nieuwere ge

schiedschrijvers gelaakt, die er 
zeker anders over zouden ge
sproken hebben, indien dezelve 
wel gelukt was. Bij zijne te-

j rugkomst hitste W I L L E M , de 
Ïfregter-Friezen aan tegen zijnen 

: . broeder DIBK V I I , die zijnen 
vader , in 1 1 9 0 , te AnüocHS 
overleden in hét grafelijk be* 

; s tuur was opgevolgd. Het kwam 
! tot een gevecht, waarin DIRK 
i zegevierde, en door tusschen-
f komst van den Utrechtschen 

bisschop BALDUINIS I I , werd ec 
tusschen de beide broeders een 

• verdrag gesloten, waarbij aan 
W I L L E M , de Friesche graaf
schappen Oostergo en Westergo 
ten deel vielen. Hij trad daarop 

' in het huwelijk met ALEIDA, 
dochter van den Gelderschen 
graaf OXTO H. Onmiddellijk 
na den dood van graaf D I B K , 
in November 1 2 0 3 , trad zijne 
eenige _ dochter en erfgename 

S' ADA , in den echt met LODE-
; W I J K , graaf van Loon. Haar 
i, oom WILLEM , die dit huwelijk 

voor onwettig verklaarde, deed 
zich intusschon in Zeeland als 

graaf huld igen , en belegerde |! 
A D A . i n den Burg van Leijden. 
Genoodzaakt om zich o verte
geven , werd de jeugdige gravin 
door haren oom eerst naar Te
xel en daarna -naar Engeland 
vervoerd waar zij blijven moest , 
lot dat een verdrag, tusschen 
W I L L E M en VAN LOON gesloten, 
haar eenige jaVen daarna o n t 
sloeg. Nadat W I L L E M zich ein
delijk stilzwijgend als graaf er
kend z a g , ondernam hij me t . 
OTTO I I , bisschop van Utrecht, 
en vele andere aanzienlijke Hol
landers en Friezen, eenen kruis-
•togl naar het Heilige Land: den 
29 Mei 1 2 1 7 , stak men me t -
twaalf schepen u i t Ylaardingen 
in z e e , en zeilde naar Engeland, 
waar de Hollandsche vloot zich -.' |; 
met de Engelsche vereenigde en 
gezamenlijk naar de kus t van 
Syrië, en vervolgens naar Da-
miate in Egypte zei lde, welke 
sterkte den 5 November 1 2 1 9 , 
voornamelijk door het beleid der 
Hollanders en inzonderheid der 
Haarlemmers en Dokkummers , 
ingenomen werd. Bij zijne te

r u g k o m s t vond W I L L E M ADA en • j ' 
haren gemaal beide overleden, ' j 
en het land in rust . Hij zelf ! 
overleed den 4 Februarij 1 2 2 2 , j : 
en werd te Mjnsburg begraven. Ij 
Zijn zoon FLOBIS IV volgde hem ) 
in het grafelijk bestuur van ' jj 
Holland öp. ' • • 'i 

• f W I L L E M I I , graaf van Hol- ij 
land en Zeeland, in 1 2 2 8 , ' 
waarschijnlijk te Leyden gebo- ;i 
r e n , had bij het overlijden zijns P 
vaders, FLOBIS IV, pas den ou
derdom van zes jaren bereikt , 
en kwam dus onder de voog-
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dijschap van zijn oom, OTTO 
III, bisschop van Utrecht, die 
den jongen WILLEM eene op
voeding liet geven , zijner toe
komstige bestemming geheel en 
,al waardig. Naauwelijks had 
hij het grafelijke bewind van 
Holland aanvaard, of hij werd, 
den 3 Oclóber 1247, door tus-
schenkomst van Paus INNOCEK-
TIDS IV tot Roomsch koning 
verheven, en den 1 November 
1248, te Aken, welke stad bij 
eerst belegerd en veroverd had, 
door den aarts-bissch-op van 
Keulen ajs zoodanig plegtiglijk 
gekroond. In 1251, trad WIL
LEM in den echt met ELIZABÉTH, 
dochter van OTTO , hertog van 

• Brunswijk ,i waardoor hij bij de 
Duitsche vorsten eenen magti-
gen steun verwierf. Bij zijne 
terugkomst in Bolland, geraakte 
WILLEM in geschil met de Vla-
ningen, die in 1253, in Wal
cheren vielen, doch bij West-
hapelle door hem geslagen wer
den. Middelerwijl hadden de 
West-Friezen', door herhaalde 
opstanden en wederspannighe-
den, het geduld van WILLEM 
zoodanig getergd, dat hij in 
den winter van 1255 legen tien 
te veld trok, en .toen hij hen 
den 21 Januarij 1256, bij Hocg-
woude te paard over het 'ijs 
wilde vorvolgen, brak hetzelve 
door de zwaarte van zijn ros 
en zijne wapenrusting, en hij 
werd, niettogenstaande hij jam
merlijk om lijfsbehoud smeekte, 
en een groot losgeld bood, door 
de boeren met kloeten doodge
slagen, en zijn lijk heimelijk 
onder do haardstede eener boe
renwoning begraven, alwaar het 

in 1282, door" zijn' zoon graaf 
FLOIUS V ontdekt en gevonden 
werd, deze liet het gebeente, 
dat aldaar 26 jaren was verborgen 
geweest, met eerbied reinigen, 
en in de abdij kerk te Middelburg 
plegtiglijk ter aarde bestellen. 
Ofschoon graaf WILLEM,II, hij 
zijnen treurigen dood, slechts 
den ouderdom van 28 jaren be
reikt had, heeft hij echter blij,-
'vende gedenkteekenen nagelaten! 
Bij was vooreerst »de bouwheer 
van het Mof te 's Gravenhage, 
werwaarts hij ook den grafelijken . 
zetel verplaatste, terwijl de vo
rige graven zich beurtelings 
te Gravesande, Vlaardingen, 
Haarlem of Levjden ophielden. 
Ook heeft het stadhuis te Haar
lem aan hem zijn bestaan te 
danken. Men wil ook dat hij 
de schrijver zou zijn geweest 
van een gebedenboek, getiteld: 
Gulielmi Secundi, Hollandioi 
Comitis et Romanorum Regis, 
Agalma Religiosorum, sive Mè-
düationis circa,. Mysteria Pas-
sionis * Dominicce. WILLEM be
zat éene zeer goede inborst, en 
gaf de schoonste hoop eener 
gelukkige regering. De geleerde 
J. MGEKMAN (zie dat art.) heeft 
zijn Leven beschreven, 's Gra
venhage, 1783 ~ 1797, 5 dl.» 
in 8.™ 

f WILLEM III , bijgonaani'1 
Üe Goede, graaf van nollaml 
en Zeeland, en do eerste van 
dien naam als graaf van Hene
gouwen , zoon van graaf JAN H 
VAN AVESJNES, dien hij in 130^. 
in het bestuur opvolgde. Ia llGt 

volgende jaar trad hij in den 
echt, met JOANNA VAN'VALOIS, 
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zuster van Paitmvs, die later 
den" Franschen troon besteeg. 
WILLEM, tot graaf verheven, 
zijnde, hield zich enkel bezig 
met de middelen om zijn ge
zag over zijne onderdanen te 
bevestigen, en om aan andere 
natiën ontzag voor.zijne magt 
inteboezemen. Door een ver
drag met JAN I I , hertog van 
Braband, den 10 April 1307 

,. gesloten, waren alle geschillen 
met dien Staat vereffend, en 
Zuid-Holland van de leenroe-
righeid van Braband vrij ver
klaard. In dezen tijd van ver
ademing hield de graaf van tijd 
tot lijd prachtige tournooijen 
op het Zand (thans de groote 
markt) te Haarlem. Ouder zijn 
bestuur ontstond er in 1316 
zulk een felle hongersnood, dat 

> men er te vergeefs in de ge
schiedenis een voorbeeld van 
zoekt. In 1327 werd graaf 
"WILLEM, door zijnen zwager 
LÖDEWIJK VAN BEHEREN uilge-
noodigd, om hem óp zijne reis 
naar Rome te vergezellen, alwaar 
die Roomsche koning van Paus 
JOANKES : XXI, de keizerlijke 
kroon zou ontvangen. In ge
zelschap der graven van Gelder, 
Kleef, Gulih en Berg , en een 
gevolg van 800 edelen en rid
ders, begaf WILLEM' zich op 
reis, doch de heilige Vader 
bevreesd, dat door de komst 
van dien stoet in Italië, de 
oude twist tusschen de Guelfen 
en Gibellinen "mogt herleven, 
zond den edelen gezanten tege
moet, die hun het bevel van het 
Hoofd der Kerk, om dadelijk 
terug te trekken .bekend maak-

XXV DEEL. 

ten, en tevens den Pauselijken ., 
zegen gaven. Graaf 'WILLEM, ' 
die aan dit bevel gehoorzaamde, 
trok terug naar Parijs, alwaar 
hij zich eenigen tijd' bij den 
koning van Frankrijk ophield, 
met dien vorst een krijgsverdrag 

, tegen de Vlamingen sloot, met 
hem tegen hen optrok, en zege-

' vierde. Na ook legen de Friezen 
te v"eld te zijn getrokken, hunne 
dorpen in den omtrek van het 
sterke Stavoren, in brand ge
stoken, en te Haarlem eenen 
voordeeligen vrede met hen ge
sloten te hebben, overleed graaf 
WILLEM III (I), den 7 Junij 
1337, te Valmciennes, Voor 
zijn afsterven had hij zijnen 

' zoon WILLEM (zie het volg. art.) 
bij zich doen komen, gaf hem 
zijnen vaderlijken zegen, en 
vermaande hem, om toch God 
bovenal te beminnen en te vree
zen , steeds regt en regtvaardig-
heid uitteoefenen, zyne landen 
en onderdanen in rust en vrede 
te houden > aan dezelve geene 
al te zware schattingen op te 
leggen, de geestelijken en Gode 
gewijde personen in alle opzig-
ten te eerbiedigen enz., al het
welk doet zien, hoezeer WIL
LEM den bijnaam van den Goede 
verdiende. 

f WILLEM IV, graaf van 
Holland . en Zeeland, én als 
graaf van Henegouwen, WILLEM 
I I , zoon van den voorgaande, 
werd reeds bij diens leven tot 
graaf van Zeeland aangesteld, 
en volgde, in 19 jarigen ouder
dom, hem bij zijn overlijden 
op in het bewind van Holland 

( 
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en Henegouwen. De stad Am-
sterdam, die tot dus verre slechts 
van geringe uitgestrektheid was, 
verkreeg van dezen graaf, bij 
handvest van den 9 December 
1342, de gewone 'vöorregten van 
alle andere Hollandsche steden. 
Onder een' beuzelachtig voor
wendsel , belegerde hij in 1345 
de stad Utrecht, en brak dit 
beleg, na eene vijfweeksche 
bestorming, enkel op voorwaar
den op, die slechts dwingelan
den kunnen streelen, zonder 
den graaf of den Hollanders 
eenig voordeel aantebrengen. 
Een opstand in Friesland, nood
zaakte hein derwaarts te trek
ken , en daar hij zich den tijd 
niet gunde, om zijn leger in 
behoorlijke slagorde te stellen, 
maar met verdeelde hoopen.te
gen de Friezen streed, zoo sneu
velde hij den 27 September 
1345 te Wem of Werrega, een 
dorp in de nabijheid van Sta
voren. "Zijn lijk, eerst tien 
dagen na den slag gevonden, 
werd in het eertijds vermaarde 
klooster Florenliamp, bij Bols-
ward, ter aarde besteld. 

f WILLEM'V, graaf van Hol
land en Zeeland, was de zoon 
van MARGARETHA , gemalinne van 
keizer LOREWMK VAN BEWEREN, 
en zuster van graaf WILLEM 
IV, in het voorgaande artikel 
vermeld. Daar genoemde vors
tin , dio haren broeder in het 
graafschap Holland in het be
wind was opgevolgd, bij haren 
gemaal verkoos te blijven, zoo 
bad zij baren tweeden zoon 
onder den titel van Verleider 
lot Bladhouder of regent (Vi-

carias et Gulemator) benoemd, 
In die betrekking zocht WIL
LEM, door gunstbewijzen en 

"vöorregten aan verscheiden ste
den te vérleenen, de genegen
heid des volks te winnen, 
en daardoor den weg te banen, 
om zich, nog 'bij het leven 
zijner 'moeder tot graaf te doen 
verklaren. De dood van LODE-
WIJK, in 1347, gaf hem de 
gelegenheid aan de hand, om 
er bij zijne moeder openlijk en 
ernstig op aan te dringen, hem 
de regering dezer landen af ie 
staan. MARGARETHA besloot ein
delijk hiertoe. Op den 5 Maart 
1349 deed zij te Munchen, in 
Beijercn afstand van Holland, 
Zeeland en, Friesland, droeg 
het bewind dezer landen,-tegen 
eene jaarlijksche uitkeering van 
tien duizend schilden (/7,5D0), 
aan haren zoon WILLEM op, 
doch behield het graafschap He
negouwen voor zich. De ondank
bare zoon bleef weldra nalatig 
in het betalen der bedongene 
som, en de moeder, billijker 
wijze daarover ontevreden,. ont
nam hem het bewind, en ont
sloeg, den 27 Septb. 1350, to 
Geertruidenberg, de edelen eu 
steden, die hem gehuldigd had
den, van den eed, en ziedaar 
de aanleidende oorzaak tot eenen 
verschrikkelijken burgeroorlog -
die anderhalve' eeuw met de 
felste woede voortduurde, ste
den tegen steden, burgers tegen 
burgers, geslachten tegen gö* 
slachten, broeders tegen broe
ders , ja kinderen tegen ouders 
in de wapens bragt, eene ver
deeldheid , onder den naam van 
ttoehschc en Kabeljwmmhe par-
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tijschap bekend, die in weder-
zijdsche verbittering, woede en 
langdurigheid, voor noch na 
dien tijd, door geene andere 
in Nederland overtroffen is. 
Het berouwde WILLEM weldra 
zich door zijne moeder de re
gering zoo gemakkelijk te heb
ben laten ontwringen, en door 
eenige edelen en steden onder
steund, deed hij zich te Gorin-
chem op nieuw als graaf hul
digen , en verkreeg weldra eenen 
aanzienlijken aanhang, waar
mede hij de scheepsmagt van 
MARGARETHA ging bestoken, met 
dat gevolg, dat het den 7 De
cember 1354, in Engeland, 
tusschen moeder en zoon tot 
eene verzoening kwam, waarbij 
WILLEM op nieuw het gebied 
over Holland, Zeeland en Fries-
land verkreeg. Hel duurde 
echter niet lang, dat WILLEM 

zich in Jiet geruste bezit der' 
erfstaten zijner moeder kon ver
heugen; want de hemel, voor 
welken een ondankbare en we-
derspannige zoon een gruwel 
i s , scheen zich met de wraak 
der moeder te belasten. Nadat 
hij den reeds door zijnen oom 
aangevangen • oorlog met den 
bisschop van Utrecht, in 1356 
ten einde £ebragtö en in het 
volgende jaar de heerlijkheid 
der stad en des lands van Hem
den met Holland vereenigd had, 
begon hij blijken van krankzin
nigheid te geven, en in eenen 
aanval derzelve bragt hij den 
ridder GERRIT VAN WATERINGEN, 

(*) Thans het dorp Hageslein, 

zonder eenige reden, eigenhan
dig om het leven. Hij werd 
veiligheidshalve in 1357 eerst 
te 's Gravenhage vast gezet, doch 
daarna naar Quesnoy in Hene
gouwen vervoerd, alwaar hij tot ' 
aan. zijn' dood, die eerst 30. 
jaren later voorviel, in dien 
ongelukkïgen toestand geleefd 

.heeft, dien de dichter P, LAN-
GENDYK aldus beschrijft: 

» Do misdaad prangt zyn ziel. Hij vreest 
elk onderdaan, 

Ja »iet zyn vrienden- zelf voor moodcr~ 
wreokers aan» . 

Een gruuwolyk gely woelt in ' t ontrust i, 
t goiveetcu , 

Tot dat liy zinneloos, gekluisterd','aan 
een keten, 

Wol -dertig jaaren lang uesloolen en bez
waard, 

Getuchtigd door Godts hand, in ' t eind 
ton graavo vaart." 

f WILLEM VI, als graaf van 
Holland en Zeeland, was tevens 
graaf van Henegouwen, heer van 
Friesland, hertog xmBeijeren, 
paltsgraaf aan den Rijn enz., 
volgde zijn vader ALBRECUT, bij 
diens overlijden, den 12Decem
ber 1404, in het grafelijk be- * 
wind op. Kort na zijne ver
heffing werd WILLEM in eenen 
oorlog tegen JAN VAN ARKEL 
gewikkeld. Deze had in het begin 
van .1405, onder aanvoering van 
WILLEM VAN YZENDOORN, WOU-

driehem ingenomen, geplunderd 
en verbrand, en daarop weder 
verlaten. Om dezen euvelmoed te 
straffen, trok graai WILLEM on
verwijld het land van Arhel bin
nen, belegerde het slot Hageslein, 
de daarbij gelegene stad Gaspam 
of Gaspaern (*) terwijl de Utrech t-

t» Zuid-Holland. 
G 2 •' 
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sche hulpbenden het slot Ever-
slein insloten. Be belegering 
duurde van Paschen tot in De
cember, wanneer een felle vorst, 
die de grachten der berende 
plaatsen voor de belegeraars tot 
wegen maakte, de belegerden 
noodzaakte, om zich bij verdrag 
overtegevën, hetwelk ten gevolge 
had, dat de Hollandsche graaf 
in 1407, tot heer van Arkel 
uitgeroepen, en te Gorinchem 
als zoodanig gehuldigd werd. 
Na zijne eenige dochter JACOBA 
(zie JACOBA VAN BEHEREN), of
schoon pas even veertien jaren 
oud, met JAN, hertog van Tow 
mine en graaf van Pohthier, 
tweeden zoon van KAKEL VI, 
koning van, Fmrilirijk, den 6 
Augustus 1415, in den echt 
te hebben doen treden, en na
dat deze, door het kort daarop 
gevolgd overlijden van LODEWIJK,' 
den ouderen broeder van haren 
gemaal,, het vooruitzigt geopend 
werd, van eenmaal koningin van 
Frankrijk te wordon, moest graaf 
WILLEM, nog voor zijn overlij
den, dat den 31 Mei 1417, tellou-
clmin in Henegouwen plaats had, 
die hoop verijdeld zien, daar 
JACOBA'S jeugdige gemaal, hem 
reeds den 4 April van dat jaar 
in het graf was vooruitgegaan. 

"WILLEM l , graaf van Nassau 
prins van Oranje, de voornaam
ste grondlegger van den Staat der 
Vcreenigde Nederlanden, werd 
op het kasteel Dillenburg, den 14 
April 1583 geboren. Zijn vader 
was graaf WILLEM van Nassau-
Dillmlmrg, en zijne moeder Ju-
LIANA, dochter van BOTHON, graaf 
van Stolberg,*' Elf jaren oud zijn

de, erfde hij het prinsdom Oran-. 
je, benevens andere heerlijkhe-
' den, van zijnen vollen neef, RENÉ 
BE CHSLONS, waarom hij door 
sommigen met den bijnaam van 
de Rijke bestempeld werd, Niet 
lang na het bekomen dezer erfe
nis, kwam hij met zijne nicht, 
de prinses-weduwe te Brussel, 
alwaar hij aan het hof van keizer 
KABEL V verscheen, van wien hij 
edelknaap, en kort daarop kamer
jonker werd. Deze vorst schepte 
een bijzonder behagen in hem, 
raadpleegde hem reeds vroegtij
dig over de gewigtigste slaats-
aangelegenheden, en wanneer hij 
aan vreemde ministers gehoor 
gaf,.,was WILLEM VAN NASSAU 
gewoonlijk de eenige aan wien 
het geoorloofd was in de gehoor-
zaal te blijven. Al zeer vroeg, na
melijk in 1551, trad hij inden 
echt met ANNA , erfdochter van 
MAXIMÏLIAAN VAN EGMOND, graaf 
Van Buren enz., waardoor hij de 
heerlijkheden Buren, Leerdam, 
Ysselstein, St. Maartensdijk, 
enz. in zijn huis van Oranje-
Nassau overbragt; na de vol
trekking van dit huwelijk, werd 
hij door den keizer, die met 
zijne jaren ook zijne bekwaam
heden zag toenemen, tot zaken 
van gewigt gebruikt, Naauwe-
lijks had hij den ouderdom van 
22 jaren bereikt, tóen KABEL V 
hem in 1555, verkoos, om de. , 
keizerlijke kroon en schepter, 
waarvan laatstgenoemde afstand 
deed, aan den Boomsch-koning 
FERDINANB , KAREL'S broeder, 
overtebrengen. Ook werd hij 
betrekkelijk deze' zelfde zaak tot 
het keurvorstelijk collegie ge
zonden. Door PniLuws ïï, zoon 
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en opvolger van KAREL V , in 
het bestuur der Nederlanden en 
als koning van Spanje, werd 
WILLEM,, tot stadhouder over 
Holland, Zeeland en Utrecht, 
en later ook over Bourgondië 
benoemd. PHILIPPUS behandelde 
hem met de onderscheiding, die 
eenen- prins toekomt, welken 
hij als zijnen eersten vassaal 
beschouwde, en overlaadde hem 
met weldaden en bewijzen van 
achting: maar WILLEM gehoor-; 
zaamde en wilde regeren. [Voor 
den invloed beducht, welken 
de nieuw benoemde a'lgemeene 
landvoogd der Nederlanden, de 
prins van Pama, op deWaal-
sche gewesten uitoefende, achtte 
de prins van Oranje het nood
zakelijk , om den band van 
eendragt der gewesten, die hem 
het meest waren toegedaan, door 
een, zijne oogmerken bevorde
rend , verdrag naauwer toe te 
halen 5 hij beriep te dien einde 
eene vergadering te 'Utrecht, 
waartoe de provinciën Gelder
land, Holland, Zeeland, Utrecht 
eri Groninger-Ommelandenhmne 
afgevaardigden zonden. Er werd 
aldaar besloten, dat deze ge
westen vereénigd zouden zijn, 
alsof zij slechts één enkel lig-
chaam uitmaakten, met dien 
verstande echter, dat elk zijne 
bijzondere voorregten zoude be
houden j dat zij elkander on
derling zouden ondersteunen te 
hunner verdediging, onder welk 
voorwendsel, men hen ook mogt 
aanranden of beleedigen, hetzij 
in don naam des konings, of 
in dien der godsdienst. Dit uit 
zes m twintiff artikels hostaande 

verdrag werd de grondslag van 
de republiek der Vereenigde 
Provinciën, en is in de geschie
denis onder den naam van Unie 
van Utrecht bekend; het werd 
in die stad, door de tegenwoor
dig zijnde afgevaardigden, den 
23 Januarïj 1579 onderteekend, 
den 11 Junij daaropvolgende 
traden ook de provinciën Fries-
land, Over-IJssel en Groningen 
tot hetzelve toe.] Steeds door 
de zucht om te regeren gekweld, 
had Oranje, onlusten in Ylaan-
derên verwekt} en zijne ont
werpen sedert het begin derzelve, 
steeds zoo wel geleid, dat, had 
de dood zulks niet verijdeld, 
hij ten minste in Holland, zeer 
zeker lot eene onafhankelijke 
heerschappij zoude zijn gekomen. 
In alle deelen van Europa, ver
wekte hij vijanden tegen Pni-
LIPPUS , en beriep naar de Ne> 

, derlanden verscheide legerbenden 
van Duitsche protestanten, die 
vereénigd met de reeds merkelijk 
in getal toegenomen opstande
lingen, de ongehoordste wreed
heden bedreven. [Eindelijk be
woog WILLEM de slaten-generaal 
te 's Gravenhage vergaderd, om 
op den 26 Jufij 1581-, den ko
ning van Spanje, PHILIPPUS I I , 
bij eene plegtige akte af te zwe
ren, eiï van alle aanspraak op 
de regering der Nederlanden 
vervallen te verklaren, als heb
bende de voorregten des Idnds 
geschonden^ en de gewetensvrij
heid aangerand. PHILIPPUS, we
gens de ondankbare, oproerige 
en, zoo als hij het noemde, 
meineetlige handelwijze des prin-
mi VB.Ü Orm>jc hoogs! onievre-
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den en gebelgd, verklaarde hém " 
vogelvrij, en zette op zijn hoofd 
eenen prijs van 25,000 gouden 
kroonen. Door dit lokaas mis
leid, bragt een drie-èn-twintig-
jarige Biskaaijer, JUAN JAÜREGDI 
genaamd, op den 16 Maart 
1582j den prins te Antwerpen, 
door een pistoolschot, eene zware 
verwonding aan het hoofd toe, 
welke 'echter niet doodelijk was. 
De booswicht werd op staande 
voet met degens doorstoken, en 
door de hellebaardiers verder 
afgemaakt. ORANJE hersteld zijn
de , vertrok, daar er bij de 
Brabanders en Vlamingen, groote 
verdenkingen tegen hem ontstaan 
waren, in 1583 VMI Antwerpen, 
en .begaf zich eerst naar Mid
delburg en daarna naar Delft. 
Ernstig was men er nu op be
dacht, om hem het oppergebied 
over de Vereenigde Provinciën, 
onder den titel van graaf opte-
dragen, toen eene afschuwelijke 
daad deze pogingen op eene ver
schrikkelijke wijze verijdelde: 
een 26 'a 27 jarige Bourgondiër, 
BALTHASAR GERARDS genaamd, 
had zich onder den verdichten 
naam van FRANCOIS GUYON, toe
gang tot den prins weten te 
verschaffen, en trof hem op den 
10 Julij Ï584, door een pistool
schot van drie kogels zoo gewis, 
dat hij bijna oogenblikkelijk den 
geest gaf, terwijl hij slechts bij 
het nedertuimelen', in de Fran-
sche taal nog zeide: Mijn God, 
viees mijner ziel genadig! Ik 
ben zwaar gekwetst Mijn God, 
ontferm U over mij, m over 
dit arme volk (Omtrent de 
verdere omstandigheden van de
zen moord, en de "ijzingwek

kende straf des moordenaars, 
raadplege men het artikel GE
RARDS « BALTHASAR-)]. WILLEM 
scheen geboren om eenen waren 
roem te verwerven, indien hij, 
te vreden met zijne fortuin, 
niet de aandrift eener onverza* 
delijke heerschzucht had opge
volgd. Hij vereenigde vlijt, 
werkzaamheid vrijzinnigheid, 
het spreektalent, diepe zaak
kennis, met heerschzucht,list, 
vermetelheid en eigenbaat. Nie
mand wist beter dan hij de 
geesten te ontzien, bijval te 
winnen, zich achter voorwend
sels te verschansen, de beslui
ten te bespoedigen of te ver
tragen, in één woord, in de 
openbare vergaderingen, en bij
zondere onderhandelingen, zijne 
voordeelen op eene bekwame 
wijze te behartigen. Ook werd 
zijne bekwaamheid in het be
handelen van staatszaken veel 
hooger op prijs gesteld, dan 
zijne krijgskundige talenten. Hij 
had geene andere godsdienst, 
dan die, welke het in zijne 
belangen was te volgen. In 
Suitschland lüthersch geboren, 
omhelsde hij de catholijke gods
dienst toen hij in Vlaanderen 
kwam. In het begin van den 
opstand der Nederlanden, be
gunstigde hij al de nieuwe sek
ten , zonder er eene enkele te 
omhelzen; en indien hij zich 
eindelijk voor het calvinismus 
scheen te verklaren, was zulks, 
omdat de dwalingen deszelven, 
het meest in strijd waren met 
de loer der Roomsche Kerk, 
met welker verdediging de ko
ning van Spanje zich belast 
had. [De staten der Vereenigde 
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Nederlanden' hebben te zijner 
eer in het koor der nieuwe 
kerk te Delft, alwaar hij be
graven ligt, eeneprachtige graf
tombe gesticht, en in onze 
dagen —71848*— is te 's Gra-
venhage, een prachtig metalen 
standbeeld van Prins WILLEM 
I opgerigt]. 

f WILLEM II, van dien naam , 
uit het huis der prinsen van 
Oranje, den 27 Mei 1626, te 
's Gravenhdge geboren, was de 
zoon van prins FREDERIK HEN
DRIK (zie dat artikel) en van 
AMELIA, gravin van Solms, trad 
in 1641, alzoo in den ouderdom 
van pas 15 jaren in den echt 
met de nog jeugdiger prinses 
MARIA , dochter van KAREL 1, 
koning van Groot-Brittannië. 
Toen zijn vader den 14 Maart 
1647 overleed, volgde WILLEM 
II hem op, als stadhouder der 
Vereenigde Provinciën, en in al 
zijne overige posten en waar
digheden. Nadat de Munster-
sche vrede in 1648, de rust 
met het buitenland voor de Ver
eenigde Provinciën had hersteld, 
werd de. binnenlandsche vrede 
gestoord, door eene verdeeld
heid, die tusschen de staten 
van Holland, en den stadhouder 
WILLEM I I , over het afdanken 
van krijgsvolk ontstaan was. 
Op eene eigenmagtige, willekeu
rige en listige wijze, liet de 
stadhouder, op den 30 Julij 
1650, zes staatsieden van Hol
land in hechtenis nemen; daar
enboven waagde hij eenen aan
slag op Amsterdam, de eenige 
belegering, welke WILLEM l ï ' 

ondernam, doch waarmede hij 
den roem, dien zijn oom, (prins 
MAÜRITS) en vader met het be
legeren en innemen van steden 

. behaald hadden, zeer ongeluk
kig handhaafde} de aanslag mis
lukte , doch desniettegenstaande 
verkreeg de prins zijn' zin, waar
van hij echter weinig genot had, 
daar hij reeds den 6 November 
1650, aan de kinderziekte over
leed. Zijne weduwe bfagt acht 
dagen na zijnen dood eenen zoon' 
ter wereld, later hekend onder 
den naam van 

WILLEM III, stadhouder der 
Vereenigde Provinciën, posthu
mus van den voorgaande, te 
'sGravenhage, ,den 14Novb.i650 
geboren, ontving bij den doop 
de namen van WILLEM HENDRIK; 
onder de voogdijschap zijner 
moeder, groot-moeder en zijns " 
ooms, den keurvorst van Bran
denburg, viel hem eene uitmun
tende opvoeding ten deel. Op'. 
aandrang des volks, werd hij in 
1672, toen de Fransche koning 
LODEWIJK XIV, de republiek met 
zijne legers bedreigde, tot kapi
tein-generaal der unie, en vervol
gens tot stadhouder aangesteld. 
Deze prins, zegt een beroemde 
geschiedschrijver, voedde, onder 
eene Hollandsche koelbloedigheid 
(flegma), eene vurige zucht naar 
eer en roem, die later steeds in 
zijn gedrag doorstraalde, zonder 
zich ooit door woorden aan den 
dag te leggen. Zijne inborst was 
koel en gestreng ; zijn genie 
werkzaam en doordringend. Zijn 
moed, die nooit bezweek, deod 
aan zifn zwak en kwijnendhg 

4 ' 
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chaam, vermooijenissen verdu
ren , die zijne krachten te boven 
gingen. Hij was dapper zonder 
ijdele praal, eerzuchtig, maar een 
vijand van pracht; hij was met 
eeno koudvpchtige stijfhoofdig
heid geboren; geschikt om den 
tegenspoed te bestrijden, en de 
vriend ,der staatszaken en des 
oorlogs. Zie daar de vorst wel
ken de Hollanders tegen LODE-
WIJIC XIV overstelden. De repu
bliek was toenmaals zeer bezorgd 
voor hare vrijheid. De Fransche 
legers waren in Holland. WIL
LEM bood de inkomsten zijner 
posten en zijn geheele vermogen 
aan tot redding van den Staat; 
hij liet de dijken doorsteken, 
en de -wegen, langs welke de 
Franschen in het land konden 
doordringen, onder water zet
ten j besloten, zoo als' hij was, 
om den ondergang zijns vader
lands niet te overleven, en om, 
zoo als hij zeide, in de laatste 
verschansing te sneven. Toen het 
eerste gevaar geweken was, be
werkte hij «ene zamenspanning< 
van eenige Europesche'mogend
heden tegen de Franschen. Zijne 
vlugge en geheime onderhande
lingen, wekten uit hunne sla
perigheid, het Duitsche rijk, 
den raad van Spanje, den land
voogd van Vlaanderen, den 
keurvorst van Brandenburg. De 
veldtogt van 1674 was belang
rijk door den bloedigen slag van 
Senef, waarvan beide partijen 
zich de overwinning toeëigenden. 
De voor- en tegenspoeden van 
dezen, oorlog bragten eindelijk 
den vrede te weeg, die den 17 
September 1678, te Nijmegen 
f io len werd. Deze vrede Werd 

echter door eencn oorlog gevolgd, 
waarvan de hoofdgrond voor 
WILLEM III geenszins roemwaar-
dig was. De prins van Oranje 
was- gehuwd met MARIA STUART , 
dochter van JACOBÜS II. De 
ijver van dien vorst voor de 
Catholijke godsdienst verbitterde 
zijne onderdanen tegen hem. 
Zijn schoonzoon besloot om van 
deze opgewondenheid gebruik 
te maken: hij stak in 1688 
naar Engeland over, verdreef 
zijnen schoonvader van den troon, 
én ging in zijne plaats op den-
zelven zitten. Na deze verne
derende zegepraal, wikkelde hij 
een gedeelte van Europa inza-
menspanning tegen LODEWIJK 
XIV, ten einde dezen te beletten* 
den onttroonden koning bijte-
springen. Hij won in 1690 den 
slag der Boyne, hetwelk JACOBÜS 
noodzaakte, om Ierland, wer-
waarts deze vorst de wijk had 
genomen . te verlaten; maar in 
de volgende jaren werd hij te 
Steenkerken en te Neerwinden 
geslagen, zonder dat deze neder
lagen hem echter ontmoedigden. 
Men zeide van hem dat hij met 
groote legerscharen op eene be
wonderenswaardige wijze den klei' 
neti oorlog voerde, even gelijk 
TUBEME den groeten oorlog soo 
uitmuntend met kleine legerben
den gevoerd had. Hij deed aftog-
ten, die naar zegepralen geleken, 
nam Namen in, en was bijna 
altijd te veld. . Nadat LODEWMK 
XIV hem als koning van En
geland had erkend, werd de 
vrede aan Europa, wedërgegeven, 
en het verdrag deszelven, den 
20 September 1697, te Rijswijk 
'm Zuid-Holland gesloten. Hettes-
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tament van KAKEL It, koning van 
Spanje, ten gunste der BOUR
BONS ,. en ten nadeele der prin
sen van zijn huis, ontstak den 
oorlog op nieuw. Koning _WIL-
LIAM , werkzamer dan ooit in een 
krachteloos-en bijna levenloos 
ligchaam, bragt geheel Europa 
in beweging, om Frankrijk te 
verzwakken. In het begin van 
1702,-zou hij zich aan het hoofd 
der legerscharen stellen. De dood 
kwam dit ontwerp voor: op den 
4 Maart van dat jaar, reed hij 
te paard van Kensington naar 
zijn. paleis van Hamptoncourt, 
en stortte door het struikelen 
van zijn paard ter aarde, met 
dat gevolg dat het sleutelbeen 
van zijn* regier schouder brak; 
ofschoon de. koning in het begin 
na zijnen val, vrij wel was, 
sleepte echter eene bijkomen
de koorts enz. hem den 19 
Maart 1702 in het graf. Kinder
loos zijnde, was .zijn erfgenaam 

' JAN WILLEM FRISO, erfstadhou-
der van Friesland. Terwijl WIL
LEM den troon overweldigde, 
behield hij echter de waardig
heid van stadhouder. Hij ver
veelde zich in Engeland, alwaar 
hij aanhoudende verdrietelijkhe
den moest verduren. Men nood
zaakte hem zijne ïïollandsche 
lijfwacht terug te zenden, en 
de regimenten aftedanken, welke 
hij «it aan hem verknochte 
Fransche uitgewekenen had za-

- mengestejd. Dikwerf, begaf hij 
zich naar '$ Gravenhage, om 
troost te zoeken tegen het ver
driet, dat men hem te Londen 
berokkende. Ter regtvaardiging 
uw.or menigvuldige reizen, heeft 

> G 

men gezegd, dat hij slechts 
stadhouder in Engeland, en 
koning in Nederland was. De 
Engelschen hielden op hem te 
beminnen, zoodra zij hem tot 
meester hadden gekozen. Zyne 
manieren namen niet te zijne 
-gunste in, hij was trotsch, ge
streng, stil, somber en achter-

• houdend. Ofschoon hij met alle 
Europesche talen bekend was, 
sprak hij weinig en zonder be
valligheid. De ijver, met welken 
bij ziéh tegen de overwinnende 
heerschzucht van LODEWIJK XIV 
verzette, maakte hem tot de 
ziel van. een vermogend bond
genootschap ,• en verschafte hem 
den aanhang aller vijanden van 
Frankrijk. Het Léven van WIL-
iBM III , is beschreven door 
SIMON, '$ Gravenhage, 1703, 3 
dl.", in 12.n">, en door eenige 
andere onbeduidende schrijvers, 
die naauw.elijks verdienen gele
zen te worden. 

f WILLEM IV, was de zoon 
van den in het vorige artikel 
vermelden JOAN WILLEM FRISO, 
den 14"Julij 1711, aan den 
Moerdijk, door het omslaan eener 
schouw, in den ouderdom van 
24 jaren, verdronken, en werd 
den 1 September deszelfdenjaars, 
alzoo na den dood zijns vaders, 
te Leeuwarden geboren, en WIL
LEM KAREL HENDRIK FRISO ge
naamd. De jeugdige prins-reeds 
vroegtijdig met aanzienlijke waar
digheden beschonken , volbragt 
op de Melijkste wijze zijne 
studiën aan de hoogeschölen van 
Franeker on Utrecht. Op den 1 
September 1729, den ouderdom 

5 "••• 



106 W I L. 

van 18 jaren bereikt hebbende, 
aanvaardde hij de stadhouderlijke 
waardigheid van Gelderland en 
Stad- en Lande, 2 jaren later 
werd hij tot erf-stadhouder en 
kapitein-generaal van Friesland 
verheven. In 1732 werd het 
sedert lang bestaande geschil 
tusschen den koning van Pruis-
sen, en den prins van Oranje, 
wegens de nalatenschap. van 
WILLEM III , tot onderling ge
noegen vereffend, bij een ver
drag, waarbij den prins uitge
breide bezittingen ten deel vielen. 
In Maart 1734, trad hij inden 
echt met ANNA, kroonprinses 
van Groot-Brit,tannië,_ oudste 
dochter van koning GEORGE II. 
Nadat in 1744 geheel Europa 
met eenen oorlog bedreigd werd, 
en Frankrijk en Groot-Sritiannië 
dien reeds aan elkander verklaard 
hadden, baarde zulks eene al-
gemeene ontsteltenis in de Ver-
cenigde Provinciën. Het isals-
toen, dat in 1747, na eenige 
volksbewegingen, de staten der 
provinciën Holland, Zeeland, 
Utrecht en Over-IJssel, WILLEM 
KAREL HENDRIK FRISO, onder
den naam van WILLEM IV, voor 
hunnen stadhouder erkenden, 
en dat de algemeene staten 
hem tot kapitein-generaal en 
admiraal van de land- en zee-
magt der republiek benoemden, 
on tevens al deze posten in zijne 
mannelijke en vrouwelijke na
komelingschap erfelijk verklaar
den. Juist maakte de stadhouder 
zich gereed, om zich naar het 
leger te begeven, ter bevorde
ring der ontzetting van Maas
tricht , hetwelk de Franschen 
belegerd hielden, toen hij ie 

Breda vernam, dat dè vrede to 
Aken, den 18 October 1748 
geteekend was. . WILLEM IV 
trachtte voorts in de Vereenigde 
Provinciën, door wijze maatre
gelen de fabrijken en den handel 
te doen herleven on blocijen, 
doch de dood kwam den 22 
October 1751, de uitvoering 
zijner heilzame ontwerpen sto
ren. Deze prins, ofschoon niet 
in-de gelegenheid geweest, om 
zich door uitstekende- krijgsver-" 
rigtingen te onderscheiden, liet 
bij zijn overlijden den roem na, 
van een' in de wetenschappen 
en talen ervaren, en vredelie
vend vorst, die zulk een ge; 
lukkig geheugen bezat, dat hij 
de aanspraken, bij verschillende 
gelegenheden aan'hem gedaan, 
vaardiglijk, in goede orde, en 
van punt tot punt, voor de 
vuist wist te beantwoorden. Of
schoon een ijverige protestant, 
was hij echter verdraagzaam en 
regtvaardig omtrent alle andere 
gezindheden; ook was hij meê-
doogend en milddadig, afkeerig 
van alle ongebondenheid van 
zeden, doch in gezelschap vro
lijk en opgeruimd. Zijn verlies 
werd door .geheel Nederland 
betreurd, 

f WILLEM V, eenige zoon 
van den voorgaande, den 8 
Maart 1748, te 's Gravenhage 
geboren. Daar hij bij het over
lijden zijns vaders, den ouder
dom van 14 jaren nog niet 
bereikt had, zoo kwam hij 
onder dé . voogdïjschap zijner 
moeder ANNA van Engeland, en 
nadat deze hem in zijn elfde 
jaar, mede was ontvallen, kwam 
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zijne opvoeding in handen van 
LODEWIJK ERNST, hertog van 
JBrunswijk-Wolfenbuttel, die zich 
zelven door deze voogdijschap 
gehaat, en zijnen pupil onge
lukkig maakte. Zoodra de jonge 
prins zijn achttiende jaar bereikt 
had, werd hij, in 1766, per
soonlijk in het bezit der hooge 
waardigheden gesteld, welke zijn 
vader bekleed had., In het vol
gende jaar trad hij in den echt 
met FREDERICA SOPHIA WILHEL-
MINA , eene nicht van den groo-
ten FREDERIK I I , koning van 
Pruissen. Bij verschillende gele
genheden gaf deze laatste der 
stadhouders van de Vereenigde 
Nederlanden blijken van zijn 
goed hart, en van zijne zucht, 
om al datgene te bevorderen, 
wat tot heil van den landzaat 
kon verstrekken j doch bleek 
het tevens, dat het hem in vele 
gevallen aan zelfvertrouwen en 
moed ontbrak: dit openbaarde 
zich voornamelijk, in de zorge
loosheid der staten, op het aan
zoek des stadhouders, om de 
diep -verwaarloosde zee- en land-
magt in beteren toestand te bren-

„gen, zoodat er bij de oorlog
verklaring van Engeland, in 
1780, genoegzaam niets gereed 
was, om dien doortestaan; wel 
is waar, deze oorlog leverde op 
den 5 Augustus 1781, den ge-
denkwaardigen zeeslag van Dog
ger sbanh op, (zieKiNSBERGENen 
ZOUTMAN), doch behalve dat men, 
dit gevecht als do laatste stuip-' 
trekking van Neêrlands-zeeroem 
moet beschouwen, speelde de 
staat der Vereenigde Provinciën, 
yoor het overige, in dien oor-' 
log eene jammerlijke rol. Kort 

daarop ontstonden crindoNoord-
Mederlandscho gewesten hevige 
burgertwisten. Twee partijen, 
prinsgezinden engatriotten woed
den tegen elkander. De laat-
sten alom gewapend, verzetten 
zich tegen den prins van Oranje, 
en deden zich vooral in Hol
land, Utrecht en Over-IJssel gel
den, het gelukte", Jiuïi den 
stadhouder in.zijne waardigheid 
van kapitein-generaal te doen 
schorsen, de regering te verande
ren en in Amsterdam tè plunde
ren. Daar de staten van Holland 
den prins op den 14 September 

.1787, ook het bevel over de 
bezetting van 's Gravenhage ont
nomen hadden, vertrok WILLEM 
V naar zijn lustslot het Loo, 
in Gelderland. Zijne gemalin, 
die haar verblijf te Nijmegen 
hield, begaf zich met een klein 
gevolg op reis naar. 's Graven
hage, om, zoo als zij aan den 
voorzitter der staten van Gel
derland schreef, » te zien of 
hare tegenwoordigheid aldaar, 
welligt iets kon toebrengen tot 
redding , van het vaderland," 
doch tusschen Gouda en Schoon
hoven, werd zij door gewapende 
burgers tegengehouden, en ge
noodzaakt terug te keeren. De 
koning van Pruissen, FREDERIK 
WILLEM I I , broeder der prin
ses , eischte voldoening voor deze 
openlijke beleediging, en toen 
dezelve geweigerd werd, rukte 
een Pruissisch leger van 90,000 
man, onder den hertog van 
Brunswijh, op Nederland aan, 
en herstelde binnen korten tijd 
den stadhouder in al zijne reg-
ten. De komst der Pruissische 
legerbenden in de Vereenigde 
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Provinciën en do reactionnaire 
en wraakgierige maatregelen der 
staten van sommige provinciën, 
bewogen vele aanzienlijke en 
vermogende personen, aankle-
vors van de partij der patriot
ten, het land te verlaten en de 
wijk naar Frankrijk te nemen. 
Deze wisten aldaar te bewerken 
dat de Fransche conventie op 
den 1 Februarij 1793 aan den 
koning van Engeland, en den 
erfstadhouder der Vereenigde 
Nederlanden den oorlog ver
klaarde. Spoedig kwam er als 
nu een 'Fransch leger, onder 
het opperbevel van PICHEGRU op 
de Nederlandsche gewesten af
zakken, hetwelk, na het inne
men yan 's-Hertogenbosch, Maas
tricht , Nijmegen en Gr au, tot 
in Gelderland, en voor de Waal 
drong, alwaar keizerlijke, En-
gelscfao en ffifederlandschekrijgs-
benden aan hetzelve den overtogt 
dier rivier beletteden. Doch 'eene 
felle vorst "sloeg, in het begin 
van 1795, voor de Franschen 
ijsbruggen over de rivieren •, die 
hun den toegang tot in het hart j 
van Holland baanden. In deze 
omstandigheden vond de stad
houder het raadzaam, ten einde 
geen hinderpaal aan den vrede 
te zijn, om het land te verlaten. 
Op den 18 Januarij 1795, stak 
hij met z\jne echtgenootö, zijne 
beide zonen, zyne beh'uwd-doeh-
ter, en zijnen kleinzoon, met 
gevolg en goederen in veertien 
SÏÏSPl vnaar ^geland over. In 
1799, beproefden de Engelschen, 
onder den hertog van York, in 
den naam,des stadhouders nog 
eene landing in Noord-Holland, 
die echter vruchteloos afliep, 

en dus in het lot van laatstge
noemde geene verandering te 

•weeg bragt. WILLEM V hield 
zich verder doorgaans op, te 
Oranjestein, en in zijne Duitsche 
staten, en overleed te Srunsivijk, 
in April Ï806. Men komt er 
algemeen in overeen dat hij meer 
de hoedanigheden van eenen goe
den burger bezat, dan die yan 
eeneri regent, in hagchelijke 
tijdsomstandigheden. . 

f "WILLEM I (FRÉDERIK), den 
24 Augustus 1772, te 'sGrd-
venhage geboren, was de zoon 
van den in het vorige artikel 
beschreven laatsten stadhouder. 
Na in 1787 met zijnen leidsman, 
den generaal VAN STAMFORD, eene 
reis naar verschillende Duitsche 
hoven te hebben gedaan, ten 
einde meerdere kennis van men-
schen en zaken op te doen, en 
in 1790; door het bezoeken der 
hoogeschool van Leyden zijne 
verdere opvoeding voltooid te 
hebben, trad hij den 1 October 
1791, in den echt met FREDE-
RIKA IiOUISA "WILHELMINA, doch-
ter van den toenmaligen rege-
renden koning van Pruissen, dio 
hij op zijne Duitsche reizen had 
leeren kennen. Den 1 Februarij 
1793, werd ook de stadhouder
lijke regering \m Nederland, in 
de algemeene wieling gegrepen 
en reeds een jaar na zijn hu
welijk, moest Oranje's erfprins 
met zijn' broeder naar de gren
zen snellen, om de voormuren 
van den staat tegen de Fran
schen te beschermen. Manmoe
dig en beleidvol streed do erf-
prins aan do spits der kleine, 
maar dappere Nodorlantlsche 



W I L . 109 

schaar, die den keizerlijken 
veldmaarschalk ondersteunde. 
Hij drong tot in Vlaanderen 
over de Lijs of Leije door. Na 
een allerbloedigst gevecht in het 
najaar, in zijne stelling tus-
schen Meenen en Werwick, te 
hebben doorgestaan, •waarbij 
zijn broeder zelfs gewond-werd, 
moest de jeugdige prins de ach-
terwaartsche beweging der bond-
genooten volgen, en terwijl deze 
de' .winterkwartieren betrokken, 
ijlde WILLEM FREDERIK naar 
'sHage, om aldaar het noodige 
voor den aanstaanden veldtogt 
voor te bereiden. Roemvolen 
gelukkig was die veldtogt (van 
1794) voor den Orawje-telg; hem 
werd, nevens het bevel over 
de Nederlanders, ook dat over 
een aanzienlijk Oostcnrijksch 
corps toevertrouwd. Bekend is 
zijne verovering van Landrecies, 
Waartegen KAREL V en prins 
EUGENIDS hét hoofd hadden ge-
stooten. De felle daaropvolgende 
•winter was den voortgang der 
Franschen gunstig, en reeds in 
Januarij 1795, drongen deze 
op liet grondgebied der Veree-
nigde Provinciën door, en de 
prins, die benevens zijn broe
der, tot het laatst aari het hoofd 
zijner landgenooten had gestre
den , moest het vaderland over-
latea aan den vijand en aan 
burgertwist, en na zijnen be-
velhebberspost te hebben neder-
gelegdj deed hij op den 18 Ja
nuarij 1795, met zijne familie 
den in het vorige artikel ver
melden overtogt naar Engeland. 
*n dat land bewoonde de stad'. 
houderlijke familie, het voor 
eene eeuw door WILLEM III 

gestichte paleis van Hampton-
court; de erfprins ging zich 
echter kort daarop met zijne 
gemalin te Berlijn vestigen. Be
halve aan het aandachtig gade
slaan van de gebeurtenissen des 
üjds, wijdde bij zich hier ver
scheiden jaren aan de weten
schappen toe. In den herfst 
Van 1799, betrad hij slechts 
voor weinige weken den Neder-
landschen bodem, bij gelegen
heid der onderneming van de 
Engelschen en Russen, om do 
Bataafsche Republiek.— waarin 
het voormalige gemeenebest der 
Vereenigdè Provinciën was ver
vormd — aan den invloed of 
liever aan liet gezag der Fran-, 
schen te ontweldigen. Die on-' 
derneming mislukte. In 1802 
deed WILLEM FAEDEIUK eene reis 
naar Parijs, en verkreeg voor 
het huis van Oranje, eenige 
schadevergoeding, voor zijne 
erfgoederen in Nederland. Aan 
hetzelve werden Fulda en eenige 
andere kleine Duitsche landen 
afgestaan, waarvan de regering 
door WILLEM V, den 29 Aug. 
1802, aan zijn' zoon den erf
prins werd overgegeven. Hoe 
zeer hij ook hier de zedelijke 
en 'stoffelijke belangen zijner 
onderdanen behartigde, was zijn 
geluk in Fulda van geen langen 
duur: door den dood zijns va
ders , ook zijn opvolger in de 
Nassausche erflanden geworden, 
wilde hij bij de oprigting van 
het zoogenaamde Rijn-ferbond, 
dat Duitschland aan NAPOLEONS 
zegekar ketende, zich bij ge* 
noemd verbond niet aansluiten; 
maar • volgde als Pnjissisch ge
neraal , de krijgsbenden des ko-
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nings van Pruissen, en toen 
op den 14 October 1806, de 
slag van Jena bijna de geheele 
Pruissische monarchie vernie
tigde, vernietigde nu ook met 
eene pennestreek.de verbolgen 
NAPOLEON, al de regten van 
Oranje op Ftilda en zijne ove
rige Duitsche Stalen.' Bij den 
vrede van Tüsit werd zijner niet 
gedacht, waarop hij zijnen be-
velhebberspost bij het Pruissi
sche leger nederlegde. Tot het 
bezit zijner goederen in Silezië 
en Polen beperkt; was hij in 
1809, als eenvoudig vrijwilliger', 
onder den aartshertog KAREL, bij 
den slag van Wagram tegen
woordig; bekwam in dien Moe
digen strijd, eene wond aan het 
been, aan welker gevolgen hij 
zijn geheel volgend leven leed. 
Hoe wel nu na den val van het 
magtige Oostenrijk en Pruissen, 
voor WILLEM FREDERIK schijn
baar alle hoop verloren was, 
straalde toch de eerste scheme
ring van redding voor hem uit 
het brandende Moskau op. De 
volheid der ramp van het ver
lies van onafhankelijkheid en 
vrijheid, verbroederde in Neder
land de Iandgenoolen, wischle 
burgergeschillen uit, deed aller i 
harten kloppen voor het herstel j 
van Nederland, voor terugroe
ping van Oranje. Eerst ge
smoord , was bij het gerucht 
van: de ontzettende nederlaag 
des Franschon legers in Rus
land, niets meer in staat om 
den herlevenden Nederlandschen 
geest te bedwingen. Onbeschrij
felijk was de .indruk, die het 
gerucht dezer nederlaag onder 
de Hollanders te weegbragt. 

De gisting werd algemeen. De 
Fransche ambtenaren namen 
voor en na de vlugt. De oranje-
kleur werd de vereenigingsleus 
der menigte, en op den 21 No
vember 1813 aanvaardden de 
heeren VAN HOGENDOBP, VAN LIM
BURG STYRUM en VAN DER DUIN 
VAN MAASDAM , in naam van 
den prins van Oranje, die zich 
toenmaals in Engeland bevond, 
het' bestuur des lands; ter
wijl de heeren JAKOB FAGEL 
en HENDBIK DE PERPOPTCHER , 
met eene visscherspink naar 
Engeland stevenden, om den 
•prins den wensch der natie te 
kennen te geven, die reikhal
zend naar zijne spoedige over-
kom'st uitzag, ten einde het 
roer der nog dobberende staats-
hulk in handen te nemen. De 
vorst gaf aan die slem gehoor, 
en kwam op den 30 November 
1813, te Scheveningm, juist 
op dezelfde plaats weder aan 
land, waar hij voor omtrent 19 
jaren, met zijne familie den 
vaderlandschen bodem verlaten 
had. Hartelijk en aandoenlijk 
was de wijze, waarop hij aldaar 
en in liet vorstelijk 's Graven-
hage ontvangen werd. Op den 
2 December deed de vorst zijne 
intrede te Amsterdam, op den 
6 daaropvolgende ging het op
perbestuur van 's lands zaken 
in zijne handen over, en op den 
29 Maart 1814, werd de, door 
eene te dien einde benoemde 
commissie, ontworpen Grondwet 
voor de VereenigdeNederlanden, 
met ongeraeerio plegtigheid, *n 

de nieuwe-kork te Amsterdam 
door don souvereinen vorst en 
448 aanzienleken (nolabelen) > 
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aangenomen en don volgenden 
dag bezworen; terwijl tevens op 
dien dag, en in hetzelfde tem
pelgebouw, prins WILLEM FKE-
DERIK van Oranje, als souvereinë 
vorst der Verecnigde Nederlan
den, op de plegtigstewijze>werd 
gehuldigd. — Reeds in Mei 1814, 
was door het Weener-congres op 
hem het oog geslagen als een 
bekwaam hoofd voor eene der 
nieuwe, maar niet gelukkige 
scheppingen van hel staatslig-
chaam: het Jconingrijk der Ne
derlanden , de vereeniging van 
Noord -Nederland... met België. 
De onverwachte terugkeer van 
,NAPOLEON, uit zijne balling
schap op Élba, vertraagde eenig-
zins de uitvoering van dit ont
werp. De vorst werd echter, 
onder den naam van WILLEM I, 
koning der Nederlanden, groot
hertog van Luxemburg, dep 16 
Maart, 1815, te 's Grdvenhage 
twee dagen later te Amsterdam 
uitgeroepen, en deed den 5 
April te Brussel zijne intrede,. 
in welke stad de koning den 21: 
September deszelfden jaars pleg-
tiglijk gehuldigd, werd; welke 
huldiging was voorafgegaan door-
de overwinning van Quatre-bras 
en Waterlóo, die aan den nieuw-
gevestigden Staat een onwrikbaar 
bestaan scheen te beloven; ook 
schenen de oude dagen van Neêr-
tads-zeeroem te herleven, in de 
overwinning door dé vereenigde 
Nederlandsche en Engelsche vlo-
Ion, den 27 Augustus 1816 op 
Algiers bevochten, "ten gevolge 
waarvan de magt der Algerijnen 
zoodanig werd gefnuikt, dat zij 
voorloopig niets ten nadeele van 
,!«n handel ter zee der christen-

mogénheden konden onderne
men. De rust nu werkelijk te 
land en ter zee hersteld zijnde, 
was het bestuur van koning 
WILLEM er op bedacht, om 
het zoo lang geschokte en ge
teisterde Nederland, door nut
tige en weldadige inrigtingen 
weder op te beuren en zoo mo
gelijk tot den vorigen trap van 
welvaart te verheffen: tot deze 
inrigtingen rekent men voorna
melijk te behooren, het aan
leggen van wegen, sluizen en 
kanalen, de begunstiging der 
haringvisscherij en walvisch» 
vangst, de invoering door het ge-
heele rijk van een-eenparig stel
sel _ van munten, maten" en 
gewigten, de oprigiing eenerWest-
Indische en handelmaatschap
pij, het besluit om in alle mili
taire inrigtingen en in de Gods
huizen, niet dan Nederlandsche 
lakens en wollen-sloffen te ge
bruiken, tentoonstellingen van 
voorwerpen van nationale nijver
heid, de oprigting der maatschap
pij van,,weldadigheid, benevens 
die tot zedelijke verbetering der ge
vangenen venz; enz.; ofschoon de
ze inrigtingen niet alle evenzeer 
aan dezelver doeleinden beant
woordden, werden zij toch met 
do beste bedoelingen daargesteld, 
en eenige derzelve leverden de 
aangenaamste vruchten op. Won 
WILLEM, door deze en andere 
dergelijke maatregelen, de har
ten van velen, werd zijn lof 
niet alleen in zijne Stalen, maar 
heinde en verre, als van het 
toonbeeld der vorsten uitgeba
zuind, de onpartijdige geschie
denis moet ook de schaduwzijde 
boekstaven, die togen alhetgc-
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noemdo lofwaardige overstaat: 
zoo werd bijv. do geheele mi-
nisterieele verantwoordelijkheid 
weggecijferd; eene magt tot het 
nemen van besluiten aan den 
vorst toegekend, die weinig 
strookte met het bestaan eener 
wetgevende magt 5 de staten-ge-
neraal werden meer en meer 
op den achtergrond gesteld; de 
koloniën van hun toezigt uit
gesloten; er werd eene geheim
zinnige finantieele instelling tot 
stand gebragt, die 's lands be
grooting tot eene soort van 
raadsel maakte, de regterlijke 
magt door conflicten-besluiten 
verkleind; eene staathuishou
ding op veel te breede schaal 
aangelegd enz. Of hierin de vorst 
voorgegaan zij, dan of hij ver
keerden raad hebbe gevolgd, 
dit moeten latere tijden uitma
ken. Maar zeker heeft hij ge
faald, of door zich zelven, of 
door anderen, en daarvoor eonen 
bitteren beker moeten ledigen. 
De voornaamste grond echter, 
waardoor de regering van WIL-
UEM I, zich de harten, voor
namelijk der Belgen, vervreem
de, lag in de inmenging van 
den Staat in godsdienstige aan
gelegenheden. Reeds bij de 
aanneming en invoering der voor 
de Noordelijke provinciën ont
worpen, doch voor het vereenigde 
koningrijk gewijzigde grondwet, 
hadden de bepalingen omtrent 
de godsdienst en het onderwijs, 
bij de Belgen sterke tegenkan
ting ondervonden, en het daar
uit ontstaan misnoegen vermeer
derde niet weinig toen de prins 
BE BROGUE , bisschop van Gend 
(zie BROGUE), wegens zijn verzet 

tegen de verderfelijko toepassin
gen , dio uit genoemde grondwet, 
tegen de Catholijke Kerk gemaakt 
konden worden, den 8 Novem
ber 1817 tot ballingschap werd 
veroordeeld. Later echter deden 
besluiten, waardoor de Belgen 
hunne gebruikebj'ke taal en ze
den , en met hen de Catholijken 
van« het geheele rijk, hunne 
godsdienst meenden ondermijnd 
te zien, voornamelijk door de 
aaneensluiting der verschillende 
partijen, de smeulende vonk 
van. misnoegen en ontevreden
heid ontglimmen: tot deze be
sluiten behoorden voornamelijk, 
de beide van 14 Junij 1825; 
bij het eerste werd bepaald, dat 
» alle Latijnsche scholen, col-
legiën of atheneën, welke niet 
bij vroegero" besluiten geautori
seerd, of door het departement 
van binnenlandsche zaken, voor 
den 1 September erkend moglen 
zijn, gesloten moesten worden," 
dit besluit vernietigde al de kleine 
seminariën, in welke de kwee-
kelingen voor den priesterstand, 
onderwezen en opgeleid werden, 
fiet tweede besluit verordende 
j) de daarstelling van een PM-
losopMsch collegie, hetwelk door 
alle jongelingen van de' Catho-
lijke godsdienst, die zich tot 
de priesterlijke bediening bestem
den, bezocht moest worden.' 
De bekommering, de, ontevreden
heid en het gemor over deze 
besluiten, die zich allerwegen 
lucht gaven, deden de regering 
er op bedacht zijn, om door 
de bevordering van andere be
langen dan dio het zoo grievend 
gekwetst had, de gemoederen 
zoo veel mogelijk te bevredigen 
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en tot bedaren te brengen. Geen 
maatregel ,was hiertoe meer en 
beter in staat, dan het concor
daat of de overeenkomst, den 
18 Junij 1827 te Rome, tus-
schen gevolmagtigdon van Z. BI. 
den koning der Nederlanden, 
en van Z. EL Paus LEO XII ge
sloten. Bij deze overeenkomst, 
werd onder anderen ook bepaald, 
dat het bezoeken van het colle
gium phüosophicuin, voor de jon-
,gelingen, die zich tot de dienst 
des altaars voorbereidden voort-. 
aan niet meer verpligtend zoude • 
zijn; behalve de vijf beslaande 
bisdommen, to weten die van 
iïlcclielen, Luih, Namen, Door
nik oh- eend, zouden er nog 
drie,nieuwe worden opgerigt, 
namelijk die, van Amsterdam, 
's Ilcrlogcnbosch en Brugge. 
Groot en algemeen was de geest
drift en vreugde der catholijke 
bevolking van Nederland, bij 
het bekend worden der geslotene 
overeenkomst; doch dezelve ver
slapte, vooral in België, al zeer 
spoedig, toen men de traagheid 
des bestuurs ontwaarde, in het 

- ten uitvoer leggen des concor-
daats. De opgewondenheid der 
geesten werd hoe langer zoo 
grooter, en in het begin van 
1829 vereenigde zich door het 
•geheele rijk, doch voornamelijk 
in België, eeno onnoemelijke 
menigte onafhankelijke burgers, 
om naar aanleiding der artikels 
151 en 161 (na de wijziging 
van 1840, Art 15Ö) der grond
wet aan de kamers verzoekschrif
ten of zoogenaamde petitièn 
"Hozenden, tegen de beperking 
der vrijheid van onderwijs, de 
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belasting des gemaals, de af
schaffing der gezworenen, het 
provisionele der goregtelijko in
stellingen , het gedwongen ge
bruik der Nederduitsche taal 
in België, en de beperking van 
de vrijheid der drukpers. Het 
getal der onderteekenaars beliep 
duizenden; doch onder dezelve 
waren er vele die men had doen 
vragen, hetgene wat zij niet 
kenden.. Ofschoon dit legio van 
petitiön in de tweede kamer der 
staten-generaal weerklank vond, 
en deze den '5 Blaart 1829 be
sloot dat er dienaangaande eene 
regtstreekscho mededeeling aan 
het bestuur zou worden gedaan, 
weigerde echter de eerste kamer 
hare toestemming tot deze me
dedeeling ; intusschen was het 
uitwerksel door het besluit der 
volks-vertegenwoordigers te weeg 
gebragt, juist geschikt, om de 
gemoederen al meer en. meer 
op te winden, en om nieuwe 
pogingen tot herstel'der zooge^ 

' naamde grieven in het werk te 
stellen j het petitionneren had 
daarenboven eene vereeniging 

I tusschen de ca tholijken en libera
len te weeg gebragt. DE POTTER 
en TietEMANs, de raddraaijers der, 
laatsten, en BAUTELS redacteur 
en BS NEVE, drukker van het 
dagblad h Catholique, een der 
voornaamste organen der catho
lijke partij, van zamenzwering 
beschuldigd, werden door de 
regtbank van Brussel tot bal
lingschap veroordeeld. Terwijl 
de gisting der gemoederen in 
België, al meer en meer veld 
won, had in Frankrijk de Julij-
omwenteling van 1830 plaats, 
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ten gevolge van welke KAKEL X, 
zich verpligt zag, zijne staten 
te ontwijken, en de hertog van 
Orleans, LODEWIJK PHILIPPUS I , 
onder dén titel van honing der 
Frmschen, den troon besteeg. 
Het was ligt te voorzien dat 
deze ernstige gebeurtenissen, ook 
haren invloed op België zouden 
uitoefenen. Den 25 'Augustus 
daaropvolgende gaf eene talrijke 
bende, na liet bijwonen in den 
Brusselschen schouwburg van 
hel zangspel la Muette de Por-
lici, daartoe de eerste aanleiding. 
Opgewonden door den revoluti-
onnairen geest, die in genoemd 
stuk doorstraalt, was plundering 
en brandstichting der huizen 
van do voornaamste ambtenaren 
en agonten des bestuurs haar 
eerste werk. Den volgenden 
dag vormde zich eene gewapende 
burgermagl; de belasting op 
hot gemaal werd geheel afge
schaft, en do Brabandsche vlag 
wapperde weldra van het stad
huis; spoedig volgde bijna geheel 
ïielgië het voorbeeld der hoofd
stad , en plantto den standaard 
des afvals. Van wege koning 
"WILLEM, werden er onverwijld 
maatregelen genomen, om zoo 
mogelijk den opstand nog in 
«ïcfczólfs geboorte te smoren: er 
werden oogcnblikkelijk troepen 
naar do Zuidelijke provinciën 
gezonden, en de stalen-generaal' 
tegen den 13 September te 
's Gravenhagc buitengewoon be
roemen. Nadat 's konings beide 
zonen, aan het hoofd eener 
legerbende te Vilvoorden waren 
aangekomen, besloot de prins 
van Oranje, op den 1 September, 
om zonder ecnig ander geleide 

dan de gewapende burgerwacht 
de stad Brussel binnen te ko
men. De prins dankte de in
woners voor de handhaving der 
orde, beloofde hunne wenschen 
voor den troon van zijnen va
der te brengen, en voorname
lijk , om uit al zijn vermogen, 
de adminïstrativo scheiding van 
België en Holland, welke men 
toenmaals als het eenigo red
middel tot herstel der goode 
orde beschouwde, te helpen 
bevorderen. Den 23 derzclfde 
maand verscheen prins FREDË-
BIK met 10,000 man voor Brus
sel, en trok met dezelve de 
stad door 4 verschillende poor
ten binnen; dan de in dezelve 
in gereedheid gebragte moord
dadige verdedigingsmiddelen, en 
de overtuiging dat er op do bur
gerij niet te rekenen was, deden 
den prins in don nacht van den 
26 op den 27 het bevel geven 

• de slad weder te ontruimen. 
Do opstand greep al. .verder en 
verder rondom zich henen: er 
vormde zich te Brussel een pro
visioneel Belgisch bestuur, waar
aan zich bijna het geheele land 

.onderwierp, en welks eerste zorg 
'was, » de onafhankelijkheid van 
België te verklaren, eene gere
gelde burgermagt te organiseren, 
alle openbare akten, niet meer 
in naam des konings, maar in 
dien der provisionele regering 
uittegeven,,en het rogt in der-

zelver naam to bedienen." Ge" 
wigtige stappen.voorwaar, om 
den band onherstelbaar te ver-
scheuron, die de beide groote 
deelen des rijks met elkander 
verecnigd hield. Gemeld provi
sioneel bestuur beriep jntus5cw.cn 
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. een nationaal congres, dat op 
den 24 November 1830, dover-
vallenverklaring ten eeuwigen 
dage, van liet stamhuis van 
Oranje, van de souvereiniteit 
over België uitsprak, en nadat 
de nieuwe Staat, op den 4 Junij 
in prins LEOPOLD van Saksen 
Coburg, eenen eigen koning had 
bekomen", besloot koning WIL
LEM I, om de eer der Hollandsche 
natie met het zwaard in de hand 
te wreken. De prins van Oranje 
werd te dien einde tot opper
bevelhebber over al de troepen 
benoemd. Den 2 Augustus 1831 
had de eerste beweging van het 
Hollandsche leger plaats, en na 
gedurige voorwaartsche bewe
gingen, en behaalde voordeden, 
bevond het zich den 12 der
zelfde maand reeds onder de 
wallen van 'Lemen, welke stad 
het den 13 zegevierend binnen 
trok. Dan reeds den volgenden 
dag, kwam een talrijk Fransen 
leger, door den maarschalk GE
KARD aangevoerd, den Hollanders, 
de • vrucht hunner zegepraal 
ontwringen, daar zij, volgens 
gemaakte schikkingen tusschen 
den koning der Nederlanden en 
den koning der Franschen, naar 
de grenzen van Oud-Nederland 
moesten terugtrekken; deze 
veldtogt is in de geschiedenis, 
onderden naam van tiendaagsche 
bekend. Daar koning WILLEM 
zich alzoo buiten staat of regt 
zag, om,do Belgen met geweld 
te beteugelen, wendde hij zich 
tot zijne bondgenooten van 1815, 
die het koningrijk hadden daar-
gesteld, hetwelk thans feitelijk 
verbroken daar lag; dien stap 

in de uren des nijpenden ge-
vaars gedaan, moest de vorst 
zwaar bezuren, want niet alleen 
dat de Belgische omwenteling 
bepaaldelijk door twee groote 
mogendheden in bescherming 
werd genomen, maar de andere 
drie — welke met deze den 
Europeschen oppermagtigen vijf-
raad vormden — en waarop 
WILLEM zijne hoop had geves
tigd, lieten het bij woorden 
blijven, en bevorderden alzoo 
eenen stand van zaken, diena-
deelig alleen voor Nederland 
werd. De koning had gemeend 
niet te mogen treden, in de 
24 artikelen van scheiding door 
genoemden vijfraad aangeboden. 
Het kwam echter in Mei 1833. 
tot eenen wapenstilstand, en 
van nu begon het, de beste 
sappen van Nederland,, verte
rend status-quo. De krachten 
des volks kwijnden zigtbaar weg;-
want om dien staatkundigen 
tusschenstand, tusschen oorlog 
en vrede voltehouden, werden 
er groote geldelijke offers ver-
èischt, moesten schulden op 
schulden gehoopt worden, wier 
renten den Staat meer en meer 
drukten; terwijl men.daarente
gen van de Belgische zijde, in 
de rente-betaling des gemeen-
schappelijken koningrijks ver
stoken bleef. Toen het daarenbo
ven bleek, dat het Nederlandsen 
bestuur zich aan de 24 artikelen 
niet wilde onderwerpen, beslo
ten Franhijk en Engeland, in 
October 1832, om dwangmidde
len tegen Noord-Nederland aan-
töwondcn. Op de Wederlandschc 
schepen die in Franschc en 

2 
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Engelsche havens lagen werd 
onverhoeds een embargo gelegd, 
terwijl andere in zeo aangehou
den en opgebragt werden. — 
Tevens werd de nog in het bezit 
der Hollanders zijnde citadel van 

„Antwerpen door een Fransch 
leger berend en veroverd. De 
buitenlander was ijverig in de 
weer om de weigering'van ko
ning WILLEM tot aanneming der 
24 artikelen, aan stijfhoofdig
heid toeteschrijven; langen tijd 
beschouwde men dezelve in Ne
derland als eeno edele volhar
ding; doch naarmate de uit-
zigten op ondersteuning der 
bondgenooten verdwenen, de 
rentelast verzwaarde, de onver
wachte hulpbronnen der over-
zeescho bezittingen tot eeno 
ijdele werkeloosheid moesten aan
gewend worden, de behoef te aan 
inwendige regeling van zaken 
zich hoe langer zoo meer deed 
gevoelen, naar die zelfde mate 
v/on do meening ook in Neder
land veld, dat langer volhouden 
verkeerd was, dat men, ondanks 
zich-zclven, voor de overmagt 
der gebeurtenissen moest zwich
ten, dat dit geono schande, 
maar het waarachtige belang des 
lands was. In Maart 1838 trad 
koning WILLEM eindelijk tot de 
24 artikelen toe. Hot duurde 
echter nog oen jaar, eer zulks 
wezonlijfc vruchtdragend was, 
daar do Belgen zich nu tegen 
dezelfde artikelen verzettedon, 
welke zij vroeger als hun plecht
anker hadden ingeroepen; hot 
gevolg hiervan was een nieuw-
gcldelijk nadeel voor Nederland. 
Na (lat ficlgië alzoo definitief 
zijn onafhankelijk bestaan had 

bekomen, bepaalde zich de zorg 
van koning WILLEM enkel tot 
de Noord-Nederlanders; dan vele 
omstandigheden werkten zarnen, 
om den grijzen vorst de laatste 
jaren zijner regering drukkend 
te maken: in October 1837ver
loor hij zijne .om hare stille 
deugden hooggeëerde # gemalin 
WanELMiNA; daarbij kwelde hem 
de vrees, dat de staats-hervor: 
ming die nu "moest plaats heb
ben , verder zou gaan, dan hij 
naar zijne inzigtcn wenschte, 
daarenboven verkeerde hij in 
eenen maalstroom van bc- en 
veroordeelingen, die den wie
rook, den uitsl uitenden lofgalm 
van vroegere dagen hadden ver
vangen; na de zoogenaamde 
grondwets-herziening in 1840 be
vroedde hij dan ook, dat er 
«jeugdiger krachten, minder 
gedrukt door do vroegere her
inneringen," noodig waren, om 
Nederland te regereh. Onder 
dezen indruk kwam WILLEM l, 
tot het merkwaardige besluit, 
om de teugels van het bewind 
nederteleggen. Het was den 7 
October 1840, dat die belang
rijke daad. op het Loo werd 
voltrokken. » Na al de gebeur
tenissen van de jongste jaren/ 
zegt de aftredende vorst in zijne 
proclamatie by die gelegenheid 
uitgevaardigd, » bij den invloed, 
welken groote en onophoudelijke 
zorgen en verdriet op Z. Ju-
hadden uitgeoefend, achtte de
zelve het, na ernstige overden
king thans de geschiktste oogen-
blik, om gevolg te geven aan 
het sedert lang bij hem bestaan 
hebbende voornomen, om do 
overige levensdagen, welke God 
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hem gunnen mogt, in rust,on 
bevrijd van de zorgen der rege
ring door te brengen." De af
stand geschiedde ten behoeve 
van 'skonings oudsten zoon,, 
den kroonprins WILLEM FREDE- ' 
itiK GEORGELODEWIJK, die onder 
den naam van WILLEM II on
middellijk het bestuur aanvaard
de, terwijl de aftredende vorst 
den eenvöudigen titel van Graaf 
van Nassau aannam. Deze leefde 
nu, bij afwisseling, in het vader
land , vooral op hot lustslot het 
Loo of in Pruissen,'.'hetzij, te 
Berlijn,, of op zijne goederen in 
Silesië. Op den 16 Februarij 
1841, ging hij een tweede hu
welijk aan met de gravin HEN-
IUETTE D'OULTREMONT , een hu-
welijk, waartegen in het jaar te 
voren, toen de vorst don konink
lijken zetel nog bekleedde, in 
Nederland eeno hevige weder
streving werd opgemerkt, en, 
waartegen, naardien de gravin 
de catholijko godsdienst beleed, 
vooral de protestantsche preclir 
kanten ijverden, doch hetwelk 
thans, nu Iüj in het bijzondere 
leven was teruggetreden,, aan 
niemand billijke aanmerking ont
lokte, ofschoon do gemoedelijke 
catholijk nimmer een gemengd 
huwelijk zal goedkeuren. Na 
iff het voorjaar 1842 met eene 
hevige ziekte te hebben gewor
steld, die hem aan den rand 
des grafs bragt, herstelde de 
graaf weder zoodanig, dat hij 
eeno volmaakte gezondheid ge
noot , toen hij op den 12 De
cember 1843 te Berlijn plotse
ling door eeno hevige beroerte 
werd. getroffen, dio eensklaps 

een einde aan zijn loven maakte. 
Zijn lijk, to land naar Hamburg 
vervoerd, werd aldaar door het 
te dien einde afgezonden sloom-
jagt de Leeuw opgenomen, en 
naar Nederland overgebragt, 
alwaar het met alle aan zijnen 
rang verschuldigde plegtigheden, 
in het familie-graf, in de nieuwe 
kerk te Delft is bijgezet. — 
Grootsch was do rol, tot welker 
uitvoering WILLEM I geroepen 
werd. Jammerlijk is het te moe
ten zeggen dat zij grootendeqls 
mislukt is. Niets was onge
lukkiger voor WILLEM I , dan 
met menschen to doen te heb
ben woeker dan was; menschen 
in bekwaamheid, werkzaamheid 
en ijver verre beneden hem.: 

Hadden zijne ministors hunne 
roeping begrepen, zelfstandig
heid getoond; had vooral geene 
partijdige, slaafsche vertegen
woordiging hare verpligtingen 
miskend, do koning zou zijne 
partij gekozen hebben, en hoe
danigheden, welke nu lot on
geluk van het land gestrekt 
hebben, zouden hot tot nut 
hebben kunnen wezen. Aan 
die staatslieden, aan die ver
tegenwoordigers meer dan aan 
den overleden vorst, zïjn's volks 
ongelukken te wijten (1848). 
Eens zal do geschiedenis streng 
geregt over hen houden. 

WILLEM of WILLIAM I , de Ver
overaar, ook wel de Bastaard bij
genaamd , koning van Engeland, 
de eenige, maar natuurlijke zoon 
van ROBERT den Duivel of den 
Voortreffelijke {Ie Magnifiquc), 
hertog van Normandijë, en van 
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een burgermeisje van Falaise, 
HARLOTTE genaamd, wier ouders 
bontwerkers waren, werd in 
die stad, in 1027 geboren. Na
dat zijn vader, alvorens te over
lijden, hem tot erfgenaam al 
zijner Staten had benoemd, volg
de hij hem in 1035 op. Hij 
regeerde in Normandijë', na zijn 
erfdeel aan z'yne oomen en va
derlijke bloedverwanten betwist 
te hebben, toen de H. EDUAR» 
(III, de Belijder of de Zacht
moedige), koningvan Engeland 
die door zijne moeder EMMA, 
klein-zoon van RICIIAUD zander 
Vrees, en alzoo volle neef van 
WILLEM was, dezen tot den 
troon van Engeland beriep, 
hetzij, volgens eenige geschied
schrijvers door zijn testament, 
oj door hem mondelijks, ten 
nadeele van EDGARD ATHEMNG 
zijn neef j die nog slechts een 
kind was, als zijnen opvolger 
aanteduiden. Kadat "WILLEM, 
eene aanzienlijke vloot uitgerust, 
en een talrijk leger verzameld 
had, ging hij don 80 September 
1066 naar Engeland onder zeil. 
De Engelschen hadden do .kroon 
opgedragen aan HAF.ALD of HA-
ÏIOLB, den grootsten heer van 
liet land, die aan WILLEM'hot 
hoofd bood. De slag van Sas-
tings, dien zij eikanderen den 
14 October daaropvolgende le
verden en die bijna 12 uren 
duurde, besliste over het lot 
der beide mededingers. HATIALD 
sneuvelde in denzelven met zijne 
beide broeders en vijftig duizend 
Engelschen. EDGARD AraEUNG 
werd daarop tot koning uitge
roepen j maar daar'deze jonge 
p m s , de genoegens van het 

privaat-leven boven eene kroon 
vorkoos, dio hij op de punt 
des degens had moeten verde
digen, zoo kwam hij zich aan 
WILLEM onderwerpen, die hem 
een eervol bestaan vezekerde en 
hem met weldaden overlaadde. 
De overwinnaar werd daarop te 
Londen plegtiglijk gekroond, en 
nam den bijnaam aan van Ver
overaar. WILLEM toonde dade
lijk'dat hij even zoowel wist 
te regeren, als hij had weten 
te strijden, hij vaardigde ver
scheiden zeer wijze wetten uit, 
en. maakte zich 'bij zijne nieuwe 
onderdanen bemind, die daaren
boven door zijnen militairen 
glans verblind werden. Maar 
ïn het vervolg was hij verpligt 
naar Nomandijë terugtekeeren 
en het bestuur van Engeland 
aan regenten toetevertrouwen; 
deze maakten misbruik van hun 
gezag, hetwelk een aantal mui
terijen te weeg bragt. WILLEM 
keerde alstoen tot zijn waar ka
rakter terug, en dacht dat do 
gestrengheid het eenige middel 
was, om de muitelingen te be-
teugeion. Hij vernietigde alzoo 
de voorregten der Angel-Saksers; 
eigende zich hunne goederen 
toe of voor zich zelven of voor 
degene die mot hem overwonnen 
hadden j hij gaf hun niet alleen 
andere wetten, maar zelfs eeno 
andere taal. Hij beval dat men 
in het Nbrmandisch zoude plei
ten, en van dien tijd af tot op 
EDUARB I II , werden allo akten 
in die taal geschreven. Zij was 
eeno onbeschaafde landtaal, die 
bij dogene, welke men in En-
geland sprak niets vooruit had. 
l e n beweert dat hij de over-
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wonnen natie niet alleen met 
hardheid behandeldo, maar dat 
hij daarenboven nog gewelddadige 
eigenzinnigheden had. Door zij-

- nen hartstogt voor de jagt ver
voerd, verwoestte hij in eenen 
omtrek van 30 mijlen zes- en 
twintig dorpen en even zoo 
véle parochie-kerken, ten einde 
er een perk van te maken, en 
er wilde dieren in op te sluiten. 
De inwoners van Northumber-
land, ondersteund door do De
nen, en door MALCOLM, koning 
van Schotland, aan het muiten 
geslagen zijnde, zoo kocht WIL
LEM , door zijne geschenken den 
Deenschen generaal om; en daar 
do hoofden der opstandelingen 
zich op de valscho beloften van 
WILLEM verlieten, onderwierpen 
zij zich ;• maar do koning ver
gaf hun hunnen opstand niet, 
hij vervolgde alles te vuur en 
te zwaard, en Norlhumberlancl 

, werd eeno uitgestrekte woestenij. 
„ Indien echter de treurige roem der 

wapens, den roem eener natie 
kan uitmaken, dan was WIL
LEM de roem van Engeland. Er 
werden óp verscheiden plaatsen 
versterkte kaslcelcn gebouwd; 
de op zijn bevel begonnen toren 
{Totocr) van. honden, werd in 
1073 len einde gebragt, on in 
alle oorlogen, welke hij onder
nam, was hij bijna altijd zege
vierend. HOESM zijn oudste 
zoon, aan wien hij beloofd had 
hem bij zijn loven het hertog
dom Narmandijë to geven, sloeg, 
daar hij hetzelve niet kon be
komen, aan het muilen. WIL
LEM kwam hom te Garberoy 
belegeren; ia conon uitval; be

streed de zoon zijnen vader, zon
der hem to kennen, en kwetsle 
hem. Bij' den kreet dien WIL-
LEH uitboezemdo, erkende Ro-
BERT hem, wierp zich voor 
zijne voeten neder, terwijl hij 
hem om vergeving smeekte. 
Blaar de vergramde WILLEM ver
vloekte hem, en het duurde 
verscheiden jaren alvorens hij 
hem wilde toestaan weder aan 
het hof te verschijnen, ofschoon 
HOBERÏ zich sedert dien oogen-
b}ik, onderdanig' en berouw-
hebbend gedragen had. WILLEM, 
sukkelend geworden zijnde, ver
liet Engeland, om in Norman-
dijë op zijne 'gezondheid to 
gaan leven. Hij bevond.zich 
•Ie Rouanen, en trachtte zich 
door geneesmiddelen en oefening 
van do zwaarlijvigheid te ont
doen, die hem hinderlijk was. 
Toen hij vernam dat PHILIPPOS I , 
koning van Frankrijk, gevraagd 
had, wanneer hij uit zijn kraam
bed zoude hersteld zijn, liet 
-de Hormandiö'r hem antwoor
den, » dat zulks niet lang meer 
zoude duren, on dat hij hem 
op den dag van zijn herstel een 
bezoek zoude komen geyen, 
met tien-duizend kmsen, bij 
wijze van kaarsen." In de daad, 
zoödra hij in staat was te paard 
te stijgen, verwoestte hij het 
Fransclie 'V&sin, en verbrandde 
Manies; op deze wijze wreekte 
hij, eenc kwade scherts door 
barbaarscho handelingen. Ilij 
drong zelfs lol .Parijs door, 
terwijl hij langs zijnen weg alles 
verwoestte; maar terwijl hij bij 
Manies te paard over eenc sloot 
wilde springen, stiet bij met 

• 
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den buik- zoo hcviglijk tegen 
den knop van zijn zadel, dat 
de pijn, welke hem zulks ver
oorzaakte, hem de koorts be
rokkende. Hij werd eerst naar 
Iiouanen, en vervolgens naar 
het kasteel van Bermentruville 
vervoerd, alwaar hij den 9 Sep
tember 1087 overleed, na Nor-
mandijë, 'bijna 52 jaren, en 
Engeland, 21. jaren; te hebben 
bezeten; beschouwd dis een 
groot veldheer, een góéde staat
kundige, een wakkere koning, 
maar al te gestreng en somtijds 
wreed. Ofschoon hij veel ijver 
voor de godsdienst bezat, en een 
aantal kloosters stichtte, ontzag 
hij échter in zijne .woede, het 
gewijde noch het ongewijde. 
Hij; liet na, bij MATÜILBA, doch
ter des graven van Vlaanderen, 
drie zonen: ROBERT, die de oudste 
was, bekwam het hertogdom 
Normandijë met Maine; 'aan 
WILLEM viel Engeland ten deel, 
en HENDRIK, de jongste, erfde 
zijne schatten met eene aan
zienlijke jaarwedde. WILLEM I 
had niet zoodra de oogen geslo
ten, óf al de heeren van zijn hof 
verdwenen. Zijne officieren wa
ren enkel op de plundering van 
zijn paleis bedacht. • WILLEM , 
aartsbisschop van Róuanen, en 
HËBLUIN DE CONTÉVILLE waren 
do eenigen, die zich met de 
zorg zijner begraving bezighiel
den- Zijn lijk werd naar Caen 
vervoerd, en in de kerk van 
het door hem gestichte klooster 
van den H. STEMIANUS begraven 
(zie ASSELIN, burger van Caen). 
Men vindt zeer belangrijke bij
zonderheden van dezen verovc- it 
raar in de Ilktoriw Normanorum \ 

scriptores antiqui, door ANDREAS 
DUCHESNE, en in zijno Geschie
denis, door den-abbé PREVOST.I 

WILLEM of WILLIAM II de 
Rosse, zoon van den voorgaande, 
en, even als hij, hardvochtig en 
trotsch , werd door zijn' vader 
bestemd, om in Engeland te 
regeren, ten einde eenen wan
kelenden troon te bevestigen, 
die de gematigdheid' en zacht-
moedigheid zouden omverge
worpen hebben. Hij werd in 
1087, 17 dagen na den dood 
zijns vaders, gekroond. Bij het 
aanvaarden van den schepter, 
deed hij schoone beloften, waar
van hij er geene hield. De 
godsdienst, die zoo gelukkiglijk 
de meest woeste zeden verzacht, 
was voor hem, slechts eene 
hersenschim. Hij vervolgde de 
wereldlijke 'en geordende geeste
lijkheid,- verbande den beroem
den LANFRANC, aartsbisschop van 
Kantelberg, wijl deze prelaat 
hem- vermaningen had durven 
doen; zijn opvolger AWSELMÜS 
behandelde hij niet beter. De 
voorspoed, die zijne krijgsver-
rigtingen bekroonde, stelde hem 
in staat om het- juk der Engel-
schen te verzwaren. Hij overwon 
BÏALCOLM , koning van Schot
land, en doodde hem met zijnen 
zoon EDUARD,, hij stak naar 
Frankrijk over, om het kasteel 
van Mans te hulp te snellen, 
dat door den graaf LA FLÈCHE 
belegerd word, en nam dien 
prins in 1099 gevangen. Ter
wijl WILLEM in het volgende 
jaar, in een woud in Normem' 
# « ter jagt toog, werd hij 
door ccuen pijl gekwetst, zon-
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tier opzet door WOUTER TIREI, 
een' zijner hovelingen, afgescho-

• ten. Hij overleed aan die wond 
in 1100, als een dwingeland, 
en wel als een baatzuchtige 
dwingeland, gehaat. Hij was niet 
gehuwd geweest. 

WILLEM of WILLIAM III , 
koning van Engeland. — Zie 
WILLEM I II , stadhouder der 
Verëenigde Provinciën. 

f WILLEM of WILLÏAM IV, 
de populairste koning van Groot-
Brittannië en Ierland, van het 
tegenwoordige tijdperk, was de 
derde zoon en het vierde der 
vijftien kinderen van GEORGE 
III, en werd den 21 Augustus 
1765geboren $ voor het zeewe-
zen bestemd, leerde hij sedert 
1778 de praktische dienst van 
Blidshipman of onderstuurman, 
geheel en al op den gewonen 
voet. Onder den admiraal ROD-
NEY, was hij bij eenen zeestrijd 
met de Spanjaards tegenwoordig. 
In 1786 werd hij tot kapitein 

- van den Pegasus bevorderd, en 
in 1790 tot vice-admiraal ver
heven. Reeds was hij in 1789 
tot pair des rijks, tot hertog 
van Glarence' en 'St. Andreio 
verheven. • Van den tijd, dat 
hij tot vice-admiraal was opge
klommen, werd de hertog niet 
meer in werkelijke dienst ge
steld. Hij verlangde zulks vu-
riglijk, eu inzonderheid om in 
den langdurigen om wen telings
oorlog als vlootvoogd tegen do 
Franschen te strijden; doch ver
schillende omstandigheden lagen 
hiertegon in den weg. In 1811 

werd hij admiraal van do vloot,* 
in plaats van wijlen sir P. PAK
KER, en' in die hoedanigheid ' 
heesch hij in 1814 zijne vlag 
voor de laatste maal, ten einde 
LODEWIJK XVIII, naar Calais 
over te voeren, toen die vorst 
als koning naar Frankrijk werd. 
teruggeroepen. Eene 'omtrent 
.het jaar 1790 met de tooneel-
speelöter DORA JORDAN, uit Ier
land , aangeknoopte betrekking 
maakte hem vader, van tien 
kinderen. Hij 'scheidde echter 
van haar in 1811 > zoo als men 
wil op aandrang zijner moe
der. Ofschoon miss JORDAN een 
jaargeld was toegelegd, betrad* 
zij toch het tooneel weder, 
móest, wegens eenen borgtogt, 
de vlugt naar Frankrijk nemen, 
en overleed in 1815, te St. Cloitd, 
ia behoeftige omstandigheden. 
Ben 11 Julij 1818, trad de 
hertog van Glarence ia den echt, 
met de prinses ADELAÏDE , doch
ter des hertogs van Saksen-
Meiningen. De dood van den 
hertog van York maakte in 
1827 den hertog van Glarence 
tot naasten .erfgenaam des En
gelsehen troons, en zijne benoe • 
ming in dat jaar tot groot-Admi
raal van Engeland, stolde hem 
in de gelegenheid, om door 
zijne kennis van zaken, zijne, 
regtschapenheid en 'innemende 
bescheidenheid, de liefde dei' 
zeelieden en des volks in eenen 
hoogen graad te winnen. Reeds 
in 1828, evenwel, legde, hij 
die hooge betrekking weder ne
der, welko stap in don tijd aan 
een verschil van gevoelen over 
hooge staatsbelangen met den 

5 • 
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tocnmaligen ministor WELLINO 
TON werd toegeschreven. In 
1829, had hij eenen genoegzaam 
heslissenden invloed op het zoo 
hevig bestreden krachtig ver
dedigde vraagstuk der gelijli K> 
stelling van de catholijken. Door 
alle partijen werd met gespannen 
verwachting uitgezien, welke 
gedragslijn de vermoedelijke 
troonopvolger, ten aanzien van 
dit vraagstuk zou in acht nemen. 
Hij verklaarde zich op eene na
drukkelijke wijze'voor hetzelve, 
Dadelijk na zijne troonbestijging, 
den 26 Junij,l830, merkte men 
het groot verschil in gewoonten 
en neigingen, tusschen hem en 
zijnen voorganger GEORGE IV 
op, en voorspelden de liberalen 
of hervormings-gezinden zich 
veel van den nieuwen vorst; 
het streelde daarenboven eene 
zeevarende natie eenen zeeman 
als koning te begroeten, en gaar
ne gaf men hem den naam van 
King-Sailor. Al spoedig na zijne 
komst tot den troon, bragt'do 
ïransche omwenteling (Julij 
1830) eenen schok in het staats
stelsel te weeg, on kantte zich 
het volk zoo zeer tegen de 
laatste ministers van do vorige 
regering, met den hertog van 
WELLINGTON aan het hoofd, dat 
deze moesten aftreden en plaats 
maken voor lord GREV. Het is 
hekend, hoe deze don hervor-
mingsmaatrógel doordreef, en 
hoe vervolgens do regering van 
WILLEM IV, steeds gekenmerkt 
is, door do worsteling tusschen 
twee aanzienlijke staatspartijen, 
over de gevolgen van genoem
den maatregel. Daar do koning 
in bekte partijen zoo veel mo

gelijk hel evenwigt trachtte Ie 
behouden, zoo was de beoor-
dceling van zijne staatkunde 
gedurende zijn leven zeer uit-
eenloopendo. Na zijn' dood ech
ter, die den 20 Junij 1837 
voorviel, stemden allo partijen 
overeen in dën lof des konings. 
Men roemde zijne' gematigde 
denkwijze, zijne stille huisselijk-
heid, en, al mogt men hem ook 
geehe buitengewoon schitterende 
hoedanigheden toekennen, nie
mand deed te kort, aan zijne 
onafgebrokens belangstelling in 
's lands aangelegenheden, aan 
zijnen onvermoeiden ijver, in de 
behartiging der staatszaken, aan 
zijne gevatheid om de omstan
digheden in aanmerking te ne
men, aam zijne beroidvaardig-
heid om eigen gevoelens opteof-
feren, tegen betere voorstelling, 
aan zijne weldadige gezindheid, 
en aan zijne grondige weten
schappelijke kennis van alles 
wat tot do marine behoort. Als 
een bewijs van zijne kalmte in 
zijne laatste ziokte, en hoc hem 
de roem van Engeland op zyn 
sterfbed nog ter harte' ging, 
verhaalt men dat de vorst, 
acht a tien dagen voor zijn 
overlijden, half schertsende zij-* 
nen lijfarts aldus aansprak: 
» Doctor, ik voel dat ik ga 
sterven, doch het zou mij ge
noegen doen, indien ik nog 
een' verjaardag van den slag 
van Watcrloo mogt boleven. Be> 

proef of gij mij nog niet tot 
dien dag kunt kalefateren?' Het 
schijnt dat WILLEM IV zijne 
'berekening juist had gemaakt, 
twee dag«m na genoemden ver-
jaardog was hij niet meer.' 
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WILLEM, koning van Schot
land, opvolger van MALCOLM 
IV, in 1165, was de erfgenaam 
van zijne liefde voor de gods
dienst. Nadat HENDRIK II , ko
ning van Engeland, hem in 
1174 had gevangen genomen, 
hield hij hem langen tijd opge
sloten in den' toren van Falaise, 
in Normandijë. Nadat deze vorst 
zijne vrijheid had terug beko
men, herstelde hij zijn1 koning
rijk in de onafhankelijkheid en 
regeerde met even zoo veel ge
luk als roem. ' Zijne grootheid 
van ziel in den tegenspoed even
aarde zijne gematigdheid in den 
voorspoed. Deze gemoedsge
steldheid was een gevolg zijner 
opregle godsvrucht. Deze vorst 
overleed te Sterling in 1214. 
Dij was het, die onder de aan
roeping der H. Maagd, de abdij 
van Lendorik, die van Aberbro-
thock, van de cistersienser-ordej 
ter eere van den H. THQMAS van 
Kantelberg, stichtte, welken hei
lige hij in zijne jeugd had lee-
ren kennen. Hij herstelde de. 
stad Pcrth, die door eene over
strooming bijna geheel verwoest 
was, en stichtte gezamenlijk met 
zijne nloeder Xnlïaddmgton, een 
kloostervancistersienser-nonnen. 

WILLEM, van 1119 tot 1135, 
abt van Saini-Thierry, bij Reims, 
werd, op het einde der elfde eeuw, 
uit eene adellijke familie gebo
ren. Hij stond in naauwe vriend
schapsbetrekking met den heili
gen BERNARBÜS. Hij legde zijne 
abtelijke waardigheid neder, om 
zijne overige levensdagen gerus-
tolijk, en lieiliglijk doortekon-
gan, in het Gistcrsiensqr-kloostor 

van Signi, waarin hij in "1140 
overleed. De H. BERNARWS deed 
blijken hoeveel belang hij in 
zijne leer stelde, door hem zijne 
Verhandeling over de genade en 
den vrijen wil optedragon, en 
dit geschrift aan zijne beoordee
ling te onderwerpen. De voor
naamste werken van dezen re
ligieus zijn: 1.° Overwegingen, 
opgenomen in de Bibliotheek der 
Kerkvaders, Lyon, 1677, 22.e 
dl. j — 2.° De natura et digni-
tate amoris, ih.de laatste uit
gaven van den H. BERNAUDUS; 

— S.° Aanteeheningen op het 
Hooglied, voorkomende in de 
Bibliotheek van üteawc, 4.e dl.; 
— 4.» het eerste boek van het 
Leven van den H. BERNARDUS, 
te vinden bij SuRios'in de Acta 
Sanctorum, op den 20 Augustus; 
—, 5.° Verscheiden wederleg-
gende en andere werken. 

•WILLEM van Tyrus, aartsbis
schop dier stad , was, volgens 
Vossius uit Syrië, anderen ma
ken van hem een Duitscher en 
eenigen een Franschman, [Hij 
kwant de vrije kunsten in het 
Westen beoefenen, en na bij 
zijne terugkomst in zijn vader
land, het vertrouwen van .AL-
MERICEI I, koning van Jeruzalem, 
gewonnen te hebben, werd hij. 
door dien vorst, in 1167, tot 
aartsdiaken der hoofdkerk van 
Tyrus benoemd, en verkozen 
om de opvoeding te leiden van 
deszelfs zoon, die later onder 
den naam van BOUDEWJJK IV 
regeerde. Omtrent den zelfden 
tijd werd hij belast met het 
beramen van een verdrag, « i e t 

HAFTJEJ., keizer van bot Oosten, 
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en slaagde zeer wél in dozo zen
ding; met roem volbragt hij er 
verscheiden andere, werd in 
1173 totrijks-kanselier en daarna 
tot aartsbisschop van Tyrus ver
kozen]. In 1179, was. hij bij 
liet concilie-van Lateranen te
genwoordig, en stelde de han
delingen van hetzelve zamen, 
en overleed in 1184, [vergeven, 
zoo als men zegt, op last van 
HERACLIUS, patriarch van Jeru
zalem, die vruchteloos getracht 
had, om hem, even als andere 
aartsbisschoppen en bisschoppen, 
aan zijne gehoorzaamheid te on
derwerpen]. Men heeft van hem 
eene Geschiedenis der kruistog-

, ten onder dezen titel: Historia 
belli sacri a princibus cliristia-
nis in Palestina et in oriente 
gestis, in 32 boeken, beginnende 
met 1180, en eindigende met 
11S4. Zijn stijl is eenvoudig en 
natuurlijk; de schrijver is voor-

' zigtig,. oordeelkundig, zedig en. 
geleerd voor den tijd waarin hij 
schreef. Deze Geschiedenis is 
lo Bazel, in 1549, in Tol. in 
het licht gegeven. Dezelve komt 
voor in Gesta Bei per Francos 
van BONGARS. Er bestaat een 
vervolg van tol in 1275, dat 
men vindt in do AmpMssima 
collectie- vanMARTENNB. JOANNES 
HEROLD heeft er een twee'de ver
volg van vervaardigd, tot in 
1521, dat met de Geschiedenis 
gedrukt is , Bazel, 1564, in 
tol. — Men moet hom niet ver
warren mot eonen anderen WIL
LEM, bisschop van Tyrus, in 
1129 overleden, waarvan er 
Brieven bestaan aan BERNARDK, 
patriarch van Antmlm. 

WILLEM, bijgonaanid Caleu-
lus, wijl hij aan de.steonziekle 
onderhevig was,' een monnik 
van Jumiége, leefde in de 1.1.« 
eeuw, onder WILLEM den Ver
overaar, en overleed in 1090. 
Men 'heeft van hem eene Ge
schiedenis van Normandi/jë, in 
8 boeken verdeeld,, voorkomende 
in de verzameling van CAMBDEN, 
1603, en in die van DUCHESNE, 
1619, beide in fol. De stijl vaö 
dezen, schrijver is dragelijk voor 
den tijd, waarin hij leefde, 
maar het ontbreekt hem aan 
critiek, een aan bijna al de oude 
schrijvers gewoon gebrek. [Deze 
geschiedenis is door een' onge
noemde tot het jaar 1135 voort
gezet]. 

WILLEM de BrUtanjer, dus 
genoemd wijl hij uit Bretagne 
was (Armoricus of Brilo-Armo-
ricus), werd in 1165 geboren. 
Hij was kapellaan van PHIEHT-ÜS-
AUGUSTUS , dien hij op zijne 
krijgstogten vergózelde, en wiens 
achting hij verdiende. Men heeft 
van hem: ï.° eene .Geschiedenis 
in proza van dien vorst, om 
tot vervolg te dienen van die 
van deszelfs lijfarts RIGORD ge
naamd ; — 2.° een dichtstuk 
getiteld Philippide, zijnde eene 
soort van courant. Deze beide 
werken zijn nuttig voor de ge
schiedenis van zijnen tijd. Zij 
zijn te Ztükkatt, in 1657, ui 
4.t0 gedrukt, en komen mede 
voor in de Verzameling dor Ge
schiedschrijvers van Frankrijk-

WILLEM van Attxerre, in 1207 
bisschop dier stad, werd in 1220, 
op bevel van Paus HOKORIÜS *" 
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op den stoel van Parijs geplaatst, 
en overleed in 1223, na deze 
diocesen heiliglijk bestuurd te 
hebben; Hij is de schrijver van 
een werk, dat niet in het licht 
is verschenen, getiteld : Dê• of-
ficiis ecclesiasticis; maar hij is 
zulks niet, zoo als men het 
gewoonlijk meent, van een Kort 
begrip der godgeleerdheid, in 
lol. 1500, dat den naam van 
WILLEM van Auxerre draagt. 
WILLEM , de schrijver van dit 
Kort begrip, leefde gelijktijdig 
met hem, en overleed, in 1230, 
na met roem te Parijs de god
geleerdheid te hebben onderwe
zen. Hij was aartsdiaken van 
Beauvais geweest. — Er is een 
3.° WILLEM van Auxerre ge
weest, een dominikaner, in 
1294, als provinciaal zijner orde 
overleden, welke men zegt, 
evenzeer hoogleeraar te Parijs 
ie zijn geweest, en waarvan er 
zich onder de handschriften der 
Sorbonm, eenige door hem voor
gedragen Leerreden bevinden. 

WILLEM van Auvergke, ook 
wel WILLEM van Parijs ge
naamd , wijl hij bisschop dier 
stad was, bestuurde deze kerk 
wijsselijk, stichtte kloosters, 
bewerkte door zijne leerreden 
bekeeringón, deed door de be
kwaamste godgeleerden van zijn 
diocees, de meerderheid der 
beneficiën voroordeelen, en legde 
veel ijver aaji den dag, ter 
bevordering van den bloei der 
studiën, aan de universiteit di'or 
stad. Hij overleed in 1249. Het 
is aan dezen prelaat, dat do 
H.LODEWUK, koning van Frank-
f'jk, lief kruis vraagde, op .den 

oogenblik dat hij, uit eene he
vige ziekte, hot spraakvermogen 
had terug bekomen, en zeide dat 
hij de gelofte wilde afleggen, om 
ter hulp van het Heilige Land 
optetrekken (zie LODEWUK IX). 
Men heeft, van hem Leerreden 
en Verhandelingen over ver
schillende punten van kerkelijke 
tucht en zedeleer. LE FERON 
heeft dezelve gezamenlijk uit
gegeven,, 1674, 2 dl.», in fol. 
Dezelve, bevatten Conmentariën 
op de Halmen, op liet Boek der 
Wijsheid, en verschillende Ver
handelingen, waarvan er eenige 
niet van hem zijn. De stijl 
van dezen prelaat, i s , zonder 
iets sierlijks of geestigs te bezit
ten , eenvoudig, verstaanbaar, 
natuurlijk, en minder onbe
schaafd , dan die der school-
geleerdon van zijnen tijd. Hij 
behandelt ook minder bovenna
tuurlijke onderwerpen dan zij, 
èn legt zich voornamelijk op 
de zedeleer en de kerkelijke 
tucht toe. Hij wederlegt soms 
ARISTOTELES , hetwelk in zijne 
eeuw geene ldeine vermetelheid 
was. Hij was zeer ervaren in 
de H. Schrift, en de ongewijde 
schrijvers; maar had de kerk
vaders weinig gelezen. 

WILLEM DE SAINT-AMOBR. — 
Zie AKOUB. 

WILLEM of WILLIAM VAN LÏND-
WOODE, een Engelsche regis» 
geleerde en bisschop van St. Da? 
vid,, van wien men heeft eene 
verzameling van Constitutiën 
der aartsbisschoppen van Kan
telberg, onder den titel van 
Provinciale, scu Conslituiioncs 



326 W I L. 

Anglm, Oxford, 1633, in fol. 
Hij overleed in 1446. Er is 
«ene vollediger uitgave dezer 
nuttige verzameling in het licht 
verschonen, Londen, '1679, in 
fol. v 

WILLEM Of WlLLIAM VAN 
MALMESBURV, een Engelsche bc-
nediktijner, en beroemde ge
schiedschrijver der 12.e eeuw. 
HENDRIK SAVIL liet de werken 
van dezen schrijver te Londen, 
in 1596, in fol. druklln. Zij 
worden geacht, ofschoon de stijl 
onbehagelijk is. 

WILLEM VAN VORILONG , een 
beroemde schoolsche godgeleerde 
der 15.° eeuw, van de orde der 
minderbroeders, in 1464 over
leden, > liet na een Commenta-
rium op het Boek der Spreuken, 
en, onder den titel van Vade me' 
cum, in fol. eene Beknopte voor
stelling van godgeleerde Vraag
stukken. 

WILLEM VAN CHARTR.ES, een 
dominikanër religieus, kapellaan 
van den. II. LODEWIJK, [dien 
hij naar Palestina had verge
zeld, en o*ien hij in zijne laat
ste oogenblikken voor Tunis 
bijstond. Met den dominikanër 
GODFRIED DE BEAULIEU, bragt 
hij de gebeenten van dien vorst 
naar Frankrijk over]. Hij zelf 
overleed in 1280 of 1281. De 
door GODFRIED DE BEAÜLIEÜ be
gonnen Geschiedenis van dien 
vorst,, werd door hém voort
gezet. Hij verzamelde zorgvul-
diglijk alles wat aan de naspo-
ringen van zijnen voorganger 
had kunnen ontsnappen, on 

voegde zulks bij zijn werk. Dit 
vervolg, opgenomen in het 5.« 
dl. der Verzameling van Do-
CHESNE, bevat verscheiden feiten, 
die verdienen bekend te zijn, 
maar is in eenen hoogdravenden 
stijl geschreven. 

WILLEM of WILLIAM VAN NEU-
BRIDGE. -^ Zie LlTLE. 

WILLEM DE NANCIS , een bo-
ncdiktijner van de abdij vanden 
H. Biomsms in. Frankrijk, over
leed in 1302. Hij is de schrijver 
van het Leven van den heiligen 
LODEWIJK , en van dat van des-
zelfs zoon, Vumvvvs den Stoute, 
en van twee Kronijken, waarvan 
de Kerkelijke en ongewijde ge-
séhiedschrijvers gebruik hebben 
gemaakt. Do voornaamste loopt 
tot 1301 j dezelve is duidelijk 
en in een dragelijk Latijn.ge
schreven. Men vindt dezelve in 
het 5.° dl. der Verzameling van 
DUCHESNE. Dezelve heeft twee 
voortzetters gehad, waarvan de 
eene dezelve tot 1340,' en do 
andere tot 1368 heeft gebragt. 
De eerste schijnt een man van 
geest te zijn geweest; de andere 
was een onbeschaafde en ruwo 
monnik. Zonder deze beide ver
volgen, zouden wij bijna niets 
zekers hebben, betrekkelijk de 
in dat tydverloop voorgevallen 
gebeurtenissen. 

* WILLEMET (REMIGIÜS), een 
natuurkundige, te Norroi, bij 
PonH-Mousson, don 3 Septem
ber 1735 geboren , legde zich 
bijzonder toe op de beoefening 
dor natuurlijke historie, en word 
directeur van don planton-tuin 
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en van het museum van Nancy. 
Hij overleed in laatstgenoemde 
stad, den 21 Julij 1807, na 
versoheiden goede werken in het 
licht te hebben gegeven: 1.° 

„ Essais etc. (Kruid-, Schei', en 
Artsenij-bereidhundige^ proefne
mingen, op cenige inlandsche 
planten), een werk, dat in 1776,, 
bij de akademie van Lyon, den-

• eersten prijs heeft behaald, en 
dat in het Hoogduitsch is ver
taald , 2.e uitgave, met vermeer
deringen,, onder den titel van 

. Inlandscke Materia medica; — 
2.o Flora van het oude Lotha
ringen , Nancy, 1803, 3 dl.", 
in 8.™; in 1808, te Parijs, in 
3 dl.n, in 8.vo herdrukt; — 
3.° Histoire etc. (Geschiedenis 
der in de kunsten en in de ge
neeskunde nuttige boomlever-hrui-
den — lichens —), Lyon, 1787, 
in 8.w; — 4.° verscheiden ar
tikels in tijdschriften, over on
derwerpen tot de genees- en 
natuurkunde, de natuurlijke his
torie en den landbouw behoo-
rehde, en in de gedenkschriften 
der akademie van -Bijon. — Zijn 
zoon, in 1762, te Nancy ge
boren , werd in 1783 tot doctor 
in de geneeskunde bevorderd, 
en overleed te Seringapatam in 
1790. Hij was eerste lijfarts 
van don boroemden TIPPO-SAÏB, 
en correspondent van het mu
seum der natuurlijke historie te 
Parijs. Hij heeft in'het licht 
gegeven Herbarium mauritia-
mm, Leipzig, 1706, in 8.vo5 

( en Latijiischc Verhandelingen 
over de physiologie van het men-
schelijke ligchaam, over de plan
ton , ovor het gebruik der ver
koolingen in de geneeskunde, 

en verscheiden stukken in tijd
schriften. 

f WlLLEMS (JOANNES FlWN-
ciscus), den 10 Maart 1793, 
in het dorp Bouchout, bij Ant- . 
werpen geboren; pöarde reeds 
vroegtijdig met eenen bijzonde
ren aanleg voor de studie, eenen 
verklaarden smaak voor de dicht- • 
en toonkunst. Na in het ouder
lijke huis, het eerste taalkundige 
onderwijs te hebben ontvangen, 
zond zijn vader hem naar ÏAcr, 
ten einde zich aldaar in de toon
kunst te oefenen. Hij had hot 
zeldzame geluk, van in die stad 
door een' man van talenten op
gemerkt te worden, die, in dat 
treurige tijdvak, waarin ook het; 
lagere en middelbare onderwijs 
in België zeer achterlijk was, 
zelf zich met het letterkundige 
onderwijs zijner kinderen be* 
lastto, waaraan hij ook den 
jongen WILLEMS liet deel nemen. 
De leerling deed den meester 
verbaasd staan, die toenmaals 
reeds aan WILLEMS eene schit
terende toekomst voorspelde; 
hij spoorde hem aan, eene loop
haan intetreden, die meer ge
schikt was, om de in hem 
liggende veel belovende kiemen 
te doen ontwikkelen. WILLEMS 
werd alzoo te Antwerpen als 
klerk bij eenen notaris geplaatst, 
on daar nam zijne neiging voor 
de dichtkunst eene nieuwe vlugt. 
Hij werd lid van de maatschappij 
van rhetorica dier stad, ennaau-
welijks had hij den ouderdom 
van 18 jaren bereikt, toen do 
stad Gend, die eene oproeping 
aan de letterkundigon van het 
Franscho keizerrijk had gedaan, 
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om den vrede nn-Tilsit te be
zingen, hem als bekroonden 
dichter begroette. In 1818 ver
schafte hem zijn dichtstuk Aen 
de Belgen, van wege het Ne
derlandsen bestuur, eenen voor-
deeligen post, en de vriendschap 
der geleerdste en aanzienlijkste 
mannen van Holland. Dit heer
lijke dichtstuk had hem eenige 
nasporingen gekost, en WIL
LENS, in de staat- en letter
kundige geschiedenis van zijn 
vaderland buitendien reeds er
varen, legde er zich van nu af 
geheel en al op toe. Zijne Ge
schiedenis der Vlacmsche letter-
kunde, in do Belgische provin
ciën , en zijne Mengelingen 
openbaarden weldra op eene 
onbetwistbare wijze de bondig
heid zijner letter-, taal- en 
geschiedkundige kennissen: de 
deuren van het instituut der 
Nederlanden, en der voornaam
ste wetenschappelijke genoot
schappen werden hem geopend. 
Tijdens de oprïgting der com
missie voor de geschiedenis door 
koning WHAEMI, wasWiixEMS 
een der eerste leden derzelve: in 
deze betrekking belastte hij zich 
met de uitgave van het uitge
breide heldendicht over den slag 
van Weeringen, tegen het einde 
der 13.° eeuw door VAN HEELU 
znmengosteld. De druk van dat 
werk was reeds sedert lang be
gonnen, toon .do omwenteling 
van 1830 uitbarstte, do uitgave 
schorste, en WILLEMS naar een 
stadje van Oost-Vlaanderen ver
bande. Deze achtenswaardige 
geleerde, die gedurende den ge-
heelen tijd van zijn verblyf te 
Antwerpen, niet opgehouden had 

voor do regten te strijden, welke 
men aan do Vlaamscho taal wilde 
betwisten, als nationale taal in 
de gewesten, waarin dezelve ge
sproken wordt, troostte zich 
over deze zoogenaamde balling
schap, en over het verlies van 
het grootste gedeelte zijner for
tuin, door zich met vernieuwden 
ijvor op de taal en de geschie
denis van xijn landtoeteleggen; 

(hij copieerdo een aantal hand
schriften, en bragt het oude 
nationale heldendicht van den 
Vos; in het nieuwere Tlaamsch 
over. Hoe meer de tegenspoe
den hom schenen te bereiken, 
des te meer scheen zijn roem 
zich naar buiten uittebreiden. 
Duitschland stelde hem ruim
schoots schadeloos voor do on
verschilligheid, waarmede men 
hem in zijn vaderland behan
delde ; hij kwam in betrekking 
met de beroemdste letterkundi
gen, van dat classieke land der 
geleerdheid, en er ontstond on
der anderen tusschen hem en 
den beroemden JAKOB LÜDWIC 
GUMM eene geregelde briefwis
seling. Van den anderen kant 
begreep men dat de ongenade 
van WIIXEMS slechts tot schande 
van het land moest uitvallen, 
en edelmoedige mannen.bedien-
den zich van hunnen invloed, 
om dezen letterkundige weder 
in' eenen hem waardigen toe
stand te plaatsen. Hij werd te 
Gend tot eenen ovGn zoo voor-
deeligen post beroepen, als lnj 
te Antwerpen bekleed had; do 
academio nam hem onder hare 
leden op, en toeneenigen üj« 
daarna de commissie voor de ge
schiedenis gereorganiseerd werd, 
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hervatte WJUEMS er den rang 
in, "die zijne talenten hom eenige 
jaren vroeger hadden aangewe
zen. Maar hoe uitgebreid deze 
werkkring ook wezen mogt, was 
dezelve echter voor dit zoo werk
zame vernuft niet voldoende. De 
Vlaamsche letterkunde, door de 
schokken der omwenteling, eeni-
gen tijd in hare ontwikkeling ge
stoord, nam eene nieuwe-vlugt, 
en WILLEMS werkte op nieuw met 
den ijver eens jongelings om de
zelve vorderingen te doen maken. 
Het Belgisch Blusmm, waarvan 
hij tot op het einde zijner da
gen alleen de redactie bezorgde, 
diende gedurende tien jaren tot 
tegenwigt van die hedendaagsche 
Vlaamsche letterkunde, schitte
rend voorzeker, maar gevoed 
door eene jeugd, dié zich veelal 
meer door geestdrift, dan door 
bo'ndige geleerdheid onderscheidt. 
Het was niet dan zeer laat dat 
hij toestemde zijne Vlaamsche 
liederen in het licht te geven, 
zijnde de rijke oogst eener der
tigjarige nasporing,, en die te
vens moesten getuigen van zij
nen zuiveren smaak, en van 
zijne diepe geschied-, letter- en 
taalkundige en muzijkale kennis. 
Helaas de dood, hem den 24 
Juny 1846, in eenen aanval 
van beroerte, overvallen,kwam 
hem beletten om de laatste hand 
aan dit werk zijner voorliefde 
te leggen j maar gelukkiglijk 
zijn zijne aanteekeningen talrijk, 
en de menigvuldige gesprekken, 
welke hij met zijne vrienden, 
betrekkelijk de Vlaamsche volks
liederen voerde, zullen weldra 
de voortzetting dezer uitgave 
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gedoogen. Te midden zijner 
studiën had "WIIXEMS zich on-
gevoeliglijk eene bibliotheek tot 
stand gebragt, die mot regtals 
eene der rijkste partikuliere 
boekverzamelingen van geleer
den mag beschouwd "worden; 
waarvan men zich kan overtui
gen door de catalogus derzelve, 
bij de eerste veiling in Febru
ari] 1847, te Gend,, onderden 
titel van Bibliotheca Willemsi' 
ana, in het licht gegeven. 

* WILUABIS (DAVif)),'eenEn-
gelsche schrijver, stichter van 
het Letterkundige Fonds, werd • 
in 1738 geboren, en omhelsde, 
bijna tegen wil en dank, den 
geestelijken staat; ook strookte 
zijn gedrag zeer weinig met zij
nen stand. Hij werd door den " 
minister ROLAJSD naar Frankrijk 
beroepen, om mede te werken 
aan de constitutie, die het ge
luk van het Fransche volk moest 
uitmaken, en hij leefde eenigen 
tijd in het gezelschap der Gi-
fondijnen; maar toen hij de 
buitensporigheden zag, in den 
naam der vrijheid bedreven, 
wanhoopte hij aan het tot stand 
brengen derzelve, en haastte hij 
zich, om naar zijn land terug 
te. keeren, alwaar hij den 29 
Jünij 1816'overleed. Hij heeft 
Brieven -en Verhandelingen in 
het licht gegeven,. waarin hij 
de grenzen der staatkunde en 
burgerlijke vrijheid aanduidt, 
en waardoor hij zich zeer popu
lair maakte, en verscheiden an
dere werken, voornamelijk over 
de opvoeding; maar onder eenige 
nuttige en oordeelkundige inzig- • 
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ten, bevatten deze vole gewaagde 
gevoelens, en de schrijver discht 
dikwerf de denkbeelden van J, 
J. RODSSEAU op. Zijne denk
beelden in het stuk van gods-
dienst zijn zeer toegevend, en 
hij verklaarde zich openlijk voor 
het deïsmus; men ontmoette 
hem in de wereld,, en zelfs in 
den schouwburg. Het hoofdstuk 
Godsdienst, in zijne Lessen over 
de opvoeding, 3 dl.", in 8.™, 
is slechts eene, verdediging van 
zijn gedrag; , 

.* WlLIJAMS (MMSS IlELENA 
MARIA) , te Londen, in 1759, 
uit ficne adellijke Schotsche fa
milie geboren, legde zich reeds 
vroegtijdig op de beoefening der 
letteren toe. In den ouderdom 
van 18 jaren, gaf zij een dicht-
sluk in het licht, Peru ge
naamd , hetwelk de goedkeuring 
der' beroemdste geletterden van 
dat tijdvak wegdroeg. Daar hare 
verbeeldingskracht haar de Fran-
sche omwenteling, als den voor
bode van groote maatschappelijke 
verbeteringen deodbeschouwen, 
zoo'verliet zij Engeland, en 
kwam zich in 1790 te Parijs 
vestigen. Na in betrekking te 
zijn gekomen, met PETHION , 
VERGKIADD on verscheidon an
dere hoofden der Girondijnen, 
was zij bijna in hunne pros
criptie gewikkeld geweest. Zij 
werd zelfs, in hechtenis geno-
nomen eu in de conciergerie 
van het Luxembourgopgesloten: 
maar het gelukte haar 'te ont
snappen, en zij begaf zich naar 
Zwitserland, alwaar zij waar
nemingen verzamelde / die in 
het. licht verschonen onder den 

titel van : Reke door Zwitser
land , met bespiegelingen over 
het Üelvetisch Bestuur, te Lon
den gedrukt, en welk geschrift 
veel bijval vond. Het is in het 
Fransch vertaald, door J. C. 
SAY, 1798, 2 dl.* in 8.™ Na 
den revolutionnairen storm, 
kwam zij te Parijs terug, al
waar zij verscheiden werken 
over • de omwenteling in het 
licht gaf. Men heeft van haar: 
i.° Brieven uit 'Frankrijk ge
schreven , over de eerste fade-
rdtie, 1791—92, 2 dl." in 
12.M">; — 2.o Brieven uit Frank
rijk geschreven, over het tijdvak 
des sehrikbewinds, 1795, 4 dl.n 

in 12.™»; — 3.ó Ovemgt van 
den toestand der zeden en der. 
openbare gevoelens van de Fran-
sche Republiek, en van het einde 
der 18.e eeuw, 1801, in 8.™; 
— 4.° Staatkundige en vertrou
welijke briefwisseling van LODË-
WIJK XVI, niet aanmerkingen, 
1804, 3 dl.» in 8 > , in'het 
zolfde jaar in het Engelsen ia 
het licht gegeven, In zijn Jour
nal de la librairie, van 13 Junij 
1818, zegt de heer BEUCIIOT , 
dat de schrijver van dit werk 
onbekend is; —5.a Ferhaalder 
gebeurtenissen, die plaats ge
had hebben van den 1 Maart iel 
den 20 November 1815, 1816, 
in 8.vo; — e.» Herinneringen 
der Franscho omwenteling, naar 
het Engelsch van den heer Go-
QUEREL, haren neef, Parijs, 2.° 
uitgave, 1828, in S.vo Nog 
heeft men van haar Engelsche 
gedichten, waarvan ereenigo. 
door ESMENARP in liet Fransch 
zijn vertaald. Zij is den 1" 
December 1827 overleden. 
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f 'WILUDRORDÜS (Heilige), in 
058, in Northumberland of het 
meest Noordelijk gewest van 
Engeland geboren. Zijn vader, 
de gelukzalige ULGILS of "WIL-. 
GIS, was van Saksischen oor
sprong. ' Van zijn zevende jaar 

, al', werd hij in de abdij van . 
Rippon, die toenmaals onder 
het bestuur van den heiligen 
WILPRIDÜS stond, opgevoed. Ou-
.der geworden, ontving hij aldaar 

• de geestelijke kruinschering, en 
verbond zich aan den klooster-

, stand. Toen hij den ouderdom 
van twintig jaren bereikt 'had, 
bekroop hem do lust, om naar 
Ierland to gaan; daartoe uitge
lokt, door het voorbeeld enden 
roem van den heiligen EGBER-
TUS, en van den eerwaardigen 
WIGBERTUS, een' Engelsch pries
ter, die derwaarts de wijk had
den genomen-, om het voorregt 
éener geruste eenzaamheid te 
genieten. Nadat zijn abt, de 
heilige. WiLFRicus, en de kloos
terlingen van Mppon, hem de 
vrijheid hadden gegeven, deze 
reis te ondernemen, begaf hij • 
zich naar den heiligen JEGBER-
TUS, die mede vuriglijk de be
keering dér Noordsche volken 
verlangde, welke nog in het 
duistere heidendom gedompeld 
waren, en er dus op bedacht 
was, den Vriezen dat geluk te 

• bezorgen. Hij oordeelde WIL-
LIBRORDUS in staat, hieraan te 
arbeiden, en haalde hem over, 
om naar hun land te gaan. WIL-
LIBRORDUS , die toenmaals pries
ter was, en den ouderdom van 
33 jaren bereikt had, deed zich 
vergezellen door den heiligen 

SWITBERTÏJS , den heiligen ADEL-
BERTüs, en acht of negen zen
delingen , en kwam in het jaar 
690 in Vriesland (onder Welken 
naam het grootste gedeelte der 
Noordelijke Nederlanden toen
maals bekend was), kort nadat 
PIPYN, groot hofmeester, onder 
DIEBERIK of THEODORICH II, een 
gedeelte van 'dit land op RAD-
BODÜS, koning der Vriezen ver
overd had. Om ongestoorder 
te kunnen prediken, \vendde 
hij zich tot PIPYN die hem in 
zijne bescherming nam, en hem 

• naar Paus SERGIDS te Rome zond,. 
om de apostolische zegening to 
ontvangen. WILLIBRORDÜS , te
ruggekomen zijnde, hield zich 
drie jaren bezig, de' bewoners 
van dat gedeelte van Vriesland 
te onderwijzen, hetwelk onder 
het beheer van THEODORICH was 
Hij ging daarop andermaal naar 
Rome, met aanbevelings-brieven 
van PIPYN; Paus SERGIUS zalfde 
hem tot aartsbisschop der Vrie
zen, en gaf hem het Pallium. 
In Frankrijk teruggekeerd, gaf 
hem PIPYN eenige goederen in 
de stad Utrecht, om aldaar zijn 
verblijf te kunnen houden. i)e 
heilige aartsbisschop bouwde 
aldaar eene kerk, onder den 
titel van den heiligen Verlosser, 
en vestigde in die stad zijnen 
zetel. Hij bouwde nog eenë 
andere kerk, die hij aan den 
heiligen MARTINUS toewijdde, en 
in welke naderhand de Bisschop
pelijke stoel verplaatst werd. 
KABEL MARTEL volgde de mild
dadigheid van zijnen vader PIPYN 
na, en gaf aan de door WIL
LIBRORDÜS gestichte kork, het " 

2 
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stadsgebied van Utrecht, met I 
twee landerijen, zco als zulks 
blijkt uit de handvesten van 
het jaar 724 en 726. * Eenigen 
lijd daarna ging WILLIBKORDUS 
in dat gedeelte van Vriesland 
prediken, hetwelk nog onder de 
gehoorzaamheid van RADB.ODUS 
stond, en verzette zich aldaar 
met apostolische, onverschrok
kenheid tegen de afgodendienst. 
Maar, hoewel hij door den vorst 
met eerbewijzingen werd ont
vangen, bleef dezelve echter bij 
de dwalingen zijner voorouderen 
volharden. WILLIBKORDUS drong 
zelfs tot in Denemarken door, 
alwaar hij voor het Christendom 
ook veel goeds uitwerkte. Te
ruggekomen, doopte hij PJPYN, 
zoon van KABEL MARTEL , en 
voorzeide hem zijne toekomstige 
grootheid, en in de daad, met 
dezen PJPTN is het twee.de ge
slacht' der allerchristelijkste ko
ningen begonnen. WIKFBJDUS 
of BoKiPAciüs. bleef drie jaren 
in T r i e s t e r bij den II. WSL-
LIERORDÜS, en werkte onder zijn 
toczigt aan do verdelging der af
goderij , en aan de voortplanting 
des gcloofs in deze gewesten, 
terwijl hij, volgens sommige 
schrijvers, deszelfs opvolger op 
den aartsbisschoppelijken stoel 
van Utrecht werd. De groote 
en heilige apostel dor Nederlan
den, overleed, volgens het meest 
algemeen gevoelen den 7 No
vember 739, en word in het 
door hem geslichte klooster Êp-
ternach, hij Trier, begraven. 

WILLIS (THOMAS), een genees
heer, jn 1622, te Grcat-Bcd-
win, in het graafschap Wilt, 

geboren,'volbragt zijne studiën 
te Oxford, alwaar hij, metvcr-

* scheiden andere scholieren ten 
gunste des konings de wapens 
opvatte. Hij legde zich vervol
gens geheel en al op de beoefe
ning der geneeskunde toe. Nadat 
KA REL II , in 1660, den troon 
had- beklommen, verschafte hij 
hem den post van hoogleeraar 
in de natuurlijke wijsbegeerte, i 
door WILLIAH SEÖLBY geslicht. 
Hij verliet Oxford in 1666, en 
ging zijne kunst in de hoofd
stad uitoefenen, alwaar hij de 
gezondheid wedergaf en den nijd 
opwekte. De harrewarrerijen, 
waarin zijne vijanden hem wik
kelden, verkortten zijne dagen. 
Hij overleed te Londen in 1675. 
Men heeft van hem: eene ver
handeling in het Engelsen, ge
titeld : Zeker en gemakkelijk j 
middel, om de pest en elke an
dere besmettelijke ziekte voorls-
komen en te genezen; een nage
laten werk, in 1666 geschreven, 
en in 1690 gedrukt; hetzelve i 
komt niet voor in de verzame
ling zijner WerfteM in het lalijn, 
te Amsterdam, in 1682, ni 2 
•dl.», in'4.to, in het licht ge
geven , en waarin men onder
scheidt: l.ó Cerebri anatome d 
nervorum descriplio et usus; 
door de geneeskundigen zeer ; 
gezocht; — 2.° Phannaceulico 
fatiomlis; — S.o Dêfermenta-
tione, de febribus; — 4-° m 

anima bmtorum, enz. De wer
ken van dezen arts zoudon nieer 
gezocht worden, indien hij ij1 

dezelve niet eene bepaalde stol-
selzucht aan den dag legde. f 
welke in de geneeskunde even 
zoo schadelijk, als zij gewoonlijk 
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in do overige wetenschappen nut
teloos is. (Zie ELOÏ). 

* WIIXOT (AMEDEUS, graaf DE), 
luitenant-generaal, in 1757, te 
Saint-Gërmain-en-Laye; uit eene 
aanzienlijke familie geboren, 
volgde de loopbaan der wapens, 
werd officier in het legioen van 
Maillebois, en onderscheidde zich 
in den veldtogt van Corsika 
(1769). WILLOT omhelsde de 

' beginselen 'der omwenteling j 
maar hij schaarde zich onder 
de gematigden. Zijne bevorde
ring -was snel. In 1793, was 
hij brigade-generaal, bij het le
ger der Oostelijkc-Pyreneën, toen 
hij van zijnen post ontzet werd, 
wegens eene nederlaag, die hij 
tusschen Ceret en deTet, tegen 
de Spanjaarden onder aanvoe
ring van den-graaf der UNIE, 
ondervond. Na den 9 thormi-
dor, in activiteit hersteld, bij 
het leger der Westetijke-Pyreneè'n, 
onder den generaal MONCÉÏ, deed 
hij zich onderscheiden, bij den 
aanval van het kamp van LODE-
WUK XIV, en bij den overtogt 
der Deva; den 28 Junij 1795* 
sloeg hij de Spanjaards bij Mon-
dragon. Hij had hetzelfde geluk 

. voor Pampekma (6 Julij), en 
in do bloedige gevechten van 
den 14 en .15 derzelfde maand, 
die Ëilbao en Ëiskaaije, in de 
magt der republikeinen deden 
vallen. Na den vrede met Spanje 
(1795), tot divisie-generaal be
noemd, werd hij naar de Vendée 
gezonden, alwaar hij het bevel 
voerde onder HOGHS, met wicn 
bij, betrekkelijk het ïn hechte
nis nemen van CHHKETÏE, in ge

schil werd gewikkeld. WIIXOT 
had met dezen parlij-chef on
derhandeld , en hij schreef aan 
HOCHE : » Indien het uwe be
doeling, indien het die des be-
stuurs niet is geweest, om met 
de opstandelingen te onderhan
delen, zal ik u nimmer verge
ven , mij* in eene omstandigheid 
te hebben gewikkeld, waarin ik 
aan mijn woord moet te kort 
schieten. Tot dusverre had ik 
hen enkel bestreden, en het is 
op uw bevel, dat ik hunne 
onderwerping heb aangenomen, 
en gij zijt het,' die hen doet 
arresteren. . !" In 1796,had 
hij het bevel over de militaire 
divisie van Marseille alwaar hij 
de terroristen beteugelde, die 
hem bij den raad der Vijfhon
derden aanklaagden. In 1797, 
was hij , als afgevaardigde van 
het dep.' der Monden van de 
Rhóne, tot die vergadering be
noemd. WILLOT werd in zijnen 
post gehandhaafd, en verstrooide 
in 1798, eene bijeenscholing 
van jakobijnen, die de stad in 
verwarring bragten. In een Ver
slag aan het directorium over 
de onlusten van het Zuiden, 
drukte hij zich aldus uit:» De 
koningsgezinden, die de repu
blikeinen vermoorden, de uit
gewekenen opfonze kusten ge
land, zijn slechts ijdele schimmen, 
waarmede men het bestuur schrik 
wil aanjagen, om eene afleiding 
aan deszelfs waakzaamheid te 
geven; de eenige vijanden, welke 
het te bestrijden heeft, is een 
hoop anarchisten, struikroqvers 

. en booswichten van allerlei slem-
pel, die deze gowesten onveilig 

3 
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maken . . . ." Don 10 Julij 
tot secretaris van het directorium 
benoemd, randde hij TALLEÏ-
KAND , minister van buiteland-
sche zaken, BARRAS, directeur 
en HOCHE, minister van oorlog, 
aan,' en beweerde dat zij den 
vereischten ouderdom niet had
den, om zulke hooge waardig
heden te bekleeden. Ook be
schuldigde WILLOT evenzeer 
zijnen ambtgenoot QOIROT van 
de toejuichingen en het gemor 
der tribunes uittelokken. Op 
den oogenblik dat men een' staat
kundigen streek (coup d'état), 
tegen het wetgevende ligchaam 
beraamde, ontsluijerde WILLOT 
openlijk deze zamenspanning j 
den 13 thermidor, duidde hij 
de bewegingen der troepen naar 
de hoofdstad aan, alsmede het 
aannaderen des legers van Som-
Ire en Maas, onder het bevel 
van HOCHE, enz. enz. Bijstelde 
'verscheiden wijze maatregelen 
voor, tegen de omwenteling, 
die zich voorbereidde; maar 
zijne raadgevingen bleven zon
der gevolg. "WILLOT was lid der 
commissie van inspecteurs, in 
de worsteling van het wetgevende 
ligchaam tegen het directorium 
gevormd, toen de 18 fructidor 
aanbrak (zie HOCHE). Onder het 
getal der slagtoiïers van dien 
noodlottigen dag begrepen, zag 
hij zich in de zaal der inspec
teurs met PICHEOUÜ en verschei
den andere leden, in hechtenis 
genomen. Eerst in den toren 
des Tempels opgesloten, werden 
zij vervolgens naar Rochefort, 
en eindelijk naar Cayenne ver
voerd. Nadat hot hem gelukt 
was, om den 8 Junij 1793, 

met PICIIEGRU, BARTHELEMY en 
eenige andere ongeluksgezellon, 
te ontsnappen, nam "WILLOTdo 
wijk naar Hollandsch-Guiam, 
en stak van daar naar Engeland 
over. Toen het directorium de 
ontvlugting van WILLOT verno
men had, plaatste het zijnen 
naam op de lijst der uitgewe
kenen. Onder het consulair-
bestuur, behoorde hij tot het 
getal der bannelingen, aan welke 
men de terugkomst in Frankrijk 
niet toestond. Sedert dat tijd
stip zocht WILLOT in het Zui
den van Frankrijk, koningsge-
zinde bewegingen aantestoken, 
en volgde de Oostenrijksche troe
pen in Piemont. Na den slag 
van lïarengo, ging hij te Genua 
scheep met een corps Franscho 
en Zwitsersche uitgewekenen, 
die in soldij van Engeland ston
den. Hij begaf zich naar Londen, 
alwaar hij uit al zijn vermogen 
de zaak der BOURBONS onder
steunde. Maar nadat de invoe
ring van het keizerlijke bestuur, 
hem alle hoop had doen verlie
zen, stak hij over naar de Ver' 
eenigde Staten, en kwam eerst 
bij de restauratie in Frankrijk 
terug. Be koning versierde hem 
den 27 November 1814, met 
het kruis van den H. LODE-
WIJK. Wegens zaken', ander
maal naar de Fèreenigde Staten 
terug geroepen, vernam hij al" 
•daar de landing van BONAPARTE 
te Catmes, den 1 Maart 1815, 
Hij vertrok dadelijk 5 maar bij 
zijne terugkomst in Frankrijk* 
vond hij LODEWPK . XVIII OP 
nieuw op zijnen troon hersteld. 
In 1815, werd hij door den/ 
koning tot gouverneur van Cor-
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siha benoemd, alwaar hij zij
nen eersten veldtogt met roem 

• had gemaakt. Hij bestuurde mot 
even zoo velo wijsheid als ge
matigdheid , en maakte zich bij 
de inwoners algemeen bemind, 
dio hem in 1818, krachtens 
eon bevel dat hem naar Frank
rijk terugriep, met leedwezen 
zagen vertrekken. De generaal 
WittoT was met verscheiden 
orden versierd. Hij was com
mandeur der orden van den 
H. LOBEWIJK, van het legioen 
van eer, en ridder van den 
H. MAÜIUTS en van den H. LA-
ZAMJS van Sardinië. Sedert zijne 
terugkomst in Frankrijk, had 
hij zijn huis van Choigny, bij 
Sarteny (gemeente in Seinc-en-
Oise), betrokken, en is aldaar 
den 17 December 1823 in zeer 
godvruchtige gevoelens, en na 
de troostmiddelen der Kerk ont
vangen te hebben, overleden. 
De ridder A. BOULET ', heeft bij 
zijn graf eene redevoering uit
gesproken, 'die gedrukt is, Pa-1 
rijs, 1824, in 4.*° In de^Qito-' 
titfienne van 23 December 1828, 
komt eene Levensschets van den 
generaal WIIXOT voor. 

WIIAUGHBY (FRANCISCDS), een 
Engelsche natuurkundige, lid 
der konirfklijke maatschappij van 
Londen, den 3 Julij 1672, in 
den ouderdom van 37 jaren 
overleden,' heeft zich bekend 
gemaakt, door twee goede wer
ken over de natuurlijke historie 
in hot Latijn. Het eerste is 
getiteld: 1,° Ornithologie/} lïbri 
tras, Londen, 1670, in fol.,-

188? i h\ hol-3Sttge!sch, 1678; 

het 2.° De Historia pischm 
libri quatuor, Oxford, 1686, 
in fol., en 1743. Deze beide 
verhandelingen, die met wel 
uitgevoerde platen zijn voorzien, 
zijn in het licht gegeven door • 
B.AY , die < dezelve herzag ,* en 
eenige feilen, die aan den schrij
ver ontsnapt waren verbeterde. 
De platen waren door den schrij
ver op zijne reizen door Europa, 
geteekend. 

WiuioT. — Zie ROCHESTEU. 

*' WlLMSEN (FREDERIK Pfll-
MPPUS) , de BERQUIN van Duüsch-
land, te Maagdeburg, den 23 
Februarij 1770 geboren, wijdde 
zich reeds vroegtijdig aan het 
onderwijzers-vak. Hij bewees 
gedurende 34 jaren de grootste 
diensten aan het onderwijs der 
jeugd, en overleed te Berlijn, 
alwaar hij eerste predikant der 
Parochialkirche was, den 4 Mei 
1831. WILMSEN verwierf zich 
ook grooten roem door zijne 
werken, die over do meeste • 
takken van het onderwijs han
delen- en het JJnterriclitséesen 
zelf blootleggen. Hij schreef tot 
op zijne laatste oogenblikken, 
want op den dag zijns overlijd 
dens, "werd juist het laatste 
blad zijner Natuurlijke Historie 
afgedrukt. Onder al zijne wer
ken heeft geen meer bijval ge- ; 
vonden, dan zijn Deutseher 
• KMer'fretwd, Berlijn, 1802, 
en die in 1834, reeds de 126.» 
uitgave beleefde; van zijne ove
rige schriften verdienen nog ver
meld te worden: 1.° Die Un-
terrichtskmsl>, Berlijn, 1818) 

4' • 
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— 2." Bibelfreimd, • Berlijn, 
1814; — 3.-o Der Mensch im 
Kriege, Berlijn, 1815; — 4." 
Hei'silia's Lebensmorgen, Ber-
lijn, 1816, 2.e uitgave 1821; 
.— 5fi Die allgemeine Behand-
Itmg der Kinder in den Jah-
ren der enten Entwickelmg, 
2.e uitgave, Hanover, 1830, 
enz. De Nederduitsche pedago
gie heeft bij vertalingen en om
werkingen, veel gebruik gemaakt 
van WILMSEN'S schriften. 

WILSON (FLORÏS), een geleerde 
Schot, in 1500, in het graaf
schap Murray, in Schotland, 
geboren. Fa in het eollegie van 
Aberdeen te hebben gestudeerd, 
verbleef hij eenigen lijd te 2?«* 
zei, alwaar hij onder den be
roemden ERASMUS lessen nam. 
Te Parijs gekoinen zijnde on
derwees hij aldaar de wijsbe
geerte , in het koninklijk eollegie 
van Navarre, en verwierf aldaar 
eenen grooten roem, door zijne 
ervarenheid in de oude schrij
vers. In 1552 keerde hij naar 
zijn vaderland terug, en overleed 
te Elgin, in 1557. Hij heeft 
een uitmuntend werk nagela^ 
ten, getiteld: De tranquiüitate 
animce, door IREBAIRN, in 1709, 
en door RÜDDIMA:I, in 1750, in 
12>o, in het licht gegeven. 

WILSON (THOMAS), den 20 
December 1G63, te JJurion, in 
het graafschap Cheshire, in En
geland , geboren, wist do achting 
te winnen van WILLIAM, graaf 
van Derby, die hem tot zijn' 
huis-kapellaan aannam, hemde 
opvoeding van zijnen zoon toe
vertrouwde, en hem later voor 

zijne diensten met het bisdom 
van het eiland Man beloonde 
(dit eiland werd toenmaals door 
den graaf bezeten en is later 
aan den koning van Engeland, 
verkocht). WILSON nam in 
1697 bezit van zijn bisdom. 
Hij bewees aan de inwoners van 
dat eiland alle tijdelijke hulp, 
waartoe zijne fortuin hem in 
staat stelde, en schreef in hunne 
taal, verscheiden onderrigtsboe-
ken, waaraan zij volslagen ge
brek hadden. Hij overleed al
gemeen betreurd, den 7 Maart 
1755. Hij vorderde dat men 
slechts een zeer eenvoudig op
schrift op zijn graf zoude plaat
sen; later heeft men er bijgevoegd: 
Dat dit eiland het overige zegge. 
CRUTWELL heeft, de Volledige 
werken van dien prelaat, te 
Londen,, in 1781, 2 dl.», in 
4.t0 in het licht gegeven. De
zelve bestaan uit christelijk*) 
onderrigiingen, slichtelijke wer
ken, leerreden, en eene beknopte 
geschiedenis van het eiland Man; 
de uitgever heelt aan het hoofd, 
eene levensschets van WILSON 
geplaatst. 

* WILSON (HENDRIK), een En-
gelsche zeevaarder, voerde het 
bevel over den Antilope, een 
schip van de Oost-Indische maat
schappij, toen hij te Macao,'m 
Junij 1783,-het bevel ontving 
om mal Engeland teritgtekeereri. 
Hij ging den 21 Julij daarop
volgende onder zeil, maar na 
in de Zuid-Zee op blinde klip
pen gestooten te hebben, werd 
•zijn schip verbrijzeld. Do°r 
zijnen moed, zijno koelbloedig
heid en zijne voorzigtigheid g«" 
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lukte het hem zijn scheepsvolk 
te redden, en hij landde op een 
eilandje, alwaar de koning des 
lands (de Peleiv-eilanden), hem 
de middelen verschafte, om een 
nieuw schip te bouwen, ten 
einde daarmede naar zijn vader
land terugtekeeren. Hij i s , in 
1810, te Colgton overleden, na 
de Indische compagnie nog 'lan
gen tijd, niet even zoo veel 
ijver als voorspoed te hebben 
gediend. Het verslag der schip
breuk van den Antilope, is door 
KEATE beschreven, en in het 
.Fransch vertaald, onder den 
titel van Relation etc. (Verslag 
van de Pelelv-eilanden, volgens de 
dagverhalen en de mededeelingen 
van den kapitein H. WitsoN en 
van verscheiden zijner officieren 
samengesteld), Parijs, 1780,in 
4. t0, of 2 dl.n jn 8/™ met kaar
ten en platen. — Er is nog een 
andere Engelsclïe zeevaarder, 
JACOBÜS "WILSON , geweest ,• die 
in 1794' uit Engeland vertrok, 
met het schip the Duff, om 
zendelingen naar verschillende 
eilanden van den grooten Oceaan 
óvertebrengen. Hij bezocht ach
tereenvolgend Otaïti,' eenige na
burige eilanden, den Archipel 
der Vrienden-eilanden, dè Mar
kiezen-eilanden , en ontdekte 
eene groep van 14 eilanden, 
welke hij Duff-groop. noemde. 
Hij kwam in 1798, in Engeland 
terug, en overleed eenige jaren 
later. Zijn Reisverhaal "is door 
een lid van het Britsch-zende-
lingsgenootschap geschreven, en 
te Londen, in 1799, in 4.*°, 
in het licht gegeven. Hetzelve 
is in het Hoogduitsch vertaald. 

WILTIIEIM (ALEXANDER), in 
1604, in het Luxamburgsehe 
geboren, werd Jesuit, onderwees 
gedurende zes jaren met roem 
de rhetorica, en werd rector 
van het collegie van Luxemburg, 
alwaar hij in 1674 nog leefde. 
Men heeft van hem: 1.° Vita 
venembilis YOLAKDJE prionssm 
ad Marw-vallem, enz. ^Antwer
pen, 1674, in 8.voj volgens 
een handschrift van HERMANN 
van Luxemburg, een' domini-
kaner der 13.<? eeuw; — 2.° 
Naamlijst der abten van het 
Munster-klooster, te Luxemburg, 
Trier, 1664, in fol.; — 3.° 
Biptychon Leodiense ex consu-
lari facium episcopale,'. et in 
illud commentarius, ubi etiam 
de Bituricensi et compediensi 
aliisque anliquitatis mommentis, 
Luik, 1659, in fol. mét platen ; 
— 4.° Appendw ad Dipty'chon 
Leodiense, 1660, in fol.; — 
5.° Gubernatores Luxemburgen-
ses, 1653, in fol.; — 6.» Acta 
S.Dagoberti cum notis, Molshcim, 
1623, in 4.t°; met bijvoegsels 
van JOUANUS FLONCEL, Trier, 
1653. Deze Aden der twaalfde 
eeuw zijn fabelachtig en der 
aandacht der geleerden weinig 
waardig; — 7.° De phiala reli-
quiarum S. Agathae, virg. et 
mart. dïsseriatjio, Trier, 1656, 
in 4. t0, met platen. Er wordt 
in gesproken over de Lenticulm, 
Ampulldi et Lagunculm der Ro
meinen; — S.o Verscheiden 
handschriften onder anderen 
iMciliburgensia romana, met 
platen. Dit is cene beschrijving 
van 'Luxemburg, ten tijde der 
Romeinen: dezelve is zeer breed-

5 
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voerig in de beschrijving der 
gedenktoekens, gedenkpennin
gen enz. van het Luxemburgsche 
en vooral van Trier. Pater 
BERTHOLET heeft er veel gebruik 

; van gemaakt in zijne geschiede
nis van Luxemburg. In het 

<algemeen is de stijl van dezen 
schrijver hard. Men ziet aan 
het hoofd der geschiedenis van 
Luxemburg, door pater BER-
TMOLET, eene aardrijkskundige 
kaart dier provincie en omstre
ken, ten tijde der Romeinen, 
door WH/THEIM; deze kaart 
wordt zeer gezocht, 

Wu/rz (PETRUS), te Arlon, 
den 31 December 1671 geboren, 
werd Jesuit in 1690, en oefende 
gedurende dertig jaren, de moei-
jelijke bedieningen van missi
onaris, in het hertogdom Luxem
burg uit. Men zag in hem 
herleven den ijver, die de XA-
VERIUSSEN en deREGissEN bezielde. 
Zijne gedachtenis staat nog in 
hooge vereering in de gewesten, 
welke hij met zijn zweet heeft 
besproeid. Door arbeid uitgeput, 
overleed hij den 8 April 1749, 
na in hot licht te hebben ge: 
geven: 1.° Catechismus ten ge-
bruike der soldaten, in het 
Hoogduitsch; — 2.o Onderrig-
ting om met vrucht de Sacra
menten van boetvaardigheid en 
der Eucharistie te ontvanqm, 
in het Hoogduitsch, Trier, 1708; 
in het Fransch, Luxemburg, 
1752, in 12.<"°j — 3.» Auri-
fodina spiritualis, 1710, in 12.mo. 
— 4." Leven van den, heiligen 

.FJUNCISCUS REGIS, in het Hoog
duitsch; — 5.u Khine Cate
chismus; — 0.» Geschiedenis 

der Lieve-Vrouioen kapel te Lu
xemburg , on verscheiden andere, 
bondige,. leerzame, zalvende 
ascetische geschriften. 

* WIMPFEN-BORNEBURG (Fiutt-
ciscus LODEWIJK , vrijheer VÓN) 
te Tiveebruggen, in i732 gebo
ren , , völgdö een Fransch regi
ment, in de veldtogtenvanden 
zevenjarigen oorlog, en werd 
.achtereenvolgend, "kolonel, veld
maarschalk en luitenant-generaal. 
In 1792, voerde hij het bevel 
over eene afde,eling van het leger 
van den 'Rijn, onder de bevelen 
van ALEXANDER , BEAUHARNAIS , 
en werd later af-, en, als adel
lijke , gevangen gezet. Na den 

'dood van ROBESPIERRE bekwam 
hij de vrijheid weder, en ging 
zich met ter woon te Parijs 
vestigen, alwaar hij in 1800 
overleed. Hij heeft in het licht 
gegeven.' 1.° Refonte etc. (Ver
betering der huishouding des 
Franschen legers, of Uittreksel 
en ontwikkeling van een, müi' 
taire plan), 1787, in 8.™ 5 — 
2.° Loisirs etc. (Ledige oogen-
blikken, of Denkbeelden over 
het Duitsche Rüli), 1798, in 
Ss°; — 3.0 Instruction etc. 
(Onderrigting van eiken tot hel 
beroep der wapens bestemden 
jongeling), 1798, in 8.™ 

* WIMPFEN (FELIX VOK) , broe
der van den voorgaande, veld
heer , in 1745 geboren, kwam 
reeds vroeg als vaandrig, in 
het Fransehe regiment van Tme-

. bruggen. Hij bekleedde achter
eenvolgend alle rangen tot dien 
van kolonel, en Mj den vrede 
bugaf hij zich naar zijne land-
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goederen in Normandijê. In 
1780, door den adel van Cacn, 
tot afgevaardigde bij de alge-
meene staten benoemd; veree-
nigde hij zich met de minderheid 
zijner orde met den burgerstand. 
In 1792, werd hij als geheraal-
oflicier bij het active leger ge-

. plaatst, en hij voerde het bevel 
over >de 'stad Diedenhoven; toen 
die plaats door de uitgewekene 
Ffanschen, ónder aanvoering van 
den prins van Hohenlohe om
singeld werd. Nadat laatstge
noemde hem een millioen had 
doen aanbieden, indien hij de 
poorten der vesting wilde ope
nen , antwoordde WIMPPEN : » Ik 
zal dit'millioen aannemen, in
dien men van deze gift, eene 
notarieele acte wil aangaan," 
WIMPFEN wees later het minis
terie van oorlog van de hand, 
en belastte zich met het bevel 
over het leger der kusten van 
Cherbourg. Nadat hij zich voor 
de partij der Gironde had ver
klaard, aanvaardde hij het bevel 
over de troepen, welke die partij' 
na hare verstrooijing in het 
dep,1 van Calvhdos, vereenigd 
had. Be slechte, uitval dezer 
poging, was hem bijna zeer 
noodlottig geworden. Zijn hoofd 
werd door de conventie op prijs 
gesteld, en, bij de eerste ont
moeting der troepen welke ge
noemde vergadering tegen hem 
opzond, zag hij zich door de 
zijnen verlaten. Het gelukte hem 
echter zich aan de nasporingen 
zijner vijanden te onttrekken, 
on, na de omwenteling van den 
18 Brumaire, werd hij tot al
gemeen inspecteur der stoete
rij*» benoemd, welken post hij j 

lot aan zijnen dood, in 1814 
voorgevallen, behield. Hij had 
in 1788, een geschrift in het 
licht gegeven, getiteld Manuel 
etc. (Handboek van Xepholius), 
slechts ten getale van 100 exem
plaren, in 8.™ getrokken. Men 
is van meening dat hij Gedenk
schriften.'heeft nagelaten, waarin 
belangrijke bijzonderheden voor 
de geschiedenis der omwente
ling voorkomen. Andere per
sonen van den zelfden naam en 
dezelfde familie, hebben ' zich 

•onderscheiden bij de legers in 
Frankrijk, in Spanje, en in 
Oostenrijks Een 'hunner ALEX-
ANDER STANISLAUS, vrijheer VON 
"WiMPFEN, is de schrijver eener 
Foyage etc. {Reize naar Sint-
Domingo gedurende de jaren 
1788—90—97), 2 dl.», in 8 . " ; 
in het Hoogduitsch en in het 
Engelsch vertaald. 

WlMPHELlNG (JdCOBÜS), te 
Schlestadt, in 1450 geboren, 
predikte in 1494 te Spiers met 
roem. Hij begaf zich vervolgens 
naar Heidelberg, alwaar hij zich 
toelegde, op de beoefening der 
gewijde boeken, en het onder
wijs' der jonge geestelijken. De 
Augustijnen gebelgd, dat hij 
gezegd had, dat de H. AUGUS-
TIKDS nooit monnik of bedel
broeder geweest was, daagden 
hem naar Bome. Hij verdedigde 
zich schriftelijk, en Paus Ju-
LIÜS II bevredigde dit geschil: 
het schijnt zelfs dat men hom 
later zijne zaak gewonnen gaf; 
want er bestaat een besluit van 
de congregatie der kerkgebrui
ken, van 

den 19 December 1037, 
dat de vcrniotiging of wcgncming 
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beveelt van schilderijen en beel
den, -waarbij de heilige kerkleer-
aar in het augustijner gewaad, 
zou worden voorgesteld (zie Six-
TUS IV). WIMPHELING was ge
voelig getroffen door de onlusten, 
die de ketterij van LUTHEK te 
weeg bragt, en het verdriet dat 
hem dezelve veroorzaakte, sleepte 
hem in het graf. Hij overleed 
te Schlestadt, in < 1528. Men 
heeft van hem: 1.° Catalogus 
episcoporum argentinensium, 
1551, in 4 > j —2.° Latijnsche 
gedichten, 1492 en 1494; in 
4„to. — 3.o Verhandeling over 
de opvoeding der jeugd, Straats
burg, 1500, in 4. t 0 ; — 4.» 
Libellus grammaticalis, 1497, 
i n 4.to. __ 5»Rhetorica, 1515, 
in 4. toj •— 6.° Verhandeling 
over de lofzangen, in 4.*° 5, •— 
7.° eene uitmuntende Verhan
deling De infegritate, 1503, in 
4. t0, en een aantal andere wer
ken, die oordeelkundige aanmer
kingen bevatten , alle door het 
achtbaarsto gezag gestaafd. 

WiMfaNA of WBIPNA (KOEN-
RAAD), in 1470, te Buchen, 
geboren,. verwierf door zijne 
verdiensten, een kanonikaat in 
de hoofdkerk van Brandenburg. 
Be keurvorst benoemde hem tot 
den eersten hoogleeraarstoel der. 
godgeleerdheid, in de door hem, 
in 1506, te Frankfort aan de. 
Oder gestichte hoogesclïool. WIM-
MNA strekte derzelve tot grooten 
luister. 'Toen de aartskctlcr Lu-
TIIEU zijne dwalingen had bekend 
gemaakt, werd hij verkozen om 
dezelve te wederleggen. Deze ' 
bekwame godgeleerde overleed in 
1531. Men heeft van hem: 1.° 

verschillende godgeleerde Ver
handelingen, waarvan do meest 
bekende zijn: De seciis, erro-
ribus ac schismalibus, Frankfort, 
1528, 3 dl.n in foLj eaDedi-
vinalione, Keulen, 1531, in fol,,-
— 2.° verschillende Bedevoerin
gen; — 3.o Gedichten; — 1° 
Brieven. 

WlNANTS, — Z i e WïNANTS. 

WINCIIELSEA (ANNA, gravin 
van), eene dame der hertogin 
van York, tweede vrouw; van 
JACOÜUS II, overleed zonder na
komelingschap, in 1720. Zij 
behaalde eenigen roem op den 
Engelschen Pamassus, waarop 
zij in den tweeden rang eene 
plaats kan innemen. Bm Dicht-
stuk over de Milt, voorkomend!) 
in de Verzameling harer gedich
ten, te Londen, in 1713 in het 
licht gegeven, wordt vooral op 
prijs gesteld. 

* WÏNCKEJUIANN (JOHAN JOA" • 
ciroi), in 1717, te Slcndal, 
in do Allmark geboren, de be
roemde aanwijzer der gronulij-
nen aller nieuwere nasporingen, 
in de kunst der oudheid, en de 
opheldering en verklaring harer 
gedenkteokenen, was de zoon 
van eenen armen schoenmaker. 
Be reeds vroegtijdig met ijver 
voor de wetenschappen bezielde 
knaap had zijne eerste opvoe
ding aan de weldadighoktvan 
den rector zijner geboorteplaats 
te danken, wiens 

geleider WINC-
KELMANN werd, toen deze blind 
was geworden. 'In het Keulsch; 
Gfltonasio ia Berlijn, maakten») 
de voorbereidende studiën voor 
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de universiteit, waarop hij zich 
in 1738 naar Halle begaf, om 
de godgeleerdheid te beoefenen, 
doch wijdde hij zich weldra uit
sluitend, aan de classieke oude 
letterkunde, en de schoone we
tenschappen toe, werd in 1741 
voor eenen korten tijd huison-
derwijzer, wilde daarop in Jena 
de geneeskunde beoefenen, doch 
nam weder eenen huisonderwij-
zerspost aan, en werd in 1743, 
conrector te Seehausen in de 
Allmark. In 1748 werd hij bi
bliothecaris bij den graaf VON 
BÜNAU, te Nöthenitz bij Bres
den. De schatten der kunst, 
en de kennismaking met kun
stenaars van het naburige Bres' 
den, gaven hem alhier de rigting 
aan welke hij zijn geheel volgend 
leven gelrouw bleef. In 1754, 
verliet hij zijne betrekking te 
Nötheniiz, en ging te Bresden 
wonen, alwaar hij tot de Ca-
Iholijke godsdienst overging. Na 
het 'verblijf van een jaar in de 
Saksische hoofdstad, vertrok hij 
door tusschenkomst van den Pau
selijke^ nuntius ARCHINTO , met 
eene voor twee jaren verleende 
jaarwedde van 200 Thaler van 
den keurvorst van Saksen, naar 
Rome,, alwaar hem de intus-
schen. kardinaal geworden AR
CHINTO, vrije woning verschafte, 
en onderscheidene voorname 
kunstvrienden, zoo als de be
roemde schilder IUraAëi. MENGS, 
en anderen, zijne bevorderaars 
en vrienden werden. Het her
haalde bezoek van Napels, en 
deszelfs merkwaardige omstre
ken , zijn verblijf in Florence, 
en in het algemeen de ver
trouwelijke bokendheid met de 

toenmaals bekende oudheden 
en kunststukken van ZtoZ/ë rijp
ten , in vereeniging met zijne 
studiën , de, denkbeelden en 
inzigten, welke, WINCKELMANN 
eindelijk in zijne Geschichte der 
Kunst des Allherthums, Dresden, 
1764, 2 dl.» in 4.to bewerkte, 
een werk dat zijne verdiensten 
ten allen tijde zal handhaven» 
Voorloopers van hetzelve waren 
zijne Anmerkungen über die Bau' 
kunst der Alten, Bresden, 1760, 
in 4.t0 en eene aanvulling'de 
Anmerkungen über die Geschichla 
der Kunst des Allherthums, Bres~ 
den, 1^67, in 4.*° Daarenboven 
gaf hij onderscheidene kleinere 
geschriften in het licht, zoo als: 
l.o • Ueber die Empfindung des 
Schonen, 1763; — 2.° Nach-
richten non den neuesten heren* 
lahischen Entdeckungen, 1762 j 
— 3.» Monumentiinedili, 1766, 
eene keuze van door afbeeldin
gen nog niet bekende oudheden. 
Na den dood van den kardinaal 
ARCHINTO was hij bibliothecaris 
en opziener der oudheden van 
den kardinaal ALBANI, en in 
1763, eerste opziener aller oud
heden in en bij Rome geworden, 
en besloten voor altijd aldaar te 
verblijven. Intusschen wilde hij 
in 1768, Bidtschland nog een
maal bezoeken, werd echter 
reeds te Regensburg, zoo zeer 
door verlangen naar/tóië bevan-
gen, dat het zijnen reisgenoot, 
den beeldhouwer GAVAOEPW, 
niet dan met groote moeite ge
lukte , hem nog tot Weenen te 
brengen, alwaar WINCKELMANN 
door MAMA THERESIA zeer on
derscheiden werd. Na zich drie 
weken aldaar te hebben opgc-
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houden, begaf hij zich weder 
op reis naar Rome. Terwijl hij 
te Triest, de afvaart van een 
schip naar Ancona afwachtte, 
had een Italiaan, FRANCESCOAR-
CANGELI genaamd, een booswicht, 
kort te voren in Weenen ten dood 
veroordeeld, doch wiens straf 
in ballingschap was veranderd, 
door dienstvaardigheid en ge
waande kunstmin, het vertrou
wen van WIKCKELMANN gewon
nen , zoodat deze hem de gouden 
gedenkpenningen en kostbaarhe
den had laten zien, welke hij 
bij zich had. Op den 8 Junij 
kwam hij bij WINCKELMANN om 
afscheid van .hem te nemen, 
doch wenschte vooraf nog een
maal diens gouden medailles te 
zien. Terwijl WINCKELMANN te 
dien einde zijn koffer wilde op
nemen , wierp ARCANGELI hem 
van achteren eenen strik om 
den hals, en daar het hem niet 
gelukte WINCKELMANN te verwur
gen , zoo bragt hij hem vijf 
steken in het onderlijf toe, en 
ontsnapte, zonder iets te kunnen 
rooven. WINCKELMANN stierf nog 
denzelfden dag, nadat hij den 
kardinaal ALBANI tot zijnen ,uni-
verselen erfgenaam had gemaakt, 
en sedert 1S20 wijst een gedenk-
teeken zijn graf aan. Nadat men 
zich van den moordenaar had 
meester gemaakt, onderging hij 
te Triest de doodstraf. Behalve 
onderscheidene Verzamelingen 
van Brieven van WINCKELMANN, 
is er te Dresden van 1808 tot 
1820, in 8 dl.» ook eene uit
gave zijner Werken in het licht 
verschenen. GOETHE heeft onder 
den eenvoudigen titel van Win
ckelmann eene Levens- en ka- ! 

raktersehets van hem geschre
ven, terwijl IC. MORGENSTERN 
den beroemden oudheidkundige 
eene geleerde Verhandelingr heeft 
toegewijd. 

* WlNCKELRIED (ARNOLD VAN), 
bijgenaamd de Decius der Zwit
sers; in het kanton Unterwal' 
den geboren. Toen na den dood 
van WILLEM TELL (in 1355), 
de oorlogen tusschen de Zwit
sers en hunne oude meesters, 
de hertogen van Oostenrijk, 
steeds voortduurden, en hertog 
IiEOPOLD, Zwitserland op zijne 
beurt was komen bezetten, na
men al de inwoners de wapens 
op. Een veldslag ging over het 
lot des lands beslissen; dezelve 
had bij Sempach plaats. De 
Zwitsers zagen zich van alle 
kanten ingesloten. WINCKELRIED 
was een hunner aanvoerders. 
Zoodra hij het nakende gevaar 
zag, dat de. zijnen bedreigdo, 
wierp deze dappere ridder zich 
in de Oostenrijksche gelederen, 
greep een arrnvol hunner lan
sen, belemmert hunne slagen, 
en opent door een' helden-dood 
voor de zijnen den doortogt, en 
den weg tot de roemrijke over
winning van den 9 Julij 1380. 

* WlNCKLER ( T H E O P H I L Ü S F B E -
DERIK), een oudheidkenner, in 
1771, te Straatsburg geboren, 
studeerde in zijne geboorteplaats, 
en begon zich overtegevan aan 
zijnen smaak voor de oude ont
dekkingen. Hij was kapitein bij, 
een bataillon vrijwilligers van 
den Neder-Rijn, toen hij ™et 

zijnen troep bij het fort Vauban 
gevangen genomen en naar/ƒ<>»' 
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| garyjë gevoerd word. Gedurende 
! zijne gevangenschap leerde hij de 

taal van dat land, benevens het 
\ nieuwere Griekseh, en maakte 

belangrijke waarnemingen, be
trekkelijk de gewesten, welke 
hij bezocht. Na zijne vrijheid 
terug te hebben bekomen, be
gaf hij zich naar Parijs, alwaar 
hij opziener werd van het kabi
net van oudheden, gedenkpen-

S, uingea en gegraveerde steenen 
N van de koninklijke bibliotheek, 
: en den 26 Februarij 1807 over

leed. Men heeft van hem: 1.° 
Voyage etc. (Reize naar Sim, 

: door J. C. HUTNER , gezantschaps-
I , edele), naar het Hoogduitsch,' 
I met eene kaart van Sina; — 
I 2.° Foyage etc. (Reize door Zwc-
{ den), naar het Hoogduitsch) — 
! 3,° Verhandelingen over de he-
I dendaagsche Grieken, over de 
\ uitvinding der fluit, over de 
| groep van LAOCOÖN, en een aan-
j tal Levensschetsen, in het Ma-

gasin encyclopêdique. 

* WINDHAM (WIIXIABI), een 
'i , beroemde Engelsche staatsminis-
: ter, den 3 Blei 1750, uit eene 
I oude familie van het graafschap 

, Norfolk geboren, werd naar 0#-
ford gezonden, om er zijne stu
diën te maken, on naauwelijks 
had hij het collegie verlaten, of 
hij reisde op het vaste land. 
In zijn vaderland teruggekeerd, 

i verklaarde hij zich openlijk te
gen den Amerikaanschen oorlog, 
en werd volksredenaar en een 
vurige Whig. Men zag hem 
"vooral zich aan den persoon van 

I Fox aansluiten en diens gevoe
lens met eene blijkbare voor-

I liefde bevorderen. In 1782 tot 

het parlement toegelaten, nam 
hij elke gelegenheid te baat, 
om het gedrag van PITT te la
ken, en hem bij de natie ha
telijk te maken.' Ook verhief 
hij zijne stem tegen de loterijen, 
en den slavenhandel; maar de 
Fransche omwenteling deed hem 
later zijn staatkundig gedrag 
geheel en al veranderen, en hij 
verliet met BUKKE de banken 
,der oppositie, om zich op die 
der thesaurie 'te plaatsen: In 
1792 verijdelde hij de pogingen 
van GREY , om eene parlemen
taire hervorming te bewerken ; 
en in 1793 verhief hij zijne 
stem tegen het voorstel van 
Fox, betrekkelijk den oorlog, 
terwijl hij zeide dat het doel 
van Engeland niet was, om als 
bemiddelaar optetreden, om aan 
Frankrijk eenigen vorm van 
bestuur te,geven; maar alleen 
om het tegenwoordige bestuur 
omvertowerpen, met welk het 
onmogelijk was Ie onderhande? 
len, en dat men den oorlog 
moest voortzetten, tot dat men 
eenen vasten en eervollen vrede 
kon sluiten. , Hij openbaarde 
dezelfde gevoelens, toen de ko
ning de zitting van 1794 opende, 
en hij ging bijna gelijktijdig tot 
het ministerie over, als,lid van 
den geheimen staatsraad, met 
het departement van oorlog be
last. Bij verschillende gelegen
heden liet hij eene levendige 
belangstelling ten gunste van 
het huis van BOURBON blijken, 
en hij trachtte aan den oorlog 
een vast en bepaald karakter 
te geven, terwijl hij vraagde 
dat men zich omtrent dat on
derwerp op eene ondubbclzm-
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nige wijze verklaren zoude. Toon 
men over de bill beraadslaagde 
betrekkelijk cene vermeerdering 
van krijgsmagt, vraagde hij of 
men zich veilig kon achten met 
eene republiek, zoodanig als die, 
welke in Frankrijk bestond, en 

• hij voegde er bij dat zijn ge
voelen altijd geweest was, dat 
er geenerlei rust voor Europa 
zoude bestaan, zoo lang als zij 
eene zoodanige magt in haren 
boezem zoude bevatten. Hij 
vraagde daarenboven dat men 
gebruik zoude maken van de 
stemming van een gedeelte der 
Fransche natie, tot herstelling 
van het koninklijke gezag,- dat 
hij als het voordeeligste voor 
de belangen van GroohBritlan-
niS beschouwde. Den 27 Junij 
1800, sprak hij, dat men in 
Engeland de vïugtelingen der" 
gallikaansche kerk mogt gedoo-
gen; terwijl hij aan zijne tegen
standers verweet', vier of vijf 
duizend Fransche priesters meer 
te vreezen, dan den voortgang 
der republikeinen, dio dreigden 
de geheele wereld voor het athe-
ismus te winnen. Hij verhief 
zich op nieuw den 3 Februari} 
1801, tegen de vredes-f oorsla
gen met Frankrijk, terwijl hij 
verzekerde, dat, zoo lang als 
er goene verandering in" hare 
staatkunde kwam, een dergelijk 
voorstel bespottelijk zoude zijn. 
Daar intusschen de Engolsche 
regering besloten had eene be
vrediging te beproeven, zoo was 
haar eerste stap de verandering 
van ministerie, en het gedwon
gen ontslag van WINDHAM en 
zijne ambtgonootën werd aange
nomen. Na tot de kamer der 

pairs te zijn overgegaan, ont
wikkelde hij aldaar zeldzame 
talenten, en verdedigde met 
veel vuur de bill van vergetel
heid, Voorgesteld ten gunste van 
openbare ambtenaren, die dwa
lingen zouden hebben kunnen 
begaan, in het aanhouden van 
personen, die van kwade be
doelingen verdacht waren, en 
beweerde dat deze maatregel 
noodzakelijk was, om den amb
tenaren , die hunnen pligt be
tracht en de omkeering van hun 
land belet hadden, vertrouwen 
in te boezemen. Toen de. heer 
TiERKEï voorstelde, dat men 
aan de Fransche republiek be
willigingen behoorde te doen, 
ten einde den vrede te beko
men, verzette hij zich met na
druk daartegen, terwijl hij zeide 
dat hare uitbreiding integendeel, 
geheel Europa togen haar be
hoorde te doen zamenspannen, 
om haar te beletten alles te over
weldigen. Van dit tijdstip af, 
liet hij geene gelegenheid voorbij 
gaan, om dezelfde beginselen 
te ontwikkelen, en hij blies aan
houdend alarm over de heersen-
zuchtige ontwerpen van het 
Fransche bestuur. Den 30 Oc-
tober verhief hij zijne stem tegen 
de voorafgaande vredespunten 
die hij als eene oorzaak van 
toekomstigen rouw beschouwde, 
ondanks de vreugde, welke de
zelve schenen te verwekken; 
hij beschuldigde zelfs de nieuwe -
ministers van onbekwaamheid» 
terwijl hij herhaalde, dat het 
doel van Frankrijk was, Grom-
Britiannie to kluisteren, en het 
tot dien staat van onvermogen 
te brongen, waarmede het vaste 
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land getroffen had. Het sluiten 
van den vredo veranderde zijne 
staatkundige denkbeelden niet; 
hij elke gelegenheid randde hij 
do ministers aan; hij deed bij de 
heropening van het parlement, 
den 4 November 1802, de drin
gendste uitlokkingen tot den 
oorlog, en voegde er bij dat 
het heil van Engeland er mede 
gemoeid was. Eindelijk zege
vierde hij in 1803 op allen te
genstand. Nadat de oorlog in 
den zomer van hetzelfde jaar 
weder losgebarsten was, ver
trouwde men hem op nieuw de 
portefeuille van oorlog toe; hij 
stelde aan het parlement een 
algemeen plan van verdediging 
voor, dat bij het leger veel te ; 

gonstand vond, en door do op
positie hevig bestreden werd. 
Daar de dood van Fox de 
ontbinding van het ministerie 
ten gevolge had, werd WIND-
IIAM weder eenvoudig lid van 
het parlement, en sprak met 
vele welsprekendheid den 24 
Februarij 1809, tegen de nood
lottige uilkomst der onderne
ming van Coruna, die hij aan 
de onbedrevenheid der ministers 
toeschreef. Hij overleed den 
4 Junij 1810. De verschillende 
partijen kwamen overeen in het 
huldigen zijner talenten, zijner 
personele onbaatzuchtigheid, zij
ner openhartigheid, zijner edel
moedigheid en van zijnen moed. 
•Hij verdient vooral den grootsten 
lof als minister van oorlog. 
Dagelijks had iiy' een uur 
vastgesteld, waarop elke militair 
of ieder ander, die een gehoor 
v w hem verlangde, zeker was 
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zulks te bekomen, en men ver
liet hem steeds zeer voldaan 
over zijne voorkomenheid on
bescheidenheid. Door do goede 
orde, welke hij in zijne bureaüx 
had ingevoerd, was het hem 
gelukt dagelijks twee uren voor 
den arbeid te doen uitwinnen; 
ook werden de zaken met veel 
meer spoed afgewerkt dan on-
der zijne voorgangers. Vóór 
hem eindelijk, was het onmo
gelijk om uit de bureaus eenig 
berigt, betrekkelijk het lot der 
arme soldaten te bekomen, zon
der veel geld, dat men aan, 
hunne ongelukkige familien af
perste; deze hatelijke.gewoonte 
werd door hem geheel afgeschaft. 

WING (VIP?CENTIÜS) , oen be
roemde Engelsche sterrekundige, 
in 1600 geboren, begon zich 
bekend te maken door eenen 
almanak, die nog in deze laatste 
tijden zijnen naam droeg. Hij 
is de schrijver van verscheiden 
andere sterrekundige werken, 
zoo als: 1.° Be hemelsche har
monie der zigtbare wereld, 1651, 
in fpl.j —• 2.o Astronomica Bri-
tanniea, dat zijn grootste werk 
is, en zijnen roem vestigde. Hij 
overleed den 20 September 1668$ 
zijn Leven, is door GADBÜUÏ be
schreven. ' 

f WINGHEN (JOZEF VAN), bij
genaamd de Oude, een schilder, 
t& Brussely in 1544 geboren, 
begaf zich zeer jong naar Italië, 
om zich op de schilderkunst 
toeteleggen. Naauwelijks was 
hij te Rome aangekomen, of 
een der kerkvorsten, nam hem 

»D 
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onder zijne bescherming, ont
ving hem in zijn huis, en stelde 
hem gedurende vier jaren in 
staat, om met vrucht de mees
terstukken te beoefenen, welke 
die stad bevat. De talenten van 
WINGHEN verwierven hem eenen 
roem, die hem in zyn vader
land vooruitging, en toen hij 
na eene afwezigheid van ver
scheiden jaren, te Brussel was 
teruggekeerd, nam do hertog 
van Parma, landvoogd der Ne
derlanden, door de schoonheid 
van zijn werk bekoord, hem 
in zijne dienst, en verleende 
hem den titel van deszelfs oer
sten schilder. 'Onder de stuk
ken, welke bewijzen, dat deze 
gunst verdiend was, noemt men 
het Avondmaal, dat hij voor 
het hoofd-altaar der christelijke 
broeders vervaardigde. De bouw
kundige achtergrond was door 
PAUUJS DE VRIES, geschilderd. 
De zucht om te reizen kon 
VAK WINGHEN niet in de dienst 
van den hertog van Parma hou
den, die hem ontsloeg, en zijne 
betrekking aan OTTO VENIÜS gaf. 
In 158*4 was hij te Frankfort 
a.. M., alwaar hij eene Allego
rische schilderij vervaardigde, 
die algemeen bewonderd Werd* 
Ofschoon deze schilder zeer 
ijverig bij den arbeid was, is 
het getal zijner stukken tegen
woordig toch zeer gering, daar 
de meeste derzelvo door den 
oorlog vernietigd, of verstrooid 
zijn geraakt. VAN WINGHEN ' 
overleed te Frankfort, in 1603 i 
—• JEREMIAS VAN WINGHEN, de I 
Jonge, zoon van den voorgaande 
ia Brussel in 1578 geboren' ' 
was eerst zijn kwcekcling, daarna ' 

die van FRANCISCÜS BADENS te 
Amsterdam, en maakte zich reeds 
vroeg beroemd als Colorist. Deze 
kunstenaar overleed in 104& 
Hij wijdde zich bijna uitsluitend 
toe aan het, vervaardigen van 

[ portretten, waarin hij uitmua* 
tend slaagde. 

* WINKEL (N;), een Holiand- ; 
sche kunstenaar, bekend door 
zijne zeldzame begaafdheid voor >' 
de Werktuigkunde, vooral in ; 
dat gedeelte dier wetenschap, 
welke op de toonkunst toepas-

" selijk is, overleed te Amsterdam, \ 
den 28 September 1826. Men ; 
heeft hem het Componi'® m [ 
de muzykalc Improvisator lo 
danken, dat de goedkeuring 
der kenners heeft weggedragen» 
vooral te Parijs, en verse»*» I 
andere voorwerpen van werkun-
gelijko muzijk', die zyn vernuft 
tot eer verstrekken. In z'y» 
bijzonder leven, was hij al te j 
zedig, en dikwerf hebben ande
ren zich zijne uitvindingen toe-
geëigend.' r 

. WlWKELMANN. — Zie WlNc' ; 
KELMANN. , 

;• WINOX of WINOC (Heilige)' \ 
VINOCIÜS , WINOGÜS , gesproten ; 
uit eene familie, van Sriltatye, i 
die naar Gallië was overgesto- j 
ken, om zich aan do woede j 
der Angel-Saksers te onttrekken, j 
was waarschijnlijk do zoon van . 
koning ÏÏOWEL III, en broeder ! 
der koningen SALOMON en JupQ" f 
«is of JÜSTUS. Daar liij Zf1 | 
geheel aan de oefeningen dei ^ 
godsvruchtwenschtetoolewydtn, j 
zoo verbond hij zich mot d * j 
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jonge edellieden, met welke hij 
verscheiden bedeVaarlen onder
nam, en het klooster Sithiu, 
later onder den naam van St. 
Bcrtin bekend, bezocht: door 
den ijver der religieuzen getrof
fen, aanvaardden zij aldaar het 
klooster-gewaad. Eenigen tijd 
daarna zond de H. BERTINUS, 
abt van Sithiu, de vier Britsche 
monniken, naar het land van 
Wormhout, hun" door HÉRÉMAR, 
een Vlaamsen edelman, gegeven, 
ten einde aldaar een klooster-ge-
sticht opterigten. WINOX werd 
aan hot'hoofd der communiteit 
geplaatst; hij lieteene kerk, cel
len en een ziekenhuis bouwen, 
waarin hij niet ophield de armen 
te dienen, tot aan zijnen dood, 
den 6 November 717 voorge
vallen. Nadat BOUBEWIJN de Kale, 
graaf vaö Vlaanderen, in 920, 
het kasteel van Berg had doen 
versterken, stichtte hij ereend 
gen tijd daarna,.'een benedik-
tijner-klooster, waarmede de goe
deren van dat van Wormhout, 
door de Denen verwoest, ver> 
eenigd werden, en waarin de 

'overblijfselen van den H. WI
NOX overgebragt werden, van 
waar het klooster, zoowel als 
de stad, den naam van Berg-
SU Winox heeft bekomen. 

WIKSEÏHÜS (Piè'iuus), een Ym-
sche geschiedschrijver,' in 1586, 
te Leeuwarden geboren, alwaar 
zijn vader rector der Latijnsche 
schole was, bezocht JDuitschland, 
Zweden en Frankrijk In zijn 
vaderland teruggekeerd werd hij 
tot historie-schryver der staten 
v a n Vriesland benoemd, en in 

1636 tot hoogleeraar der staat
kundige geschiedenis en wel
sprekendheid te Franeher verko
zen. In 1639 bekleedde hij aldaar 
de waardigheid van Rector Mag
nificus, en overleed er in 1644, 
Men heeft van hem: 1.» Kro
mijk , of Geschiedenis van Vries-
landt, van het jaar der wereld 
3635, tot het jaar 1622," der 
christelijke tijdrekening;, Frane
her, 1622, in fol. Beschrijver 
neemt het van te vroeg op, om 
niet vele fabels te vertellen; — 
2.° Fita illustrisimi MATJRITH, 
principis Auriaci, Franeher, 
1625, in4.toj —• 3.o Rerum sub 
PHIMPPO II per Frisiam gestarum 
ab anno 1555, adannum1581, 
lïbri VII, Leeuwarden, 1646, 
in fol. Ondanks al den lof door 
GftOTiüs, HEINSIÜS, PONTANUS, 
SORIVERIÜS en NICOJLAAS BLAN-
CHARD aan deze geschiedenis 
toegezwaaid, is dezelve slecht 
geschreven; de auteur heeft zich 
verbeeld wel te schrijven,, door-
hoogdravende, weinig gebruike-; 
lijke woorden, verwarde en bijna 
raadselachtige volzinnen te ge
bruiken. Men ontwaart dadelijk» 
dat hij behendiglijk datgene ont
wijkt, wat den Spanjaarden tot" 
eer kon verstrekken, en datgene 
ontveinst wat er laakbaars in 
de opstandelingen was. In Weer
wil van den schijn van onpar
tijdigheid , welken hij aanneemt, 
houdt hij niet op_ de Calholijken 
en hunne godsdienst te honen. 
WIWSEMIOS heeft daarenboven 
nog in het licht gegevens ver
scheiden Verhandelingen, Rede
voeringen, Lijhreden en een 
Dichtbundel Amorcs getiteld. — 
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klaring van het menschelijhe 
ligchaam), in 4. t0, en 4 dl.n, 
in 12.™°, een 'werk dat zeer 
gezocht, en in het Latijn, Hoog-
duilsch, Engelsch en Ilaliaansch 
vertaald is. De beste uitgave 
in het FrJtasch-is die van Parijs, 
1767; — 2..° Dissertaüon etc. 
(Verhandeling over de onzeker
heid van de kenteehenen des 
doods), door BRUHIEK zoo zeer j 
vermeerderd dat het een boek
deel uitmaakt, Par ijs, 1742, 
in 12 .» Er is veel af to dagen 
van de vrees van levend begra
ven te worden, die dezo schrij
vers ons zouden willen aanjagen, i 
Deze gevallen zijn zeldzaam, ea j 
het gebeurt meer, dat de zieke, i 
welken men dood geoordeeld 
heeft, werkelijk sterft, wijl men 
hem verlaten heeft. Men moet 
wel is waar, in zulk eene gewig- ; 
1 ige zaak alle voorzorg gebruiken; j 
maar ook niet overdrijven; — ; 
3.o Lettre (Brief) over de ver- ! 
handeling over do ziekten der 
beenderen van PETITJ —• 4." > 
Memarques (Aanmerkingen) op 
de -verhandeling van N. FERHEIM , ; 
betrekkelijk de beweging van het ; 
onder-kakebeen, Parijs, 1755. , 
in 12.«»o; — 6.o verscheiden j 
geleerde geschriften in do Ge
denkschriften der akademie van \ 
wetenschappen. WIKSLOW over- \ 
leed in 1760, alzoo in den j 
ouderdom van 91 jaren met den 
roem van een der regtschapenste 
mannen en bekwaamste ontleed-
kundigen van Frankrijk te zün 

geweest. 

MGNEWTJS WINSEMHIS, zijn broe
der, in 1591,,te Winsutn, in 
Vriesland, geboren, was hoog-
leoraar, in de genees-, onlleed-
en kruidkunde, aan, 'slands 
lioogeschool te Franèker, be
kleedde tweemalen, te welen in 
161S, en in 1631, de waar
digheid van Rector Magnificus, 
en overleed den 15 Mei 1639. 
Men heeft van hem een Com
pendium "anatomim, Franèker> 
1626, in 4.*° 

WINSLOW (JAOOBUS BENIGNUS) , 
een Dconscho geneeskundige, 
on achlerneef van den beroem
den STENON , handhaafde den 
roem van zijnen oom. Hij werd 
in 1669, te Odensce op het 
eiland Funen, geboren, en was 
de zoon vaneen' lulherschpre
dikant. De zucht naar kennis 
voerdo hem naar Parijs, alwaar 
hij onder den beroemden DU VER-
«EV studeerde, welke bekwame 
meester, in dezen jongeling een' 
hem' waardigen leerling vond. 
WINSLOW was proteslantsch, en 
had zijne bekeering Ie danken 
aan den grooten BOSSUET, die 
toen hij hem het sacrament des 
vormsels toediende, hem zijnen 
naam gaf. Daar zijn roem zich 
hoe langer zoo meer verspreidde, 
zoo werd hij geneesheer van do 
faculteit van Parijs, hoogleer
aar der onlleedKunde in don 
koninklijken tuin, tolk der Teu-
tonische taal bij do bibliotheek 
des konings van Frankrijk, en 
lid der akademie van weten
schappen. Zijne werken zijn: 
1.° eeno ontleedkundige verhan
deling, onder dezen titel: Expo-
ritim etc. (Ontleedkundige ver-

WINTER (GEORGE SMOK), <»n 
Duitschc pikeur of rü^1"13031' \ 
der 17." eeuw, maakte cene ; 
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diepe studie van zijne kunst, 
gaf les in dezelve aan verschei
den heeren en vorsten van 
Duitschlanè, en gaf er twee ge
zochte verhandelingen over in 
het licht, die in Frankrijk wei
nig bekend zijn. De eerste ver
scheen te Neurenberg., in 1672, 
in fol., in het Latijn, in het 
Hoogdüitsch en in het Fransch, 
onder dezen titel: Tractatio nova 
de re equaria. De tweede, en
kel in het Latijn, werd in de
zelfde stad, in 1678, in 2 dl.», 
in fol. gedrukt, handelt over do 
kunst van het paardrijden, en 
is getiteld: Eques peritus, et 
Ilippiator expertus. - , 

f WlNTER (NlCOLAAS SlMON j 
VAK), een Hollandsche dichter, 
op Kersdag 1718, te Amster
dam geboren, ontwikkelde reeds 
vroeg zijn dichterlijk genie. Zijne 
eerste proeve, vervaardigde hij 
in zijn 19.« jaar, en bestond in 
een dichlstukje Kaïn en Abel 
genaamd, dat niet zonder ver
dienste was, en door verscheiden 
gelegenhcids- en familie-stukjes 
gevolgd werden. Hooger vlugt 
nam hij echter in zijn dichtstuk 
de Amsielstroom, in zes zangen, 
Amsterdam, 1755, in 4 > Eene, 
lagchende en vruchtbare ver
beeldingskracht , eene groole 
zuiverheid van voordragt en stijl, 
eeno zeldzame begaafdheid voor 
de beschrijvende genre prijzen 
dit werk aan. In 1769, gaf 
VAN WINTER zijn dichtstuk de 
Jaargetijden in vier zangen, in 
het licht. Nog heeft men hom 
twee trourspelon te danken. 
MOIUZONGO, of de koninklijke slaaf\ 

i
en MEKZIKOFF. Het eerste dezer 
beide voortbrengselen, dat het 
tweede verre overtreft, is op hot 
tooneel gebleven. Na in 1768', 
een tweede huwelijk te hebben 
aangegaan, met de beroemde 

I dichteres LUCRETIA WILHELMINA 
! VAN MERKEN (zio MERKEN) ver-

eenigden deze echtgenoolen als 
nu de vruchten hunner muzen, 
ontwierpen gezamenlijk hunne 
plans, bekuischten elkanders 
voortbrengselen, en waren met 
één woord, wat later de groole* 
BILDERDHK en diens voortreffe
lijke echtgenoote geweest zijn. 
(Zie ScnwEicKnART, en in het 
bijvoegsel tot dit werk hel 
artikel BILDERDHK). VAN WIN
TER overleed te Leijden, den 
19 April 1795, en werd even 
als zes jaren vroeger zijne vrouw, 
te Amsterdam in do'Oudekerk 
begraven. 

•j- WINTER (JAN. WILLEM DE), 
j een Hollandsen admiraal, in1750 

op het eiland Texel geboren, 
trad reeds in den ouderdom van 
12 jaren in 's lands zee-dienst. 
Niet lang duurde het of hij on
derscheidde zich, en reeds was 
hij tot den rang van scheeps-
luitènant bevorderd, toen de 

; omwenteling van 1787 in Hol-
! land uitbarstte. Met vuur om

helsde BE WINTER de partij der 
patriotten tegen die van den 
stadhouder, maar nadat laast-
genoemde door vreemde hulp 
had gezegevierd, nam DE WIN
TER do wijk naar Frankrijk, 
alwaar hij zeer wel onthaald 
werd. Daar de beginselen der 
Fraiischo omwenteling de zijne 
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-waren, zoo vraagde en verkreeg 
hij dienst bij het landleger, en 
maakte met roem do veldtogten 
mede van 1792,"en 1793, ouder 
DDHOÜRIEZ en PICHEGRU , en 
klom weldra op tot den rang 
van brigade-generaal. Toen in 
1795 het Fransche-republikein-
sche leger Holland bemagtigde, 
keerde DE WINTER naar zijn va-

, derland terug T en nam er met 
den rang- van schout-bij-nacht, 
•weder dienst bij de marine.- in 
het volgende jaar werd hij be
noemd tot onder-admiraal, en 
opper-bevelhebber der vloot van 
Texel. Na langen tijd door En
gelsche overmagt geblokeerd te 
zijn geweest, gelukte het ein
delijk aan DE WINTER om hunne 
•waakzaamheid te bedriegen, en 
hij ging den 7 October 1797, aan 
het hoofd van negen-en-twintig 
oorlogsschepen, waarvan er 16 
linie-schepen waren, onder zeil. 
Op den morgen van den 11 ont
moette hij het Engelsche smal-
deel, onder de bevelen van den 
admiraal DUNCAN, uit twintig 
linie-schepen, en omtrent vijftien 
fregatten en andere kleinere vaar
tuigen bestaande. Het gevecht 
begon dadelijk, en duurde bijna 
drie uren van weerszijde met 
de meeste verbittering 5 maar 
de reeds ai te ongelijke worste
ling werd zulks nog meer door 
het afdeinzon van den schout
bij-nacht STORY, met zeven linie-
schepen. Het schip de Vrijheid, ] 

. van 74 stukken, aan boord van 
hetwelke BE WINTER zich be
vond, bood alleen het hoofd aan 
drie Engelsche schepen, en na 
zijne driemasten Ie hebben ver
loren , -word het aangeklampt 

door een Engelsen fregat. Negen 
Hollandsche linie-schepen wer
den veroverd of in den grond, 
geboord, omtrent 600 man der 
Hollanders gedood en 800 ge
kwetst. Het Engelsche smaldeel 
was ook zeer gehavend, eenige 
zijner schepen waren in den 
grond geboord, andere zeer be
schadigd, en 600 hunner man
schappen gedood of gekwetst. 
Men heeft grond om te vooron
derstellen dat DE WINTER slecht 
door STORY werd bijgestaan * zoo 
wel als door de kapiteins van 
het smaldeel van dien schout- 1 
bij-nacht, die alle DE WINTER j 
haatten, wijl zij hem niet kon
den vergeven' van met eenen 
hoogeren rang weder bij de ma
rine te zijn gekomen. Het later 
door STORY gehouden gedrag moet 
dit vermoeden nog versterken. | 
ïntusschen beschuldigt DE Wf** i 
TER niemand in het verslag» I 
dat hij van dit gevecht;' aan 
hét bewind der Bataafsche r«- ! 
publiek deed, en zegt slechts ,-
dat deze dag de ongelukkigste 
van zijn leven is. Hij werd in 
'Engeland, als krijgsgevangene, 
met al het ontzag behandeld 
dat aan den ongelukkiger! moed 
toekomt, en al de Engelsche 

"zeelieden, die bij het gevecht 
waren tegenwoordig geweest, 
huldigden luide de talenten en 
de dapperheid, welke de Hol
landsche admiraal er in had tm 
toon gespreid. Eenige maanden 
later uitgewisseld, kwam DE 
WINTER in zijn vaderland terug, 
en de krijgsraad, belast, om ' 
zijn op den 11 October gehou- , 
den gedrag te onderzoeken, ver» 
klaarde dat hij roemrük <3e eer 
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der vlag van do "Bataafsche re
publiek had gehandhaafd. In 
Julij 1798, werd hij in hoeda
nigheid van gevolmagtigd mi
nister, naar het Fransen direc
torium gezonden, en'hij behield 
dezen post tot, in 3*602, in welk 
jaar hij naar Holland werd te
ruggeroepen , om er het bevel 
over de zeemagtop zich te ne
men. Hij stak met een sterk 
smaldeel in zee, on noodzaakte 
do regering van Tripoli, dio 
reden van ontevredenheid aan 
do republiek had gegeven, een 
vredesverdrag te onderteekonen. 
Nadat LODEWIJK BONAPARTE , ko
ning van Holland was geworden, 
schonk hij zijn geheele vertrou
wen aan den admiraal DE WIN
TER, hij benoemde hem tot 
rijks-maarschalk, verhief hem 

-tot den graven-stand, en tot 
opperbevelhebber zijner land
en zeemagt. Toen NAPOLEON 
Holland met het Fransche kei
zerrijk vereenigde, behandelde 
hij BE WINTER met dezelfde on-
dersóheiding, en benoemde hem 
achtereenvolgend tot groot-offi
cier van het legioen van eer, 
en tot algemeen inspecteur van' 
do kusten der Noord-zee. In de 
maand Julij 1811", vertrouwde 
hij hem het opper-bevel toe, 
der bij Texel vereenigde zeemagt: 
maar DE WINTER door eene ern
stige ziekte, hot gevolg der door 
hem ondervondene vermoeije-
nissen, aangetast, zag zich ge
noodzaakt zijn leger to verlaten, 
om zich naar Parijs te begeven, 
alwaar hij den 2 Junij 1812 
overleed. 'De heer MASSON sprak 
zijne Lijkrede uil, en zijno OYcr-

• K 

blijfselon worden in het Pan
theon geplaatst, mot al do vor
men van het ceremonieel voor 
do groot-dignitarissen van het 
keizerrijk gebruikelijk. 

WION (ARNOLDCS), een bene
dictijner, te Bouai, in 1554 
geboren, aanvaardde het kloos-
tergewaad in de abdij van Ow 
denburg bij Brugge. Gedurende 
do burger-godsdienst-oorlogen, 
nam hij de wijk naar llalië, 
en word in do abdij van den 
H. BENEDICTUS van Mantua, der 
congregatie van Monte-Cassino, 
welke men in dat gewest ook 
van do heilige JUSTINA van Pa-
dua noemt, opgenomen. Hij 
overleed in het begin der 17.° 
eeuw, en heeft in het licht ge
geven: l.o eene Geschiedenis zij
ner orde, in hetLatjjn,Fewetó?, 
1595, 2 dl», in 4.*» Hij wil 
er in' bewijzen, dal het huis 
van Oostenrijk, van de oude fa
milie afstamt, waartoe ook de 
H. BENEDICTUS behoorde. Ook 
vindt men in dit geschrift (1. 
dl. bladz. 307) dè beruchte pro
fetie van den H. MALACHIAS , 
aartsbisschop van Armagh, in 
Ierland, thans door alle geleer
den verworpen; in hot algemeen 
heerscht er weinig oordeelkunde 
in hetzelve; — 2.» Vila sancti 
GERARDI, martyris et Hunga-
rorwm apostoli, notationibus il-
litslrata, Venetië, 1597, in-4.t0; 
deze aanteekeningen worden op 
prijs gesteld; — 3.° Martyro
logium der heilige benediktijneri. 
Dom NICOIAAS HÜGO MENARD 
heeft er eene goede uitgave van 
geleverd, 1629, in 8.™ . ' 

4 
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f WISELIUS (SAMDEL JPERUS-
ZOON), in 1769 to Amsterdam 
gebpren, een beroemde Holland-
scho looneeldichter, leerde, daar 
hij zich vormde onder de leiding 
van VAN OMMEREN, VALCKENAER, 
WASSENBERGH en" VAN KOOTEN , 

'reeds in zijne jongelingsjaren de 
Ouden beschouwen, als de eenige 
voorbeelden, naar welke - men 
zich in het gebied der kunsten 
te rigten heeft. Yan de jeugd 
des dichters zijn weinige andere 
dan erotische dichtstukjes over
gebleven , waarin zich vooral 
losheid van versbouw en beval
lige denkbeelden doen opmer
ken. Door zijnen Thrazybulüste 
Athene, zijn dichtstuk de Roem 
en meer andere, toonde WISE-
uus ook een meester in den 
lierzang te zijn. Het was ech
ter voornamelijk als dramatisch' 
dichter dat hij zijnen grooten 
roem verwierf, en zijne Treur
spelen Adel en. Mathilda,] Al-
cestis, en de Inspraak van 't 
Bloed zijn alleen voldoende om 
dien roem te handhaven. Hij 
overleed in zijne geboorteplaats 
den 15 Mei 1845. Zijne geza
menlijke dichtwerken zijn onder 
den titel van Mengel- en toone'el-
poesij in het licht gegeven. 

f WISSING (WILLEM), een 
beroemd Nederlandsen portret
schilder, te 'sGravenhage, in 
1656 geboren, legde de eerste 
gronden tot de kennis der tee
kenkunst onder den vermaarden 
•WILLEM DOTJDIJNS. Daarop begaf 
hij zich naar Engeland, alwaar 
hij zijn voordeel deed met de 
onderrigtingen van den beroem
den portret-schilder PIETERIIELY, 

na wiens dood JACOBUS II hem 
tot zijnen eersten hofschilder be
noemde. KAREL II en de konin
gin, de hertog van Monmouth, 
JACOBUS I I , en bijna al de ho
velingen wilden • nun portret, 
door zijn penseel vervaardigd, 
bezitten. Koning JACOBUS zond 
hem naar 'sGravenhage, met 
oogmerk, om zijne dochter MA
RIA , die met WILLEM III gehuwd 
was, en dien prins zelven naar 
het leven te schilderen, welke 
taak hij tot groot genoegen van 
zijnen koninklijken m'eestervo!-
bragt. Hij'overleed, niet zonder 
vermoeden van door den Engel-
schen naijver vergeven te zgn> 
den 10 Februarij, 1687, op een 
landgoed van den graaf van 
Essex. 

WISSOWAWÜS (ANDREAS), in 
1608, te Philippovie, in Litthatt-
wen, geboren, was door zijno' 
moeder, de kleinzoon van.FAOS-
TÜS SOCINUS, en de erfgenaam 
der dwalingen zijns grootvaders, 
die hij door Holland, Frankrijk 
en Engeland verspreidde.^ In 
Polen teruggekeerd, was hij een 
der voornaamste hoofden der 
Socinianen, en verdedigde do 
belangen dier sekte inet gevaar 
van zijn leven, Eindelijk door 
het bevelschrift, waarbij, in 1658, 
dé unitarissen verbannen wer
den, genoodzaakt, om de WJ'1 

naar Holland te nemen, werkte 
hij aldaar aan de uitgave van 
de Bibliotheek der Poolsche broe
ders, die hij kort daarna, in 
0 dl.» in fol. in het licht gal. 
(Zie Socmos—FAUSTÜS—)• Nog 
heeft men van hem eenc verhan
deling, getiteld: MigioraltoW-
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Ms, seu do Rationis judicio, in 
i coniroversus etiam theologicis ac 
' religiosis adhïbendo, fraetalus, 

1685, in I6.m0', en verscheiden 
andere werken vol drogreden 
en hoofd-dwalingen, welke hij 
voor zijne proselieten vervaar
digde. Dèzo ketter ovorleod in 
Holland, in 1668. 

I * WIT (JACOB DE), een be
roemd .historie-schilder, te Am-
skrdam, in 1695geboren, werd 
zeer bekwaam in het schilderen 
van portretten en geschiedkun
dige stukken. [Voor het stad
huis — thans paleis — v a n 

- Amsterdam, vervaardigde hij 
een stuk ter- breedte van vijf
enveertig en ter hoogte van 

, 19% voeten. Dit overheerlijke 
stuk stelt voor 'de bijeenkomst 
der zeventig oudsten van Israël 
voor de tent van MOZES]. DE WIT 
was ook zeer ervaren in het 
half verheven pleitsterwerk (las-
relief) waarvan er mede nog 

» kunstgewrochten in het paleis 
te Amsterdam gevonden worden, 
die .eene, volslagene begoocheling 
te weeg brengen. Hij overleed 
in zijne geboorteplaats den 12 
November 1754. 

WIT (JOAN en CORNEMS DE). 
T— Zie WITT. 

WITASSE (KAKEL), te Chauny, 
in het diocees van Noyon, in 
1660 geboren, bekleedde eenen 
leerstoel voor de godgeleerdheid 

. te Parijs, toen de bulle Uni-
j> ycnitus in het licht verscheen. 
"* * Zyne weigering tot de aanneming 

r X^an dit besluit; berokkende hem 

een zegelbrief {lettre do cacttet), 
waarbij hij naar Noyon werd 
verbannen j maar om er niet 
aan te gehoorzamen, nam hij 
de vlugt. Na den dood van 
LODEWIJK XIV verscheen hij we
der te Parijs, ging voort om 
zich in de vergadering der Sor-
bonne tegen de constitutie te ver
zetten, en overleed aan eene 
beroerte in 1716. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.o Ver
scheiden Brieven over het Paasch-'; 
feest;— 2.° Onderzoek van de 
uitgave der Conciliè'n door pater 
HARDOUIN. Hij vervaardigde dit 
onderzoek op uitnoodiging van 
het parlement van Parijs; — 
3.° Een gedeelte der verhande
lingen, welke hij inde Sorbonne 
gedicteerd had; te weten : die 
over het Sacrament van boet
vaardigheid, des priesterschaps 
en der eucharistie j over ae 
eigenschappen van .God, over 
de Drieëenhèid en de mensch-
wording. Deze beide laatste 
worden bijzonder op prijs gesteld, 
wegens de bondige, geleerde en 
volmaakt regtzinnige wijze, waar
op de schrijver de met die 
geheimen strijdige dwalingen 
wederlegt. Hij spaart in dezelve 
de catholijke leeraars niet, die 
zich tot nuttelooze bespiegelin
gen hebben laten medesiepen, 
of die door eene scherpe en 
bedilzieke critiek, de beroemdste 
mannen, wier geloof zuiver, 
maar die in eenen tijd spraken, 
waarin do taal, geschikt om 
deze verhevene leerstukken uit-
tedrukken, nog niet bepaald 
was, in do verdenking van 
dwaling hebben gobragt (zie 

5 
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BUIL, CORBEMÓI, PJETAU). DO 
verhandeling over het Vormsel, 
welke men hem toeschrijft, is 
niet van hem, maar van eenen 
pater van het oratorium. Elk 
dezer verhandelingen is in 2 dl.» 
in l2 .m o , behalve die der eigen* 
schappen, welke in 3 dl.11 is. 
Zij zijn te Venetië en te Parijs 
gedrukt, nadat de koninklijke 
censor er verscheiden hoofddoe
len uit geschrapt had. Men 
heeft te Leuven, 1776, eene 
nieuwe nitgave dier Verhande
lingen met aanteekeningen in 
het licht gegeven j om er eene 
volledige godgeleerdheid van te 
maken, heeft men er verschei
den geschriften van verschillende 
schrijvers bijgevoegd. Ai de 
aanhalingen der heilige vaders, 
conciliè'n enz. zijn volgens de 
goede uitgaven gecollationneerd. 
Men ziet dat de schrijver zich 
met de H. jSchrift, de ïï. Va
ders en de cónciliën gevoed had, 
en dat hij in de kerkelijke ge
schiedenis zeer ervaren was. 
Zijn stijl was geheel onderwij
zend, zuiver zonder gemaaktheid, 
eenvoudig zonder onbeschaafd 
ie zijn, juist en beknopt zon
der dorheid. Er ontbrak hem 
ölechts eenige kieschheid in do 
keuze zijner bewijzen, en vooral 
meer gezeggeltjkheid en onder
werping aan do uitspraken der 
Kerk. 

* WlTERICH Of B E T T E R I C H , 
de 20.o der Westgothischo ko
ningen in Spanje, washeersch-
zuchtig en wreed, hij vermoorddo 
LHJVA II , on plaatsto zich op 
den troon. Deze overweldiger 
was zelfs niet van koninklijk 

bloed, en, om dit gemis to 
doen vergeten, wilde hij zich, 
door eenige schitterende daad, 
bij de natie dierbaar maken. 
Hij verklaarde den oorlog aan 
de keizers van het-Oostersche 
rijk, om hen van datgene te 
berooven, wat zij in Spanje 
nog bezaten. Hij onderging 
verscheiden nederlagen; maar 
overwon eindelijk hun leger bij 
Sigucnga. Zijne dochter, EDBEM-
Bur.GA, kwam in Frankrijk, om 
met DIEDEMCH, koning van J?o»r-
gondië, in den echt te'treden; 
maar alvorens dit huwelijk vol
trokken was, noodzaakte haar 
BnuNEcmuiE naar haar land 
terug te keeren. WwEincn werd 
in 610 vermoord. 

* WlTEZ DE CSOKONAI (Ml-
CHAEL), een Hongaarsche dichter, 
den 17 November 1773, te 
Debreesin geboren. Met eenen 
bijzonderen aanleg voor do dicht
kunde begaafd, wist hij zijne 
in haren aard harde moedertaal 
te verfraaijen. Men heeft van 
hem losse Gedichten, vol ho-
valligheid en harmonie, een 
dichtstuk getiteld Arpiade, waar
aan hij verscheiden jaren heelt 
gewerkt, en waarvan het onder
werp is de stichting van het 
koningrijk Hongarije, door de 
volken, 'die het thans bewonen. 
Daarenboven heeft hij nog een 
boertig heldendicht in 4 zangen 
nagelaten, getiteld: Dorothea, 
of de Zegepraal der vronmn 
gedurende den misienaiionA-Hp, 
Grossivaradin, en WaUsen, 1804, 
in gt.vo WITEZ, is den 28 «* 
nuarij 1805, tó Debreczin over-/ 
leden. / 
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WlTlKIND. — Zie WlTTEKIND. 

WITIZA, koning der West-
gothen in Spanje, in 670 ge
boren , was de zoon van EGICA 
of EGIZA , met wien hij vijfjaren 
(696—701) regeerde. Na den 
dood van dien vorst nam hij 
alleen de teugels van het be
stuur in handen. "WITIZA was 
een woest menschj hij had niet 
de minste achting voor zijne 
volken, niet den minsten eer
bied voor de godsdienst. Zijne 
gierigheid evenaarde zijne wreed
heid, en hij scheen in zich al 
de gebreken en schandelijkheden 
van NERO en HEUOGABALBS te 
vereenigen. Zijne geweldenarij 
verwekte hevig gemor: daar hij 
eenen openlijken opstand van 
zijne, onderdanen vreesde, zoo 
deed hij bij verrassing een ge
deelte derzelve ontwapenen, 
maar daar dit middel hem, 
wegens het algemeen misnoegen, 
niet toereikende scheen, om 
hun alle verdediging te ontne
men, zoo liet hij de muren 
afbreken van verscheiden steden, 
welke hij met zijne huurlingen 
bezette. Spanje dacht bij zijnen 
dood, in 710 voorgevallen, we
der adem te halen. Intusschen 
maakte RODERIGH, de neef van 
WITIZA en die den troon op de 
beide zonen van laatstgenoemde 
overweldigde, hetzelve niet ge
lukkiger. Zijn wellust en zijne 
ondeugden lokten door het ver
raad van den graaf JULIANUS, 
wiens dochter hij onteerd had, 
do Sarracenen in het schierei
land, die do heerschappij der 
Westgothen in Spanje vernie
tigden. Don PEUGYO of PEI,A-

GIUS, de bloedverwant van Ro-
BERICH, regeerde enkel in Asturië. 

WITSIUS (HEUMANUS), een be
roemde Nederlandsche geleerde, 
den 12 Febrüarij 1626, te Enk-
huizen geboren, werd hoogleeraar 
in de godgeleerdheid tuFraneker, 
vervolgens te Utrecht en einde
lijk te Leyden alwaar hij den 
22 October 1708 overleed. Zijne 
voornaamste. werken zijn: l.o 
Historia Hierosolymitana; — % 
2.° Mgyptiaca et Decaiplvylom, 
eum diatriba de legione fulmi' 
natrice christianorum. Hij doet 
in dit werk waarvan de beste 
uitgave, die van 168S, in 4.»° 
is , zien, dat de' joden, zoo 
als SPENCER en MARSHAM zulks 
beweerd hadden, geenszins van 
de Egyptenaren hunne wetten 
en plegtigheden ontleend heb
ben. Hij bewijst verder de 
waarheid van hetgene wat do 
geschiedschrijvers, betrekkelijk 
het bliksemende legioen verha
len (zie MARCÜS ACREUUS); — 
3.° Miscellaneorum sacrorum li' 
bri II, Leijden, 1695, in 4,*»; 

— 4.° ExercitaMones academica;, 
Utrecht, 1694;—5.°Meletemata 
Lepdemia, 1703, in 4.*> De 
drie laatsgenoemde werken be
vatten, slechts verhandelingen 
over verschillende onderwerpen 
der H. Schrift; —- [6.° Disquisiti» 
de efficacia et utilitate Baptismi; • 
— 7.° Animadversiones Ireniccsi 
— 8.° (Economia faderwn Bet 
cum hominibus; — 9.° Exm 
citationes sacm in symbolum 
Apostolorum et Omtionem Do* 
miüicam; —ïO.o Ad Huberum; 
— 11.° Mwm Cliristianisans; 
— 12.0 De Septem Epistola-
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runt Apocalypticarum sensu; ^~ 
13.o Twist des Beer en met zij
nen wijngaard; — 14.° Het 
aanstotelijk niemo tegen Allin-
ga's zedige Verdediging; — 
15.° Juda ontkroont of Lijkpre-
dikatie over de doot van de 
princesse MARIA STUAHT]. Al 
de werken van WITSIUS "zijn to 
Bazel in 1739, in 2 dl.« in 
4.t<> gedrukt, 

f WITT (JOAN DE) , den 25 
September 1625, te Dordrecht, 
geboren, was de zoon van JA-
KOBDEWITT, burgemeester dier 
stad. Na zich in zijne geboor
teplaats, in de gronden der La-
tijnsche en Grieksche talen ge
oefend te hebben, bezocht hij 
de hooge-school van Leyden, 
alwaar hij zich voornamelijk op 
de regtsgeleerdheid en wiskunde 
toelegde. Na tot meester inde 
regten bevorderd te zijn, onder
nam hij eene buitenlandsche 
reis, op welke de hoedanighe
den van zijn hart en van zijnen 
geest hem vele vrienden maak
ten. In zijn vaderland terug
gekeerd, klom hij op van den 
eenen rang tot den anderen, 
tot dat hij in 1653, 'met een
parige stemmen, tot raadpen
sionaris van Bolland werd aan
gesteld, welken post hij in zeer 
netelige tijdsomstandigheden be
kleedde. De oorlog met de 
Engelschon, die niet altyd ge
lukkig was voor de republiek, 
hield zijne bekwaamheid inge
spannen. Het was daarenboven 
voornamelijk op zijne aanspo
ring, dat de staten van Bolland 
m 1667 een besluit namen, 
onder den naam van emmg 

edict bekend, waarbij het stad
houderschap in dat gewest ver
nietigd werd. Intusschen deden 
do rampen des vaderlands, in 
1672, door eenen oorlog met 
Frankrijk, Engeland, Munster 
en Keulen bedreigd, bij velen 
het verlangen ontstaan, om den 
prins van Oranje (WILLEM III) 
tot de waardigheid van stadhou
der, kapitein- en admiraal-ge
neraal te verheiïên. JOAK DE 
WITT verzette zich uit al zijn 
vermogen tegen deze verheffing, 
die, volgens hem* met de vrij
heid des lands streed. Deze 
zienswijze was de oorzaak van 
al zijne ongelukken. Al de 
rampen, die alsnu het land 
overkwamen, werden aan hem 
geweten, en dié haat klom, 
vooral bij het gemeen, zoo hoog, 
dat toen hij, omtrent midder-, 
nacht van den 21 Junij 1672, 
uit' het lokaal der vergadering 
van Bolland, alwaar hij laat 
gewerkt had, naar zijn huis 
terugkeerde, slechts door eenen 
knecht vergezeld; die eene bran
dende toorts droeg, door vier 
gewapende manspersonen werd 
aangevallen', die hem deerlijk 
mishandelden en verwondden, 
en hem voor dood lieten liggen. 
Gelukkiglijk echter waren de 
wonden, van den raadpensio
naris niet doodelijk, doch ter
wijl hij te zijner genezing zyne 

kamer moest houden, werd tor 
vergadering van Bolland, de 
prins van Oranje tot de boven 
vermelde waardigheden verhe
ven. Daar DE WITT nu zag, 
dat z'yno dienst niet langer van 
nut kon zijn, zoo legdo- hij, bij 
eene deftige redevoering» den £ 
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Augustus 1672, zijnen post 
neder. Intusschen was zijn broe
der CORNELIS (zie het volgende 
art.), wegens voorgewenden, aan
slag op het leven van den prins 
gevangen genomen, en men had 
het' snood ontwerp gesmeed, 
om beidebroeders aan den wraak
lust des volks opteofferen. Te 
dien einde werd de dienstmaagd 
des omgekochlen cipiers aan 
JOAN DE WITT afgezonden, met 
het berigt dat zijn broeder hem 
ten,.spoedigste wenschlo te spre
ken. Ondanks de smeekirigen 
van dochter en vrienden, vol
deed JOAN aan dit verzoek, doch 
ontdekte te laat dat.hij misleid 
was', daar CORNELIS 'hem bij 
het binnenkomen dadelijk toe
riep : Ach , mijn broeder! wat 
komt gij hier doen ? Het deer
lijk uiteinde, en de onmensche-' 
Hjke mishandelingen van het 
edele broederenpaar. zullen wij 
met korte trekken in het volgend 
artikel schetsen. JOAN DE WITT 
was een der schranderste staats
mannen , die bij een vlug ver
stand, een vlug oordeel en een 
vast geheugen eene onkreukbare 
eerlijkheid voegde: toen men 
aan een' der gemagligden, die 
onmiddellijk na zijnen dood be
last werden, om zijne papieren 
ten scherpste te onderzoeken, 
vraagdo wat hij wel in deze 
papieren gevonden had, ant
woordde hij : Wat zouden wij 
gevonden hebben ? Niels dan 
eerlijkheid. De levenswijze van 
DE WITT was hoogst eenvoudig: 
hij had slechts eenen knecht en 
eene meid. Te 's Gravenhage 
ging hij altijd te voet, terwylin 
do onderhandelingen van Europa 

i zijn naam zoo veel gold als die 
van magtigo koningen. 

f WITT (CORNELIS DE), broe
der van* den voorgaande , den 
25 Junij 1623 geboren, legde 
zich op de regtsgeleerdheid, en» 
door zijne neiging daartoe ge
trokken, ook op de beoefening 
der krijgskunde toe. Na den 
afloop zijner studiën, bezocht 
hij verscheiden gewesten van 
•Europa. Bij zijne terugkomst 
bèkleeddde hij verschillende rege-
ringsposten, werd burgemeester 
van Dordrecht, en afgevaardigde 
dier stad ter staatsvergadering 
van Holland,' verkreeg daarbij 
de waardigheden van ruwaard 
(bestuurder) van Puiten, baljuw 
van Beijerldnd, en curator van 
'slands hoogo school te Leydeii. 
In 1667 j bij den oorlog tegen' 
Engeland, werd onzo DE WITT 
benoemd, tot gevolmagtigdevan 
Holland op 'slands vloot, on
der het bevel van DE RUITER J 
en hij kweet zich zoo wel van dio 
taak, dat, na de bekende lan
ding in Engeland, het verove
ren van het fort Sheemess enz. 
de staten hem, benevens de 
beide vlootvoogden DE RWTER. 
en VAN GENT, elk eenen goudon 
kop schonken, waarop deze ge
beurtenis was afgebeeld; daaren
boven ontving de ruwaard later 
van do staten van Holland nog. 
eenen rente-brief van f '30,000.— 
In 1672 bevond DE WITT zich 
andermaal onder de gemagtig-
den op dé vloot door DE RUI
TER gecommandeerd, en liep 
daarbij voor zijnen persoon zelfs 
grooteïyks gevaar. Ziek verliet, 
hij de vloot; en bij zijne komst 



ies- W I T. 

te Dordrecht, vond hij de stad 
vol beweging, en hot graauw 
op eene verregaande wijze tegen 
hem ingenomen, terwijl het al
lerlei bedreigingen tegen hem 
uitbraakte: eene poging, kort 
daarna in het werk gesteld, 
om ,hem in zijn huis te ver
moorden , werd echter door de 
toegesnelde burgerwacht verij
deld. Het rusteloos muitend 
gemeen had het eindelijk zoo 
ver gebragt, dat het de regering 
van Dordrecht dwong WILLEM 

lil tot stadhouder te benoemen, 
tot hot onderteekenen dier akte, 
werd ook DE WITT genoodzaakt 5 
hij deed zulks echter met bij* 
voeging achter zijn' naam der 
letters V. C. (vi coactus, — door 
geweld gedwongen —) , doch een 
der opruijende predikanten ver
klaarde de beteekenis dier let
teren aan het oproerige •volk, 
dat- oogenblikkelijk DE WITT 
dwong zulks door te halen, en 
oven als de overigen te teeke
nen. Dit was intusschen slechts 
een voorspel, van hetgeen den 
ruwaard eerlang te wadi ten 
stond. WILLEM TICHELAAR , een 
man van een zeer onzedelijk 
gedrag, wondheeler te Piershil, 
een Zuid-Hollandsen dorp, in 
het land van Putten, waarvan 
C. DE WITT ruwaard was, be
schuldigde hem bij den hove 
van Holland, van oenen aanslag 
op'hot leven van prins WILLEM 

III, tot welks uitvoering hy 
voorgaf, dat hem door den ru
waard eene som van /^OOG, 
benevens het baljuwschap van 
Bcijcrland zou zijn aangeboden. 
De advokaat-fiscaal Ruisen werd 
alzoo op Zondag den 24 Julij 

naar Dordrecht gezonden, en DE 
WITT onder de godsdienst-oefe
ning van daar gevankelijk naar 
's Gravenhage gevoerd. Vruch
teloos waren do vertoogen der 
stad Dordrecht, der huisvrouw 
en bloedverwanten van den ru
waard, tegen deze willekeurige 
gevangenneming. Slechts een-
maal werd DE WITT met zijnen 
beschuldiger vergeleken, doch 
weldra ging men tot scherper 
onderzoek over'en besloot tot 
de pijniging; de onmenschelijk-
ste folteringen werden hem alsnu 
aangedaan, maar niets was in 
staat hem de bekentenis eener 
misdaad aftopersen, waaraan hij 
onschuldig was: Rukt en scheurt 
mij aan stukken, zeide hij, g$ 
zult er nimmer uithalen, 't geen 
er niet in is. -Met eene edele 
verontwaardiging voerde hij zijne 
regters te gemoet, dat zij sdm 
wel wisten, dat hij onschuldig 
was, daagde hen voor Gods 
vierschaar, en bij hel vermeerde
ren der pijniging, herhaalde hij 
de woorden van het begin eens 
lierzangs van HORATIÜS, op hem 
zoo schoon toepasselijk: ' 

» Justum et tonueem propositl virum 
Non civiuin urdor pruvn jubciitium, 

' •Won vultua inilamis Xyranni 
Monto quatit oolida." 

aldus vertolkt: 
Geen dwinglondjwonk, goen muitziek ? ° ' 1 ' 
Geen boni, geen foltoring, nooli inlk, 
Die op do blanke dmigd liuu liurt on nw»ra-

punt wollo", 
Zijn mngtig, om 't gemoed oau bravo» om 

te «ettcn. 

Ofschoon men alzoo aan den 
mond des gevangenen geeno be
kentenis kon ontwringen, werd 
hy niettemin van al zyno amb
ten en waardigheden vervallen. 
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verklaard, voor altoos uit Hol
land on Wc'stfriesland verban
nen, en lot liet belalen der' 
gereglskosten veroordeeld. Dit 
zoogenaamde vonnis, hoe on-
regtvaardig ook, scheen het 
opgeruide gemeen echter veel 
te zacht toe. Zoo als men in 

, het vorige artikel ziet, had men 
den broeder des ruwaards, JOAN 
DE "VfiTT, mede naar de gevan
genis weten te lokken. Zoodra 
men alzoo de beide broeders bij 
elkander had, stoof op den 20 
Augustus 1672 de onstuimige 
menigte, door TICHELAAR nog 
al meer opgeruid, do trappen 
der gevangenpoort op; haaldo 
den ruwaard van het ledikant, 
sleurde hem, met een woest ge
lier van de trappen af, vatte 
hem bij de keel, en sleepte 
hem tot omtrent vijf schreden 
buiten de gevangenpoort. Nu 
lag JOAN aan de beurt, die door 
zekeren zilversmid VERHOEF., aan 
de hand geleid werd. Naauwe-
lijks was hij buiten de voorpoort 
gekomen, of hij werd door den 
notaris VAN SOENEN met eene piek 
in het aangezigt gekwetst, daar
op voortgestooten, en door JAN 
VAN VALEN, luitenant Ier zee 

•in den nek geschoten; terwijl 
de schutter PIETER VERHAGEN , 
waardin den Dolfijn,. hem met 
de kolf" van het geweer, zulk 
eenon geweldigen slag op het 
hoofd toebragt, dat hij ter aar
de .nederzoeg, en een vleesch-
houwer GHRISTOFFEL DE HAAN , 
en anderen, hem verder afmaak
ten. Intusschen was de ruw
aard reeds onder den voet ge
raakt, en werd, meestal door 
»et slaan mot de. kolven- der 

snaphanen, gedood; de wijn-
kooper VAN RIJP , en do slagtor 
Louw leenden hiertoe voorna
melijk do hand. De deerlijk mis
handelde lijken der beide broe
ders , werden nudoor het graauw 
en eenige burgers naar het groene 
Zoodje gesleurd, en aldaar door 
eenen matroos bij de beenen, 
aan eene wip opgehangen. Nu 
werden er aan de lijken der om-
gebragten geene schandelijke gru
welen gespaard, met welker ver
melding wij echter zouden vree
zen hel teedero en eerbare ge
voel onzer lezers, te kwetsen. 
Omtrent middernacht gaven do 
staten \s.n Holland hst, dever^ 
minkle lijken aftenemen, die in 
den nacht van den 21 op den 
22 Augustus, in het graf van 
den raadpensionnaris, in do 
Nieuwe kerk lo 's Gravenhage 
ter aardo werden besteld. 

WITTE (GILLES DE), te Gend, 
volgens sommigen in 164Ï, en 
volgens anderen in Ï64S gebo
ren, onderscheidde zich door 
zijno verkleefdheid aan de ge
voelens van JANSENIUS. De meeste 
zijner geschriften ademen niet 
dan do hevigste drift, üiortoe 
behooren: 1.° De Panegyris Jan-
sommin; — 2.» Denuntiulio so~ 
lemnis Bnllce Vineam Domini 
Sabaolb. facia wiiversce Ecclesia?, 
Dij beschouwde deze bulle als 
een werk der duisternis, waar
dig om door den antechrisl aan-
gonomen te worden. Men heeft 
van hem, behalve verscheiden 
dergelijke geschriften, eene Ver-
taling van het Nieuwe Testa
ment in het Vlaamsen, die eene 
welverdiende hekeling onder-
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vond. Hij verving dikwijls zij
nen naam door dien van Can~ 
(lidtis en Albanns. Hot getaj 
zijner twislreden bedraagt 140. 
Hij overleed den 7 April 1721. 
Een even zoo dweepzieke schrij
ver als hij, heeft iri het licht 
gegeven: Denkbeeld van het le
ven •• en de geschriften van den 
heer WITTE, 1750, in 8.™ 

WITTEKIND of WITIKIN» , een 
Saksisch prins, op heteindo der 
achtste eeuw geboren, spoorde 
onophoudelijk zijne landgenoo-
ten tot den opstand tegen KA
KEL dan Groote aan, en deed 
aanhoudende invallen op het 
grondgebied van zijn rijk. Ver
scheiden malen overwonnen, 
wachtte "hij steeds den gunsti-
gen oogenblik af, om den vrede 
tè verbreken en zijne verwoes
tingen te vernieuwen. De over
winning moede, en met het 
verlangen bezield om zijne vol
ken te sparen, zond KAKEL de 
Groote een' zijner hoeren tot 
WITTEKIND , ten einde hem te 
vermanen, om op zeer voordeo-
lige voorwaarden tot zijnen pligt 
terug te keereri. De Saksische 
prins onderwierp er zich aan, . 
en ging den keizer te Attigny, 
in Champagne, bezoeken. De 
overwinnaar ontving hem met 
eene zachtmoedigheid den Chris
ten held waardig, begiftigde hem 
met het hertogdom Angrië, en 
spoorde hem aan, om zich in 
de Christelijke godsdienst te 
doen onderwijzen. WITTEKIND 
legde in 807 do belijdenis der-
zelve af, en beschouwde die 
nederlagen als gelukkig, welke 
do aanleiding tot zulk een groot 

voordeel waren. Men verhaalt 
dat God, te zijne gunste een 
wonder wrochtte, door voor 
eonon oogenblik den sluijer op 
te ligtcn, dio het geheim onzer 
altaren bedekt. Wat er ook van 
dit feit moge wezen, dat men, 
zonder eenige gevolgtrekking, 
kan aannemen of ontkennen, 
is het zeker dat de heer GAIL-
LARD hetzelve in zijne zooge
naamde Geschiedenis van Karel 
den Groote, met onvoldoende 
en ijdele redenen bestreden heeft 
(zie GAILLARD —- GABRIÖL HEN
DRIK —). WITTEKIND werd ge
dood in S10, door GEROLD, 
hertog van Zwaben. » Zijne na
komelingschap, zegt PASQUIEU, 
begon zich in Frankrijk te W 
tigen, en was bestemd ' voor 
het einde en de sluiting van 
die van KAREL don Groote." (Zie 
dat artikel). Men noemt hem 
soms WITTEKIND de Groote, om 
hem te onderscheiden van WIT
TEKIND, zijnen zoon', dio by het 
doopsel den naam van ROBERT 
aannam, en de vader was van 
ROBERT dm 'Sterke, mark-graaf 
van Frankrijk, over-grootvader 
van ÏÏUGO CAPET, den grond
legger van het derde geslacht 
der koningen van Frankrijk. 

WITTEKIND, WITIKIN» of Wi-
ÏÜKIND, een benediktijner der 
abdij van Corbiii, aan de We-, 
zer, bloeide in de 10.°, eotiw. 
ïïij had verscheiden schriften 
zamengesteld, waarvan ons en
kel overblijven do Geschiedenis 
der Saksers, in 3 boeken, en 
het Leven van OTTOI, meteeno 
waarheidlievende en belangrijke 
hand geschreven. Sciwinr heeft 
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in zijne Geschiedenis der Duit-
schers, ijdele pogingen in het 
werk gesteld, om dezelve te 
verdraaijen, en dezelve- naar de 
bedoelingen eencr gestrenge en 
onregtvaardige critiek te wrin
gen. Deze werken zijn in het 
licht gegeven door HENDRIK MEI-
BOMIÜS deii Oude, met aantee-
keningen en verhandelingen, in 
eene verzameling van geschied
kundige werken der zelfde eeuw, 
Frankfort, 1621, in fol., en in 
Scriptores rerum Germanicarum, 
llelmstadt, 16S8, in fol. WIT-
TEKIND deed de godsvrucht.én 
de letteren in het klooster van 
Corbië bloeijen, en overleed na 
het jaar 973. 

WmicniDs (CIIMSTOFFEL), den 
7 October 1625, te Brieg, in 
Npder-Silezië geboren, studeerde 
te Bremcn, te Groningen en te 
Leyden, was hoogleeraar in de 
wiskunde te Herborn, van waar 
hij naar Duisburg werd beroepen 
om er de godgeleerdheid te on
derwijzen. In 1655 aanvaardde 
hij eenen leerstoel voor de god
geleerdheid, in de nieuw op-
gerigte doorluchtige school te 
Nijmegen', dien hij gedurende 
16 jaren' bekleedde, daar hij in 
1671 in dezelfde betrekking naar 
de hoogeschool te Leyden werd 
beroepen, in welke stad hij in 
1687 overleed. Zijne werken 
zijn: 1." Theologia pacifica, 
Leyden, 1671, in 4 . * v - - 2.° 
Anti-Spinosa, in 4.t0 [na des 
schrijvers dood door zijnen broe
der in het licht gegeven, en 
mede in het Nederduitsch ver
taald]; — 3." De Deo et cjus 

XXV DEEI. 

attributis, Amsterdam, 1690, 
in 4.l°; — 4.« Consensus veri-
tatis, Leyden, 1682, in 4.*" • 
een werk met het doel onder
nomen om de beginselen van 
DESCARTES' met- de godgeleerd
heid overeen toebrengen; — 
[5.° Dispulationes Theologie®, 
Nijmegen, 1656, in 8.vo; — 
6.° Dispulaliqnes se® de funda-
mento verw Religionis, Nijme
gen, 1663, in 8.™ j — 7.» 
Causa Spiritus sancti, Leyden, 
1678, in §y°'; — 8.o Exerci* 
tationes Theobgicw etc, Leyden, 
1682, in 4. t0; — 9.o Investi-
gatio Epistolie Pauli ad Roma
nos, Leyden, 1685, in4. t o j 
— 10.» Annotationes in Cartesii 
Meditaliones, Dordrecht, 1688, 
in 4.'P ; . —' ll.o Investigatio 
Epistolee Pauli ad Hebrceos, 
Leyden, 1691, in 4.*°]. 

- WlTTOLA (MAUCÜS ANTONIÜS) , 

gemijterd proost van Blanco in 
Hongarije, werd den 25April, 
1736, te Kosel, een Silezisch 
stadje in het dislrikt Oppeln ge
boren. Hij ontving de priesterwij
ding te Teschen, en werd tot do 
pastorie van Schorfling, in het 
diocees van Passau, benoemd. 
Het schijnt dat de kardinaal bis
schop dier stad, hem tot zijnen 
geestelijken raad had toegelaten. 
WITTOLA had met geestdrift de 
godgeleerde gevoelens omhelsd, 
die toenmaals in Duitschlana 
en vooral in de Oostenrijksche 
staten geleeraard werden, en 
hij stelde al zijne pogingen in 
het werk, om dezelve te be
vorderen. Het is mot dat oog
merk, dat hy uit het Italiaansch 
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en hot Fransen, allo hoeken, 
waarin deze leer begunstigd 
werd, en voornamelijk de ge
schriften der appelanten, in het 
Hoogduitsch vertaalde. Met de 
voornaamsten van laatstgenoem
den stond hy in betrekking, 
onderscheidde zich door zijnen 
haat tegen de Jesuiten, en on
derhield eene briefwisseling met 
CrABItlël. DU 1'AC »E BELLEGARDE 
(zie dat art.), een' der vurigste 
aanhangers dier leerstellingen. 
Zijn ijver voor die zaak, en de 
overeenstemming van gevoelens, 
hadden hem dierbaar gemaakt, 
aan SIMON AMBROSIUS STOCK, 
bisschop van Jlosone, president 

'van de godgeleerde faculteit van 
Weenen, en der hervormingen 
zeer toegedaan, Deze droeg 
voor zijni overlijden hem aan 
de keizerin MARIA TIIERESIA 
voor, "als een' man, zeergeschikt, 
om hem in den post van pre
sident pptevolgen. De keizerin 
leende aan dat verlangen geens
zins het oor;~ zij benoemde tot 
het voorzitterschap, den graaf 
van Gondola, bisschop van 
Tempé, mpartibus infidelium, 
toenmaals pastoor . van Probs-
dorff (*). Maar daar deze pas
torie daardoor vakant werd, 
zoo gaf MARIA TIIERESIA dezelve 
aan WITTOLA, dien z'rj tevens 

aan de commissie van boek-
censuur toevoegde. Daar, deze 
betrekking hem in de gelegen
heid stelde, om boeken zijnor 
partij in omloop te brengen, 
maakte hij er gebruik van, om j 
den herdruk toe te staan van de I 
Jaarboeken der maatschappij van | 
de zoogenaamde Jesuiten, door 
GAZAIGNES (zie dat artikel). We- j 
gens de autorisatie van dit schau- ) 
delijk libel, vol lasteringen, 
werd hij afgezet, en men belette 
do uitgave van dit werk, dat 
eerst onder, de regering van 
JOZEF II weder in vrijen om
loop kwam. Men heeft van 
WITTOIA: l.o verscheiden Ver
talingen, uit het Italiaansch en 
liet Fransch in het Hoogduitsch: 
v?aartoe behooren de Handelin
gen van het Concilie van Pis-
toja, en de daartoe betrekkelijke 
stukken 5 de Verhandeling 
van FLEDRY over de kcrfatilr 
geschiedenis; de Catechismus^ 
BOSSDET, de Gewetensbestuuri® 
van TREUVÉ ; het Kort begrip ) 
van het oude en nieuwe Testa
ment van MESENGUYJ de Herder- • 
lijke onderrigting MMJIIASTIGNAC; 
de Christelijke godsdienst over- j 
wogen door pater jARDenz.;--
2.o drie' Geschriften ter bevordo- ; 
ring van de verdraagzaamheid; j 
— S.o een tijdschrift, onder j 

/J,vLVolge?* d,e Wmoiresetc. (Gedenkschriften om te dienen tot de her-
triïZ Seschiedems der 18.. eeuw), 4.» dl hlz. 461, zou het *»»*?; 
EKSTBAticn, een Benediküjner en abt van Braunau zijn, die STOCK m 

den Post van voorzitter der Theologische faculteit van menen is opgC' 
ï . 5 % ̂ v S r ü C n ) ' a r t s e n schijnt de benoeming van Wrr-
xou tot do pastone van Probsdorff, waarvan de «raaf van Gondola 

Kemp. «tor upizeun, geloofwaardig te maken. 
Fr, Vervolgers. 
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den titel van Kerkelijke Courant, 
dezelve begon in 1784, te Wee-
nen in het licht te verschijnen. 
De schrijver nam de Nouvelles 
ecclésiastiques, die in Frankrijk 
werden uitgegeven, tot model. 
Het is dezelfde geest, het zijn 
dezelfde beginselen; in 1790, 
veranderde de titel, en tol 1793 
verscheen de Courant-ia het licht 
onder dien van Aanteekeningen 
der nieuwste zaken betrekkelijk 
het godsdienstig onderwijs en 
de kerkelijke geschiedenis. •WIT-
TOLA overleed te Weenen, m 
1797. 

Wi.ASiMm.of WLODIMIR, her-
iog of czar van Rusland, om
helsde het christendom in 989, 
én dit is het juiste tijdstip der 
invoering des christelijken ge-
loofs in die uitgestrekte gewes
ten. Wel is waar., was hetzelve 
in de vorige eeuw, door de 
zorgen van den H. IGNAMUS , 
patriarch van Konstantinopel,ev 
reeds in doorgedrongen 5 doch-
had er toenmaals weinig of gee-
nen opgang gemaakt. De doch
ter van BOLESLAW I , hertog van 
Polen, die met den zoon.van 
WLADIMIR in den echt trad, bragt 
met zich inRusland,REIMBERN, 
bisschop van Colberg, die, naast 
God, als de eerste oorzaak van 
de bekeering dier volken moet 
beschouwd worden. Deze hei
lige zendeling, die niet minder 
geleerdheid dan deugd bezat, 
deed, na door zijne verstorvene 
levenswijze, zijn aanhoudend 
waken en bidden, den eerbied 
der heidenen te hebfien verwor-
v eu, hun hunne tempels ver

branden, en schafte de bijge-
lóovigheden af, waaraan zij het 
meeste gehecht waren: zoodat 
het ook aan eenen missionaris 
der Roomsche Kerk is, dat de 
Russen, zoowel als alle natiën 
van Europa, het licht des chris
tendoms Ie danken hebbon. 
De zeden van WLADIMIR beant
woordden niet altijd aan zijn-
geloof. Men verwijt hem grooto 
wreedheden, en veel drift voor 
de vrouwen j maar hij pleegde 
er eene' voorbeeldige boetvaardig
heid over, en hield van toen af 
niet op zijne zonden, door milde 
aalmoezen aftekoopèn, tot dat 
hij hoogbejaard overleed. Hij 
werd in de stad Eiom begraven^ 
men rigtte te zijner eer in de 
kerk van den H. CLEMENS een 
zeer verheven praalgraf op, hot 
volk als een voorwerp ter ver
eering voorgesteld. De Mosko-
vieten tellen dezen vorst wer
kelijk onder de heiligen, en 
beschouwen hem als den apos
tel hunner natie. [Hem ter eere 
stichtte de "keizerin CATHARINA 
II, den 22 September 1782, de 
orde van den H. Wladimir, 
èene orde van verdienste voor 
eiken stand, in vier klassen ver
deeld, waarvan het ordeteeken 
uit een donkerrood geëmailjeerd 
kruis bestaat. Keizer PADL ver
leende deze orde in het geheel 
niet, doch keizer- ALEXANDER I 
en NICOLAAS I , waren en zijn 
er, zelfs buitenlands, zeer kwis
tig mede], 

WawsLAw I , koning van 
Polen, bijgenaamd HERMAN, zoon 
van CASIJKR I , werd in 10BI, 

2 
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na BOLESIAW' I I , bijgenaamd 
de Wrede va de Stoute, zijn' 
broeder, ten troon verheven. Hij 
stelde zich te weden met den 
naam van prins en erfgenaam 
van Polen, en werd geprezen 
wegens zijne ingetogenheid en 
voorzigtigheid, die hem bewo
gen den vrede te handhaven. 
Hij zag zich echter genoodzaakt 
'de wapens optevatten tegen de 
inwoners,van Pruissen en Pom-
meren, die hij in drie gevech
ten versloeg. Het was ten zijnen 
tijde, dat de Russen het juk 
van Polen afschudden. Hij over
leed in 1102, na eene roemrijke 
en rustige 20jarige regering. 

WLAMSLAW I I , koning van 
Polen, volgde in 1139, zijnen 
vader BOLESLAW III op. Onder 
ijdele voorwendsels deed hij zij
nen broeders den oorlog aan, 
en werd, na in verscheiden 
veldslagen overwonnen te zijn, 
uit zijne staten 'verdreven. Bo-
IESLAW IV, de Gekrulde, be
klom, in 1146, in zijne plaats 
den troon, en'gaf hem, op 
verzoek van FREDERIK BARBA-
ROSSA, Sitegië. WLADISLAW over
leed te Oldenburg in 1159. 

WLAMSLAW IV, koning van 
Polen in 1296, plunderde zijne 
volken, en maakte zich mees
ter van de goederen der gees
telijkheid. Zijne tirannische 
gewelddadigheden bewogen, in 
1300, zijne onderdanen hem 
de kroon te ontnemen, en de
zelve aan WENCESLAUS , koning 
van Bohème te geven. Na den 
dood van dien vorst (1305) liet 
WLAMSUW , die zich te Bonte 

ophield, krachtdadiglijk door j 
zijne geheime aanhangers te zijne i 
gunste werken, en verkreeg op 
nieuw den schepter. Van een' 
dwingeland, zoo als hij was, 
hadden zijne ongelukken een' ] 
goeden vorst van hem gemaakt. ! 
Hij,regeerde met even zoovele J 
zachtheid als wijsheid; hij breid
de de grenzen zijner staten uit, 
deed zich door zijne vijanden > 
vreezen en eerbiedigen. Nadat 
Pommeren aan het muiten was 
geslagen, beteugelde WWJMSLAW 
hetzelve met zijne wapens, ver- • 
eenigd met die der Duitsche 
ridders. Deze krijgshaftige reli
gieuzen" , vraagden en namen 
Dantzig voor hunne belooning, 
en maakten andere ondernemin
gen tegen Polen. WIADÏSUW 
trok tegen,hen op, en • versloeg 
in een bloedig gevecht 20,00» 
der hunnen. Hij overleed m 
daarna, in 1333, den roem van . 
dapperheid en voorzigtig» 
nalatende. In 1325, bij gele
genheid van het huwelijk van j 
zijnen zoon CASIMIR met ANNA, 
dochter van den groot-hertog : 
van liithauwen, liad hij de orde 
van den Witten Adelaar inge- ; 
steld. 

' WJLADISLAW V, groot-hertog 
van Litthamven, JAGELLO ge- , 
naamdj verkreeg de kroon van • 
Polen, in 1386, door zijn M- ; 
welijk met HEDWIGES, dochter . 
van LoDEwiJK, koningvan^" \ 
(jarijë. Deze prinses v«s l 0 ! 
koningin van Polen verkozen, 
op voorwaarde, dat zij denge- ^ 
nen tot echtgenoot zoude nemen, 
dien de staten des koning™»8 

voor haar kiezen zouden. JA* 
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CELLO was heiden; maar hij I 
liet zich doopen om met do 
koningin te huwen, en nam 
daarbij 'den naam van WLADIS-
LAW aan. Hij vereenigde Lit-
thauwen met Polen, sloeg bij 
verschillende gelegenheden de 
Duitsctie ridders, vooral ia den 
berqchten slag van Tamenberg, 
in Ï410, wees den trooa van 
Bohème van de hand, hemdoor 
de Hussiten aangeboden, en over
leed in 1434, in den ouderdom 
van 80 jaren," na 48 jaren ge
regeerd te hebben. Zijn moed 
evenaarde zijne wijsheid. Hij 
'droeg veel bij tot de bekeerïng 
der Samogiters, een volk dat 
een gewest van Idtthauwen be
woont. Deze vorst wordt vrij 
ongunstig geschilderd in de Ge
schiedenis der Teutonisehe orde, 
door den baron »E WAL, die er 
zich• voornamelijk op toelegt, 
om de Teutonisehe ridders, en 
vooral den groot-meester, Uruca 
VAN JUNGINGEN, tegen de Pool-
sche geschiedschrijvers te ver-, 
dedigen, welke er met eene 
overdreveno partijdigheid over 
spreken. Volgens »E WAL, ZOU 
WLAMSLAW de eenige oorzaak 
zijn geweest van den verschrik-
kelijken oorlog; die de vlakten 
van Tannenberg, en zoo vele 
andere met bloed bezoedelden, 
hij zou den meineed bij de hui
chelarij hebben gevoegd; maar 
de tegenzin, met welken hij bij 
deze gelegenheid de wapens had 
opgevat, schijnt hem van dit 
verwijt vrij te spreken. » De 
geschillen der vorsten, zoo wel 
als die der particulieren, zegt 
zeker schrijver, zijn dikwijls 

zoo verward, hun wederkeerig 
goed regt, zoo twijfelachtig,de 
verdragen en titels, waarop zij 
zich beroepen, aan zoo vele 
verklaringen, wijzigingen en 
uitzonderingen onderworpenj dat 
terwijl de twistende partijen, 
elk van hare zijde, het onbe
twistbare regt vermeenen te heb
ben, de onpartijdige mensch 
niet weet wat hij er van denken 
moet, en het hem geene moeite, 
kost, om eene onwillekeurige 
dwaling to vooronderstellen, in 
dengenen welke ongelijk heeft." 

WLAMSLAW VI, koning van 
Polen, — Zie LADISLAUS IV 
groot-hertog van Litthauwen, en 
koning van Hongarije'. 

. - * . WLAMSLAW VII, koning 
van Polen, in 1595 geboren, 
volgde, in 1632, na een kort 
tusschen-bestuur, veroorzaakt 
door de aanspraak, welke Gos-
TAAF-ADOLF , koning van Zweden, 
maakte, zijnen vader SIGISMÜN-
DUS III op. Wegens zijnen 
schitterenden roem van dapper
heid, had men hem, reeds in 
zijne jeugd, den troon der czars 
aangeboden, in de plaats van 
WASILIJ V, dje ér in 1610 van 
verviel.. Men stelde hem als 
voorwaarden, de Grieksche gods
dienst te omhelzen, en om de 
Poolsche troepen, die hij mede 
zoude brengen, op eenen zeke
ren afstand van Moshau Ie hou
den. Maar zijn vader belette 
de vervulling dier schitterende 
aanbieding.'. De jonge WLABIS
LAW, die met een- zegepralend 
leger tot voor de poorten van 
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Moskau was doorgedrongen, sloot 
ten minste eenen voor Polen 
voordeeligen vrede,-waarbij de 
Russen de hertogdommen Smo-
lensko en Czernikoff afstonden 
(i6W). In het volgende jaar, 
trok WLADISLAW met eene "ge
ringe magt, tegen de talrijke 
Turksche en Tartaarsche legioe
nen op, welke hij noodzaakte 
eenen vrij voordeeligen vrede 
te sluiten (1621). Nadat de 
plegtigheden zijner zalving, in 
1633, waren afgeloopen, ging 
hij den Russen het beleg van 
Smolensko doen opbreken, en 
door verscheiden voordeelen, 
welke hij behaalde, noodzaakte 
hij den czar MicHAè't FCEDERO-
WITZSCH, den vrede te vragen, 
die in 1634 geteekend werd, 
en die hem toestond, om zijne 
Staten te gaan verdedigen, ten 
Noorden door Zweden, en ten 
Zuiden door de Turken en Tar
taren bedreigd. In 1635, trad 
WLADISLAW in den 'echt met 
CICILIA RENATA, aartshertogin 
van Oostenrijk, eehe echtverbind-
lenis, die aan Frankrijk mis
haagde. Na in 1644, weduw
naar te zijn geworden huwde 
hij LóuiSE MARIA VAN GONZAGA 
NEVERS. Pij wilde zich alstoen 
bij de Venetianen tegen de Tur
ken voegen, en het geluk van 
eonen nieuwen oorlog beproeven; 
maar de landdag van .1646 be
lette hem zulks. Deze vorst 
overleed in 1648. Hij was ge
leerd en zeer werkzaam, doch 
tevens een najager der verma
ken; door hem is in P o c h e t 
gebruik der posterijen ingevoerd. 
Men verwijt hem echter de in
komsten van den Staat slecht 

beheerd, en, ondanks de ver
bind (enissen die' hij te dien 
opzigte. had aangegaan, niet 
genoeg voor de godsdienstige 
vrijheid der catholijken gedaan 
te hebben. 

WOERDEN (HERMAN VAW> — 
Zie FLORIS V. 

' * WOISARD (JOANNES LODE* 
WIJK), een wiskunstenaar te 
Mets, in 1798 geboren, en in 
dezelfde stad in 1828 overleden. 
Kweekeling der polytechnieke 
school zijnde, noodzaakte hem 
de ontbinding dier school, in 
1816, naar zijne familie terug-
tekeeren, alwaar hij voortging 
zich aan de beoefening der̂ we-
tenschappen toetewijden. Hij 
werd hoogleeraar der wiskunde 
in . het collegie van Mets, © 
rèpetitór der toegepaste wett' 
schappen van de artillerie-school. 
Men heeft van hem verscheidt 
geschriften, welke grootendeels 
voorkomen in de Memoriën van 
het akademisch genootschap van 
Mets. BERGERY, hoogleeraar in 
do artillerie-school heeft eene 
Levensschets,, van WOISAR» g6* 
leverd; 

WOLBERDS, in 1147, abt van 
het klooster van St: Pantakp» 
te Keulen, overleed in 119?» Pa 

Commentariën te hebben gesc!'re" 
ven op het Hooglied, téiSwfe»» 
in 1630, door HENDRIK GBAVE, 
een' benediklijner van het zeuao 
klooster, in 4 > , in het het" 
gegeven. 

WOLDIKE (MARCOS), ïtt l®9' 
te Smnmerstedt, een dorp van 
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het diocees Sleeswijk, in Dene
marken , geboren, was predikant 
eener kerk, daarna , in 1731, 
hoogleeraar der godgeleerdheid te 
Koppenhagen, alwaar hij in 1750 
overleed. Hij heeft zich door 
verscheiden werken pn Latijnsche 
Vertalingen bekend gemaakt : 
zoo als van 1.° de Verhande
lingen van MOZES MAIMONIDES ,, 
betrekkelijk de verboden spij
zen, met aanteekeningenj,— 
2.° van verscheiden Kapittels van 
den Talmud van Jeruzalem, en 
van den Talmud van Bahjlon; 
— S.° De mctione fidelium; — 
4.° Apologia pro cultu Dei pvc-
blico in novo Testamento; — 5.° 
eenige controvers-schriften. 

, WOLF (HIERONÏMUS), uit eene 
oude familie van Graaubunder-
land, deed reeds in zijne jeugd 
eene bijzondere neiging voor de 
studie blijken, maar daar zijn 
vader vreesde dat'dezelve zijn 
van natuur zwak gestel mogt 
benadeelen, belette hij hem de 
al te groote inspanning. De 
jonge WOLF ontsnapte het ou
derlijke huis, en begaf zich 
naar Tubingeiij alwaar hij ia 
dienst trad der scholieren. Zijn 
behoeftige toestand belette hem 
niet zich in de Grieksche en 
Latijnsche talen bekwaam te 
maken. Hij onderwees dezelve 
gedurende eenige jaren , en 
wgrd vervolgens bibliothecaris 

h 4 

en principaal van hel collegie 
van Augsburg, alwaar hij in 
1580, in den ouderdom van 
64 jaren, aan den steen over
leed. . Men heeft van hem : l.o 
Latijnsche vertalingen van DE-
MOSTHENES , van ISOCUATES , en 
van eenige andere schrijvers^ — 
2.° eene verhandeling De vero 
et licito Apologice usu; — 3.° 
eene andere De expedila ntrius-
que Lingucb discendm ratione: 
-— 4.°' Lectiones memorabiles, 
1600, 2 dl.« in lol. 

WOLF (CHRISTIAAN , vrijheor 
VON), in 1679, te Breslau gebo
ren. Daar zijn vader, ofschoon 
een bekwaam, doch onbemid
deld handwerksman (*), eencn 
gelukkigen aanleg in hem ont
waarde, kweekte hij denzelven 
zorgvuldig aan, en gaf hem be
kwame meesters. Na zijnen leer
gang aan de universiteit van 
Jena volbragt te hebben, ging 
hij in 1703 naar Leipzig, om 
er de wiskunde en wijsbegeerte 
te onderwijzen. Zeer gunstig ge
raakte hij aldaar bekend-, door de 
uitgave zijner Verhandeling: de 
Phüosqrfiia practica üniversaïi, 
Methode mathematica conscripla. 
Zijne leerwijze was gedeeltelijk 
die van DESCAUTES, waarbij hij 
zijne eigene denkbeelden voegde. 
In 1707, werd hij hoogleeraar 
in de wis- en natuurkunde te 
Halle. Eene redevoering,'door 

(*) DE BJUEII noemt hem een' brouwer; het Bilder-Convcrsations 
sxicon für das Deutsche Volk, een' bakker en Dr. O. JL..B. WOIPP, 

V e r t a l e r , 

Lexicon 
;in sip 
looijer. 
•*» zijn Neues elegantostes Conversations-Lcxicoil •«. s. iv. een' leer-
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hem in 1721 uitgesproken, over 
de zedeleer der Sinezen, waarin 
hij de beginselen van CONFÜCIUS 
met die der Christenen verge
leek , en waarin hij genoeg
zaam hewees, dat hij noch de 
eene, noch de andere begreep, 
deed 'den ijver der godgeleerden 
van Malle ontwaken. De god-
geleerde faculteit dier stad be
sloot de werken van dezen wijs
geer te onderzoeken. WOLF 
beklaagde zich daarover bijden 
akademischen senaat, en ver
kreeg een bevel, dat aan ieder
een verbood om tegen hem te 
schrijven. Dit onredelijk en ge
welddadig verbod, verhitte de 
geesten al meer en'meer. Men 
schreef naar het hof. De deken 
en' verscheiden leden der filozo-
fische faculteit ontwikkelden hoe 
valsch en gevaarlijk zijne leer 
was. Na hevige woordentwis
ten, werd WOLF eindelijk bij 
eene kabinetsorder van koning 
FJREDERIK WILLEM, van 15 No
vember 1723, van zijnen post 
ontzet, en onder de strengste 
bedreigingen, veroordeeld, om 
binnen 24 uren de stad Halle. 
en binnen 2 dagen de Pruissi-
sche Staten te ontruimen. WOLF 
begaf zich naar Cassel, alwaar 
hij aan de hoogeschool van Mar-
burg, met den titel vanhofraad 
van den landgraaf van Bessen 
en eene jaarwedde, den leer
stoel der wiskunde en wijsbe
geerte bekwam. Hij hervatte 
dadelijk zijne werkzaamheden 
met eenen nieuwen ijver j en 
het is gedurende zijn verblijf 
aldaar, dat hy het grootste ge
deelte zynor werken heeft in 
het licht gegeven. Nadat de 

koning van Pntissen, den SI 
Mei 1740 overleden Ayas, riep 
zijn zoon FHEDEUIK II hem, met 
de titels van geheim-raad, vïce-
kanselier en hoogleeraar in het 
natuur- en volken-regt, naar 
Halle terug. Hij verhief hem 
vervolgens tot de waardigheid 
van kanselier der universiteit. 
Terwijl de keurvorst van Bei-
jeren, het stadhouderschap van 
het rijksbestuur bekleedde, ver
hief hij hem tot rijksbaron. Hij 
genoot in vrede al deze eerbe
wijzen en waardigheden, toen 
steeds herhaalde aanvallen der 
jicht, hem langzamerhand tot 
eenen staat van uitteriag brag-
ten, 'die hem den 9 April 1754 
in het graf sleepte. Hij stierf 
met de onderwerping eens Chris-
tensj want ondanks eenige ge; 
waagde beweringen, was hij 
steeds der godsdienst toegedaan. 
Hij leefde matiglijk, at weinig 
en dronk geenen wijn. Den 
koning van Zweden, die veel 
belang in hem stelde, en hem 
dikwerf aanspoorde, om gunst
bewijzen te vragen, antwoordde 
hij steeds: Ik heb ntets noodig; 
zeer verschillend van zoo vele 
geletterden', dien naam onwaar
dig, die op eene kruipende en 
bijna altijd nuttelooze wijze, de 
lakkeijen of- de minnares van 
eenen grooten vleijen, terba-
koming eener geringe jaarwedde, 
die door den overlast, aan eene 
weelderige gierigheid ontwron
gen wordt. De voornaamste 
werken van WOLF zijn: 1.° eene 
Verhandeling over de wiskunde, 
in het Latijn, eerst in 2 dl." m 
4.*", later in 5 dl." in 4.to, Ge-
neve, 1732 en 1741. Deze wis-
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kundige leergang is in zeker op^ 
zigt volledig en vrij methodisch. 
Een benediktijner der congregatie 
van den H. MAOMS heeft dezelve 
in 3dl.u inS.fo, verkort,-en dit 
is eene dienst, welke het wen-
schelijk ware, dat aan alle wer
ken van "WOLF werd bewezen , 
die ten minste voor de helft te 
wijdloopig zijn. ». Hij heeft, 
zegt een doorluchtige schrijver, 
het stelsel vanLEiBNrrz, in eene 
opeenstapeling van boekdeelen, 
en in eenen stroom van woor
den, argumenten, gevolgtrek
kingen en aanhalingen bedolven 
en verdronken;" — 2.° eene 
Wijsbegeerte, die de schrijver 
in theoretische en practische 
verdeelt. Men vindt in do eer
ste: a. de Logica, waaraan hij 
den titel geeft van Philosophia 
ratiomlis, sive Logica, in 4. t0; 
er bestaat eene verkorte uitgave 
van in 8.™, die verscheiden 
malen herdrukt is; b. de Boven-
Matmrhmde-,vim:v&,a. de ondèr-
deejen zijn: Philosophia prima, 
sive Ontologia, 1735, in 4.t(>; 
Cosmologia empirica, in 4. t 0 ; 
Psychologia rationalis, in 4. t0; 
Theologia naturalis, 2 dl." in 
4.t<>; c De Natuurkunde, be
staande uit: dé proefondervin-
delyjke en de leerstellige natuur
kunde . . . . zijne practische 
wijsbegeerte bevat: a. Philoso
phia practica universalis, 2 dl.»-
in 4. t 0 ; b. Philosophia tnora-
lis, sive ethica, 5 dl.» in 4.*° 
Deze talrijke boekdeelen bevat
ten .goede zaken, maar men 
moet dezelve uit vele middelma
tige en langdradige uitzoeken; 
— 3.o Jus naturas, of Verhan

deling over het natuurregt, 8 
dl.* in 4. l°; — \.° Jus Gen-
tium, in 4 > De schrijver heeft 
de beide voorgaande vyerken ver
kort , onder dezen titel: Insti-
tutiones Juris nalurce Genlium, 
in 8 , v o ; — 5.° Hom succes-
sivce Marburgenses, in 9 dl.» 
Dit zijn verhandelingen over ver
schillende onderwerpen der wijs
begeerte , des natuurregts en 
der godgeleerdheid; — 6.° een 
aantal geschriften in de Acta 
eruditorum van Leip%ig; — 7.° 
een Woordenboek der loislmnde, 
in S J O , in het Hoogduitsch; 
•—. 8.° Specimen phjijsicm ad 
theologiam naturaletn applicatce, 
in 8.y«; — 9.° eene menigte 
andere geschriften, waarvan het 
te wijdloopig zoude zijn, de 
lijst te leveren; want WOLF 
baarde zware boekdeelen, even 
gelijk de toenmalige Fransche 
schrijvers romans en almanak
ken te voorschijn bragten. Het 
oordeel van WOLF en de bon
digheid van zijnen geest even
aarden op verre na niet zijne 
kennissen, en zijne geschiktheid 
om te schrijven. Dit is ge-' 
makkelijk op verschillende plaat
sen zijner werken te ontdekken, 
waaronder de kiesche lieden 
eenigzins verbaasd zullen staan, 
eene verhandeling aantetreffen 

JDe officio et praxi eoconerandi 
"ventrem. De meeste zijner staat
kundige denkbeelden j en zijn 
ontwerp om van Europa slechts 
eenen enkelen staat te maken, 
bieden niets redelijks aan. Hij 
dreef het stelsel van de veel
heid der werelden zoo ver, 'M 
hy genegen scheen, om hvéade 

5 •:":'•• 
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schepselen in de zon te erken
nen. Zijn gedrag beantwoordde 
somtijds aan den stempel van 
zijnen geest: zoo als toen hij 
geheele nachten waakte, in af
wachting der terugkomst van 
de .ziel van eene zijner nich
ten , wier dood hij betreurde, 
en die hij wilde onderhouden. 
Deze in mannen, die zich bij
zonder op de meetkunde heb
ben toegelegd, vrij menigvuldig 
voorkomende dwaasheden, heb
ben - het denkbeeld doen ont
staan, dat deze met ijver en eene 
buitengewone inspanning behar
tigde wetenschap, niet alleen 
don schitterenden, maar ook den 
bondigen eigenschappen van den 
menschelijken geest nadeelig 
was, en dat de al te hardnekkige 
beoefening der punten, lijnen 
en getallen, in zeker opzigt de 
kennis der zaken zelve, van 
derzel ver aard, verschillende be
trekkingen en natuur- en zede
lijke eigenschappen verzwakte. 
Hetwelk als een spreekwoord 
heeft doen zeggen, dat indien 
de geest van eenen meetkundige 
eenen hoek verlaat, zulks bijna 

-altijd een stomp-hoek is; een 
kwinkslag, dien PASCAL en SCA-
WGER gepast hebben geoordeeld; 
men moet echter bekennen, dat 
er uitzonderingen bestaan, maar 
do uitzonderingen vooronderstel
len de waarheid der algemeene 
waarnemingen (zie LEIBMTZ , 
AIAÜPERTUIS, TICHO KEPLBR enz.). 
Men heeft in eenige zijner denk
beelden, kenmerken van hot ma-
terialismus meenen te' vinden , 
bepaaldelijk in datgene wat hij 
zegt van de gelijktijdige schep
ping der met de oneindig kleine 

ligchamen vereenigde zielen; 
maar behalve, dat hij, zich juist 
daarin, op eene met deze grove 
dwaling zeer strijdige wijze uit: 

drukt, beslaat er eene wijze om 
dit stelsel, hetwelk ook dat van 

XEIBMTZ i s , voortedragen, dat 
het zeer wel met de gezonde leer 
is Overeentebrengen (zie Wijs-
'geerige Catechismus N,° 166). 
De stijl van WOLF in het Latijn 
is onbeschaafd; de uitdrukkin
gen zijn of dubbelzinnig of slecht 
gekozen, de volzinnen slecht ge
bouwd , dezelfde uitdrukkingen 
dikwerf herhaald. 

WOLF of WOLFE (JAMES), een 
beroemde Engelsche generaal, 
in 1724 geboren, voerde, na 
zich reeds bij verschillende 
gelegenheden -onderscheiden te 
hebben, in 1759, do troepen 
zijner natie in den slag van 
Queiec'aaa, toen hij in den 
bloei zijner jaren op het slag
veld sneuvelde. Hij leefde nog 
lang genoeg om dö voldoening 
te smaken, den gelukkigen uit
slag van dit gevecht te verne
men. De koning van Engeland 
liet te zijner eer een heerlijk 
praalgraf in de abdij van West-
minster oprigten. Hetgene wat 
niet weinig heeft bijgedragen 
om zijnen naam beroemd te 
maken, is de schoone plaat, 
die hem stervende voorstelt» 
omringd doojr een aantal perso
nen, volgens de. natuur geschil
derd. Deze plaat is gegraveerd 
door WOOLLETT, volgens de 
sohildcrij van WEST, en in 1776 
in het licht gegeven. 

* WOLF(FRJEDEIUKAÜGOSWS), 



W O L . • 171 

een beroemde hoogleeraar aan 
'de universiteit van Holle, te 
Hainroda, bij Nordhausen, in 
het ffolsteinsche, den 15 Febr. 
1759 geboren, ontving van zij
nen vader eene zéér zorgvuldige 
opvoeding, die hij verder vol
tooide aan de hoogeschool van 
Göttingen (1777). Terwijl hij 
aldaar onderwijs ontving, gaf hij 
zelf lessen in het Grieksch en 
Engelsch. In 1779 werd WOLF ' 
onderwijzer ,aan het Padagogiwn 
te Ilfeld, in 1782 rector der 
stads-schóol te Osterode. In 1783, 
tot hoogleeraar aan de univer-, 
siteit van Salie benoemd, be-' 
kleedde hij die betrekking ge-
"durende 22 jaren, terwijl hij 
zich enkel met zijne leergangen 
en met de uitgave zijner wer
ken bezig hield. Toen Pruissan, 
in 1806, in den oorlog gewik
keld -was, zag WOLF zich ge
noodzaakt Halle te verlaten, 
en vlugtte naar Berlijn, alwaar 
hij, na den vrede van Tilsit, 
den titel van staatsraad bekwam. 
Hij had, in 1808, grootelijks 
deel aan de stichting en orga
nisatie eener nieuwe hoogeschool 
te Berlijn, waarbij hij zijnen 
rang van hoogleeraar weder her
vatte, en zijne lessen, door 
een aantal aanzienlijke personen 

.bezocht zag. De wankelbare 
staat zijner gezondheid, bewoog 
hen m 1814 eene reis naar, het 
zuiden van Frankrijk te on
dernemen, en hij overleed te 
Marseille den 8 Augustus 1824. 
Men heeft van hem: 1.° eene 
Grieksche uitgave vanhetFee^-
maal van P U T O , met Hoogduit-
sche aanteekeningen i die zich 
«oor den stijl en eene uitmun

tende critiek aanbevelen; — 
2.° eene uitgave der Theogonie 
van HESIODÜS, met aanteeke
ningen, 1783, in 8.v°j —- 3.» 
eene uitgave der Werken van 
HOMERUS , ad usum scholarum, 
Halle, 1784—85, 2dl ." , in 
8.v0, belangrijk wegens de groote 
naauwkeurigheid $ — 4.° eene 
Geschiedenis der Romeinsche 
letterkunde enz. in het Hoog-
duitsch, 1787, in 8,™; — 5.° 
Demosthenis oratio adver sus Lep-
tinen cum 'scholiis veteribus et 
commentatio perpetua, 1789, 
in 8.f°;—6.° eene Geschiedenis 
van HERODIANUS, in het Grieksch, 
verbeterde tekst-, 1792 j — 7.» 
eene uitgave van SOETONIUS , 
met aanteekeningen, 1 8 0 2 , 4 
d l . v i n 8.T05 —- 8.0 Homeri et 
Homeridarum opera et relimiw, 
Leipzig, 1804—1807, 5 dl." 
in 8.™ vollediger dan die onder 
N.° 3 aangevoerd. — 9.o Mik 
seum antiquitatis studiorum, 
Berlijn, 1808, eene oudheid
kundige verzameling, gezamen
lijk met BOOTMAN uitgegeven; 
— 10.° Literarische Analekten, 
een tijdschrift, Berlijn, 1817 
tot 1820, 4 dl.n enz. 

WOLFAARD VAN BoRSELEN. — 
Zie BORSELEN. 

•f WOWAERTS (ARTHÜR), een 
schilder, te Antwerpen geboren, 
bloeide omtrent het midden der 
zeventiende eeuw. Hij onder
scheidde zich onder de Vlaam-
sche kunstenaars, door een 
schrander en tevens edel genie. 
Het geschiedkundige was m^ 
bijzondere studie. Tot « i W 1 ' 
ning zijner groote qndflfssmin-
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gen, schilderde hij in den smaak 
van TENIERS, kleine stukken', die 
zich door derzelver vrolijkheid 
en originaliteit door eene stoute 
teekening en een natuurlijk ko
loriet onderscheidden. 

WOLFAUT (PETRUS), in 1675 
geboren, werd in 1703 hoogleer
aar in de natuur- en ontleed
kunde, te Hanau, zijne geboor
teplaats, eerste lijfarts van den 
vorst van Hessen- Cassel, lid der 
akademie van natuuronderzoe
kers, en overleed in 1726, na 
eenen grooten roem door zijne 
werken te hebben verworven, 
waarvan de voornaamste zijn: 
l.o Clavis philosophice expert-
mentalis, Hanau, 1704; —• 
2.° Amcenitates Hassiminferioris 
subterranem, Cassel, 1 7 1 1 ; — 
3.° Physiea curiosa eooperimen-
talis, 1712, in 4. t0, met platen; 
••— 4.°De Thermis Émbsensibus, 
1715, in 4.*°; -r- 5.° Historia I 
naturalis Hassice inferioris 1719, 
in fol., mede in het Hdogduitsch; • 
— 6.o Verscheiden werken in 
het Hoogduitsch, en een aantal 
Verhandelingen over de natuur-
en eenige over de geneeskunde. 

WOLFGANG (Heilige), Wou?-
GANCÜS, bisschop van Regens
burg , was de leermeester van 
den heiligen keizer HENDRIK, en 
deed in het hart van dien vorst, 
de deugden ontluiken, die hem 
tot een der grootste monarchen 
verhieven, die in de wereld ge
regeerd hebben, WOLFGANG, in 
Zwaben geboren, omhelsde het 
kloosterleven, «n onderscheidde 
zich in hetzelve door eenen ijver, 
die hem op eene uitmuntende 

wijzo tot het episkopaat voor
bereidde. Hij was de vader der 
armen, de leeraar der onweten
den, de goede en ijvervolle her
der zijner geheele kudde, en 
overleed op eene met een lief
dadig doel ondernomen reis, te 
Papping in Oostenrijk, den 31 
October 094. Zijn lijk werd naar 
Regensburg vervoerd, en in de 
kerk van den II.-KMMEBAJTOS be
graven. Paus LEO IX plaatste 
hem in 1052 onder de heiligen. 

WoiiFHART. — Zie LYCOSTHE-
MES. ' . 

WOLLASTON (WILLIAM), een 
anglikaansche godgeleerde, te 
Caton-Clanford, in Staffords-
hire,' in 1659, uit eene oude 
familie geboren, zag zich door 
zijne beperkte fortuin genood
zaakt de betrekking van onder: 
meester, en later die van twee
den onderwijzer in de openbare 
school van Bïrmingham aantene-
rnen. Een rijk erfdeel maakte,' 
in 16SS van hem een welgesteld 

-man. Zijn voornaanste werk is 
eeno Schets der natuurlijke gods
dienst, die ook in het Fransen 
vertaald en te 'sGravenhage,'m 
1726, in ,4.t0 gedrukt is. De 
vertaler heeft getracht den chaos 
van het Oorspronkelijke te ont; 
warren, maar dikwerf doet hij 
den schrijver zeggen, hetgene 
wat hij niet zegt. WOLLASTON 
had vóór z|jn overlijden, in 
1724 voorgevallen, bijna al zijne 
andere geschriften in het vuur 
geworpen. Hij had wel gedaan 
er datgene niet van uittezonde-
ren, waarover wij gesproken 
hebben* Eenige levensboschrij-
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vers hebben hom ten onregle 
'met WOOJLSTON verward. 

* WOLLASTON (FRANCIS), een 
sterrekundige en godgeleerde, in 
1731, geboren, en den 31 Oc-
tober 1815, in zijne pastorie 
van Chiselhurst, in het graaf
schap Kant, overleden. Hij was 
lid der koninklijke maatschappij 
van Londen, en drong in zijne 
geschriften nadrukkelijk op eene 
hervorming in de liturgie aan. 
Men heeft van hem.- 1.» Adres 
aan de geestelijkheid van En
geland en aan alle Christenen, 
1772, in 8.™; — 2.o Sterre-
kundige waarnemingen, opgeno
men in het Dagboek der konink
lijke maatschappij van Londen, 
jaren 1773, 75 en 84; — 3.» 
Fascieulus astronomicus, bevat
tende waarnemingen betrekkelijk, 
de hemelstreek aan den Noor-
derpool-cirkel, 1800, in 4. t 0 ; 
— 4.° Hemel-tafelen,, in 10 
bladen, 1811, in fol. — WOL-
LASTON (doctor), een beroemde 
natuurkundige, te Londen'-ten 
22 December. 1828, overleden, 
was lid der'.koninklijke maat
schappij dier stad, en.heeft zich 
door de uitvinding van verschei
den vernuftige werktuigen be
kend gemaakt. Men onderscheidt 
vooral den hoekmeter (gonioniè-
tre), die zijnen naam draagt, en 
een ander werktuig bij alle tee
kenaars bekend onder den naam 
van camera lucida. Men heeft 
van hem verscheiden Verhande
lingen , over verschillende on
derwerpen dernatuurkundo. De 
stamper, die zijnen naam draagt, 
bezit eene uitbreidende kracht, 
veel grootor dan de andere, en 

brengt verbazende uitwerkselen 
te weeg. 

WOLSEY (THOMAS), kardinaal 
en Engelsch staatsdienaar, was 
de zoon van een' vleeschhouwer 
te Ipswieh in Engeland, alwaar 
hij in 1473 geboren werd. Hij 
onderwees de spraakkunst in 
de universiteit van Oxford, en 
zijne talenten verschaften hem 
den post 'van aalmoezenier van 
koning HENDRIK VIII, die hem 
zitting gaf in, zijnen raad , en 
zich in het bestuur Vanden 
Staat op hem verliet. Na hem 
achtervolgend verscheiden bis
dommen te hebben gegeven, 
verhief hij hem tot aartsbisschop 
van York en groot-kanselier des 
koningrijks. Paus LEO X ver
eerde hem in 1515 met liet 
purper en met den titel van 
legaat a latere- in het geheelc 
koningrijk. FKANCISCDS I en KA-
REL V. overlaadden hem met 
liefkozingen en geschenken. Hij 
hoopte zelfs, zegt men, dooi
de bescherming van laatstge
noemde, den pauselijken Stoel 
te bekomen. Tweemalen kwam 
dezelve open te staan; doch do 
keizer liet voor anderen hande
len. WOLSEY verbrak dadelijk 
den band, dien hij tusschen 
genoemden vorst en zijnen mees
ter gelegd had , en vereenigdc 
tegen hem de magt van Enge
land m. Frankrijk. Men wil 
zelfs, dat hij, om zich volko
men op KAREL te wreken, aan 
HENDRIK het voornemen inblies, 
om van zijne echtgenoole CA-
THARINA van Arragon, de moei 
des keizers, te scheiden; maar 
het is waarschijnlijker dat Woi.-



™ W O L. 

SEY er slechts de hand in leende, 
en lafhartiglijk do bedoelingen 
des konings bevorderde. Niet 
lang duurde het of hij gevoelde 
ei' berouw over. ANNA BODLEN, 
de vrouw van HENDKIK ¥111, 
na CATHABINA, was de eerste, 
die den koning tegen WOLSÉY 
verbitterde, wiens terugkee-
ring tot het geweien en de regt-
vaardigheid zij welligt vreesde. 
De vergramde vorst nam al zijne 
goederen in beslag, beroofde 
hem van zijne posten, en ver
bande hem naar zijn aartsbisdom 

• York Eensklaps zag hij zich 
bij de grooten veracht en door 
het volk gehaat. FITZ-WJIXIAMS , 
een zijner gunstelingen, was de 
eenige die zijne zaak durfde 
verdedigen, en de talenten en 
groote hoedanigheden van den 
gevallen minister te prijzen. Hij 
deed meer, hij bood WOLSEY 
zijn buitenverblijf aan, en smeek
te hem, er ten minste eenen j 
dag te komen doorbrengen. De 
kardinaal gevoelig voor deze 
deelneming, begaf zich naar 
FITZ-WILLIAMS , die hem met 
de meest onderscheidende bewij
zen -van eerbied en erkentenis 
ontving. De koning, onderrigt 
van het onthaal dat deze par-
tikulier niet gevreesd had aan 
WOLSEY te doen, liet hem bij 
zich komen, en vraagde hem 
met een norsch gelaat en op 
eenen bitsen loon, hoe hij1 zoo 
vermetel had durven zijn, den 
aan, hoog-verraad schuldig ver
klaarden kardinaal, in zijn huis 
te ontvangen? « Sire, antwoord
de WILLIAMS, het is niet de 
siaats-misdadiger, dien ik bij mij 
heb ontvangen, het is mijn be

schermer, die mij brood heeft 
gegeven, on mij de fortuin heeft 
doen toevloeijen , welke ik ge
niet j ik zou de ondankbaarste 
der menschen zijn geweest, in
dien ik hem verlaten had." De 
geheel verbaasde koning vatte 
van dien oogenblik af eene hoog
achting voor den edelmoedigen 
FIXZ-WILUAMS op. Opstaanden 
voet benoemde hij hem tot rid
der, en kort daarna'tot zijnen 
geheimraad. Daar echter WOL-
SEY in zijne ongenade niemand 
dan dezen vriend had, zoo ging 
hij gebukt onder eene menigte 
beschuldigingen, verachtingen en 
ongelukken. De hertog van Nort> 
humberland ontving het bevel, 
om hem,'wegens de misdaad 
van gekwetste majesteit, 'in 
hechtenis te nemen. Deze mis
daad bestond enkel in de wei
gering, om HENDKIK als hoofd 
der Kerk te erkennen. Men 
vervoerde hem naar den Tower 
van Londen, om. zijn proces op 
te maken, 'maar hij bezweek 
onder zijne rampen, en over
leed onder weg te Meestere 
1533. Kort vóór. dat hij den 
geest gaf, zeide hij deze gedenk
waardige woorden: » Helaas! 
had ik den koning des hemels 

. met dezelfde getrouwheid; ge
diend, als ik zulks den koning, 
mijnen meester op de aarde liep 
gedaan, Hij zou mij, in mij
nen ouderdom alzoo niet verla
ten.". Een, indedaad wy'sgeeng 
schrijver, voegt bij het aanhalen 
dezer woorden, er de volgende 
bij: », Verhevene, ofschoon te 
laat erkende waarheid, mogt gU 
met dezelfde kracht tot diegene 
spreken, welke noodig hebben 
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u aantehooren!" Men heeft ten 
opzigte van dezen beruchten 
kardinaal vele valschheden uit
gestrooid, welke de abbé LON-
GÜERÜE zeer wel wederlegd heeft, 
in zijne geleerde èn oordeelkun
dige aanmerkingen op het leven 
van dezen ongelukkigen prelaat: 
men vindt dezelve in het 7.° 
dl. der letterkundige -Gedenk
schriften van pater DESMOLETS. 
WOLSEY had eene lage geboorte, 
maar een verheven genie. In-
dien, bedorven zeden zijne for-* 
tuin begonnen,, vermeerderde 
hij dezelve door veel moed en 
bekwaamheid. Hij bediende zich 
van het vertrouwen der grootën, 
dat bij gewonnen had, om zich-
zelven te bevorderen, en van 
de kennis, die hij van hunne 
staatkunde had, om hen te be
dwingen. Niets is zonderlinger, 
dan eene der. hoofd-besehuldi
gingen , tegen WOLSEY ingebragt: 
namelijk dat hij, met hetgene 
men toenmaals de Spaansche 
pokken (mal de Naples) noemde, 
behebt zijnde, de onbeschaamd
heid had gehad, van te zeer in 
do nabijheid des konings adem te 
halen. De haat tegen hem moet 
wel verbitterd zijn geweest, om 
eenedergelijkemisdaadtegenliem 
te doen gelden. In zijne Ge
schiedenis der heiligschendin-
gen, schrijft SPELMAN een ge- • 
deelte zijner ongelukken aan de 
vernietiging van 40 kleine kloos
ters toe, om twee collegie'n op-
terigten. » Vijf mannen, zegt 
•hij, die hij tot dat werk ge
bruikte, kwamen op eene el
lendige wijze om het leven. De 
eerste werd door den tweede, 
die opgehangen werd, vermoord. 

De derde verdronk in eenèrt 
put j de vierde werd, van rijk 
zoo als hij was, lot den bedel
staf .gebragtj en de vijfde (Dr. 
ALLEN, later tot een bisdom in 
Ierland bevorderd) werd op eene 
wreede wijze verminkt. De slraf 
van WOLSEY was niet minder 
opmerkenswaardig." Men vindt 
eene kleine verzameling van 
Brieven van dezen kardinaal, 
in het 3.e dl. der Colleclio am-
plissima der paters BIARTENNE 
en DURAND. Zij kunnen dienen 
tot de geschiedenis van dien 
tijd. Het Leven van den kar
dinaal WOLSEY, door GEOKGE 
CAVENDISH geschreven, is voor 
de tweede maal met Aanteekc-
ninrjm en Ophelderingen van 
S. W. SINGER gedrukt, Londen ï 
1827, in 8 > D.* FIDDES heeft 
een ander Leven van WOLSEÏ 
in het licht gegeven, 1724, in 
tol. De heer GALT heeft ook 
het Leven en bestuur van den 
kardinaal WOLSEÏ, in het licht 
doen verschijnen, Londen 1812, 
in 4 > , 1817, in 8 » 

WOLZOGEN ( L O B E W I J K ) , ift 

.1632, të Amersfoort, van adel
lijke, uit Oostenrijk oorspron
kelijke, doch met de dwalingen 
van SOCINÜS besmette ouders 
geboren, bezocht Frankrijk, 
Zwitserland en Duitschland. In 
zijn geboorteland teruggekeerd, 
werd hij achtereenvolgend pre
dikant der Walsche gemeenten 
van Groningen, Middelburg, 
utrecht en Amsterdam, in welke 
stad hij tevens den leerstoel der 
gewyde en ongewijde geschiede
nis bekleedde, en den 1*?°* 
vember 1080 overleed. Zijne 
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voornaamste werken zijn: 1.° 
' Orator sacer, sive de rationa 

eonciónandi, Utrecht, 1671, in 
8.v Hij heeft vele zaken aan 
EEASMÜS en aan pater LODEWIJK 
CRESOLES ontleend, maar niet 
de edelmoedigheid gehad van 
hen aantehalen; — 2.° Disser
tatie critiGO-theologica de cor-
rectione scribarum in octodeeim 
scripturm dlctionibus adfdbita, 
Harderwijk, 1689, in 4.'°;—<• 
3.o eene Fransche Vertaling van 

. liet Hebrceuwsch Woordenboek j 
van LEIGH , Amsterdam, 1730 
in 4 > Dit is slechts eene com
pilatie in vrij slecht Fransen 
overgebragt, waarin eenig goeds 
onder veel nutteloos gevonden 
wordt; — 3.° De seripturarum 
interprete contra' exercitaiorem 
paradoxum, W68, i n l2>° Dit 
is van dezen schrijver het en
kele eenigzins belangrijke werk. 
Hij randt er in aan. De pin-
losophia scripturm interprete van 
SPINOSA; doch werd op zijne 
beurt aangerand, en door zulk 
een aantal geschriften, datmsn 
zegt, dat er in meer dan twin
tig talen zijn geweest. Een 
zijner hevigste tegenstanders was 
J0ANNES L A B A M E . ; WOLZOGEN 
stelt er drie schrift-verklaarders 
in voor: de II. Geest, de Bede 
en het taalgebruik. Deze laatste 
tolk is enkel voor de geleerden, 
en bij gevolg onvoldoende; on
danks al de omwegen des schrij
vers , draait de eerste op de 
loutere dweeperij der protestan
ten uit, dat is op de ingeving, 
den privaat-geest en den muien-
digen smaak; de tweede is niet 
veiliger, men weet dat derede, 
aan zich-zelve overgelaten, een 

weerhaan is. Terwijl de ca-
tholijken een levend gezag in 
de Kerk erkennen, vermijden 
zij alleen alle moeijelijkheden 
op'dat punt. Men heeft Brieven 
over het leven en den dood van 
WOLZOGEN in het licht gegeven, 
Amsterdam, 1692, in 8.™, 
wraarin men hem eenen weinig 
verdienden lof toezwaait. — 
Men moet hem niet verwarren 
met LODEWJJK WOLZOGEN zijn' 
bloedverwant, en een sociniaan 
zoo als hij, in 1594 in Oos
tenrijk geboren, uit welk land 
hij als protestant verbannen 
werd; hij begaf zich naar Po
len, verklaarde zich openlijk 
voor" het socinianismus, en 
overleed bij Breslau, in 1658. 
Zijne werken maken twee deelen 
uit van de Bibliotheek der Pool-
sche broeders (zie SOGINUS). 

WOOD (ANTOMÜS), een En-
gelsche oudheidkundige, in 1632, 
te Oxford geboren, alwaar hij 
tot meester in de vrije kunsten 
Bevorderd werd. Hij had vele 
neiging voor de Catholijke gods
dienst doen blijken, doch stierf 
Anglikaansch in 1695. Men 
heeft van hem : 1.° Historia et 
antiquüates uiliversitatis Oxo-
niensis; een werk vol diepzin
nige nasporingen, eerst in het 
Engelsch geschreven, doch op 
last der universiteit in het La
tijn vertaald, 1674 — 75, 'A 
dl.», in fol.; • — 2." Alhenm 
Oxonienses, 2 dl.* infol.Woo» 
spreekt hierin, over al de be
roemde personen; die de univer
siteit van Oxford van 1500 tot 
1690 verlaten hebben. Deboeken-
kenners hebben er veel uit geput. 
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* WOOMIOUSE (JAMES), een be
roemde scheikundige, in 1770, 
in Noord-Amcrika geboren, en 
iri 1800 overleden, maakte schit
terende studiën aan de univer
siteit van Philadclphia. Hij 
ondernam vervolgens verschei
den reizen, met het doel om 
zijne kundigheden uittebreiden, 
en werd in 1792 lot hoogleer
aar aan dezelfde universiteit 
benoemd. Behalve eene inwij
dingsrede over de Ontleding der 
samentrekkende planten, heeft 
men van hem: 1.° het Hand
boek van den jongen scheikun
dige) met het draagbaar labora
torium, 1797, in &vo, een 
geacht werk; —2.° Antwoord op 
de tegenwerpingen van doctor 
Priestley over de leer der warm-' 
teslpf of brandbaarheid (phlo-
gistique) en de ontbinding van 
liet water, voorkomende .in het 
.4.6 dl. van het Dagboek der 
Amerikaansche maatschappij van 
wijsbegeerte. WOODHOUSE heeft 
ook een Engelsche vertaling der 
Scheikunde van CHAPTAL met 
aanteekeningen geleverd, 1807, 
2.dl.", in 8.*° 

WoODWARD Of WOBWARD 
(JOHN), i n 1665, in het graaf
schap Derby in Engeland ge
boren. Na eene grondige beoe
fening der geneeskunde, begaf 
hij zich naar Londen, alwaar 
hij in 1692, in de plaats van 
IK SmuNGFLEi, hoogleeraar 
in de geneeskunde in het col-
legio van Gresham, en in 1693, 
nd der koninklijke maatschappij 
van Londen werd, en, volgens 

voux, don 25 April 1728, ia 
den schoot der Catholijke Kerk 
overleed. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Proeve over 
de natuurlijke geschiedenis der 
aarde, Londen 1695, in 8.™ • 
in het Fransen vertaald door 
NOGUES, onder den titel van 
Géographie physique etc., Pa
rijs, 1735, in é.to, in het 
Latijn', door J. J. ScnEücnzER, 
onder den" titel van Specimen 
geographicce physicce, qua agitur 
de terra, Zurich, 1704, in S.vo j 
eene andere vertaling in het 
Latijn, Rotterdam, 1714, in 
8.™5 in, het Hoogduitsch, Er' 
furt, 1745. Er komen uitmun
tende aanmerkingen in voor, en. 
tegelijkertijd eenige zonderlinge 
en gewaagde denkbeelden, doch 
in alle opzigten verkieslijk bo
ven die, welke men in niéuwere 
hypothesen getracht heeft ingang 
te, doen vinden. Wat ook de 
heer DE BUFFON zeggen "moge, 
de zondvloed en deszelfs uit
werkselen worden er ontegen

sprekelijk in bewezen. Fadat 
CAMERARHJS dit werk gecriliseerd 
had, gaf WOODWARD een ant
woord tegen hem in het licht, 
waarvan pater NICERON eene 
Fransche vertaling heeft geleverd^ 
— 2.o Slaat der geneeskunde 
en der zieken, in het Engelsen, 
1718, in 8.vo; in het Latijn 
Zurich, 1720: dit is een hekel
schrift tegen de geneesheeren 
van zijnen tijd; — 3.» Verhande
ling over de delfstoffen, en wijze 
om dezelve te rangschikken* Lon
den, 1728, in 8.v»; — 4." 
Catalogus der delfstoffen vm 
Engeland 1729, 2 <ïl.»in«*B; 
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' i n het Engelsen. Beide laatst
genoemde werken zijn na den 
dood des schrijvers in het licht 
gegeven. "WOODWARD. heeft te 
Camhidge eenen leerstoel voor 
de natuurkunde gesticht, en 
aan die hoogeschool zijn kabi
net van delfstoffen van Enge
land nagelaten. 

WOOLSTON (THOMAS), in 1660, 
te Northampton geboren, stu-

> deerde aan de universiteit van 
Cambridge, en ging vervolgens 
in het collegie van 'Sidneij over, 
alwaar hij theologische graden 
ontving, doch van waar hij, 

. wegens zijne godcleloosheden ver
dreven werd. Van Cambridge 
begaf -hij zich naar Londen, 
alwaar hij hekend was door zes 
Verhandelingen'over de mira
kelen van J. C. 1727—1729 
in 8.™ Onder voorwendsel van 
dezelve voor zinspelingen te doen 
doorgaan, tracht hij dezelve in 
dit even zoo beuzelachtige als 
verderfelijke werk weg te re
deneren. Terwijl hij voortging 
tegen de grondwaarheden des 
christondoms en des geloofs te 
schrijven, werd hij bij de we
reldlijke reglbank aangeklaagd. 
Het hof van de bank des ko-
nings veroordeelde hem in 1729, 
tot do betaling van 25 ponden 
sterlings bode voor elke zijner 
verhandelingen, tot een jaar 
gevangenis-straf, en tot het 
stellen van borgtogt voor zijn 
gedrag, voor zijn geheel volgend 
leven. Daar de schuldige gecne 
middelen bezat, om aan dit 
•vonnis te voldoen, zoo bleef hij 
in de gevangenis. Hij overleed 
ie Londen in 173.3. WOOLSTON 

randde de godsdienst aan zoowel 
uit bedorvenheid des harten, 
als door afdwaling des geestes. 
Men vindt in do wending zijner 
denkbeelden en uitdrukkingen, 
eene zekere boosaardigheid en 
ijdele vreugde, die eene mis
dadige neiging verraadt. Er 
bestaan van - hem verscheiden 
werken, in welke hij misbruik 
maakt van aanhalingen der hei
lige Vaders, waarmede hij zijn 
geheugen voorzien had, zonder 
orde, keuze of zamenhang. De 
voornaamste zijn: 1.° Oude ver
dediging der waarheid van de 
christelijke godsdienst, tegen de 
joden en heidenen vernieuwd, 
herdrukt te Londen, 1730, in 
8.v°; —- 2.° Verdediging der 
verhandelingen van "WOOLSTON , 
over de mirakelen van J. C. 
tegen de bisschoppen van St. Da-
vïd en van Londen, en tegen 
zijne overige bestrijders, 1730, 
in 8.w Deze verdediging eener. 
zeer slechte zaak misleidde nie
mand. De ligtzinnigen hebben 
aan dezen schrijver den meest 
overdreven lof toegezwaaid; maar 
de weidenkenden hebben een 
afschuw van hem gehad. _ Zijne 
godcleloosheden zijn zegevierend 
wederlegd in . de verschillende 
werken van den abbó BERGIER 
en andere verdedigers der chris
telijke godsdienst. 

WORMIUS (OLAUS), eenDeen-
sche arts, te Aarhus, in Jutland, 
in 1588 geboren, reisde door 
Duitschland, Zwitserland, Jtó«ü 

en Engeland. In KoppenMöen 

teruggekeerd, verkreeg hij den 
leerstoel der Grieksche taal» 
vervolgens dien cler natuurkunde; 
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en eindelijk in 1629, ria GAS-
PARUS BARTIIOLIS, eenen der 
geneeskunde., Hij maakte zich 
bekwaam in die wetenschap, 
zonder echter andere geleerde 
onderwerpen te verzuimen, werd 
lijfarts van koning CHRISTIAAN 
IV, en overleed als rector der 
.akademie van Koppenhagên, 
in 1654. Men heeft van hem 
verseheiden werken over de ge
schiedenis van Denemarken en 
andere geschriften. De voor
naamste zijn: .•!.<• Antiquüates 
danicw, Lüteratura rmiea, Fasti 
daniti etc. Koppenhagên, 1651, 
in lol. De jaarboeken, in dit 
werk voorkomende, betreffen niet 
de tijdrekening, maar slechts 
de wijze om den tijd aftemeten, 
zoo als zulks bij de oude De
nen gebruikelijk was j . — 2.° 
Danica lüteratura antiquissima, 
vulgo gothica dicta, Koppenha
gên , 1651, in fol. Hy heeft 
er eene verhandeling bij gevoegd, 
over de oude poëzij der Denen j 
—• 3.° Monumentorum danico-
rum librisex, Rostok, 1643, in 
fol. j — 4.° Duplex series an-
tiqua regum Ddniw, et limitum 
inter Daniam et Sueciam des-
criptio, Koppenhagên, 1643', 
in fol. Dit is de uitgave van 
eenvoud werk, waarin weinig 
critiek gevonden wordtj — 5.° 
Lexicon runicum et appendix ad 
nwmmentaDanica, Rostok, 1650, 

• in fol. j — 6.° De comu aureo 
Danico, 1641, in fol, uit het 
Deensch in het Latijn vertaald 
door PETRUS HERMAN, Koppen-
hagen, 1644, in 4.»°; — 7.° 
verscheiden werken over de ge
neeskunde; — 8.° Mnsceum 

wormknum,Leyden, 1655, in 
fol.t een nagelalen werk, dat 
een catalogus bevat van zijn 
rijk 'kabinet van natuurlijke his
torie.— Zijnklein-zoon, OIADS 
"WORMIUS, hoogleeraar in de wel
sprekendheid , • de geschiedenis 
en de geneeskunde te Koppen-
hagen, overleed in 1708, in 
den ouderdom van 41 jaren, 
en heeft nagelaten: l.°Deglos-
sopetris; —-•. 2.° De viribus me-
dicameniorum specificis, en an
dere werken, over de natuur
en letterkunde. — CHRISTIAAN 
WORMIUS, zijn andere klein
zoon , doctor en hoogleeraar in, 
de godgeleerdheid , daarna bis
schop van Seeland en Koppen-
hagen, overleed in 1737. Men 
heeft van hem verscheiden wer
ken , waarvan de voornaamste 
zijn: l.o De corruptis antïqui-
tatum Hebraïcarum vesligiis, 
apud Tacitum et Martialem; — 
2.° Dissertationes quatuor de 
veris causis cur delectatos ho-
minis carnibus et promiscuo 
concubitu christianos calümniati 
sint ethnici; — 3.° Historia 
sabellianismifia8.™,enz. Eene 
diepe geleerdheid prijst deze wer
ken zeer aan. 

* WORSLEY (sir RICEARD), een 
Engelsche geschiedschrijver en 
oudheidkundige, op het eiland 
Wight, in 1751, geboren, was 
de zoon van een' rijken eigenaar; 
Hij bekleedde achtereenvolgend 
de posten van tegenboekhouder, 
van het huis des konings van 
Engeland en van gouverneur 
van het eiland Wight. Ook was 
hü vertegenwoordiger van New-
2 " 
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port Uj hot parlement. Van 
zijne jeugd af, had deze.heer 
uit bijna al de gewesten van 
Europa, marmertafels, stand
heelden, oudheden enz. gekocht, 
en daarvan eene zeer uitgebreide 
verzameling gemaakt De be
schrijving derzelve is in het 
licht gegeven, onder den titel 
van Musmim Worsleiamm, 1794 
tot 1803, 2 dl." in fol. Hij 
is de schrijver eener Geschie
denis van het eiland Wight, 
1781, in 4.t0

 WORSLEÏ over
leed in 180S. 

•WOKTH (WILUASI), een En-
gclsche schrijver, zeer ervaren 
in de kerkelijke oudheid en in 
de talon, bloeide in het begin 
der 18.° eeuw, en was aarts
diaken van Worccsler. Er be
slaan verscheiden werken van 
hem, onder anderen eene goede 
yilgave der Werken van .den 
IL JusTimjs, en van de Ver-. 
handeling legen de Heidenen van 
TATIANÜS • Oxford, 1700, met 
canteekeningen. 

* WOUTLEY (MARIA MONTAGÜ 
of MONTAGÜE, lady), eene En-
sHsche dame, in 1690, te 
Thoresby, in het graafschap 
NoLtingham geboren, was de 
oudste dochter van EVELYN PIEK-
TUTOINT, hertog van Kingston. 
Haar vader liet haar dezelfde 
opvoeding geven als aan zijne 
zonen, en zij leerde mot het 
beste gevolg, het Grieksch,het 
Latijn, hel Fransch, hotHoog-
duitsch, het Italiaansch, de 
rchoone letteren, de wijsbegeerte 
enz. Met zulke bekwaamheden 
uitgerust, kon het bijna niet an

ders, of eene vrouw met zulk eene 
levendige verbeeldingskracht be
gaafd als lady MONTAGÜ , moest 
romanesk en verwaand worden. 
In 1712, trad zij in den echt 
met Zerd EDDAKD WonixEY-Mow-
TAGU, een' rijken erfgenaam, 
en den zoon van eene harer 
vriendinnen. In 1716, volgde zij 
haren echtgenoot op zijn gezant
schap naar Eonstantinopel, na 
Vooraf, Holland, Dititschlaid 
en Hongarije bezocht te hebben. 
Te Eonstantinopel aangekomen, 
leerde zij in een jaar de Turk-
sche taal, en verkreeg van den 
sultan ACHMEP III, de vergun
ning , om het Serail of vrou
wenhof te zien-, alwaar zij in 
vriendschapsbetrekking kwam 
met * de door hare schoonheid 
zoo beroemde sultane FATMU. 
Hare menigvuldige bozoeken in 
het paleis van den grooton fieer 
stelden haar in de gelegenheid 
om het inwendige deszelven wel 
te leeren kennen, vele vöoroor-
deelen te dien opzigte te be
strijden, en vooral om van het 
harem juister denkbeelden te 
geven dan de Europeanen er lot 
dusverre van gekoesterd had
den. In een stadje op vier mij
len afstands van Eonstantinopel\, 
Beligrade genaamd, leerde zy 
voor het eerst de inenting der 
kinderpokkea kennen,- onder
zocht naar do behandeling) J,et 

haren zoon inenten, en ver
spreidde deze kennis verder in 
Europa. Op hare terugreis naar 
Engeland met haren echtgenoot, 
ging zij eerst in Afrika aan 
land, begaf zich naar Tunis, 
en zag bij die stad de bouw
vallen van het vaderland van 
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HANNIBAL. Van daar stak. zij 
naar Genua over', en keerde 
over Frankrijk naar Engeland 
terug, Te Londen, was zij te 
gelijkertijd wigh, frecthinker, 
bleustocking, dichteres en filo-
zofin. Haar huis van Tioiclten-
ham, een dorp op drie mijlen 
afstands van Londen, was de 

"' verzamelplaats der beroemdste 
mannen van genie, zoo als POPE , 
ADDISSON, STEELE, TouNG-enz.; 
maar nadat de partij der tory's 
had .gezegevierd, werd lady 
WORTLEY mèt bitterheid ge
drenkt. Na zich eenige boerte-
rijeri over de wanstalligheid van 
haren vriend POPE veroorloofd 
to hebben, haastte zich deze 
om dezelve te beantwoorden, 
door even " zoo geestige," als 
scherpe en hekelachtige trekken. 
Om al deze redenen spoorde 
zij haren echtgenoot aan, om 
zich naar Italië te begeven, al-

'waar zij twee-en-twintig jaren 
in de 'Veneliaansche staten ver
bleef, en eerst in 1761, toen 
zij weduwe was geworden, naar 
Engeland terugkeerde. Bij ha
ven doortogt in Frankrijk, prees 
iemand in hare tegenwoordigheid, 
de brieven van mevrouw DE 
SÉVICNÉ : » Zij zijn zeer schoon, 
antwoordde zij; maar binnen 
40 jaren, zullen de mijne niet 
minder gezocht worden . . .. •" 
Lady MONTAGU overleed eenjaar 
na hare terugkomst in haar va
derland, den 21 .Augustus 1762. 
Miss HENMETTE INGE, rigtte 
te harer eer, in de hoofdkerk 
van LiclUfield, een marmeren 
gedenkteekon op, waarop men 
de schoonheid ziet die op het 
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graf tranen stort. Lady WOST-
I.EY had hare Reisverhalen, in 
den vorm van Brieven, aan 
verschillende personen gerigt, 
geschreven, maar dezelve wer
den eerst na haren dood door 
de zorgen van CLÉLAND gedrukt, 
Londen, 1763, 3 dl.», in 12.™° 
Door den bijval die aan deze 
uitgave te beurt viel, aange
moedigd, leverde dezelfde uit
gever, in 1767, eene 2.e uit
gave derzelve,-in 4 dl.*, in 
12.W0 5 maar het is meer dan 
waarschijnlijk, dat het 4 dl. 
niet van lady MONTAGÜ is; want 
nooit heeft men het handschrift, 
der brieven, welke hetzelve 
bevat., kunnen aanwijzen. Nog 
heeft men van lady WORTLEY 
eenige fragmenten, gedichten, 
die gezamenlijk met hare Brie
ven gedrukt zijn, Londen, 1803, 
5 dl.11, in 12.mo, volgens de 
oorspronkelijken, door de familie 
aan den uitgever ter hand gei 
steld, en gepaard mot Gedenk
schriften over haar leven, door 
DALLAWAY, in het zelfde jaar 
is er te Parijs een herdruk van 
in het licht verschenen. Men 
heeft, doch zonder grond, de 
brieven van lady WORTLEY, 
met die van mevrouw DE SÉ-
VIGNÉ willen vergelijken. Be 
verdienste der laatste beslaat in 
de bevalligheid, de duidelijk
heid en de sierlijkheid, en vooral 
in het ongekunstelde; lady 
"WOKTLEY onderscheidt zich, door 
diepzinnige denkbeelden, door 
schrandere inziglon, door klas
sieke kundigheden, dooreene 
fijne en geestige critiek, of
schoon haar stijl dikwerf in het 

' 3 • . • • 
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natuurlijke te kort schiet. Hare 
gedichten vooronderstellen ook 
talent; maar de dichteres achtte 
het heneden zich, om zich aan 
regels te onderwerpen. Wat 
haar karakter betreft, zoo willen 
wij herhalen, wat op eeneoor
deelkundige wijze er de heer 
FJÉVÉÊ van gezegd heeft:» Op 
den ouderdom van zestien jaren, 
betreurt zij geen man te.zijn; 
dertig jaren oud zijnde, wenscht 
zij tien jaren minder; moeder 
des huisgezins geworden, zwaait 
zij den ongehuwden staat lof 
toe. Het toilet der Fransche 
dames komt haar belagchelijk 
voor, en zoo lang zij de hoop 
heeft om te behagen, laat zij 
hare modes uit Frankrijk ko
men. Acht-en-zestig jaren oud 
zijnde, had zij reeds sedert 
acht jaren zich niet meer in 
een' spiegel durven beschouwen; 
en wanneer men haar kwam 
bezoeken, ontving zij hare vrien
den in Domino, en met een 
masker. Hare vurigste wenschen 
waren, dat geene harer klein
dochters haar in geest of ka
rakter mogt gelijken; toen zij 
eindelijk in hare oude dagen 
eene dorpelinge zag voorbijgaan, 
betreurde zij het haar geheele 
loven niet onkundig en zonder 
eerzucht te zijn geweest." Al
les wat men verhaalt van den 
hartstogt, dien de sultan ACH-
MED III voor lady WORTLEY 
had opgevat, en waarvoor zij 
zich niet onverschillig zou heb
ben getoond, moet onder de 
fabels gerangschikt worden. 

WOTTON (EDUAED), een ge
neesheer van Oxford, te ion-

- W O T. 

den in 1555, in den ouderdom 
van 63 jaren overleden, oefende 
met roem zijn beroep uil. Men 
heeft van hem een werk geti
teld: Over het verschil der dieren. 
Dit zeer geleerde geschrift, in 
het Latijn zamengesteld, en (e 
Parijs, in 1552, infol.gedrukt, 
verwierf WOTTON een' grooten 
roem onder de geleerden. De 
schrijver verzamelt in hetzelve 
en brengt met kunst de gezeg
den der ouden, betrekkelijk het 
door hem behandelde onderwerp, 
overeen, POSSEVIN spreekt in 
zijne bibliotheek met lof over 
dit werk. WOTTON had ook het 
Theatrum insectonmi begonnen, 
door MOÜFET te Londen, in 
1634, in fol.,. met platen in 
het licht gegeven. 

WOTTON (WILHAHÏ), in 1600, 
in het graafschap Suffolk gebo
ren , en 1726 te Buxted over
leden, een geleerde Engelsche 
letterkundige en criticus, is 
bekend door de volgende wer
ken; 1.° 'Burgerlijke en Kerke
lijke wetten van het land van 
Wallis> in het Engelsen, met 
aanteekeningen, en eene woor
denlijst; — 2.o Romeinsche Ge
schiedenis, van den dood van 
ANTONIKUS PIUS tot aan den dood 
van ALEXANDER SEVERUS, Lon
den,. 1705, in 8.TO, in het 
Engelsch. De oudheidkundigen 
«tellen dezelve op prijs, wijlde 
schrijver het tijdstip der merk
waardige gebeurtenissen, ,d°or 

het gezag der gedenkpenningen 
bepaalt; — 3.° Mengelingen 
betrekkelijk de overleveringen è» 
gebruiken der Schriftgeleerden 
en Fariseërs, 1718, 2 dl."» 



W O T. — WO ü. Ï8S r 
in 8.*°, in het latijn; — [4.° 
Iieflections upon tineient and 
modem Icaming, Londen, 1694, 
in 8.T0 Dit is een der belang
rijkste werken, welke in het 
beruchte geschil, ten opzigte 
van den voorrang der ouden en 
nieuweren zijn in het licht ge
geven (zie PERRAULT- KAREL-). 
WOTTON neemt eenen juisten 
middelweg in acht, tusschende 
lasteraars en de dwcepzieke be
wonderaars der oudheid. De 
derde uitgave (1,705, in 8.f°) 
is vermeerderd 'met een Ant
woord 'op. de tegenwerpingen 
van den ridder TEMW-E, en mot 
aanmerkingen op het Vertelsel 
Mn de Ton van Br. SWIFT (zie 
dat artikel); — 5.° Linguarum 
vetarum septentrionalmm the' 
smri conspeokis brevis, Londen, 
1608, in 8.vo, een zeldzaam 
en gezocht werk. (Zie HICKE-
SIÜS)]. • 

-{• WOUTER of WOUTERS (FRAN-
ciscus)., een beroemde kunst
schilder der 17.° eeuw, in 1614, 
•te Lier, in de Belgische pro
vincie Antwerpen, geboren, was 
de kweekcling van RUBENS, en 
maakte weldra onder dezen be-

. kwamen meesterde verbazendste 
vorderingen 5 hij bepaalde zich 
echter niet enkel tot het histo-
rieele, maar schilderde ook land
schappen, waarin hij niet minder 
geschiktheid aan den dag legde. 
Intusschen zouden de stukken 
van dezen grooten kunstenaar 
op hooger waarde worden ge
steld , indien hij vele derzelve. 
niet ontsierd had, door aanstoo-
lelijkc, wellustige naakte boel-

M 

den. Dit belette echter niet dat 
hij eenigen lijd te Weenen, aan 
het hof van keizer FERMNAND II 
werkzaam was, en in 1637, in 
het gevolg van den keizerlijken 
gezant, naar Engeland overstak,. 
alwaar hij insgelijks gewrochten 
van zijn kunstpenseelachterliet. 
In 1659, werd hij te Ankver-
pen, door eene onbekend ge
bleven hand, door een pistool
schot getroffen, aan de gevolgen 
waarvan hij overleed. 

•f WOUTERS (KRIJN), een kloek 
zeeman en ervaren schipper, in 
de eerste helft der zestiende eeuw, 
,to Enhhuizen geboren, was de 
eerste uitvinder van de tegen
woordige gedaante en inrigting 
der masten van groote schepen. 
Tot in het jaar 1575, waren de 
groote masten, hoewel uit twee 
stukken zamengesteld, echter 
door middel van dunne touwen, 
rondom dezelvo gewoeld, zooda
nig verbonden, dat de gchcelo 
mast, in die gedaante, altoos 
moest overeinde blijven. Het was 
KRIJN WOUTERS, die het middel 
uitdacht, om de beide stukken 
(of zelfs meerdere) zoodanig lo 
vereonigon, dat men in geval 
van nood, het bovenstuk kon 
wegnemen, door hetzelve te la
ten doorschieten, tot beneden 
op het dek van het schip. liet 
sterfjaar van WOUTERS is niet 
aangeteekend. 

* WOUTERS (CORNELIA), ook 
onder den naam van WASSE be
kend, werd tö Brussel, in 1739 
geboren, en trad zeer vroeg in 
den echt met dun vrijheer »e 

i, 
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WASSE; CORNELIA beminde de 
'studie én bezat eenen juisten 
en waarnemenden geest, die zich 
nog meer ontwikkelde, door de 
togten, welke zij met baren echt
genoot, die hartstogielijk op het 
reizen' gesteld was, door een 
groot gedeelte van Europa, on
dernam. Daar de gevolgen der 
Fransche omwenteling Frank
rijk met Buitschland en Enge' 
land) waarin de goederen van 
mevrouw JOE WASSE waren ge
lagen , in oorlog had gebragt, 
droeg zij haar lot met even zoo 
vele waardigheid als standvas
tigheid, en overleed den 3 April 
1802. Zij heeft nagelaten: 1.° 
Vies etc. (Levensbeschrijvingen 
der beroemde mannen van En
geland , Schotland en Ierland). 
Dit werk strekt zich uit van 
HENDRIK VIII tot op haren tijd, 
en_ bevat de staatkundige en ge
heime geschiedenis der krijgslie
den, zeevaarders, kerkelijke en 
staatsmannen, wijsgeeren, ge
schiedschrijvers, dichters enz., 
naar de nieuwe door "WILLIAM 
PITT graaf van Chatam ver
meerderde nilgave, uit het En
gelsen vertaald, Parijs, 1799 
tot 1800, 12 dl.», in 8.™; — 
2.° (Etwres, etc. (Uitgezochte 
werken der beste tooneelkundigc 
schrijvers van Engeland), om 
tot vervolg te dienen op de too
neelkundige werken van SHAKES-
PABBB, 1784—1787, 11 dl.», in 
8.voj — 3.° Les imprudences etc. 
(De onvoorzigliijhcden der jeugd), 
naar het Engelsch, 1788,4 dl.n, 
in 12.»»'j — 4.p L'arl elc.(De 
lunst om de menschen te verbete
ren en standvastig te maken), 
Ï701, ifl &™j~ ö> IcMariage 

etc: (Hel platonische huwelijk)} 
naar het Engelsch gevolgd,enz. 

WOUWER (JOHAN), een protes
tant, te Hamburg, in 1574 ge
boren en te Gottorp, in 1612 
overleden, maakte zich eenen 
naam in de wetenschappen, maar 
tevens door zijne oploopendheid 
en snoeverijen, vele vijanden: 
hij dreef de ijdelheid ten top, 
en, om er een bewijs van te 
geven, legateerde iiij 60 kroonen 
aan dengene, die zijne lijkrede 
zoude uitspreken. Indien men 
bij deze ondeugden de dronken
schap voegt, zal men zich geen 
zeer gunstig, denkbeeld van hem 
vormen. Men heeft van hem; 
1.° eene Verzameling, getiteld: 
Polymathia, 1603, in 4. t o;"— 
2.° Aanteekeningen op Julius 
Firmicus, Apuleus, Sidonius 
Jpollinarius^ en Minutius Felix; 
— 3.° eene uitgave van PETRO-
mos; — 4.° Brieven,Hamburg, 
1609, in 8.TO, waarin men let
terkundige beoordeelingen vindt, 
dikwerf door zijne vinnige in
borst gedicteerd. SCALIGER be
schuldigt hem van letterdieverij 
(zie LINDENBRUCK —HENDRIK—). 

WOUWER (JOANNES VAN DEN), 
of WOWERIUS, te Antwerpen,W-
1576 geboren, stond iri naauwe 
vriendschapsbetrekking met JÜS-
TUS LIPSIUS, die hem bij zijnen 
uitersten wil, al zijne hand
schriften naliet. Na geheel Eu
ropa doorkruist te hebben, werd 
hij tot raadsheer der stad Ant
werpen , lid van den raad der 
geldmiddelen en van den krijgs
raad benoemd. ISABELLA , infaiile 
van Spanje, belastte hem mot 
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cene belangrijke zending bij Pm-
LIPPUS IV, die hem lot ridder 
verhief, en eene goudon keten 
schonk. Hij overleed in 1635, 
en werd zeer betreurd wegens 
zijne maatschappelijke en chris
telijke hoedanigheden. Ondanks 
den arbeid, welken zijne ver
spinnende betrekkingen vorder
den, en waarvan hij zich met 
naauwgezetheid kweet, wist hij 
den tijd te vinden om in het 
licht te geven: 1.° Eucharistï-
eon, 1606, in 4.*°j — 2.° Vita 
B. SIMONIS, sacerdotis Valentint, 
1614, in 8.™; — 3.° de eerste 
uitgave van' Jonns FIRMICÜS MA-
TERNÜS.: De errore profanarum 
religionum, met aanteekeningen, 
1603, in 4.t° Hij is daarenboven 
de uitgeverj — 4.° van Twee 
honderdtallen der Brieven van 
Jusras LIPSIUSJ —5.0 van Twee 
honderdtallen Brieven aan den
zelfden gerigt; — 6.° van SENECA 
en TACITUS met Commentariën 
en aanteekeningen. 

WOUWERMAN (PIHMPPUS), een 
schilder, in 1620,.te Haarlem 
geboren, en aldaar in 1668 over
leden , was de kweekeling van 
zijn vader PAUIUS WOUWERMAN, 
een historieschilder,- en muntte 
vooral uit in de landschappen. 
Hij versierde dezelve met jagten, 
pleisterplaatsen, rijbanen, veld
slagen, strooppartijen, paarde-
marklen, en waar hij slechts 
paarden kon aanbrengen, welke 
hij" in de uiterste volmaaktheid 
schilderde j de stukken van de
zen meester ofschoon zeer tal
rijk, onderscheiden zich door 
schoonheid van bewerking, sier-
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lijkheid, naauwkeurighcid, in-
eensmelting, overeenstemming 
en levendigheid van koloriet, 
het kenschetsende",der gelaats
trekken enz. Zoo beeldde hij bijv.: 
in zijne strooperijen en plunde
ringen van dorpen en gehuchten» 
den moordzieken moedwil der 
soldaten, en ,'den doodelijken 
schrik en angst der overrom-

• pelde landUeden zöo natuurlijk 
af, dat de zielen der „aanschou-

' wers in de geschilderde rampen 
dier ongelukkïgen deel namen, 
alsof zij met de daad bij deze 
treurtooneelen tegenwoordig wa
ren. Öe schilderstukkeri van 
WOUWERMAN zijn bijna door ge
heel Europa verspreid: de gale
rijen van Dresden, Munchen en 
Weenen benevens het Fransche 
museum kunnen er verscheiden 
aanwijzen. — PIETER en JAN 
WOUWERMAN , zijne broeders, 
hebben in zijne genre, doch niet 
met zijnen roem geschilderd. 

WRANGEL (KAKEL GUSTAAF),' 
maarschalk-generaal en connes-
tabel van Zweden, in 1676 
overleden, onderscheidde zich te 
land en ter zee*. Hy verbrandde 
in 1644, een gedeelte der Deen-
sche vloot, versloeg in 1648 de 
keizerlijken en de Beijeren, en 
schreef zich in 1658 de over
winning toe, in een zeegevecht 
in de Sond, met de Holland-
sche vloot, onder aanvoering van 
WASSENAAR , welke hem echter 
met regt betwist werd. Hij was 
een man, die moed met beleid 
paarde. 

WREN (CHKISTOFFBL), .**»•**" 
. 5 • ' •;..:• •• 



186 • " W II E. — W U R. 

roemde bouwkunstenaar, in 
1632, te East-KnoyU in Wills-
hire geboren, volbragt zijne stu
diën te Oxford, en onderscheidde 
zich zoozeer in de wiskunde, 
dat hij, in 1657, in het collegie 
van Gresham, te Londen, en in 
1660, in het Saviliaansch col
legie te Oxford, hoogleeraar in 
de sterrekunde werd. Zijne be
kwaamheid in de bouwkunst 
verwierf hem in 1668 den post 
van bouwmeester des konings. 
Hij had het beheer over een 
aantal openbare gebouwen. De 
schouwburg van Oxford, het 
paleis van Hamptoncourt, het 
collegie van Ghelsea, het zie
kenhuis van Greenwkh, de kerk 
van den H. STEPÏÏANÜS, te Lon
den, en die van den H. PAUHJS, 
zijn de werken die hem het 
meest tot eer hebben verstrekt; 
hét laatste vooral, dat het ruim
ste en schoonste gebouw 'van 
Engeland i s : het is echter te 
vergeefs, dat men het met de 
St. Pieterskerk van Rome heeft 
willen vergelijken, bij welke het 
zoowel in grootte als in bouw
orde moet onderdoen,- maar men 
moet bekennen / dat indien voor 
het overige alles gelijk was, 
de naaktheid der protestantsche 
tempels, een groot voordeel aan 
dien van Rome zoude geven, 
welke even zoo prachtig in hare 
inwendige sieraden, als indruk
wekkend door haar trotsch en 
stout uiterlijk is (zie Juuus II). 
In 1680, werd hij tot Voorzitter 
der koninklijke maatschappij 
verheven, en in de Gedenk
schriften van dat genootschap 
komen verscheiden stukken van 
hem voor. Deze bekwame man 

heeft nooit iets doen drukken J 
maar verscheiden zijner werken 
zijn door anderen in het licht 
gegeven, en door het verlicht 
plubliek zeer gunstig onthaald. 
Hij overleed in 1723, vereerd 
met den titel van ridder, dien 
hij in 1674 verkregen had. Daar 
do Engelschen op eene schitte
rende wijze do verdienste van 
dezen beroemden man wilden be-
loonen, zoo verleenden zij aan 
hem, en aan zijne familie, het 
uitsluitend voorregt, om in do 
St, Paulus-kerk begraven te 
worden. — Zijn zpon CITRISTOF-
FEL WEEN , in 1747, in den 
ouderdom van 72 jaren overle
den, heeft in het licht gegeven: 
Numismatum antiquorum Syl-
loge, 1708, in 4.tó 

WÜXMIILAS. — Zie Va-mus. 

WHLSON. *—Zie VULSON. 

* WORMSEH ( D A G O B E R T SlEG-
MOND j graaf VON), generaal der 
Oostenrijksche legerscharen, in 
1724, in den Elms geboren, 
diende eenigen tijd in Frank
rijk, QXÏ schaarde zich vervol
gens 'onder de standaards van 
den keizer van Oostenrijk. Door 
zijne dapperheid en zijne talen
ten geraakte hij tot de eerste 
militaire rangen. In 1793 ver
trouwde men hem het bevel 
toe, over het keizerlijke leger, 
bestemd om in den EMs te 
vallen. Na den Rijn te zijn 
o vergetrokken, drong hij tot in 
den omtrek van Landwu door, 
veroverde den gewigtigen post 
van Jocknum,, maakte zich 
meester van Rienwakl, en na-
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derde tot aan den voet der 
Fosges. Hij tastte vervolgens de 
verschansingen van Weissemhurg 
aan, die hij bijna zonder slag 
of stoot veroverde, en nood
zaakte het Fransche leger, om 
in wanorde, naar den Opper-
Ekas terugtetrekken. Hij be
zette daarop •Hagtmau >. nam 
Drusenhein in, berende en bom
bardeerde het fort Louis, dat 
zich den 14 November overgaf, 
vestigde zich aan de Saar of 
Sarre, en strekte zijnen linker
vleugel tot aan Wantznau, on-

• der Straatsburg, uit. Daar hij 
.door verscheiden zijner officie
ren slecht ondersteund werd, 

, en zjjn regter-vleugel de brug 
van Saveme, die hem zeer 
hinderlijk was, niet had kun
nen wegnemen, • zoo voorzag 
hij, dat hij weldra genoodzaakt 
zoude zijn, den Ekas te verla
ten. In de daad, na eene me
nigte hevige gevechten, die hij J 
tegen een talrijk leger, een' 
bekwamen veldheer (PICHEGRU), 
die hem steeds met eene ver
nieuwde woede aanviel, te le
veren had, werden zijne ver-' 
schansingen, bij Frischïoeiler 
dat door het Paltsche contin
gent bezet was, den 22 Decem
ber, stormenderhand overwel
digd , en van toen af was de 
lerugtogt des legers slechts eene 
vlugt. WURMSER begaf zich in 
Januarij 1794 nmWeenen,ea 
werd, in weerwil zijner laatste 
tegenspoeden, door den keizer 
zeer wel ontvangen. In Augus
tus 1795, werd hij weder met 
het bevel over het leger van 
den Oppcr-Uijn belast, en maakte 
sicb.» ha een bombardement 

van eonigo dagen ,* meester van 
Manheim. In het volgende jaar * 
werd hij door HIOREAU van i?e-
bach en Franclmthal terugge
dreven. Omtrent dezen tijd 
naar Italië gezonden, om de 
nederlagen van BEAUMEÜ te her
stellen, en Mantua bijtespringen, 
trok hij op die stad aan, en 
wierp de eerste posten der Fran-
schen, aan de beide boorden 
van het meef del Garda, over
hoop j maar nadat BONAPARTE 
zijne magt vereenigd en het be
leg van Mantua oogenblikke-
lijk verlaten had, tastte hij het 
leger van WURMSER met zoo vele 
lievigheid aan, dat hij hetzelve 
geheel verstrooide. Deze veld
heer verloor daarenboven nog 
den slag van Roveredo: hij 
ging echter voort, om zich te
gen den voortgang van zijnen 
tegenstrever te verzetten, en 
waagde eenen slag aan den uit
gang der naauwte van &&Brenta. 
Op nieuw geslagen, verloor hij 
echter de ondersteuning van 
Mantua niet uit het oog; daar 
hij Verona niet had kunnen 
bemagtigen," ging hij langs de 
Oevers der Adige, met een corps 
van 1500 ruiters, en 5000 man 
voetvolk, aan twee: Fransche 
afdeelingen ontsnapt, die zich 
verbeeldden . hem omsingeld te 
hebben, kwam hij na eenen 
moeijelijken èn schranderen 
marsch, in het bezit van Man
tua, waarvan hij het beleg deed 
opbreken. Daar hij aan een 
talrijk tegen hem gerigt leger 
niet het hoofd kon bieden, wiorp 
hij zich in de plaats ,i die op 
nieuw ingesloten werd. HIJ 
deed verscheiden uitvallen, aio 
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hem zelfs de bewondering zijner 
vijanden verwierven; maar ziek
ten en gebrek aan levensmid
delen noodzaakten hem, den 2 
Februarij 1797 zich overtege-
ven. Bij de capitulatie, ver
kreeg hij voor zich bijzondere 
onderscheidingen, terwijl hem 
te Weenen van wege den kei
zer het vleijendst onthaal ten 
deel viel: deze vorst benoemde 
hem tot algemeen commissaris 
van Hongarije, en verleende 
hem een pensioen van 14,000 
Gulden. Hij overleed in de 
maand Augustus 1797, als een 
der beste veldheeren beschouwd, 
welke Oostenrijk ooit heeft be
zeten. . Het is ten onregte dat 
men hem den "titel, van veld
maarschalk geeft * hij stond, 
wel is waar, op het punt om 
dien graad te bekomen; maar 
hij was slechts Feld-Zengmeister. 

WURS Of WüRZ (ICNATIUS), 
te Weeneti, in 1731 geboren, 
begaf zich in 1749 onder de 
Jesuiten, onderwees gedurende 
langen tijd in het Theresiaansch 
collegie te Weenen, en overleed 
in den oudeWom van 53 jaren 
te Pirawrath, waarvan hij, na de 
vernietiging der maatschappij, 
pastoor was geworden. Men 
heeft van hem eene vertaling 
in het Hoogduitsch der Leerre
den van BOSSÜET , van LA RUE 
en van CICERI, en verscheiden 
geachte werken, onder anderen 
Leerreden en Lijkreden, waarin 
hij met hot beste gevolg, eene 
mannelijke en zalvende welspre
kendheid heeft ten toon gespreid 
waarvan hij zelf de regels had' 
geschetst in cone goede Ver

handeling over de gewijde wel' 
sprekendheid. 

* WDRTISIUS (CHRISTIAAN), te 
Basel, in 1544 geboren; hij 
was ook bekend onder den naam 
van ALLASIDERDS, en legde zich 
toe op de beoefening der ge
schiedenis , der godgeleerdheid 
en der wiskunde. Hij was in 
1565 hoogleeraar van laatstge
noemde wetenschap, en verkreeg 
ook in 1585, den leerstoel der 
godgeleerdheid. In het volgende 
jaar werd hij tot staats-secreta-
ris verheven» en overleed in 
1588* Hij heeft nagelaten; I.° 
Kronijk van Bazel, in het Hoog
duitsch, in M;—2.° Beknopte 
geschiedenis van Basel; — 3.° 
Seriptores historim Germanice, 
van keizer HENDRIK IV, tot in 
Ï400, in lol.; — 4.° Qucesti-
ones in Purbachii theorias pla
netarium , in 8.vo , enz. 

* WüRTZ Of WURZ (GEORGE 
CHRISTOPHOEÜS) ', een genees- en 
heelkundige, te Straatsburg, 
in 1756 geboren, reisde, na 
zijne studiën in zijne geboorte
plaats volbragt, en eenige ge
schriften in het licht te hebben 
gegeven , door Duitschland en 
Frankrijk, ten einde waarne
mingen betrekkelijk zijne kunst 
te maken. Nadat WORTZ reeds 
eenigen roem had verworven, 
werd hij te Berlijn lid der 
akademie van NatuuronderzoR' 
kers. Te Parijs gekomen zijnde, 
werd hij tot algemeen secretaris 
van het museum, en tot cor
responderend lid der koninklijke 
maatschappij van geneeskunde 
benoemd. In zijne geboorte-
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plaats teruggekeerd, beproefde 
hij, om er een ziekenhuis voor 
de clinische geneeskunde opte-
rigten, naar het voorbeeld van 
dat hetwelk hij te Parijs had 
gezien. Zoo als vele andere 
'artsen, liet hij zich door de 
kwakzalverij van MESMER (zie 
dat artikel) verleiden, en zich 
in de zoogenaamde geheimen 
van het dierlijk magnetismus 
inwijden. Hij oefende te Straats
burg gedurende eenige jaren 
den post van tweeden stads-
vroedmeester uit, en kwam 
zich vervolgens te Parijs ves-, 
tigen. WuKTZ-is te Fersailles, 
alwaar hij gewoonlijjk zijn ver
blijf hield, deü 9 September 
1823 overleden. Zijn broeder 
•was een der hoofden van het 
gesticht van boekhandel, bekend 
onder den naam van TREUTTEL 
EN WURTZ. (Zie TREUTTEL). • Be 
"Redevoering, dóór den abbé 
BOISSARD, op het graf van doc
tor'WURTZ uitgesproken, komt 
voor in een geschrift, getiteld: 
Quelques etc. (Eenige levensbij-
zonderheden betrekkelijk doctor 
WURTZ) , Parijs, ÏÏERHAN, I823, 
in 8.vo Zijne geschriften over' 
de geneeskunde, eenige in het 
Hoogduitsch, andere in het La
tijn of in het Fransch geschre
ven, zijn: l.o Conamen Map
pen generalis medicamentorum 
simpliekm, secundum affinita-
tcs virium naturalium, cum ta-
bula cenea, Argentorati, 1778, 
1 dl. in 4.*o; — 2.° Reis van 
cenen vreemden arts van Praag 
mar Karlsbad, leipzig, 1779, 
in 8;vo j _ 3.o prospectus van 
nenen nieuwen theoretischen en 
Vaclischen leergang van het 

dierlijk magnetismus, Straats
burg, 1787, in 8.vo; _ 4.o 
Observations etc. (Waarnemingen 
betrekkelijk de ziekten, die voort
komen uit eene scherpheid en 
ontsteking, of uit een bederf des 
bloeds en der waterachtige voch
ten, met de aanwijzing der 
genezende eigenschappen, be
krachtigd door de langdurige 
ondervinding van een genees
middel i bekend onder'den naam 
van algemeen zuiverend genees
middel), Parijs, 5»e' uitgave; -r-
5.° Teintnre etc. (Het zenuwge
stel versterltende tinktuur). Deze 
tinktuur heeft, volgens den 
schrijver de eigenschap, de ze
nuwen te versterken, en de 
kwijnende en verzwakkende ziek
ten tegen te gaan j zij is door 
WURTZ, uitgevonden j — 6.?.Me-
morie aan de Evangelisch lu-
thersche consistorie van Parijs 
over eene vrome inrigting (eene 
christelijke school), Parijs, 1811, 
in 8.vo; — 7.o Mémoire etc. 
(Verhandeling over het middel 
om de nadeelen aan dm handel 
van Frankrijk, door den opstand 
van St. Domingo toegebragt, te 
herstellen), Parijs, TREUTTEL en 
WURTZ, 1820, in 8.™5 — 8.«'~ 
Second etc. (Tweede Verhande
ling, betrekkelijk de oude kolo
nisten van St. Domingo, strek
kende ten vervolg van die, welke 
ten titel voert: Verhandeling 
over het middel, enz.," en de 
gemakkelijkheid bewijzende der 
uitvoering van het daarin voor
gestelde ontwerp), Parijs, idem', 
1822, in S.yö In deze beide ' 
geschriften heeft de schrijver de 
slavernij der negers op eene 
wijze beschouwd, strijdig met 
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die der tegenstanders van de
zelfde, slavernij. Kort voor zij
nen dood, las D.r WDRTZ , aan 
de landbouwkundige maatschap
pij, van Seine-en-Oise, waarvan 
hij lid was, eene uitmuntende 
Verhandeling voor over de be
waring der granen. 

• * WURTZ (PAULUS), vrijheer 
VON) een Duitsche veldheer der 
17.e eeuw, is degene, van wien 
JBOILEAU in zijnen vierden brief 
gezegd heeft,- • 

3) Ah 1 g]*and roi, quel liéros , qucl Hcotor 
.que ca WURTZ 1 

Sans co IcrriMe rnim , mal u6 pcfuv ltis 
orcillca. 

Oue j'allaia 4 toj yenx iSlalor do racrvoilles," 

Hij behoorde tot eenó familie 
van geringe afkomst, en werd 
te" Husum, in liet hertogdom 
Sleesivijk geboren. Reeds vroeg
tijdig aan de krijgsdienst ver
bonden, diende hij eerst onder 
de keizerlijke troepen, daarna 
in het Zweedsche.leger, en on
derscheidde zich, onder de oogen 
van GUSTAAF ADOI.F, die hem 
tot de eerste rangen verhief. 
Iletgene wat zijnen roem ten 
top deed stijgen, was da ver
dediging van Stettin, alwaar hij 
den keurvorst van Brandenburg 
met zoo veel beleid het hoofd 
wist te bieden, dat hij hem 
noodzaakte het beleg optebre-
ken. Tot vrijheer verheven, zou 
WÜRTZ, ware zijn beschermer 
GÜSTAAF intusschen niet gestor
ven, den titel van veldmaar
schalk hebben bekomen. Maar 
daar hij, na het verlies van 
dezen doorluchligen vriend zag, 
dat men zich om hem niet 
meer bekommerde, begaf hij 

n zich naar Hamburg, ontving 
daarop van den koning van De
nemarken, met den rang van 
veld-maarschalk-generaal, het 
gouvernement van Holstein. .Hij 
deed later afstand van deze beide 
waardigheden, om dienst te ne
men in het leger der Vereenigde 
Provinciën, die, hare geheele 
landmagt te zijner beschikking 
stelden, en hem in zijnen rang 
handhaafden; hij was eenderge
nen , die zich met den meestert 
nadruk verzetten tegen de aanma
tigingen van den jongen WIILEM 
II I , aan wien echter later het 
hoogste militaire gezag, met den 
titel van kapitein-admiraal-,ge-' 
neraal, werd toevertrouwd. Ka-
dat LoBEWUK Xiy in Holland 
was gevallen, kon WDRTZ dien 
vorst den overtogt der rivieren 
en het bemagtigen der sterkste 
steden niet beletten. Daar bij 
zich van den anderen kant door 
den stadhouder vernederd of ge
dwarsboomd zag, kwam hij in 
Hamburg terug, van waar hij 
in 1674, zijn ontslag aan de 
staten inzond, die hetzelve aan
namen. De vrijheer VON WCKTZ 
overleed den .24 Mei 1676, 

WVCHERLEY "CWILLIAM)', een 
Engelsche dichter, in 1640, te 
Clive, in de provincie Sehrews-
bury, geboren, en in 1720 over
leden , bragt gedurende zijne 
eerste jeugd eenige jaren in 
Frankrijk door. Hij omhelsde 
aldaar de Catholijke godsdienst; 
maar zoodra hij te Londen was 
teruggekeerd, werd hij weder 
protestantsch; en in het vervolg 
verliet hij andermaal de ketterij» 
om Cathoüjk te worden, of lie-
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ver hij had geene bepaalde gods
dienst. KARKL II en JACOBUSI 
waren hem genegen; maar noch 
de milddadigheden dier vorsten, 
aoch zijn huwelijk met de gra
vin van DROGHEBA waren. in 

- staat om in zijne uitgaven te 
voorzien, noch zijne ligtzinnige 

/levenswijze te verbeteren, van 
welke laatste zijne geschriften 
al te zeer den stempel dragen. 
Men heeft van hem vier Too-
neelstukken en eenige gedichten, 
Londen 1728 en 1731, in 12."»° 
Aan zijne verzen ontbreekt in 
het algemeen zachtheid en wel
luidendheid j men ontwaart in 
dezelve niet-die levendige, oor
spronkelijke en geestige wen
ding , die de ware dichters ken
merkt. 

WÏEHDS(ALARDUS), licentiaat 
in de godgeleerdheid te Keulen, 
legde zich met het beste gevolg 
toe op de beoefening der ker
kelijke oudheid. Het is voor
namelijk aan zijne zorgen, dat 
men de Bibliotheek der kerkva
ders, in 4 dl.n , in fol., te 
danken heeft, Keulen,, 161§. 
Dit is de verzameling van MAR-

. GUEUIN BE, LA BIGNE (zie dat 
artikel), met meer dan honderd' 
schrijvers vermeerderd, volgens 
de tij'drekenkundige orde gerang
schikt. 

WÏNANTS (GOZEWWN, graaf 
van), raadsheer in den*souve-
reinen raad, van Braband, en 
later geheim-raad van keizer KA
KEL VI, te Brussel, in 1661 
geboren, en te Weenen in 1732 
overleden, is de schrijver cener 
verzameling van vonnissen, door 

den raad van Braband uitge
sproken , en onder dezen titel 
in het licht gegeven: Supremm 
curies Brabanlim Decisiones re-
centiores, Brussel, 11'te', ia 
fol., en in 2 dl.» in 8J° ; dit 
werk wordt zeer op prijs ge
steld. De aanteekeningen van 
WTNANTS verraden evenzeer den 
regtschapen man en den goe
den regter, als den bekwamen 
en diepdenkenden regtsgelcerde. 

•j- WÏNPERSE (JACOBUS THJENS 
VAN BE), een geneeskundige, den 
17 November 1761, te Groningen 
geboren, was de zoon van eenen 
hoogleeraar aan de universiteit 
van Leyden, den schrijver van 
verscheiden zeer geachte ele
mentaire werken. De jonge 
WYNPEUSE maakte zijne eerste 
studiën onder de leiding zijns 
vaders, en legde zich vroegtij
dig op de geneeskundige we
tenschappen, en vooral op do 
ontleedkunde toe. In 1783 tot 
het doctoraat bevorderd, ver
vaardigde.hij eene verhandeling, 
getiteld: Be Anhilosi; en reeds 
in hefc volgende jaar gaf hij 
eene Latynsche vertaling in. het 
licht van het Engelsche werk 
van D.THEWSON, over de water-
vaten , Leyden', 3 dl.» in 8.™ 
Hij dong vervolgens naar ver
schuilende akademische prijzen, 
werd in 1786, te Amsterdam, 
voor eene Verhandeling over da 
geelzucht bekroond, en in 1787 
nam de koninklijke maatschappij 
van geneeskunde te Parijs hem 
onder hare corresponderende le
den op. WVMPERSE legde zich 
daarenboven met het beste ge
volg toe op de geneeskundige 
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praktijk, en alles voorspelde 
hem eene schitterende loopbaan, 
toen een vroegtijdige dood hem 
den 6 April 1788 kwam treffen. 

* WYTTENBACH (DAMët), een 
geleerde Zwitser, den 7 Au
gustus 1746, te Bern geboren. 
Een zijner voorvaders was in 
het begin der I6.e eeuw, hoog
leeraar der godgeleerdheid te 
Bazelt en ULRIGH ZWWGXIÜS 
was zijn leerling geweest. De 
vader van DAMët had denzelf
den leerstoel te Bern bekleed j 
h'y gaf aan zijnen zoon eene 
zorgvuldige opvoeding, en nam 
hem mede naar Marburg, al
waar hij tot eenen godgeleerden 
leerstoel beroepen was. De jonge 
WYTTEHBACH • yolbragt aldaar 
zijne studiën, en begaf zich te 
zijner verdere ontwikkeling naar 
de universiteit van Göttingen, 
alwaar hij de lessen volgde van 
den beroemden HEYNE, die hem. 
in briefwisseling bragtmetlluHN-
KENIÜS en YALCKENAER (zie die 
artikels). Deze geleerden lokten 
hem in 1770, naar Lenden, en 
doden hem', in het volgende. 
jaar, den leerstoel der wijs
begeerte" en letteren, aan de 
kweekschool der remonstranten 
te Amsterdam, bekomen. Toen 
hij kort daarna het ontwerp had 
gevormd, eene nieuwe Uitgave 
van PUJTARCHUS te leveren, on
derzocht hij de handschriften 
der bibliotheek in Holland, en 
kwam in 1775 te Parijs, om 
die der bibliotheek des konings 
na te zien. CAPPERONNIER ont
ving hem met onderscheiding, 
on D'ALEMBERT, FOITCEJIAGNE , 
VIIAOISON en SAINTE-CRQIX stel

den hem aan BÉJOT vóór, die 
. hem toestond de handschriften 

der bibliotheek natezieu. In 
weerwil eener ziokte, waardoor 
"WYTTENBACH werd aangetast, en 
waarvan hij door doctor LORRÏ 
werd genezen, collationneerde 
hij in zes maanden, twaalf hand
schriften van PWJTARCHUS. Twee 
jaren na zijne terugkomst in 
Holland, aanvaardde. WYTTEN> . 
BACH, den 25 October 1779, 
den hem opgedragen post van 
hoogleeraar in de wijsbegeerte 
aan de doorluchtige school te 
Amsterdam, dien hij tot het 
jaar 1785 bekleedde. Hij begon 
zijne leergangen, met de geschie
denis der wijsbegeerte bekend 
te maken, als zijnde een be
langrijk gedeelte dier weten
schap. De geleerde STOLMÜS 
had eenen prijs gelegateerd, op 
de beantwoording der vraag: 
Kan het, door de kracht dor rede 
alleen, en op welke grondm, 
bewezen worden, dat er niet 
meer dan één God is? En zijn 
er ook volken of toijsgeeren ge
weest, die aan deze tvaarheid, 
zonder de hulp eener goddelijke 
openbaring, tot hen overgebragt, 
kennis gehcfd hebben? WYTTEN
BACH trad in het strijdperk, en 
zijne verhandeling werd be
kroond , hij maakte er de 'ge
volgtrekking in op: » dat rede
neringen , die elk afzonderlijk 
beschouwd, niet waarschijnlijk 
zouden* zijn, in derzclver za-
menhang voldoen, omdenmen-
schelijken geest te overtuigen, 
dat er slechts óén God is." Hu 
dong in 1782 naar eenen ande
ren prijs, door TEYIER'S god
geleerd genootschap uitgeloofd? 
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" de beantwoording dezer vraag: 
Wat is sedert THALES CMPÏTHA-
GOKAS het gevoelen der oude tvijs-
geeren over het leven en den 
slaat der zielen na den dood 
gemest ? "WÏTTENBACH beweer
de : » dat de oude wijsgeerefl 
van gevoelen zijn geweest, dat • 
de zielen overleven, maar d.at 
zij niet overeenkwamen om
trent de omstandigheden, noch 
omtrent den duur van dat toe
komstige leven." In 1785, wer
den hem, bijna gelijktijdig twee 
leerstoelen aangeboden, de eene 
in de Grieksche en Latijnsche 
letterkunde en historie, aan 
het Amsterdamsche athenaeum, 
waarvan TOLLIDS afstand deed, 
en de andere te Leyden, door 
den dood van VALCKENAER va
cant geworden, en die jaarlijks 
ƒ3000,— opbragt. WYTTENBACH 
verkoos te Amsterdam te blij
ven 5 gedurende de revolution-
naire onlusten van 1794 en 1795, 
nam hij geenerlei deel aan de 
bestaande burgergeschillen, maar 
zette, door alle partijen geacht, 
zijne leergangen ongestoord voort. 
Na den dood van zijnen vriend 
HUHMKENIBSj aanvaardde bijden 
4 Mei 1799, te Leyden diens 
post als hoogleeraar in de wijs
begeerte en geschiedenis. Hij 
werd te gelijkertijd met een 
traktement van ƒ5000,» tot 
Bibliothekaris benoemd. Toen 
op den 12 Januarij 1807, te 
leyden het springen van een 
schip met buskruid geladen 
plaats had, werd ook de zaal, 
waarin WSTTENBACH zijne voor
lezingen hield verwoest, en daar 
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ook zyn woonhuis zeer bescha
digd was, zoo zag hij zich ge
noodzaakt een buitenverblijf te 
betrekken, van waar hij naar 
Leyden kwam om zijne lessen 
voorttezetten. In 1808, bij de 
•ppngtuig van het koninklijk 
instituut te Amsterdam, werd 
hij tot lid van hetzelve benoemd 
vier jaren na de nieuwe organi
satie der universiteit van Leyden, 
beperkte men zijnen leerstoel 
tot het onderwijs der Grieksche 
en Latijnsche letterkunde. JETet 
werd echter aan WÏTTENBACH 
vergund, bijzondere lessen in de 
welsprekendheid en geschiedenis 
te geven, en hij behield zijnen 
post van bibliothekaris. Hii 
werd omtrent dezen tijd met 
de orde^der reunie versierd,en 
ra 1814 ontving hij den titel 
van .vreemd lid van het insti
tuut van Frankrijk. In 1815 
scheen zijne gezondheid zigtbaar 
ondermijnd; en na tot dusverre 
in den ongehuwden staat te 
hebben geleefd,. trad hij in 1817, 
alzoo in den otÈerdom van 71 
jaren, in den echt met zijne 
nicht, die reeds sedert twintig 
jaren zijne huishouding op de 
loffeiijkste wijze bestuurd had, 
en die hij door deze verbind lenis, 
na zijnen dood, een onbezorgd 
levenslot wilde nalaten.' Daar 
de drukkers zijne handschriften 
niet meer lezen konden, zoo 
zag hij zich, ook wegens lig-
charaelijk onvermogen, genood
zaakt allen letterarbeid te staken. 
Eindelijk door eenen aanval van 
beroerte getroffen, overleed hij 
den 17 Februarij 1820. Zijn 
lijk werd in den tuin van zrjn f PI 
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'buitenverblijf begraven, nabij 
dat, hetwelk DESCARTES en BOER-
HAVE bewoond badden. Er be
staat eene Latijnsche levensschets 
van dezen geleerde, getiteld: 
Vita DANIEMS WYTTENBACHH, 
auctore L. L. MAHNE , Gend, 
1823, in 8.vó WYTTÈNBACH heeft 
nagelaten: 1.° Epistola critiea 
ad Vir Cel. D. RÜHNKËMUH , su-
f er nonmllis locis JDLIANI ïmp. 
cui accesserunt animadversio-
nes in EÜNAPIÜM cfARISTARCHDM, 
Göftingen, 1770; — 2.° eene 
verhandeling De Conjunctione 
philosophim mm elegantioribus 
lUteris, Amsterdam, 1771, in 
8.T0; —- 3.° eene andere De 
philosophia, auctore CICERONE, 
laudatarum omnium artium so-
cratiarum, Amsterdam, 1779, 
in 8.f°; — 4.° De vi et efficacia 
histories ad 'virtulis studium, 
1780 j — 5," BiMiotheca critica, 

1777—1808, 5 dl.» in 8.™/ 
— 6.° Vita DAVIMS ROHNKENII, 
1799, in 8.vo, Leipzig, 1801, 
in 8J° — 7.° eene schoone 
uitgave van PLDTARCHÜS, Oxford, 
1795—1821, 5 dl.» g r . in4> , 
of 12 d l " , in 8.™; — 8.° 
Philomathia of Versameling<van 
aanteelteningen op den Phaedon 
van-PjLAxo, en op het boek van 
den heer BAKE, betrekkelijk PO-
SIDONIÜS van Rhodus, Amsterdam, 
1818. De dood dés schrijvers 
brak de voortzetting van dit 
werk afj — 9.° Keuze der beste 
stukken van Griehsche geschied
schrijvers, ten gebruike der stu
derenden, en met aanteeltenin
gen gepaard, Amsterdam, 1808; 
:— 10.° Opuscula varii argumenti, 
Leyden, apudLucHTMANS, 1821, 
2 dl.», in 8.™ In dit werk 
vindt men vele der reeds aan
gevoerde verhandelingen. 
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X. 

A.ACA of XACCA, een Indisch 
wijsgeer leefde eenige jaren na 
CONFUCIUS.V • Hij wordt door de 
Japonezen als hun wetgever be
schouwd. Hij boezemde hun, in, 
dat, om. den hemel te bekomen, 
het voldoende was, dikwerf deze 
vijf woorden uittespreken.- Na-
ma , Mio, Foren, Qui, Quio; 
maar er heeft zich nog geen tolk 
opgedaan • die deze filozofische 
wartaal heeft kunnen ontcijferen. 
Dit volk, aan hetwelk XACA de 
zielsverhuizing, en de afgodische 
theologie der Sinezen leerde, 
heeft hem eenen rang onder de 
goden der eerste orde gegeven. 
Er bestaat zelfs eene sekte van 
bonzen (priesters), onder welke 
XACA als de eerste god des rijks 
wordt beschouwd. De geschie

denis , welke men van zijn leven 
maakt, zegt dat toen zijne moe
der van hem zwanger was, in 
den droom zich verbeeldde, da.t 
zij uit hare linkerzijde, eenen 
witten olifant ter wereld bragt. 
Deze fabel is de beweeggrond, 
waarom de vorsten van Siam, 
Tonquin en Sj«a,,zoohartstog-
telijk op dergelijke olifantenge-
stekl zijn. De Braminen zeggen 
dat deze wijsgeer dertigduizend-

maal de zielsverhuizing heeft 
ondergaan, en dat zijne ziel 
in even zoo vele dieren vaa 
verschillende soorten is overge
gaan. [Zijne leerlingen verza
melden den hoofd-inhoud zijner 
leer en maakten er het gewijde 
boek van Fohi-Ido genaamd]. 

XACCA (ERASMÜS), een Sicili-
aan, bloeide in de 17.e eeuw, 
en heeft werken in het licht 
gegeven, welke bewijzen dat hij 
zich op de letterkunde, de wijs
begeerte , en de geneeskunde 
had toegelegd; hiertoe behooren r 
l.o 'Geschiedenis der ontbranding 
van den berg Etna, 1669, ia 
het Ital'iaansch; — 2.° een La-
tijnsch leerdicht over de Koortsen; 
— 3.° Brem exposilio in Psal
mos et in canticum canticonm; 
— 4 ° Bet verlost Jeruzalem 
van TASSO , in Latijnsche verzen* 

XANTIPPE of XANTHHTE , de 
oploopende en boosaardige vrouw 
van SOGRATES, Alvorens met 
haar in den echt te treden was 
deze wijsgeer, zegt, men met 
hare kwade inborst niet onbe
kend. ALCIBIADES vraagde hem 
eens, waarom hij met haar ge
huwd was: » wijl zij m p Sc" 

i 

\ 
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duld op de proef stelt, antwoord
de SOCKATES, en ik mij, door 
haar te ' verdragen, geschikt 

•maak, om het ongelijk mij door 
anderen aangedaan, geduldig te 
kunnen verduren." Een ellen
dig antwoord, de ongerijmdheid' 
van eenen snoevenden wijsgeer 

\f waardig. . De ware wijze wacht 
de noodlottige gebeurtenissen af; 
maar zoekt ze niet op; hij wa
pent zich tegen de ongelukken 
door de rede, en niet door eene 

• dwaasheid, zoo als die van eene 
kwade vrouw te trouwen. De 
naam van XANTIPPE is als een 
spreekwoord geworden, om een 
boosaardig, wispelturig, kijfach-

; tig wijf aanteduiden. 

" XANTIPPES of XANTHIPPUS, zoon 
van ARIPHBON, Atheensch veld
heer, bewees gewigtige diensten 
aan Griekenland. Hij versloeg, 
gezamenlijk met LEOTYCHIDES, 
koning van Sparta,,.ie vloot 
der Perzers, te Slicaïe, eene stad 
van Carië, in Klein-Azië, en 
trok vervolgens ,in Thessalië, 
legen de Alevaden op. Dij be
haalde nog andere zegepralen, 
en ten tijde van PAUSANIAS, zagi 
men nog in de citadel van 
Athene een standbeeld van XAN-
'iippus met dat van PEMCLES. 
Hij was de oorzaak der veroor
deling van MILTIADES. 

XANTIPPÜS of XANTHIPPUS, een 
, Lacedëmonisch veldheer, was 

door de gestrengheid zijner 
zeden, en de grootheid van 
zijnen moed, een ware Spartaan. 
Hij werd in, het jaar 255 vóór 
•J. C. door zijne landgenooten 
den Karthagers te hulp gezon

den. De Romeinen hadden on
der aanvoering van ATTILIÜS 
REGULHS, HAMILCAR en de beide 
HASDKUBALS reeds geslagen. Deze 
dappere veldheer beteugelde den 
voortgang hunner wapens, en 
versloeg hen in verschillende ge
vechten. Ondanks de werkzame 
dapperheid van REGDLUS, stelde 
hij de republiek van Karlhago 
in staat om aanvallender wijze 
te werk te gaan. De Karthagers 
zonden hem terug, na hem 
groote bewijzen van erkentenis 
te hebben gegeven. Maar door 
eene ondankbaarheid even zoo 
groot als zijne diensten, belastten 
zij aan den bevelhebber van 
het schip, aan boord van het
welk hij zich bevond, van hem 
in de zee te storten. Dit ver
raad bragt de Karthagers, wier 
kwade trouw reeds tot een 
spreekwoord was geworden, in 
eenen algemeenen haat. 

* XANTUS of - XANTHÜS , een 
der oudste geschiedschrijvers van 
Griekenland, leefde in de 5.° 
eeuw voor J. C., en was de 
schrijver eener Geschiedenis van 
Lydië, in zijnen tijd zeer op 
prijs gesteld. In zijne Bistori-
corum gmcoruni mitiquissimoruM' 
fragmenta, ï.° dl. heeft FK. 
KREUTZEJR die van XANTÜS alle 
opgenomen. De abbó BARTIJE-
LEMÏ spreekt in zijnen Anachar-
sis, met lof over dezen geschied
schrijver, en noemt ook eenen 
dichter, die denzelfden naam 
droeg. • ' ' • ; . 

* XABPI (JOZEF), doctor in 
de godgeleerdheid van het huis 
en de koninklijke maatschappij 
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tan Navarre, word te Perpi-
gnan, den 16 Maart 1688 gebo
ren. Hij was kanonik-aartsdiaken 
der kerk van Perpignan en we
reldlijk abt, van St. Andries 
van Jare, cistercienser-orde, in 
het zelfde diocees. Hij overleed 
te Parijs, als deken 'der godge
leerde faculteit, den7December 
1778. Men heeft van hem: !.« 
verschillende Memoriën, te Per
pignan gedrukt;— 2.° MémoU 
res etc. (Verhandelingen oier het 
regt van blijde verheffing in de 
provincie Roussillon, een met de 
kroon vereenigd land); — 3.° 
Dissertation etc. (Verhandeling 
over het gebouw der kerk van 
den H. Andreas van Bordeaux), 
1781, in 8.TO ; — 4.o Disser
tation etc. {Verhandeling over 
het zoogenaamd episkopaat van 
GABRIÖL DE GRASIMONT, door het 
ïeapiltel in 1529 tot bisschop van 
Bordeaux verkozen), 1750, in 
4.toj — s.o Consultatïon etc. 
(Raadpleging met Ds Billette, 
in het belang der pastoors van 
Cahors, tegen het kapittel der 
hoofdkerk dier stad). — Zie Ri-
BALLIER —; —6.° verschillende 
redevoeringen of Complimenten, 
waaronder eene in het Latijn , 
in den naam der theologische 
faculteit van Parijs, den 20 
Junij 1706, hij gelegenheid van 
den plegtigen omgang van den 
rector der universiteit uitgespro
ken , enz. 

XAVERIÜS. — Zie FRANCISCUS 
XAVERIÜS (Heilige). 

XAVERIÜS XHiERONyjius), een 
Spaansche Jesuit, bloedverwant 

N 

van den H. FIUNCISCÜS XAVE
RIÜS, en de erfgenaam van zijnen 
ijver ter bekeering der Indianen, 
nam gedurende 23 jaren de be
dieningen van missionaris in het 
land van den Mogol waar, en 
overleed te Goa, den 17 Junij 
1617. Hij heeft in het licht ge
geven: 1.° Leven van JESUS 
CHRISTUS J — 2.° Leven vanden 
H. PETRUS. Zij zijn in de Per
zische taal, en in het Latijn 
Vertaald door LODEWIJK DE DEO. 
Het werk van pater XAVERIÜS 
zou meer op prijs worden ge
steld , indien hi j , om deze ge
schiedenissen uitvoeriger te ma
ken, niet uit verdachte bronnen 
gep̂ ut had. Nog heeft men van 
dezen missionaris Brieven, be
trekkelijk de missie in Mogol 
geplaatst achter de vertaling der 
Geschiedenis van den H. PETROS, 
Legden 1639, in 4.l° 

* XENOCLES , een Grieksche 
dichter, de,mededinger van EÜ-
RIPIDES , leefde in de negentiende 
Olympiade, en behaalde tegen 
laatstgenoemde den prijs der 
Tetralogie, dat is van drie treur
spelen en een boertig gedicht. 
Deze treurspelen waren CEdipus, 
Lyeaon en de Bacchanten. De 
Tetralogie van EÜRIPIDES, welke 
bij die van XENOCLES moest on
derdoen, bestond uit de vol
gende drie onderwerpen: Alcx-
ander of Paris, Palamedes en 
de Trojaansche vrouwen. In de 
Tetralogiën, hadden de stukken 
gewoonlijk," ten naaste bij de
zelfde soort van misdaden_ ten 
onderwerp: (EDIPÜS had zynen 
vader vermoord, LYCAON at men-

3 
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schenvleesch, en de Bacchanten 
sneden somtijds hare kinderen 
de keel af; en de drie treur
spelen van EURIPIDES behandel
den drie onderwerpen, die alle 
betrekking hadden tot den Trö-
jaanschen oorlog. Maar de stuk
ken van zijnen overwinnaar zijn 
niet tot ons gekomen, terwijl 
de tijd een gedeelte .der zijne 
heeft geëerbiedigd. 

XENOCRATES, een der beroemd
ste wijsgeeren der oudheid, te 
Chalcedon geboren. Hij stelde 
zich vroegtijdig onder de leiding 
,-van PLATO, die hem zijne vriend
schap en achting schonk. Hij 
.•Vergezelde zijnen meester naar 
'Sicilië, en toen DIONISIUS de 
tiran PLATO eens bedreigde, en 
ïïem zeide, dat iemand hem het 
hoofd sou af houwen, antwoordde 
XENOCRATES: dat ml niemand 
doen alvorens ook het mijne te 
hebben nedergelegd. Deze wijs
geer volgde, in het jaar 339 
,vóór J. C. in de akademie van 
'Athene, SPEUSIPPÜS, den opvol
ger van PLATO , op. Hij vorderde 
•van zijne leerlingen dat zij met 
de wiskunde zouden bekend zijn, 
alvorens in zijne school te ko
men, en zond eenen jongeling 
terug, die er niet genoegzaam 
in ervaren was, terwijl hij hem 
zeide dat hij den sleutel der 
wijsbegeerte niet bezat. Hetwelk 
echter enkel kon waar zijn ten 
opzigte van een gedeelte der 
natuurkunde. Men beweert dat 
zijne lessen de losbandigheden 
van POLEMON beteugelden; maar 
men kan verzekeren dat de koele 
zinspreuken der wijsbegeerte 
nooit eene dergelijke grondige 

en duurzame bekeering hebben 
te weeg gebragt, ofschoon het 
waar i s , dat POLEMON (zie dat 
artikel) sedert dien tijd eene 
groote gestrengheid van zeden 
openbaarde. XENOCRATES over
leed in het jaar 314 vóór J. C , 
in den ouderdom van 82 jaren. 
Op verzoek vanAtEXAHDER.had 
hij eenige geschriften vervaar
digd, die de tijd vernietigd 
heeft. ALDE heeft, met de wer
ken van JAMBLICUS , onder zijnen 
naam eene Verhandeling over, 
den dood gedrukt, Venetië, 1497, 
in fol. Deze wijsgeer erkende 
geene andere godheid dan den 
hemel en de zeven. planeten. 
In het l.e Boek van de Natuur 
der goden, wederlegt CICERO 
bondiglijk deze ongerijmde en 
belagchelijke leer. Hij was M-
t ig, en had zulk eene ernstige 
en van de beschaafdheid der Athe-

.ners verwijderde inborst, dat 
PLATO hem dikwerf vermaande, 
om aan de Bevalligheden te ot-
feren. PHRYNA, eene beruchte 
ligtekooi, had de weddingschap 
aangegaan van hem te doen val
len, doch kon er, ofschoon zij 
alle bedenkelijke middelen had 
aangewend, niet in slagen. Toe» 
men den spot met haar dreet, 
en haar wilde noodzaken de wed
dingschap te betalen, antwoordde 
zij: » Dat zij die niet verloren 
had, wijl zij gewed had een 
man, en niet een beeld te doen 
vallen." XENOCRATES, zegt men, 
stelde zich schadeloos voor deze. 
onthouding, met minder geruent 
makende voorwerpen; maar net 
publiek betaalde niettemin, D« 
zijne weigering, de schatting van 
bewondering, welke zijne ijdel-
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heid er van verwachtte (zie 
ZENO, COLLIÜS enz.). 

XENOCRATES, een arts, leefde 
in de eerste eeuw, onder de 
regering van NERO. Wij verne
men van GALLIENUS , dat hij van 
Aphrodisias in Sicilië was, en 
dat hij zijne geneeskundige wer
ken enkel met meestal on
bruikbare geneesmiddelen had 
opgevuld. XENOCRATES had nog 
verscheiden andere even zoo 
schadelijke als bijgeloovige voor
schriften publiek gemaakt, als 
om te doen haten, te doen droo-
men enz. Niet dat deze genees
heer niet eenige goede, onder 
zoo vele slechte geneesmiddelen 
had gemengd, hij had een tria
kel en eenige andere nuttige 
zamenstellingen uilgevonden. Er 
bestaat tegenwoordig nog een 
klein, geschrift,. dat den naam 
van XENOCRATES draagt, en dat 
handelt, over het vocdse\ der 
waterdieren. Dit werk is te 
Zurich, in 1559, in 8 J ° ; met 
de aanteekeningen van KOEN-
RAAD GESSNEU, gedrukt. 

XENOMIANES , een Grieksch wijs
geer, te Colophon geboren, de 
leerling' van ARCHELAÜS, was 
volgens het meest algemeen ge
voelen de tijdgenoot van SOCRA-
TES. Hij vervaardigde verscheiden 
gedichten over wijsgeerige on
derwerpen, over de stichting van 
Colophon, en over die der volk
planting Elea, eene stad van 
Italië. Nadat de vrijheid, met 
welke hij zich over de godheid 
uitdrukte, hem uit zijn vader-
derland had doen verbannen, 

N 

nam hij do wijk naar Sicilië, 
en hield zijn verblijf te Zancle 
(thans Messina) en te Catana. 
In 536 vóór onze tijdrekening 
stichtte hij te Elea, de naar 
die stad genoemde sekte, welke 
beruchte mannen voortbragt. 
Hij kon aan HOMERUS en HESI-
ODÜS niet vergeven van over de 
goden te hebben gesproken, en 
hield niet op, hen in een be
spottelijk licht te stellen,.het
welk goed zoude zijn geweest, 
indien hij terwijl hij hunne denk
beelden zuiverde, hen tot de 
oorspronkelijke kennis van het 
Opperwezen had teruggobragt. 
Ofschoon hij alle pogingen in 
het werk stelde, om de blikken 
en de weldaden dor grooten tot 
zich te trekken, was hij echter 
steeds arm, en beklaagde hij 
zich op eeno lafhartige wijze 
over zijne armoede. Hij zeido 
eens aan HIERO, koning van 
Syracusu, dat hij geene midde
len bezat om twee bedienden te 
onderhouden even alsof zulks 
voor een' wijsgeer eene behoefte 
was; deze vorst,antwoordde hem: 
» Gij behoordet alzoo HOMERUS 
niet zoo vaak aan te randen, 
die, hoewei dood, meer dan 
tien duizend hienschen doet le
ven." De fragmenten zijner Ge
dichten, werden in 1573 door 
HENDRIK ETIENNE gedrukt. 

XENOPHON, zoon van GRÏLLUS, 
omtrent het jaar 450 vóór 3". C. 
te Alhene geboren, was eenigeu 
tijd de leerling van SOCRATES , 
onder wien hij de wijsbegeerte 
en staatkunde beoefende. Hij 
koos de partij der wapens, en 

4 
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bevond zich als vrijwilliger on
der het hulpleger, door de La-
cedemoniërs aan GYRVS den Jonge 
gezonden, in eene onderneming 
tegen diens broeder ARTAXERXES 
MNEMON. Deze krijgshaftige wijs
geer, maakte zich onsterfelijk, 
door het deel, hetwelk hij had 
aan den beroemden terugtogt 
der tien duizenden. In zijn va
derland teruggekeerd, verbond 
hij zich aan AGESILAÜS, koning 
van Lacedemon, die toenmaals 
in Azië het bevel voerde. Hij 
streed aan de zijde van dien 
vorst in den slag van Coronea, 
en onderscheidde er zich door 
zijnen moed. Zoodra de oorlog 
geëindigd was, begaf hij zich 
naar Corinthe, • alwaar hij zijne 
overige levensdagen in de vreed
zame werkzaamheden des gees-
tes doorbragt. Hij overleed al
daar in het jaar 360 vóór J. C. 
XENOPHON had een zoon, even 
als zijn vader, GRÏ^LÜS genaamd, 
die, ofschoon doodelijk gewond, 
terwijl hij in het jaar 363 vóór 
J. C. in den slag van Mantinea 
moedig streed, den moed had, 
om, ondanks zijne verwonding, 
aan EPAMINONDAS , veldheer der 
Thebanen, eenen doodelijken 
steek toetebrengen (*), terwijl 
hij kort daarop zelf den geest 
gaf. Toen dit berigt aan XENO
PHON werd medegedeeld, op den 
oogeablik dat hij een offer deed, 
legde hij den bloemenkrans, 
welken hij op het hoofd had, 
ter zijde. Maar toen men er 

bijgevoegd had, dat die zoon 
als een man van moed was ge
storven , plaatste hij aanstonds 
den krans weder op zijn hoofd, 
en zeide: » Ik wist wel, dat 
mijn zoon sterfelijk was, en zijn 
dood verdient veeleer blijken van 
vreugde, dan van rouw.^ Zijne 
voornaamste werken zijn: ï.° 
de Cyropaedie, Dit is de ge
schiedenis van den grooten Cv-
RÜS, in 8 Boeken vervat. Of
schoon Ldit werk niet naar de 
gestrenge waarheid is geschre
ven, is het echter eenen man 
waardig, die te gelijkertijd een 
goede schrijver en een bekwame 
staatsman was, en de lessen, 
die hij met zijn verhaal verbindt, 
kunnen zeer nuttig zijn. » XE
NOPHON , zegt de schrijver van 
het. Verval der letteren en seden, 
maakfe enkel gebruik van de 
wijsbegeerte, om de vreeze der 
goden inteboezemen, en om de 
eer en de deugd, welke zijn 
godsdienstig en zuiver penseel' 
nog met nieuwe bevalligheden 
weet te verfraaijen, des te meer 
te doen schitteren. Men ziet dat 
dit zijn eenig doel is. Hij schrijft 
de geschiedenis niet om zich als 
hervormer optewerpen; hij ma
tigt zich niet aan, om in dezelve 
lessen aan de koningen, noch 
voorschriften aan het mensche-
lijk geslacht te geven; het is 
meer door de zaken dan door 
het koloriet van zijnen stijl dat 
hij boeit: in één woord, als 
een getrouwe en gestrenge na-

(*) Dit feit is niet bewezen. Drie'steden Mantinea, Lacedetnon en 
Athene, hebben elkander deze treurige eer betwist. 

• Fr. Vervolgers. 



X E N. 201 

lever, der aan eiken geschied
schrijver opgelegde pligten: zoekt 
hij niet om door eene walgelijke 
onbeschaamdheid, de boosaar
digheid der onkundige en op
pervlakkige lezers te vleijen; 
maar om de goede geesten te 
vreden te stellen en te voeden, 
die boven het klatergoud der 
logen, den waren glans der 
deugd verkiezen;" — 2.° Ge
schiedenis van den krijgstogt van 
CÏRUS den Jonge tegen zijnen 
broeder ARTAXERXES, en van 
dien gedenkwaardigen aftogt der 
tien duizenden, waarvan hem 
bijna de geheele eer toekwam; 
— 3.o Geschiedenis van Grie
kenland, in 7 Boeken. Dezelve 
begint daar, waar THDCYDIDES 
de zijne geëindigd heeft; — 4.° 
Gastmaal derwijsgeeren, als een 
tegenhanger van een dergelijk 
werk van.PtATo; — ö.° Ver
scheiden kleine Verhandelingen 
over verschillende onderwerpen, 
in de uitgave zijner Werken 
verzameld, Parijs, 1625., in 
fpl. j — 6.° lofrede van AGE-
saATJs; — 7.° Verdediging van 
SOCRATES; — 8.° een zamen-
spraak, getiteld: Hier o, of de 
tiran, tusschen HIERO en SIMO-
NIDES; — 9.o eene'kleine Ver
handeling over de inkomsten of 
voortbrengselen van Attika; — 
10.° eene andere over de kunst 
om paarden afterigten en de
zelve te berijden; — H-° e e ne 
derde over de wijze om dezelve 
te voeden; — 12.° eene kleine' 
Verhandeling over de jogt. FA-
BRICIÜS heeft in zijne Grieksche 
tibliotheek, en GAIL in het 7.° 
'ÏÏ- zijner uitgave van XBNOPHOK, 

de lijst der uitgaven en verta
lingen der Werken van dezen 
geschiedschrijver geleverd. [De 
nieuwste uitgave derzelve zijn 
die van SCHNEIDER en WEISKE]. 
SCIPIO de Afrikaner en LVGVL-
tus lazen onophoudelijk de ge
schriften van XENOPHONJ en het 
was in zijne Geschiedenis van 
den Aftogt der 'tienduizenden, 
dat deze laatste het middel aan 
de hand gaf om MWHRIDATES te 
overwinnen. Even als CAESAR , 
was hij een groot veldheer en 
een groot geschiedschrijver;; 
beiden hebben zjich met even 
zoo vele sierlijkheid als zuiver
heid , ongekunsteld en zonder 
gedwojogenheid uitgedrukt. 

XENOPHON, een schrijver van 
Efese, leefde, volgens sommigen, 
in de 4.e eeuw, gelijktijdig met 
HELIODORUS, en vermaakte zich 
even als hij, met-het schrijven 
van erotische vertellingen, zoo 
als men zulks ziet uit zijne 
Epïiiesiaken, een Griekschen ro
man, die de minnarijen van 
ABROCOMES en ARTHIA bevat,-

• Deze roman is in 1726, te 
Londen, in het Grieksch en 
Latijn, in 4.*° gedrukt, en daar 
de ontuchtigheden zich ligtelijk 
voortplanten, zoo heeft eene 
zekere JOÜRDAN er eene Fran-
sche vertaling van geleverd, 
1748, in 12.™° 

* XENORIÜS , dit is de naam 
van eenen Japoneeschen wijs
geer, de zoon van een' der ko
ningen des lands, en de stichter 
eener sekte, die nog bestaat; 
Dezelve neemt als beginsel aan, 

S 
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| "• 
f de onsterfelijkheid der ziel, straf-

I fen voor de goddeloozen, en be^ 
' looningen voor de goeden. Het 

,j is zeker te betreuren, dat het 
• licht des christendoms nog niet 

is doorgedrongen, onder eene 
sekte, die op zulke grondslagen 

I rust." 

' XERXES I , koning van Per-
j! zië, tweede zoon van DARIUS 
, ' HTSTASPES, volgde dien vorst 

in het jaar 485 vóór J. C. op. 
Hij werd verkozen boven ARTA-

1
 BAZANES , zijnen ouderen broe

der, geboren van AMCASÏSSA, 
de dochter van een' Perzisch 

| heer, GOBRIAS genaamd, wijl 
il deze ter wereld was gekomen, 
j' toen DARIÜS nog slechts een 
j| privaat man was, in plaats dat 

i ;| XKRXES het eerste daglicht aan-
| schouwde, door ATOSSA , de klein-

ii dochter van CÏRUS , toen DARIÜS 
,I ;ceeds koning was. Zijne eerste 
, 2org was, omde toebereidselen 

j , .Toorttezetten, welke zijn vader 
| . tegen Egypte gemaakt had. Hij 
1 brast hetzelve onder zijne magt 

en liet er zijnen broeder ACHE-
aiENEs als landvoogd achter. Door 

j dezen eersten voorspoed aange
moedigd', trok hij tegen de Grie» 
ken op , met een leger van 
800,000 man, en eene vloot van 
1000 zeilen. Hij sloeg eeneschip-

{ brug over den Hellespont, en 
, l deed de landengte van den berg 
i Athos doorsteken. Maar aan de 
i enge passen van Thermopylae 

gekomen, betwistte hem LEO-
; JUDAS (zie dat artikel), koning 
; van Spartu, met slechts 300 

Lacedemoniërs, langen tijd den 
doortogt, en liet er zich met da 
zijnen dooden, na van eenemo-

— X E R. 

nigte Perzers een verschrikkelijk 
bloedbad te hebben aangerigt. 
De Atheners wonnen vervolgens 
op XERXES den beruehten zee
slag van Sahmis, en dit verlies 
werd gevolgd door verscheiden 
schipbreuken der Perzers. XER
XES, genoodzaakt om naar zijne 
Staten terugtekeeren, liet in 
Griekenland zijnen veldheer MAR-
DONIÜS , met het overschot des 
legers, achter. Door de vermoei-
jenissen» welke hij in deze ver
schillende togten had ondervon
den, den oorlog moede, gaf hij 
zich aan de traagheid der weelde 
en des wellustes over. ARTA-
BANDS, een Hyrkanïër van ge
boorte, en bevelhebber zijner 
lijfwacht, trad tegen zijn leven 
in zamenzwering, en na zijnen 
groot-kamerheer te hebben om
gekocht, doodde hij hem in den 
slaap, in het jaar 465 vóór 
3. G. XERXES bezat slechts het 
•uiterlijke en den toestel der magt; 
het ontbrak hem aan die persoon
lijke hoedanigheden, welke de 
koningen waarlijk vermogend 
maken. Meester van het uitge
s t r ek t e rijk hetwelk'toenmaals 
op aarde bestond, hoofd van tal-
looze legerbenden, beschouwde 
hij zich als de sóuverein der 
natuur. Hij wilde de elementen 
beheerschen en bestraffen; maar 
hij zag zijne magt en zijne 

• trotschheid zich het hoofd stoo-
ten tegen een handvol manschap
pen; volgens den gewonen gang 
der Voorzienigheid,- die om den 
hoogmoed der menschen te be
schamen , de groote dingen door 
de kleine verdelgt. Ofschoon 
verdwaald door do ijdelheid, de 
pracht en de zucht naar over-
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winningen, bezat hij gevoel, en 
zijn geest opende zich somtijds 
voor heilzame overwegingen. 
Toen hij eens van eene verhe
vene plaats het onoverzienbare 
leger beschouwde, dat hij onder 
zijne bevelen had, kon hij zijne 

.tranen niet weerhouden, en als 
men hem naar de reden vraagde 
eener droefheid, te weeg gebragt 
door een gezigt, dat tevreden
heid en hoop moest doen ont
staan, bekende hij, dat hij zich 
met den dood bezig hield, die 
binnen weinige jaren', deze tal* 
looze menigte zou hebben weg-
gemaaid , zoodat er geen enkel 
wezen meer van overbleef. Ter
wijl de heilige HIERONYMUS deze 
aanmerking uitstrekt over de 
geheele wereld, over de ver
schillende gebeurtenissen die 
haar beroeren, verdelgen en 
hervormen, maakt hij er een 
uitgebreid en prachtig tafereel 
van, vol van eene sombere en 
verhevene wijsbegeerte {Epist. 
acl Heliotl Epiidph. Nepoiianï). 
AUTAXERXES LoNGIMANüS volgde 
hem op. 

XERXES II. — Zie SOGDIANUS. 

XIMENES (D. KODERICH), eeix 
Navarrees, aartsbisschop van To-
ledo, begaf zich in 1247, naar 
lyon, om in het algemeen con
cilie, voor Paus INNOCENTICSIV, 
de regten en privilegiën zijner 
kerk te verdedigen, tegen den 
aartsbisschop van, Compostella, 
die op den voorrang op de ker
ken van Spanje aanspraak maak
te , wijl zijne kerk beweert het 
%haam van den II. apostel JA
MBUS, den bekeerder van Spanje 

- S I M . 2&$ 

te bezitten 5 maar dezelve werd 
toegewezen aan den aartsbis
schop van Toledo. Hij overleed 
bij zijne terugreis > op de RIIQUC. 
Men heeft hem eene Geschiede
nis van Spanje te danken, ver
deeld in 9 Boeken, en voorko
mende , in de Verzameling der 
Geschiedschrijvers van dat ko
ningrijk, met aanmerkingen van 
pater ANDREAS SCHOTT. Dezelve 
schiet te kort in naauwkeurig-
heid en critiek. 

XIMENES DE CISNEROS (FRAN-
CISCÜS) , in 1437, te Torrelagma 
in Otid-Kastilië, als dö zoon van 
een' eenvoudigen schrijver bij 
de tiendhefflng, en volgens FLÉ-
CHIER, te Vilïaivar in het diocees 
van Toledo geboren, en zou, mede 
volgens dezen schrijver, de zoon 
zijn van ALFONSUS DE CISNEROS-
XIMENES, procureur van het 
regtsgèbied van Torrelagum. Hij 
maakte zijne studiën te AkaU 
en te Salamanca; van daar be
gaf hij zich naar Rome; maar 
na op reis te zijn bestolen, 
bragt hij van daar slechts eene 
hulle terug, waarbij hem de 
eerst-openvallende geestelijke be
diening in Spanje werd toege
zegd. De aartsbisschop van 2V 
ledo weigerde hem dezelve; maar 
nadat XIMENES zich in het bezit 
van het beneficie had gesteld, 
nam de prelaat zijne toevlugt 
tot de geweldóefening, en liet 
hem in den toren van Vzeda 
gevangen zetten. Een priester, 
die er mede in gevangen was, 
en die ongetwijfeld iets buiten
gewoons in dezen jongeling 
opmerkte, voorzeide liem, o&i 
hij eenmaal aartsbisschop van 
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• Toledo zoude worden. Na in 
vrijheid te zijn gesteld verkreeg 
hij een beneficium, in het dio
cees van Siguenca, en de kar
dinaal GONZALEz" DE BfENDOZA , 
die er bisschop van was, be
noemde hem tot zijnen groot-
vikaris, XIMENES, van de wereld 
afkeerig geworden, begaf zich 
eenigea tijd daarna onder de 
Franciskanen van Toledo, en 
legde zijne geloften af. Daar 
zijne telenten hem vele bezoeken 
verschaften', zoo nam hij de 
wijk naar eene eenzaamheid 
Castanel genaamd, en legde 
er zich toe op de beoefening 
der Oostersche talen en der 
godgeleerdheid. Zijne oversten 
onttrokken hem aan" dezelve, 
om hem aan hetgewetensbestuur 
en den kansel toetewijden. De 
koningin ISABEIAA , die . hem 
tot haren biechtvader had ver-
•kozén, benoemde hem in 1495, 
tot het aartsbisdom Toledo. XI
MENES nam hetzelve niet aan, 
dan op een uitdrukkelijk bevel 
van den Paus, in 1498. Van 
dezen oogenblik af, was zijn leven 
niet anders dan een zamenweef-
sel van goede .werken. De deu
ren van zijn paleis'stonden steeds 
open voor de behoef tigen; hij 
hoorde hen met goedheid aan, 
las hunne verzoekschriften, en 
ondersteunde hen met eene edel
moedige liefdadigheid. Hij be
zocht de kerken, de collegien, 
de ziekenhuizen, en wendde zijne 
inkomsten aan de herstelling 
en- verfraaijing derzelve aan. Hij 
zuiverde zijn diocees van de 
woekeraars en de plaatsen van 
ontucht, zette'de regters af, 
die hunne posten slecht waar

namen , en stelde in hunne 
plaats personen aan, wier regt-
schapenheid en onomkoopbaar
heid hem bekend waren. Hij 
hield eene kerkvergadering te 
Alcala, en eene andere te Ta-
lavera, waarin hij zeer wijze 
reglementen ontwierp, zoowel 
voor de orde- als voor de we
reldlijke geestelijken. FERDINAND 
en ISABELLA vertrouwden hem 
de zorg toe, om-de religieuze 
orden te hervormen, welke zich 
van den geest harer instellingen 
verwijderden. De Franciscanen 
stelden alle middelen in het 
werk, om den hervormer te doen 
vallen: hun géneraal kwam uit 
Rome, om den geest der konin
gin ten opzigte van XIMENES te 
veranderen. Ondanks deze te
genwerkingen, zette XIMENES de 
hervorming door. Na den dood 
van ISABEiLA in 1504, vertrouw
de hem, koning FERMNAND de 
Catkolijke het beheer der staat-
zaken toe. Zijne eerste zorg 
was, om het volk te ontheffen, 
van'de drukkende beslasting al-
cavola genaamd. Zijn ijver was 
niet onverschillig ten opzigte van 
het lot der Mahometanen, die 
hij in de christelijke godsdienst 
deed onderwijzen; hij doopte 
er bij de 3000 op een ruim 
plein, alwaar .hij al de boeken 
van den Alcoran deed verbran
den. Paus JÜJUUS II vereerde 
hem ina507,methetRoomsche 
purper, onder den titel van 
kardinaal van Spaiye. Om den 
Staat te vrijwaren tegen de in
vallen der Barbaren, die denzel-
ven zoo lang verwoest hadden, 
wilde hij de heerschappij van 
Spanje onder de Blooren uit-
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breiden, hij deed zulks werke
lijk door de verovering der stad 
Orcrn, in het rijk van Algiers, 
door hem in 1509 bewerkstel
ligd. Naardien het aartsbisdom 
van Toledo, en de posten, welke 
hij aan het hof bekleedde, groole 
inkomsten opleverden, besloot 
hij deze verovering op zijne 
eigene kosten te ondernemen, 
hij wierf alzoo een leger aan, 
benoemde tot generaal PETRUS 
NAVARRA, een' der bekwaamste 
veldheeren van Europa, en wil
de er zelfbij tegenwoordig zijn, 
om eene onderneming, die der 
Kerk en den Staat zoo velevoor-
deelen moest aanbrengen,, te 
bewaken en aantemoedigen. De 
vloot, uit 80 schepen bestaande 
verliet Carthagena den 16 Mei, 
en landde gelukkiglijk aan de 
Afrikaansche kust. Toen de dag 
der opening van het beleg was 
aangebroken, steeg de kardinaal 
te paard, pontificaal gekleed, 
en vergezeld door de geestelijken 
en religieuzen die hem gevolgd 
waren. Er had een gevecht 
plaats. Nadat XIMERES zijne 
soldaten had toegesproken, ging 
hij zich in eene kapel opsluiten, 
waarin hij geknield bleef, zoo 
lang als de slag duurde. De 
gelukkige uitslag van denzelven 
was volkomen. Na een' der 
hevigste aanvallen, braken de 
Spanjaards door de vijandelijke 
ruiterij heen, en rigtten een 
"weesselijk bloedbad in dezelve, 
aan. Daarna maakten zij zich 
stormenderhand meester van de 
stad, eene gewigtige en roem
d e verovering, welke in deze 
eeuw van zwakheid en tegen-
'SWjdigheidj, te midden van den 

vrede, zónder eenige schijnbare 
reden, aan de ongeloovigen werd 
overgelaten. Bij zijne terug
komst \n Spanje, ging koning 
FERMNAND hem tot vier mijlen 
afstands van Sevilla te gemoet, 
en steeg af om hem te omhel
zen. Degene, die XIMENES ge
laakt hebben, dezen togt te 
hebben aangevoerd, hebben niet 
overwogen dat hij de wapens 
niet opvatte; dat, hij er zich 
steeds als bisschop bij gedroeg, 
en geene andere hulp verleende, 
dan die zijner raadgevingen en 
gebeden: de heilige JOANNES CA-
PISTRANO, de heilige FRASCISCUS 
XAVERIUS voerden evenzper ge
lukkige krijgstogten tegen de 
ongeloovigen aan, en waren de 
ziel en de raad van het chris
telijk leger. De kardinaal, aan 
wiens scherpzinnigheid niets 
ontsnapte, deed, daar bij eene 
buitengewone onvruchtbaarheid 
voorzag, te Toledo, te Alcala 
en te> Torrelaguna, voorraad-
schuren aanleggen, die hij op 
zijne kosten roet koren vulde. 
Deze weldaad maakte zulk eenen 
indruk op de harten, dat, om 
er de gedachtenis van te bewa
ren , men den lof derzelve, in 
de zaal van den senaat van" To
ledo, en op het openbare plein 
deed graveren. Ofschoon koning 
FERMNAND zijnen minister eene 
soort van ijverzucht; toedroeg, 
benoemde hij hem echter bij 
zijn overlijden, in 1516, tot 
regent van Kastilië, en de aarts
hertog KAREL , latef SAREI. V, 
bekrachtigde deze benoeming. 
XIMENES zette met nadruk dm 
oorlog van Navarra door; &®\ 
wil dat hü aan .Va^W.een . 

\ 'Y 
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Spaansch generaal, - beval dal
gene te doen, wat later de Fran-
schen in den Palts ten uitvoer 
tragten, namelijk om in geval 
van ongeluk, dit koningrijk in 
brand te steken, en er eene 
uitgestrekte woestijn van te ma
ken; maar dit verhaal is zeer 
verdacht (*), en zeker is het, 
,dat, al mogt ook het bevel 
gegeven zijn, hetzelve niet ten 
uitvoer is gebragt. De grooten 
van Spanje,'gewoon, om op 
grond liunner rijkdommen, hun
ner titels en van hunnen invloed, 
alles te durven, dwarsboomden 
aanhoudend' zijne bedoelingen; 
maar zijne fermiteit hield hen 
in hunnen pligt.' Door bewon
derenswaardige schikkingen wist 
hij den staat inwendig gerust 
«n vaa buiten geducht te ma-
Jcen. Door aan de burgers wa
pens te geven, door hen op 
jgeregelde tijden in den wapen
handel en in de krijgskunst 
te oefenen, had hij een uit
muntend leger van 30,000 man 
te zijner beschikking, een le
ger, dat uit brave lieden be
stond, vol zedelijk gevoel en vol 
moed, met ware vaderlandsliefde 
en die verhevene beweegredenen 
bezield, welke de Christelijke 
krijgshelden vormen. Het is 
alzoo, zonder aan iemand ge
weld aan te doen, zonder aan 

den ploeg eenen enkelen land
bouwer te onttrekken, zonder 
eenige misnoegdheid te verwek
ken ; maar integendeel tot groole 
tevredenheid des volks, dat hij 
eensklaps eene militaire magt 
schiep, die al degene overtrof, 
welke toenmaals in Europa be
stonden. Een voorbeeld, waar
aan de vorsten niet gedacht 
hebben, die in de 17.e en T8.° 
eeuw, het beste gedeelte der 
bevolking hunner staten," in 
uitermate gropte krijgsmassa's 
hebben herschapen, die in de 
zedelijke en natuurlijke bedor
venheid te niet gaan; die, daar 
zij geenen anderen prikkel heb
ben dan het slavenloon, de 
werktuigen der eigenzinnigheid 
en des gewelds worden, niets 
voor het ' vaderland zijn, zoo 
als dat,ook niets voor hen is , 
en het land verwoesten, waar
van hun de verdediging is over
gelaten (zieFREDKuiKH, koning 
van Pruissen, LODEWWK XV, 
MARIA THEUESIA). De misnoeg
den begonnen in Vlaanderen, 
waar SABEL V zich" bevond, 
zich over den regent te bekla
gen. XIMENES regtvaardigde zich 
op geene andere wijze', dan met 
aan den koning onbepaalde vol-
magten te vragen, die hij ver
kreeg. Hij bediende zich van 
dezelve enkel voor het alge-

S) Het lag volstreM niet in hel karakter van XIMWES, die zich Sw 
zijnen godsdienstijver steeds een menschenvriend toonde, om zum 
bevelen te geven. Toen hij bij zijnen intogt in de veroverde stad 
Oran, het verschrikkelijke bloedbad zag, door zijne soldaten aange-
ngt, stortte hij vele tranen, en zeide in het volle gevoel van zijn 
mn: » het waren ongeloovigen, doch menschen van welke men nog 
tnnstenen had kunnen maken i hun dood heeft mij het grootste voor-
wel der zegepraal ontrukt". Vertaler. 
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meene welzijn, voor den vrede 
en de bescherming des koning-
rijles. Terwijl hij van den eenen 
kant het gebouw eener groote 
en wijze staatkunde oprigtte, 
verdelgde hij even zoo nuttiglijk 
Van de andere zijde, door de 
verrigtingen eener verkwistende 
en kwalijk begrepenè milddadig
heid te verijdelen. Hij schafte de 
pensioenen en overtollige officie
ren af. Trok weder in, of kocht 
weder aan, alles wat van het ko
ninklijk domein overweldigd of 
vervreemd was, en deed den rent
meesters rekening afleggen. Men 
bekwam vari hen onnoemelijke, 
sommen, waarmede hij de staats
schulden afloste, en nuttige 
gestichten tot stand bragt. Ter
wijl hij alzoo voor den roem 
van zijn vaderland werkzaam 
was, werd hij, zegt men, ver
geven , door het eten eener fo
rellen-pastei ; maar dit feit is 
meer dan onzeker en het geen 
men van de zoogenaamde be
werkers heeft gezegd, is zulks, 
nog meer. In eenen 80:jarigen 
ouderdom, • kan men zonder 
vergif sterven. XIMENES , over
leed in dien leeftijd in 1517, 
den roem nalatende van een 
der grootste mannen, en beste 
burgers te zijn geweest, die 
Spanje heeft voortgebrapt.- Even 
zoo bekwaam als koning Ï*ER-
DINAND in de kunst, om de 
menschen te besturen, overtrof 
hij hem, door de hoedanighe
den des harten. Men zag in 
fijnen persoon eenen cenvoudi-
B?n partikulier, meer heil aan 
2iJn vaderland toebrengen, dan 
f de koningen, die geregeerd 
«adden. Edel, milddadig, groot, 
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edelmoedig, beschermer der on
schuld , der deugd en der ver
dienste, kende hij , en bragt 
hij geene andere ontwerpen ten 
uitvoer, dan die der mensch-
heid nuttig, waren. Gedurende 
de 22 jaren, dat hij aartsbis
schop van Toledo was, wendde 
hij bijna twintig millioenen aan, 
voor de behoeften van den Staat 
en het volk. Het "is aan nie
mand onbekend, dat hij in zijne 
aartsbisschoppelijke stad, een 
gesticht ten behoeve van aan
zienlijke jonge dochters tot stand 
bragt, dat LODEWIJK XIV, later' 
tot model heeft genomen, voor 
dat ten behoeve van den ar
men adel (Samt-Cyr). XIMENES 
stichtte de universiteit van Al-
"cola de Henares, en liet in 
die stad den Polyglotten-BvjUl 
drukken, die aan zoo vele an
dere tot handleiding heeft ge
diend. (Zie JAT en WALTHON). 
De druk deszelven werd in 1514 
begonnen en in 1517, 6 dl,* 
in fol. en in vier talen, ten 
einde gebragt. Deze bijbel- ïs 
zeer zeldzaam. Men vindt in 
denzelven den Hebreeuwschen 
tekst, zoodanig als de joden 
dien lezen; de Grieksche verta
ling der .zeventigen; de Latijn-
sche vertaling van den heiligen 
HiEUONVMüs.'die wij de Vul-
gala, noemen; en deChaldeeuw-
sche omschrijving vanOratELos, 
enkel van de vijf Boeken van 
MOZES. Men werkte er meer 
dan twaalf, jaren aan, want 
dezelve werd reeds in 1502 be
gonnen; XIMENES zelf legde ef 
zich met den grootsten ijverop 
toe, en droeg er al de Tfe<Ktoi 
van. Hij kocht zeven exempla-
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red in het Hebreeuwsch voor 
400 kroonen, en gaf alles wat 
men verlangde voor oude Griek-
scheen Latijnsche handschriften. 
Ook deed hij, onder het opzigt 
van ORTIZ (zie dat artikel) het 
Mozarabisch Missaal en Getijde' 
boek drukken, en om de ge
dachtenis van. dezen r i t e te 
bewaren, liet hij bij de hoofd
kerk van Toledo, eene kapel 
bouwen, stichtte er kanoniken 
en geestelijken in, die dagelijks 
de heilige diensten in deze taal 
verrigtten. Tegelijkertijd dat Xi-
MESES de trotschheid der grooten 
verpletterde, wist hij ook de 
ooren voor hun gemor te slui
ten. Hij antwoordde aan per-
sonen, die wilden, dat men 
diegene zoude opsporen, welke 
gesprekken Jegen hem gevoerd 
hadden: » Dat, wanneer men 
•jn waardigheid verheven was, 
men aan ondergeschikten den 
armzaligen troost moest laten, 
om hun verdriet door woorden 
te wreken." Wanneer hij zijne 
vijanden overwonnen en genood
zaakt had, hem genade te vra
gen , ontving hij hen met eene 
heldhaftige edelmoedigheid, en^ 
verzachtte zoo veel als het hem' 
mogelijk was, het onaangename 
der vernedering, waartoe zij ge-
bragt waren. » Zijne gestreng
heid, zegtFjuÉcHiER, ging steeds 
gepaard met eene vaste, zich 
gelijk blijvende, onomkoopbare 
regtschapenheid ; met eene tee-
dere liefde voor het volk, en 
met die zeldzame, en toch voor 
allen die regeren zoo noodzake
lijke hoedanigheid, welke de 
H. Schrift noemt de honger en 
dorst nmr de regtvwrdigheid." 

(Zie het einde van het artikel 
G E N » R E — LODEWIJK LE — ) . 
Zijn ijver voor het geloof was 
even zoo levendig, als onver
schrokken, standvastig en ver
licht. Degene, die het hem als 
eene misdaad hebben toegere
kend, dat hij zich tegen de 
hervorming der Inquisitie heeft 
verzet, hebben ongetwijfeld de 
gëslrengheden dier regtbank niet 
vergeleken, met de moordtoo-
neelen, die gedurende twee eeu
wen, al de landen hebben ver
woest, alwaar zij niet bestond, 
(Zie ISABELLA VAN KASTILlë, LlM-
BOKCH — P H I M P P U S VAN — NlCO-
IAAS EÏMÈKICK, enz.). GOMEZDE 
GASTRO en ANTONIUS SANDERUS 
hebben het Leven 'van dezen kar
dinaal i'n het Latijn; EÜGEKIUSJDE 
ROBLEZ, MARCÜS »E LISBONNA en 
ANTONIUS D'UZA in het Spaansch 
beschreven; BARTHOLOMEÜS CIMA-
REIXI en HIERONYMÜS GABIMBERTI 
deden zulks in hef Italiaansch. 
BÏARSOixiER en ÜÉCHIER hebben 
het in het Fransch beschreven, 
beide laatste zijn belangrijk, en 
bewijzen, hoe zeer de staatkun
de ,. door de godsdienst bezield, 
boven alle listen en kleingees-
tigheden der menschelijke staat
kunde verheven is. Dat van 
FMÜCHIER vooral is in eenen meer 
naauwkeurigen, meer stouten, 
en den grooten man, wiens 
tafereel het aanbiedt, meer waar-

..digen stijl geschreven. 

XIMENES (PETRUS), een Spaan-
sche Jesuit, te Toledo geboren, 
volbragt zijne studiën te J»_o»»e« 
alwaar hij de priesterwijding 
ontving. Door zijne oversten m 
1582, naar Weenen gezonden, 
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werd hij aldaar belast met het 
onderwijs der sehoolsche god
geleerdheid , en het , prediken 
m het Italiaansch. Eenige ja
ren daarna, vertrok hij naar 
Grats, alwaar men eene uni
versiteit had opgerigt: hij werd 
tot kanselier derzelve benoemd-, 
en onderwees er de H. Schrift. 
Hij werd achtereenvolgend rec
tor der collegiè'n van Klagen-
furth, Olmulz, Praag en Grats. 
Hij was een bekwame zintwis
ter , en verdedigde in de ver
schillende genoemde plaatsen, 
de volmaaktheid der Cathölijke 
leer, tegen, de aanvallen der 
ketters. Biet vele wetenschap 
paarde hij eene voorbeeldige 
vroomheid. Hij overleed te 
Millstadt of Mühlstadt-, in groote 
gevoelens van godsvrucht, den 
29 November 1633, in den 
ouderdom van 81 jaren, waar
van hij er 59 in de maatschappij 
had doorgebragt. Blen heeft van 
hem: 1.° Lijkrede van den 
aartshertog KABEL VAN'OOSTEN-
HUK , in het'Latijn, te Gratz, 
in 1590 uitgesproken; •—• 2.° 
Disputatio habita cum' Balta* 
sare Fischero, lulherano, in 
academia Gmcensi, anno 1592; 
—_ 3.° Compendium seu Brevi
arium • absolutissimum omnium 
nieditatiomm de prwcipuis fideï 
nostrm mysteriis, vitm et pas-
sionis D. j\r. Jesu Christi et B. 
Marite-, etc. e sex tomis Medi-
tationum P. Ludovici de PmiU, 
collectum,,. Keulen, 1623 en 
1629, in 8.vo Een Jesuit,heeft 
® eene Italiaansche vertaling 
van vervaardigd. — .'XIMENES 
(PETRUS), dien men met den 

XXV DEEL. O 

voorgaande niet moet verwarren, 
was in de 15.° eeuw, hoogleer
aar in de godgeleerdheid aan de-
universiteit van Salamanka. De
ken der kerk van Toledo ge
worden, werd hij tot bisschop 
van Badajoz benoemd. Hij 
leefde onder de regering van 
koning FERDINAND en der ko
ningin ISABELLA, die hem zijnen 
bisschoppelijken stoel, van Ba
dajoz met dien van Coria deden 
verwisselen. Hij is de schrijver1 

van' verschillende werken, onder 
welke men er een noemt, dat 
ten titel voert: Confutatorium 
errorum contra claves Ecclesice 
enz. — XIMENES (GHRISTOPHO-

. RÜS), een Spaansche Jesuit, uit 
het diocees,van Salamanka, en 
een ijverige missionaris, begaf 

• zich naar de Philippijnsche ei
landen, en bragt aldaar 33 jaren 
door, zich steeds bezig hou
dende met de bekeering der 
volken dier eilanden, wier taal 

1 het hem gelukt was, volkomen 
meester te worden. Hij over
leed aldaar in 1629, in den 
ouderdom van 67 jaren. Men 
heeft van. hem verscheiden Ver
handelingen over de 'geheimen 
van ons geloof, 7 dl.n , in de 
landtaal. Hij vertolkte in de
zelfde" taal, de Christelijke leer 
van ROBERTÜS BELLARMINÜS, Ma
nilla, 1590. 

XIMENES (JOZEF ALBERTUS), 
een Spanjaard, in 1719, uit 
eene adellijke familie geboren, 
werd karmeliet in 1734, onder
wees de godgeleerdheid in zijne 
orde, en werd in 1760 tot het 
doctoraat bevorderd. Hy onder-
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scheidde zich niet minder door 
zijne kanselwelsprekendheid. Hij 
werd vervolgens tot theologant 

• van den nuntius in Spanje be
noemd. Na verschillende aan
zienlijke posten in zijne orde 
te hebben bekleed, werd hij in 
1768, tot algemeen overste der-
zelve benoemd, en overleed in 
de uitoefening van dien post 
in 1774. • Men heeft hem de-
beide laatste deelen van het 
Bullarium der karmelieten, ,in 
fol. to danken. In het eene 
heeft hij de bullen en oude ge
denkstukken verzameld, die in 
de vorige deelen zijn overgesla- • 
gen; in het andere komen de 
bullen, breven enz. voor van 
1718 tot 1768 uitgevaardigd. 

* XIMENES (LEONAKDDS) , een • 
Jesuit en beroemde wiskunste
naar den 27 October 1716, te 
Trapani', in Sicilië, van adel
lijke, uit Spanje oorspronkelijke, 
ouders geboren, had naauwé-
lijks zijn noviciaat volbragt, of 
hij onderwees de schoone lette
ren in de collegiën van Florence 
en Sienna. Na de godgeleerd
heid te Home beoefend te heb
ben, werd hij door den markies 
TUccAUDï naar Florence beroe
pen, om aan den zoori van 
dien heer de wiskunde te on
derwijzen. De graaf BE RIGIIE-
couivr, gouverneur van Toskancn, 
deed hem tot hoogleeraar der 
aardrijkskunde, in het collegie 
van Florence, en tot geographe 
des keizers benoemen. Ook ver
kreeg XIMENES den post van 
wiskunstenaar des groot-herlogs 
van Toskancn. Dikwijls werd 
hij geraadpleegd, het zij om 

in de overstromingen der rivie
ren to voorzien; het zij tot het 
uitdroogen der moerassen, zoo 
als dat Aer-Pontijnsche; het zij 
betrekkelijk aanteleggen water
leidingen, door te steken dijken, 
enz., en, zelfs de geleerden 
samen hunne toevlngt tot zijne 
kunde. Na de vernietiging 
zijner orde, bleef hij steeds te 
Florence,. alwaar hij, zoo wel 
als in geheel Italië, eenen groo-
ten roem genoot. Pater XIME
NES was lid van verscheiden 
geleerde genootschappen van 'Ew 
ropa, terwijl hij verscheiden 
vorsten, die hem raadpleegden, 
te dienste stond.. Hij overleed 
aan eenen aanval van beroerte; 
den 3 Mei 1786. De voornaam
ste zijner talrijke geschriften 
zijn: 1.° Grondbeginselen der 
meetkunst, Venetië, 1751 ; -— 
2.» Dissertatio de manscestu, 
Florence, 1755; — 3° Verhan
delingen over de oorsaken der, 
wateren van Bologna, Faensa; 
1763; -*- 4.° Theorie en praktijk 
over den tegenstand der vaste 
ligchamen, Pisa, 1782. Zijne 
Lofrede is in het Ilaliaansch 
geschreven door den abbé LODE-
WIJK BRENNA'en door PALCAW-

*. XIMENES (AÜGBSTMTOS LO« 
DEWIJK. TEXEDA , markies BE) , 
een Fransche officier en letter
kundige, uit de familie van 
den beroemden kardinaal XIME
NES, werd te Parijs, den:2o 
Februari) 1726 geboren. Zijn 
groot-vader, in Aragon geboren, 
diende eerst in de Spaansene 
legerbenden, en kwam zich 
vervolgens in Frankrijk vesti
gen, alwaar hij eenen aanzien-
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lijken rang in het leger van 
den grooten CONDÉ bekwam. 
Zijn zoon en klein-zoon volgden 
dezelfde loopbaan. Laatstge-' 
noemde ontving het kruis van 
den groot-meester XIMENES , 
wiens achlerneef hij was: in 
den ouderdom • van negentien 
jaren had hij reeds den titel 
van kolonel, en in 1745, in 
den slag van Fontenoy, voerde 
hij het bevel over een eskadron, 
en was een der dapperen ,* die 
de geduchte Engelsche colonne 
doorbraken; dit feit wordt be
krachtigd door VOLTAIRE in zijn 
dichtstuk la Bataille de Fon~ 
tenoy. De markies DE XIMENES 
beoefende ook de letterkunde 5 
en behalve verscheiden losse 
stukjes, voorkomende in den 
Franschen muzen-Almanak en 
andere Verzamelingen) schreef 
hij verscheiden treurspelen, on
der anderen dat van imaJa-
spnta, dat in het Théatre-Fran-

' eais tot twaalf malen werd uit
gevoerd. In twee andere, door 
hem zamengesteld, Epicharis 
en don Carlos, ontwaart men 
gelukkige verzen, en dramati-
sche-toestanden. In 1816, was 
hy nog zoo volkomen in het 
bezit zijner verstandelijke ver
mogens, dat hij den koning, 
die hem met het kruis van den 
ïf. LODEWHK had versierd, eene 
berijmde, dankbetuiging aan
bood, waarin men nog dikwijls 
het dichtvuur eens jongelings 
aantreft: dit stuk begint met 
de volgende dichtregels; , 

«°i ÜiitS vingt nns, donl I» louguo in- ' 
. • - fortuno 
"upporla Ie fardoan de In doulour cpmmuno; 

S I , d'un nouveau bienfaü lo prossanf sou
venir 

JForqo «io musQ nntiquo n VOHS onlrotenir, 
I)e votro ««guste aïoul rappöïer la miJmoiro » 
G'oat pout-ótro hpnoror los tiimoïns dé sa 

. gloïrei 

Hij behield gedurende een aan
tal jaren de gewoonte, om zich 
alle avonden naar de stookplaats 

.van het Théatre Francais te be
geven, waarvan hem als schrijver 
de toegang werd vergund. Deze 
meer dan negentig-jarige grijs
aard , overleed den 1 Junij 1817. 

, XIMENES DE CARMONA (FRAN-

CISCÜS) , een" beroemde Spaan-
sche arts,, te Cordova,-geboren, 
bloeide indel7.eeeuw. Hij was 
zeer ervaren in de, kruid- en 
ontleedkunde, en onderwees deze 
laatste wetenschap in de uni
versiteit van Saldmanha, begaf, 
zich vervolgens naar Mexico., 
waar h i j , door zijne ervaren
heid in zijne kunst, vele rijk
dommen verzamelde. In Spanje 
teruggekeerd, vestigde hij zich 
te Sevilla, alwaar hij. vrij be
jaard overleed. Men heeft van 
hem: 1.°Natmrtylte historie van 
Nieuw-Spanje, Mexico, 1615; 
— 2.° Verhandeling over de 
uitmuntende hoedanigheden des 
waters, Sevilla, 1616,-in 4.t<> 

XINGA. — Zie ZINGÏÏA. 

XISITHRUS of XISUTHRÜS, waar-
van BERÖSÜS een koning vaa 

• Chaldea maakt. Na door SATÜR-

NOS van eenen watervloed te zijn 
verwittigd; die de geheele aarde 
moest overstroornen, bouwde hy 
een groot schip, door middel van 
hetwelke hij met zyn gezin be
houden bleef. Zoodra hij dit schip 

2 •. 
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verliet, verdween hij > en werd 
in den rang der goden geplaatst, 
Dit is de geschiedenis van Noë, 
misvormd door de mythologis-
ten, zoo als bijna al de gebeur
tenissen der gewijde boeken. 

XISTÜS of XÏSTÜS.—Zie SIXTDS. 

XOGUNSAMA I, keizer van Ja
pan, overweldigde den troon, 
in 1617, op den jongen prins 
FIDEJORY, zoon van TAÏCOSAMA, 
en onderwierp al de bijzondere 
koningen, die sedert dien tijd 
niets anders dan de meest on
derworpen hovelingen des kei
zers zijn, die hen, zoo als hij 
zulks van pas oordeelt, veran
dert en afzet, De vervolging 
legen de Christenen werd he
viger nog dan zij geweest was 5 
er sneefde er eene menigte on
der allerlei folteringen, welke 
de barbaarschheid in staat was 
•uittedenken. Alle geschiedschrij
vers , zelfs de protestantsche, 
hebben regt doen wedervaren, 
aan den moed en de volharding 
dier doorluchtige martelaren, 
die, door de levendigheid van 
hun geloof, de heiligheid hun
ner zeden en hunne heldhaftige 
standvastigheid, het tooneel van 
de eerste eeuwen der Kerk terug
gaven, en door een schitterend 
bewijs de redeneerders wederleg
den , die beproefd hebben, om 
van het Christendom eene zaak 
van luchlsgostel, van opvoeding 
of vooroordeel te maken. Deze 
dwingeland, even als DIOCLETIA-
mss, moede van het vergieten 
van het bloed der Christenen, 
legde, even als hij, in 1622 de 
kroon neder, en overleed in 1631. 

, XOGUNSAJHA. II, volgde in Ï622, 
zijnen in het vorige artikel ver
melden vader op, die ondanks 
zijnen afstand, tot aan zijn 
dood, in 1631 voorgevallen, 
nog alle gezag behield (van daar 
komt het dat eenige schrijvers 
over drie keizers van dezen naam 
spreken). Deze veranderde in 
1631 zijnen naam in TOXOGTJN-
SAHA (To, aan het hoofd van 
eenen naam, is èen teeken.van 
voorrang). Hij eerbiedigde noch 
het leven noch de bezittingen 
zijner onderdanen, noch het 
volken-regtj hij liet vier Portu-
geesche ambassadeurs onthoof
den , en behandelde de Hol
landers Biet beter, die zich van 
den handel dèr overige natiën 
wilden meester maken. Zij wer
den naar het eilandje Desima 
verbannen, met verbod om, op 
straffe des doods, in het kei» 
zerrijk te komen. De kerk van 
Japan, welke de woede zijns 
vaders noch van TAÏCOSAMA had- -
den kunnen verdelgen, werd ver
dronken in het bloed, eeneron
noemelijke menigte martelaren. 
Hij is-het die de verschrikke
lijke kuilstraf heeft uitgevonden, 
waarbij men alle bedenkelijke 
folteringen verduurt en toch niet 
anders dan ten gevolge van 
afmatting en uitputting sterft. 
Hij overleed in 1650 kinderloos, 
daar hij nooit had willen hu
wen , wijl hij zich- verbeeldde 
dat er geene vrouw op do we
reld was, waardig om zünc 

echtgenoote te worden; maar» 
in. schadeloosstelling had hij zich 
aan do schandelijkste en gedrog-
tebjkste uitspattingen overgege
ven. Reeds in het eerste jaar 
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zijner regering werd hij door 
mciaatschheid getroffen, en bleef 
in dezen afschuwelijken staat 
tot aan zijnen dood. Geen en
kele missionaris overleefde zijn 
hestuur, en het gebruik van 
het Jesumi, hetwelk bestaat in 
het kruisbeeld met de voeten 
te trappen, en. dat jaarlijks 

•plaats heeft op de plaatsen, 
•waar ' men vermoedt dat nog 
christenen zijn, geeft geeneaan
leiding om te gelooven, dat er 
zich tegenwoordig veel bevin
den , vooral als men de onmo
gelijkheid in aanmerking neemt, 
waarin de ijverige mannen zich 

'bevinden, om. in die landen 
doortedringen, ten einde hen te 
bemoedigen en, te onderwijzen. 
(Zie SIDOTTI en "ViEtiu — SE-
BASTIAAN —). Intusschen ver
zekerde de H. FRANCISCÜS XA-
VEIUCS , die deze natie in den 
grond kende, en die hierin 
welligt eenig profetisch licht 
bezat, dat er ten allen tijde 
christenen in Japan zouden 
zijn. » Zou dit land, zegt de 

• abbé BÉRAULT, met zoo veel 
zorg aangekweekt, zoo, vrucht
baar in verhevene deugden, be
sproeid met het zweet zoo veler 
apostelen, en het bloed zoo 
veler martelaren, met eenen 
eeuwigen vloek getroffen zijn ? 
Zou het bloed der martelaren, 
dat in alle andere gewesten', 
het vruchtbaarste zaad des chris-
tendöms is geweest, in Japan 
enkel gediend hebben om het
zelve onherroepelijk te verdelgen? 
Zouden wij kunnen vermoeden, 
dat, nadat deze bij hare geboorte 
reeds zoo schittöi'ende christen

heid , aan het hemelsch Jeru
zalem in minder dan honderd 
jaren, meer burgers heeft ge
geven, dan de meeste der overige 
kerken, gedurende eene lange 
reeks van eeuwen, het getal 
der uitverkorenen, voor haar 
even als elke andere geteld, toen 
reeds vol was? Dat God ver
hoede , dat wij grenzen aan zijno 
barmhartigheid zouden willen 
stellen, of dat wij de wegen 
zijner regtvaardigheid zouden 
beproeven te doorgronden!' O 
diepte der raadsbesluiten en der 
oordeelen des Allerhoogsten (O 
altüudo divitiarum sapientice. et 
scientice Bei — Rom. XI, 33), 
zullen wij uitroepen, bij h&t 
zien dat dé natie, in schijn'het 
meeste geschikt voor het rijk' 
Gods, weder in duisternissen 
is vervallen, die moeijelijker 
dan ooit te verdrijven zijn." 
Zonder in de geheimen des 
Eeuwigen te willen doordringen, 
kan men aannemen, dat God 
verstoord, wijl ondanks zulke 
groote voorbeelden van moed 
en deugd, en den rusteïoozen 
arbeid zoo veler heilige missi
onarissen, het gros der natie, 
voortging in zijno afgoderij, 
zijne wreedheid, zijnen beestach-
tigen -wellust en in allerlei gru
welen, haar heeft willen straffen, 
door de genade terugtenemen, 
waarvan zij geen gebruik maakte, 
en de onttrekking van hetzelfde 
licht, welks tegenwoordigheid 
haar verbitterde, haar tot eene 
bestraffing te doen dienen.,)) In
dien dit .niet'.bij de Romeinen 
is „geschied, zegt een geschied
schrijver, was zulks, wijl hun 
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rijk was zamengesteld uit alle 
natiën, die de geheele wereld 
beyatte, en wijl, het in de oog
merken en beloften van God 
lag, de christelijke godsdienst 
te vestigen en voortteplanten." 
Een fllozoof dezer eeuw heeft 
beweerd, dat, wijl de keizers 
'van Japan, op hunne eilanden 
de christelijke Kerk hebben uit
geroeid, de Romeinsche keizers, 
indien zij het nadrukkelijk ge
wild hadden, dezelve "van de 
geheele wereld zouden verdelgd 
hebben'. Om eene valsche rede
nering te maken, was het niet 
noodig zoo ver een voorbeeld 
te zoeken. De Kerk is achter
eenvolgend in verscheiden rijken 
van Europa, Azië en Afrika 
uitgeroeid; zonder dat degene 
die gelooven dat zij het werk 
van God is, en die zich op de 
goddelijke beloften verlaten» op 
het denkbeeld zijn gekomen, 
dat zij vernietigd kan wórden. 

* XTXANDER (WILLEM HOLTZ-
MANN , welken naam 'hy veran
derde in dien van), den 26 
December 1532, te Augsburg 
van zeer arme ouders geboren; 
had zijne opvoeding te danken 
aan de edelmoedigheid van eenen 
adellijke dier stad. Hij was 
intusschen genoodzaakt te wer
ken om te leven, zoo als hij 
zelf zulks in dit koppeldicht 
zegt: 

ï o , molo paupcrtna, pulchriaciuo graviaaima 

Oonotti mdignor non potuisso meo. 

Hij maakte zijne studiën te 
Tubingen en te Bazel, en werd 
weldra beroepen tot het beklee-
den van eenen leerstoel der Grièk-

sche taal te Heidelberg, open
staande door den dood van 
MÏCILLU&, maar- dien hij niet 
lang kon behouden. Door over
spannen arbeid ziek geworden,. 
overleed ,hij te Heidelberg, in 
1576. Men heeft van hem ver
talingen in het Latijn van Dio-
CASSIUS, van .MARCÜS-ABRELIDS 
en van PLUTARCHÜS. Ook heeft* 
hij in het Hoogduitsch vertaald 
het nieuwe testament, POLYBIUS 
en de 6 eerste boeken van den 
Mneis, De eerste president BE 
THOU zegt dat de werken van 
XYLANDER onnaauwkeurig zijnj 

.HUET doet "hem in zijne ver-., 
handeling. De ..claris interpr. 
2.e dl. blz. 7 1 , meer regt we
dervaren. 

XïPHILIN Of XïPHILINUS (Jo-
ANNES), van Trebisonde, werd 
in een klooster opgevoed. Zijne 
godsvrucht en kunde verwier
ven hem in 1064 het patriar
chaat van Konstantinopel. Hij 
overleed in 1075, en lieteenen 
neef na, die zijnen naam droeg. 
Het is van dezen laatste, dat 
wij eene verkorting hebben der 
Geschiedenis van DIO-CASSIOS in 
het Grieksch, Parijs, 1592, in 
fol., door den president Covsuf 
in het Fransch vertaald. Deze 

' verkorting begint met het 34." 
boek, en den tijd van POMÈPEJÜS. 
Dezelve is vrij wel vervaardigd* 
maar de stijl schiet in zuiver
heid en" sierlijkheid te 'kort. 
XYPHILIN, de oom, heeft slechts 
eene Leerrede nagelaten, in de 
Bibliotheek der kerkvaders. 

XYSTUS. — Zie SEXTUS. 
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* I AO, keizer van Sin», beklom, 
zegt men, den troon in het jaar 
2257 vóór J. C., en had CHUN 
tot opvolger. De Sinezen be
schouwen hem als hunnen stich
ter, en eenige hunner geletter
den bekennen, dat alles wat in 
de geschiedenis van Sina,- dien 
vorst voorafgaat, vol fabels of 
onzekere feiten is. Maar zulks 
is nog te veel gezegd, want in 
de geschiedenis is niets zeker, 
dan heigene ons door geschriften 
of gedenkstukken wordt overge-
bragt, en de Sinesche geschriften 
en gedenkstukken gaan op zijn 

\ hoogst niet verder dan tot het 
jaar 800, of zelfs slechts tot 
het jaar 434, vóór J. C. (zie 
CONFDCIÜS , .FOHI, HALÜE, MAIL-
•XA). Het schijnt voor het ove
rige, dat Sina', of ten minste 
verscheiden van deszelfs gewes
ten, vóór dezen vorst niet be
woonbaar waren, wegens de 
wateren, die na den zondvloed, 
langen .tijd in de dalen waren 
blijven staan. . MONG-TSEE, een 
beruchte Sinesche wijsgeer, die 
na CONFÜOIÜS den eersten rang 
bekleedt, zegt dat onder YAO , 
hei rijk nog niet gevormd was, 

*}' dat de wateren van den zond-
' vloedf allerwege stilstaande, de 

Y A 1 ' MS 

Y. 

oppervlakte des iands bedekten 
enz. Hij beschrijft vervolgens 
de zorg door YAO aangewend, 
om het afloopen der wateren te 
bevorderen, en voegt er bij : 
Na dit groote werk, kon geheel 
Sina bebouwd worden en zijne in
woners voeden. Ziedaar de zond
vloed van MOZES duidelijk uit
gedrukt, en de stichting van 
het Sinesche rijk later dan deze 
groote gebeurtenis. Wat moet 
men na dit alles denken van 
de ongeloofelijke vermetelheid, 
waarmede onze filozofen, zonder 
bewijs en zonder gezag, ons 
verzekeren, dat het Sinesche 
rijk, lang vóór den zondvloed 
van MOZES gevormd, sedert het 
tijdstip ,van deszelfs opkomst 
steeds onafgebroken bestaan 
heeft? 

* YART (ANTONIÜS), te Mom-
nen, in 1710 geboren, overleed 
in 1791, .hij was pastoor van 
Saussay, in Vexin, en hadeeni
gen tijd de bedieningen van ko
ninklijk censor waargenomen. 
Hij was een der stichters der 
akademie van Rouanen (1744), 
Men heeft van hem.- Idéé etc-
(Denkbeeld der EngelschoJkw}-
kmst), 1749-1756, 8 *»» m 

4 
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12.mo j dit is eene verzameling 
van vertalingen in proza, van 
verschillende Engelsche dicht-
stukken, voorafgegaan van let
terkundige verhandelingen, over 
eiken schrijver, en vergezeld 
met aanteekeningen. Hij schreef 
ook verscheiden losse stukjes, 
-waarvan men de lijst vindt in 
het Précis destravaunedeVAca--
démie de Rouen, t. 5. Eenïge 
levensbeschrijvers houden hem 
voor den schrijver der Mémoires 
etc. {Kerkelijke en staatkundige 
verhandelingen, betrekkelijk de 
verplaatsing der feesten op de 
zondagen, in het belang des 
•volks), Philadelphia — Roua-
«e», ~ 1765, in 12."* 

YEPES (pater DIEGO DE), een 
Spaansche schrijver en" religieus, 
biechtvader van PHILIPPÜS I I , 
en bisschop van Tarrasona, werd 
te Yepes, bij Toledo, in 1529 
geboren; reeds zeer vroeg be'< 
gaf hij zich in de orde vanden 
H. HIEKONYMUS, volbragt zijne 
studiën te Siguensa, en werd 
tot prior zijner orde benoemd 
te Jean, Zamora, Toledo en 
Grenada. De roem zijner kunde 
kwam.ter kennis van PHILIPPÜS 
I I , die hem tot prior 'van het 
Eskuriaal en tot zijnen biecht
vader be.noemde. PHILIPPÜS III 
beloonde hem op eene nog meer 
waardige wijze, door hem tot 
bisschop van Tarrasona te ver-* 
heffen, alwaar hij den 20 Mei 
1013 overleed. Hij is de schrij
ver der volgende werken: 1.°. 
Bijzondere geschiedenis-der ver-
volging in Engeland, sedert het 
jaar 1570, Madrid, 1579; — 
2.° Gedenkschriften betrekkelijk 

den dood van PHILLIPPÜS II,op 
last van zijnen zoon PHILIPPÜS 
III geschreven 5 —• 3.° Leven 
van de H. THERESIA van JESÜS, 
Madrid, 1587, 2 dl-vin *-t0 

enz. 

* YEPEZ (dom. ANTONIO DE) , 
een Spaansche benediktijner, ge
neraal der congregatie van Val-
ladolid, bloeide op het ^ einde 
der 10." en in het begin der 

j 17.8 e e u w . Tot het bestuur van 
verscheiden kloosters zijner con
gregatie, in hoedanigheid van 
herroepelijk abt (de abten worr 
den in de religieuze congregatiën 
van Spanje slechts voor drie ja
ren aangesteld) verkozen, had 
hij daarbij eene groote onder
vinding van zaken aan den dag 
gelegd. Dom MABILLON. legt ge
tuigenis af van zijne geleerdheid. 
Aan zoo vele verdienste had hij 
het te danken, dat hij tot de 
waardigheid van generaal zijner 
congregatie werd beroepen. Men 
heeft van hem: 1.° Kronijken 
der orde van den H. BENEDIC-
TOS, die tot de 12.e eeuw loe
pen, 7 dl.n in fol.j dezelve zijn 
in het Spaansch geschreven. De 
beide eerste deelenverscheneh te 
Grache, in 1609, het 3.<= te Pam-
peluna-, in 1610, het 4.e te Val-
ladolid, in 1613, het 5.* en 6." 
in 1615. Het laatste deel werd 
eerst ha den dood des schrij
vers gedrukt. Dit werk werd 
in het Latijn vertaald, doovdom 
THOMAS WEISS , een Duitsclien 
benediktijner, 2 dl.», infol» 
Keulen, 1653 en 1663 (zie 
WEISS). Dom MATTHGUS OLIVIER, 
der congregatie van Valladolid, 
en dom FRANGISCUS VALDGRAVE, 
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een Engelscue benediktijner, on
dernamen eene'Fransche verta
ling deszelven , welke zij niet 
ten einde bragten, maar welke 
in het licht verscheen door de 
zorg van dom MARTINUS RHISTE-
iois> overste der congregatie 
van Fannes, 7 dl." in'fol.; dom 

-GABRiëL BOCELIN heeft er eene 
verkorte uitgave van geleverd; 
— 2.° Verslag eèner letterkun
dige reis; — 3.° Naamlijst der-
genen, welke ten vöordeele der 
onbevlekte ontvangenis geschre
ven hebben. Hij overleed in 1621. 

* YEREGUI (JOZEF DE), een 
geleerde Spaansche geestelijke, 
te Vergara, prov. Guipuscoa, 
in 1734 geboren, volbragt met 
roem zijne studiën.' Hij kwam 
te Parijs de natuur- en wis
kunde leeren; maar tegelijkertijd 
verbond hij zich met de filozo-

•fen, en in Spanje teruggekeerd, 
hield hij zijne nieuwe gevoelens 
niet verborgen. Om echter aan 
zyne familie te gehoorzamen,. 
trad hij in de priesterschap. 
Na onderwijzer van verscheiden 
adellijke kinderen te zijn ge
weest, belastte hem het gouver
nement met de zamenstelling 
van eenen catechismus, die 
voor geheel Spanje kon dienen. 
Om er zich mede te kunnen 
bezighouden, begafYREGUIzich 
naar Cadahalso, bij Madrid. In 
1785, kwam hij in de hoofd
stad terug, alwaar hij zich voor
stelde om aan de Spaansche kerk 
dezelfde vrijheden te verschaffen ,'• 
welke de Gallikaansehe kerk ge
noot: hij openbaarde zijn nieuw 
gevoelen met zoo weinig omzig-

tigbeid, dat het heilig officie, 
hem in 1792- voor zijne rogt-
bahk daagde, en' honderd en 
een grieven tegen hem voor
droeg. YREGOI had eenen ver
mogenden beschermer in den 
prins des Vredes, en niet alleen 
werd hij vrijgesproken terugge
zonden, maar verkreeg zelfs 
den post van raadsheer in de
zelfde regtbank, welke hem in 
staat van beschuldiging had ge
steld. Middelerwijl verscheen 
de Brief tegen de inquisitie van 
den beruchten abbé GRISGOIRE. 
Yerscheiden leden dier regtbank, 
zoo als RIESCO, BLANCO enVii.-
I,ANUEVA , onder den naam van 
ASTENGO verborgen, beantwoord
den denzelven. Om in eenen 
omgekeerden geest van zijne 
ambtgenooten tewerk te gaan, 
nam YREGÜI alsnu de pen op, 
schreef eene Verdediging van 
het werk van GRÉGOIRE , die 
hij naar Frankrijk zond, om 
er gedrukt te worden. Hij werd 
evenwel genoodzaakt het schier-
eiland te verlaten, en nam de 
wijk naar Bagnères, alwaar hij 
zijne Idea of Proeve eener na-

' tionale Catechismus, liet druk
ken, 1803, in 8.v°j welke zijn' 
roem niet zal vestigen, noch 
als schrijver, noch als bekwaam 
geestelijke. Hij overleed aldaar 
in 1805. 

* YORK (HENDRIK BENEMCTUS 
MARIA CXEMENS , kardinaal, her
tog van), te Rome, den 26 
Maart 1725 geboren, was de 
zoon van'JACOBUS STDART , be
kend onder den naam van JA-

[I COBÜS III , en meer nog onder 
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dien van Pretendent, en de 
laatste spruit der doorluchtige 
en ongelukkige familie van STU-

' ART , die de wijk naar Rome 
had genomen, alwaar zij door 
CLEMENS XI , op eene edelmoe
dige wijze werd ontvangen, daar 
deze Paus haar een paleis en. 
iriliomsten naar haren hoogen 
rang geëvenredigd aanwees. HEN
DRIKBÈNEDICTÜS ontving bij zijne 
geboorte den titel van hertog 
van York. BÈNEDICTÜSXIII, die 
toenmaals den pauselijken Stoel 
bekleedde, wilde zelf hem doo-
pen, volbragt deze'plegtigheid 
in het paleis des vaders van 
den jonggeborene, en gaf zijnen 
naam aan den jongen prins. 
Men gaf hem in het ouderlijke 
huis eene opvoeding overeen
komstig zijne geboorte. Niets 
werd verzuimd voor de ontwik
keling van zijnen geest; maar 
nog meer was men er op be
dacht, om hem het hart te 
•vormen en godsdienstige gevoe
lens inteprenten. Toen .hunne 
jaren zulks gedoogden, ontvin
gen zijn oudere broeder EDOARD 
en hi j , het H. Sacrament des 
Vormsels uit de handen van 
CLEMENS' XII. Alle hoop was 
in Groot-Brittannië voor de STÜ-
ARTS nog niet verloren; zij had
den nog talrijke aanhangers, 
vooral in Schotland, alwaar zij 
zoo lang geregeerd hadden. In 
1745, stak prins EDDAR» naar 
dat land over, om erderegten 
van zijn vader te doen gelden, 
en gaf bewonderenswaardige be
wijzen van moed (zie EDUARÖ —-
ICAUEL —). Fa den slag van Cul-
lodcn, den 27 April 1746, door 
hem verloren, gelukte het ech

ter te naauwernood aan EDUARB, 
naar Frankrijk te ontsnappen. 
Door deze treurige uitkomst., 
meer dan ooit van de wissel.. 
valligheid van dit ondermaan-
sche en van- de nietigheid der 
grootheden overtuigd, besloot 
de jonge hertog van York, het 
ontwerp ten uitvoer te brengen, 
hetwelk hij reeds sedert lang 
gevormd had, namelijk, om 
zich aan den geestelijken staat 
toetewijden. Na daartoe de toe
stemming van den koning, zijnen 
vader, te hebben bekomen, gaf 
BÈNEDICTÜS XIV hem de geeste
lijke kruinschering, én verhief 
hem den 3 Mij 1747, tot 
kardinaal, onder den titel van 
Sta. Maria-in porticu. Hij dien-
de hem vervolgens de mindere 
en priester-wijdingen toe, ver
hief hem tot aartspriester der 
St. Pieterskerk, eri tot prefect 
van de fabryk derzelve. Kar
dinaal-priester geworden zijnde, 
koos hij tot zijnen titel eerst 
de Hoofdkerk der XII Apostelen, 
daarna dien van Sla. Maria 
Trast&vere. Gedenkteekens zij
ner weldadigheid kenmerkten 
zijne godsvrucht in beide ker-
ken. Na den dood van BÈNEDIC
TÜS, XIV, benoemde'CLEMENS 
XIII, den kardinaal YORK tot 
aartsbisschop .van Corinthe, en 
wijdde hem als zoodanig in le" 
genwoordigheid aller kardinalen. 
Nadat de kardinaal PADMJCCI. 
in 1760, naar het bisdom Pf® 
was verplaatst,' volgde de kar-, 
dinaal YORK hem in dat van 
Frascaii op. Ofschoon z\lne 

posten hem het regt ga.ven, 
om zijn verblyf in Rome te ves
tigen, besloot hij-echter' om 
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j van dien öogenhlik af het groot-
^ ste gedeelte des jaars in zijne 
* bisschoppelijke stad dooütebren-
I gen. Hij vervulde aldaar met de 

voorbeeidigste naauw-gez'etheid, 
; de pligten,' hem door zijnen 

titel van aartsbisschop opgelegd. 
Dikwerf bezocht hij de paro-
chiën van zijnen diocees. Hij 

t handhaafde de tucht onder zijne 
A geestelijkheid, onderwees en deed 
f zijne kudde onderwijzen, bragt 

hulp en troost aan de zieken, 
ondersteunde-de armeii, bevre
digde de geschillen, en verzuimde 
niets van hetgene wat de her-' 
derlijke verpligtingen uitmaakt. 

i . In 1783 beriep hij eene synode, 
•waarvan de handelingen zijn ge
drukt onder dezen titel: Consü-
tutiones synodales ecclesia Tus-

. culanm, etc, Rome, 1764, een 
zwaar deel in 4. t0, waarin met 

I duidelijkheid en orde, al de stof-
! fen behandeld worden, die het 

onderwerp der synode waren, te 
: weten: het geloof, de tucht en 
1 de bedieningen der Sacramenten. 
f • Men heeft er een tweede,deel 

bijgevoegd , getiteld: Appendix 
ad, Tusculanam synodum a cel-

. situdine regio, eminentissima 
Henrici, Tusculani episcopi etc. 

; 1704, zwaar in 4.'% bevat-
f tende herderlijke brieven van 

den kardinaal, reglementen be
trekkelijk de tucht, godvruch
tige onderrigtingen, bullen en 
breven van verschillende Paus-
sen. Hij voerde voor het overige 
te Frascati eenen staat aan zijne 
doorluchtige geboorte geë.venre-
digd. Terwijl zijn huis dat van 

$ een' stichtelijken bisschop was, 
was het tevens dat van een' 
grooten prins. Hij voerde den 

titel van koninklijke hoogheid. 
Nadat zijn broeder, prins KM 
KEI. — EDÜARD — , den 31 Ja-
nuarij 1788 overleden was, zon-, 
der uit zijn huwelijk met de 
prinses LOUISE MAXIMILIANA VON 
STOLBERG GEUDERN, kinderen 
natelaten, was de kardinaal VAN 
JOKS. de eenige erfgenaam der 
titels en regten van zijn huis. 
Toen in 1798, Pius VI uit 
Rome werd opgeligt, zag zich hij 
even als alle andere kardinalen, 
verpligt, die stad te verlaten.. 
Hij begaf zich aan boord van 
een Portugeesch schip, landde 
te Corfu, van waar hij zich 
naar Triest begaf. In 1799, 
was hij te Venetië, bij het 
conclave tegenwoordig, en kwam 
te Rome terug, toen- Pms VII 
er zijne- intrede -deed. Door 
den oorlog van alles, ook van 
zijne rijke dotatiën hem door 
Frankrijk gedaan, beroofd, liet 
de koning van Engeland, tijdens 
het verblijf des kardinaals te 
Yenetië, hem door zijnen gezant 
aldaar met alle mogelijke kiesch-
heid, eene jaarwedde van vier 
duizend ponden sterlings aan
bieden, welke hij tot aan zijnen 
dood behield. In 1807, door 
eenè rotkoorts aangetast, ontving 
hij de laatste H. Sacramenten, 
en overleed te Frascati, den 
13 Julij 4 8 0 7 , algemeen be
treurd door al de inwoners; 
hij was bij zijn overlijden deken 
van het heilige collegie, vice-
kanselier der Roomsche Kerk', 
en was bisschop van jOstia en 

' Felletr/i geworden. Zijn lyk 
werd naar Rome vervoerd, en 
met veel luister in den graf
kelder bijgezet, waarin de over-
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blijfselen van zijnen vader, 
JACOBÜS III, rustten. De prins-
regent j liet te zijner eer in 
1816, een gedenkteeken oprig-
ten. 

YODKG (EDUARD), een Engel-
sche dichter in 1684, t&üpham 
in ' ïïampshire geboren, alwaar 
zijn vader predikant was. Na 
de regtsgeleerdheid te hebben 

' beoefend, voor welke wetenschap 
hij weinig smaak gevoelde, legde 
hij zich op de godgeleerdheid en 
zedekunde toe, waarin hij beter 
slaagde. Hij omhelsde alzoo den 
geestelijken stand, werd in 1728 
Jiapellaan des konings, en later 
predikant van Welwyn> in Eer-
fordshire. Zijn leven was zeer 
woelig en vrij treurig. In 1731, 
trad hij in den echt met de doch
ter van den graaf1 van LICHTFIELD, 
weduwe van den overste LEE. 
Deze bragt hem een' zoon 'en 
eene dochter uit een eerste hu
welijk aan, die beide, met hunne 
moeder in 1741 overleden. Een 
cenige zoon troostte TODNG over 
deze verliezen; maar hij onttrok 
hem niet aan die diepe droef
heid, welke de dood zijner oud
ste dochter hem had veroorzaakt, 
op den oogenblik dat zij op het 
punt stond, van zich in het hu
welijk te begeven. Het zijn de 
aandoeningen dier droefheid aan 
welke wij zijn schoon dichtstuk 
der Nachtgedachten te danken 
hebben, [waarvan er twee uit
muntende Nederduilsche verta
lingen bestaan, de eene in proza 
van J. LUBLINK den Jonge (zie 
dat art.) en do andere in dicht
maat van ADR. CORN. SCHENCK, 3 
dl." post. form., 2." uitg.-, 'sllage, 

1829]. Dit werk is het oorspron
kelijkste van al degene, welke 
uit zijne pen zijn gevloeid. Men 
kan het sombere het verschrik
kelijke van een gedeelte zijner 
tafereelen, de stoutheid van zijn 
penseel, de snelle gang zijner 
denkbeelden, en vooral de on-
wederstaanbare kracht der rede 
niet genoeg bewonderen, met 
welke hij de groote en troost
volle waarheid van de onsterfe
lijkheid der ziel aantoont, en 
uit het diepste der graven dat 
zuivere en heldere licht put, het-
welk den kleinmoedigen mensch 
hoop en leven teruggeeft. Te 
vergeefs hebben de abbé REMI 
en de heer CLÉMENT, eene koude 
critiek 'tegen dit teregt bewon
derde werk opgeworpen. Men 
moet "echTer bekennen dat het 
valsch-schoongeestige, het reus
achtige, het triviale soms de 
schoonheden bederven, welke du 
verheven genie in zijne Nachtge
dachten heeft uitgestrooid. Men 
heeft aan het hoofd der Fran-
sche vertaling van den heer 
TouKNEim, eenBerigt geplaatst, 
inhoudende » dat TODNG de 
gevolgtrekkingen van de onster
felijkheid der ziel te ver drijft; 
en dat als de ziel sterfelijk ware, 
er evenwel nog pligten zouden 
te vervullen zijn." ' Maar de bo-
rigtgever bedriegt zich zeer._ Het 
leerstuk der onsterfelijkheid is 
innig verbonden met dat van 
het beslaan van God, dat is van 
den grooten Wetgever, zonder 
wien er noch wet, noch pligt 
bestaat (zie EPICURUS). Blen heeft 
van hem nog andere dichterlijke 
voortbrengselen; zoo als drip 
treurspelen) Busiris, .de Wraak 
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èn dö Broeders (DEMËTMÜS en 
PEKSEUS), eene verhandeling over 
de oorspronkelijke samenstelling, 
zedelijke gedichten, [zoo als bijv, 
drie gezangen op den Jongsten 
dag, de kracht van de Godsdienst 
en de Onderwerping, welk laatste 
dichtstuk hij in zijnen grijzen 
ouderdom vervaardigde]; voorts 
7 Hekeldichten, die hij onder 
den titel van Roemzucht tot een 
geheel vereenigde, enz. De schrij
ver der Nachtgedachten overleed 
in de maand April 1765, in de 
pastorie van Welwyn, en liet den 
roem na van een' man van genie, 
die echter ontbloot was van die 
vastheid van beginselen, die de 
sterke en zich gelijkblijvende zie
len vormt. In zijne lijkzangen; 
schijnt hij zich enkel met de 
eeuwigheid bezig te houden; in 
zijn leven ziet men eenen man, 
die geene maat kent in de lof
spraken , waarmede hij de groo-
len vleit. Zijn haat en zijne 
vooringenomenheid of voorliefde 
waren zonder bepaalden beweeg
grond. Men weet met welke laf
hartigheid hij aan VOWAIRE lof 
toezwaaide; en het is dezelfde 
man dien hij eens met het bij-
tendst puntdicht vergastte. Ge
belgd hem het talent van Mm-
TON te hooren verkleinen, en 
schertsen met den duivel, den 
dood en de zonde, in het 'verlo
ren Paradijs in werking gesteld, 

. zond TOUKG hem oogenblikkelijk 
twee Engelsche dichtregels toe, 
waarvan de zin is: Gij zijt zoo 

'jeestig, zoo mager en zoo leelijk, 
dat men in u veréenigd vindt 
den duivel, den dood en de sonde. 
VOLTAIRE door dit nadrukkelijke 
verwijf, van zijn stuk gebragt, 

had den moed niet een enkel 
wederwoord uiltestamelen. 

* YOÜNG (ARTHÜB), een be
roemde Engelsche akkerbouw-
kundige, den 7 September 1741, 
te Bradfield-Hall, een in Devon-
shire gelegen domein, dat zijne 

. familie sedert omtrent twee eeu
wen bezat, geboren; ondernam 
in de eerste plaats om dit eigen
dom , dat hij van zijne familie 
in pacht nam, vruchtbaar en 
winstgevend, te maken; maar 
kostbare proefnemingen hielpen 
hem te gronde, en noodzaakten 
hem den huurcedel te vernieti
gen. Hij maakte proefnemingen 
op andere landhoeven, doch met 
even weinig gevolg; toen einde
lijk de dood zijner moeder hem 
in het bezit van Bradfield-Hall, 
en van eene matige fortuin,had 
gesteld, bragt hij in de jaren 
1777, 1778 en 1779, het ont
werp ten uitvoer dat hij sedert 
lang gevormd had, namelijk om 
te reizen, ten einde den staat 
van landbouw in Engeland en 
Ierland te onderzoeken. Bij zijne 
terugkomst" gaf hij het resultaat 

; dier reizen in het licht, en de 
bijval deszelven was zoo groot, 
dat dezelve de beoefening der 
landhuishoudkunde in zwang 
bragt. Om dezelve al meer en 
meer aantemoedigen, begon hij 
in 1784 de Landbouwkundige 
Jaarboeken, een tijdschrift dat 
maandelijks in liet licht ver
scheen. De schrijver onderzoekt 
in hetzelve de verschillende wij
zen in den landbouw aangewend, 
heldert de praktijk op door de 
theorie, ontwikkelt de waarne
mingen van kundige landbou-
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wers, en behandelt al de onder
werpen, die eene onmiddellijke 
betrekking met de algemeeno 
welvaart hebben. In 1787 ea 
1789, kwam hij in Frankrijk 
en gaf kort daarna in het licht 
zijne Reis in dat gewest, waarin 
men nuttige en belangrijke bij
zonderheden, betrekkelijk den 
toestand van den landbouw aan
treft. AKTHÜR. YQUEG juichte 
eerst de beginselen der Fransche 
omwenteling toé, doch schreef 
later tegen dezelve. Het meest 
bekende zijner werken over dat 
onderwerp is het Voorbeeld van 
Frankrijk is eene waarschuwing 
voor Groot-Brittannië. Hij be* 
weert er in dat, al bestaat er 
ook eene privaat-regtvaardigheid, 
men geene openbare ƒ egtvaardig^ 
heid in de staatkunde kan aan
nemen; hij ontkent het regt en 
de noodzakelijkheid eener par
lementaire hervorming, welke 
hij vroeger had uitgelokt, en 
raad der regering'aan, om er 
zich door eene blijvende krijgs-
magt tegen te verzetten. Hij is 
den 20 Februarïj 1820 overle
den, en heeft een aantal werken 
nagelaten, die van zijne diepe 
kunde en uitgebreide geleerdheid 
getuigen. Hij heeft medegewerkt 
tot het ontstaan in Engeland van 
een aantal genootschappen, die 
zich met de verbetering van het 
vee-ras bezig houden. Zelfs zijne 
vijanden bekennen, dat de vor
deringen, welke de akkerbouw 
in deze laatste tyden in Enge' 
land gemaakt heeft, het werk 
van zijne geestdrift en van zij
nen ijver zijn. Men heelt van 
hem: 1.° Verhandeling over de 
proefondervindelijke landbouw- | 

kundot, bevattende 2000 proef
nemingen , Londen, 1770,2 dl.n 
in 4. t0) — 2.° Gids voor den, 
hoefpachter, Londen, 1770, 2 
dl.n in 8.y°; — 3.° Brieven van 
eenen pachter aan het Engelsche 
volk, 1771, 2 dl.", in8.*°j — 
4.° Zesmaandsche reis door het 
Noorden van Engeland-, 1770, 
4 dl.11, in 8.v°; — 5.° Zes
maandsche reis door het Oosten 
van Engeland, 1771, 4 dl" , 
in 8.T0; — 6.° Zesweeksche reis 
door het Zuiden en Westen van 
Engeland en het land van Wal
lis, 1772, in 8.vo5. — 7.0 
Proeven over de landhuishoud-
kunde, 2.<= uitgave, 1773 3 — 
8.° Staatkundige rekenkunde of 
Beschouioingen van den tegen-
woordigen staat van Groot-BrU-
tannië, ,en van deszelfs staat
kundige beginselen ten opzigte 
van den landbouw, 1774, in 
4.t° Dit werk is in het Fransch 
vertaald;— 9.° Reis door Ier
land, of Tafereel van den land
bouw , de fabrijken en den han
del van dat eiland, 17S2, 2 
dl.n in 8.™: dit geschrift vond 
den grootsten bijval in Enge
land , en is in hèt Fransch ver-

vtaald door BÏIIXON, Parijs, 1800, 
2 dl», in 8.vo; — lO.o Land
bouwkundige Jaarboeken, Lon
den, 1784—1800, 32 dl», ia 
8.T0; i—ll.o Reis door Frank
rijk gedurende de jaren 1787, 
1788 en 1789, Londen, 1792, 
gr. in 4. t 0 , en Dublin, 1793, 
2 dl.", in 8.™ Dezelve is in het 
Fransch vertaald door Souiis, 
met aanteekeningen van CASAUX» 
2.e uitgave, Parijs, 1794> 3 

dl.n, in 8.™; — 12.° Reis door 
.Italië., 1794, in 4 > ; mede door 
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Souiis in het Fransch vertaald, 
Parijs, 1796, in 8.v°; — 13,° 

• Almanak voor den landbouwer; 
— 14,o Waarnemingen omtrent 

" de heigronden van Engeland; 
— 15.o Nasporingen omtrent de 
middelen om eenig nut van de 
heidegronden van Engeland te 
trekken; — 16.° Onderzoek van 
den staat des landbouws in de 
graafschappen Suffolck en Lin
coln. Al zijne geschriften wor-

. den in Engeland grootelijks op 
prijs gesteld, doch hebben in 
Frankrijk in het algemeen wei
nig bijval gevonden. 

f YPEÏ (Nicor,AAS) , een'be
roemde wis- en krijgsbouwkun-
dige der 18.e eeuw, in 1714, 
te B er gum, in Vriesland,, ge
boren , begaf zich in den ou
derdom van 18 jaren naar de 
hoogeschool, van Franeker, oe
fende zich aldaar gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren voorna
melijk in de wis- en natuur
kunde. In 1738 ging hij naar 
Leyden, alwaar hij "gedurende 
2 jaren, de lessen van den 
beroemden' 's GRAVESANDE bij
woonde, en vervolgens naar 
Parijs, öm door den- omgang 
en het onderwijs van MAÜPER* 

• TUIS , LE MoNNiER, CASSINI en* 
BELIDOR den schat zijner kun
digheden nog meer te verrijken. 
In 1743, werd YPEY , tot lec
tor, en in 1745 tot buitenge
woon hoogleeraar in de wis
kunde aan de hoogeschool van 
Franeker bevorderd, en in 1747, 
bekwam hij den rang van ge-
woon hoogleeraar in dat vak 
baarbij in 1754, nog de krrjgs-
bouwkunde gevoegd werd. Een 
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bewijs zijner uitmuntende leer
wijze, bestaat nog in zijn Grond
beginselen der kegelsneden, door 
zijn' leerling PIBO STEENSTRA, 
tb Amsterdam in 1769 in het 
licht gegeven. De staten van 
friesland maakten ook gebruik 
van zijne talenten, en droe
gen hem in 1748, 1749, en 
1750, de ohtwerping hunner ver
langde plannen van qüotisatie, 
en vervolgens van een meer vast 
stelsel der gemeene middelen 
in Vriesland op. Hij leverde 
later eene proeve ,zijner denk
wijze over dat onderwerp in 
eene Oratio. de ordinariorum 
tribulorum natura optimoque ea 
esoigendi modo, Franeker, 1765, 
in 4.*° In 1758, tot lid der 
Hbllandsche maatschappij van 
wetenschappen te Haarlem ver
kozen, zond hij verscheiden ver
handelingen aan dezelve, meest 
den vestingbouw betreffende, die 
in de verhandelingen van dat 
genootschap zijn opgenomen, te 
weten: 1.° Over de profilen der 
vestingen, 1758,4l° dl.j — 2." 
Oplossing van drie vraagshtk-

Jcèn in de vesling-bouwkunde, 
1760, 5.o. dl. j — 3.o Over de 
profilen' der muren, 1761, 6.0 
dl. , 2 . ° stk.; — 4.° Over den 
onregelmatigen vesting-bomt) , 
1765, 8.e dl. l.o stk.-, — S.o 
Over eenige sterrekundige stoffen, 
1765, zelfde dl,; — 6.0 Over 
de retranchementen, 1768,10. e 
dj. 2.o stk.; — 7.9 Over de 
voor- en nadeèlen die men ver
krijgt , door een werk op verschil
lende wijzen te maken, 1770, 
12.o dl. ;• — 8.0 Over de ffewel-

( ven, 1774,- 15.o dl. De kry'gs-
I bouwkunde bleef steeds de ge-
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liefkoosde wetenschap van YPEY; 
!de laatste redevoering, welke 
.hij den 11 Junij 1784 uitsprak, 
toen hij voor de vierde maal 
de waardigheid van rector magni
ficus nederlegde, was nog aan 
'deze wetenschap gewijd, en is 
in het licht gegeven, onder 
den titel van: Wie. YPEY Sermo 
academicus de munimentorum 
ntilitate, acpraecipuis rfltionibus, 
([Uarepleraqueoperaobsessa brevi 
expugnantur, nee non de lo-
cis, in, quibus condenda funt, 
ut niagnifica defensione diupro-
pugnari possint, Franeker, 1784, 
in 8.T0 YPEY overleed algemeen 
betreurd, don 14 Junij. 1785. 

f YPEY (ADOLPHUS), de zoon 
van den voorgaande en een be
roemd genees-, wis- en natuur
kundige," werd te Franeker, 
den, ,14 Junij 1749 geboren. 

,Hij begon zijne akademische stu
diën reeds in het najaar 1762$ 
werd de leerling van SCHRADER 
in het vak der geschiedenis en 
Romeinsche letterkunde, van 
"VALCKEN/UR in de Grieksche 
taal, terwijl zijn vader hem de 
wiskunde ondewees, en hij on
der A. BRUGMANS de wijsbegeerte 
en natuurkunde beoefende: Zijne 
vorderingen waren zoo'snel, dat 
hij na afgelegd examen, reeds 
den 26 Mei 1766, den graad 
•van candidaat in de wijsbegeerte 
verkreeg, en den 9 April 1767, 
nog geen 18 jaren oud zijnde 
ïia eene openlijke verdediging 
zijner dissertalio inaug. deigne, 
den rang van doctor in de 
wijsbegeerte verwierf, terwijl 
hij den 14 December 1769, 
na de verdediging zijner disser-

tatio inaug. de putredihe, tot • 
doctor in geneeskunde werd be
vorderd.. Zijne geboorteplaats 
werd als nu het tooneel zijner 
geneeskundige praktijk, en hij 
oogstte . daarbij zoo veel roem 
in, dat de curatoren der Vrie-
sche hoogeschoól hem in 1772, 
tot Lector Botanices benoem
den , waarbij nog in 1776, de 
titel van Lector medicin® lega-
lis,''m ja 1779, die van lector 
anatomiae, gepaard met aan
zienlijke bezoldigingen, gevoegd 
werd. Ofschoon door een en 
ander in een' werkzamen kring 
geplaatst, werkte hij toch nog 
door zijne pen mede ter bevor
dering van nuttige kennis. Hij 
zond aan de Hoüandsche maat
schappij van wetenschappen eene 
Verhandeling over de opslur
pende tepels der plantgewassen, 
in het 14.<= dl. harer werken 
uitgegeven, en na den 22 Mei 
1775 lid dier maatschappij te 
zijn geworden, zond hij bij haar 
in : Waarnemingen over eenige 
stoffen, die de verrotting bevor
deren of tegengaan, te vinden 
in het 16.e dl.2.* stk., 1776, en 
later: Aanmerkingen over de 
ademhaling in het algemeen en 
dezeher verband met het leven, 
1782, in het 20.° dl. 2.e stk. te vin
den. Voorts leverde hij verschei
den bijdragen, voor verschillende 
tijdschriften ,• ook beproefde hij 
nu en dan de beantwoording 
van prijsvragen, zoo werden 
van hem bekroond, bij het ge
nootschap : Servandis Civibus, 
een antwoord over het uitwen
dig gebruik en misbruik der 
Spaansclie vliegen, bijzonder «'» 
vlek- of rotkoortsen; een ander 
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over de bekwaamste en veiligste 
middelen, om de'kwijling in 
kwaadaardige vloeijende pohjes 
te regelen, en een derde over 
het eigenaardig en overanderlijk 
onderscheid der zuren uit het 
rijk der delfstoffen en uit het 
groeijend rijk, en den invloed 
daarvan in de geneeskunst, 1781. 
Ook, het Rotterdamsch genoot
schap bekroonde twee zijner 
antwoorden; terwijl zijn ant
woord op de belangrijke vraag, 
in 1778, door de Hollandsche 
maatschappij der wetenschap
pen reeds ten tweedenmale uit
geschreven, over den juisten tijd 
en geboorte der Tcxelsche zee
gaten , deneher voornaamste 
veranderingen, en den invloed 

• daarvan op de Zuiderzee en 
het IJ, en op de Zeeweringen 
der provinciën, aan die wateren 
palende, in 1781, den gouden 
eerprijs werd waardig gekeurd, 
en in 1784, in het 21.« dl, 
der werken van de maatschappij 
werd gedrukt. Bij den dood 
zijns vaders, 1785, werd YPEX 
in deszelfs plaats benoemd tot 
gewoon hoogleeraar in de wis- en 
krijgsbouwkunde, en tevens met 
den titel vereerd van medicince 
et anatomice professor, waarbij in 
1787, nog die van professor che-
mke gevoegd werd; genoemde be
trekkingen werden alle met ijver, 
en lof door hem vervuld. Gedu
rende tien jaren wijdde TPEX zijn' 
t p en zijne krachten aan het 
nut der hoogeschool en het heil 
zijner lijdende stadgenooten toe, 
tot dat de gevolgen der staats-
schokken van 1795, hem, als 
het huis van Oranje ie zeer 

XXV DEEL. 

toegedaan, van zijn hoogleer*-
aarambt ontzetten. Hij begaf 
zich als nu naar Amsterdam, 
alwaar hij ambteloos de genees
kunde uitoefende en door zijne 
pen trachtte nuttig te zijn. Hier 
schreef hij zijne Jnlroductio 
in materiam medieam, Lenden, 
1799, in S.voj gaf hij in 1803 
He afbeeldingen der artsenijge
wassen in het licht, en begon 
hij zijn Systematisch Handboek 
der beschomvende en Werkdadig e 
scheikunde, dat sedert 1804, 
tot 8 zware boekdeelen is uit
gedijd. In 1805, werd hij als 
medicina}, imprimis pathologim 'et 
praxeos professor ,• hij de aka-
demie van Franeker hersteld. 
Smartelijk vielhethem in 1811, 
na de inlijving van Holland bij 
Frankrijk, de vernietiging dier 
hoogeschool te moeten beleven. 
In 1812, werd hij bij de nieuw 
georganiseerde akademie te Ley-
den, tot Hoogleeraar in de ge
neeskunde benoemd. Nog zeven 
jaren genoot die hoogeschool, 
de laatste vruchten zijner afne
mende krachten, tot dat hij 
den 27 Februarij 1820, ajdaar 
overleed. 

YPSILANTI , (ALEXANDEII) , in 
1792 te Konstantinopel geboren, 
een Grieksche prins, wiens va
der (KONSTANTIJN), de.wijknaar 
Rusland had genomen, begaf 
zich zeer vroeg in'dienst dier 
mogendheid, waarin hij het tot 
den rang van hoofd-officier bragt. 
In 1814 trad hij in eene zamen-
spanning, die ten doel had het. 
ongelukkige Griekenland weder 
te herstellen, en hij maakte zich 
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de nabijheid van een Russisch 
leger ten nutte, om den opstand 
van' Moldavië en Walldchijë te 
beginnen: te gelijkertijd riep hij, 
in eene proclamatie, waarin hij 
den titel van regent des bestuurs 
aannam, de Grieksche gewesten 
tot- de onafhankelijkheid op. 
Maar de af keuring \an den Rus : 
sischen raad in MoIdavië maakte 
het uitwerksel dezer proclamatie 
krachteloos; na eenige op- en 
tegentogton, werd de bende van 
AIEXAHDÊR in de -pan gehakt, 
en hij nam, bijna geheel alleen 
de wijk naar het Oostenrijlssche, 
grondgebied, alwaar hij gevan-. 
gen genomen, en in de sterkte 
van Mongats, in Hongarije, op
gesloten werd. Na eene gevan
genschap van'twee1 jaren, in 
dat slot, en van vier en een 
half jaren, te Theresienstadt, 
in Bohème, verkreeg hij, op 
verzoek van Rusland, zijne vrij
heid weder. YPSILAHTI overleed 
te Weencn, den 31 Januarij 
1828. 

* YPSILANTI (prins DEMETRIUS), 
broeder van AUGXANDER, in 
1793 geboren, voerde in 1821 
het bevel over een corps Griek
sche vrijwilligers, waarmede hij 
deel nam- aan de eerste gebeur
tenissen, die dezen oorlog onder
scheidden. Hij bleef daarop 
gedurende eenige jaren in eene 
soort van vergetelheid, tot dat 
hij in de lente van 1,825 aan. 
het hoofd van verscheiden dui-* 
zende manschappen weder op 
hel krijgs-tooneel verscheen. DE» 
MEÏRIBS YrsitANTi maakte zich 
meester, van de gewigtige plaats 
TrfyolUm door 2000 Turken 
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bezet, die hij uit wederwraak 
over den kling deed springen, 
veroverde den 17 November 
1827, de stad Uvadia, en 
den 28 daaropvolgende Salone, 
het oude Thessalonika. De dien
sten , door prins YPSIUNTI aan 
zijn vaderland bewezen, ver
wierven hem de eer, als lid 
van het provisioneel bestuur 
van Griekenland te worden 
verkozen. Hij was nog in de 
kracht zijner jaren, toenhy 
te Nauplia den 10 Augustus 
1832 overleed. 

YRIARTE(<?O»JUAN), in 1702, 
op het eiland Teneriffe geboren, 
ging zijne studiën te Parijs en 
te Rouanen maken, envolbragt 
dezelve met den meesten lof. 
Na zich met de vruchten der 
oude en nieuwere letterkunde 
te hebben gevoed, begaf hij zich 
naar Madrid, werd aldaar bibü-
othekari$ des konings, lid van 
de koninkhjke akademie der 
Spaansche taal, en tolk van de 
eerste staats - secretarie. Zijne 
voornaamste werken zijn; 1.° 
Grieksche paleographie, in 4.t0; 
— 2.° Mengelwerken, in het 
Spaansch, Madrid, 1774, 2 dl.n 

in 4.to Men vindt er Latijnsche 
gedichten in, die noch het hoofd, 
noch het meest onderscheidend 
gedeelte dezer verzameling uit
maken; — S.o het l.e dl. in 
fol., van den 'Catalogus der 
Grieksche handschriften van de 
koninklijke bibliotheek; — 4.° 
Catalogus der Arabische hand
schriften van het Eskuriaal,? 
dl.» in' fol. Hij overleed in 
1771, door de geleerden en zijne 
vrienden betreurd. 



ï f t l . — 

¥ YltiAitTE (don THOMAS » E ) , 
een Spaansche letterkundige,, 
neef van den voorgaande, werd 
in 1740 geboren, studeerde te 
Madrid en te Salamanka, en 
legde zich toe op de dicht- en 
toonkunst, Zijne verdienste ver
wierf hem den eervollen post 
Van groot handvest-bewaarder 
van den hoogen raad, dien hij 
tot aan.zijnen dood, in 1793 
voorgevallen, behield, Men heeft 
van hem: 1.° de Toonkunst, een 
dichtstuk', waarin enkele uit
muntende verzen voorkomen, 
doch waarin, de schrijver dik
werf het dichterlijke aan de 
kunst heeft opgeofferd, welke 
hij beschrijft, en die hij gron
dig kende; r— 2fi Letterkundige 
fabels, ten getale van zeven 
en zestig, en waarvan elke in 
eene verschillende vers-maat is 
zamengesteld, verscheiden der-
zelve zijn in het Fransch' en 
andere talen vertolkt, en dit 
classieke werk, waarin men het 
natuurlijk van ÏESOPDS, en het 
bevallige van LA FONTAÏNE ver-
eenigd vindt, vestigde zijnen 
roem j — 3.« El senorito mitnado 
of de bedorven Jongeling, een 
blijspel dat zeer veel bijval vond; 
— 4.° Letterkundige satnenspra-
hen; — S.° Latijnsche gedtcli-
ten; — Qo ffët weeskind van 
Sina, een treurspel' naar het 
Fransch van VOLTAIRE; — 7.° 
De gehuivde wijsgeer, een blij
spel van DESTOUCHES, in Spaan
sche verzen vertaald. De werken 
van YJRIAKTE, zijn gezamenlijk 
uitgegeven in 6 dl.» in 8.v", 
en hebben verscheiden uitgaven 
gehad. 
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* YSABEAÜ (AtEXANDBR C L E -
MENS), lid der nationale con
ventie in Frankrijk, in 1750 
geboren, begaf zich in de con* 
gregatie van het Oratorium, en 
was» bij het uitbarsten der.om
wenteling, prefekt van het. col -
legie van Tours;-'hij omhelsde 
de revolutionnaire beginselen, 
en werd groot-vikaris van den 
constitutionneelen bisschop van 
Tours; daarna verzaakte hij het 
priesterschap, trad in .den echt, 
en werd in 1792, tot afgevaar
digde bij de nationale conventie 
benoemd. Hij stemde in dezelve 
voor den dood van LODEWWK 
XVI, zonder uitstel, en zonder 
.appèl, deed dikwerf verslagen 
in den naam. der commissié'n 
van petitie en briefwisseling, 
en werd met TALUEN in missie 
naar Bordeaux gezonden, al
waar hij de verschrikking aan 
de orde van den dag stelde. 
Later echter werd hij van mode-
raiitismus beschuldigd; -hij wist 
niettemin zijn' invloed te behou
den i en werd lid der commis
sie van algeraeene veiligheid. 
In den raad der ouden herko
zen , verklaarde hij zich ten 
voordeele van de meerderheid 
van het Directorium, en werd 
bij zijne aftreding benoemd tot 
plaatsvervanger van den com
missaris van het Directorium, 
bij het bestuur der posterijen te 
Brussel Tijdens de restauratie 
in 1814, bekleedde hij eenen 
minderen post, bij dezelfde ad
ministratie te Parijs; door het 
nieuw bestuur werd hij ontsla
gen -, en overleed in dezelfde stad, 
arm en onbekend, in 182S. 

2 ' 
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YSE (ALEXAINDER) , een pro-
lestantsch predikant, oefende 
die betrekking uit te Grehoble, 
en onderwees de godgeleerdheid 
te Die, in Dauphiné, onder 

1
 LODEWIJK XIV. Hij had zich 
voorgesteld dat de vereeniging 
der protestanten met de catho-
lijke Kerk niet zoo vele moeije-
lijkheid aanbood, als sommigen 
zich wel verbeeldden. Dit ge
voelen be,woog hem om over 
dat onderwerp te schrijven. Zijne 
geloófsgenooten meenden in de 
wijze, waarop hij zich uitdrukte, 
eene overhelling tot het catho-
licismus en weinig gehechtheid 
aan de leerstellingen der refor
matie te bespeuren. Men vreesde 
dat hij deze beginselen, in het 
onderwijs, waarmede hij belast 
was, zoude verspreiden, en hij 
werd alzoo van zijnen leerstoel 
beroofd. Hij begaf zich naar 
Piémont, van waar hij onder 
het protectoraat van CROMWEL, 
naar Engeland beroepen werd. 
Hij was bij eene protestantsche 
synode tegenwoordig, en kwam 
in Piémont terug, alwaar hij 
overleed, men weet niet in welk 
jaar. Hij heeft in het licht ge
geven : Propositions etc. (Voor
slagen en middelen, om lot de 
vereeniging der beide godsdien
sten in Frankrijk te geraken), 
Pari§&, 1677 , in 4.»» 

YSLA. — Zie IstA. 

Yu, vorst van -Sim-, dien 
men den vader zijns volks zou 
luinnen noemen. Hij begon in 
het jaar 2217 vóór J. G. te 
regeren, Regtvaardig, beschei
den, edelmoedig, was zijn pa

leis onophoudelijk voor al zijnti 
onderdanen geopend. Teneinde 
zich meer genaakbaar te maken, 
en door zijne hovelingen niet 
bedrogen "te worden, liet hij 
aan de deur van zijn apparte
ment eene tamboerijn, eene 
trompet, en drie platen van 
verschillende metalen ophangen. 
Iedereen sloeg, volgens denaard 
zijner zaak op een dezer instru
menten, en de keizer verleende 
hem oogenblikkelijk gehoor. Dit 
middel,. hoe zonderling ook, 
beantwoordde echter aan het 
doel van Ytr. Hij was een der 
vorsten van Sim, die den' ak
kerbouw het meest bescherm
den, en zelfs eene uitmuntende 
Verhandeling over .die kunst 

' schreef. YÜ overleed in eenen 
zeer hoogeh ouderdom. • 

YVAN (ANTONIDS) , te Bians, 
een stadje van Provence, in 
1576 van geringe ouders gebo
ren. Na, wegens zijne armoede, 
niet dan met vele moeite zijno 
studiën volbragt te'hébben, be-* 
gaf hij zich in de congregatie 
van het Oratorium, en ging te 
Aix wonen. Het is daar dat hij 
MARIA MACDALENA DER DRIESEN-
HEID leerde kennen. Hij stichtte 
met haar in 1637, de ordeder 
religieuzen van Onze lieve Vrouw 
van Barmhartigheid, waarvan hij 
de eerste bestuurder en biecht
vader werd. Deze apostolische 
man vereenigde met de werk
zaamheden van een bedienaar 
des Evangelies, de gestrenghe; 
den van eerien kluizenaar. Hij 
droeg door zijne leerreden, en 
vooral door zijn voorbeeld, veel 
bij tot de hervorming der zeden. 
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Zijne zedigheid was zoo groot, 
dat hij nooit eenig beneficium 
wilde "aannemen. Deze heilige 
man overleed te Parijs, in 1653. 

. Men heeft van hem :. 1.° Brie
ven; — 2.° een stichtelijk werk
je , getiteld: Handleiding tot de 
christelijke volmaaktheid; — S.° 
eenige andere werken, die een 
zwak denkbeeld van zijne let
terkundige talenten geven. Ér 
bestaan verschillende levensge
schiedenissen van TVAN. 

YVES , Yvo of Ivo (Heilige), 
te Kermartin, in de nabijheid 
van Tréguier, in 1253, uiteene 
adellijke familie geboren, beoe
fende te Parijs de wijsbegeerte, 
de godgeleerdheid en het ker
kelijke regt, en ging vervolgens 

' te Orleans in het burgerlijk regt 
studeren. In Bretagne terug
gekeerd , begaf hij zich naar 
Rennes, om zich onder de lei
ding te stellen van eenen god-
vruchtigen en geleerden reli
gieus , en werd kort daarna 
officiaal van het diocees dier 
stad. Hij nam deze betrekking 
met zoo vele wijsheid en belan
geloosheid waar, dat de bisschop 

. van Tréguier hem terugriep, 
hem tot zijnen officiaal benoem
de, en hem eerst met de pas
torie van Tresdrets 'en daarna 
met die van Lohanec belastte. 
De heilige YVES toonde zich 
aldaar als een ijverige herder 
en een milddadige weldoener. 
Hij eindigde zijne heilige loop
baan in 1303, en werd door 
CLEMENS VI, in 1347, gecano
niseerd. De advokaten, procu
reurs en andere wetgeleerden, 

hebben den heiligen Yvo tot 
patroon gekozen: «.Maar, zegt 
een geschiedschrijver, de denk
wijze van dezen heilige is zeer 
verschillend van die onzer nieu
were regtsgeleerden. Zijn doel 
was, duistere zaken op'te hel
deren, de rede en de billijkheid 
te doen zegevieren, de midde
len daartoe waren eenvoudig, 
en naar den geest der tijden 
afgemeten. Dit alles is zoo" zeer 
in eenen tegenovergeslelden ziu 
veranderd, dat reeds in de 15.? 
eeuw, de beroemde MATHUS 
CORVINUS genoodzaakt was alle 
advokaten uit Hongarije te ver
drijven, ten einde er het begrip 
en de regten der justitie te be
houden." (Zie FRANCISCUS I). 

: YVEST of Yvo VAN PARIJS, in 
die stad geboren, oefende er 
eerst het beroep van advokaat 
uit. Fa echter de ijdelheid van 
de vermaken der wereld te heb
ben ingezien, begaf bij zich 
onder de capiicijnen, en wijdde 
zich toe aan de bekeering van 
zondaars en ketters. Na gedu
rende 60 jaren' deze even zoo 
edele als moeijelijke taak te heb-, 
ben uitgeoefend, overleed hij 
in 1678, in den ouderdom van 
85 jaren. Pater YVES bezat meer 
ijver dan kunde. Men heeft 
van hem verscheiden stichtelijke 
werken, waarvan de stijl zeer 
hoogdravend i s , en eenige an
dere voortbrengselen, die in den 
tijd gerucht maakten: i.° Heu-
rcu® etc. (Geïuklcig gevolg der 
godsvrucht, de zegepraal des 
godsdiensligen levens). Dit werk, 
waarin de schrijver de geordende 

3 
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geestelijkheid op de bouwval
len-der wereldlijke verheft, 
werd gecensureerd. Nog schrijft 

• men hem toe: 2.° Astrologim 
novceMethodus, onder den naam 
van AILMVS, een' christen Ara
bier, Rennes, 1654, in fol.;— 
3.° fatum Universi, onderden-
zelfden naam en hetzelfde jaar
tal ; — 4.° eindelijk eene Ver
handeling over het boeli des 
Noodlots, 1655, in fol. Al 
deze geschriften zyn vol zon
derlinge en .dikwerf o verdrevene 
denkbeelden. 

TVES Zift IVES. 

YvETAUX. -— Zie IVETADX. 

••• YVON (PETRUS), een der leer
lingen yan den beruchten dwee-
per IJABADIE , werd te Montauban 
geboren, alwaar hij met genoem
den ketter in kennis kwam, die 

, aldaar predikant der zoogenaam
de hervormde godsdienst was. 
Nadat LABADIE zich naar Geneve 
had begeven, waaruit hij we
gens zijne dwaasheden verban
nen werd, en van daar naar 
Middelburg, waar hij predikant 
werd, en van waar men hem 
mede verdreef, volgde hem YVON 
derwaarts, en begaf zich met 
hem naar Vriesland. Na den 
dood van LABADIE , in 1674, 
werd YVON hoofd der labadisten. 
Hij vestigde zich te Wiewerd, 
jn Vriesland, op een landgoed, 
toenmaals toebehoorende aan 
mejufvrouwen VAN SOMMELSMJK, ' 
die er haar verblijf hielden. YVON 
won haar zoo wel voor zijne 
sekte, dat hij met eene derzelve 
in den echt trad, en door dit 

huwelijk heer der plaats werd. 
Hij predikte et. zijne dwalingen, 
waarvan er eene was: » dat 
God de menschen kan en zelfs 
wil bedriegen." Deze sekte was 

' nooit zeer talrijk. Zij breidde 
zich echter zeer uit in het land 
van Kleef, alwaar ér op het 
einde der 17.e eeuw nog laba
disten waren j het is onzeker 
of er thans nog gevonden wor
den. Het tijdstip van den dood 
van YVON is onbekend. Hij heeft 
verscheiden werken nagelaten, 
waarvan het voornaamste geti
teld i s : Impietas convicta a 
Petro Yvone, pastore ecclesia} 
reformatce qm ex mundo re-
tracta, Wivem in Frisia nunc 
colligitur > tractatibus duobus, 
.in quorum priori existentia Dei 
ut omnium veritatum prima et 
certissima clare stabilitur; in 
secundo scriptura defenditur, 
impio libro Spinosm, cui titti-
lus: Tractatus theologico-politi-
cus, integre refutato, Amster-

• dam, 1681. , 

YVON (de abbé N.), leeraar 
der Sorbonne, in het begin der 
18.e eeuw geboren, werkte mede 
aan de Encyclopédie, en werd 
verdacht gehouden van deel te 
hebben gehad aan de thesis van 
den abbó DE BRIENNE en den 
abbé DE PBADES. Het gerucht 
dat deze laatste maakte, spoorde 
hem aan eene reis vmsEollanA 
te doen. Hij kwam eerst in 
1762 te Parijs terug, en scheen 
zijne dwalingen afgezworen te 
hebben, ten minste hij schreef 
eenige werken te gunste der 
godsdienst, dio hem, van den 
heerDEBEAUMONT, aartsbisschop 
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van Parijs,, eene jaarwedde ver
wierven- Dezelve werd later 
weder ingetrokken, wijl men 
bevond dat. hij de; filozofen nog 
ontzag en spaarde; maar de 
bisschop van Coutance, die hem 
kende, en wist dat hij in be
hoeftige omstandigheden ver
keerde, beriep hem in zijn 
diocees, en gaf hem een cano-
nicaat in zijne hoofdkerk. Hij 
overleed in 1784. Men heeft 
van hem: 1.« de artikels God, 
Godloochenaar en Ziel, welke 
hij aan de Encyclopédie heeft 
geleverd, en die het gemor der 
godgeleerden tegen hem gaande 
maakten. » Indien men deze 
artikels slechts met eenigé aan
dacht leest, zegt de abbé SA-
BATIER, blijkt het ten duide
lijkste, dat zij strekken om het 
materialismus te begunstigen, 
en dat zij het bestaan van God 
bestrijden. Door eene bij de 
filozofen vrij gewone list, hééft 
het den' schrijver behaagd, om 
de sterkste tegenwerpingen te 
verzamelen, -en eene oneindige 
menigte drogredenen tegen de 
onsterfelijkheid der ziel, en ten 
voordeele van het atheïsmus, 
op een te stapelen. Hij stelde 
dezelve met een blijkbaar wel
gevallen , voor y en na dezelve 
in een even zoo valsch als ver-
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leidend daglicht te hebben ge
plaatst, stelt hij zich tevreden 
dezelve op eene koele wijze, en 
met zeer weinige woorden te 
veroordeelen;" — 2.° La liberté 
etc. {De gewetensvrijheid binnen 
hare wettige grenzen beperkt), 
1754,in8.vo; —3.° Quinze etc. 
(Vijftien brieven aan J. J. ROÜS-
SEAU , om te dienen tot antwoord 
op' zijnen brief tegen het man-

> dement van den, aartsbisschop 
van Parijs), Amsterdam, 1760, 

, in 8.70; —- 4.° Accord etc. {Over
eenstemming der wijsbegeerte met 
do godsdienst), 1766, in 12,mo, 
1782, in 8.w, en 1785, 2 dl.* 
in 8.v° Deze werken zijp bui
tengemeen zwak, en weinig 
geschikt om het getal der on-
geloovigen te verminderen. Men 
ontwaart dat de schrijver de 
filozofen, die hij vreest, wil 
sparen. Op verscheiden plaat
sen prijst hij hunne kunde, 
hunne ervarenheid in de natuur
kunde en zedeleer, hunne ta
lenten, hunne ontdekkingen, 
én wanneer hij hen wederlegt, 
geschiedt zulks steeds met eene 
achteloosheid, die de minst in
genomen lezers, met de zaak, 
welker verdediging hij op zich 
heeft genomen, tergt en ver-
ontwaardigt. 

1> 4 
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j&ABARELLA of ZABAREIXIS 

(FRANCISCÜS), meer bekend on
der den naam van Kardinaal 
van Florence, beoefende te Bo-
logna het kerkelijke regt, dat 
hij te Padua, zijne geboorte
plaats, onderwees. Toen die stad, 
in 1406 door de Venetianen be
legerd -werd, zond zij ZABARELIA 
tot den koning van Frankrijk, 
om aan dien vorst hulp te vra
gen; maar hy kon niets beko
men. Van Padua begaf hij zich 
naar Florence. JOANSES XXII 
beriep hem aan zijn hof, gaf 
hem het aartsbisdom van Flo
rence , vereerde hem met het 
purper, en zond hem in 1413 
tot keizer SIGISMÜJNDUS , die het 
beroepen van een concilie ver
langde. Men kwam overeen, 
dat hetzelve te Constans zoude 
gehouden worden. De kardinaal 
van Florence, legde in deze ver
gadering zijnen ijver en zijne 
kunde aan den dag, en over
leed gedurende de zittingen van 
het concilie in 1417, in den 
ouderdom van 78 jaren, ander
halve maand vóór de verheffing 
van MARTINI'S V. De keizer en 
het geheele concilie waren bij 
zijne lijkplegtigheid tegenwoor
dig, én POGGIO sprak zyne lijk
rede uit. Men heeft van ZABA-

RELLA : l.o Commentariën op de 
Decretalen en de Cletnentinae, 
6 dl.», in fol.; — 2.° Raadge
vingen, in 1 dl.; — 3.° Rede
voeringen en Brieven, 1 dl., in 
fol.; — 4.° eene verhandeling 

|' De horis canonicis; — S.° De 
Felicitate libri tres; — 6.° Va-

' rim legum repetitiones; — 7.° 
Opuscula de artibus liberalibus; 
— 8.° De natura, rerum diver-
sarum; — «9.° Óommentarii in 
naturalem et moralem philoso-^ 
phiam; T- 10.° Eistdrim sui 
temporis; — 11.° Acta in cón-
ciliis Pisano et Constantiensi ƒ 
— 12.° Aanteekeningen op het 
Oude en Nieuwe Testament; — 
13.« eene Verhandeling over de 
scheuring, 1565, in fol. Do 
protestanten hebben deze Ver
handeling dikwerf doen drukken, 
wijl ZABAREILA in dezelve met 
vele vrijheid over de Paussen , 
en het hof van Rome spreekt, 
en het is ook om deze reden 
dat dit boek op den Index is 
geplaatst. Hij schrijft al de ram
pen der Kerk van zijnen lijd 
aan het ophouden der conciliën 
toe, en deze laatste ongeregeld
heid wijt hij aan de Paussen; 
twee beweringen, die niet ge 
makkelijk te bewijzen zijn. — 
Zijn neef, BARTHOLOMEUS ZABA-



MXLA, onderwees hèt kerkelijke 
regt te Padua, werd onder Paus 
EÜGENIÜS IV, aartsbisschop van 
Florence, en overleed in 1445, 
in den ouderdom van 46 jaren, 
•wegens zijne geleerdheid en gods
vrucht algemeen betreurd. 

ZABARELLA (JACOBUS), uit de
zelfde familie als de.voorgaande, 
werd te Padua, in 1583 gebo
ren , onderwees aldaar de wijs
begeerte van ARISTOTELES , en 
overleed er in 1589. Men heeft 
van hem Aanteelteningen op ARI-
STOTELES, welke men in de vol
gende rangorde schikt: Logica, 
1597, in fol.j de Anima, 1606, 
in fol.j Physica, 1.601, in fol.j 
De Rebus naturalibus, 1694, 
in 4 > : ZABAREIAA beweert in 
deze Commentariën, maar meer 
bijzonder .in eene kleine ver
handeling ,D,e inventione wterni \ 
motoris, die in zijne Werken 
gevonden wordt, Frankfort, 
1618-, in 4 > , dat men door 
de beginselen van ARISTOTELÈS 
geene -bewijzen van de onster
felijkheid der ziel kan leveren 
(zie POMPONAZZI en OREGIÜS). 
Z p geest was in staat om de 
grootste moeijelijkheden te'ont
warren, en de duisterste onder
werpen te bevatten; maar hij 
verviel somtijds in valsche be
schouwingen , en men kan zijne 
zucht voor de sterrewigchelarij, 
en het horoskooptrekken niet 
verschoonen. 

ZAÖATHAI-SCEVI of SABATEI-
SEVI, te Smyrna, in 1626 ge
boren, was de zoon van den 
joódschen postbode der Engel- I 
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sche factorij, en vormde het 
ontwerp, om zich voor den 
messias- te doen' doorgaan. Hij 
begaf zich eerst naar Konstan-
tinopel, waaruit hij door de 
rabbijnen verdreven werd; van 
daar begaf hij zich naar Jeru
zalem alwaar hem 'een geheel 
ander onthaal te beurt viel. Hij 
maakte zich aanhangers, die 
hem naar verschillende landen 
zonden, om de aalmoezen hun
ner broeders intezamelen. Bij 
zijnen doortogt te Gaza, vond 
hij eenen jood, NATHAN genaamd, 
een man van eenig aanzien, die 
het volk om den tuin leidde, 
en ZABATHAr., als waren messias 
en koning1 der Hebreërs deed 
erkennen. Men wil dat hij als-
toen twee troonen liet oprigten, 
den eenen voor zich, en den 
anderen voor zijne begunstigde 
echtgenoote,- dat hij den naam 
van koning der koningen aan: 
ham, en dat hij aan de joden 
de verovering van het Ottonian-
nische rijk beloofde. Baar de 
groot - vizier ACHSIED - CÜPROGH" 
vreesde dat deze dwaasheid ge
volgen mogt hebben, zoo deed 
hij hem in 1666, in hechtenis 
nemen, en in een der kasteelen 
van de Dardanellen gevangen 
zetten. De groote - heer wilde 
hem zien, en, na hem onder
vraagd te hebben, zeide hij hem : 
» dat hij hem geheel naakt aan 
eenen paal zoude doen binden, 
om tot mikpunt te dienen van 
zijne bekwaamste boogschutters; 
en dat indien zijn ligchaam on
doordringbaar voor hunne pijlen 
was, hij zijne hoedanigheid van 
messias erkennen, en het joden-
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dom omhelzen zoude." Daar 
ZABATHAI zich aan eene.derge-
lijke proef niet durfde bloot
stellen, zoo bekende hij zijn be
drog; en werd mahometaansch. 
Zijne verandering van godsdienst 
verschafte hem eerbewijzen en 
eene jaarwedde; maar nadat de 
sultan vernomen had, dat hij, 
ofschoon muzelman geworden, 
echter met dé joden hunne fees
ten vierde, zoo liet hij hem in 
het kasteel van Dulcigno, aan 
do Albaansche kusten opsluiten, 
net is in deze gevangenis, dat 
hij in 1676 overleed. De schrij
ver van het beruchte Wijsgeerig 
Woordenboek zegt dat ZABATHAI 
de laatste valsche messias i s , 
dio is opgestaan. Hij had be-
hooren te. zeggen, dat hij de 
laatste is, die een zeker gerucht 
heeft gemaakt; want men zag 
ecnen anderen dergelijken be
drieger in de laatste eeuw, en 
men heeft er zelfs in den te-
genwoordigen een gezien. Deze 
lange aaneenschakeling van be
goochelingen, toont de klaar
blijkelijkheid der profeticn aan, 
betrekkelijk eenen door de joden 
verachten messias, terwijl de
zelve tevens bewijst dat hij wer
kelijk wel gekomen is. Men kan 
over dit onderwerp raadplegen 
het in het Italiaansch geschre
ven werkje van den abbó Rossr: 
Over de ijdele verwachting der 
joden betrekkelijli de komst van 
den messias, Parmd, 1774, 
(zie ANDREAS, gewaande mes-
Mas, BARCOCHEBAS). 

* ZABHU (GEORGE) , een ge
leerde Griek, te Scalista in Ma-
redojiië {Romeliii) geboren, werd 

te Thessalonika opgevoed, van
waar hij zich in 1764 naar Hon
garije begaf, om zich aan den 
handel toetewijden. Zijne zaken 
deden hem echter de studie niet 
verzuimen, en hij leerde het 
Latijn, en de levende talen van 
Europa.- Hij rigtte te Colotscha 
eene school op voor de Grieken 
zijner gezindheid, en de op
brengst derzelve wendde hij aan 
tot de uitbreiding zijner bibli
otheek , rijk in kostbare hand
schriften. Hij overleed te Ssa-
badzallus in Klein-Cumanië^ den 
19 September 1804. In 1793, 
deed hij. het werk van CANTEMIR 
over de CANTACUCENUSSEN druk
ken, en hij heeft gewigtige hand
schriften nagelaten, onder welke 
men opmerkt een Griehsch toö-
neel, hetwelk de Catalogus en 
Levensbeschrijving, der Griek-
sche schrijvers, sedert de inne
ming van Konstantinopel, bevat. 

ZABULON , de 6.e zoon van 
JAKOB en LIA , in Mesopotamië 
in het jaar 1748 vóór J.C. 
geboren. Toen JAKOB op zijn 
sterfbed'' zijnen laatsten zegen 
aan zijne kinderen gaf, zeide 

.hij tot ZABÜLOK, dat hij aan 
den oever der Zee en in de ha
ven der schepen zoude wonen, 
m dat hij zich tot Sidon zoude 
uitbreiden., Aan den stam van 
ZABÜLON viel werkelijk het land 
ten deel, hetwelk zich uitstrekt 
van de Gattilesclie zee ten Oos
ten, tot aan de Middellandsehe 
zee ten Westen. 

ZACAGM (LAURENTIUS ALEXAN-
DER), een Italiaansche criticus 
en letterkundige, te Rome in 



Z A C. 235 

1720 overleden, had eenen be
paalden smaak voor de kerke
lijke studiën, lleeds vroeg om
helsde hij den geestelijken stand, 
die terwijl hij hem van de we-
reldsche zorgen onthief, hem 
meer tijd schonk om zijne stu
diën te • bevorderen. Hij be
schouwde de talen als een mid
del om te slagen, leerde dezelve, 
en na zijne geleerdheid 'door 
eenige werken in het licht te 
hebben gesteld, werd hij ge
plaatst in hoedanigheid van op
ziener der "Vatikaansche bibli
otheek. Deze betrekking stelde 
hem in staat, om verscheiden 
kerkelijke gedenkstukken opte-
delven, waarvan hij de verza
meling onder dezen titel in het 
licht gaf: Collectanea mommen-
torum veterum ecclesiae grmcm 
et latina), in 4.{o, Rome, 1698. 

* ZACCARIA (FRANCISCBS AN-
TONIDS), een geleerde Jesuitder 
vorige eeuw, in 1712, in het 
Milanesche geboren, begaf zich 
zeer vroeg in de maatschappij 
van JESÜS, aan welke hij door 
zijne talenten tot sieraad ver
strekte. Hij bewoonde achter
eenvolgend Modena, Pistoja en 
Turijn. In eerstgenoemde dezer 
steden, werd hy waardig geoor
deeld den beroemden MURATORI, 
in hoedanigheid .van bibliotheca
ris des hertogs, optévolgen. Toen 
de orde, welke hij omhelsd had, 
werd aangerand, stelde hij ver
scheiden geschriften zamen, ter 
verdediging derzelve. Na hare 
vernietiging, zette hij, in het 
gewaad van wereldlijk-geeste
lijke , zijne geleerde bezigheden 
voort. Pms VI, die zijne ver

dienste kende, beriep hem naar 
Rome, en benoemde hem tot 
hoogleeraar in het 'collegie della 
sapiencia. Zijne werken zijn 
zeer talrijk. De volgende lijst, 
die slechts een gedeelte derzelve 
bevat, zal een denkbeeld geven, 
van den aard zijner werkzaam
heden. Men heeft van hem: 
l.o Volgreeks der bisschoppen, 
van Cremonct, 1749; — 2.° 
eene Uitgave der werken van 
pater TAMBURINI, 1755, 3 dl.*» 
in fol., met aanteekeningen en 
eene wederlegging van CONCINA 
en DINELLI; — 3.° een ontwerp 
van uitgave der Werken van 
den heiligen ISIDORÜS van 'Se-
villa in 5 dl.» in fol.; — 4.» 
Verdediging der godgeleerdheid 
van BDSEMBAÜM. Ten minste 
men schrijft dezelve aan pater 
ZACCARIA toe, en de uitgave v 
welke hij kort daarna van deze 
godgeleerdheid leverde, versterkt 
dit gevoelen. De verdediging 
werd bij besluit van het parle
ment van Parijs, van 10Maart 
1758, ten vure gedoemd; — 
5.o eene uitgave der Theologie 
van pater BUSEMBAUM, 1760. 
Men we$t dat in deze godge
leerdheid vele laakbare zaken 
voorkomen; het is te hopen, 
dat pater ZACCARIA dezelve heef t 
doen verdwijnen (zieBcsEMBAtm); 
— 6.° Ante-Febronius, in liet 
Italiaansch, 1768, 2 dl.», in 
4.to tegen het boek van VON 
HONTHEIM; — 7.° Anti-Febronms 
vindicatus, seu de suprema po-
testate romani pontificis adver-
susFtbronium, ejusque vindicem 
Theodorum a Pahide Cesena, 
1771, 4 dl.", in 8.™, en Frank
fort 1772, 2 dl.», in 8.™ Het 
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werk van dezen THEODORDS »E 
PAMJDE, of liever van den on
der dezen naam verborgen schrij
ver, is onbekend gebleven' (*) 
het voert ten titel: Floris spar si 
ad Justini Febronii librum de 
statu ecclesim adversus P. An-
tohium Zaccaria sociiatis Jesu; 
— 8.0 De doctis catholicis viris 
quide Juslino Febronio, inscrip-
tis suis retractantis ab anno 
1580, laudabili exemplo pmi* 
verunt. Uier singularis, onder 
den verbloemden naam van THEI 
ÖTIMUS EuHSTiNüs, Rome, 1791, 
in 8.™ Het ontbrak in dit tijd
vak niet aan personen, die met 
vreugde het wettigste Pausselijk 
gezag aangerand zagen; ook 
vond de herroeping van den 
schijver van den Febronius, die 
in 1778 plaats had (zie HONT-
HEIM) afkeurders (**). ZACCARIA 
meende dat het niet nutteloos 
zoude zijn, om door indruk
wekkende voorbeelden te bewij
zen, dat het verstandigste wat 
men doen kon, wanneer men 
zich. bedrogen had, was van 
zijne dwaling terugtekomen. In-
tusschen ondervond het drukken 
van dit geschrift eenige moeije-
lijkheid, niettegenstaande de 
kardinaal ALBANI er belang in 
stelde. Het onderzoek deszel-
ven was toevertrouwd geweest 
aan pater SCHIARA, een' Domini-
koner en meester van het heilig 
paleis, die in 1779 aan den 
kardinaal schreef, dat het werk i 
valsche en gewaagde dingen 

bevatte. De vergunning werd 
échter verleend. — 9.» Difensct 
4i tre sommi pontefici, Benedetto 
XIII, Benedetto XIV e Clemente 
XIII e del concilio romano te-
nuto nel 1725, diretta al P.F. 
Viatore di Coccaglio, perche si 
ravegga, Ravenna {Venetië), 
1782, onder den verbloemden 
naam van PISTAFILO ROMANO. 
Pater VIATORE, een geleerde 
kapucijn, maar ingenomen té
gen de bulle Vnigenilus, had, 
zegt men, in een werk, waarin 
over deze bulle gesproken werd, 
zich voor de drie vermelde Paus-
sen en kerkvergaderingen eenige 
beleedigende uitdrukkingen doen 
on tsnappen. Pater ZACCARIA be
last zich in zijn werk met. 
hunne verdediging, en herinnert 
pater VIATORE aan den eerbied, 
waarvan hij niet had behóoren 
aftewijken. Pater VIATORE be
antwoordde het werk van ZAC
CARIA (zie VIATORE). Wij spre
ken hier niet over een aantal, 
Verhandelingen en losse stukjes 
over verschillende onderwerpen, 
noch over letterkundige of god
geleerde geschillen, die ten tijde 
van pater ZACCARIA ontstonden, 
in welke hij tusschenbeide trad. 
Pms VI maakte dikwerf gebruik 
van zijne pen. Deze pater was 
MANSI, mede een Jesuit, be
hulpzaam in zijnen arbeid van 
de Verzameling der kerkverga
deringen. Ook schrijft men hem 
toe een Bijvoegsel tot de Ker
kelijke 'Geschiedenis van pater 

(*) Zie Dietionnaire deslnonymes, 3.°ilSuppl,Mz.518, W." 12251. 
(**) Zio IMcl, Mz. 350, in do noot van N.° 12397. ' . 

Fr. Vervolgers. 
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ALEXANOEK , 1776. Terwijl hij te 
Modem was, had hij de redac
tie ,van het Dagblag dier stad. 
Hij werkte met CUCAGNI en MAR-
QÜETTI mede aan het Kerkelijk 
Dagblad van Rome, bestemd 
om den stroom van verscheiden 
andere dagbladen, die alle de 
invoering der nieuwigheden be
gunstigden welke toenmaals 
plaats had, zoo veel mogelijk 
te bedwingen. Weinig man
nen zijn vruchtbaarder en werk
zamer geweest dan ZACCARIA. 
Weinige hebben meer verkleefd
heid aan den heiligen Stoel, en 
meer ijver aan den dag gelegd, 
om de voorregten deszelyen te 
verdedigen. Hij overleed in 1786. 
— ZACCARIA ., regulier kanonik 
derPremonstratenzer-orde, legde 
zijne geloften afin de abdij van 
den H. MARTINOS van Laan, 
was te Goldsborough, in Enge
land geboren, bloeide in 1157. 
Evenzeer beroemd door zijne 
godsvrucht als door zijne kun
de, verdiende hij tot de bis
schoppelijke waardigheid te wor
den verheven. Hij is de schrijver 
van een werk, getiteld: Blono* 
tessaron, seu Commentarius in 
concordiamevangelicamAmmonii 
Mexandrini, libros qualuor com-
plexus, Keulen, 1536, in fol. 
Hetzelve is opgenomen in de 
Bibliotheek der kerkvaders ,19.e 
dl. blz. 732. 

ZACCHIAS (PAULDS), lijfarts van 
Paus INNOCENTIÜS X, te Rome, 
?ijne geboorteplaats, in 1659, 
in, den ouderdom van 75 jaren 
overleden, beoefende de schoone 
'etteren, de dicht-, toon- en 
schilderkunst en alle wetenschap

pen. De Verscheidenheid zijner 
kundigheden was daarom zijnen 
ijver voor de geneeskunde niet 
nadeelig. Men heeft van hem: 1.» 
Quwstiones medico-legales, waar
van er verscheiden uitgaven 
zijn verschenen, onder anderen 
te Lyon, 1726 in Tol.; te Ve
netië, 1737, te Neurenberg, 
1726, met bijvoegselen, tus-
schen haakjes. ingelascht, die 
het lezen van dit werk moeijelijk 
maken. Ofschoon al te wijd-' 
loopig, openbaart het echter 
vele geleerdheid,' een bondig 
oordeel, en is zeer noodzakelijk 
voor de godgeleerden, die zich 
op de beoefening der gewetens
zaken toeleggen; — .2.° eene, 
Italiaansche verhandeling geti
teld : Levenswijze in de Vaste, 
Rome, 1673, in 8s° Dit werk 
handelt over de dispcnsatiën van 
onthouding in de Vaste; — 3.° 
Drie boeken, in het Italiaansch, 
over de miltmchtige stekten enz. 
Venetië 1663, in 4.»° 

*' ZACH (N. vrijheer vow), een 
geleerde Duitsche sterrekundige, 
broeder van den vèld-maarschalk 
van denzelfden naam werd in 
1752 geboren, en legde zich 
uitsluitend toe op de beoefening 
der wetenschappen. De vorde
ringen , welke hij in de sterre-
kunde maaltte, bewogen den 
hertog van Saksen-Gotlia, om 
in zijn belang het observatorium 
van Seeberg opterigten, en het 
Instituut van Frankrijk, nam 
hem in 1805, onder hare cor
responderende leden op. De 
vrijheer VON, ZACH heeft in het 
licht gegeven: Verhandelingen 
betrekkelijk de stèrrekumk, en 
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sterre- en aardrijkskundige tafe
len, beide stukken, vol belang
rijke waarnemingen. Reeds sedert, 
eenige jaren hadden beweegre
denen van gezondheid hem be
wogen Parijs té komen bewonen; 
hij overleed in die stad den 4 
September 1822, als een slagt
offer der cholera-morbus. 

f ZACHARK. (JÜST FKIEDRICH 
WILHELM), een in zijnen tijd 
gezochte Duitsche dichter, in 
1726, te Frankenhausen, in 
Tliuringen geboren, legde zich 
toe op de beoefening der regts-
geleerdheid, doch werd door 
zijne neiging tot de schobne 
wetenschappen medegesleept, en 
gaf reeds in 1742, op aanbe
veling, van GOTTSCHED, een boer
tig Heldendicht in het licht, 
de Renommist genaamd. POPE 
had hem, bij eene eerste der
gelijke proeve in Duitschland, 
tot voorbeeld gediend, en de 
behaalde bijval, bewoog hem 
nog meer dergelijke dichtwer
ken, zoo als, Phaeton, — Ver-
wandlmgen, •— Murner in der 
Holle, —: das Schmpftuch, 
te laten volgen. ZACHAiua, tot 
dus verre aan GOTTSCHED ver
bonden, scheidde zich, met an
deren van hem af, om zich te 
Leipzig bij jonge nienschen van 
eenen beteren smaak aanteslui-
ten, hij.had zich naar Göttvngen 
begeven, en werd daarop in 
1748, als onderwijzer aan het 
woJmum-collegie te Brmswijk 
aangesteld, alwaar hij in 1761 
hoogleeraar in de schoone we
tenschappen werd, en in 1777 
overleed. Behalve de aange
voerde geschriften, heeft men 

L.C, ' 

nog van ZACHAtujbl.oFabelnund 
Er zakkingen, in BCRKARD WAL-
BIS Manier, Brunswijk 1771, 
die zeer gezocht werden; -— 2.° 
Sammhng auserlesener Stüclte 
der besten Deutschen Dichter von 
ÖPITZ bis zur Gegenwart, 2 dl.n, 
1766—1771. ZACHARia bezat 
als dichter eenen rijkdom van 
poëtische gedachten en beelden, 
en wist dezelve in eenen beha-
gelijken vorm voortedragen. 

ZACHARIAS , zoon van JEHO« 
BOAM I I , koning van Israël, 
volgde na eene elfjarige rege
ringloosheid , in het jaar 775 
vóór J. G. zijnen vader op\ maar 
zijne regering duurde slechts 
zes maanden. Na zich, even 
als zijne voorvaderen, in de 
oogen des Heeren misdadig te 
hebben gemaakt, trad SELLUM, 
zoon van JABES,* tegen hem in 
zarnenzwering, doodde hem in 
het aangezigt des volks, en re
geerde in zijne plaats. 

ZACHARIAS, zoon van JOJADA, 
hooge-priester der Joden, en 
van JOSABETH, dochter van Jo-
RAM, koning van Juda, volgde 
zijnen vader in het hooge-pries-
terschap op. Hij was de navolger 
van zijnen ijver voor de eer 
van God. Na den dood van 
dezen heiligen man, die door 
zijne godsvrucht, en zijne on
verschrokkenheid JOAS binnen 
de grenzen van zijnen pligt'had 
gehouden, stemde deze vorst, 
door de vleijende redeneringen 
zijner hovelingen verleid, toe, 
in de herstelling -van de afgo
derij. ZACHARIAS , vol van den 
goddelijken geest, wilde zien 
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tegen deze heiligschendende 
dienst verzetten; maar het volk 
door JOAS zelven aangespoord, 
doodde hem met steenworpen, 
in het voorhof des tempels: 
In atrio domus Domini, zoo 
als men geschreven vindt II 
Paralip XXIV, 2 1 ; hetwelk 
heeft doen gelooven, dat het 
van hem is , dat er gesproken 
wordt, bij MATTHEDS XXIIÏ, 
35. Usque ad sanguinem Za-
charim, filii Barachiw> quem 
occidistis inter templumet altare; 
maar' deze ZACHAIWAS was, zoo 
als hier .gezegd wordt, de zoon 
van BARACHIAS , en niet ' van 
JOJADA (zie het volgende artikel). 
— Men moet hem niet ver
warren met ZACHARIAS, eenen 
profeet van Juda, die de gids 
van OZIAS was. Gedurende hét 
leven van dezen profeet, die 
vier of vijf jaren tvoor dezen 
vorst oyerleed, week OZIAS niet 
van zijne wijze raadgevingen af. 

ZACHAIUAS, een der twaalf 
kleine profeten * de zoon van 
BARACHIAS , en de klein-zoon 
van ADDO, werd door God te 
gelijkertijd gezonden als AGGEUS, 
om de joden aantemoedigen tot 
het weder opbouwen van den 
tempel; zulks geschiedde in het 
tweede jaar., der regering van 
DARIÜS , zoon van HÏSTASPES , 
in het jaar 520 vóór J.G. Het 
jaar en de plaats.der geboorte 
van ZACHARIAS, zoo wel als die 

• van zijnen dood, zijn onbekend, 
maar het is vrij waarschijnlijk 
dat het over hem is, dat J. C. 
spreekt bij. MATT XXIII, 3 5 , 
niet alleen wijl hij de zoon van 
BARACHIAS . i s , maar ook wijl 

hij de. laatste der profeten i s , 
door de joden gedood, en dat 
het onder deze betrekkingen is , 
dat de Verlosser hem heeft 
willen aanduiden; en het doet 
niets af, dat men zegt, » dat 
hij niet tusschen het altaar en 
den tempel heeft kunnen gedood 
worden, wijl de tempel toen
maals verwoest was f want er 
waren reeds zes jaren verlqopen, 
dat men begonnen was den^ 
zelven weder- op. te bouwen. 
Sommigen zijn van gevoelen, 
dat J. C. door deze woorden, inter 

' templum et altare meer bijzon-
- der de plaats van zijnen dood 

heeft willen aanduiden, om 
. dezelve te onderscheiden vari 
ZACHARIAS, den zoon van Jo-
JADA , die in het voorhof des 
tempels gedood was. De pro-
fetie van ZACHARIAS is in 14 

* hoofdstukken verdeeld; enhetge-
ne wat hij betrekkelijk den mes-
sias zegt, is,zoo duidelijk, dat 

'. hij er veeleer als evangelist dan 
als profeet over spreekt -.Exulta-
satis, filia Sion, jubila, filia 
Jeruzalem: Ecce, Rex turn ve-
niet tïbi, justus et sahator: 
ipse pauper et ascendens super 
asinam et super pullum filium 
asince (IX, 9), Ofschoon ver* 
scheiden zijner profetiën betrek
king hebben tot den toestand 
der joden, en de omstandighe
den des lijds,- waarin hij schreef, 
vindt men in dezelve, evenals 
bij de overige profeten, die groote 
trekken, welke in zeker opzigt 
het algemeen en voortdurend 
tafereel der gebeurtenissen dezer 
wereld schetsen. » De onuitput
telijke vruchtbaarheid en rijk
dom der H. Schrift, zegt een 
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"godgeleerde wijsgeer, doet zich 
bijzonder gevoelen in de boe
ken der profeten. In de plaatsen 
zelfs, welke uitsluitend slechts 
betrekking schijnen te hebben 
op de toenmalige tijden, vindt 
men zoo -juist de gesteldheid 
der tegenwoordige menschen, 
hunne kastijdingen of beloonin-
gen, de beroerten en het lot 
der nieuwere Rijken, het spel 
en de teleurstelling der wereld
lijke staatkunde, dat men som
tijds moeite heeft om te geloo-
ven, dat deze dingen voor drie 
duizend jaren geschreven zijn, 
en dat men zich niet kan ont
houden, er zich van te verze
keren , door het onderzoek van 
den tekst; zoo zeer is het waar, 
dat de Goddelijke \yijsheïd in 
,dezeii kostbaren schat der open
baring, een algemeen en onver
klaarbaar licht heeft verspreid, 
naar alle gebeurtenissen, naar 
alle toestanden der volken en 
bijzondere personen afgepast." 
(Zie JEREMIAS). 

ZACHARIAS, een priester uit 
de familie van ABIA , was de 
man van de heilige ELIZABETH, 
de nicht der H. Maagd. Ofschoon 
reeds in jaren gevorderd, had
den zij geene kinderen gehad; 
maar op zekeren tijd, dat ZA
CHARIAS zyne bediening in den 
tempel waarnam, verscheen hem 
een engel, en kondigde hem 
aan, dat hem een zoon zou 
geboren worden. Wijl hij be
denkingen maakte, om aan het 
woord des engels te gelooven, 
zoo voorzeide hem deze, dat 
tot straf zijner ongeloovigheid, 
hij stom zoude worden tot aan 

de volkomene vervulling der 
belofte, welke hij hem van Gods 
wege deed. Zoodra de voor
zegging vervuld werd, ontbond 
zich op denzelfden oogenblik 
zijne tong, en hij bediende zich 

' van het wonder, dat in hem ge
schiedde, om den lofzang te zin
gen, Benedictus Donlinus Deus-
Israël*' een der schoonste van 
de H. Schrift ,• een treffend ta
fereel' der goddelijke barmhar
tigheden , van de. getrouwheid 
zijner beloften, en van de kracht
dadige bevrijding zijner ge
trouwe dienaars. Zie daar alles 
wat het Evangelie ons van den 
vader van 3 o mms den Dooper 
mededeelt. De overige'bijzon
derheden welke men er betrek
kelijk zijn leven en zijnen dood 
bijvoegt, zijn uit niet zeer zui
vere bronnen geput, Sommige 
Schriftverklaarders beweren, dat 
het van hem is, dat de Verlos
ser bij MATTHEDS XXIII spreekt 
(zie de beide voorgaande arti
kels); maar wijl er in het Evan
gelie geene melding wordt ge
maakt, van den dood van dezen 
ZACHARIAS, nóch van den naam 
zijns vaders, is het onmogelijk, 
om daaromtrent iets te beslis
sen .- intusschen hellen de meeste 
kerkvaders en Grieksche schrnt-
verklaarders tot dit gevoelen 
over, wijl de Zaligmaker schijnt 
te spreken van een onlangs ge
beurd feit, of ten minste van 
eenen proleet, in de laatste 
tijden gedood, maar men ka" 
deze aanmerking ook aannemen, 
bij hetgene wij gezegd hebben 
in het voorgaande artikel be
trekkelijk ZACHARIAS, oneen 
na den laatste, der. 12 kleine 
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profeten, en de laatste welligt,. 
die de joden hebben omgebragt. 

, ZACHARIAS {Heilige), een Griek 
van geboorte, beklom den Stoel 
van den H. PETRUSj na GREGO-
RIDS III, in 741. Hij hield ver
scheiden kerkvergaderingen tot 
herstel der kerkelijke tucht. Hij 
kocht vele slaven vrij, welke, 
Venetiaansche kooplieden naar 
Afrika wilden voeren, om de
zelve aan de ongeloovigen te 
verkoopen, en voerde eene uit
deeling van aalmoezen aan dé 
armen en zieken in. Zijne liefde 
voor de geestelijkheid en het 
Romeinsche volk was zoo le
vendig , dat hij in de onlusten, 
welke toenmaals Italië beroer
den, dikwerf zijn leven bloot
stelde. Hij deed éene reis naar 
LOITPRAND, koning der, Longo-
barden, en eené andere naar RA-
CHIS , een' zijner opvolgers. Zijne 
welsprekendheid en zijn moed 
verwierven van die vorsten alles 
wat hij wilde. Deze Paus over
leed den 14 Maart 752, en werd 
als een vader beweend. Zijne 
goedertierenheid ging zoo ver, 
dat hij-al degene met eerbewij
zen overlaadde < die hem voor 
zijn Pausschap vervolgd hadden. 
Wij hebben van hem: 1.° Brie' 
ven; — J2.o eenige Besluiten; 
'<— 8.o Vertaling uit het Latijn 
in het Grièksch der Zamenspra-
ken van den H. GREGORIUS , waar
van de schoonste en volledigste 
uitgave is dievanCANisius, met 
nuttige aanteekeningen (zie CHIL-' 
»ERIK III, VIRGIMUS van Sak', 
burg), 

XXV DEEL. 

ZACHARIAS van Lisieux, een 
kapucijner, in 1661, in den ou
derdom van 79 jaren overleden, 
is de schrijver van eenige Ver
handelingen, half zedelijke, half 
hekelende, welke bewijzen, dat 
hij met de Latijnsche sehrïjvers 
gemeenzaam bekend was. Drie 
zijner voortbrengselen onder an
deren zijn zeer bekend: 1.° Sw-
culi Genius, verscheiden malen 
gedrukt; — 2.°' Gyges Gallus. 
In beide heeft pater ZACHARIAS, 
den naam van PETRUS FIRMIA-
NUS aangenomen. De Gyges Gal
lus is te Parijs, in 1658, in 
4. t 0 , met een ander geschrift 
van hem gedrukt, getiteld: 
Somnia Sapientis. Dezelve wor
den op prijs gesteld, wegens de 
wijze inzigten en het zuivere 
Latijn des schrijvers. Nog'heeft 
men van hem: Relation etc. 
{Verslag van hel land van Jan-
senia), Parijs, 1660, in 8.™ 
Er komen in dit geschrift eenige 
goede boerterijen voor; hij gaif 
hetzelve in het licht, onderden 
naam 'van LODEWIJK FONTJUNES. 

, ZAGHEUS , een overste der tol
lenaars, woonde tèJericho, toen 
de Zaligmaker deze stad bezocht; 
[vol verlangen om JESÜS te zien, 
klom hij,-wegens de groote volks
menigte, en wijl hij klein van 
gestalte was, op eenen wilden 
vijgenboom. Zoodra de Heiland 
hem ontwaarde, kondigde Hij 
hem zijn bezoek aan, en met 
vreugde ontving ZACHEUS Hém 
in zijn huis, engafoogenblikke-
lijk de schoonste bewijzen zijner 
bekeeringj door den Verlosser 
aantebieden, de helft zijnergoe-
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deren aan den armen te geven, 
en dengenen welke hij mogt be
nadeeld hebben, zulks vier dub
bel te vergoeden. Tot het laatsïe 
veroordeelden de Romeinsche 

-wetten, de tollenaars dié van 
knevelarijen overtuigd waren. 
De Zaligmaker, die in dit besluit 
de opregtheid zijner bekeering 
en zijne openhartigheid zag, 
behandelde hem mét goedheid, 
en sprak over hem, als over 
eenen man, bestemd om aan 
de weldaad der verlossing deel 
te hebben. De H. Schrift deelt 
ons betrekkelijk ZACHEÜS verder 
niets meer mede; men weet 
niet of hij vóór zijne bekeering 
een jood of een heiden was. 

- f ZACHTLEVEN (HEKMAN), een 
beroemde schilder, te Rotterdam 
in 1609 geboren. De stukken 
van zijnen vroegsten tijd zijn 
zeer eenvoudig, zijnde eene 
stipte, en eenigzins slaafsche 
afbeelding der natuur, zoo wel 
in de schikking der voorwerpen 
als in het koloriet; intusschen 
erkende men in dezelve reeds de 
hand eens meesters. Later ver
anderde hij zijne manier, bragt 
in zijn werk eene bijschikking 
van verscheiden bevallige voor
werpen , ten einde aan de din
gen , zoo als zij zich in de natuur 
voordoen, een meer bevallig 
voorkomen te geven. Hiervan 
moet men echter uitzonderen 
eenige I?$»-gezigten, en andere 
uit den omtrek van Utrecht, 
welke hij naar het leven heeft 
gevolgd, en die kennelijk het 
door hem voorgestelde aan het 
oog aanbieden. Geen der Ne-
derlandsche landschapschilders 

heeft zijne verschieten zoo hel
der en zuiver, en de overgangen 
beter én bevalliger in acht ge
nomen , of zijn werk woeliger 
en sierlijker gestoffeerd, dan H. 
ZACHTLEVEN. De stukken echter 
van zijnen laatsten leeftijd, wor
den als al te bontkleurig geacht. 
Ook teekende deze kunstenaar 
op eene vaardige wijze naar het 
leven. ZACHTLEVEN heeft het 
grootste gedeelte zijns levens té 
Utrecht doorgebragt, en is ook 
aldaar overleden; men weet ech
ter niet in welk jaar. VONDEL 
heeft 's mans lof in een, lier
dicht bezongen. 

f ZACHTLEVEN (CORNELIS), broe
der van den voorgaande, in 1612 
te Rotterdam geboren, insgelijks 
een beroemde kunstschilder, hoe
wel in smaak eri in keuze van 
voorwerpen, van HEKMAN zeer 
onderscheiden. In eenen geestig 
gen trant schilderde hij allerlei 
gezelschappen van boeren en sol
daten, soms ook, in de manier 
van ADRIAAN BROUWER, eene 
bijeenkomst van kaartspelers en 
tabakrookers, bij een driestal, 
bierton, schoorsteen of ander 
voorwerp. Menigmalen versierde 
hij den vpörgrond met vuurroers, 
pieken, degens, hellebaarden, 
vaandels, trommels fin andere 
krijgswapens. Ooli yolgde hij 
wel eens de schilderwijze van 
TENIERS, in het voorstellen van 
het inwendige van • boeren-wo-
ningen, benevens allerlei huis-
en bouwgereedschappen, op ge
lijken voet bij elkander geschikt 
en geschilderd. VAN DIJK ver
vaardigde zijn portret, om in 
de verzameling der bekwaamste 
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schilders • van , zijnen tijd ge
plaatst to worden. Zoo min als 
van zijn'.broeder is dejijd van 
zijn overlijden bekend." 

ZACUTÜS, bijgenaamd Lusi-
tams, wy'1 hij van Lissabon, in 
Portugal was, alwaar hij in 
1575 werd geboren, werd "in de 
Christelijke godsdienst opgevoed, 
beoefende de geneeskunde en 
werd in de universiteit van Si-
guenza tot het doctoraat bevor
derd. Toen koning PHILIPPDS IV, 
in 1625 bevolen had, aan alle 
joden Portugal te doen ontrui
men, begaf ZACOTUS , ofschoon 
hij voor. het uiterlijke de Ca-
tholijke godsdienst omhelsd had, 
door vrees bevangen, zich naar 
Amsterdam, alwaar hij zich deed 
besnijden. Hij overleed in 1642. 
Men heeft van hem verscheiden 
geneeskundige werken, in 2 dl.», 
in fol, Lyon, 1649. Hetl.edl. 
bevat 6 boeken De medicorum 
principum historia. Men treft 
er geleerdheid in aan, en ver
scheiden belangrijke waarnemin
gen , waarvan de geneesheeren 
gebruik kunnen maken; maar 
eenige derzelve zijn gewaagd. 
Deze verzameling is -niet volle
dig: men heeft in dezelve niet 
opgenomen verscheiden . zijner 
belangrijke werken, te Amster
dam in 1641 en 1642 gedrukt. 
Hij was de achter klein-zoon van 
ABRAHAM ZACUTII, te Salamanca 
geboren, die zich in Portugal, 
door zyne" bekwaamheid in de 
tijdrekenkunde, in de geschiede
nis en in de sterrekunde onder
scheidde, en die de schrijver is 
van het boek Jnchasin, eene 

joodsche tijdrekenkunde, van de 
schepping tot het jaar 5260, of 
1500 der gewone tijdrekening. 

ZAHN (JOANNES) , een Premon-
slratenzer, proost van Cello, 
bij Wursburg, wendde de vrije 
oogenblikken, welke hem de 
kloosterlijke bezigheden over
lieten , aan, tot het doen van 
natuurkundige proefnemingen. 
Men heeft van hem: 1.° Spe-
CUICB notabilium ae mirabilium 
Scientiarwnt, Neurenberg, 1696, 
3 dl.»,'in fol.; — 2.o Oculus 
Teledioptricus, 1702, in fol. 
Hoezeer hij ook in de meet- en 
natuurkunde ervaren was-, ver
wierp hij verscheiden heerschende 
gevoelens, zelfs het stelsel van 
GOPKBNICUS. Hij overleed in 1707. 

* ZAJONOZECK (JOZEF, vorst), 
een Poolsch veldheer, den 1 No
vember 1752, te Kaminiek-Po-
dolshi geboren, maakte zijne 
eerste veldtogten onder Kosci-
DSKO, in het nationale leger 
zijns vaderlands. Dikwerf sloeg 
hij de Russen, en, toen deze, 
onder aanvoering van SÖWAIIOW, 
Polen geheel onderwierpen, ver
liet ZAJONOZECK, met verschei
den zijner landgenooten,"" zijn 
vaderland, en nam dienst in 
Frankrijk. Hij maakte in 1796 
en 1797 de veldtogten mede in 
Italië, en die van Egypte in 
hoedanigheid van brigade-gene
raal. In Frankrijk teruggekeerd, 
werd hij tot den rang van di
visie-generaal verheven, en tij- " 
dens den inval in Polen, dooc 
BONAPARTE, benoemde deze hem 
tot bevelhebber van het legioc» 
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mn het Noorden, waarvan het 
grootste gedeelte uit Polen be
stond. In 1807 werd hij naar 
Italië gezonden, -waaruit hij eerst 
vijfjaren later terug kwam, om ' 
den Russischen veldtogt mede 
te maken j waarin hij een been 
verloor, en krijgsgevangen werd 
gemaakt. Toen keizer ALEXAN-
DBR een bestuur aan Polen gaf, 
benoemde hij -ZAJONCZECK , tot 
minister van justitie en binnen-
landsche zaken, en later in 1815, 
tot onder-koning met den titel 
van vorst. Hij ontving een be
wijs der achting, welke ALEX-
ANDER hem toedroeg, toen bij 
de opening van den landdag van 
1818, deze vorst zich tot de 
rijks-afgevaardigden wendde en 
zeide; » Een der waardigste ve
teranen, de generaal ZAJONCZECK, 
vertegenwoordigt mij onder u ; 

' grijs geworden onder uwe stand
aards , steeds verbonden aan 
uwen voor- en tegenspoed, heeft 
hij niet opgehouden, bewijzen 
van Verkleefdheid aan het vader
land te geven; de ondervinding 
heelt mijne keuze volkomen ge-
regtvaardigd...." Keizer Nico-
T.AAS bevestigde hem in 1825, 
in den vorstenstand. ZAJONC
ZECK is den 28 Julij 1826, te 
Warschau overleden, zonder na
komelingschap natelaten. 

ZAIEÜCTJS, een beroemde wet
gever derliocriërs, een volk van 
Italië, leefde in het jaar 500 
vóór J. C. Hij heeft zich door 
zijne wetten beroemd gemaakt, 
waarvan ons bijna niets meer 
dan de inleiding overblijft. Eene 
zijner wetten verordende dat de 
«chlbreuk met het verlies van 

beide oogen moest gestraft wor
den. Toen nu eenigen tijd daarna 
zijn zoon van deze misdaad over
tuigd, en het volk, uit achting 
voor den vader, smeekte hem 
van de straf te ontheffen, ver
zette zich ZALEÜCÜS daartegen. 
Maar een even'teederhartige va
der, als regtvaardige wetgever 
zijnde, beroofde hij zich van 
een zijner oogen, Om de helft 
der straf aan zijn' zoon te spa
ren. Dit voorbeeld van gereg-
tigheid maakte zulk een'diepen 
indruk op de geesten, dat men 
gedurende de regeripg van dezen 
wetgever over genoemde ondeugd 
niet meer hoorde spreken. Bij 
achtte het van zooveel belang, 
de eenmaal aangenomen wetten 
te behouden, dat hij beval, dat 
» al wie er iets in wilde veran
deren , verpligt zou zijn, bij 
het voorstellen zijner nieuwe, 
wet, eenen strop om den hals te 
hebben, ten einde oogenblikke-
lijk te kunnen worden gewurgd, 
indien zijne voordragt niet be
ter dan het reeds bestaande 
werd bevonden." DIODORTJS van 
Sicilië schrijft hetzelfde toe aan 
CHARONDAS , wetgever der Syba-
riten. De Turiè'rs, een oud volk 
van Groot-Briltannië, hebben 
het evenzeer bij hen ingevoerd. 
En indien bij de Perzers iemand 
den koning eene wet voordroeg, 
stond hij op eene kleine gouden 
staaf, die hem' tot belooning 
diende, indien zijn ontwerp goed 
werd bevonden, zoo niet dan 
werd hij openlijk gegeeseld. Het 
ware te wenschen dat ia eenen 
tijd, waarin werkelooze woelgees-
ten, de wetgevingen aller volken 
schokken, door hervormingen 
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en het invoeren van nieuwig
heden, die slechts wanorde en 
verwarring aankondigen, zulke 
oude en wijze verordeningen 
in hare geheele kracht hersteld 
werden. Men weet dat de La-
cedemoniè'rs, den afkeer van 
deze veranderingen, zelfs op de 
regels der toonkunst toepasten 
(zie THEEPANDER , TIMOTHEUS , 
toonkunstig dichter). 

ZAIUSKI (ANDREAS GHRYSOSTO» 
MUS), in 1655, in Polen gebo
ren , bezocht dé Nederlanden , 
Frankrijk en Italië; bij. zijne 
terugkomst verkreeg hij een ca-
nonicaat te Krakau, en daarna 
het bisdom Plotsko; eeuigen tijd 
later, werd hij als afgezant naar 
Portugal en Spanje gezonden. 
Na in verscheiden eveii zoo ne
telige als moeïjelijke zaken te 
zijn gebruikt, overleed hij als , 
bisschop van Warmië, en groot- • 
kanselier van Polen, in 1711. 
Deze prelaat is voornamelijk be
roemd door Latijnsche Brieven; 
van 1709 tot 1711 in 3 dl.» 
gedrukt, waarin men eene on
eindige menigte zeer belangrijke 
bijzonderheden aantreft, betrek
kelijk de geschiedenis van Polen, 
en zelfs ten opzigte van die van 
Europa. 

* ZAMAGNA (BERNARDUS), een 
Jesuit, 'en beroemde kenner der 
Grieksche taal, werd in 1735, 
te Ragusa geboren en maakte, 
aldaar zijne eerste studiën. In 
den ouderdom van zestien jaren, 
begaf hij zich onder de vaders 
der maatschappij, werd zeer er
varen in de Grieksche taal, en 

• onderwees de rhetorica en de 
wijsbegeerte -in het Roomsche-
collegie, te Sienna, en de Griek
sche letterkunde te Milme. Na 
de vernietiging zijner orde, 
keerde hij naar zijn vaderland 
terug, van waar hij door den 
senaat, als afgevaardigde naar 
Paus PIDS VI werd gezonden. In< 
het,laatst van zijn leven was hij 
Milane gaan bewonen, alwaar 
hij den 2 April 1820 overleden 
is. Hij heeft nagelalen: 1.° Hei 
Lucht-Schip; — 2.° De Echo, 
twee Latijnsche dichtstukken j 
— 3.° Odyssea latinus versïbus 
expressa, a Bernardo Zamagna, 
Ragusino, Sienna,, 1777, in'fól. • 
en in 8 J O ; men voegt dikwijls 
bij deze vertaling,-die van den 
Ilias, door RAYMUNDÜS CUMCHIO; 
— 4.° Hesiodi Ascrmi opera, 
grcecas, latinisque versibus ex
pressa atque iïlustratu, a Ber
nardo Zamagna, Ragusino, Par-
ma, BÖDONI, 1785, gr. in 4.toj 
— 5.° Theocrili, Moschi ét Bi-
onis Idyllia, a Bernardo Za
magna latinis versibus reddila, 
Sienna, 1788, in 8.T0, Parma, 
BODONI, 1792, 2 dl.*, gr. in 
8.v°. 

'* ZAMBECCARI (FRANCISGÜS) , 
een geleerde Italiaan, te Vene
tië , uit eëne Bologneesche fa
milie geboren, bloeide in de 
15.° eeuw, hij reisde door Grie
kenland, vertoefde aldaar 5 ja
ren, en bij zijne terugkomst 
verklaarde hij de Grieksche en 
Latijnsche schrijvers te Capo 
d'Istria, en daarna in de aka-
demie van Perosa. Gedurende 
zijn verblijf in Griekenland,•ver-

3 
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zamelde hij een aantal gedenk
penningen, op- en handschrif
ten : op deze wijze vereenigde 
hij , zegt men, 1500 Brieven 
van LIBANIÜS , welke hij zich 
voorstelde te vertalen en te doen 
drukken. Hij gaf er echter slechts 
de vertaling van omtrent 500 van 
in het licht, in drie boeken ver
deeld , en onder dezen titel: 
Libanii, grteci declamaloris dis-
sedissimi, beaii Joannis Chry-
sostomi pmceptoris epistolcê, cum 
adjeetis Joannis Sauftterfelt ar-
gumentis et emendatione et cas* 
tigatione clarissimis, 1 dl. in 
4 > De dagteekening en de aan
wijzing, worden gevonden aan 
den voet der opdragt aan MA-
THIAS DEBRICIÜS, vice-kanselier 
van Polen, door SADMERÏ'ELT 
van Krahau, den 21 Maart 1504. 
SAUMERFELT had eene zeer ge
brekkige uitgave van een exem
plaar van LIBANIÜS geleverd. 

ZAMBRI, zoon van SAÏ.U, en 
hoofdman van den stam van 
SiMEON, ging in het gezigt van 
MOZES, en het geheele leger van 
Israël, in de tent eener Madi-
anitische ligtekooi, COZBI ge
naamd; hij werd daar in gevolgd 
door PIIINEES, zoon van den 
hooge-priesterELEAZAR, die beide 
de eerloozen met eenen enkelen 
lanssteek doorstak. 

ZAMBRI, een krijgsoversto van 
Israël's koning ELA , voerde het 
bevel over de helft der ruiterij. 
Na togen zijn' meester te zijn 
opgestaan, vermoordde hy hem, 
terwijl hij to Thersa, in liet 
huis van den landvoogd AKSA, 
zich door don drank bedwelmde, 

en maakte zich in het jaar 928 
vóór J. C. meester van' het rijks
bestuur. God, die hem tot het 
werktuig zijner wraak verkozen 
had, bediende zich van zijne 
tusschenkomst tot de uitroeijing 
van alles wat van de familie van 
dien koning overbleef. ZAMBRI 
had niet lang genot van de vrucht 
van zijn' opstand en zijn verraad. 
Zeven dagen na zijne overwel
diging , stelde het leger van Is
raël Amu tot koning aan, en 

'kwam ZAMBRI, in de stad 
Thersa belegeren. Daar deze 
overweldiger zich op het punt 
zag van gevangen te, worden 
genomen, zoo verbrandde hij 
zich in het paleis met al zijne 
rijkdomnïen, en stierf in zijne 
goddeloosheden. 

ZAMORA , in het Latijn ZAMO-
RDS (JOANNES MARIA), een ge
leerde kapucijner, in 1579, te 
Udine in Frioul geboren. In 
den ouderdom van 18 jaren om
helsde hij den regel van den 
H. FRANCISCDS. Na het priester
schap te hebbben ontvangen, 
wijdde hij zich aan het predik; 
ambt toe. De roem, welken hij 
in die loopbaan verwierf, bewo
gen zijne oversten, om hem 
met den titel van algemeen-com
missaris naar Bohème te zenden, 
om in dat koningrijk en in de 
voornaamste steden van Duitsch-
land, het woord-Gods te ver
kondigen, en in zijne leerreden 
de ketterijen te bestrijden, welke 
kortelings in die gewesten door
gedrongen waren. Na op eene 
eervolle wijze z p e zending 'ü 

hebben volbragt, kwam hij m 
zijn vaderland terug, alwaar 
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hem verscheiden bedieningen 
werden aangeboden. Hij ver
koos het vreedzame verblijf eens 
kloosters, alwaar hij vry van 
alle zorg, zich der studie kon 
toewijden. Hij overleed te Ve-
rona, den 30 Augustus 1649. 
WADDING, de levensbeschrijver 
dor orde van den H: FRARCISCUS , 
wiens werk eerst in -1650 in 
het licht versoheen, maakt ge
wag van pater ZAMORA , als van 
een' man, met wien hij inner
lijk verbonden was,, en die nog 
leefde; hij schrijft hem de vol
gende werken toe.: 1.° De eminen-
tissimm Deiparce etVirginisp'er' 
fectione Ubritres, Venetië, 1729, 
in fol. éene geachte verhandeling, 
zeer nuttig voor de predikers; 
— 2.° Commentaria theologica 
de Deo trino et mo, Venetië, 
1626, in fol. De schrijver brengt 
in dezelve de gevoelens over
een van den heiligen BONAVEN-
TÜRA, van den heiligen THOMAS 
en van SCOT. — ZAMORA (LAU-
UENTIUS DE), een religieus van 
de Cistercienser-orde, der con
gregatie van den berg Sion, 
was op het einde der 16.* eeuw, 
in het diocees van Toledo ge
boren. Men heeft van: hem: 
1.° Commentarium op: het hoog
lied; — 2.° Leerreden onder 
den titel \a.n Monarchia mystica, 
7 dl.» • 

* ZAMORA (BERNARDUS), een 
geleerde Spaansche religieus van 
do karmelieten-orde, in 1720, 
te Zamora, in het koningrijk 
Leon geboren, strekte door zijno 
talenten en zijne geleerdheid tot 
sieraad zijne 'orde. Mei vracht 

had hij de geleerde en zelfs ver
scheiden levende talen beoefend. 
Bij de universiteit van Sala-
manlca, werd hij tot eenen leer
stoel voor hel Grieksch benoemd. 
Hij was diep ervaren in' de 
kerkelijke en ongewijde geschie
denis, zoowel als in de oudhe
den j en had eene kostbare boek-
verzameling bijeengebragt, die 
niet enkel tot zijn eigen gebruik 
diende, maar voor een' ieder 
die begeerig was zich te belee
ren, en hij schepte er een ver
maak in, aan elk een de boeken 
aantewijzen, voor het onderwerp 
geschikt, dat men behandelen 
wilde. Hij gaf in zijn huis 
leergangen in de schoone lette
ren, de geschiedenis en de wijs
begeerte, waarbij hij zijne orde
broeders, en de vreemdelingen 
toeliet, die er bij wenschten 
tegenwoordig te zijn, en die 
zelfs door hoogleeraren werden 
bezocht, zeker, van er eenige 
nieuwe kennis optedoen, of die
gene, te volmaken, welken zij 
reeds verworven hadden. 'Meer 
dan iemand anders, droeg hij, 
zoo door zijn voorbeeld, als door 
zijne lessen bij, om indehooge 
school van Sakmcmhu, de zucht 
voor de letteren te onderhouden, 
en er den goeden smaak te doen 
herleven. Hij overleed te Sala-
mwilm, aan 'de gevolgen eener 
beroerte, in November 1785. 
Men heeft van hem: 1.° eene 
Griehche spraakkunst, Madrid, 
1772, in S.*°; — 2.« eene Ge
schiedenis der godsdienst; — 3." 
Zamenspraken der dooden, M&T 
het voorbeeld van die van •l/o--
C!AWUS; — 4." f'erlaling van 
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de Geschiedenis der seminariè'n, 
uit het Italiaansch van JOANNES 
GIOVANNI, Salamanka 1778, in 
8 J ° » 

ZAMORA. — Zie ALFONSUS VAN 
ZAMORA en SANCIO, 

ZAMOÏSKI (JOANNES) , zoon van 
STANISLAXJS , Poolschen groote 
(castellan) van Ghelm, eene stad 
in Rood-Rusland, een' man van 
groote verdiensten. ZAMoysiuwerd 
door zijnen vader zorgvuldig 
opgevoed, eerst naar Parijs en 
daarna naar Padua gezonden. 
Hij verscheen aldaar met zoo 
voel roem, dat hij tot rector 
der universiteit werd benoemd. 
Het was in deze eervolle be
trekking, dat hij in het Latijn 
zijne boeken van den Romeinschen 
senaat, en, van den Volmaakten 
Senator zamenstelde. . In Polen 
teruggekeerd, werd hij tot de 
aanzienlijkste staatsambten ver
heven, en was een der afge
vaardigden, in 1573, naar Parijs, 
aan den hertog van Anjou ge
zonden,, om aan dien vorst * 
de akte zijner verheffing tot de 
kroon van Polen overtebrengen. 
Nadat STEPIÏANCS BATTORI, vorst 
van Zevenbergen, den troon 
van Polen was beklommen,. gaf 
hij hem zijne nicht ten huwe
lijk, verhief hem tot groot-kan
selier des rijks, en kort daarna 
tot veldheer zijner legerscharen; 
ZAMOTSKI nam de betrekkingen 
waar als een groot veldheer en 
een bekwaam minister. Hij be
teugelde de vermetelheid van 
IWAN WASIUEWITSCII , czar van 
Moslcau, bevrijdde Podolië,Vol-
hynië en Lijfland, van het juk 

dezes geduchten nabuurs, deed 
hem eenen hevigen oorlog aan, 
en belegerde in het hevigste van 
eenen strengen winter de stad 
Pleskow in Moskovië. Nadat 
STEPHANÜS BATTORI, in 1586 
overleden was, wilde een aantal 
Poolsche heeren de kroon aan 

' ZAMOÏSKI opdragen;' 'maar hij 
wees dezelve van de hand, en 
deed SIGISMUMDUS , prins van 
Zweden, verkiezen, die hij op 
den troon van Polen plaatste. 
Hij overleed in 1605, vereerd 
met den titel van verdediger 
des vaderlands, beschermer der 
wetenschappen, en meer nog 
der godsdienst, waarvan hij de 
hechtste ' steun was, daar hij 
zich op alle mogelijke wijzen, 
tegen de nieuwe sekten verzette, 
die het land besmetten. Hij 
stichtte verscheiden collegiën, 
lokte door jaarwedden de geleerd
ste mannen van Europa in de
zelve', en bragt zelfs eene hooge-
school tot stand, in de stad, 
welke hij deed bouwen, en die 
zijnen naam draagt. 

ZAMPIERI (DOMENICO of DOME-
NICHINO), een Boloneesche schil
der, kweekelingderGARRACcios, 
legde veel tijd en ijver aan zijne 
voortbrengselen te koste. Zijne 
mededingers zeiden, dat zijne 
werken als niet den ploeg be
arbeid waren. ANTONIÜS CAR; 
RACCIO vergeleek hem zelfs bij 
eenen os. HANNIBAL CARRACGIO, 
die onder deze schijnbare lang
zaamheid des geestes, groote 
talenten ontwaarde, antwoordde 
» dat deze os, onder zijne han
den, een zoo vruchtbaar veld 
zou beploegen, dat hij eenmaal 
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de schilderkunst zou voeden." 
Zijne benijders, gestoord dat zij 
deze voorzegging in vervulling 
zagen, doorzaaiden zijn leven 
met verdrietelijkheden; zelfs' 
beweert men, dat zij in 1641, 
in zijnen ouderdom van 60 ja-
reu , zijn leven door vergif ver
kortten. DOMENICO ' was zedig, 
stil, terwijl hij hoopte daardoor 
den mjd te ontwapenen. Pous-
SIN zeide, dat hij geen' anderen 
schilder kende, die hem in na
tuurlijke verbeelding evenaarde." 
Dezelfde kunstenaar beschouwde 
de Gedaanteverandering {Trans
figuratie) van RAtHAëi., de Af
neming van het kruis van DANiët 
BE VOLTERRA, en den H. HIE-
RONYMUS van ZAMPIERI, als de, 
drie meesterstukken der schilder
kunst van Rome. Deze beroemde 
meester muntte vooral uit, in 
de kunst om de verschillende 
hartstogten uittedrukken. Zijne 
stellingen zijn wel' gekozen; 
zijne hoofdhoudingen vol eener 
bewonderenswaardige eenvoudig
heid en verscheidenheid. Het 
ontbrak zijn penseel niet aan 
verhevenheid, maar het schoot 
wel eens in vlugheid te kort. 
Zijne schoonste schilderijen wor
den,te Napels, te Rome, en in 
die omstreken gevonden. 

* ZAMPIERI (de graaf CAMIIXUS), 
een beroemde Italiaansche dich
ter, den 22 Augustus 1701, 
te Imola, uit een adellijke en 
beroemde familie geboren. Hij 
maakte zijne studiën in het 
collegie der adellijken te Bologna, 
toenmaals door de Jesuiten be
stuurd : zijne vorderingen waren 

' Q 

zoo snel, dat hij de bewonde
ring zijner meesters werd. De 
graaf ZAMPIERI was ervaren in 
de wijsbegeerte, de godgeleerd
heid, de wiskunde, de geschie
denis, het Grieksch, het Latijn, 
en de levende talen. Besloten 
om zich te Bologna te vestigen, 
deed hij. zich in het boek der 
adellijken dier stad inschrijven, 
en werd er quaranta (senator); 
hij was vier- en- Iwintigmalen 
burgemeester (gonfalonier), na 
te Rome voor het zelfde gewest, 
afgezant te zijn geweest: een 
voorregt, dat de Bolorieezen nog 
uit. hunne oude republiek'be
houden. Zijne Uitgebreide kun
digheden en zijne begaafdheid 
voor de dichtkunst verwierven 
hem zulk eenen roem, dat geen 
reiziger van eenig aanzien Ita
lië verliet, zonder ZAMPIERI be
zocht te hebben. Hij werd lid 
van verscheiden geleerde genoot
schappen, en was in briefwisse
ling met de beroemdste mannen 
zijner eeuw. Weinig schrijvers 
hebben in een' meer verheven 
graad, de in een'" dichter ver-
eischte hoedanigheden bezeten. 
De bevalligheden en het zout 
van PLAÜTDS , TERENTIÜS, CATDL-
MJS ' en HORAOTDS waren in hem 
vereenigd. Zijn proza-stijl was 
niet minder aangenaam en niet 
minder zuiver, en hij muntte 
uit in den brief-stijl. Hij over
leed den 11 Januarij 1784. 
Zijne werken zijn: 1.° Latynsche 
en Italiaansche gedichten, P;M~ 
ccnza, 1755; — 2." Job, in 
afdeeling van acht elflettergrepige 
verzen Rologna, 1763, in 4. t0; 
— 3.o Carminum libri gumque, 

5 
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Piacenza, 1771; — 4.° Tobias, 
een dichtstuk in tien zangen. 
Dit is eene uitvoerige omschrij
ving in vrije verzen van het 
boek XOBIAS , of liever eene 
verhandeling over de opvoeding, 
in concurrentie met den Emüe 
Van J. J. ROUSSEAU, maar die 
vrij is van die afgetrokken denk
beelden, welke in het werk van 
den Geneefschen wijsgeer we
melen; — 5.° Nagelaten wer
ken, Cagliari 1784. 

ZANCHIUS of ZANCHUS (BASI-
HOS), van Bergamo, aanvaardde 
het gewaad van regulier kano-
nik. Zijne ervarenheid in de 
school-wetenschappen, de wijs
begeerte en de godgeleerdheid, 
verwierf hem den post van op
ziener in de .bibliotheek van 
het Vatikaan. Na deze bedie-' 
ning met roem te hebben waar
genomen , overleed hij te Rome, 
in groote gevoelens van gods
vrucht, 1560. Men heeft van 
hem verscheiden werken; de 
voornaamste zijn: 1.° Latijnsche 
gedichten, die zonder eene uit
stekende verdienste te bezitten, 
eenige goede verzen,,gelukkige 
denkbeelden en een vrij zuiver 
Latijn aanbieden. Men vindt 
dezelve in Delicice poctarum 
italorum; —• 2.° een Dicht
kundig woordenboek; in het La
tijn; —- 3." Vraagstukken in 
het Latijn, over de boeken der 
Koningen en die Paralipomenon 
genaamd, Rome, 1553, in 4.to 

ZANCHIUS (HIERONXMUS) , in 
1516, te Alzmo in Italië ge
boren, begaf zich, in den ou
derdom van 15 jaren, in de 

congregatie der reguliere kano-
nikejf van Lateranen, en onder
scheidde zich in dezelve. Maar 
nadat PETKUS MARTELAAR (zie 
VERMJGM) , kanonik der zelfde 
congregatie, de dwalingen van 
het protestanlismus had omhelsd, 
deelde hij dezelve aan verschei
den zijner orde-broeders mede. 
ZANCHIUS behoorde tot dat ge
tal: hij begaf zich in 1553 naar 
Straatsburg, en onderwees er de 
H. Schrift en de wijsbegeerte van 
ARISTOTELES. De protestanten 
beschuldigden hem van dwaling, 
en noodzaakten hem, in 1563, 
Straatsburg te verlaten. Hij 
oefende.tot in 1568, het pre
dikambt uit,, te Chiavenna, bij 
de. Graauwbunders, waarna hij 
zich naar Héidelberg begaf» al
waar hij D.r en hoogleeraar in 
de godgeleerdheid was. Hij over
leed in deze stad, den 19 No' 
vember 1590. Men heeft van 
hem een Commentarium op de' 
brieven van den heiligen PAÜ-
LUS, Néustadt, 1595, in foLj 
en een werk tegen de anti-
trinitarissen, hetwelk hij zamen-
stelde op verzoek van FRËDEMK 
I I I , Palts-keurvorst. ZANCHIUS 
is de schrijver van een aantal 
andere werken, die vele geleerd
heid bewijzen. Men t heeft de
zelve gezamenlijk uitgegeven to 
Geneve, 1613, 8 dl.», in ft»-
Hij spreekt in dezelve over de 
Catholijke Kerk niet anders dan 
als over zijne moeder, bereid 
om tot dezelve terug te keeren, 
zoodra zij de misbruiken Ml 
hervormd hebben, welke ny 
meent dal in dezelve geslopen 
zijn. 



Z A N; ' 251 

ZANMCHELU (JOANNES ÏÏIERO-
NYMÜS), een geneesheer, te Mb~ 
dena, in 1662 geboren, reisde, 
om in zijne kunst ervaren te 
worden door een gedeelte van 
Italië. Hij vestigde zich te Ve
netië, en oefende dezelve aldaar 
uit met het beste gevolg, tot 
aan zijnen dood, den 11 Jan-
uarij 1729 voorgevallen. In 
zijne vrije oogenblikken, bezocht 
hij de omstreken dier republiek, 
onderzocht zorgvuldig alles wat 
betrekking heeft tot de natuur
lijke historie, vooral tot de 
kruidkunde, en vormde in dat 
gedeelte eene rijke verzameling, 
waarvan hij de Catalogus, on
der dezen titel in het licht gafe 
Catalogus plantarum terres-
trium, marimrum etc. Venetië, 
1711. Nog heeft men van 
hem : 1.° Promptuarium reme-
diorum chgmecorum, 1701, in 
8.vo. — 2 . Q De Myriophillo pe-
lagico; —, 3.» ldthographia 
duorum montium Veronensium, 
vulgo Monte di Boricolo et di 
Zoppica, 1721; — 4.° DeRusco 
ejusque prwparatione, 1727, in 
8.voj __ 5.o Opuscula botanica, 
Venetië, 1730, uv 4 > ; — Ö.o 
Geschiedenis der in den omtrek 
Mn Venetië groeijende planten, 
1731, in fol., in het Italiaansch 
niet platen, die niet naauwkeu-
rig genoeg zijn. Deze geschie
denis laat nog veel te wenschen . 
over. Beide laatste werken zijn 
in het licht gegeven door zijn' 
zoon JOANNES JACOBUS, die den 
weg is gevolgd, hem door zij
nen vader afgebakend; hij heelt 
eene vermeerderde uitgave gele
verd van den Catalogus van 
toet kabinet van natuurlijke his

torie zijns vaders, Venetië, 1736, 
in 4.t0 

ZANNONI (JACOBUS), te Mon-
tecchio, in het hertogdom Reggio 
geboren, was een der bekwaam
ste kruidkundigen van Italië. 
Zijne talenten verschaften hem 
den post van directeur van den 
tuin van Bologna. Zijne scherp
zinnigheid en zijne waarnemin
gen deden hem ontdekken, dat 
verscheiden planten, door onder
scheidene schrijvers onder ver
schillende namen beschreven, 
dezelfde zijn. Hij beoefende de 
ouden , en 'de nieuweren, die 
over deze kunst hebben ge
schreven, vergeleek dezelve met 
elkander, en bragt hen in ver
scheiden punten overeen. Hij 
overleed in 1682, in den ouder
dom van 67 jaren. De voornaam
ste vrucht zijner nasporingen 
is: Rariorum stirpium historia, 
Bologna, in fol., 1742; Rome, 
1745, in fol, met platen. Het 
is CAJETANUS MONXI f die deze 
vertaling met vele vermeerde
ringen heeft geleverd. Het oor
spronkelijke was te Bologna, 
in 1675, in fol., in het Itali
aansch in het licht verschenen. 

* ZANNONI (BERNARDINUS), een 
Jesuit te Reggio, in het Hertog
dom Modena, in 1550, geboren, 
wijdde zich geheel toe aan het 
predikambt, aan het onderwijs 
der geloovigen en aan het ge-
wetensbestuur. Hij had onder 
zijne geestelijke leiding moeder 
MARIA VICTORIA STBATA FORNAKI» 
en het is op zijne aansporing» 
dat deze godvruchtige dame, de 
orde der Hemelsche Annonciade, 
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of Blaauwe dochters stichtte, 
Ja ter door PABLOS V goedge
keurd. Hij was hét ook, die 
de regels dier Congregatie ont
wierp , die te • Genua in 1644 
gedrukt zijn; hij smaakte de 
voldoening deze zich in Frank
rijk, Lotharingen, Duitschland 
en Savooije te zien uitbreiden. 
Men heeft van hem een aantal 
ascetische werken , waarvan er 
een gedeelte onder den naam 
van HIERONYSIÜS SEMINO in het 
licht is verschenen. De voor
naamste zijn: 1.° Santissima 
Vita e passione dl N. S. Gesu 
Christo et della sua madre Ver? 
gine della Maria^ Genua, 1610-, 
—• 2.° Libro della Vita beatis-
sima Maria Vergine e $ altre 
eroiche sue virtu e titoli, ib<, 
1613; — 3.° Verhandelingen 
over de eucharisti en de com
munie; — 4.° Be rozenkrans 
der H. Maagd met de ovenve? 
gingen; — 5.° een berijmd Le
ven van J. C. en der B. maagd; 
~ 6.° Geestelijke zangen; —1.° 
Regels der annonciade-religieu-
zen; — 8.° Onderrigtingen te 

•dienste dier dochters om dezelve 
op den tveg der volmaaktheid 
voortgang te doen maken. Pa
ter BERNARMNÜS ZANNONI over
leed te Genua, den 29 Maart 
1620. 

* ZANNOM (PETRUS ANTONIÜS), 
een Jesuit, té Reggio, den 19 
April 1723 geboren, behoorde 
tot de familie van den voor
gaande en trad den 6 October 
1743, te Bologna in de maat
schappij, waarin hij zich door 
zijne deugden, en de uitgebreid
heid en verscheidenheid zijner 

kundigheden onderscheidde. Met 
de meeste toejuiching had hij 
de schoone letteren beoefend en 
onderwezen, én in het predik
ambt even zeer bijval gevon
den. Na de vernietiging der 
maatschappij, verbond hij zich 
aan monsignor DONATI , bisschop 
van Cervia in Romagna, die 
hem. tot zijnen theologant aan
stelde, en zich van hem in het 
bestuur van zijn diocees be
diende. Pater ZANNONI vervaar
digde met gemakkelijkheid be
vallige Latijnsche verzen. Men 
heeft van hem een fraai dicht
stuk op de zoutgroeven van 
Cervia, dat zijne plaats onder 
de leerdichten met eere hand
haaft, en de toets der vergelij
king van de beste in die soort, 
zoowel in Frankrijk, als in 
Italië kan doorstaan, het voert 
ten titel: De Salinis Cerviensi-
bus earminum libri tres quos am-
plissima mro Joanni- Baptist® 
Bonaioepiscopo Cerviensi, die-
etc. Cesena, 1786; de schrij
ver ontwikkelt in hetzelve, den 
oorsprong, den vorm, de ont
ginning der zoutgroeven, de 
vorming en de toebereiding van 
het 'zout. Hij treedt vervolgens 
in handel-bijzonderheden, waar
van deze zelfstandigheid het 
voorwerp is. Men kan zich 
niet genoeg verwonderen over 
de behendigheid, met welke, 
de schrijver de bezwaren van 
een dergelijk onderworp is ',e 

boven gekomen, en in een zui
ver en schoon Latijn, zaken 
heeft weten te behandelen, welke 
in die taal niet schijnen to 
kunnen worden overgebragt. Uü 
dichtstuk gaat vergezeld van 
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eene Vertaling, in Italiaansche 
verzen, waarin! niet minder, 
smaak en sierlijkheid heerscht. 
Men heeft deze i overzetting te 
danken aan den heer ADEODATI 
REFFI W CERVJA. De abbé 
PETRUS ANTONIUS ZANNONI over
leed den 28 Junij 1786. 

* ZANNONI of ZANONI (ANTO
NIUS), een beroemde landbouw
kundige , te Udine in Frioul, 
in 1696,. geboren. Hij ' dreef 
den handel, en deed den ak
kerbouw in zijn land blöeijen, 
hij bevorderde er de aankwee
king van den moerbezieboom, 
en verschafte alzoo aan hetzelve 
een' uitgebreiden zijde-handel. 
ZANNONI werd lid der landhuis-
houdkundigé akademiën van 
Florence, Rovigo, Capo d'Istria, 
enz. Hij heeft nagelaten: 1.° 
Verschillende brieven over den 
invloed van den landbouw, de 
kunsten en den handel; op het 
geluk der Staten, Venetië, 1763, 
8 dl.», in 8.v°; — 2.° Over 
het mergel en' wildere delfstoffen 
ter bemesting van landerijen, 
Venetië, 1768, in AM; — 
3.° Geschiedenis der veeartsenij' 
kunde, ibid; 1770, in 8™; 
'-— 4.o Over het vervaardigen' 
en het gebruik van turf, 1767, 
in 4.t»; — S.o Over het aan-
kweeken en het gebruik van 
aardappelen, 1767, in 8.™; — 
6.° Over het zedelijke, huishou
delijke en staatkundige nut der 
landbouwkundige akademiën, der 
kunsten en des handels, 1771, 
in 8.vo, voorafgegaan van de 
lofrede des schrijvers, die den 
4 December 1770 overleed. 

ZANNOTTI (JOANNES PETRUS) , 
een schilder en dichter, den 
3 October 1674, te Parijs ge
boren, alwaar zijn vader, JO
ANNES ANDREAS ZANNOTTI CAVAZ-
ZONI, acteur bij het Italiaansch 
tooneel was. Hij heeft verschei
den Verhandelingen nagelaten 

'over de schilderkunst, en in 
het Italiaansch in het licht ge
geven: 1.° Dido, een treurspel, ' 
Bologna, 1718; — 2.° Cori-
olams, een treurspel, ibid., 
1754; — '3.° Geschiedenis der 
Glementijnsche akademie van Bo
logna, ibid., 1739; — 4.°, 
Gedichten enz. Hij overleed in 
1765. 

* ZANNOTTI of ZANOTTI (HER
CULES), een geleerde geestelijke, 
broeder van den voorgaande, 
te Parijs, in 1684 geboren. Na
dat zijn vader in zijn beroep • 
eene matige fortuin had bijeen-
gebragt, keerde hij naar zijne 
geboorteplaats, Bologna', terug. 
Na aldaar in 1695 overleden te , 
zijn, verzuimde zijne weduwe, 
eene vrouw van verdienste, niets 
om eene behoorlijke opvoeding 
aan haar talrijk gezin te geven. 
Zij had achttien kinderen aan 
haren echtgenoot geschonken; 
HERCULES, een derzelve, die 
zich tot den geestelijken staat 
voorbereidde, maakte niet alleen 
zijne wijsgeerige en godgeleerde 
leergangen, maar las daarenbo
ven de kerkvaders, beoefende de 
H. Schriften, legde zich op de 
welsprekendheid toe, en maakte 
zich, bekwaam in de letteren. 
Zijn oogmerk was om zich aan 
de predikdienst toe te wijden. 
Na zich lot dezelve wel te heb-
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ben toebereid, trad hij die loop
baan in, en liet zich -op de 
voornaamste kansels van Italië 
met zoo veel bijval hooren, dat 
hij weldra in den rang der 
voornaamste predikers werd ge» 
plaatst. Men bewonderde vooral 
in zijne leerreden, het edele 
gebruik, hetwelke hij van de 
H. Schrift wist temaken, en de 
zalving, waarmede zijne woor
den gepaard gingen. In 1741 
werd hij tot een canonicaat der 
hoofdkerk van de H. Petronia 
van Bologna benoemd. Zijn ge
drag was dat van eenen geeste
lijke , die niet anders kent dan 
zijne pligten. Hij verdeelde zij
nen tijd tusschen de officiën en 
de studie, en nam geeneandere ' 
verstrooijing, dan die, welke 
hem de omgang van eenige 
vrienden, en zijne verbindtenis 
verschaften met de religieuzen 
•van een naburig Karthuizer-
klooster, welk instituut hij zeer 
was toegedaan. Hij overleed na 
eene langdurige en smartelijke 
ziekte, den 13 September 1763. 
De karthuizers erkenden de ge
negenheid , welke hij hun had 
toegedragen; door zijnen naam 
op eene eervolle wijze in hun 
Necrologïum te plaatsen,- hij is 
de schrijver der navolgende wer
ken: 1.° Storia di sanBrunone 
e t c , Bologna, 1741, in 4.t°; 
— 2.o Storia dei santi Proeolo 
Soldato, cavaliere Bolognese e 
protettore della sua patria, e 
Proeolo Siro, vescovo di Tcrni, 
ambeduc martin, con note, Bo
logna, 1742, in 4> j '-i- 30 
Vita del B. Nicoh Albergati, 
monaco del sacro ordine Cartu-
siano, *ve$covo di Bologna e mr-

dinale, ibid. 1756. Ook is van 
hem het 14.« gezang van den 
Bertoldo,'in Toskaansche ver
zen , te Bolorjna, in 1737 ge
drukt. Zijne overige gedichten 
komen voor in de verzamelin
gen van den tijd. Ook heeft 
hij verscheiden werken in hand
schrift nagelaten, waarvan de 
graaf FANTUZZI in zijne Notizie 
degli scrittori Bolognesi de lijst 
heeft «geleverd. 

* ZANNOTTI (FRANCISCOS MA
RIA), een beroemde wiskunste
naar, redenaar en dichter, broe
der van de voorgaanden, "te 
Bologna, den 6 Januarij, 1692 
geboren, werd in 1718 lot 
hoogleeraar der wijsbegeerte en 
wiskunde te Bologna' benoemd, 
hij droeg'aldaar, het stelsel van 
DESGARTES voori maar de roem 
van NEWTON maakte hem ver
volgens een der ijverigste aan
hangers van den Engelschen 
wijsgeer. In 1731, werd hij 
bibliothecaris van het instituut 
van Bologna, en in 1766 voor
zitter. Hij overleed den 25 
December 1777. Men heeft van 
hem een aantal wijsgeerige> 
bo vennatuurkundige, wiskun
dige en dichterlijke werken, en 
andere geschriften over verschil
lende onderwerpen van schoone 
kunsten. 

* ZANNOTTI (EUSTACHIUS), neef 
van den voorgaande, en zoon 
van JOAKNES PETRUS, te Bologna, 
den 27 November 1709 geboren 
was evenzeer beroemd als wis
kunstenaar, als sterre- en letter
kundige. In den ouderdom van 
20 jaren, was hij in den leer-
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stoel der sterrekunde plaatsver
vanger van den beroemden 
EüSTACHius MANFREDI (zie dat 
artikel); na den dood van zijn' 
oom, wiens kweekeling hij was 
geweest voor de wijsbegeerte 
en de wiskunde, werd hij 
president van het instituut van 
Bologna, alwaar hij met roem 
verschillende leerstoelen bekleed
de. Zijn naam verspreidde zich 
door geheel Europa en hij werd 
lid der akademiën van Londen, 
Berlijn, Cassel enz. Hij over
leed den 15 Mei 1782. Onder 
zijne talrijke werken, onder
scheidt men de navolgende: 
1.° eene uitmuntende Verhan
deling over de meetkunst; — 
2.° een andere over de verge-
zigthunde, 1776, in 4. t0; — 
3.° Sterrekmdige tafelen; — 
4.° Waarnemingen omtrent de 
verduisteringen enltomepn, enz. 
enz'. : 

f ZANTEN (JACOB VAN) > een 
Hollandsche geneeskundige, om
trent het midden der 17.° eeuw 
geboren. Na zijne voorbereidende 
studiën met roem te hebben vol-
bragt, volgde hij tegelijkertijd 
de leergangen voor de genees
kunde en de godgeleerdheid, en 
ontving den doctoralen graad in 
deze beide faculteiten. In het 
collegie der geneesheeren van 
Haarlem opgenomen, werd hij 
bij herhaling tot deken of pre
sident deszelven benoemd. In 
1707, verhieven de doopsge
zinden van Haarlem hem tot 
hunnen godsdienst-leeraar, en 
hij nam de werkzaamheden aan 
deze betrekking verbonden waar, 
zonder daarom de praktijk der 

geneeskunst te laten varen. Het 
tijdstip van zijn dood is onbe
kend: maar hij leefde nog in 
1729. 

f ZANTVHET • of SANTVÜEX 
(GORNELIS), een Vlaamschekro-
nijkschrijver, omtrent het einde 
der 14.e eeuw, in het vlek van 
dien naam, in de tegenwoordig 
Belgische provincie Antwerpen, 
geboren. Na het religieuse le
ven, in de abdij van den hei
ligen JACOBÜS, te Luik, te 
hebb'en omhelsd, geraakte hij 
tot de waardigheid van deken 
der* abdij van Stavelot, en over
leed in 1462. Zoo als de meeste 
kronijkschrijvers, begon : ooit 
ZANTVJJËT de zijne met de schep
ping der wereld; maar zijne 
verhalen beginnen dan eerst be
langwekkend te worden, wan
neer hij tot het tijdvak is ge
naderd, waarbij' hij zich op 
gelijktijdige overleveringen of 
getuigenissen kan beroepen. Het 
is deze reden, die de paters 
MARTENNE en DORAND bewogen 
heeft, om in het Amplissimct 
collectio V, 67, slechts dat ge
deelte dezer kronijkoptenemen, 
hetwelk loopt van 1230 tot 
1461. Dezelve wordt aldaar 
gevonden achter de kronijken 
van LAMBERTOS PËTIT (PARVÜS) 
en van REGNIER, twee andere 
religieuzen der abdij van den 
H. JACOBÜS, en maakt er het 
vervolg van uit. 

ZAPOL of ZAPOLSKI (JOANNES), 
waywode van Zevenbergen, werd 
in 1526, na den noodlottige» 
dood van LODEWIJK H , tol w-
ning van Hongarije verfce*80» 
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maar zijne verheffing werd ge
stoord door FERMNAN» van Oos
tenrijk, dien andere Hongaren 

• te Presburg tot koning uitriepen. 
ZAP,OLSKI genoodzaakt om de 
wijk naar Polen te nemen, r-iep 
de hulp in van SOMMAN I I , die 
in Hongarije viel, en ZAPOLSKI 
in het bezit der stad Bude stelde. 
Na eenen oorlog van verschei
den jaren, onder voor- en te
genspoed" gevoerd, sloten de 
beide mededingers eindelijk on
derling in 1536, eene overeen
komst, die aan beide het bezit 
verzekerde van datgene wat de 
wapens voor hen verworven had
den. Hij had tot eersten minister 
den beruchten MAKTINOSIUS , aan 
wien hij bij zijn overlijden, in 
1540, de voogdijschap van zijnen 
zoon JOANNES SiGisjiuiNüns, wei
nige dagen voor zijnen dood ge
boren, toevertrouwde. Deze vorst 
bezat groote begaafdhedenvoor 
den oorlog; welk hij niet dan 
al te veel gelegenheid had, om 
in werking te stellen; maar tot 
het goed bestuur van eenen Staat 
ontbraken hem vele eigenschap
pen. Hij had zich onderschei
den door de nederlaag vanDosA 
(zie dat artikel); maar men be
schuldigt hem te laat te zijn 
gekomen, om met zijne Zeven
bergers , den jongen LODEWMK 
te Mohacs bij te springen, in 
de hoop dat het verlies van den 
slag en den valdes konings, 
hem den weg tot den troon 
mogt openen. 

f ZAHPI (GIOVANNI BAÏTISTA 
FEMCE), te Imola, in 1667, ge
boren, wordt onder de beste 
Italiaansche dichters zijner eeuw 

gerangschikt. Na te Bologna, 
de regtsgeleerdheid beoefend, en 
aldaar de doctorale waardigheid 
verkregen te hebben, begaf hij 
zich naar Rome, waar hij wel
dra als dichter algemeenen roem 
verwierf. Hij was een der stich
ters der onder den naam van 
Arcadia, nog bestaande akade-
mie, en voerde daarbij den naam 
van TIRSÏ LEDCASTO. Zijne dicht-

, werken onderscheiden zich door 
een bevallig en luimig karakter, 
doch zijn soms eenigzins gezocht 
en gekunsteld.' Zijne talenten, 
ontsnapten der aandacht van 
GLEMENS XI niet, die hem het 
vooruitzigt op eene aanzienlijke 
bediening gaf; doch hij overleed 
reeds in 1719, .alvorens zijn' 
wensch, vervuld te zien. Zijne 
echtgenoote FACSTINA MARATTI, 
dochter van den beroemden 
schilder GARLO MARATTI (zie dat 
artikel), muntte mede uit door 
haar dichttalent; zij droeg bij 
de Arcadia, den naam van 
AGLAURA CIDONIA. 

ZARA, koning van Ethiopië, en 
waarschijnlijk ook van Egypte > 
is bekend door den oorlog, dien 
hij voerde tegen ASA, koning 
van Juda, in het jaar 941, 
.vóór J. C. Zijn leger bestond 
uit een millioen manschappen) 
en 300 strijdwagéns (men weet 
dat in die tijden dë natiën in 
massa ten strijd togen); het
welk echter aan ASA, ofschoon 
met oneindig mindere magt» 
niet belette, hem,geheel e n f 
te verslaan, wijl, zoo als. de 
H. Schrift zegt, de Heer voor 
hem streed (II Paralipomenon 
XIV, 9—15). 
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ZARATË (AOGUSTINÜS DE), een 
Spanjaard, werd in 1543, als 
algemeen-schatmeester der Indi
en,, naar Peru gezonden. Bij 
zijne terugkomst, werd hij in de 
Nederlanden aangesteld, bij het 
departement der munt. Gedu
rende zijn verblijf in Indië, 
verzamelde hij gedenkstukken 
voor de Geschiedenis der ont
dekking en verovering van Peru, 
waarvan de beste uitgave in het 
Spaansch is die van Anhoerpen, 
1555, in 8.v° Deze geschiede
nis is in het Fransch vertaald, 
en te Amsterdam en te Parijs, 
in 1700, in 2 dl." in 12.*"> 
gedrukt. Ofschoon men niet 
altijd op de naauwkeurigheid 
van dezen schrijver kan rekenen, 
is zijn werk toch nuttig, en 
oneindig te verkiezen boven dat 
van den .onnoozelen GARCIUSO, 
en andere romanschrijvers van 
dien stempel. 

ZARLINO (JOZEF), van Chiog-
gia in den Venetiaanschen Staat 
heeft zich beroemd gemaakt door 
de beoefening der musurgie of 
toonkunst. Volgens pater MER-
SENNE en ALBEKTUS SANTOS, is 
ZAKLINO de geleerdste aller schrij
vers, welke over deze kunst 
gehandeld hebben; maar deze 
Beoordeeling is overdreven. Zijne 
Werken zijn gedrukt in 4 dl.n, 
in -fol., 1589 en 1602, te Ve
netië, alwaar hij in 1599 stierf. 

f ZAÜNER (FRANZ), in 1746, 
Ie Krunz, in Tyrol geboren, 
hoogleeraar en raad der keizer
lijke akademie van 'beeldende 
kunsten te Weenen, en sedert 
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1806 bestuurder der daartoe be-
hoorende klassen van schilders 
en beeldhouwers. Zijne zucht 
voor de beeldhouwkunst, waarin 
hij zich reeds vroeg geoefend 
had, dreef hem in 1766 naar 
Weenen, alwaar hij 5 jaren on
der de leiding van den kundi-
gen SCHLETTERER doorbragt, en 
zich, door zijn genie, een eigen 
natuurlijken weg baande. On
der den beeldhouwer van het 
hof, BOVER, werkte hij aan de 
verfraaijing van den tuin te 
Sehönbrunn, en bragt aldaar, 
op last van prins KAUNITZ, eene 
der schoonste fonteinen tot stand 
voorstellende de drie grootste 
Oostenrïjksche rivieren met der-
weiver attributen. Door deze 
schoone uitvoering kwam hij 
in de gunst niet alleen van 
genoemden prins; maar zelfs 
van de keizerin MARIA THERESIA, 
zoo dat hij in 1776, op kosten 
van het hof, naar Rome werd 
gezonden, alwaar hij gedurende 
4 jaren zijn kunsttalent, zoo 
theoretisch als praktisch verder 
ontwikkelde. Juist stond hij 
op het punt om zich naar Napels 
te begeven, toen hij zijne aan
stelling als hoogleeraar in de 
beeldhouwkunst te Weenen ont
ving, welke betrekking hij steeds 
met den meesten roem heeft 
waargenomen. Tot de voor
naamste werken van dezen kun
stenaar ? behooren: 1.° Cuo, 
van Karrarisch marmer, in eene 
zittende houding voor prins KAU
NITZ vervaardigdJ — 2.° Vier 
kolossale Gariatiden, in hêt 
voorportaal van het paleis des 
graven vos FRIBRJ — 3.° Twee 



258 Z A ü . 

•borstbeelden van keizer FRANS 
II , in liet museum van gemel-
den graaf} — 4.° do kolossale 
beeldzuil, op last van keizer 
FRANS I I , voor JOZEF II , op 
het Jozefs-plein, bij den keizer
lijken burg, te Weenen; in 
1807 opgerigt, Dit gedenkstuk* 
het voortreffelijkste dat de hand 
van ZAUNER heeft verlaten, en 
"wellïgt het grootste dat in Eu
ropa bestaat} is eenvoudig, edel 
en verheven. Tot dit prachtig 
standbeeld -werd, alleen voor 
den persoon des keizers 354, 
en voor het paard 374 cente
naars metaal gebruikt, terwijl 
in den buik van het paard 23 
volwassen mannen, ongehinderd 
zich kunnen plaatsen. ZAUNER 
goot dit stuk in brons geheel 
volgens eene door hem uitge
vondene eigene manier} — Ö.° 
Een Gedenkstuk voor keizer 
LEOPOLD H , uit wit marmer 
gebeiteld, in eene der zij-ka
pellen van de Augustijner hof-
kerk te Weenen. Daarenboven 
heeft ZAUNER verscheiden borst
beelden van bijzondere personen 
vervaardigd, die allo van 's mans 
verheven kunsttalent getuigen; 
Hij overleed dep 30 Maart 1822. 

ZAZIÜS (ULMCH), ie Constans, 
in 1461 geboren, maakte zulke 
snelle vorderingen in de regts-
geleerdheid, dat hij binnenkor
ten tijd, in staat werd geoordeeld, 
om er openbaar onderwijs in 
te geven. Hij overleed in 1639 
te Fryburg, alwaar hij eenen 
leerstoel bekleedde. Men heeft 
van hem: l.o Epïtome in usus 
feudales; — 2.° Iniellectus Ie-
gum singularis, en andere wer-

- Z E A. 

ken, in 1590, te Frankfort, 
in 6 dl.» in fol. gezamenlijk 
in het licht gegeven. JOANKES 
ANTONIÜS RIEGGËRUS, een regts-
geleerde te Fryburg, heefteene 
verzameling van Brieven van 
ZAZIÜS, met zijn Leven, in het 
licht gegeven, Vim, 1774, 2 
dl.*», in 8/fo — JOANWES UL-
Kien ZAZIÜS, Zijn zoon, in 1565 
overleden, onderwees te Bazel 
de regtsgeleerdheid, over welke 
wetenschap hij eenige werken 
heeft nagelaten. 

* ZEA (D. FRANCESCO ANTOMO), 
een geleerde Amerikaansclie 
kruid- en staatkundige, den 
21 October 1770, te Medelin, 
in Nieum-Grenada (Zuid-Ame
rika) geboren, volbragt .ijne 
studiën te Santa-Fé de h ia-
Eerst 16 jaren oud zijne be» 
kleedde hij reeds eenen leer oei 
voor de natuurlijke histori; i« 
het collegie dier stad} maar 
nadat hij het verlangen had 
durven openbaren, hetwelk hem 
bezielde, van namelijk zijn va
derland van de Spaansche over-
heersching bevrijd te zien, ont
ving hij bevel, zich naar Madrut 
te begeven (1797), en werd i» 
eené der sterkten van Cadix op
gesloten, welke hij éérst na 

.verloop van tweejarige pro1»' 
dures, die men eindelijk liet 
varen, verliet. Daarop, onder 
voorwendsel eener wetenschap-, 
pelijke zending, met een jaar
wedde van 6000 franken naar j 
Frankrijk gezonden, hield ny 
zich drie jaren te Parijs op- I 
In Spanje teruggekeerd, ver
zocht hy vruchteloos om *o 
vergunning, om naar AmerW 
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terugtekeeren, en ontving den 
post van adjunct-directeur, en 
daarna dien van hoofd-directeur 
van het kruidkundig kabinet 
van Madrid, met den titel, van 
hoogleeraar der natuurkundige 
wetenschappen (1804,). ZEA 
bleef in die betrekking tot op 
het tijdstip der omwenteling 
van Aranjues, wanneer hij be
noemd werd tot, lid van de 
junta, in 1808, te Bayome 
vereenigd, daarenboven werd 
hij belast met de directie van 
een gedeelte van het ministerie, 
van binnenlandsche zaken, en 
'verkreeg vervolgens de prefec
tuur van Malaga, die hij tot 
aan den aftogt van het Fran-
sche leger, op het einde van 
1812, behield. ZEA begaf zich 
alstoen naar Engeland, van 
waar hij zich in 1814 naar 
Amerika inscheepte. De generaal 
BOLIVAK benoemde hem tot al
gemeen intendant van zijn leger. 
In 1817 werd ZEA president 
van het te Agostura gehouden 
congres, en werd vervolgens 
benoemd tot het ministerie van 
financiën, bij het door deze ver
gadering geconstitueerd bestuur. 
Tijdens de organisatie der re
publiek van Columbia, werd hij 
tot vice-president des besluurs 
benoemd, waarvan BOLIVAR tot 
hoofd was verkozen. ZEA met 
onbepaalde volmagten bekleed, 
werd in 1820 naar Europa ge
zonden, om met verscheiden 
staten handel- en staatkundige 
betrekkingen aanteknoopen, en 
werd te Londen wel onthaald 
door de voorstanders der onaf-. 
hankelykheid van de Nieuwe

wereld, In Spanje niet zeer 
gunstig ontvangen, kwam hij in 
April 1821,. te Parijs, alwaar 
hij bij eene officieele, nota, de 
erkenning vraagde der republiek 
Columbia, volgens de grondsla
gen, vastgesteld in het verslag, 
aan het congres der Vereenigde 
Staten gedaan. Zonder op deze 
nota te antwoorden, zond het 
Fransch ministerie, eenige agen
ten zonder bepaald karakter 
naar Amerika, ten einde den 
staat van zaken te onderzoeken. 
Middelerwijl ging ZEA met eenige 
bankiers van Londen, eene lee
ning van 2,000,000 ponden ster-
lings aan, tot den prijs van 
80 ten 100, en reeds waren 
de aandeelen in waarde gestegen, 
toen, het gerucht zich verspreid
de, dat ZEA geenerlei magtiging 
had, om deze leening aantegaan. 
Te midden der zeer levendige 
discussiën die daarover plaats 
hadden, overleed ZEA bij de 
wateren van Bath, in de maand 
November 1822. De regering 
van Columbia erkende later de 
leening welke ZEA enkel had 
gesloten, volgens de magtiging, 
hem door BOLIVAR , in de maand 
December 1819 verleend. ZEA 
was zeer ervaren in de oude 
en nieuwere letterkunde, in de 
natuurkundige wetenschappen, 
en sprak en schreef het Fransch, 
met dezelfde gemakkelijkheid 
als het Spaansch.' Men heeft 
van hem verscheiden werken, 
onder welke men eenige Ver
handelingen in het Spaansch 
opmerkt, over de Kina van 
Nieuw-Grenada, en eene Se-
sckrijmnq van den waterval der 

'2 
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Tequmidama. Gedurende ver
seheiden jaren had hij do redactie 
•waargenomen van den Spaan-
schen Mercurius, en van den 
Landbouivkundigen Mercurius. 

of aan kardinalen. Het jaar "des 
overlijdens van ZECCHI wordt 
niet gemeld. GHILINI heeft mel
ding van hem gemaakt in zijn 
Tealro d'uomini litterati. 

ZECH (FRANCISCUS), een Duit-
sche Jesuit, en leerling van 
pater PICBXER (zie dat artikel), 
was ervaren in het kerkelijke 
regt, dat hij te Ingolsladt on
derwees. Hij is bekend door 
drie VerhandeBigen over den. 
rondgaanden-brief van BENEDIC-
TOS XIV, van den 1 November 
1745, betrekkelijk den woeker, 
en door zijne geschillen met 
pater CONOINA, een dominikaner, 
die hem in zijne zedekundige 
godgeleerdheid antwoordde. Hij 
voegde later een Appendix tój 
zijne verhandelingen. Ook be
lastte hij zich met de verdedi
ging van het gevoelen zij«s 

meesters PICIILER, over het regt 
der vorsten betrekkelijk do le
ningen. Hij schreef ook legen 
den Febronius. Pater ZECH over
leed in 1770 of 1771.' 

ZEELANDER. — (Zie VENH^T 

en HONERT). 

" ZEGEDIN Of SzEGEDIN (STEPHA' 
KUS VAN) , in 1505, te Suf 
din, ccne stad in Neder-n*-
garyè geboren, was een der 
eerste volgelingen van LDTIIGB' 
Hij predikte het lutheranisme 
in verscheiden steden van /">"' 
garijë, en ondervond er de on
aangenaamheden welke _ zynjj 
dweepzucht verdiende. Hij wera 
eindelijk door do Turken gevan
gen genomen, die hem opeen" 
onmenscholijko wijze benamH"" 

* ZECCHI (LELIO), een geleer
de Italiaan, te Bidiccioli, in 
liet gebied van Brescia, geboren, 
bloeide omtrent het jaar 1590. 
Hij werd kanonik en peniten-
tiarius van Brescia. Dooreene 
lange èn ernstige beoefening der 
godgeleerdheid, was- hij zeer 
bekwaam in dezelve geworden, 
en werd hij de vraagbaak in 
onderwerpen, die de beneficim 
of gewetenszaken betroffen. 
Daarbij legde hij zich ook ijve
rig too op do geschiedenis en 
do schoone letteren: met één 
woord, hij was zeer werkzaam, 
en bragt in zijne studeerkamer 
al den lijd door, dien hij niet 
gehouden was aan zijne pligten 
te wijden. Men heeft van hem . 
de volgende werken: l.o De be
ne ftciis etpmsionibus; —- 2.° Ca
sus episcopo reservati; — 3.° De 
hslructionc clericornm; — 4.° 
De muitere episcopali; — 5.° 
decivili et christiana instituti-
one; — '6.° De principis ad-
ministratione; — 7.° Responsum 
casuum conscicnticc; •— 8.° Sum
ma theolotfce; — 9.° Tractatus 
de indulgentiis et jubilwo;-— 
10.° Tractatus inter militem sa-
crum etc; — 11.o tractatus de 
privilcgiis ccclesiasticis; —12." 
Tractatus de Sacramentis; :— 
13." Tractatus de usuris. Hij 
droeg zijne werken aan door
luchtige personen op. Eonigo 
aijn. • opgedragen aan CLEMENS 
VIII, andere aan HENDRIK IV 
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den. Na in 1583, weder in 
vrijheid te zijn gesteld, ging hij 
zijne dagen eindigen te Kevin, 
den 2 Mei 1572. Er bestaat 
van hem: 1.° Speculum Roma-
norum Pontificum historicum, 
1602, in 8>s een werk vol dwee-
perijen en ongerijmde sprook
jes ; — 2.° Tabulm Analyticco 
in. Prophetas, Psalmos et novum 
Testamentum"etc. 1592, infol.jƒ 
— 3.° Assertio de Trinitate, 
1573, in 8.*° 

ZEGERS (TACITÜS NICOLAAS), 
een Franciskaner religieus, te 
Brussel geboren, zeer ervaren 
in de" godgeleerdheid en in de 
geleerde talen, was langen tijd 
lector der H. Schrift ie Leuven, 
alwaar hij den 25 Augustus 1559 
overleed. Men heeft van hem: 
1.° AanteeJteninyen en Ophelde
rende aanmerkingen op de moei-
jelijkste plaatsen van het nieuwe 
Testament, Keulen, 1553 , in 
12.™0 ; een geacht werk, het
welk is opgenomen in de Critici 
sacri van PEARSON, alsmede het 
volgende; — 2.« Epanorthotes, 
castigationes in novum Testamen-
turn, Keulen, 1555, in 12.™ 
Deze verbeteringen zijn aange-

'bragt volgens oude exemplaren, 
waarvan hij de verschillende 
lessen aanhaalt en onderzoekt j 
1— 3.o Concordantie van het 
Niemve Testament, Antwerpen, 
1566; — 4.° Novum J.C. Tes-
tamentum Juicta veteren Eccle
siae editionem, Leuven, 1559, 
zeldzaam; ecne uitgave, met 
zeer vele zorg 'volgens oude 
uitgaven en oude handschriften 
vervaardigd; dezelve gaatverge-

zeld met zeer korte, maar oor
deelkundige aanteekeningen. De
zelve komt bijna altijd overeen 
met die van CLEMENS VIII; 
hetwelk bewijst dat ZEGERS wel 
geslaagd is in de keuze der ver
schillende lessen, welko hij ge
daan heeft. 

f ZEGERS (HERCULES) , een 
Vlaamsche schilder en graveur, 
in 1625 geboren, was de tijd
genoot van POTTER , dien hij 
in talent bijna geëvenaard heeft, 
maar wiens roem hij gedurende 
zijn leven op verre na niet in-
geoögst heeft. Zijne landschap
pen bieden de meest uitgestrekte 
gezigtspunten -aan, en zijn bui
tengemeen verscheiden, door de 
afwisseling van koloriet, licht 
en schaduw, en door de schoonste 
uitwerkselen der vergezigten. 
Ondanks al deze voordeelen, 
werden dezelve bij het leven des 
kunstenaars volstrekt niet ge
zocht, en de miskende ZEGERS 
die in behoeftige omstandigheden 
verkeerde, begon aan het gra
veren van platen, terwijl hij 
zich met de hoop vleide, de
zelve beter dan zijne schilderijen 
aan den man te brengen $ maar 
de kooplieden boden er hem 
naauwelijks de waarde des koo-
pers voor. Door dezen hoon 
zeer beleedigd, zeide hun ZE
GERS dat eenmaal elk proefblad 
zijner platen, voor meer duka
ten zou verkocht worden, dan 
men hem thans Voor de plaat 
aanbood. Deze voorzegging is 
verwezenlijkt, want, na den 
dood des graveurs, hoeft men 
een enkel proefblad zijner gra-
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vures, met 16 dukaten betaald. 
Hij had het geheim uitgevonden, 
om landschappen in kleuren op 
doek te drukken; maar heeft 
van deze vernuftige ontdekking 
geene partij kunnen trekken. 
Zoo vele onbillijkheid ontmoe
digde hem; hij staakte zijn werk 
bijna geheel en al, en gaf zich 
aan een overmatig gebruik van 
den drank over; zoodat hij een
maal geheel bedronken te huis 
komende, van zijne trappen 
viel, en aan de gevolgen van 
dien val overleed. SAMDEL VAN 
HOOGSTRATEN, die het leven van 
dezen kunstenaar heeft geleverd, 
heeft noch de plaats zijner gei 
boorte, noch het tijdstip van 
zijn overlijden kunnen opgeven. ,| 
Hij bepaalt er zich slechts toe, 
om aan zijne talenten den groot
sten lof toetèzwaaijen. 

ZEGERS. — Zie SEGHERS. 

ZEIIAER (MARTINUS), in Stier
mark geboren, was de zoon van 
een' predikant van Vim, werd 
school-opziener in DuÜschland, 
en overleed te Vim in 1661 , 
in den ouderdom van drie-en-
zeventig jaren. Ofschoon hij 
eenöogig was, schreef hij toch 
een aantal werken. Do meest 
geachtte zijn die, welke hij over 
de nieuwere aardrijksbeschrïj-
ving van Duitschland heeft ver
vaardigd ; dezelve zijn alle in 
het Latijn, en de voornaamste 
nioevjelijkheden worden er zeer 
wel in opgelost. Men heeft dezelve 
verzameld in de 'Topographie 
•vanMÉRiAN,31 dl.", inlol. Nog 
heeft men van hem eenige ge
schied- en tydrekenkundige wer

ken enz.; waarin liij Vossios 
en andere schrijvers, heeft af
geschreven, zonder hunne fou
ten te verbeteren. 

ZELTNER (GUSTAAF GEORGE), 
een luthersche predikant, in 
1672, te Hilpolstein, een stadje 
van den Opper-Palts, geboren, 
was de zoon van den predikant 
dier plaats. Hij maakte zijne 
eerste studiën te Neurenberg, 
en ging dezelve te Jem voort
zetten, alwaar hij tot baccalau
reus bevorderd werd. Hij begaf 
zich vervolgens naar Kiel, naar 
Hamburg en andere steden van 
Buitschlmd, steeds met oog
merk om zijne studiën verder 
voorttezetten. Naar zijn vader; 
land teruggeroepen, werd hij 
belast met het opzigt der jonge 
lieden, welke de Staat in do 
universiteit van Altorf onder
hield. In het vervolg, voegde 
men hem toe, aan het collegie 
van predikanten van Neurenberg* 
en in deze betrekking had hij 
het beheer over twee kerken. 
In 1706, zond de senaat hem 
naar Altorf terug, om er de 
godgeleerdheid en de Oostcrsche 
talen te onderwijzen. Hij oefende 
gedurende vier-en-twintig jaren 
deze bediening uit , waarmede 
hij dien van eersten leeraar («»' 
tistes) vereenigde. Daar zijns 
krachten voor dezen dubbelen 
arbeid niet meer toereikende 
waren, begaf ZELTNER zich naar 
een dorp, op kleinen afstand 
van Neurenberg, en om M 
nuttig te zijn, achtte hij hek wet 

beneden zich de leeraar dezer 
nederige plaats te worden, öa 

de eerste kerkelijke bediening011 



Z E L — Z E N. 263 

onder üijne gezindheid te hebben 
bekleed. Hij overleed in zijne 
kleine parochie aan de gevolgen 
van eenen aanval van beroerte 
den 2 Julij 1738. Men heeft 
van hem: 1.° Aanmerkingen 
op de Hoogduitsche vertaling 
door LÜTHER van den bijbel ge-

' leverdj — 2.° Levensbeschrij-
• vingen der godgeleerden van 
AUorf; de zijne is er onder 
begrepen; '<— 3.° Historici crypto-
socimanismi of Geschiedenis van 
het verborgen Socinianismus, 2 
dl>, in 4.t0 Hét schijnt-dat 
deze sekte eertijds geheime aan
hangers in den Palts had gehad, 
Men vindt in het werk al de 
brieven van den Sociniaan. MAU-
TINUS RDAR (zie dat artikel) j — 
4.° Zeven Verhandelingen over 
dé Hebreeuwsche vrouwen, welke 
zich in de wetenschappen on
derscheiden hebben; —• 5,° Le
vensbeschrijvingen der eerste leer
aars van Neurenberg (antistites); 
— Ö.° Dissertatie- tlieologica de 
novisbibliorum versionibus ger-
manicis non temere vulgandis, 
AUorf, 1707,,in 4.t»; — 7.0 
De corruptelis et medelis thèo-
logim ac inetaphysicë, disser
tatie gemina quarum priori, de 
consanguinitate theologice ac me-
thaphysicm; -posteriori de ge-
nuxna et spuriis theologiam 
doeendi methodis; accessere sche* 
diasma de scriptorïbus deskïerio-
nim; epitaphium item metaphy-
sk(e, etidm theologie fwderalis, 
brem tabella adunibrata, Neu
renberg , 1707, 1 dl. , in 4 > 

ZELTNEU (JOANNES KOENRAAD) , 
broeder van den voorgaande, 

den 4 Octobér 1687, te Neu
renberg geboren. Bij den dood 
zijns vaders was hij pas dertien 
jaren oud; zijn broeder zond hem 
in 1706 naar de hoogeschool 
van AUorf, alwaar hij met roem 
drie thesis verdedigde, betrek
kelijk de geleerde vrouwen der 
joodsche natie, in 1711, begaf 
hij zich naar Wittemberg, daarna 
naar Saksen en naar de Duit-
sche steden, die het meest in 
den roem van de beoefening 
deK letteren stonden. Hij kwam 
in 1715, te AUorf terug, en 
werd aldaar en te Altenthdn 
tot predikant benoemd. Een 
vroegtijdige dood rukte hem 
in-den nacht van den 6 op 
den 7 April 1719, in het graf. 
Het voornaamste zijner werken 
voert ten titel; fheatrum vi-
rorum eruditorum qui specia-
tim typographiis laudabilem ope-' 
rain prmsliterunt, Neurenberg, 
1740, een zwaar deel in 12.m°; 
FREDERIK BOTHSCHOLTZ, een Si-
leziër,' heeit er de Levensbe
schrijving des schrijvers bijge
voegd. '..••.. 

ZENO (KAREI), een beroemde 
Yenetiaan, uit een oude fami
lie , trad eerst in den geestelij
ken staat, welken Inj verliet» 
om de wapens optenemen.) Hij 
kenmerkte zijne dapperheid in 
verschillende ondernemingen: 
men beloonde zijne diensten 
door het stadhouderschap van 
het Milanesche, Zoowel voor 
den oorlog ter zee als voor dien 
te lande geschikt, had hij ver
scheiden malen het bevel om 
de vloot der Venetianea» m 

4 
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behaalde op do Turken aanzien
lijke voordeelen. Ondanks zijne 
zegepralen, werd hij beschul
digd de wetten der republiek 
geschonden te hebben, welke 
aan hare onderdanen verbiedt, 
jaarwedde of gratificatie van 
eenen vreemden vorst aantene-
men. Men nam hem gevangen; 
maar zijne onschuld en het 
gemor der voornaamste burgers, 
deden hem twee jaren later de 
vrijheid teruggeven. ZENO ging 
Voort, zijn vaderland met den
zelfden, ijver te dienen. Dik
werf offerde hij zijne fortuin 
op, om de soldaten te betalen, 
en hen tot hunnen pligt terug-
tebrengen. Hij zou tot de waar
digheid van Doge zijn verheven, 
indien men hem aan het hoofd 
des legers had kunnen vervan
gen. Eindelijk besloten, om 
zijne overige levensdagen aau 
de rust toetewijden, bragt hij 
zijne laatste dagen té Venetië 
door, terwijl hij zich enkel met 
de studie en met de uitoefening 
der christelijke deugden bezig 
hield; hij overleed in 1418, in 
den ouderdom van vier-en-tach-
tig jaren. LEONARDÜS; JDSTINIANI, 
redenaar der republiek, sprak 
zijne Lijkrede uit, die te Ve
netië in 1731 gedrukt is.-. 

ZENO (AVOSTOLA) , in 1669 ge
boren, stamde af uit een door
luchtig huis van Venetië; maar 
van eenen tak, die zich sedert 
langen tijd op het eiland Can-
dia gevestigd had. Hij slichtte 
in 1686 te Venetië de akade-
mie derjli Animosi, en in 1710, 
het GiormJe de Lettcrati. Hij 
gaf er 30 deelen van in'het 

licht, dic uitsluitend tot 1719 
loopen. Wijl hij even zeer 
door zijne tooneelgedichteri be
roemd was, werd hij door kei
zer KAKEL VI naar Weenen 
beroepen * alwaar hij eerst den 
titel van dichter en later dien 
van geschiedschrijver van het 
keizerlijke hof ontving. ZENO 
bragt elf jaren, aan genoemd hof 
door, terwijl hij zich steeds 
met de zamenstelling zijner 
stukken bezig hield. Het wa
ren niet altijd ongewijde treur
spelen,- hij gaf van tijd tot tijd 
Melodramen of zamenspraken 
over gewijde onderwerpen in 
het licht, bekend onder den 
. naam van Azioni sacre of Ora-
torio. In 1729, keerde hij naar 
Fenetië terug, en werd aan 
het hof des keizers, door ME-
TASTASIO vervangen; hij bleef 
echter in het genot zijner jaar
wedden. De laatste jaren zijns 
levens bragt hij te Venetië door 
en overleed aldaar in Novem
ber 1750. Tot zijne voornaam
ste werken, behooren, behalve 
zijne Melodramen: 1.° Aaniner-

'kingen op FONTANINI'S Bibliotheca 
della Eloquenta Italiana; —2.° 
Dissertatione Vossiane; —* $•" 
Bijdragen tot FORIST'S Mapp-
mondo ïstorico; —'4.° Levens
beschrijvingen van SABEIXICO. 
GUARINI, DA VILA ^en de drie 
MAKUTIÜSSEN. Dezelve zijn S?' 
zamenlijk in het Italiaansch g* 
drukt, in 10 d l» , in S.v0> 
Venetië 1744. Zijne bijzondere 
verdienste als dichter is d" 
vindingrijkheid, de kracht en 
het gevoel; maar hot ontbreekt 
hem aan zachtheid, siorlijkheia 

en bevalligheid. 
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ZENO ELEATES of van Elea, 
ook wel Velia genaamd, in' 
Italië werd in het jaar 504 
vóór J. C. geboren, was de 
leerling van PARMENIDES , en 
zelfs, volgens sommigen, zijn 
aangenomen * zoon. Zijne wijs-
geerige gematigdheid logenstrafte 
zich nu en dan. Men verhaalt 
dat hij in eenen grooten toorn 
ontstak, tegen iemand, die hem 
beleedigingen zeide; en daar hij 
zag, dat men zijne verontwaar
diging vreemd vond, antwoordde 
hij: » Indien ik ongevoelig was 
voor de beleedigingen, zou ik 
het ook voor de lofspraken 
zijn;" terwijl hij alzoo als eene 
ondeugd beschouwde, datgene, 
wat in groote en sterke zielen 

. slechts het uitwerksel eener 
zuivere deugd, en eener die 
gevoelde kennis der mensche-
lijke begoochelingen is. Hij 
ondernam vom zich meester te 
maken van het bestuur, en 
zich van den tiran, NEARCHOS 
te ontdoen; deze zamenzwering 
werd ontdekt. ZENO onderging 
de wreedste folteringen met 
standvastigheid, of, als men wil, 
met eene soort van woede. Hij 
beet zich de tong af en spuwde 
dezelve in het aangezigt van 
den tiran, uit vreeze van door 
de hevigheid der folteringen, 
zijne medepligtigen te openba
ren. Eenigen zeggen dat hij 
levend in eenen vijzel werd ge
stampt. ZENO wordt voor den 
uitvinder der redekunst gehou
den; maar van eene redekunst, 
die bestemd is , om het voor 
en tegen te verdedigen, en om 
door listige drogreden te bedrie

gen. Men kan er aan twijfelen, 
dat hij zou beweerd hebben, 
dat èr niets in het heelal is, 
zoo als eenige schrijvers hem 
zulks verwijten; ofschoon men 
met CICERO moet bekennen, 
dat er geene soort van dwaas
heid is, die niet door het hoofd 
dezer zoogenaamde wijzen is 
gegaan. Men noemt naar hem 
Zenonisehe f walen,' de deeltjes 
der stof in derzelver kleinst mo
gelijke resultaten, waarin-ZENO 
dezelve als mathematisch en zon
der uitgebreidheid beschouwde, 
terwijl anderen deze punten 
betrachtten, als physisch en 
uitgebreid, en dat verscheiden 
natuurkundigen, deze beide ge
voelens verwierpen, en de tot 
in het oneindige deelbare «tof 
aannamen. 

ZENO , stichter van de sekte 
der Stoïcijnen: welke naam aan 
die sekte werd gegeven, naar 
eene overdekte galerij Stoa, ge
naamd, waar deze wijsgeer be
hagen vond, redevoeringen te 
houden. Te Citium, op het eiland 
Cyprus, geboren, werd hij door 
eene schipbreuk op de kust van 
Athene geworpen. Na tien jaren 
onder CRATES , en tien andere 
onder STILPO, XENOCRATES en 
POLEMON gestudeerd te hebben, 
opende hij eene school die zeer 
bezocht werd. Nadat ZENO eenen 
val had gedaan, bragt hij in 
het jaar 264 vóór J. C. zich 
zelven om het leven. Een aan
tal zijner leerlingen hebben dit 
voorbeeld gevolgd, en zich van 
het leven beroofd. ZENO be
weerde echter, » dat men met 

5 
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de deugd gelukkig kon zijn, to 
midden der vreesselijkste folte
ringen, en ondanks de wispel-
turigheden der fortuin;" een 
beginsel, dat op eene in het 
oog vallende wijze bij den zelf
moord afsteekt. Deze wijsgeer 
was gewoon te zeggen dat » in
dien een wijze niet moest be
minnen, zoo als sommigen zulks, 
beweren, er niets meer te be
klagen zou zijn, dan schoone 
en deugdzame personen, die 
alsdan enkel door dwazen zou
den bemind worden." Het is 
op deze wijze dat hij eene soort 
van verdediging van minnege-
vallen daarstelde, die niet zeer 
wijsgeerig schenen. Men weet 
daarenboven, dat deze held der 
deugd de walgelijke beginselen 
van het cynismus goedkeurde. 
» De Stoïcijnen, zegt pater SÉ-
KAÜLT in zijne, Verhandeling 
over de hartstogtm, zijn, na 
onze natuur, tot een zoo hoog 
punt van grootheid te hebben 
verheven, verpligt ons tot den 
stand der dieren te doen afda
len , en in ik weet niet welke 
domheid, het geluk e» de rust 
van hunnen wijze te stellen. 
Dit gevoelen.is niet verwijderd 
van die trotsche geesten, die 
na zich op den troon van God 
te hebben willen plaatsen, aan 
J. C. de vergunning vraagden, 
om in de ingewanden der var
kens te mogen gaan (MARC. 
V , 12,), en die, na niet met 
de goddelijke personen te heb
ben kunnen regeren, zich te 
vreden stelden om met onzui
vere dieren te leven. Zoo dat 
onze trotsche Stoïcijnen, na 
hunnen wijze tot in den hemel 

te hebben verheven, en hem 
titels te hebben gegevö'n, waarop 
de kwade engelen in hunnen 
opstand nooit aanspraak maak
ten, hem tot den staat der 
dieren vernederden, en, daar 
zij hem niet ongevoelig kunnen 
maken, trachten zij hem als 
dom voortestellen. Zij beschul
digen de rede de oorzaak onzer 
ongeregeldheden te zijn: zij be
klagen zich over de voorregten, 
welke ons de natuur heeft ver
leend , en zouden het geheugen 
en de voorzigtigheid willen ver
liezen, om nimmer de toekom
stige onheilen te voorzien, en 
de verledene te gedenken. Deze 
dwaasheid is de straf hunner 
ijdelheid: de goddelijke regt-
vaardigheid heeft toegelaten, dat 
de geest, die hun afgod was 
geweest, hunne kwelling werd, 
en dat zij alom verkondigden, 
dat, wijl zij niet als goden kon
den leven, zij besloten om zulks 
als dieren te doen j maar zon
der hunne wanhoop natevolgen, 
moet men slechts de hulp des 
hemels afsmeeken, en, bij het 
erkennen van de zwakheid der 
rede', een ander licht zoeken, 
om ons te geleiden, en nieuwe 
krachten verzamelen om onze 
hartstogten te overwinnen: dit 
hebben wij geleerd:, door do 
christelijke godsdienst." ZENO 
vergeleek degene die wel spre
ken en die slecht leven, wei 
de munt mn Alexandrië, die 
schoon, doch wit valsch metaal 
samengesteld was: eene verge< 
lijking, al te juist toepasselijk» 
op al die oude deugd-predikers. 
Dij deed het opperste heil be? 
staan in overeenkomstig de na-
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: . tuur te teven, volgens het gebruik 
l der gezonde rede: een onbe-
* paalde stelregel, die niets voor de 

praktijk leert, en dien de grootste -
booswichten, geene moeite heb
ben, naar hun stelsel te plootjen. 

|i Hij erkende slechts een' God, 
die niets anders was dan de ziel 
der wereld, die hij als zijn 

, •. Ugchaam beschouwde, en beide 
j. . te zamen als een volmaakt dier. 
r Het. is dit geheel, of de wereld, 

die de God der Stoïcijnen was. 
Hij nam in alle zaken een on
vermijdelijk noodlot aan. Toen 
zijn knecht eens van dit laatste 
gevoelen gebruik wilde maken, 
en uitriep, terwijl hy hem we
gens eenen diefstal sloeg: Ik 
was bestemd om te stelen. — 
Ja, antwoordde ZENO, en om 
geslagen te worden. Men vindt 

. in hem zoo als in alle wereld
wijzen , . waarover wij in dit. 

' Woordenboek reeds gesproken 
hebben, een vreemd mengsel, 
hatelijker dan de openbare on-

[ deugd, namelijk die der wijs-

j' heid en dwaasheid, der zede-
, lijkheid en ongebondenheid; die 
ijdelheid en, snorkerij, die zelfs 

I de deugd verachtelijk zoude 
maken, indien dezelve zich on
der het beeld kon bevinden, 

• waaronder men haar voorstelt; 
die verslindende eerzucht, welke 
bij de eenen in onstuimigheden 

I uitbarstte, en die de zwakheid 
I bij anderen onder lompen en 
! vuiligheid verborgen hield; deze 
! gestrengheid van zeden in de 

lessen, en in het daadwerkelijke • 
eerloosheden, die de natuur 

! beleedigen: waarbij men moet 
voegen de vergetelheid en de 
verachting van den waren God, | 

dien deze wijzen niet konden 
miskennen, en dien zij verlie
ten, om steenen en redelooze 
dieren aan te bidden, om het 
scepticismus en het atheismus 
voortteplanten. Eindelijk kan 
men van deze geruchtmakende 
mannen, van die helden, welke 
de wijsgeerige of staatkundige 
oudheid ons als voorwerpen van 
bewondering doet voorkomen, 
datgene herhalen, wat het schoon
ste genie van Rome, ons van 
die beroemde booswichten zegt : 

Hio pctit cxcidiïa urbem miserosque ponatea^ 
Ut gcmma bibat et, scrrano dorniiat ostro ; 
Condit opca olius dcfossoquo iocubat aurp. 

2 Ceorg. • 

Vcndidit liic auró pntrium, dominmaqno po— 
tóntco> 

ïmpoauit, lojjea iixit pretio atquo rofcrit» 
Hio thalumum invuait notm vctitoaquo liyw 

. nrantcoa, 
Auai omnes immane neraa, auaoquo pötiti, 

7 JBiieid, 

(Zie COIXIÜS , LÜCIANÜS, Rons-
SEAU — J . . J . —•;, PLATO, SO-

CRATES, . SOLON , VESPASIANDS , 

enz.). 

ZENO , bijgenaamd Isaurims, 
keizer van het Oostersche rijk, 
trad in 458, in den echt met 
ARIADNE, dochter van keizer LEO 

I. Hij verwekte bij haar eenen 
zoon, die slechts tien maanden 
leefde, na Augustus te zijn ver
klaard. Het gerucht liep, dat 
daar ZENO alleen wenschte te 
regeren, hij vergif had aange
wend, om zich van zijnen zoon 
te ontdoen. Zoodra hij, in 474, 
meester begon te worden, wen
telde hij zich in allerlei wellus* 
ten. Zijne ongeregelde levens
wijze maakte hem zoo gehaat, 
dat VERINA zijne schoonmoeder, 
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en BASIHSCUS, de broeder van 
VERINA, pogingen in bet werk 
stelden, om bem teonttroonen. 
ZENO werd in 475 door BASHJS-
CÜS verdreven, die na zich van 
den troon te hebben meester ge
maakt, in het volgende jaar er 
zelf werd afgestort, door den
genen, dien hij den voet had 
geligt. Deze aldus herstelde kei
zer was daardoor niet wijzer 
geworden. Hij werd de vervol
ger der Catholijken. Onder voor
wendsel van de eenheid te her
stellen, vaardigde hij onder den 
naam van Henoticum een be
rucht edikt uit, hetwelk, wel 
is waar, niets strijdigs met de 
regtzinnige leer betrekkelijk de 
menschwording bevatte; maar 
waarin het concilie van Chal-
cedonië niet werd aangenomen. 
Hij stelde zijn geheele gezag in 
het werk, om zijn edikt te doen 
aannemen en mishandelde al 
degene, die zich dezer kerkver
gadering toegedaan toonden, wel
ke de laatste Catholijke geloofs-
regel was. Zijn losbandig leven, 
wikkelde hem in overmatige uit
gaven , die de inkomsten der 
kroon verre te boven gingen. Hij 
deed zulke groote geld-heffingen 
alsof hij den oorlog moest, voeren 
tegen al de mogendheden van 
Europa en Azië. Ook voerde 
hij de schatting in Chrysargyrum 
genaamd, die zich over alle, 
lieden des rijks, van eiken ou
derdom en van eiken stand uil-
strekte. Hij stelde eene andere 
belasting op elk paard, op de 
muilezels, ezels, ossen, honden 
>en zelis op de mest. Door een 
nog schreeuwehder misbruik, 
verkocht hij alle ambten. De 

regtbanken werden enkel bezet 
door baatzuchtige en onregtvaar-
dige mannen, die zich op de 
onderdrukten, voor den koop
prijs hunner posten schadeloos 
trachtten te stellen, en de gunst 
hunner oordeelvellingen, aan 
dengenen 'verkochten, die dezelve 
het duurste betaalde. ZERO over
leed in 491 , in den ouderdom 
van 65 jaren, na zeven tien jaren 
en drie maanden geregeerd te 
hebben. De schrijvers komen 
niet overeen omtrent de Wijze 
van zijnen dood. sommigen zeg
gen dat hij aan eenen bloedgang 
stierf; het verhaal van anderen 
is treuriger en minder waar
schijnlijk: zij zeggen, dat hij, 
na een overmatig gebruik van 
spijs en drank aan tafel, inden 
nacht van den 9 April 491 ,in 
eene soort van bezwijming ver
viel, die zoo hevig was, dat 
men hem voor dood hield, dat 
ARIADNE , zijne vrouw, hem 
oógenblikkelijk en zonder eeni-
gen luister, naar den keizerlij
ken grafkelder liet dragen, di» 
met eenen zwaren steen geslo
ten werd, en dat, toen het 
graf na verscheiden dagen geO' 
pend werd, men bevond, dat 
deze rampzalige vorst, in een 
aanval van woede was gestorven. 
ANASTASMS I volgde hem op als 
keizer en als echtgenoot van 
ARIADNE. 

ZENOBIA (SEPTIMA), koningin 
van Palmyru, echtgenoote van 
ÖDENATOS , beweerde uit een 
der PTOLEMEUSSEN en CiEOV&n^ 
gesproten te zijn. Indien zij hun 
haren oorsprong niet te danken 
had, erfde zij ten minste hunnen 
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moed. Na den dood van haren 
gemaal, in 267, nam zij den 
naam van Augusla aan, welken 
haar echtgenoot van de keizers 
had ontvangen, en regeerde met 
gezag en met roem ten tijde 
van CrAixiè'nus, en CLADDIÜSII, 
.zijn opvolger. Zij had groote-
lijks deel gehad, aan.de schit
terende overwinningen, door 
welken ODENATÜS de.trolschheid 
van SAPOR had vernederd. GAL-
LISNÜS wilde haar bestrijden door 
zijnen veldheer HERACLIANÜS, 
die zelf geslagen werd. Onder 
CLAÜDUJS deed zij meer: zij 
maakte gebruik van de 'rust, 
waarin hij haar liet, om Egypte 
te overmeesteren. Al de geschied
schrijvers van haren tijd hebben 
hare deugden gehuldigd,'vooral 
hare kuischheid, en hare zucht 
voor de wetenschappen en schoo-
ne kunsten; hetwelk niet be
lette dat zij ook met groote 
ondeugden behebt was, vooral 
hare verslaafdheid aan den wijn, 
hare praalzucht en wreedheid. 
Men verzekert zelfs dat zij deel 
had aan den moord van haren 
echtgenoot (zie HEUODIANUS, oud
ste zoon van ODENATÜS). De 
wijsgeer LONGINOS was haar mees
ter. Nadat keizer AÜRELIANÜS 
besloten had, haar ten onder 
te brengen, trok hij op naar 
Antwcliie', werwaarts ZENOBIA 
zich met hare grootste magt 
begeven had. De beide legers 
ontmoetten elkander: aan beide 
zijden vocht men met woede. 
AÜRELIANÜS moest in het begin 
wijken, on was op het punt 
van den slag te verliezen; maar 
nadat de ruiterij der Palmyrie'rs 
lc ver was doorgedrongen, viel 

de Romeinsche infanterie op de 
Palmyrische aan, drong door 
hare gelederen heen, en behaalde 
de overwinning. Nadat ZENOBIA 
een groot gedeelte harer troepen 
in dezen slag verloren had, 
ging zij zich in de 'stad Pal-
mym opsluiten. De overwinnaar 
belegerde haar aldaar, en zij 
verdedigde zich met den moed 
eens mans en de woede eener 
vrouw. Nadat aan AÜRELIANÜS 
de vermoeijenissen der belege
ring begonnen lastig te vallen, 
schreef hij eenen eigenhandigen 
brief aan ZENOBIA , om haar 
billijke voorwaarden voorlcstel-
len. De vorstin antwoordde hem 
met trotschheid: » Het is door 
dapperheid en niet door eenen 
brief, dat men eenen vijand 
noodzaakt zich overtegeven. Gij 
zijt door struikroovers geslagen 
geweest, wat moet gij niet van 
burgers vreezen, die zich ver
dedigen? Herinner u , dat CLE- • 
OPATKA liever wilde sterven dan 
overwonnen zijn." De verbit
terde AÜRELIANÜS zette het beleg 
met hevigheid door,.en daar 
ZENOBIA vreesde in zijne handen 
te vallen, zoo verliet zij in 273 
heimelijk de stad. AÜRELIANÜS 
liet haar achtervolgen,"en men 
maakte zich van haar meester 
op den oogenblik dat zij op het 
punt stond, om den Euphraat 
overtetrekken. De soldaten eisch-
ten haren dood, maar de over
winnaar spaarde haar voor zij- . 
nen zegetogt, die. prachtig was. ' 
Hij schonk haar vervolgens een 
heerlijk landgoed in de nabij
heid van Rome, alwaar z[j hara 
overige levensdagen doorbragt. 
Eenige schrijvers, onder anderen 
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de H. ATHANASIUS , zijn van ge
voelen'geweest dat zij do gods
dienst der joden had omhelsd. 
(Zie PAÜLUS SAMQSATHENÜS). Pa-, 
ter JODVE (zie dat artikel) heeft 
in 1758, in 12.mo eene belang
rijke Geschiedenis dezer heldin 
in het licht gegeven. 

ZENODORUS , een beroemde Eo-
ïtteinsche beeldhouwer,,die men 
meent van Gallischen oorsprong 
en in Aupergne geboren te zijn, 
bloeide onder de regeringen van 
TJBERHJS tot NERO. Terwijl Vi-
BIÜS president vmAquitaniëwas, 
bootste ZENODORDS in Auvergne 
volmaakt wel twee vazen van 
den beeldhouwer CALAMS na; 
maar hij vestigde zijnen roem 
nog beter, door in dat zelfde 
gewest, een kolossaal standbeeld 
van MERCURIUS uittevoeren, dat, 
Volgens PLINIÜS, in grootte al 
de reuzenbeelden der oudheid 
overtrof. Nadat NERO hem te 
Rome had doen komen, vervaar
digde hij het. standbeeld van 
dien keizer, hetwelk eene hoogte 
van honderd tien voeten had. 
VESPASIATTOS liet er later het 
hoofd afnemen, en in deszelfs 
plaats dat van de zon of van 
Apouo op stellen, hetwelk met 
zeven stralen omringd was: men 
zag hetzelve in het vierde wijk 
van Rome. MARTIALIS zegt van 
dit beeld: 

Hio uM «idereu» propio»- videt vi<tot a»tm 

ZENONIDA , vrouw van keizer 
BASILISCUS, bezat, zegt men, 
eene schitterende schoonheid, 
maar het was ook daarin dat 
hare geheole' verdienste bestond. 

Zij begunstigde het eutychianis-
mus, en met' de dwalingen 
paarde zij de ondeugden. Hare 
betrekkingen met HERMATOS, 
den neef van haren echtgenoot, 
Waren- de ergernis van Konstan-
tinopel. Gevaarlijk in hare min-
narijen, was zij onverzoenlijk 
in haren haat, en met woede 
vervolgde zij de Calholijken. 
Naardien zij de medepligtigo 
der misdaden van BASILISCUS 
was geweest, werd zij ook in 
zijne rampspoeden gewikkeld. 
(Zie BASILISCUS). 

ZEPHSRINUS (Heilige), Paus 
na VICTOR I , den 8 Augustus 
202, bestuurde de Kerk heilig-
lijk, en overleed op dezelfde 
wijze, den 20 December 218. 
De beide Brieven, welke men 
hem toeschrijft, zijn lang na 
hem gefabriceerd. Het was onder 
zijn ponlifikaat dat de ö.e ver
volging begon, die zoo wreed 
was, dat men de komst van 
den antechrist nabij waande. 
TERTÜLLIANÜS , in de dwalingen 
der montanisten vervallen, heeft 
niet gevreesd te zeggen, dat 
deze heilige opperpriester hunne 
leer had goedgekeurd;_ maar 
men weet dat het eene list der 
ketters is om hunne dwalingen» 
met de goedkeuring van eem-
gen Roomschen Paus te willen 
bekrachtigen. NOEL ALEXANDBR 
heeft TERTULLIANUS op dit punt 
bondiglijk wederlegd, in zijne 
Historia, Ecclesiastïca etc. Scec. 
3. Dissert. 1. De H. CALIXTKS 
I , volgde ZEPHYRINUS top. 

ZEPPER (PHILIPPUS) , is de 
schrijver van een werk, vol 
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diepzinnige nasporingen,, geti
teld: De Mozaïsche wetten, met 
die der Romeinen vergeleken, 
Halle, 1632, in 8.*° Deze ge
leerde was de tijdgenoot van-
WILLEM ZEPPER, die in het licht 
gaf Legum mosaïcarum foren* 
Sium explicatïo, een in 1614, 

' in 8.™ herdrukt werk. 

* ZEROLA (THOMAS), bisschop 
van Minori, suffragaan van 
Amalfi, in het koningrijk Na
pels, werd te Benevento, in 
J.448 geboren. Hij was een 
geleerde prelaat, zeer naauwge-
zet, in de vervulling zijner 
pligten, en gaf de volgende 
werken in het licht: 1.« Praxis 
sacramenli pmnitentxce; — 2.° 
De sancto jubiheo ac indulgen
ties; — '3.<> Commentarium su
per bullam indictionis ejusdem 
anni 'sancli; — 4.° Praxis epis-
coporum, 1597, in 4.«°, enz. 

ZEUXIS, een beroemde Griek-
sche schilder, bloeide omtrent 
het jaar 400 vóór de Christelijke 
tijdrekening. Hij was geboren 
te Heraclea, maar wijl er ver
scheiden steden van dien naam 
hestonden, zoo weet men niet 
juist in welke derzelve hij het 
eerste levenslicht aanschouwde. 
Eenige geleerden gissen dat hij 
van ̂  Heraclea, bij Croton, in 
Italië, was. ZEUXIS was de leer
ling van APOLLODORUS, dien hij 
weldra overtrof, en zijne voort
brengselen werden zoo zeer ge- • 
zocht, en tot zoo hooge prijzen 
betaald, dat hij spoedig tot 
zulk eenen welstand geraakte, 
dat hij geene z"ijner stukken 
meer verkoopen wilde , « wijl, 

zoo als hij zeide, geen prijs in 
staat was dezelve te betalen." 
Eene zoo verregaande laatdun
kendheid verbitterde APOLLODO
RÜS, die ZEUXIS in een hekel
schrift hevig aanviel; maar zulka 
verbeterde hem niet. De ouden 
hebben zeer geprezen de schil
derij eener HELENA , welke deze 
schilder voor de Agrigentijners 
vervaardigde. Nadat ZEUXIS drui
ven in een korfje had voorge-
•steld, kwamen de vogels om 
de trossen te bepikken: hetwelk 
echter geene bewonderenswaar
dige gelijkenis bewast, zoo als 
men zulks bij meer dan eene 
gelegenheid heeft gezien. Een 
andermaal vervaardigde hij eene 
schilderij, waarop een jongen 
mede eene mand met druiven 
droeg; de vogels kwamen we
der om van de vrucht te eten., 
ZEUXÏS kon zich niet onthouden 
van te bekennen, dat de dra« 
gei slecht moest zijn voorge
steld , wijl hij de vogels geene 
schrik aanjoeg, Deze schilder 
waé niet zonder mededingers: 
PARRHASIUS (zie • dat artikel) 
daagde hem eens tot eenen wed
strijd uit. ZEUXIS koos daartoe 
zijne schilderij der druiven, die 
de vogels bedrogen had: maar 
nadat PARRHASIUS zijn stuk * 
had uitgesteld, riep de ongedul
dige ZEUXIS uit: Schuif toch 
die gordijn weg! en die gordijn 
was juist het schilderstuk van 
PARRHASIUS. ZEUXIS was groot
moedig genoeg om oogenblikke-
lijk uitteroepen: » Ik ben over
wonnen; want ik heb slechtó 
vogels, maar PARRHASIUS heen 
mij zelven bedrogen." Wgens 
FESTUS, ZOU deze schikte*, na 
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op eene buitengemeen belagche-
lijke wijze, eene oude vrouw 
te hebben voorgesteld, doordie^ 
voorstelling in zulk een schate
rend lagchen zijn geschoten, 
dat hij er aan stierf; eene bij
zonderheid, die als dezelve waar
heid is, bewijst dat deze schil
der het hoofd op hol was, CABLO 
DATI heeft zijn Leven geleverd, 
met die van eenige andere Griek-
sche schilders, Florence, 1667, 
in 4.t<> 

* ZEVECOT of ZEVECOTIUS (JA-
COBUS) , een regtsgeleerde en 
dichter, in 1604, te Gend ge
boren. Hij volgde eenigen tijd 
de pleitzaal, en omhelsde ver
volgens den regel van den hei
lige AUGÜSTINOS ; maar weldra 
verliet hij het klooster, en zelfs 
naar men zegt het Catholicismus, 
reisde door Italië, en, bij zijne 
.terugkomst in Vlaanderen, trad 
hij in den echt, en bekwam 
eenen leerstoel voor de geschie
denis en welsprekendheid te 
Harderwijk, alwaar hij den 17 
Maart 1646 overleed. 1.» Zijne 
Latijnsche Gedichten bevatten 
drie boeken Treurzangen, waar
van er verscheiden godvruchtige 
onderwerpen behandelen; er be
staan verscheiden uitgaven der-
zelve ; — 2.° Maria Grmca en 
Rosimunda, treurspelen; —• 3.° 
Mengeldichten; — 4.° Punt
dichten. Nog schrijft men hem 
de volgende werken toe; —5.° 
Esther, een blij-eindend treur
spel; — 6.o Het beleg van Len
den, een treurspel in Vlaamschc 
verzen; — 7.° Zinspreuken, in 
dezelfde taal; — 8.» Observata 
politica ad C. Suetonii Julium 

Cwsarem, Amsterdam,. 1630, 
in 24.™° Dit is eene vcrzame-' 
ling van lasteringen tegen Pm-
LIPPUS IV, koning van Spanje 
en tegen het huis van Oosten
rijk; — 9.° Observationés ma-
ocime politica! in L. Florum, 
even als het voorgaande, een 
hekelschrift. 

ZEVENTIGEN. Het is onder de> 
zen 'naam, dat men de zeventig, 
of twee-en-zeventig schrift-ver
klaarders aanduidt, die het oude 
Testament uit het Hebreeuwsch 
in het Grieksch vertaalden. 
Toen PTOLEMEUS PHILADELPHUS , 
koning van Egypte (hij besteeg 
den troon in het jaar 285 vóór 
J. C ) , de beroemde bibliotheek 
van Alexandrië wilde zamen-
stellen, schreef hij, zeggen de 
Grieksche geschiedschrijvers^ en 
JOSEPHÜS, aan den hoogen-pries-
ter ELEAZAR, en droeg hem op, 
hem het boek der wet te zen
den. Ten einde zulks des te 
gemakkelijker te bekomen, deed 
hij bij een besluit al de slaven, 
die in zijne Staten waren, in 
vrijheid stellen. De tot ELEA-
ZAH gezonden afgevaardigden 
bragten hem rijke geschenken 
mede; de hooge-priester ont
haalde hen met onderscheiding, 
koos zes Hebreërs uit eiken 
stam, en deed hen naar Alexan
drië vertrekken, met eon af
schrift der wetten van MOZES, 
met gouden letters geschreven. 
Nadat PTOLEMEUS zich van hunne 
bekwaamheid had verzekerd, 
zond hij hen naar een eenzaam 
paleis van het eiland Pharos, 
en het werk werd in twee-en-
zeventig dagen ten einde gobrag'-
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Blen gaf hetzelve over aan DE-
METRIUS, die het in de verga
dering der joden van Ahxandrië 
deed voorlezen, alwaar het hunne 
goedkeuring bekwam. Deze ver-, 
taling werd door GrièksChe co-
pïïsten afgeschreven, en in de 
koninklijke bibliotheek.gedepo
neerd , welke bij den dood van 
PTOLEMEÜS 200,000 boekdeelen 
bevatte, en welke zijne opvol
gers tot het getal van 700,000 
bragten. Deze zelfde overzetting 
diende voor de Synagogen van 
Egypte, toen de joden dier ge
westen hunne eigene taal niet 
meer verstonden; Koning PTO-
IEMEUS zond de schriftverklaar
ders terug,Voverladen met ge
schenken voor hen zelve, voor
den hoogen-priester en voor den 
tempel, en leefde.steeds in goede 
verstandhouding met de joden. 

ZHINGA. — Zie ZWGHA. 

* ZIAM (SEBASTIAAN) , doge 
van Venetië, in 1172, volgde 
VITALUS flliciUELi op. Hij bezat 
smaak voor de schoone kunsten, 
in eene eeuw, waarin dezelve 
bijna geheel werden voorbijge
zien.- hij deed alzoo twee bouw
kundigen komen, deri eene uit 
Lombardyë, en den andere uit 
Konstantinopel. De eerste deed 
uit Griekenland naar Venetië 
twee marmeren zuilen vervoe
ren van eene verbazende grootte, 
en rigtte dezelve op, op het St. 
Marcus-plein. De tweede bouwde 
de kerk van dien naam, waarin 
men meer dan 500 pilaren telt. 
Men ziet in de overwelfde gang, 
het standbeeld van een' grijsaard, 
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die eenen vinger op den mond 
houdt, hetwelk men meent, dat 
van den bouwmeester te zijn. De 
vier beroemde metalen paarden 
van Corinthe, die eertijds de ze
gekar van NERO , te Konstantino
pel versierden, zijn op eenegal-
lerij boven den overdekten .gang 
geplaatst. Onder de overheer-
sching van BONAPARTE werden 
deze paarden naar Parijs gevoerd, 
en in 1815 aan Venetië terugge
geven. ZIANI was de eerste doge,, 
die in 1177, de jaarlijksche 
plegtigheid invoerde, 'van met 
de zee te huwen? Desponsamus 
te mare', in signum veri et per-
petui, dominii (zee, wij huwen 
u , ten teeken eener ware en 
altijddurendeheerschappij). Paus 
ALEXAJNDER Hl zegende in per
soon dit huwelijk, en gaf aan 
den doge, eenen ring om den-
zelven in de zee te werpen. Het 
was 'onder zijn bestuur dat het 
bestand van Venetië werd ge
sloten, tusschen keizer FRÈDE-
RIK. BARBAROSSA, en het Lombar-
dijsche bondgenootschap (1177). 
Hij overleed in 1179, en had 
tot opvolger Omo MASTROPETRO. 

* ZIEGELBAUER (dom MAGNO-
ALD), een Duitsche Benediktij-
ner, in 1696, in het markisaat 
van Elwangen, in Zwaben, ge
boren. Hij had zijne geloften 
afgelegd in de beroemde abdij 
van Zui)"alten > en was een be
roemde en diepzinnige geleerde, 
die. eene uitgebreide belezenheid 
bezat. Men. telt onder zijne 
werken: 1.° Opus parthenieum 
de cultu immaculatce conceptio-
nis beatas Marice, Weenen, 1 
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dl. in fol; — 2.° Novusreilit-
terarice„ ordinis 'Sancti-Benedicti 
conspectus, 1 dl., Regensburg, 
1740. Dit is alles wat dom 
ZIEGELBAUEU van dit groote werk 
leverde; het maakt het 4.«.dl. 
uit van datgene hetwelk dom 
LEGIPONT, onder dezen titel heeft 
in het licht gegeven: ïlistoriw 
rei lilterarm ordinis Sancti-
Benedicti in quatuor partes dis-
tributa; opus eruditorum votis 
dm expetitum, ad perfectam 
historm benedictines cognüionem 
maxime necessarium, et univer-
sim omnibus nm utile minus 
quam scitu lectuque jucundum, 
a R. P. D. Magnoaldo Ziegel-
bauer ejmdem ordinis incceptum 
equidem, sed recensitum, auc-
turn, jurisque publicifactum per. 
referendum felicis recordationis 
domnum Oliverium, Augsburg 
en Wurtsburg, sumptibus Mar
tini Weilh, bibliopolce, 1754; 

— 3.o Vides benedictina de sanc-
tissimo sacramento; hoc est Pa-, 
tres, auclores et scriptores ordinis 
Sancti-Benedicti de Sanctissimo 
altaris sacramenlo, a sceculo 
nono ad duodecimum inclusive, 
quorum scripta et opera in unum • 
corpus, seu kbliothecam collecta, 
ac nolis et ob.servationibusillus-
trata exhibentur-; — 4.° een 
7.c deel der Werken van RABAH-
MADR, bevattende verschillende 
Verhandelingen van dien ouden 
schrijver, ten getale van zeven
tien, welke nog niet in het licht 
waren verschenen, met zijn 
Leven, in het Latijn geschreven; 
— o.» Geschiedenis van het 
leven der heilige MABGARETHA 
van Bresnau, in Bohème, Keu
len, 1740, 1 dl. in tol. j — 

6,o Sacra sponsalia Firginis 
Marice, Ramberg, 1740, in8.™ 
Deze geleerde Benediktijner over
leed te Olmutz, in 1750. 

*ZlEGENBAI,G (BAUTHOLOMEUS), 

een lutersche missionaris, den 
24 Junij 1683, te Pulsnite of 
Polsena, in Opper-Lausnits ge-
boren. Ofschoon reeds vroeg
tijdig ouderloos, maakte hij 
echter goede studiën, eerst te 
Görlitz, en later, te Berlijn. 
Van daar begaf hij zich naar 
de universiteit van llalle, al
waar hij zijnen theologische» 
leergang ten einde bragt, en 
zich op de geleerde talen toe
legde, Hij reisde vervolgens, 
en hield zich te Erfurt en te 
Mersebürg met de opvoeding 
eeniger jonge lieden bezig. Toen ' 
de koning van Denemarken, w 
1705, missionarissen naar Tran-
quebar, eene stad der kust van 
Coromandel, de hoofdplaats der 
Deensche kantoren, wilde zen
den, vertrok ZIEGENBALG, te 
dien einde, den 19 November 
deszelfden jaars, met HENDBIK 
PLUTÖCIIOW , die zich aan het' 
zelfde werk had toegewijd, w 
Koppenhagen. Zij kwamen den 
9 Julij 1706, te Tranquebar 
aan. Eenige maanden waren voor 
ZIEGEHBAIG voldoende, om de 
taal te leeren, en zich instaat 
te stellen om zijne onderrigü»; 
gen te beginnen. Ofschoon «11 
in het begin vele tegenkanting^ 
hadden ondervonden, hadderiMJ 
het echter den 15 Mei 1707. 
reeds zoo ver gebragt, 'dat «u 
een aantal der in de door nen 
gestichte scholen onderwezen 
neophieten konden doopen. *" 
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de volgende maand legden zij 
de grondslagen tot eene kerk, 
aan -welke zij den naam van 
Nieuw-Jerusalcm gaven. In Julij 
1709 j kwamen nog drie zen
delingen zich met hen vereeni
gen. ZIEGENBALG deed togten 
in het binnenland, en hield, 
•wanneer de gelegenheid zich 
daartoe aanbood, redetwisten 
met de Braminen. Hij drong 
zelfs door in het- koningrijk 
Tanjaour: maar op het berigt 
dat de koning van dat land den 
christenen vijandig was, zag hij 
van die reis weder af. Daar de 
gezondheid van den heer PLUT-
SCHOW hem hét verdere ver
blijf in Indië niet toeliet, zoo 
zag ZIEGENBALG zich alleen met 
het beheer der missie belast, 
•welker belangen hem in 1714 
noodzaakten, eene reis naar Eu
ropa, te doen. Hij ontmoette 
den koning van Denemarken te 
Straalsund, trad in den echt, 
en vertrok in 1716 met zijne 
vrouw weder naar Tranquebar, 
alwaar hij voortging het zende-
lingswerk te bevorderen, enden 
23 Februarij 1719 overleed. Hij 
had uit Italië Marabarische druk-
letters laten komen, en te Tran
quebar eene boekdrukkerij op-
gerigt, door middel van welke 
hij verscheiden werken in die 
taal liet drukken. Men heeft 
van hem: 1.° eene zedekundige 
verhandeling, te Salie, onder 
den titel van School der wijs
heid gedrukt; hij had dezelve 
gedurende zijne eerste reis naar 
Indië zamengesteld;; — 2.° Be 
Leeraar volgens den geest Gods, 
en het Gode aangename Chris

tendom, twee Hoogduitsche ver
handelingen in Indië zamenge
steld ; — 3.o De weg des Heils, 
het Heidendom laakbaar en 
Brieven aan de Malabaren, in 
de Malabaarsche taal; •— 4.o 
Biblia Damulica, seu Biblia 
Sacra damulice; seu veteris 
Testamenti, pars I, in qua, 
Mosis lïbri quinque, Josue Uber 
mus atque Uber mms Judicum 
studio et opera Bartholommi 
Ziegenbalgi, missionarii ad In-
dos orientales, Tranquebarimin 
littore Coromandelino, typis. et-
sumptibus mïssionis Danicce, 
1723; in 4. t 0 ; •— Sfi Novum 
Testamentum ex originali textu 
in linguwm damulicam versum 
opera et studio Bartholommi 
Ziegenbalgi et Joannis Ernesti 
Grundleri, edüio sècunda ac-
cessione summariorum cujusvis 
capitis auctior; Tranquebarm 
in litteré Coromandelino, typis 
et sumptimus missionis Danicm, 
1722, in 8.™ Men ziet dat 
deze uitgaven eerst na den dood 
van ZIEGENBALG ' geschied zijn. 
GRDNDLER, over wien alhier ge
sproken wordt, was een der 
missionarissen, uit Europa ge-, 
komen om ZIEHENBALG behulp
zaam te zijn. Er was eene eerste 
uitgave Van het Nieuwe Testa
ment in 1714 in het licht ver
schenen. Men- beweert ook dat 
ZIEGENBALG aan eene volledige 

. overzetting des bijbels had ge
werkt , dje in 1725, door den 
heer SCMJLZE, een' anderen 
missionaris, ten einde werd ge-
bragt; — 6." Eene Malabaf" 
sche Spraakkunst, doorZi»BN-
BALG op zijne terugreis naar 

2 
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Ewopa zamengesteld, en te 
Balk, in 17J6, in. 4.«°, ge
drukt. Nog schrijft men aan 
ZIEGENBALG toe; — 7.° Zameit' 
spraken met de voornaamste ge
leerden van Malalar, heidenen 
en mahometanen; — 8." Twee 
boeken met Brieven aan de. Bra
mmen en Pandaranen (zekere 
Indische monniken), en van 
beide aan ZIEGEHBALG , welke 
men zegt zeer belangrijk en 
leerzaam te zijn. 

ZIEGLEU (JACOBUS), een wis
kunstenaar en godgeleerde, vol
gens . DUCATIANA , te Lindau, 
in Zwaben geboren, overleed 
in 1549, onderwees langen tijd 
te Weenen, en nam vervolgens 
zijnen intrek bij den bisschop 
van Passau. Men'heeft van 
hem Verscheiden werken: 1.° 
Aanteekeningen op eenige uit
gezochte plaatsen der H. Schrift, 
Bazel, 1548, infol.; -~ 2.° Be
schrijving van het Heilige land, 
Straatsburg, 1586, in fol.j de
zelve is vrij naauwkeurig; —-
3.° De constmctione solidee sphas-
m, in 4.t° een zeer geacht werk; 
— 4.° Op het tweede boek van 
PÜNIÜS heeft hij een Commen-
tarium vervaardigd, dat niet 
te verachten is. 

* ZIEGLEU (ERHARD of REY-
NARD), een Duitsche Jesuit, te 
Oedixhoven, in het bisdom 
Spiers, m 1569 geboren, be
gaf zich, den.24 Maart 1588 
in de sociëteit, en maakte er 
de gewone studiën: daarna ver
klaarde hij de wijsbegeerte van 
ARISTOTELES in de scholen van 
Mains, Hij had zich op do 

E. . 

wiskunde toegelegd en er groote 
vorderingen in gemaakt; gedu
rende verscheiden jaren onder
wees hij dezelve met den mees-
ten bijval. Hij slaagde niet 
minder wel in de godgeleerdheid 
en werd tot doctor in dezelve 
bevorderd. Eindelijk bestuurde 
hij, in hoedanigheid van rector, 
de collegien vanMaim mAschaf-
fenburg. Drie elkander opvol
gende keurvorsten. van Mams 
hadden hem tot hunnen gewe-
tensbestuurder verkozen: tój 
was hun biechtvader, van 
het jaar 1612, "tot aan,zijnen 
dood den 24 Mi j 1636 voor
gevallen. Keizer FERMNAWD II 
en Paus TJRBANÜS VIII, vereer
den hem met hunne achting 
en deden er hem betuigingen 
van geven. Men heeft van hem: 
l.o eene Uitgave der Wcrto 
van GLAVIOS, herzien en ver
beterd, Mains 5' dl.11 in •tol.' 
(zie GLAVIUS); — 2.° een boek 
getiteld Provisional Vidimus, in 
het Hoogduitsch, tegen eene 
leerrede van MATTHEÜS Hoe, 
hof-prediker van den keurvorst 
van Saksen, in 1631, in eene 
vereeniging van protestanten 
voorgedragen. Pater ZIËGLER 
wijst in dezelve verscheiden dwa
lingen en lasteringen aan, tegen 
den keizer en de catholijken; 
— 3.° eene verhandeling ge11" 
teld Rêcépissé, strekkende w 
wederantwoord op de verdedi
ging van dien predikant; -~ 
4." Twee Lijkreden in het Hoog
duitsch, de eene van JOAWSES 
SÜICARD, keurvorst enaarts-ws-
schop van Mains, de andero 
van GEORGE FREDERÏK, tam 
aarts-bisschop dier stad en ketw' 
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vorst. Zij werden uitgesproken 
hij de lijkplegtigheden dier door
luchtige personen. — ZIEGIER 
(BERNARDUS) , een luthersche 
godgeleerde, inMeisnië, in 1496 
geboren, onderwees de godge
leerdheid te Leipzig. Men heeft 
van hem eene Verhandeling over 
de Mis, en andere godgeleerde 
on wederleggende werken, te
genwoordig van weinig belang. 
LUTHER en MEI-ANCHTHON achtten 
en beschouwden hem als een 
der steunpilaren der hervorming. 
Hij overleed in 1556. 

ZlEGLËR (GASPARUS), tO Leip-
zig, in 1621 geboren, werd 
hoogleeraar in de regtsgeleerd-
heid te Wütenberg, daarna ap-
pellatie- en consistoriaal-raad, 
en overleed aldaar in 1690. Men 
heeft van hem: 1.° de mïlite 
episcopo; — 2.° Dé diaconis 
et de diaconissis, Wittemberg, 
1678, in 4.t«; —- Sfi De clero 
renitente; — 4.° De Episcopis, 
Neurenberg, 1686, in 4.<0j- — 
ö.o Critische Aanteelieningen 
op de verhandeling van GROTIUS, 
over het regt van oorlog en 
vrede, en andere geleerde wer
ken. Het hof van Saksen had 
in, gewigtige aangelegenheden 
van de dienst dezes schrijvers 
gebruik gemaakt. -

f ZIERIKZEE (AMANDÜS VAN), 
naar zijne geboorteplaats, de 
stad van dien naam, in de pro
vincie Zeeland, aldus genaamd; 
legde de eerste gronden van 
taalkennis en voorbereidende 
wetenschappen ia zijne vader
stad, waarna hij zich naar de 

hoogeschool van Leuven begaf. 
Behalve de Latijnsche en Griek-
sche, beoefende.-hij aldaar ook 
de Hebree uwsche taal, in alle 
welke bij de uitstekendste vor
deringen maakte. De godgeleerd
heid was echter zijne hoofdstudie, 
en door zijne, aanhoudende in
spanning werd hij in dezelve, 
zoo. zeer ervaren, dat hij in 
dit vak van wetenschap onder 
de grootste mannen zijner eeuw 
werd gerangschikt. Na den af
loop zijner studiën begaf hij 
zich in de orde der minder
broeders; waarin zijne bekwaam
heid hem weldra tot den post van 
voorlezer in de godgeleerdheid 
deed bevorderen. Later werd 
hij provinciaal zijner orde. Mét 
veel lof bekleedde hij gedurende 
eenigen tijd die waardigheid, 
doch keerde, na verloop van 
weinige jaren, weder tot.het 
openbaar onderwijs' der godge
leerde wetenschappen terug, 
waarin hij tot aan zijn overlijden, 
in Junij 1534 voorgevallen, met 
veel ijver en getrouwheid vol
hardde. Op den-8.» dier maand 
werd hij in het koor van de 
kerk der rainderboeders te Leu
ven begraven. Zijne nagelatene 
geschriften, zijn: 1.° Scrutiniunt, 
ske Fenatïo Feritatis Historie®, 
Libr VI, Antwerpen, 1534, 
in 8.T»; — 2fl: De LXX Hebdo-
•madïlms Daniëlis, Lïb. I, Ant
werpen, 1534,-in"8.vo,; — 3.° 
Commentttrii in Genesin et Jfo-
bum; — 4.° Spiritualis Militiaf 
XII Hom. Lib. I; — 5.° Do-
miniciB fassionis Historial *--
6.o De Chrisii ItesurrecSiotte ei 
Ascensione — 7.° In Eocksias-

3 • 



2 7 8 . • - • 1 

ten Salornonis — 8.° De Sancttö 
Annce Conjugio; — 9.° De XL 
mansionibus; — 10.° Conciones 
Varia}; ->• 11.° De SopM, rege 
Persarum. Dit laatste werk 
hetwelk o ver de Perzische Sophi's 
handelt, wordt, zegt men, nog 
in oorspronkelijk handschrift, 
in de bibliotheek der Leuven* 
sche universiteit bewaard, 

ZlERLIN. — Zie ZïRLIN. . 

f ZIESENIS (ANNA CORNEHA); 
'geboren WATTIER , eene beroem
de Hollandsche tooneelspeelster, 
te Rotterdam, den 13 April 1762 
geboren. De dochter van eenen 
dansmeester, van Franschen oor
sprong, zijnde, was hare op
voeding zeer beperkt, zoo dat 
zij te naauwernood leerde lezen. 
Reeds in hare lundschheid, als 
't ware aan zich zelve overge* 
laten, danste en bikkelde zij 
langs de straten, toen de direc
teurs van het Amsterdamsche 
tooneel, die jeugdige sujetten 
opspoorden, ernstige, indruk
wekkende en voor het treur-too-
neel juist gevormde trëkkqn in 
haar onderscheidden. Het was in 
1780 dat de jonge WATTIER, 
voor het eerst op het tooneel 
van den Hollandsehen schouw
burg, te Amsterdam optrad; zij 
werd er zeer toegejuicht, en 
niet lang duurde het of men 
liet haar in de eerste rollen 
optreden; *zoo als bijv. in die 
van ÊPICHARIS, ELECTRA, SE-^ 
MIRAMIS , ANDROMACHE en van 
GABRIELLE BE VERGY, waarin 
Zij steeds uitschitterde. Het 
meest daarbij te bewonderen is 
dat haar begrip stroef was, en 

I E . 

zij zich verpligt zag eene rol 
dikwerf te herlezen en langen 
tijd' te beoefenen, alvorens zij 
dezelve begreep; maar wanneer 
zij zich dezelve eenmaal, had 
eigen gemaakt, drong zij zoo 
zeer in den geest des door haar 
voortestellen persoons door, dat 
het haar onmogelijk was, hare 
rol te vergeten, en zij nooit 
eenen souffleur noodig had. Daar 
zij geenerlei theorie harer kunst 
bezat, ging zij enkel volgens 
ingevingen te werk; maar die 
ingevingen waren verheven. Met 
eene vurige en harlstogtelyke 
ziel begaafd, was zij als badende 
in het zweet, telkens als zij 
het tooneel verliet; en haar 
zenuwgestel was zoo zeer aan
gedaan , dat er verscheiden uren 
verliepen alvorens zij tot be
daren kwam. Door een onbe-
driegelijk en fijn gevoel geleid* 
slaagde zij ook zeer wel in het 
hoogere blijspel; en men her
innert zich haar de rol van 
DORINE, in den Tartufe, niet 
den meesten bijval te hebben zien 
uitvoeren. Het is ligtelijk na< 
tegaan dat de roem van een 
zoodanig talent zich weldra, 
buiten de beperkte grenzen van 
Bolland moest verspreiden. Zij 
was gewoonlijk het eerste voor
werp ' van belangstelling voor alle 
vreemdelingen di& ie Amsterdam 
kwamen. De afgezant (later 

raadpensionaris) ScHiMMEtr-EN-
NINCK droeg er veel toe MJ» 
om hetzelve te Parijs bekend 
to maken, en toen IODEWWK 
BONAPARTE, die er hem over 
had hooren spreken, zich tiaar 
Bolland begaf, om er eene» 
troon te bekleeden, was 1»J 
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èr spoedig op bedacht om een 
zoodanig wonder te zien. Of
schoon hij alstoen nog geen 
woord Nederduitsch verstond, 
en de actrice in geène andere 
taal kon spelen, was hij echter 
door hare gebaren geheel en al 
verrukt. NAPOLEON wilde haar 
ook zienj en, door eene voor-
beeldelooze eigenzinnigheid, deed 
hij haar in zijne tegenwoordig
heid , het treurspel PJBUGDRA 
(van J. RACINE) met TALMA 
spelen, laatstgenoemde droeg 
zijne rol in het Fransen voor, 
terwijl de actrice, die geen 
Fransch verstond, hem in het 
Nederduitsch antwoordde. Deze 
voorstellingen hadden voor me-
jufvrouw WATTIER een jaargeld 
van zes duizend franken ten 
gevolge. Sedert eenige. jaren 
tvas zij in den echt getreden 
met den heer ZIESENIS , een' 
bouwkunstenaar; maar, vol
gens het gebruik der tooneel-
spelers, was zij voortgegaan 
den naam te voeren, waaron
der haar roem zich gevestigd 
had. Wegens de verzwakking 
harer gezondheid, nam zij in • 
1815 afscheid van het tooneel, 
en ging zij zich in den omtrek 
van 's Gravenhage met ter woon 
vestigen, alwaar zij zeer afge
zonderd leefde tot aan haren 
dood, die den 23 April 1827 
plaats had. Er bestaan verschei
den levensschetsen van deze kun
stenares , waaronder die van den 
heer WESTEHMAN , haar' kunst
broeder op het tooneel van den 
Hollandschen schouwburg te Am
sterdam melding verdient. Gra-
veerstift en beitel van de eerste 

. S 

! kunstenaars der hoofdstad heb
ben als om^ strijd aan de daar-
stelling haner afbeelding gewerkt. 

f ZiETiiEN (HANS JOACIHM 
VON), een beroemde Pruissische 
ruiterij-generaal uit den zeven
jarigen oorlog,, werd in 1699, 
op het' ouderlijke goed te Wtt$~ 
trau, in het graafschap Ruppin, 
zeven mijlen van Berlijn, ge
boren. Uit neiging nam hij in 
den ouderdom van 14 jaren 
dienst in het infanterie-regiment 
van SCHWENDY, waarin hij het 
echter slechts tot "vaandrig bragt, 
en eindelijk, wegens onbillijke 

, achterstelling, die ook gedeel
telijk aan zijne kleine gestalte 
was toeteschrijven, zijn ontslag 
nam, en in de vaderlijke wo
ning leefde, tot dat hem zijne 
voorliefde voor den soldaten-
stand, in 1729, bewoog, om 
als eerste luitenant bij het Dra
gonder-regiment van WUTHENOW 
weder in dienst te treden. De 
vijandschap van eenen onwaar-
dïgen chef, wikkelde hem. wel
dra in onaangenaamheden en 
berokkende hem éénjarige ves
ting-arrest , na afloop waarvan 
hij tot de vroegere ongelukkige 
betrekking van denzelfden'chef 
terugkeerde. Deze liet zich thans 
door zijnenhaatjegensZiETHEN, 
aan wien hij vroeger de voor 
eene, beleediging gevorderde vol
doening had geweigerd, en daar
over door andere officieren ge
kweld werd, zoo ver medesiepen, 
,dat hij op zekeren tijd ZIEMIEN 
op straat onverhoeds, met den 
blooten dogen aanviel, zoodat 
ZIETHEN zich niet dan moeye-

4 
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lijk verweren, en nadat zijne 
kling gesprongen was, zich niet 
anders dan met eenen boom-
staak verdedigen Icon, tot dat 
een toegeschoten officier aan 
den strijd een einde maakte, 
en beide in arrest nam. Ten ge
volge van partijdige berigten werd 
ZIETHEN afgezet, terwijl de schul
dige slechts voor drie maanden 
vesting-arrest bekwam. Op zijn 
landgoed teruggekeerd, wees hij 
echter, de hem gedane voor
stellen, tot de dienst in vreemde 
legerscharen van de hand, en 
de onvermoeide pogingen van 
eenige aanzienlijke begunstigers 
gelukte het eindelijk, in 1730, 
hem weder in dienst te doen 
treden als luitenant bij de nieuw 
opgerigte lijf-hoezaren te Berlijn, 
die als grondslag van het later 
zoo beroemd geworden hoezaren-
regiraent van ZIETHEN kunnen 
worden beschouwd. In 1731, 
werd ZiETHErf tot ritmeester 
bevorderd, en maakte in 1736, 
met eene afdeeling Pruisische 
hoezaren, onder Oostenrijksch 
opperbevel, eenen eersten veld-
togt tegen Frankrijk mede, 
gedurende welken hij den rang 
van majoor ontving. In den 
eersten Silezischen oorlog steeg 
ZIETHEN tot'den rang van kolo
nel, en werd tevens chef van 
het als nu gevormde hoezaren-
regiment, waarmede hij tot in 
de nabijheid van Weenen door
drong. In den tweeden Silezi
schen oorlog werd ZIETHEN tot 
generaal-majoor bevorderd, doch 
in de jaren vóór het uitbarsten 
van den zevenjarigen oorlog, 
werd hij weder bij den koning 
n een valsch daglicht gesteld,. 

verloor zijne gunst, en werd 
op eene gevoelige wijze achter
gesteld, zoodat hij zich kort 
voor het begin des oorlogs als 
ziek verklaarde, en-voornemens 
was zijn ontslag te nemen. Dit 
echter herinnerde den koning 
aan al.de vroegere diensten van 
ZIETHEN, en om hem voorte-
komen, ging hij zelf hem be
zoeken, waardoor al het geleden 
onregt vergeten werd. ZIETHEN 
nam deel aan de meeste veld
slagen van den zevenjarigen oor
log, droeg bij tot de beslissing 
van dien bij Praag, bij Leuthen 
en bij Torgau, verrigtte eene 
menigte schitterende wapenfei
ten, en werd, benevens andere 
onderscheidingen, tot generaal 
der ruiterij bevorderd. Fog ifl 
zijn 6S.e jaar trad' hij na ge
sloten vrede voor de tweede 
maal in den echt, en er werd 
hem, in 1765, in de plaats 
van den verloren, een andere 
zoo'n geboren, welken de ko
ning zelf ten doop hield, en 
reeds in de wieg tot vaandrig -
benoemde. Den grijzen veldheer, 
zelven onderscheidde hij bij voorts 
during door opmerkza'amheden, 
en moest hem bijna met geweld 
terughouden, om nog aan den 
Beijerschen erfopvolgings-oorlog 
deel te nemen. In het bezit 
van het geheele koninklijke ver
trouwen, en van eenen vlekke-
loozen roem overleed hij in 1786 
te Berlijn, alwaar FREDERIK 
WILLEM II, in 1794 te zijner 
eer, op het, Wilhms-pleim, een 
door SCHADOW bewerkt stand
beeld liet oprigten, waarop men, 
op eene over het voetstuk han
gende leeuwenhuid leest: HANS 
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JOACH. VON ZIETHEN , General 
der Cavalerie, diente von 1714 
— 86 Friedrich .Wilhelm I, 
and Friedrich II, ihm erriehtet 
von Friedrich Wilhelm II. 
Onder het gemeen,, noemde 
men ZIETHEN gewoonlijk den 
ouden hoezaren-Iwning, hij was 
Idein en tenger van persoon, 
had hlaauwe oogen, en droeg 
in den hoogsten ouderdom nog 
•van den morgen tot den avond, 
de netste uniform van zijn regi
ment. J. J. L. VON BlüMEN-
HAGEN heeft eene Levensgeschie
denis van ZIETHEN in het licht 
gegeven, Berlijn, 1800. 

* ZIETHEN (N.), Pruissisch veld
heer , zoon van den voorgaande, 
en dodpzoon van FREDERIK den 
Groote, in 1765, te Berlijn 
geboren, werd, 15 jaren oud 
zijnde, tot tweeden luitenant, 
in het regiment van zijn' vader 
hevorderd. Hij onderscheidde 
zich in al de veldtogten tegen 
öe Franschen, werd vervolgens 
divisie-generaal, en bevond zich 
in die hoedanigheid, bij de ope
ning van den veldtogt der maand 
Junij 1815. Hij had zijn hoofd
kwartier te Charleroi van waar 
hij den 15 en 16 der zelfde 
maand, door de Franschen over
rompeld in goede orde naar 
Fleurus terugtrok.: Genoodzaakt 
^m die stelling te verlaten, 
vereenigde hij zich met hét : 
leger van don generaal Bui-
CHEE, en nam deel aan den 
slag van ligny, door de Fran
schen gewonnen. Den volgen
den dag, 18, was hij met het 
corps van Butow vereenigd, dat 

S 5 

| op eene krachtdadige wijze lol 
i de overwinning van Waterloo 

bijdroeg, Na de vlugtelingen te 
hebben achtervolgd, was hij 
een der eersten van de veld-
heeren, die onder de muren 
van Parijs verschenen. Ma de 
capitulatie vestigde de generaal 
ZIETHEN zijn hoofdkwartier te 
Parijs, en bij het sluiten van 
den vrede, werd hij benoemd tot 
bevelhebber van het Pruissisch 
contingent, -behoorende tot het 
bezettingsleger. Zijn hoofdkwar
tier was te Sedan, vanwaar 
hij in 1818, bij den aftogt der 
bondgenootschappelijke troepen, 
naar Pruissen terugkeerde., Hij 
is in 1824 overleden. 

ZIMMERMANN (MATTHIAS), to 
Eperies, in 1625, geboren, 
predikant te Messein, enopper-
bewlndhebber, overleed in 1698, 
na verscheiden werken in liet 
licht te hebben gegeven: l.o 
Awcenitates historici! ecolesiaslicm, 
met platen Messein, 1684, in 
4.*° Er komen belangrijke bijzon
derheden in voor,- — 2.° eene 
Verhandeling over deze woor
den van TEKTDIXIANUS : Fiunt, 
non nascuntur clmsliani, waarin 
deze kerkvader doet opmerken, 
dat het christelijke geloof het 
uitwerksel der overtuiging, en 
niet van een geboorte-vooroor
deel was 3 — 3.° Florilegium 
philologico-historicum, Messein, 
1687, in 4.*°, met platen. 
Dit, werk handelt in alphabe-
tiscïie orde over de kunsten 
en wetenschappen, en de schrij
ver duidt bij elk artikel de 
werken aan, waarin # onder-
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werp breedvoerig behandeld 
wordt. 

* ZIMMERMANN(JOHANGEORGE), 
een Zwitsersche geneeskundige, 
te Rrugg, een stadje in het 
kanton Bern, den 8 December 
1728 geboren. Hij beoefende 
de geneeskunde' te Götlingen 
onder HAUER, in Holland onder 
GACBIUS, en te Parijs onder 
SENAC. Zijn roem verspreidde 
zich weldra door geheel Europa, 
en hij werd in 1768 benoemd 
tot lijfarts van GEORGE III, ko
ning van Engeland, daarna van 
FREDERIK II , koning van Pruis-
sen, dien hij in zijne laatste 
oogenblikken bijstond. Prins 
ORLOFF kwam met zijne,echt; 
genoote te Hanover, om^hern 
.te raadplegen, en, bij zijne te
rugkomst in Rusland, sprak 
hij met CATUARINA H , zoo gun
stig over hem-, dat deze vorstin 
hem in 1784 aan haar hof 
trachtte te lokken ,• maar ZIM-
MERMANN kon niet besluiten do 
schuilplaats te verlaten, welke 
hij gekozen had. .Hij onderhield 
echter eene geregelde briefwis
seling met deze keizerin, die 
hem de Wladimir's orde zond. 
•De onlusten der Fransche om
wenteling, die zich tot in het 
door hem bewoonde land hadden 
uitgebreid, noodzaakten ZIMMER-
MAHN naar zijn vaderland terug-
tekeeren. Hij overleed te Ha
nover aan eene kwijnende ziekte 
den 7 October 1795. Hij heeft 
verscheiden werken nagelaten, 
zoo als.- l.o een diehtstuk over 
den ramp van Lissabon, 1758, 
in het ïïoogduitschj — 2.° 
Dissertatio physiologica de irri> 

tabilitate; — 3.° Proeve over 
de eenzaamheid, 1756, in het 
Hoogduitsch, en in het Fransen 
vertaald; — 4.° National Stok, 
1758, viermalen herdrukt en 
in het Fransch vertaald; —5.° 

' Leven van den grooten Haller, 
Zurich ,1758, in 8s°) — 6." 

, briefwisseling der keizerin van 
Rusland met Zimmermann, 1804. 
Het Leven van dezen beroemden 
geneesheer, is door zijnen me> . 
dedinger en vriend, den beroem* 
den TISSOT, beschreven. 

f ZlMMERMANN (EüERHARD AÜ-
GTJST WILHELM VON), een Duitsche 
geleerde, die zijne navorschin-
gen voornamelijk bepaalde tot 
de aardrijks-, mensch-, volken* 
en dierkunde. In 1743 te Velzen, 
in het Hanoversche geboren, 
vormde hij zich aan de univer
siteit van Göttingen, en later té 
Leijden. Door zijn eigen ver
mogen en de grootmoedigheid 
van het Brunswijksche hof, daar
toe in staat gesteld, onderaan! 
hij wetenschappelijke reizen door 
Engeland, Italië, Frankrijk, 
Rusland en Zweden. Driemalen 
zélfs bezocht hij Engeland, en' 
gaf te Londen, in 1788, zijn* 
Political Survey: of the present 
state of Europa, met 16 statis
tische tabellen in het licht. 
Ook knoopte hij hier onderschei
dene betrekkingen aan, waardoor 
hij in korten tijd met al het 
merkwaardige, in de natuur
en aardrijkskunde op de Britsohe 
eilanden, en in Noord-Amerika, 
kon bekend worden. In 1766, 
was ZIMMERMANN haogleeraar in 
de natuurkunde aan het collegia 
Carolimm te Brunswijk gewor* 
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den; door keizer LEOPOLD tot 
den adelstand verheven, verkoos 
de hertog van Brmsiwijk hem 
later tot zijn' geheimstaatsraad. 
Behalve het reeds genoemde, 
bestaan er van ZIMMERMANN de 
volgende geschriften: 1.° All-
gemeineBlicke aufltaliën, 1797; 
— 2.° Verhandeling over den 
Molfetla in Apuglict,; — 3.» 
Geogrdphische Annalen, 3 jaar
gangen, 1789—1791; — 4.» 
Frankreich und die Freistaten 
von Nord* Amerika, Berlijn, 
1795; — 5.° Allgemeine Ueber-
sieht Franhreichs von FRANZ 'I 
pis\auf LUBWIG XVI; — 6fi 
Die Freistaten von Nord-Ameriha, • 
1800, 2 dl.»; — 7.o Taschen-
buch der Reisen, in 12 jaar
gangen 1802—1813, 'het be
langrijkste werk van ZIMMERMANN, 
waarin een groot gedeelte der 
bekende aarde, in eenen beval-
ligen en leerzamen schrijftrant 
wordt voorgedragen; — 8.°' 
Die Erde und ihre Bewohner, 
nach den rieuesten Ënideeïiun-
gen, in 5 dl.n; dit is een met, 
nieuwe aanmerkingen en ont
dekkingen verrijkt uittreksel van 
het Tasehenbuch u. s.w., en waap 
van ook eene Nederduitsche ver
taling bestaat. Hij overleed in 
1815, na omtrent 50 jaren het 
huis van Brunswylt-Wolfenbuttel 
getrouw gediend te hebben» • 

ZINGHA of XINGA, koningin 
van Angola, was de zuster van 
GOLA BENDI, in de 17." eeuw 
souverein van dat koningrijk. 
Na verscheiden wederwaardighe
den en lotgevallen, met het op
perste gezag bekleed, besloot 
zij de gruwelijke gebruiken, en 

vooral de verfoeijelijke dienst der 
Giagas afteschaffen, en tot het 
christendom terug te keeren, 
hetwelk, zij vroeger uit staat
kunde had omhelsd. De Portu-
gesche onder-koning van Loando, 
van hare verandering onderrigt, 
zond haar eenen kapucijn, pater 
ANTONIÜS DE GAÏETTE genaamd. 
In de handen van dezen missi
onaris legde zij hare afzwering 
af, en pater GAÏETTE zocht haar 
verder te bewegen, hare regten 
op het koningrijk Angola, aan 
den koning van Portugal afte-
staan. ZINGHA vaardigde daarop 
edikten uit ter afschaffing van 
menschenoffer,s en andere bijge-
loovigheden der Giagas, en legde 
er zich met ijver op toe, om 
het christendom in nare Staten 
uittebreiden. Maar hare hooge 
jaren lieten haar den tijd niet, 
om haar werk ten einde te bren
gen. Zij overleed in groote ge
voelens van boetvaardigheid, den 
17 December '1664, in den ou
derdom van 82 jaren, en liet 
hare natie half beschaafd, en 
troosteloos over haar verlies ach
ter. De heer CASTILHON heeft 
betrekkelijk deze koningin eenen 
vervelenden roman geschreven; 
het Woordenboek van MORÉRI 
bevat mede een breedvoerig ar
tikel over haar, dat op zeer fa
belachtige verhalen gegrond is. 

*• ZINI (PETRUS FRANCISCUS), 
«en Italiaansche geestelijke, in 
1520 te Ferona. geboren, bloeide 
in dè 16.e eeuw. Hij onder
wees de wijsbegeerte te Pa&* 
en werd aartspriester ym-M-
nato, in het diocees van ***??• 
Hij bekleedde deze waaw» e j d > 
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toen ALDUS MANUTIUS de Jonge, 
hem zijn boek Eleganse toscane 
opdroeg. Hij verliet zijn aarts
priesterschap van Lonato,, om 
dat van den H. STEPHANUS en 
een kanonikaat derzelfde kerk 
te bekleeden. Men ziet uit den 
brief, dien hij plaatste aan het 
Jioofd zijner vertaling van het 
Leven van JOZEF , door PHILON , 
Venetië, 1564, dat hij veel ver
driet had te verduren, en aan 
ernstige vervolgingen ter prooi 
was.. Hij leefde nog in 1575. 
Hij was de Latijnsche enGriek-
sche talen volkomen meester. 
Men heeft van hem: 1.° de 
Vertaling van een groot gedeelte 
der Werken van den H. GREGO-
BIUS VAN NÏSSA ,' en van ver
scheiden Stukken dei' geschrif
ten van den H. GREGORIUS 
JVAZIANZËNÜS , van den H. GRE
GORIUS Thaumaturgis, van het 
Cbmmentarium WMTHEÓDORETUS 
op het Hooglied, van den heili
gen EPHREM , van den heiligen 
JOANNES, DAMASCENUS; — 2.° 
Tabulm grwearum institutionum; 
— 3.° Constitutimies editaz a 
Joame Mathceo G-iberto, in mum 
redactie, Venetië, 1583, in 
4.to. _ ' 4.0 Exempla, tria in-
signia naturce, legis et gratioe 
seu Philonis judcevita Josephi 
palriarchce, ejusdem libri tres 
vitm Mosis esc interpretatione 
Zini, Venetië, 1574, in 8.?° 
Pater JLE QOIEN, een dominika-
ner, noemt ZINI, vir utriusgue 
linguai latinm et greeem callen-
tissimus (zie Verona illustrata, 
van den markies MAFFEK 2.O 
dl. blz. 323). 

,ZlNZEN»ORF (NlCOUAS Um-

WIJK, graaf VON), in 1700, to 
Lresden uit eene oorspronkelijk 
Oostenrijksche familie geboren, 
heeft zich in de vorige eeuw 
berucht gemaakt, door de stich
ting der sektederHerrnhutters 
of Moravische broeders, die zich 
in 1722, op zijn landgoed Bet-
thelsdorf, in den Opper-Lausnitz 
begon te vestigen, en voor welke 
ZINZENDORF aan den Hutberge, 
den grond tot het stadje en de 
gemeente Hermhut' lag. De 
snelheid met welke zich deze 
sekte in Bohème en vooral in 
Moravië heeft verspreid, heeft 
dezelve als eén overblijfsel der 
Adamiten doen beschouwen. (Zie 
PICARD — JOANNES —). COYER, 
BÜSCHING, en andere oppervlak
kige waarnemers, vooral HEG-
HER, zelf een Herrnhutter, 

'hebben deze sekte grootelijks 
geprezen, maar degene die de
zelve grondig hebbon beoefend, 
hebben er een geheel ander oor
deel over geveld. Men heeft 
door het uittreksel der Leerre
den van den graaf VON ZINZEN
DORF zelven gezien, dat hij van 
zijne aanhangers meer eerbied 
voor, en vertrouwen in zijne 
uitspraak vorderde, dan zelfs 
voor het gezag der H. Schrift, 
en dat hij wilde, dat zij geenen 
anderen gids dan hem tot de 
verklaring derzelve zouden ne
men , als zijnde hij alleen ge-
magtigd, om haren zin te ver
klaren. Onder zijne leerstellingen 
treft men ook deze aan: » Dat 
men den CHRISTUS, met uit
sluiting des Vaders, eenengods-
dienstigen eerbied schuldig i s ; 
dat CHRISTUS de dougcl m on
deugd, en de ondeugd m deugd 
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kan veranderen j dat alle denk
beelden en handelingen, "die al
gemeen als zinnelijk en onzui
ver worden beschouwd, on
der . de broeders van aard ver
anderen, en geheimzinnige en 
geestelijke zinnebeelden wor
den." In 1775, is er in het 

' Engelsen een werk in het licht 
verschenen, getiteld: Omstandig 
geschiedkundig verhaal over de 
tegenwoordige samenstelling van 
het genootschup der Evangelische 
broeders. De schrijver is een 
Herrnhutter, die zijne sekte 
tracht te regtvaardigen; maar 
hij slaagt er niet in. de waar
heid dringt door zijne listen heen, 
zegt de Engelsche dagbladschrij
ver, die verslag van dit werk 
geeft.- De heer CREVENNA , zoo 
bekend doof zijne rijke biblio
theek, waarvan hij de Berede
neerde Catalogus, Amsterdam, 
1775—1776, in 6 dj.», in 4 > 
heeft in het licht gegeven, maakt 
gewag van een handschrift geti
teld: Fides Hemhuifirum et 
Iieligio ex variis contra eos edi-
tis scriptis compendiosèdescripta; 
en voegt er bij: » Dit hand
schrift is zeer belangrijk en 
indien het waar is , hetgene wat 

de ongenoemde schrijver, van 
het geloof en de godsdienst dér 
ïïerrnhulters verhaalt, moet men 
bekennen dat het de verachte-
lijkste sekte is , die ooit heeft 
kunnen bestaan, en dat zij vol 
is van die verschrikkelijke gru
welen, welke zelfs alle geloof te 
boven gaan (*)." —Beredeneerde 
Catalogus enz. 1.« deel, blz. 
124- — ZINZENDORF overleed m 

11760, .en werd als hoofd der 
sekte opgevolgd door den graaf 
VON DOHNA. — REICHEL en SPAN-
GENBERG hebben beide in het 
Hoogduitsch eene Levensgeschie-
vanZINZENDORF geleverd, waarin 
zij, als het ware, met hunnen 
held in dweepzucht wedijveren. 

ZlSKA. Of ZlZKA (JoHANN VON 
TROCKOW , bijgenaamd) , een 
Boheemsch edelman, in 1360 
geboren, werd ten tijde van 
koning WEHCESLAUS aan hot hof 
van Bohème opgevoed. Na reeds 
vroegtijdig de wapens te hebbon 
opgevat, onderscheidde hij zich 
bij verschillende gelegenheden, 
en verloor het regter-oog in een 
gevecht, hetwelk hem den bij
naam van Zisha, dat is eenoogige, 
deed geven. De Hussiten plaat-

(*) Men kan verzekeren dat de tegenwoordige Herrnhntters in het mmst 
niet gelijken, naar de schildering, welke men er ons hier van geeft. 
De steller dezer aanteekening, die eenigen tijd onder hen heeft geleefd, 
heeft er, wel is waar, niets anders onder gezien, daa lieden, die, zoo 
als alle ketters, aan hun privaat gevoelen waren overgegeven; maar hij 
schept er behagen in deze getuigenis van hen te kunnen afleggen, dat 
het geloof in JBSUS CHRISTUS, als God en Verlosser, waar men in net 
Noorden van Duitschland niet meer aan denkt, bij deHerrnhutlersnog 
ongeschonden wordt bewaard, en zich als in hun midden schijnt ver-
scholen te hebben. Zij zijn sedert hunne eerste instelling aanmerfteiijii 
verbeterd.- Men zie in het 19." Dl. blz. 349, de aanteckenmgdeHerrn-
Imtters betreffende, - Fr. Vervolgers. 
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sten hem aan hun hoofd * om 
den dood van JOANNES HUSZ to 
•wreken. Hij verzamelde eéne 
bende boeren, en oefende de
zelve zoo wel, dat hij in korten 
tijd troepen had, die even zoowel 
gedisciplineerd, als met de on-
sluimigste dweepzucht bezield 
waren. Nadat koning WENCES-
LAÜS in 1418 overleden was, 
verzette zich ZISKA tegen koning 
SIGISMÜNDÜS, aan wien.het ko
ningrijk Bohème toebehoorde, 
liet op eene voordeelige plaats', 
aan de rivier Lusinitz, op twin
tig mijlen afstands van Praag, 
eene stad aanleggen, welke hij 
Thdbor noemde, vanwaar de 
ÏÏussiten ook wel Thaboriten 
werden genoemd. Hij belegerde 
de stad Baby, waarbij hij door 
een pijlschot ook het andere oog 
verloor, en desniettegenstaande 
voortging den oorlog te voeren. 
Er werd een groot gevecht ge
leverd voor Aussig, aan de Èlbe, 
welke plaats ZISKA belegerde en 
alwaar 9000 catholijken op het 
slagveld bleven. Deze overwin
ning maakte hem meester van 
Bohème; hij vervolgde er alles 
te vuur en te zwaard, plunderde 
de kloosters uit, verbrandde 
do woningen en bedreef onge
hoorde wreedheden. Zijn leger 
nam dagelijks toe. Om de dap
perheid zijner troepen te be
proeven, voerde hij dezelve naar 
het stadje Rsman, dat met eene 
sterkte voorzien was; hij maakte 
zich van beide meester, en 
veroordeelde zeven priesters tot 
don brandstapel. Van daar be
gaf hij zich naar Prachaiitz, 
cischte die stad op om zich 
overtegeven, en al de catholij

ken te verdrijven. De inwoners 
verwierpen 'deze voorwaarden 
met verachting: ZISKA maakte 
zich stormenderhand meester 
van dezelve, en legde haar in 
de asch. Door dien voortgang 
bekommerd, zond SIGISMÜNDÜS 
hem afgevaardigden, bood hem 
indien hij de muitelingen tot 
de gehoorzaamheid wilde terug
brengen , op de eervolste en 
voordeeligste voorwaarden, het 
stadhouderschap van Bohème 
aan. De pest deed deze onder
handelingen mislukken. ZISKA 
werd er door aangetast, en 
overleed aan dezelve den 12 
October 1424, voor de door 
hem belegerde stad Przibislaw, 
en werd te Ctsashu begraven: 
Een verfoeijelijh wreed en ver
schrikkelijk gedrogt, zegt JSNEAS 
SÏLVIDS, dat de hand Gods 
trof, daar die der menscheti 
zulks niet, hadden kunnen doen. 
» Te gelijkertijd, voegt een la
tere schrijver er bij, moet men 
in ZISKA, zoo wel als in ATTILA, 
en de overige verdelgende dwin- . 
gelanden, de gramschap des 
hemels en den geesel Gods er
kennen. De onkunde en het 
bijgeloof hadden de godsdienst 
ontaard, en bijna alles tot uit* 
wendige gebruiken bepaald; de 
zeden der volken zoowel als 
die der geestelijkheid, waren 
overeenkomstig dezen staat van 
zaken. Bohème, waarin de uit
wendige godsdienst-oefeningen 
in haren geheelen luister prijk
ten , was voornamelijk door dit 
kwaad, aangetast, en God, die 
in geest en in waarheid wil ge
diend zijn, deed weldra zijne 
gramschap uitbarsten, en gaf 
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door verschrikkelijke lessen te 
t kennen, dat eene halve-veree-

ring Hem hatelijker i s , dan 
een volslagen ongeloof." Men 
verhaalt dat ZISKA, bij zijn 
sterven bevel gaf, om van zijne 
huid eene trom te maken, ter
wijl hij zou verzekerd hebben 
dat het geroffel op derzélve de 
catholijken op de vlugt zoude 
jagen j maar dit verhaal schijnt 
zeer fabelachtig. THEOBALDÜS 
verzekert dat men nog op den 
tijd waarin hij schreef, op zijn 
graf een opschrift las, waarin 
deze bloeddorstige dweeper met 
APMDS CLADDIUS en CAMILLUS 
wordt vergeleken, 

ZIZIM, of, volgens'de Turk-
sche uitspraak, ZEM, zoon van 
MAHOMED I I , keizer der Tur
ken, en broeder van BAJAZET 
I I , is een der Ottomannische 
prinsen, waarover onze geschied
schrijvers het meest hebben 
gesproken. Daar MAHOMED II 
vreesde dat de vriendschap de
zer beide broeders, hen tegen 
hem mogt vereenigen, óf dat 
de afgunst verdeeldheid tusschen 
hen zou kunnen verwekken, 
zoo gaf hij aan ZIZIM het stad
houderschap van Lycaonië, in 
KMn-Azië, en aan BAJAZET dat 
van Paphlagonië, en hield hen 
steeds zoo ver van elkander ver-
wijderd, dat zij elkander slechts 
eene enkele maal, bij zijn over
lijden in 1481 zagen. Na zij
nen dood, moest BAJAZET , die 
de oudste was, hem natuurlijk 
opvolgen, en werd in de daad 
het eerst als keizer uitgeroepen. 
Maar ZIZIM beweerde dat het 
rijksbestuur hem toebehoorde, 

wijl hij geboren was, sedert 
zijn" vader den schepter had 
aanvaard, daar BAJAZET in te
gendeel ter wereld was gekomen, 
toen MAHOMED nog slechts een 
privaat-persoon was. Hij maakte 
zich meester van Prusa, de 
oude verblijfplaats der Ottoman
nische keizers, en verkreeg 
eenen aanzienlijken, aanhang; 
maar, na door ACOMATOS , den 
veldheer van het leger van BA
JAZET, geslagen te zijn, nam 
hij de wijk naar Egypte, ver
volgens naar Cllicië, en van 
daar naar Lycië. Daar hij ner
gens eene veilige schuilplaats 
vond, vraagde hij om een ver
blijf aan den groot-meester van 
Mhodus, alwaar hij in de maand 
Ju lij 1482, op eene prachligo 
wijze ontvangen werd (zie Au-
BUSSON"—PETRUS D ' — ) . Hij 
Vertrok den 1 September daar
opvolgende weder van daar, om 
zich naar Frankrijk te begeven. 
Hij, werd aldaar bewaakt in do 
commanderije van Bourgneuf,o]> 
de grenzen van Poitou en la Mar-
clie, en verbleef aldaar tot in 
1489, op welk tijdstip hij aan 
de afgevaardigden van Paus IN-
NOCENTIUS. "VIII overgeleverd en 
naar Rome vervoerd werd. ALEX- ' 
ANDER VI gaf hem in 1495, aan 
Ï£AREL VIII over', en hij overleed 
kort daarna. Men zegt dat'dezo 
Paus hem had"doen vergeven, uit 
vreeze dat Frankrijk er eenigo 
partij Van mogt trekken; en 
voegt er bij dat A.LEXAKDER van 
BAJAZET eene groote som gelds 
had ontvangen, om dien prins te 
doen omkomen; maar. ofschoon 
deze opperpriester voor .geen e 
wandaden terugdeinsde, is net 
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echter zonder grond, dat men 
hem deze aanwrijft; eenige 
schrijvers beschuldigen de Ve-
netianen van deze misdaad, 
doch zonder aannemelijke rede
nen; en daarenboven was de 
prins in de magt van KAREL, 
zoodat indien het vermoeden van 
vergiftiging eenigen grond mogt 
hebben gehad, hetzelve natuur
lijker wijze op hem moest val
len, te meer daar hij het aan 
niemand verweet. ZIZIM bezat 
eenen Ievendigen geest, eene 
edele en grootmoedige ziel, en 
was een vurige voorstander der 
letteren en der wapens. » Men 
heeft, zegt de abbé BERAULT, 
op zeer: zwakke bewijzen, be
weerd, dat hij als Christen af
stierf. Ondanks, 'zijne toegene
genheid voor de christelijke 
natiën; en bijzonder voor de 
ridders van Modus, had hij 
toch altijd aan de wet van MA-
HOMED zeer verkleefd gesche
nen." Hij liet eenen zoon na, 
AMDRAD genaamd, die het chris
tendom omhelsde, en zich naar 
Modus begaf. Na de verovering -
dier plaats, had de ongelukkige 
prins zich verborgen, in de 
hoop van zich aan boord van ' 
het schip van den groot-meester 
te redden.' Hij werd ontdekt, 
en voor keizer SouBUNgebragt, 
die hem oogenblikkelijk, in te
genwoordigheid van zijn geheele 
leger, met deszelfs beide man
nelijke kinderen" deed wurgen, 
Twee dochters, dié hij had, 
werden naar het serail van Kon-
stantinopel gevoerd. 

ZIZIMUS, word door den Ro-
meinschen adel, in 824, ver

kozen, om Paus PASCHALIS Ï 
optevolgen, terwijl de geeste
lijkheid en het volk EÜGENIOS 
II benoemden; hetwelk eene 
scheuring zou hebben teweeg 
gebragt, indien, keizer LOTHA-
RIÜS niet te Rome was gekomen, 
alwaar hij de benoeming van Ec-
GENJUS ondersteunde, enZizisios 
noodzaakte zich te' verwijderen. 

Zoë CARBONÓPSIA , 4.e vrouw 
van keizer LEO VI, bezat eene 
mannelijke deugd, een' verhe
ven geest, een naauwkeurig 
oordeelvermogen, en kennis van 
zaken. Zij beviel iri 905, van 
KONSTANTIJN PORPITÏROGENETÜS. 
Nadat die prins, in 912, kei-s 
zer was geworden, verkoos Zoë,. 
met de voogdijschap van haren 
zoon, en het beheer van den 
Staat belast, ministers enveld-
heeren, die in staat waren, 
haar Ie ondersteunen. Na den 
opstand van KONSTANTIJN DUCAS • 
verijdeld te hebben, sloot zij 
den vrede met de Sarracenen, 
en noodzaakte" door overwin» 
ningen de Bulgaren naar hun 
land terugtekeeren. Zij was 
niet zoo gelukkig tegen de kui
perijen^ der hovelingenj door: 
haren zoon werd zij van het 
hof verbannen, en stierf in de 
afzondering. — Men moet haar 
niet verwarren met Zoë, tweede 
vrouw van denzelfden keizer 
LEO VI, die als keizerin werd 
gekroond, terwijl THEOPHAMA , 
de wettige echtgenoote van LEO 
nog in het leven was. Zij was 
de dochter van den veldheer 
SÏÏLIAWUS, en overleed, na 21 
maanden gehuwd te zijn ge
weest , in 893. 
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Zoë, dochter van KONSTANTWN 
TUI, in 978 geboren, zij was 
heerschzuchtig, ongebonden en 
wreed. Men gaf haar ten hu
welijk aan ARGYRÜS, die na den 
dood van zijnen schoon-vader, 
in 1028, den keizerlijken troon 
bekwam. Zoë, haren echtgenoot 
moede geworden zijnde, deed 
hem in het bad verwurgen, en 
plaatste eenen goudsmid op den 
troon, MicHAëL den Paphlago-
nier genaamd, met wien zij in 
den echt was getreden. Deze 
vorst liet het rijksbestuur aan 
zijnen broeder JOANNES over; en 
Zoë nam UIiaHAët, bijgenaamd 
Calafates, den neef van haren 
echtgenoot in kinds-plaats aan. 
Deze aangenomen zoon had de 
ondankbaarheid haar te verban
nen (zie MicHAëi V); maar in 
1042, werd zij uit hare schuil
plaats gehaald, om met hare 
zuster THEODORA te regeren. Zij 
deelde vervolgens hare kroon met 
KONSTANTIJN MONOMACHÜS , haren 
ouden minnaar, deö snoodsten 
en ongebondensten man van het 
hof, en "ging in den ouderdom 
vah 64 jaren, met hem een 
derde huwelijk aan. Zij over
leed 8 jaren later, in 1050 
met misdaden bezoedeld, en 
by het gehcele rijk in afschuw. 

. * ZOSGA (GEORCE), een be
roemde Deensche oudheidkun
dige, den 20 December 1755, 
te Dahler, in Jutland, gebo
ren. Zijne studiën die hij in de 
school van Altona was begon
nen , volbragt hij aan de uni
versiteit van Göttingen. Na de 
voornaamste, hoogescholen van 

XXV DEEL. 

Duitschïand, Zwitserland en 
Italië bezocht te hebben, kwam 
hij zich kortstondig bij zijnen 
vader ophouden, die toenmaals 
predikant was, in de parochie 
Mmgeltondem, nabij de stad 
Tondem. In 1778, aanvaardde 
ZOÖGA, een' onderwijzerspost, 

• te Eierteminde (Kortmund), een 
stadje, op de oostkust van het 
eiland Funen. Hij deed weldra" 
echter 'weder afstand van den-
zelven,.om in hoedanigheid van 
gouverneur, eenen jongen edel
man te vergezellen,, die achter
eenvolgend Duitschïand, Italië, 
Frankri/jk en Engeland moest 
bezoeken. Alvorens echter deze 
reis te ondernemen, hield hij 
zich nog een jaar aan de uni
versiteit van Göttingen op, al
waar hij HEÏKE wederzag, die 
vroeger zijn onderwijzer was 
geweest, en die zijne roeping 
tot de oudheden bepaalde. ZOÈ'GA. 
vertrok in 1780, en kwam reeds 
in 1781 terug, na enkel Hes
sen, den Palts, Zivaben, Beije-
ren, Tyrol, Karnthen, eenige 
gewesten van Italië bezocht, 
en zich korten tijd te Rome 
opgehouden té hebben. Deze 
hoofdstad der kunsten was reeds 
het voorwerp zijner voorliefde. 
Nadat de dood des vaders van 
'zijnen reisgezel, hem aan zijne 
onafhankelijkheid had terugge
geven', keerde hij naar HEYNE 
terug, wiens vriend bij meer 
dan ooit werd, en die hem in 
zijne zucht voor de oudheid
kunde versterkte. De Deensche 
minister GDUMJERG verleende 
hem ook zijne achting en be
scherming, en, na hem eerst 
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met de rangschikking en be
schrijving, der to Koppenhagen 
voorhandene gedenkpenningen te 
hebben belast, deed k j hem, 
op kosten des konings, eene 
numismatische reis ondernemen. 
Zoè'GA vertrok te dien einde in"' 
1782. Hij besteedde verschei
den maanden met het naauw-
kéurig onderzoeken van het 
rijk • museum van Weenen, en 
kwam in die stad in betrekking 
met den pauselijken nuntius, 
GAKAMM, onder wiens bescher
ming hij, bij zijne komst te 
Rome, in 1783, in het paleis 
van. BORGIA, later kardinaal, 
en toenmaals secretaris der pro
paganda, werd ingevoerd. Het 
was te Rome dat ZOÖGA met 
eene Italiaansche jonge dochter 
in den echt trad, welker hand 
hij echter niet had kunnen be
komen, dan na de cathoïijke 
godsdienst omhelsd te hebben, 
eene omstandigheid, welke hij, 
zoowel als zijn huwelijk meende 
geheim te moeten houden, ten 
einde de ongenade der Deensche 
regering en de verwijtingen zyns 
vaders te ontduiken. Hij had 
Rome verlaten, alwaar hij zich 
reeds langer had opgehouden, 
dan zijne instructiën mede brag-
len, en was in 1784 te Parijs 
aangekomen, na, bij zijnen door-
logt te Florence, deGroot-Her-
logiyke galerij bezocht te heb
ben, toen hij den val van het 
minislcrie-GutDBERG, zijnen be
schermer vernam. Fa besloten 
ie hebben aan het nieuwe Deen
sche ministerie zijne afzwering 
en zijn huwelyk bekend te ma
ken, ontving hij van hetzelve 
eene vermeerdering in de voor-

deelen, welke hij onder het 
vorige ministerie liad genoten. 
Pms VI gaf hem ook den post 
van tolk der propaganda voor 
de levende talen. Ondanks den 
bedenkelijken staat zijner ge
zondheid, die sedert zijne tweede 
reis naar Rome, en de huisse-
lijke verlegenheden s waarin hij 
gewikkeld was, aanmerkelijk 
verzwakt was, gaf hij in 1787 
in het licht zijne Numi JEgyp*, 
Ui, een werk, dat een zeer 
gunstig onthaal genoot, en dat 
zeer werkzame studiën, gevor
derd had. ZoëGA had lang vóór 
deze uitgave, andere werken, 
volgens een reusachtig plan ont
worpen. Pms VI, die, na eene 
lange tusschenpoozing, besloten 
had, het werk zijner voorgan
gers weder optevatten, door 
diegene der obelisken te doen 
opdelvèn, welke nog in den 
Romeinschen bodem begraven 
lagen, belastte hem met de ver
klaring der afbeeldingen en 
hieroglyphen dier monolithen. 
Al mogt hij ook dezen chaos, 
met da£ gevolg niet ontwarren', 
hetwelk voor eenen geleerde 
van onzen leeftijd was wegge
legd (zie het artikel CHAMPOL-
LION, in het Bijvoegsel), zoo 
moeten wy toch ten minste 
erkennen, dat de Deensche 
archaeöloog, een' veel zekerder 
weg bewandelde dan dien, wel
ken zijne voorgangers hadden 
gevolgd, en dat hij een feit bui
ten allen twijfel stelde, hetwelk 
lot op zijnon tijd algemeen mis» 
kenrï was: namelijk dat do 
hieroglyphen, wel verre van 
sedert do eerste vorovering van 
Egypte, door CAMBYSES, in 
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ongebruik te zijn geraakt, even 
zoo lang duurden als de Egyp
tische natie zelve, en niet op-
Melden gebruikt te worden, dan 
na de volslagene uitroeijing des 

, heidendoms. In plaats van zich 
te -wagen in de bijzonderheden 
eener onmogelijke verklaring, 
bepaalde zich ZoëGA, tot het 
ontwerpen eener uitgebreide 
critische compilatie over den 
oorsprong, het doel en de ge
schiedenis der gedenkteekenen 
obelisken genaamd; en van de
gene die tot dezelve in zeker, 
opzigt in betrekking staan: hij 
legde op deze wijze den grond
slag aller nasporingen, die na 
Iiera, met betrekking tot de 
Egyptische oudheden, moesten 
plaats hebben. Het werk ver
scheen in het licht in 1500, 
onder dezen titel: De origine 
et usu obelisconim. Op verlan
gen • des schrijvers, dié aan de 
gedachtenis van Pms VI, eene 
uitgave wilde opdragen, welke 
op last van dien waardigen op
perherder was geschied, en welke 
de krijgsbewegingen, tot op de 
regering van zijnen opvolger 
vertraagd hadden, droeg echter 
het boek het jaarmerk van 
1797. Zoè'GA had zich door 
de studie over de rampen van 
den vijandelijken inval getroost;-
een' oogenblik was hij echter 
met geestdrift bezield, toen hij, 
de oude Romeinsche republiek 
onderde bescherming derFran-
sche overheersching, meende te 
zien herleven. Tijdens de op-
rigting van het nationaal Ro
meinsche instituut, werd hij 
verbonden aan de afdeeling ge 

schiedenis en oudheden,- en 
reeds in de perste tijden des 
oorlogs, was hij met de bedie
ningen van consulair-agent van 
Denemarken belast geweest, 
zonder er den titel van te voe
ren. ' In 1800 verlangde ZOÊGA 
zijn geboorteland weder te zien. 
In 1802 door den koning van 
Denemarken beroepen, tot het 
bekleeden van een' hoogleeraars-
stoel aan de universiteit van 
Kiel, met vrij aanzienlijke voor
deden , ondervond hij, hoeveel 
het hem kosten zoude Rome 
te verlaten. Hij verzocht uit
stel op uitstel, en eindelijk 
«verkreeg hij in 1804, dat de
zelfde voordeelen welke hem te 
Kiel beloofd waren, hem te 
Rome zouden verzekerd worden j 
dat' hij, behalve den titel van 
hoogleeraar, dien van agent * 
zijner Deensche majesteit zoude 
voeren, zonder er de bedienin
gen van waar te nemen. ZoëGA 
legde zich als nu met vernieuw
den ijver op de studie toe, en 
gaf in het licht zijn Catalogus 
codicum Copticorum mnscei Bor-
giani en zijne Bassirilievi an~ 
tiehi di Roma. Over het eerst
genoemde dezer werken werd 
hij met de erfgenaam van BOR-
GIA en met de propaganda in 
een proces gewikkeld, een pro
ces, dat zich tot na zijnen dood 
uitstrekte, en waarvan de uit
slag ten voordeele zijner kinde
ren was. Het tweede geschrift, 
waaraan PIUAKESI , als mede-hel
per , en de graveur Pmoii me
dewerkten, werd niet teneinde 
gebragt. Het eerste deel van 
het formaat gr. in 4.*", werd 
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bij afleveringen uitgegeven, en 
was «ompleet in do maand Mei 
3808. Maar nadat ZoëöA , den 
10 Februarij 1809 overleden 
was, was het tweede deel niet 
compleet, en de laatste platen 
werden zonder verklaringen af
geleverd. Men heeft in 1817 ,• 
zijne losse Verhandelingen,met 
verschillende oudheidkundige, 
mythologische en geschiedkun
dige fragmenten gezamenlijk in 
het licht gegeven; dezelve zijn in 
het Hoogduitsch vertaald, en 
met aanteekcningen verrijkt, 
door WELCKER,. ! dl. in '8.T0 ', 
met vijf platen. Zijne hand
schriften, in 1811 'naar Kop-
penhagm vervoerd, zijn in de 
groote* koninklijke bibliotheek 
aldaar gedeponeerd. Het lijk 
van Zoè'GA werd in de kerk 
St. Andrea delle Fratte begra
ven, en de secretaris der Itali-
aansche akademie, THIEBAUTDE 
BERNEAU , vervaardigde op hem 
eene lofrede, welke in 1809 te 
Parijs in het licht verscheen, 
en eene naauwkeurige opgave 
zijner werken bovat; terwijl zijn 
welgelijfeend en krachtvol por
tret, "door zijnen landgenoot 
THORWALDSEN geleokend, met 
eene korte beschrijving van zijn 
leven, bij zijn werk JSassieri-
ttevi gevogd is. ZOÖGA was lid 
van de meeste geleerde genoot
schappen van Italië en van het 
Noorden, on van die van Göf-
tingen, Berlijn, Munchen enz. 
Hij was juist tot ridder van de 
Danebrogs-orde benoemd, maar 
het diploma daarvan kwam eerst 
acht dagen na zijnen dood te 
Rome aan. • 

ZÖEMEREN. — Zie ZOMEREN. 

f ZOES of ZOESIÜS (HENDRIK), 
een beroemde regtegeleerde, in 
1571 te Amersfoort uit eene 
aanzienlijke familie geboren. 
Na in zijne geboorteplaats zijne 
eerste studiën gemaakt te heb
ben , begaf hij zich naar Leu
ven, alwaar hij in het collégie 
de Valk, de leergangen der 
wijsbegeerte, redekunde en 
Grieksche taal volgde. Hij legde 
zich vervolgens met zoo veel 
ijver en roem op de jregtsge-v 
leerdheid toe, dat hij, in 1597,' 
met de algemeene stemmen zij
ner medeleerlingen1, tot, deken j 
en fiskaal van het collégie der 
baccalaureï werd aangesteld. Na •*, 
den jongen, graaf GHRISTOFFEU 
VAN ETTEN, heer van Kouwen-
burg, op eene reis naar Spanje 
vergezeld te hebben, woonde 
ZOESIUS eenigen tijd de leergan-. 
gen der hoogeschool van Sala~ 
manka bij, wier professoren hg 
door zijne geleerdheid deed ver- , , 
baasd staan. In 1603, te£ew- • 
ven teruggekeerd, werd hij kort 
daarna tot het licentiaat verhe
ven , en in 1606, benoemd tot 
hoogleeraar in de Grieksche taal, j 
in het zoogenoemde Collégie der 
drie Talen, te Leuven. Naau- j 
welijks had hij dezen leerstoel \ 
in bezit genomen, en zich met i 
roem op denzelven onderschei
den , of de aartshertog ALBERT 
VAN OOSTENRIJK, verplaatste hem 
op den leerstoel des regts aan 
de universiteit, waarbij hemde 
titer van Professor Instikitionum 
Juris werd opgedragen, waarna '• 
hij ook dien van Juris Utrius-' > 
qve Doctor bekwam. Met roem 
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en achting overladen, overlocd 
ZOESIDS als Rector magnificus 
der universiteit, den 14Eebru-
arij 1627, en werd in da St. 
Pieters-kerk te Leuven begraven, 
alwaar zijne dochter AGNES aan 
hem en zijne .vrouw BARBARA 
VAN AYALA, een schoon graf
schrift, toewijdde, te vinden bij 

' K O K , Vaderlandsch Woorden-
boek,'Sis dl blz. 247.ZOESIUS 
heeft de volgende werken na
gelaten: l.o. Commentaria in 
Decretales Epistolas Gregorii IX, 
Leuven, 1647, in M.,mKeu
len, 1657, in 4;t°; — 2° Com
mentaria ad Lib.L.Digestorum, 
Leuven, 1655, in fol. en Keu
len, 1658, in 4.t°; — 3.9 
Commentaria in Codicem Justi-
mianeum, Keulen, 1660, in 4.t0 j 
•r-. 4.° Commentaria ad Pan-
dectas, Leuven, 1692, in foL; 
•— 5,° Commentaria ad Insti-
tutiones, Keulen, 1671,in4. t0 j 
— 6.o Prmlectiones feudales, 
Keulen, 1671, in 4.t° 

f ZOES Of ZOESIÜS (NlCOLAAS) , 
"vijfde bisschop van 's Hertogen-
hosch, bloedverwant van den 
voorgaande, den 5 Augustus 
1564, te Amersfoort geboren. 
Na in zijne geboorteplaats aan
merkelijke vorderingen in de 
voorbereidende studiën, vooral 
in de taalkennis, te hebben ge
maakt , begaf hij zich, te zij
ner verdere ontwikkeling, naar 
de wijdberoemde hoogeschool 
van Leuven. Zijne voornaamste 
studie aldaar was die' der regtsge-
Icerdheid, waarin hij zoo wel 
klaagde, dat hij de aandacht 
van verscheiden aanzienlijken en 
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1 geleerden tot. zich trok, onder 
anderen van JOANNES VENDE-
VILLE, bisschop van Doornik, 
dien hij, als secretaris, op eène 
reis naar Rome vergezelde, en 
door wiens gunst, hij na zijne 
terugkomst tot kanonik en ofll-
ciaal der kerk van Doornik werd 
'aangesteld. Na het overlijden 
van zijn' genoemden vriend en 
weldoener, wiens Levenlmi, on
der den lilel van Vita JOANNES 
VENDEVILLH J. U. D. Lèvanien-
sis, etEpiscopi Tomacensis, be
schreef en in het licht gaf, werd 
hij kerkelijk bijzitter, en ro-
kwestmeester in den hoogen raad 
van Meohelen, en na zich ge
durende ruim 12 jaren, met 
ijver en trouw van dien post 
gekweten te hebben, werd hij 
na het overlijden van GYSBERTUS 
MASHJS, tot bisschop van 'sBer-

. togenbosch, verheven, en als zoo
danig in zijne cathedrale kerk, 
den 10 Mei 1615, doorMATHIAS 
HOVIÜS , aartsbisschop van Me
ohelen, bijgestaan door JOANKES • 
DE MALDEREN , bisschop van Roer
mond , én JACOBUS a GASTRO , 
bisschop van Antwerpen, pleg-
tiglijk gewijd. Ruim tien jaren 
bekleedde hij dien bisschoppe-
lijken zetel, en bevorderde ge
durende dien lijd het geluk en 
den bloei van zijn diocees, 
stichtte te Leuven een voortref
felijk coliegie van godgeleerden 
ter cere van den H. WILLEBROR-
BÜS en CAROLÜS BORROMEUS , en 
bepaalde bij zijnen uitersten wil 
dat al zijne goederen tot onder
houd vaa studenten bij hetzelve 
zouden aangewend worden. "* 
1625, met ecnigc andere m-

3 ' . . . • 
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derlandsche bisschoppen, door | 
JACOBÜS BOONEN, aartsbisschop j 
van Mechelen, ter behandeling 
van eenige kerkelijke aangele
genheden naar Mechelen beroe
pen , begaf hij zich tevens ter 
bozigtiging van zijn nieuw col-
legie naar Leuven. Hier werd 
hij ddbr eene' felle koorts aan
getast, en overleed er den 22 
Augustus 1625- Zijn lijk werd 
naar 'sMertogenbosch vervoerd, 
en aldaar in de St. Janskerk, bij 
het hoogaltaar, begraven. Zijn 
Latijnsch grafschrift met de Ne-
derduitsche vertaling deszelven ; 
vindt men in Oudheden en ge
stichten van de bisschoppelijke •; 
stadt en meyeryë van 'sRerto* 
genbosch, enz., Leyden^ 1742, 
in 8.™, blz. 233 , alsmede bij . 
KOK Vadert. Woordenboek, 34.° 
deel, blz. 250. 

* ZOES of ZOESIÜS (GERARDÜS), 
waarschijnlijk uit hetzelfde ge
slacht der voorgaanden, ie Amers
foort, in 1579 geboren, begaf 
zich in 1598, te Doornik onder 
do Jesuiten. Hij heeft zich door 
verscheiden geschriften in het 
"Vlaamsen gunstig bekend ge
maakt ; de voornaamste derzelve 
zi[n: l.o Wijze om eene goede 
algemecne biecht te spreken, naar 
het Spaansch, van den Jesuit, 
FRAKCISCÜS ARIAS, Brugge, 1608; 
— 2.° Geestelijke Strijd, mede 
naar het Spaansch, van den Be-
ncdiklijner dom JDAN DE CAS-
TAGNISA , Mechelen , 1618. Dit 
stukje werd door dom GERBERON 
in het Fransch vertaald; — 3." 
Verhandeling over de tegenwoor
digheid Gods, van pater ARIAS, 
met Beschouwingen over de 

Imschheid, Mechelen, 1619; — 
4.° Praktijk der zuivere en op-
regte meening, MA, 1619, 2.» 
uitgave, 1623; — 5.° De 
Weg des eeuwigen levens, volgens 
ANTONHIS SDCQOET, Antwerpen, 
1620, in 8.vo; ~_ 6.° Beknopte 
levensschets van FRAKCISCÜS DE 
VIIXAREAL en van JOANNES XI- . 
MENES, ontleend aan het leven 
van pater BALTHASAR ALVAREZ, 
Mechelen, 1620 ; — 7.° Leven 
van pater ,THOMAS SANCHEZ ; — 
8.° Leven van MARGARETHA MID» . 
DELTQN; — 9.° Verhandeling 
over de vereering der heilige 
Maagd, volgens PETRUS ANTO-
NIUS Svimhixss, Mechelen, 1620 
en 1623 j — 10 ° Vrome oefe
ningen eener godvruchtige ziel, 
Antwerpen, 1621; —11.» Over
wegingen over hét leven en- het 
lijden onzes Heeren J. G., vol
gens VINCENTIDS BRÜNO , ibid. 
1621 ; — 12.o Verslag^ van 
den dood van eenige religieuzen 
en andere Christenen, in eenen 
tegen de Spanjaards verwekten 
opstand in de West-Indiën, Me
chelen, 1622;— 13.o Beknopte 
levensschets van den heiligen IG-
NATIÜS; — 14.° Brieven uit de 
West-Indiën, door dé in 1615 
uit Vlaanderen vertrokken P. P. 
Jesuiten geschreven, Mechelen, 
1622; — 15.° Geschiedenis van 
het leven en den dood der prin
ses MARGARETHA VAN OOSTENRIJK, 
koningin van Spanje, gemalin 
van PHILJPPDS III, door pater 
GÜZMAN, Mechelen, 1623, in 
8.voj — i6.o Paradijs der he-
melsche wellusten, aan de hei
lige GERTRBDIS geopenbaard, van 
pater BALINCHEM, Leuven, 1625 
en 1629; — 17," Het aan God 
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Uegewijdo hart, van pater STE. 
MIANUS LUZUICH; —18.° Pn'eye» 
a#'Japón, van het jaar 1624, 
Mechelen, 1628 enz. Pater ZOES 
overleed te Mechelen, den 21 
September 1628. 

ZOÏLUS , een redekundige, to 
Jmphipolis, eene Thracische 
stad, geboren, maakte zich be
rucht door zijne helcelingen van 
ISOCRATES efl der verzen van 
HOMERUS, wier Geesel hij zich 
deed noemen, Hij kwam van 
Macedonië te Alexandrië, alwaar 
hij, in he't jaar 270 vóór J.C. 
zijne beoordëelingen van den 
Ilias uitdeelde. Hij bood dezelve 
aan PÏOLEMEUS aan, die hem 
bijna op dezelfde wijze antwoord
de als HIERO den wijsgeer XENO-
PHANES gedaan had, dat » wijl 
HOMERUS, die sedert duizend 
jaren dood was, nog verscheiden 
duizenden personen voedde, 
ZOÏLUS, die zich beroemde meer 
verstand dan HOMERUS te bezit
ten , dus wel met genoegzame 
schranderheid moest bezield zijn, 
om zich-zelven te voeden." De 
dood van dezen Satiricus wordt 
op verschillende wijzen verhaald. 

.Eenigen zeggen dat PTOLEMËUS 
hem liet kruisigen, anderen dat 
hij gesleenigd, en nog anderen, 
dat hij te Smyrna levend ver
brand werd. Zeker is het dat 
zijne critiek van HOMERUS zulk 
eene straf niet verdiende j en 
indien iets in staat was, om ten 
gunste van ZOÏLUS intenemen, 
dan zou het die soort van woede 
zijn, met welke men den schrij
ver eener eenvoudige letter
kundige critiek vervolgde, die 

uit haren aard onverschillig eu 
onschuldig is, al mogt de steller 
derzelve ook alle mogelijke on
gelijk hebben gehad. " De naam 
van ZOÏLUS is aan de slechte 
critici verbleven, en is ia deze 
onkundige, beuzelachtige, te
genstrijdige eeuw, waarin de 
zoogenaamde geletterdea zich 
dikwerf met eene aan de ware 
talenten onbekeftde woede te
gen de gematigdste, debillijkste 
en de meest noodzakelijke aan
merkingen verheffen, ook dik
werf aan de goede gegeven. 

* ZOLA (JOZEF), een Italiaan-
sche godgeleerde, en hoogleeraar 
der kerkelijke geschiedenis te 
Pavia, in 1739, te Concesio, 
een dorp nabij JBrescia, in don 
Vehetiflünschen Staat geboren, 
Reeds in den-" ouderdom van 23 
jareü, benoemde men hem tot 
hoogleeraar der zedekunde in 
het seminarie "van Brescia, Hij 
was geen vriend der Jesuiten, 
en bestreed daarom uit al zijn 
vermogen, hetgene wat hij ui-
tramontanistnus of, om ons van 
zijne uitdrukking te bedienen, 
Mldebrandismus noemde, in zin
speling op GREGORIUS VII. On
der deze vaan randde ZOLA 
de regten en het gezag van den 
H. Stoel aan, welke men niet 
kan miskennen, zonder de ca-
tholijke beginselen te schenden. 
Hij had tot atnbgenoot en vriend 
PETRUS TAMBURINI, die dezelfde 
gevoelens deelde, en beide beij
verden zich zeer om. dezelve 
voortteplanten. Nadat laatstge
noemde eene verhandeling over 
de genade had uitgegeven, waar-

4 
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in het jansenismus duidelijk 
doorstraalde,, ontnam de car-
dinaal MOLINO, bisschop van 
Brescia, die er kennis van droeg; 
aan beide hunne leerstoelen. 
Zij begaven zich naar Rome, 
alwaar ZOLA, door de bescher
ming van den kardinaal MARE-
JFoscHi, eenen leerstoel voor de 
zedekunde in het collegie van 
Fuccioli bekwam, en TAMBDBINI, 
in het seminarie der Ieren werd 
geplaatst. ZOLA bekleedde dezen 
post tot in 1774. Omtrent 
dezen tijd, hield men zich in' 
de erfstaten van het huis van 
Oostenrijk bezig met dè zooge
naamde kerkelijke hervormingen, 
waarvan, onder het voorwendsel 
van godsdienst het doel \yas 
de voorregten der vorsten, ten 
koste van het geestelijk gezag, 
te vermeerderen, en de kloos
ters te vernietigen, om zich 
van derzelver goederen meester 
te maken. Het was deze leer, 
die ZOLA en TAMBÜRINI voor
stonden. , Zij werden alzoo naar 
Pavia beroepen, ten einde me
de te werken, om dezelve in 
zwang te brengen, waartoe zij 
zich dadelijk bereid betoonde: 
ZOLA bekwam den leerstoel voor 
de kerkelijke geschiedenis aan 
de universiteit, en, nadat kei
zer JOZEF i r , het germaansch-
hongaarsch collegie van Rome 
naar. Pavia had doen verplaat
sen, werd ZOLA tot rector van 
hetzelve benoemd. Intusschen 
bleef zijne pen niet werkeloos. 
en talrijke geschriften, die der 
drukpers werden overgegeven', 
dienden, voor het grootste ge
deelte , ter bevordering der zaak,' 
lot welker verdediging hij ge-

roepen was. Maar bij den dood 
van JOZEF II, veranderde het 
stelsel. De aartsbisschop van. 
Milane, èn de bisschoppen van 
Lombardijë, van allen invloed 
op de godgeleerde schojen be
roofd, reclameerden hunne reg-
ten bij keizer LEOPOLD , die de 
oude orde van zaken herstelde, 
en op de klagt der prelaten, 
den 0 April 4701 , het algemeen 
seminarie van Pavia ontbond. 
Het schijnt echter dat ZOLA en 
TAMBURINI hunne leerstoelen tot 
in 1704 behielden, wanneer zij 
er , op verzoek van Pms VI, 
van beroofd werden. ZOLA be
gaf zich naar zijn geboorteland, 
waarvan hij voornemens was, 

'zegt men de geschiedenis te 
schrijven, waartoe hij reeds vele 
bouwstoffen had' bijeengebragt. 
De omwenteling, die in Italië 
uitbarstte, liet hem den tijd 
niet om dit voornemen ten uit
voer te brengen. ZOLA verklaarde 
zich voor de nieuwe grondbe
ginselen, en werd naar Pavia 
teruggeroepen, alwaar men hem 
belastte met het houden van 
voorlezingen over de geschiede
nis, de wetten en de diplomatie. 
Men benoemde hem te gelijker
tijd tot bibliothecaris, der uni
versiteit. Nadat • het hof van 
Weenen, in 1700, weder in 
het bezit zijner Italiaansche Sta
ten was getreden, vernietigde 
het de universiteit van Pavia, 
en ZOLA en zijne ambtgenooten, 
die met vuur de omwenteling 
hadden omhelsd, werden terug
gezonden. Het was de tijd der 
wisselvalligheden! Nadat zich 
een andor. bestuur, onder den 
naam van Italiaansche republiek 
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georganiseerd had-, werd ZOLA, 
' in 1802, tot lid van het kies-
collegie de' dotti benoemd. In 
1806, had hij zich naar Con-
cesio, zijne geboorteplaats be
geven, om er zijne vacantiën 
doortebrengen; hij overleed al
daar den 5 November. Men 
heeft van hem: 1.° eene ver
handeling over de geleerde plaat
sen; en eene andere over het 
laatste einde;~ 2.° Eene nieuwe 
uitgave der verhandeling van 
BÜLL, bisschop van Sk David, 
getiteld: Defensio fidei Nicenai 
(zie BDLL)J — 3.o eene uit
gave van een werk van CADO-
3Nici, getiteld: Verklaring dezer 
uitdrukking van den H. AUGÜS-
TINCS: » De Kerk van J. G* 
zal onder de wereldsche vorsten 
in slavernij zijn" (zie CADOIOCI); 
— 4.o Voorreden der geschied
kundige commentariën over het 
christendom, 1778; —- 5.° De 
commentariën zelve, onder de
zen titel: Ldtijnsche commen
tariën op de kerkelijke geschie
denis, 3 dl.», in 8.y° Aan het 
slot vindt men een mantissa of 
bijvoegsel, waarin worden aan
gewezen de bronnen der geschie
denis, het bijzondere kenmerk 
dergenen, Welke dezelve geschre
ven hebben, en de voornaamste 
regels eener gezonde critiekj 
— 6.° eene kleine verhandeling 
De vifanda in. historia calami-
tatum Ecclesim dissimulatione, 
1774, in 12.mo De auteur wil, 
dat men bij het schrijven der 
geschiedenis, de rampen niet 
ontveinze., die de Kerk bedrukt 
hebben, daar de kennis dier 
rampen, zegt hij, niet minder 

als die van haren voorspoed, 
tot het heil en.den roenj der 
godsdienst bijdraagt; — 7.° 
Over het gezag van den H. Au-
GÜSTINUS in onderwerpen,, welke 
de voorbeschikking en de genade 
betreffen, 1788, naamloos. Deze 
verhandeling werd den 5 Fe-
bruarij 1790, op den -Index 
geplaatst j -— 8.° Zijne Godge
leerde lessen, in het collegie 
van Brescia, 2 dl.11, mede bij 
besluit van den 10 Julij, 1797, 
op den Index geplaatst; — 9.° 

. Pmlectiones op het werk van 
den H. AUGÜSTINÜS, decatechi-
mndis rudibus. Deze voorreden 
zijn niet veel anders, dan eene 
verkorting .der verhandeling van 
JOANNES ANDREAS SERUAO (zie 
dat artikel), De pmclarïs cate-, 
chislis, een geheel partijdig 
werk j — 10.° Geschiedenis van 
het pelagianismus; — 11.° Cri-
tische geschiedenis der dwalingen 
betrekkelijk de Drieëenheid; — 
12.° De rebus christianis omte 
CONSTANTINOM , 3 dl.» Na den 
dood van ZOLA, heeft TAMBU-

, Ritu, in het Italiaansch in het 
licht gegeven, 2'dl,* der Na
gelaten werken van zijn'vriend, 
welke hij door zijne Levensschets 
heeft doen voorafgaan. Indien 
men van ZOLA niet voordeelig 
kan spreken met betrekking 
tot zijne gevoelens, zijne begin
selen, en welligt ten opzigte van 
zijn gedrag tegen over het gees
telijke gezag, aan hetwelkehij 
uit hoofde van zijn' stand, on
derworpen behoorde te zün» 
kan men zich echter niet ont
houden, in hem eenen we«-
zamen schrijver, en eenaflg«es* 

5 
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lelijke te erkennen, aan wien 
het noch aan talenten, noch 
aan geleerdheid ontbrak. 

f ZoiAIKOFEft (GEOnGE JOA-
CHIM), in 1730, te St. Gallen, 
in Zwitserland, geboren, be
hoort , bij de Duitsche protestan
ten , onder de beroemde kansel-
redenaars der vorige eeuw, en 
was de zoon van een' regtsge-
leerde. Van hem, in de scholen 
zijner geboorteplaats, te Frank-
fort aan den Mein, te Bremen 
en aan de Utrechtsche hooge-
school ontving hij zijne opvoe
ding en wetenschappelijke ont
wikkeling, werd in 1754, te 
Murten in Zwitserland als pre
dikant aangesteld, en spoedig 
daarop naar verschillende andere 
plaatsen ,in dezelfde betrekking 
beroepen, waaraan hij echter 
het oor niet leende, tot dat hij 
in 1758, als leeraar bij de ge
reformeerde gemeente te Leipzig 
werd aangesteld, welke betrek
king hij tot aan zijnen dood, 
in 1788 voorgevallen, alzoo 30 
.jaren, met roem heeft bekleed. 
Zijne kansel voordragen werden 
niet enkel door zijne gemeentq-
naren, maar ook met veel nut 
door de studerenden bijgewoond. 
Hij heeft zich bij zijne geloofs» 
genooten vooral verdienstelijk 
gemaakt door de uitgave van 
een nieuw Gesangbuch, Leipzig, 
17665 S.o uitgave, 1786, bij 
welks zamenstelling hij door 
Gn. FR. WEISZE geholpen werd. 
Zijne Andachtsübmgen und Ge
hete, vonden veel bijval en wer
den zeer algemeen verspreid', 
en nog. meer de zoowel door 
hem zelven (6 dl.*, Leipzig, 

7 Z Ö E 

j 1769—1788), als na zijnen 
dood uitgegevene Sammlungen 
seiner Predigten, welke te za-
men uit 15 deelen bestaan, 
Leipzig 1789—1804. De hoog 
leeraar GARVE , heeft in 1788, 
een Levensschets van ZOIXIKO-
FER' in het licht gegeven, 

f ZOMEREN (HENRICUS VAN), ' 
dus genaamd naar het dorp 
Zomeren, Someren of Zoemer en, 
in Noorfi-Braband, arr. Eind
hoven, alwaar hij in 1420 ge
boren werd. Na zijne studiën 
aan de universiteit van Parijs 
volbragt te hebben, ontving hij 
aldaar de doctorale waardigheid 
in de godgeleerdheid. De kar
dinaal BESSARION , legaat van 
den H. Stoel te Weenen (1458 
tot 1460), beriep hem tot .zich 
en belastte hem met de verkor
ting van het werk van OCCAM.. 
In 1460, verkreeg ZOMEREN 
eenen leerstoel voor de godge
leerdheid aan de universiteit te 
Leuven; hij werd vervolgens 
kanonik van St. Jan,WslIer-
togenbosch, én deken der hoofd
kerk van Antwerpen,, In.een 
geschil hetwelk hij had met 
een zijner ambtgenooten (PETRUS 
DE RIVO , hoogleeraar der wijs
begeerte) , deed de hoogeschool 
van Leuven uitspraak tegen VAN 
ZOMEREN', en verklaarde hem 
van ketterij verdacht, Hij be
riep zich van deze uitspraak op 
Rome, en kort na de verheffing 
van Si'xTDS IV, in 1471, deed 
hij eene reis derwaarts, en 
regtvaardigde zich volkomen. 
Naauwelijks te Leuven terugge
keerd, werd hij ziek, en over
leed hy aldaar den 14 Augustus 
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niet vreemd. Hij heeft de vol
gende geschriften in het licht 
gegeven:;l.o Oratio funebrisin 
obitum iiiri clarissimi et erudi-
tissimi D. D. Gulielmide Bevere, 
D. D. Cornelii filii, Dordrecht, 
3636; — 2 fi Epistola respon-
soria de vitce termino, Leyden, 
1636; •— 3.o De Unitate liber 
singularis ad S, P. Q. D. Dord
recht, 1639 j — 4.o Tractatus 

: de Variolis et Morbilis ibid. 
Epistola de Renum et Fesicm 
calculo, Leyden, 1 6 4 1 ; — Bfi 
Epistola responsoriade curatione 
'iterats abortus, Rotterdam, 1644. 
Daarenboven heeft men nog on-' 
der zijne papieren de volgende 
handschriften gevonden, welke 
echter niet publiek zijn gemaakt: 
Consilia et observationes Medi-
cinales; — Liber Singularis 
ConsUiorum de morbismuUerum; 
•— Observationes Ghirurgim; 
—. Methodus curandarum febri-
um; — Epistola mm doctorum 
virorum responsis. 

1472. Men heeft van hem de 
» volgende werken: 1.° Epitomó 

printte partis Dialogi Guilielmi 
Ockami, Leuven, 1481,infol.; 
— 2.° De rnpta Constanfinopoli; 
— 3.o De ïïwreticis, 

f ZOMEREN (CORNELIS TAN) 
een beroemde geneeskundige, den 

j 28 September, 1593, te Dord-
l recht geboren, had den beroem-
! den G. J. VOSSIDS, tot leermeester 

in de Latijnsche taal; na zich 
onder dien bekwamen geleerde, 
in de voorbereidende wetenschap
pen te hebben geoefend, begaf 
ïiij zich naar Leyden 'om 'er 
zich op de geneeskunde toete-
leggen. Hier kwam hij voorna-
melijke onder de leiding van 
den hoogleeraar E. E. VOKSTIUS. 

! Om zich al meer en meer te 
1 bekwamen, ondernam hij eene 

• > buitenlandsche reis, bezocht de 
toenmaals door den roem harer 
geneeskundige hoogleeraren, zoo 
vermaarde universiteit van Caen; 

{ met dat gevolg dat hij aldaar 
na de verdediging eener disser
tatie de Prognosi live Prwcog-
nüione auctorum morborum,im 
16 October 1615, tot doctor 
in de geneeskunde werd bevor
derd. "Van zijne uitlandigheid 
teruggekeerd, werd hij den 20 
Julij 1617, in zijne geboorte
plaats tot gewoon stads-genees
heer benoemd. Later werd hij 
ook tot lid der regering ver
kozen, b'u' welke hij alle posten 
met lof heeft bekleed. Hij over
leed den 11 December 1649, 
als eèn bekwaam staatsman, 
en een kundig en ervaren arts 
algemeen betreurd. Ook was 
de dichtkunst aan VAK ZOMEKEN 

f ZOMEREN (JOHAN VAN), zoon 
van den voorgaande, den 3 Julij 
1622, te Dordrecht geboren, 
oefende zich in zijne geboorte
plaats in de gronden der ge
leerde talen, waarna hij de 
hoogeschool van Leyden bezocht. 
De regtsgeleerdheid was aldaar 
zijne hoofdstudio, ofschoon hij 
daarom de beoefening van andere 
wetenschappen en zelfs de be
vallige dichtkunst niet geheel 
verzuimde. Den 16 October 
1641, hield hij eene openbare 
twistrecle: De Jurejurando w-
luntario, necessario et judkiah, 
die bij den 30 November des-
zelfden jaars, door eeno andere 
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deed volgen, de lieiractu gen-
tilitio. Nog bijna anderhalfjaar 
streefde VAN ZOMEREN op de 
baan der wetenschappen voort, 
lot dat hij den 7 Maart 1643, 
plegtiglijk tot doctor in de beide 
reglen werd bevorderd; hij ver
dedigde bij die gelegenheid de 
door hem zamengestelde ver
handeling Dissertatie Inaugura-
lis, continens nonnullas illmtri-
ores ex testati et Intestati causa 
quwstiones. Nu ging hij zich als 
advokaat te 's Gravenhage ves
tigen; het schijnt echter niet 
dat zijn verblijf aldaar van langen 
duur is geweest, daar men hem 
reeds in 1650, in zijne geboor
teplaats Dordrecht als een der 
veertigen in den raad dier stad 
ontmoet. Den 5 Januarij 1654 
werd hij aldaar tot waterschepen 
aangesteld. Een jaar later ver* 
koos de wethouderschap van 
Nijmegen hem tot haren pen-, 
sionaris. Met lof bekleedde hij 
gedurende omtrent twaalf jaren 
dien post, wanneer hij tot een 
nog aanzienlijker ambt werd 
verheven, namelijk tot dat van 
griffier der Chambre-Mipartie. 
Bij overleed te DordreGht den 
22 December 1676. Hij heeft 
verscheiden gedrukte en onuit
gegeven geschriften nagelaten^ 
tot de eerste behooren: 1.° Jo-
HAN GERARDS heijlige bedenkin
gen en ieder derzelve met veersen 
opgeheldert, Dordrecht, 1647; 
— 2.° Herstelde Outheijt ofte 
Beschrijvinge van Batavia, nie
sende een gedeelte van 't har-
iogdom Gelre en Graafschap' 
Jlollant, Nijmegen, 1657, in i 
4%toj, _ 3.o Uijtspanning der 'j 
vernuften, bestaande in gcesle- j 

lijke en iveereltlijke Poësij, Nij
megen, 1660, in 4. t 0 ; — 4.° 
CAJUS JOLIDS GESAR, ofte wraak 
van vermande vrijheijt, Treur
spel, Dordrecht, .1670. Tot 
zijne onuitgegevene handschrif
ten-behöoren.- Verscheijde Con-
sultatiën, A.dvisen, Deductiën, 
Advertissémenten van Rechten 
in Geldersche en Hollandsche 
zaken i — JOHAN GERARDS da-
gelijhschc oeffeningen der God-
zaligheijt, vertaal^, en op ieder 
Hooftstuk met een bijdicht ver
klaart; — Verscheijde vermeer
deringen tot de Beschrijving 
van Batavia; — Latijnsche, 
Fransche en Nederdtntsche, zoo 
geestelijke als weereltlijke, Ge
dichten , tot een- Tweede • deel 
zijner Uitspanning der Vernuften 
geschikt; —• KLEOPATRA, KO-
ninginne van Egipten, en Mi-
THRIÖATES, Koning vanPontus, 
Treurspelen. 

ZON (FRANCISCÜS VAN). — Zie 
SONNIÜS. 

ZONARES of ZONARAS (JOAN* 
NES), een• Griekschë geschied
schrijver, bekleedde aanzienlijke 
posten aan het hof der keizers 
van Konstantinopel. De wereld-
sche wederwaardigheden moede, 
werd hij monnik in de orde 
van den H. BASILIUS, en over
leed vóór de helft der 12.e eeuw. 
Men- heeft van hem Jaarboeken, 
die loopen tot aan den dood 
vaR ALEXIS COMNENÜS, in 1118. 
Deze .geschiedenis is door Ni-
CETAS CHONIATUS tot op 1205 
voortgezet. Dezelve is eerie on-
bekuischte compilatie, zoodanig 
als men dezelve, van eenéneven 
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! zoo ligtgeloovigen als onkundi-
ir gen Griek verwachten kon. Hij 

is onverdragelijk, wanneer hij 
DION niet afschrijft 5 doch kan 
niettemin nuttig zijn voor de 
geschiedenis van zijnen tijd^ 
De beste uitgave van zijn werk 
is die van het Louvre, 1686 en 
1687, 2 dl», in fol. De pre
sident COÜSIN heeft datgene uit 
dezelve, in het Eransch vertaald 
wat de Romeinsche geschiede
nis betreft. Nog heeft men van 
ZONARES Commentariën op de 
Canons der Apostelen en Kerk-, 

•vergaderingen, Parijs, 1618, 
in fol., en eenige weinig be
langrijke verhandelingen. 

ZONCA-(VICTOR), een bekwame 
Italiaansche wiskunstenaar der 
17.e eeuw, legde zich voorna
melijk, op de werktuig- en bouw
kunde toe, en slaagde daarin 
bijzonder. Hij bezat eenc bij
zondere begaafdheid om nieuwe 
werktuigen uiltevinden," en gaf 
zijne uitvindingen in het licht, 
in een werk te Padua, in 1621, 
in fol, onder dezen titel gedrukt: 
Nuowfeatrodimaohineededifieii. 

ZOPPI (HIERONÏMUS) , een. be
roemde letterkundige, in 1510, 
te Bologna, uit eene adellijke 
familie geboren. Hij werd hoog
leeraar der rcdeneerkundo te 
Macerata, en in 1586 ver
kreeg hij den leerstoel voor de 
humaniora in zijne geboorte^ 
plaats. Hij overleed den 5 Julij 
1591. Zijne voornaamste werr 
ken zijn: 1.° eene Vertaling 
(in het Italiaansch) in octaven, 
der vier eerste boeken van den . 
JEneis,'Bologna, 1554j — 2." | 

I eene Verhandeling bij wijze van 
zamnspraah over DANTE en 
PETRARCHAJ — 3.0 Athamas, 
een treurspel, 3Iaceratat 1579. 

ZOPPI (MELCHIOR) , zoon van 
den voorgaande, te Bologna 
in 1554 geboren, beoefende 
de geneeskunde, de sclioone 
letteren en de wijsbegeerte. Hij 
bekleedde te Macerata, den leer
stoel der logica, en te Bologna > 
alwaar bij in 1634 overleed, 
dien der zedekuïidige wijsbe
geerte. Men heeft van hem 1.» 
Sermones analytici, Bologna, 
1589; — 2.° 'Psaphon, ibid. 
1590; — 3.o Meander, Mme-
tus, Creusa, Medea-, treurspelen. 

ZOPÏRÜS, een der hovelingen 
van DARIÜS zoon van HYSTASPES, 
koning der Perzers, omtrent het 
jaar 520 vóór J. C, maakte zich 
berucht door de list waarvan 
hij zich bediende-, om de stad 
Babyion, door genoemden vorst 
belegerd, te onderwerpen. Na 
zich neus en ooren te hebben 
afgesneden, begaf hij zich in 
dien staat lot de Babyloniërs, 
en zeidö hun » door zijnen 
vorst zoo wreedaardiglijk mis
handeld te zijn." Daar de Ba
byloniërs er niet aan twijfelden, 
of hij zou zich over deze mis
handeling wreken, zoo vertrouw- i 
den zij hem geheel en al de ii 
verdediging van Baby Ion ton, ' 
waarvan hij vervolgens, na eene 
belegering van twintig maanden, 
de poorten voor DARIÜS opende. •, 
Deze vorst gaf hem tot beloo- ,jj 
ning de inkomsten der provincie 1 
Babyion, om er gedurendeam 
geheole leven genot van f e heb- «j. 
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ben, en niet te vreden met deze 
belooning, overlaadde hij hem 
nog met onderscheidingen en 
liefkozingen. Dikwerf zeide hij, 
dat het hem aangenamer zoude 

' zijn ZOPÏKÜS onverminkt,, dan 
twintig Rabylons te bezitten. In-
tusschen heeft de door hem 
uitgedachte list, waarvan hij 
den moed had het slagtoffer te 
zijn, iets verachtelijks, ietsstrij-
digs met de goede trouw en ik 
weet niet wat Iafhartigs, het
welk de bewondering niet schijnt 
te verdienen, die men aan hem 
verkwist heeft. 

•f ZORG (HENDRIK. MARTENSZ), 
een beroemde Nederlandsche 
schilder, in 1621 te Rotterdam 
geboren, was de zoon van MAAR
TEN ELAASZ ItOKEs, marktschip
per van Rotterdam op Dordrecht, 
doch die door zijne vujt en eer
lijkheid, in het waarnemen van 
zijn beroep, den bijnaam van 
ZORG ontving; want wanneer 
tusschen genoemde steden, hèt 
een of ander van aangelegenheid 
moest besteld worden, was men 
veelal gewoon te zeggen: Geef 
liet aan ZORG mede. Zijn zoon 
heeft later dezen vereerenden 
titel als zijn' naam aangenomen. 
Heeds vroegtijdig nam zijn va
der den jongen HENDRIK in zijn 
beroep. Den ledigen tijd, dien 
hem vooral het heen en weder 
varen aanbood, gebruikte de 
jongeling om aan zijne zucht 
voor de schilderkunst,'hem door 
de natuur a]s ingeprent, voed
sel te geven: altoos zat hij 
met teekenpen of penseel in de 
hand, en z\jne vorderingen even
aarden zijne vl(}t. Om de na

tuur intusschen door de kunst 
te beschaven, genoot hij het 
onderwijs der vermaarde man
nen DAVID TENIERS en WILLEM 
BUITENWEG. Na het overlijden 
zijns vaders, zelf marktschipper 
geworden, verzuimde hij daarom 
zijne geliefkoosde schilderkunst 
niet. Hij heeft vooral uitge
munt in het voorstellen van 
allerlei markten, vol gewoel, 
met eene menigte beelden en 
'stalletjes met verscheiden soor
ten van fruiten, hoenderen, 
vogels en visch, alles zeer uit
voerig en geestig naar'het leven 
geschilderd. Zijn afbeeldsel, door 
hem zelven, in zijn vierender
tigste jaar uitvoerig geschilderd, 
is door JACOBUS HOÜBRAKEN in 
het koper gebragt, en komt 
voor in den grooten Schouwburg 
enz. van ARNOLD HOÜBRAKEN. 
HENDRIK MARTENSZ. ZORG over
leed in 1682, niet alleen als 
een groote kunst-schilder, maar 
ook als een braaf en regtscha-
pen man, algemeen betreurd. 

ZÓROASTER, een wijsgeer der 
oudheid, dien sommigen ouder 
maken dan ABRAHAM, en dien 
anderen in het tijdvak van DA-
RIOS, den opvolger van CAMBY-
SES stellen. HUET beweert dat 
hij 'niet onderscheiden is van 
MOZESJ 'GREGORIUS van Tours 
is van meening dat hij dezelfde 
is als CHAM, en merkt aan, 
dat ZÓROASTER beteekent Levende 
ster; de abbó BANIER gist dat 
hij MESRAÏM is : en JCSTINUS 
maakt hem in zijne verkorting 
van TROGDS-POBIPEJÜS , koning 
der Baktriërs; anderen eindelijk 
noemen hom leerling van BLUS* 
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of EUZEOS. De aanhangers van 
ZOROASTER bestaan nog in Azië, 
en voornamelijk in Perzië en 
Inüiê. Zij hebben voor dezen 
ouden wijsgeer den diepsten 
.eerbied, en beschouwen hem 
als den grooten profeet, hun 
door God gezonden, om hun 
zijne wet bekend te maken. Zij 
schrijven hem zelfs een boek 
toe, hetwelk zijne leer bevat. 
Bit werk door ANQÜETIL-DUPEH-
KON in Frankrijk gebragt, is 
door denzelven vertaald, in dé 
verzameling,'welke hij in 1771 y 
onder den haam van Zend-
Jvesta, in 3 dl.n, in 4.to heeft 
in het licht gegeven. Het oor
spronkelijke is in de koninklijke 
bibliotheek gedeponeerd. Vol
gens MEINERS, in eene Verhande
ling den 18 September 1779, in 
de. akademie van Göttingen voor
gelezen, zou dit oorspronkelijke, 
op verzoek van ANOJDETIL , door 
twee Perzische priesters ver
vaardigd , geenerlei vertrouwen 
verdienen; maar hoedanig het 
ook wezen moge, zoo bevat het 
niets dat voor deszelfs gewaande 
oudheid pleit, 'en biedt daaren
boven duidelijke lelterteekens 
aan van het nieuwe Indisch en 
kenmerken van het jodendom 
en christendom; Indien, het 
werkelijk van ZOROASTER * i s , 
zoo als ANQUETIL zulks beweert, 
zoo valt er veel af te dingen van 
het donkbeeld dat men ons van 
dezen ülozoof wil inscherpen. 
VOJWAÏRE , ofschoon een groote 
.bewonderaar dier oude speel
poppen , , welke men te hulp 
roept bij die dezer eeuw, be
tont dat het eene-verachtelijke 
'Whlerij is, waarvan men gecne 

twee bladzijden kan lezen, zon-
der met de menschelijke natuur, 
medelijden te hebben, en voegt 
er bij: de sclmjver .is een ge
vaarlijke gek. NOSTRADAMDS en 
de piskijker, zijn redelijke men-
sclien, in vergelijk met dezen 
bezetene. De naam^ van Gauer of 
Gueber, welke de zich noemen
de volgelingen van ZOROASTER 
dragen, is hatelijk, in Perzië, 
dezelve&eteekent een ongeloovige 
Arabier, en men geeft hem aan 
de aanhangers dier sekte, als 
een natie-naam. Zij hebben te/s-
pahan eene voorstad Gaurabard, 
of de stad der Gaueren genaamd, 
en worden aldaar tot de geringste 
en verachtelijkste werkzaamhe
den gebruikt. De Gaueren zijn 
onwetend, arm, eenvoudig, ge
duldig, bijgeloovig, gestreng, 
zedelijk, opregt, openhartig, en 
zeer aan hunne godsdienstige 
gebruiken verkleefd. Zij geloo: 
ven in de opstanding der dooden, 
het laatste oordeel, en aanbid
den slechts eenen eenigen God; 
hetwelk zou kunnen doen ge-
looven dat zij verbasterde joden 
of christenen zijn, waarvan het 
geloof vervalscht is, door de 
vermenging der gevoelens en 
gebruiken -der oude Perzers, 
Ofschoon zij hunne godsdienst 
oefeningen verrigten in tegen
woordigheid des vuurs, terwijl 
zij zich naar de zon wenden, 
betuigen zij echter, noch het 
een,' noch het andere te aan
bidden. Daar het vuur en de 
zon de treffendste zinnebeelden 
der godheid zijn, zoo huldigt 
zü deze laatste, door zw* »» 
dezelve te wenden. Men ;M«i 
nmW don naam van ZMWASTER. 
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Betooverende godsprakcn; Lo-
BEWIJK TaETANOs , heeft dezelve 
te Parijs-, in 1564, met de 
Gommentariën van PIETHON GE-
MISTÜS , in het licht gegeven. 
Dezelve zijn later verscheiden, 
malen herdrukt. 

ZOROBAMX , zoon van SALA-
THiëL, uit het geslacht der ko
ningen van JÜDA, en een der 
stamvaders van J. C., won de 
achting van CÏRDS, koningvan 
Persië [aan wiens hof hij onder 
den naam van SASSABASAR be
kend was], die hem de door 
NABUCHODONOSOR geroofde gewij
de vaten des tempels teruggaf. 
Deze deugdzame Israëliet zond 
dezelve weder naar Jeruzalem, 
en werd de aanvoerder der joden, 
die naar hun land terugkeerden. 
Zopdra zij aangekomen waren, 
begon ZOROBABEL, in het jaar 
535 vóór J. G. de grondslagen 
te leggen tot den tweeden tem- ' 
pel j maar de Samaritanen brag-
ten het door hunne kuiperijen 
bij de ministers van het Per-
zisch'e hof, zoo ver, dat men 
het werk moest staken. De 
ijver der joden verfiaauwcl zijn
de, zoo werden zij, wegens 
hunne onverschilligheid door 
God met verscheiden plagen be
zocht. In het 2.e jaar der re
gering van DARIUS , zoon van 
HÏSTASPES, zond Hij hun de 
profeten AGGÊBS en ZACHARIAS, 
ten einde hun de verachting van 
zijne dienst en hunne nalatig
heid in het weder opbouwen 
van zijnen tempel te verwijten. 
ZOUOBABEL en hetgeheele volk, 
vatten met eenen bewonderens-
waardigen ijver dezen gedurende 

14 jaren gestaakien arbeid we* 
der op. ZOROBABEI, bestuurde 
het werk, dat in het jaar 515 
vóór J. C. ten einde werd ge-
bragt. De tempel werd in het 
zelfde jaar plegtiglijk ingewijd. 

•'*' ZOSIMUS, een scheikundige' 
der 3.« eeuw, te Panopolis in 
Egypte geboren. Onder dé ver
schillende Grieksche handschrif
ten door hem nagelaten, noemt 
men die over de samenstelling 
der hemelen; over de kracht 
der verklaringen ; over de ge' 
wijde en goddelijke kunst; over 
de werktuigen en de ovens. Zo-
SÏMUS genoot eenen groeten roem 
in de: door hem beoefende we
tenschap. 

ZOSIMUS, een godvruchtige 
kluizenaar, die de heilige com
munie aan MARIA VAN EGVPTE 
(zie dat artikel) bragt. Men 
kent van zijn leven niets anders 
dan hetgene wat van hem, in 
dat dier heilige boetelinge wordt 
verhaald. 

ZOSIMUS, graaf en advokaat 
van den fiscus, onder keizer 
THEODOSIUS den Jonge, omtrent 
het jaar 410, schreef eene Ge-
schiedenis der keizers, in 6 boe
ken, van AUGUSTUS af tot inde 
5.e eeuw, waarvan wij nog slechts 
de vijf eerste boeken en het 
begin van het 6.« bezitten. De 
schoonste uitgave is die van 
Oxford i 1679, in 8.v0 CEIXA-
RHJS heeft er in 1696, eene 
goede in 8.v», in het Grieksch 
en Latijn van geleverd, en de 
president COUSIN heeft dezelve 
in het Fransch vertaald. Zosi-
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zaken te maken. Eet is*te ver
geefs dat oppervlakkige of den 
heiligen Stoel vijandige schrij
vers , deze reglementen hebben 
aangevoerd, tegen het regt van 
appèl zelf. )> Eene, wat derzelver 
oorsprong betreft, zoo oude magt 
in de Kerk, zegt een beroemde 
godgeleerde, kan, ofschoon zij 
niet" altijd even werkzaam is 
geweest, niet altijd dezelfde uit
breiding in hare uitoefening 
heeft gehad, ofschoon degene, 
in wier handen dezelve bestond, 
er niet altijd het zelfde gebruik 
van hebben gemaakt, geene over
weldigde magt genoemd worden, 
wanneer de omstandigheden, .de 
behoeften der Kerk en hare tuèbt 
vorderen dat de uitvoering dier 
zelfde magt, menigvuldiger en ge-
woonlijker worde." (ZieFx-EüRY, 
MORIN—JOANNES — , T H O M A S S I N ) . 
Voor het overige betroffen, zoo 
als wij zeiden de reglementen, 
waarop zich de bisschoppen van 
Afrika, beriepen, de geestelijken 
en priesters, want de bisschoppen 
appelleerden vrijelijk op Rome-, 
zoo als de met de gebruiken der 
kerk van Afrika zoowel onder-
rigte II. AÜGUSTINUS (Brief 43) 
uitdrukkelijk zegt (zie AMABIUS , 
ATHANASIUS, IN.NOCEJITIÜS I). Deze 

I even zoo geleerde als ijverige Op-
perherder, overleed den 26 De
cember 418. Men heeft -van 
hem 16 Brieven, met warmte 
en kracht geschreven. Dezelve 
komen, voor in de verzameling 
der Epistolm romanorum ponlifi' 
cum van dom COÜSTANT in foi-

MUS een ijverige heiden zijnde, 
schildert keizer KONSTANTHK met 
zeer zwarte kleuren af.' Ook 
verzuimt hij geene gelegenheid 
om tegen &le christenen hevig-
lijk uittevalen. 

ZOSIMÜS {Heilige), een Griek 
van geboorte, beklom den Stoel 
van den'H. PETRUS, na INNO-
CENTIÜS ï , den 9 Maart 417. 
CELESTIDS, een leerling vanPs-
LAGIDS, misleidde hem in het 
begin; maar nadat deze Paus 
later door de bisschoppen van 
Afrika beter was ingelicht, be
vestigde hij het vonnis door 
zijnen voorganger tegen dezen 
ketter, en tegen PELAGIUS, zij
nen meester, geveld. Hij ver
kreeg van den keizer een res
cript, om de pelagianen uit 
Rome te verdrijven. ZOSIMÜS 
besliste het geschil dattusschen 
de kerken van Arles en Vienne 
bestond, betrekkelijk het regt 
van aartsbisschoppelijke hoofd
stad, over de provinciën van 
Vienne en Narbonne, en ver
klaarde zich ten gunste van 
PATROCLES, bisschop van Arles. 
Hij.' had eenige geschillen met 
de bisschoppen van Afrika, be
trekkelijk APIARIUS, wiens appèl 
hij had aangenomen; niet dat 
deze prelaten de beroeping op 
den heiligen Stoel betwistten, 
maar wijl zij zich op de regle
menten hunner provincie be
riepen , die vastgesteld waren 
om het misbruik voorlekomen, 
hetwelk geestelijke en ecnvou-
dige priesters maakten, door 
dergelijke beroepingen te ligt- | 
zinniglijk en in wel beoordeelde i 

XXV DEEL. 

ZOUTMAN (J. A.). — Zi« dat 
artikel iu het Supplement. •— 
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ZRINI of ZRINY (NICOLAAS, 
graaf van), in 1518 geboren, 
stamde uit een Hongaarsch 
geslacht, vruchtbaar in dappere 
krijgshelden, heeft zich zeer be; 

roemd gemaakt, door de schoone 
verdediging van Ssigeth, door 
SOLIMAN II belegerd. Na eenen 
hardnekkigen tegenstand, zich 
van krijgs- en mondbehoeften 
ontbloot- ziende, 'deed hij met 
zijne bezetting die tot op 217 
manschappen (*) gesmolten was, 
eenen uitval, en streed moedig-
lijk, tot dat hij met de zijnen, op 
den 7 September 1566," drie da
gen na den dood van SOLIMAN, die 
in zijne legerplaats stierf, zonder 
de voldoening der overwinning te 
kunnen smaken, op de plaats 
bleef. — PETBUS ZRINI, een 
zijner afstammelingen, trad in 
eene zamenzwering tegen keizer 
IEOPOLD, en werd in de stad 
Neustadt, in Oostenrijk, den 
30 April 1671 onthoofd (zie 
NADASTI-^FRANCISCUS—). 

ZUCCHARO (THADEUS) , een schil
der, in 1529, te San-Anguoli 
in Vado, in het hertogdom Ur~ 
Uno geboren, en in 1566 over
leden. De werken van den 
beroemden RAPHAÖL maakten 
van THADEUS eenen uilmunten
den kunstenaar. De kardinaal 
FARNÈSE, die hem langen tijd 
bezig hield, schonk hem eene 
aanzienlijke jaarwedde Deze 

schilder maakte er een slecht 
gebruik van en wendde dezelve 
enkel aan tot uitspattingen, die 
zijnen dood verhaastten. Hij 
had edele denkbeelden, en zijn 
penseel was krachtnol en zacht. 
— Zijn broeder en kweekeling, 
FJREDERIK ZUCCHARO, in hét her
togdom Urbino, in 1543,gebo
ren , en te Ancona in 1609 
overleden, was zeer vindingrijk, 
een uitmuntend colorist, en zou, 
met minder gedwongenheid, een 
volmaakt teekenaar zijn geweest. 
Hij heeft zijne hoofden op eene 
zonderlinge wijze gekapt; zijne 
beelden zijn stijf, hebben in
gevallen oogen, en zijne beeld-
kleedingen zijn slecht aangebragt. 
Hij heeft eenige geschriften over 
de schilderkunst nagelaten. 

ZUCCHERI (ANDREAS), een Ita-
liaansche Jesuit, onderscheidde 
zich niet alleen als een diep
zinnige godgeleerde,, maar ook 
als een leergierig en verlicht 
man, die zich niet had' bepaald 
lot het beoefenen der godgeleerd
heid, maar daarenboven groote 
vorderingen had gemaakt in alle 
takken der menschelijke kun
digheden. Hij bragt bijna zijn 
geheele leven te PaAua door, 
alwaar hij een aanzien genoot, 
dat hij niet minder aan zijne 
deugden dan aan zijne talenten 
te danken had. Hij heeft een 
aantal zeer geachte werken na-

(_) De schrijver van het Bilder-Conversalions-Lexicon u. s. w. hm-
zig BHOCKHAUS, 1841, zegt 600 medestrijders, hetwelk waarschijnlijke)-
voorkomt, als men m aanmerking neemt dat SziVeth, Ui het begin der 
belegering & Augustus 1566, eene bezetting van 3000 Hongaren telde, 
welke echter de aanvallen van 200,000 belegeraars moesten verduren. 

Vertaler. 
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gelaten', vari welke wij dè vol
gende willen aanhalen: 1.° De-
cisiones patavince de venerabili 
eucharistice sacramento, Padua, 
1709, in 4 > ; — 2.° Demi* 
ones patavince de sacramento 
pcenitentice, ibidj •—3.°DeoMi-
gatione patrum familias ib. Het 
is aan de raadgevingen van pater 
ZUCGHERI en aan zijne leiding, 
dat het groote werk zijn ont
slaan Ie danken heeft, getiteld: 
Sioria e ragione d'oyni poesia' 
van QOADMO , dat Italië en der 
Italiaansche letterkunde zoo zeer 
tot eer heeft verstrekt (zie QUA-
BRIO). Pater ZUCCHERI eindigde 
zijne loopbaan te Padua, in 1740. • 

ZUICHEM. — Zie AYTTA of 
AÏTA (VIGMUS »')• 

ZUIUCHEM. — Zie HÜIGENS 
(KONSTANTIJN). 

ZÜINSKI of GHDSKOI. —Zie 
D E M E T R H J S Of DlMlTRIJ GRISKA. 

f ZUMALA - CARREGÜY {don 
THOMAS) , een uitstekende Spaan-
sche veldheer der laatste tijden, 
gedurende den Karlistischen op
stand der Baskische provinciën 
en van Navarra legen ISABELLA 
I I , werd in 1789, te Örmas-
teguy, een dorp in de provin
cie Guipuzcoa, tusschen Na
varra en Biscaya, geboren. Ge
durende den strijd tegen de 
legerscharen van NAPOLEON , ver
liet hij de tePampeluna begonnen 
studiën der regtsgeleerdheid, en 
nam dienst in het Spaansche 
leger, werd kapitein, en gedroeg 
zich gedurende de conslituüon-

U 

neele onlusten, als een getrouwe 
aanhanger van FERDINAND VII, 
die hem lot kolonel bevorderde, 
en bij wien hij zeer in .gunst 
stond. Bij zijne gestreng ko-
ningsgezinde gevoelens, trachtten 
de vrienden van don CARLOS 
hem te bewegen, denzelvennog 
bij het leven van FERDINAND VII, 
tot koning van Spanje te helpen 
verklaren, hetwelk hij echter 
van de hand wees, doch daarbij 
verklaarde, dat hij na den dood 
van FERDINAND, slechts KAREL V. 
als koning erkennen zoude. Toen 
in 1832, onder den minister 
ZEA-BËRMUDEZ, al de Karlis-
tisch-gezinde officieren verwij* 
derd werden, ontving ZÜMALA-
CAGREGUÏ, niet alleen zijn ont
slag, maar werd zelfs gevangen 
genomen, later echter weder 
m vrijheid gesteld, als wanneer 
hij zidh met zijne familie naar 
Pampeluna begaf. Toen nu'na 
den dood van FERDINAND VII 
(29 September 1833), ook in 
de Baskische provinciën opstan
den in het belang ynu don CA.J\-
LOS uitbarstten, van welke de. 
eerste echler, onder SANTOS-LA-
DRON spoedig verijdeld werd, 
begaf zich ZÜMALA-CARREGUY» 
in Oclober tot de door ITURALDE, 
een' Navarreesch grondeigenaar, 
verzamelde overblijfselen, en zijn 
naam, zoowel als zijneberaden-
heid stelden hemoogenblikkelijk, 
aan het hoofd der opstandelingen. 
Deze waren echter ongeoefende, 
slecht gewapende landlieden, en 
het aanschaffen van munitie, 
en andere krijgsbehoefien m?> 
gedeeltelijk uil gebrek aan «Mi
delen, deels wegens den ^ " 

2 
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alle kanten belemmerden toevoer 
ten uiterste moeijelijk. Desniet
tegenstaande gelukte het aan 
den onvermoeiden ijver van 
ZÜMALA-CARREGOY, eene leger
schaar te vormen'j dezelve met 
groolendeels buit gemaakte wa
pens uitterusten, en de tegen 
hem opgezonden veldheeren der 
koningin te slaan, of in do berg-
passen nutteloos aftemalten. De 
verkleefdheid der Biskaijers be
wees hem daarbij even zulke 
uitmuntende diensten, als zij 
aan de vijanden nadeelig was, 
die in eiken inwoner eenen ver
bitterden vijand voor zich had
den. De generaals QUESADA, 
VALDEZ , ROML , MINA , en later 
nog weder YALDEZ, waren mot 
hunne veel talrijker troepen, 
niet in staat, om het met de , 
in het begin naauwelijks een 
vierde zoo talrijke Karlisten, tot 
eene beslissing te brengen. In 
het vertrouwen op het veldheers
talent van ZDMALA-CARREGUÏ, 
was in Julij 1834 don CARLOS 
zelfbij het leger gekomen, en had 
ZUMAJU. in het opperbevel be
vestigd, die nu uit Engeland 
en Holland de eerste bezendin-
gen van wapens en buskruid 
ontving. In Mei 1835 was 
ZUMALA meester van de land
streek, van de Fransche gren
zen tot aan Pampeluna, en men 
verwachtte dat hij door eenen 
snellen togt naar Madrid, waar
tegen de ontmoedigde vijand 
,weinig in staat was., zich te 
verzotten, den oorlog tot eene 
beslissing zou trachten te bren
gen. Maar het schijnt dat don 
GARLOS eerst de rijke handelstad 
Bilbao heeft willen innemen, 

ten einde daardoor in zijne geld
behoeften te voorzien. De stad 
verdedigde zich echter dapperlijk, 
en ZUMALA-CARREGOÏ ontving 
voor dezelve, op den 15 Junij 
1835, een schot in het regter 
been. De voor onbeduidend 
gehoudene wonde, verergerde 
echter spoedig zoo zeer; dat hij 
reeds den 25 derzelfde maand 
aan de gevolgen derzelve te 
Cecjama overleed. De soldaten 
waren hem onvoorwaardelijk 
toegedaan en onderworpen; maar 
hij deelde ook in al hunne bezwa
ren en ontberingen, en » Tno-
MAs-oom" zoo als zij hem noem
den , gaf alles ten beste, om hen 
te verligten. In zijn uiterlijke, 
vooral in zijne kleeding, nam 
hij de grootste eenvoudigheid 
in acht, droeg geeherlei orde-
teeken, en stelde zich dikwerf, 
soms zonder eenige aanleiding 
aan het grootste gevaar bloot, 
zoodat zich na zijne verwonding 
iedereen slechts daarover ver
wonderde dat hij zoo lang was 
gespaard gebleven. Een broeder 
van ZUMALA was een even zoo 
trouwe aanhanger der constitu
tie, en in 1837 lid der Spaan-
sche cortes. -

ZÜMBO (GASTON-JOANNES), een 
beeldhouwer te Syracusa, m 
1656 geboren, hield zich lan
gen tijd te Rome op, en begai 
zich van daar naar Florence, 
alwaar de groot-hertog van Tos-
hanen hem met bewijzen van 
onderscheiding ontving. Hij voer
de er een beroemd werk uit 
la Corruzione genaamd, bewon
derenswaardig wegens de waar
heid, het vernuft, en dó be-
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kwaamheid, welke er zich in 
kenmerkten. Het zijn vijf naar 
de natuur gekleurde afbeeldin
gen, De eerste stelt een ster-

, vend mensch voor; de tweede 
een dood ligchaam ,• de derde 
een ligchaam dat begint te be
derven, de vierde .een ligchaam 
dat reeds bedorven is; de vijfde 
een lijk vol verrotting en van 
de wormen doorknaagd; stuk
ken evenzeer geschikt ter be
vordering van de kunst, als om 
in den geest des menschen som
bere en heilzame denkbeelden 
oplewekken. Men bewaart dit 
werk in het beroemde kabinet 
van MEDICIS te Florence. Hij 
vertoefde ook eenigen tijd te 
Genua, deed er zijne talenten 
bewonderen, en overleed te Pa
rijs in 1701. * 

ZtmiTA. — Zie SURITA. 

ZUR-LAUBEN (OSWALD) , uit het 
oude huis LA ToüR-CHiTUXON 
in Walliserland, te Zug, in 
1549, In den ouderdom van 
72 jaren overleden, was kapi
tein van 300 Zwitsers, in dienst 
der Paussen JDLIUS I I , Lm X, 
en van MAXIMILIAAN SFOKZAJ en 
onderscheidde zich in de veld
slagen van Novara, Ravenna, 
Bellimona enz. Hij ging na den 
slag van Marigmn, in dezelfde 
hoedanigheid over, in de dienst 
van FRANCISCUS I , koning van 
Frankrijk Hij was majoor-ge
neraal der troepen van het kan
ton Zug, in 1531, bij den slag 
van Cappel, waarin ZWINGLIDS 
gedood werd, en droeg veel bij 
om de overwinning in dat gc-
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denkwaardig gevecht, ten voor-
deele der Catholijken te beslis
sen. Zijn zoon ANTONIOS ZUR-
LAUBEN, kapitein in. Franïctijk, 
in dienst van KAREL IX, ont
ving drie verwondingen in den 
slag van Dreux. Hij behoorde 
tot den beroemden aftogt van 
Meaux, en was tegenwoordig 
bij, de veldslagen van St. Denis, 
van Jarnac enMoncontour. Hij 
eindigde zijne loopbaan te Zug, 
in 1686, in den ouderdom van 
84 jaren, na de eerste posten 
van zijn kanton bekleed te heb
bén. 

ZUR- LAUBEN (KOENRAAB), ach
terneef van den voorgaande, te 
Zug in 1620, in den ouderdom 
van 57 jaren overleden, was 
ridder van St. Miehaël, chef 
van het kanton Zug, en kapi
tein bij het regiment derZwit-
sersche gardes, en diende zijn 
vaderland en Frankrijk, als 
krijgsman en als onderhandelaar. 
Hij is de schrijver eener gedrukte 
verhandeling: De Concordia fidei, 
waarin hij aantoont, dat de 
rust der Zwitsers afhangt van 
de invoering der eenige Catho-
lijke godsdienst in hunne kan
tons. Werkelijk, sedert de in^ 
voering der nieuwe sekten, heeft 
deze republiek verscheiden ma
len de grootste beroeringen on
dervonden, en is dikwerf op 
den rand van derzelver onder
gang geweest. Men heeft er, 
even als in de overige deelen 
van Europa, waar de oude 
godsdienst is geschokt geworden, 
stroomen bloeds zien vloc|jen, 
welke men zich niet kan vleijcn 

3 
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er niet andermaal te zullen zien 
vloeijen, bij de eerste gelègen-

" heid waarop de dweepzucht de 
geesten xaL ontvlammen (*). ~j-
Zijn zoon, BEATÜS ZÜRLAUBEN, 
was, even als hij, chef van het 
kanton Zug, en kapitein bij 
het regiment der Zwitsersche 
gardes, onder LODEWIJK XIII. 
Hij was in 1634, een der drie 
Catholijke afgevaardigden; aan 
dien vorst gezonden. Het kan
ton Lucem. erkende zijne dien
sten , door aan hem en aan zijne 
nakomelingschap het voortdu
rend burgerregt van deszelfs 
hoofdstad te verleenen. De Ca
tholijke kantons hadden hem de 
titels gegeven van Vader des 
Vaderlands en Stëun-pilaar der 
Godsdienst. Men heeft van 
hem het verslag van al zijne 
onderhandelingen van 1639 tot 
1659. Hij overleed te Zug, in 
1663, 66 jaren oud zijnde. — 
Zijn oudste zoon, BEATUS JA-
coai's ZÜR-LAÜBEN, chef van het 
kanton Zug, en kapitein-gene
raal der vrije provincie Argau, 
droeg, in 1653, door zijne on
dernemingen veel bij tot de 
onderwerping der oproerige boe
ren van het kanton Lucem. Dit 
kanton en deszelfs bondgehooten 
hadden hem, in 1656, de over
winning van Vümergen, tegen 

die van Bern, te danken; zelf 
veroverde hij twee.standaards, 
en drie stukken geschuts. Hij 
overleed te Zug, in 1690, in 
den ouderdom van 74 jaren, 
met den wel verdienden roem 
van dapperheid en voorzigtig-
heid. — Men moet hem niet 
verwarren met zijnen neef, mede 
BEATOS JACOBÜS genaamd, die 
Frankrijk met roem diende,in 
den slag van Hcchstadt in 1704 
zeven wonden ontving, en daar
aan te Vim in Zwaben, den 21 
September, in den ouderdom 
van 48 jaren, overleed. 

* ZOR-LAÜBEN (FRANCISCDS Do-
MINICUS of PLACIDIUS , van den 
7.en tak der vrijheeren van u 
Toim-CHaTiixort), een beroemde 
benediktijner van de congrega
tie van 'Zwitserland of van St. 
Gallen, en prins-abt-van het 
klooster van den H. MARTINÜS 
van Muri in Argau, werd te 
Bremgarten, den 13 Maart 1646, 
geboren/ Hij werd, nog kind 
zijnde, naar dit klooster gezon
den , alwaar hij smaak in de 
afzondering schepte, en er in-
1663 het klooster gewaad aan
vaardde.. Bij het afleggen zijner 
geloften veranderde hij zijnen 
naam van FRANCISCUS-DOMIMCUS • 
in dien van PLACIDIUS', onder 

JJJt , mei aU°f m F m E R (21 Jfe'1802 overl.), toen hij dit 
' „ 5 ' „ M - e™ profetisch voorgevoel besield was, en de gebeurf-
f i t T e r

w
d e ™™aestingen voorzag , waarvan de Helveltsche 

Ï S £ ZJn°
vmbfr *%7 het toneel waren, en waarvan de 

7mléTlTÈ\ tn°9 gember 1848) niet te berekenen zm? 
cours deM Z c J ^ y het nooU vanene, welsprekende JJis-
c S n dn ^rnl, ?I™A T ™ M ( ™ M J ) E R r , Pair de France, dans la dis-
S Z ; P t

P r J l A(lrüsse ' séancc d u u >Ta"™r 1848, Paris, JAW«S 
J K C 0 ™ E et c- Yertaler. 
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welken hij sedert dat,tijdstip 
bekend was. Hij onderwees 
achtereenvolgend in zijn kloos
ter de 'wijsbegeerte en de god
geleerdheid, was in hetzelve 
meester der nieuwelingen, nam 
eenige andere bedieningen in de 

.orde waar, werd algemeen se
cretarisder congregatie, en in 
1683 tot abt van Muri verhe
ven. De diensten, welke hij 
aan zijn gesticht bewees, ver
wierven hem van wege zijne 
religieuzen den eervoUen titel 
van tweeden stichter huns orde-
kloosters. Zijne congregatie ver
koos hem verscheiden malei 
tot haren algemeenen visitato: 
en men ondernam bijna, 
gewigligs „dan na hem 
ben geraadpleegd. Eind 
hief keizer LEOPOLD ï , bij 
diploma van 10 December 1701, 
gedagteekend Weenen, te zijne 
gunste, de abdij van Muri, tot 
een prinsdom van het. Room-
sche rijk, en verzekerde aan 
de oudste zonen yan het huis 

. van ZüR-IiAüBEN den titel van 
orflijk maarschalk der prins-ab
ten van Nuru Na een negen
en-dertig en halfjarig wijs be
stuur, overleed deze beroemde 
abt, in het kasteel van Sandegg, 
in Thurgau, den. 14 Septem
ber 1723. Men heelt van hem: 
l.o Spiritus duplex humilitalis 
et obedienUm per mrias exhor-
tationes prcesentatus. Dit zijn 
redevoeringen tot zijne in kapit
tel vergaderde religieuzen gerigt; 
— 2.° Conciones panegyrico-
morales, en eenige andere ge
schriften, welke niet in het 
licht zijn verschenen. — ZUR-

U 4 

LAUBEN (GEROLD) broeder van 
den voorgaande, teBremgarten, 
den 2 Augustus 1649 geboren, 
omhelsde, zoo als dom PLACIDIUS, 
den regel van den H. BENEDIC. 
TUS, en legde zijne geloften af 
in de abdij van Rheinau, in 
Thurgau, den 15 November 
1665. Het was alsloen, dat 
hij zijnen naam van KOENRAAD 
in dien van GEROLD veranderde. 
Den 6 Februarij 1697, werd 
hij tot abt van Rheinau verko
zen. Hij was algemeen secreta-" 
ris der Zwitsersche benediktijner 
congregatie, en werd bij den 
dood van dom PLACIDIUS, tot 
visitator derzelve benoemd. Hij 
overleed te Rheinau i den 18 
Februarij 1735, en werd naast 
dom PLACIDIUS , zijnen broe
der, begraven. —- ZUR-LAUBEN 
(GEROLD II, uit den 2.™ tak 
der vrijheeren van LA TOUR-
CnamLON), bloedverwant der 
voorgaanden, en abt van Rhei
nau, te Zug, in 1547 geboren. 
Hij was de zoon van MicnAëL, 
•vrijheer van LA TOUR GH&TILLON 
- ZUR-LAUDEN , baljuw van 
Gangolschweü, kapitein bij de 
Zwitsersche troepen des konings 
van Frankrijk, in dienst van 
KA REL IX, die den dood vond 
bij het beleg van la Rochelle 
in 1628. GEROLD had den reli
gieuzen staat omhelsd in de 
abdij van Rheinau en was in 
1598 tot abt derzelve verkozen. 
Zijne liefde voor dekloostertucht, 
had hem de hervorming der 
Zwitsersche congregatie doen 
ondernemen, en de goede w -̂
slag bekroonde zijne nwj«ra«-
ming., Hij vereenigde #ü«e e!" 
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gene • abdij met die hervorming; 
nadat .een gedeelte zijner onder-
hoorigen, de gevoelens van ZVVIN-
GUÜS had omhelsd, en zich aan 
zijn gezag trachtte te onttrekken, 
zoo werden zijne zorgen voor 
het beheer van zijn klooster, 
door de noodzakelijkheid van 
hen te onderwerpen afgetrokken. 
Hij wendde zich tot de catho-
lijke kantons die hem hulp ver
leenden, en met hem de muite
lingen tot hunnen pligt bragten. 
Hij .overleed tB Rheinau, den 
20 Februarij 1607. 

* ZtJlfc-IiAÜBEN (BEATUS F l -
DELUS A N T O M U S JOAMNES DOMI-

n icus , vrijheer van LA TOUK 
GHaTiLLON), luitenant-generaal 
der Fransche legerscharen, werd 
in 1720 te Zug geboren, en 
ontving zijne opvoeding te Pa
rijs. Hij begaf zich in dienst 
van Frankrijk, maakte sedert 
1742, de veldtogten van Flaan-
deren en van de iï#M-oevcrs 
mede, en onderscheidde zich 
in de veldslagen van Fontenoy 
en Raucoux, zoowel als bij de 
belegeringen van Doornik, Ou
denaarden en Maastricht. Door 
zijne dapperheid verdiende hij 
in 1748 den rang van brigadier 
van het leger des koningsden 
in 1758 verkreeg hij, bij over
leving van zijnen oom, regi-
m«nts-kolonel, eene compagnie 
in het regiment ZUU-LAUBEN; 
in 1762, onderscheidde bij zich 
bij de verdediging der verschan
singen van Melsungen aan de 
Fulda. In 1780 > werd hij met 
den rang van luitenant-generaal 
buiten activiteit gesteld. Hij 
begaf zich alstoen naar een bui

tengoed, in de nabijheid van 
Zug, en legde zich toe op de be
oefening der geschiedenis en 
oudheden van zijn vaderland. 
Door zijne werken was hij in 
1749 lid geworden der akademie 
van opschriften en schoone let
teren te Parijs, ook was hij lid 
van verscheiden anderegeleerde 
genootschappen. ZUR-LABBEN 
overleed in zijne afzondering in 
1795, na, behalve verscheiden 
Verhandelingen, waarvan er 
eenige bekroond zijn, en voor
komen in de Recueils etc {Ver> 
zamelingen der akademie van 

, opschriften), de volgende wer
ken in het licht te hebben ge
geven; l.o Histoire etc. {Mili
taire geschiedenis der Zwitsers 
in dienst van Frankrijk, met 
de bewijsstukken opgedragen aan 
Z. K. H. Mgr. m DOMBES, ko
lonel-generaal der' Zwitsers en 
Graauwbmders), Parijs, 1751 
—1753, 8 dl.», in 12.1»0; -1--
2.o Code etc. {Militaire wetboek 
der Zwitsers, om te dienen tot 
vervolg, op de militaire _ Ge
schiedenis der Zwitsers, in dienst 
van Frankrijk), ibid., 1758— 
1764, 4 dl.», in i2.*>°; - 3-° 
Bibiiothèqw etc. {Krijgs-, ge
schied- en Staatkundige Biblio
theek), ibid., 1760, 3 dl.»,» 
12.moj _ 4.o lettre etc. {Brief 
over WILLEM TELL, aan den 
president Hénault gerigt), ibid-, 
1767, in 12.™°; — 5.« Tables 
etc. {Geslacht-registers der hutten 
van Oostenrijk en Lotharingen, 
en hun bondgenootschap_ «|e*. 
het huis van Frankrijk), i1""-' 
1778, in 8.V0; _ 6.° Tableaus 
etc. {Plaatsbeschrijvende, sohü' 
derachtige, natuur-, geschied-, 
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zede-, staat-, én letterkundige 
tafereelen van Zwitserland), ibid., 
1780—1786, 4 dl,* gr. in fol. 
met platen herdrukt onder den 
titel van Tableaux etc. (Tafe
reelen van Zwitserland, of schil
derachtige reis door de 13 kan
tons enz.), ibid., 1784—1788, 
12 dl.", in 4.t° Ook heeft hij 
gewigtige handschriften nage
laten. Met ZUR-LAUBEN, is de 
mannelijke nakomelingschap dier 
doorluchtigefamilie uitgestorven. 

f ZüTMAN (LAMBERTÜS) , Uit 
eene van Maastricht oorspron
kelijke familie gesproten/ die 
zich ia het begin der 15.eeeuw 
te Luik kwam vestigen, onder
scheidde zich in de beeldhouw-
kunde. Hij had twee zonen, 
de eene LAMBERTÜS , bijgenaamd 
SÜAVIUS , die mede een beeld
houwer was; de andere HEN
DRIK, die den naam vanZüTMAN 
behield, en goudsmid en drij
ver was. Van LAMBERTÜS, bij
genaamd SÜAVIUS, is geboren 
LAMBERTÜS SÜAVIUS (zie dat ar
tikel), een bekwame graveur 
en schilder. De zonen van 
HENDRIK ZÜTMAN , LAMBERTÜS en 
HENDRIK, oefenden even als hun 
vader, met roem het goudwer-
ken uit. 

* ZüTPHEN (GERARDUS VAN), 
aldus genaamd, naar zijne ge
boorteplaats, de stad Zutphm 
leefde in de 14.» eeuw, en 
maakte zich beroemd doqr zijne 
kunde en zijne godsvrucht. Hij 
was ervaren in de gewijde schrif
ten , en in de ongewijde we
tenschappen meer dan iemand 

I zijner eeuw. Hij onderscheidde 
zich bijzonder door zijnen ijver 
ter handhaving, en voor den 
bloei, eener vrome associatie, 
toenmaals bekend onder den 
naam van broeders van het ge-
ivone leven. Dezelve was gesticht 
door GERARDUS DE GROOT (zie 
dat artikel), doctor van Parijs, 
en kanonik van Aken en Utrecht. 
Dit genootschap bestond uit 
mannen, die zich vereeriigden, 
om de evangelische raden op-
tevolgen, en het gewone leven 
tè beoefenen, zonder echter ge
loften afteleggen. Het waren 
in het begin arme scholieren, 
die, terwijl zij hunne studiën 
maakten, hun bestaan vonden, 
in het overschrijven van boe
ken , en hetgene wat zij ver
dienden, gemeenschappelijk aan
wendden. In het vervolg traden 
godvruchtige' lieden die fortuin 
bezaten, tot dezelve toe, «n 
spoedig had zich dit instituut 
uitgebreid. Een Saksische Do-
minikaner, MATTHECS GRABON 
genaamd, randde-het aan; hij 
beweerde in den te dien einde 
vervaardigd geschrift, dat hij 
aan Paus MARTINUS V aanbood, 
te bewyzen, dat niemand ver
dienstelijk de evangelische raden 
van gehoorzaamheid j armoede 
en kuischheid kan vervullen, 
dan door in eene door de Kerk 
erkende orde, geloften afteleg
gen. MARTINUS V belastte ge
durende het concilie van Con-
stans, den kardinaal D'AUXÏ, 
en GERSON, kanselier van Pa
rijs, om dit geschrift te onder
zoeken, hetwelk op hun verslag 
veroordeeld werd. GRABON her-

5 
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riep hetzelve, en de vereeniging 
der broeders van het gewone 
leven ging voort te bloeijen. 
Men zegt niet dat VAN ZÜTPHEN 
zich aan dit genootschap ver
bonden heeft; maar hij onder
steunde hetzelve uit al zijn 
vermogen, en vervaardigde ver
schillende geschriften voor het
zelve. Men noemt onder ande
ren, eene Mistieke Verhandeling,' 
opgenomen in de Bibliotheek 
der kerkvaders, welke men be
weert weinig minder te zijn 
dan de Navolging van JESOS 
CHRISTUS. Dezelve is in twee 
boeken verdeeld: in het eerste 
wordt er gehandeld over de 
ondeugden der ziel en over de 

'inwendige hervorming; het 
tweede bevat geestelijke ge-
moedsverheffi.ngen. VAN ZUT-
PHEN overleed in 1368. 

f.. ZUYLEN VAN NïEVELT (P. H . 
baron VAN), een beroemde na
tuurkundige , verkreeg na met 
roem de veldtogten in Noord-
Holland , Spanje, Rusland, 
Duitschland, en laatstelijk den 
slag van. Waterloo te hebben 
bijgewoond , het militair com-
mandement van het Groot-Her
togdom Luxemburg, alwaar ech
ter het luchtsgestel eenen zeer 
nadeeligen invloed op zijne ge
zondheid uitoefende. Hij maakte 
zich bekend door zijne therrao* 
electrische proefnemingen, eerst 
gezamenlijk met den hoogleeraar 
G. MOM, en den heer A. VAN 
BEEK, en later alleen te Lu
xemburg in het werk gesteld; 
dezelve zijn in den Algemcene 
Konst- en Letterbode, in de 
Diblothèquc Universellc m in 

GILBERTS Annalen der Physik 
medegedeeld. Zelfs de laatste 
maanden van zijn kwijnend le
ven , waren nog aan gewigtige 
natuurkundige werkzaamheden 

'toegewijd. VAN ZUÏXEN VAN 
NYEVEI/T overleed te Utrecht, in 
Januarij 1825, in den nog jeug
digen leeftijd van 42 jaren, als 
ridder der militaire Willems
orde, 3.e klasse, officier van 
het legioen van eer, en lid van 
het provinciaal Utrechts genoot
schap van kunsten en weten
schappen. 

' f ZWEERS (HIERONYSIUS), een 
Hollandsche dichter, in 1627 
geboren, en in 1696overleden, 
slaagde voornamelijk in de Min
nezangen. Hij heeft gedichten na
gelaten, in 2 dl.n in 4. t0, Am
sterdam , 1737, door zijnen zoon 
CORNELIS, die evenzeer de Hol-; 
landsche muzen beoefende, in 
het licht gegeven. Men 'vindt 
in deze verzameling Kussen, 
welke naast die, van JOANNES 
SECUNDUS kunnen geplaatst wor
den. — PHIUPPUS ZWEERS, zoon 
van CORN,ELIS was notaris te 
Amsterdam, en ontaarde niet 
met betrekking tot het dichtta
lent. Hij heeft op eene beval
lige wijze bezongen het schoone 
landgoed Scheibeek, alwaar do 
vervolgde VONDEL , aan de gast
vrijheid van den dichter LAU-
RENTIUS BAKB eene schuilplaats 
had te danken gehad, en dat 
GASPARUS BARLJEUS reeds bezon
gen ha*d. PHIUPPUS ZWEERS is 
daarenboven de schrijver der 
Treurspelen: I.OSEMIRAMISONC 
dood van Nmus, Amsterdam 
1729; — 2.»Scu>io,ibid. 1736; 
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— 3.° MEROPE, gevolgd naar 
het Italiaansch van MAFFEI, ib. 
1746. Het eerste dezer stuk
ken genoot eene roemrijke on
derscheiding. PHILIPPOS ZWEERS 
is in 1774 overleden. De ver
zameling zijner Gedichten, is 
te Amsterdam, in 1759, in 1 
dl. in 4. t 0 , in hel licht ver
schenen. 

* ZWEIMTZ (DAVID VON), een 
Duitsch edelman, in 1600-te 
Seifersdorf, in Silezië geboren, 
volbragt zijne studiën te Uei-
delbérg, en reisde vervolgens 
door Engeland en de Nederlan
den. Hij verbond, zich later aan 
den hertog RUDOLF VQN LIGNITZ , 
in hoedanigheid van kamerheer, 
en werd door dien vorst in 
verschillende aangelegenheden 
gebruikt. In 1627, wa s hij bij 
den landdag van Breslau, in 
hoedanigheid van deszelfs ge
woon gevolmagtigde tegenwoor
dig. Hij werd vervolgens re-
gentschapsraad, en wegens ge-
wigtige aangelegenheden, aan 
keizer FEUDINAND H gezonden. 
De hertog benoemde hem in 
1631 tot kapitein-generaal van 
het prinsdom Wolau. Hij zond 
hem in gezantschap naar WLA-
BISLAW, koning van Polen, en 
vervolgens tot de keurvorsten 
van Brandenburg. Hij ging voort 
onder dien vorst en onder zijne 
opvolgers verschillende posten 
aan het hertoglijke hof te be-
kleeden. • Ondanks de beslom
meringen der zaken, waarmede 
hij was belast geweest, had hij 
den tijd gevonden om de vol
gende werken zamentestellen, 
welke zijner godsdienstige ge

voelens tot eer verstrekken: 1,» 
Alleenspraak over het onderzoek 
des gewetens, in het Latijn;—• 
2.° Schild tegen da zwaarmoe
digheid , in het Hqogduitsch; 
— 3.o Geestelijke gehangen;— 
4.° Gebeden uit de Psalmen van 
DAVID getrokken; — 5.° Hm-
derd overwegingen oveï den dood; 
— 6.° de Bijbel vsrkort; de 
laatste alle in het Hoogduitsch. 
Hij overleed den 27 Maart 1667. 

* .ZWIERLEW (K.0EKRAAD AN-
TONIÜS) , een geneeskundige, den 
13 Junij 1755, te Bruckenau 
in Frankenland geboren, was 
arts der mineraal-wateren .dier 
stad, en overleed te Fulda; den 
26 April 1825. Hij was lid 
van verscheiden geleerde genoot
schappen. Behalve verscheiden 
geschriften betrekkelijk de ver
schillende warme minerale wa
teren , heeft men van ZWIERLEW : 
l.o Krachtdadig en gemakkelijk 
middel, om zijne gezondheid t& 
bewaren en zijn leven te verlen
gen, Fulda, 1812, herdrukt 
in 1823; —2.o Het gebruik der 
geiten-melk, Stendal, 1816, 
met een tweede deel herdrukt 
in 1821; — 3.o De Duit-
sche eik, zijne vrucht, en wijze 
om dezelve, volgens eene acht-
en-veertigjarige 'ondervinding, 
met nut in de geneeskunde te 
gebruiken K Leipzig, 1824. 

ZWINGER (THEODORÏJS) , een 
geleerde arts, werd volgens som
migen te Bazel, en volgens 
anderen, te Bisschofszell, in 
het Zwitsersche kanton Thur-
gau, in 1533 geboren. Zijne 
moeder was eene zuster van 
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den beroemden boekdrukker Jo-
ANNES OPOBW (zie dat artikel). 
Hij onderwees in zijne geboor
teplaats , hit Grieksch, de zede-, 
staat- en . geneeskunde. Zijn 
naam is langen tijd heroemd 
geweest, door eene uitgebreide 
compilatie; getiteld: Het tooneel 
des menscfielijken levens (The' 
atrum vitte humance) Bazel, 
1556-, 8 <jl." in fol., begonnen 
door zijn schoon-vader KOEN-
RAAD LYCJOSTHENES (zie dat-ar
tikel). Hij overleed in 1588. 
— THEODOHÜS ZWINGER , zijn 
klein-zoon, in 1597 geboren, 
en te Bazel, in 1651 overle
den , heeft eenige godgeleerde 
werken in het licht gegeven; 
— en de'zoon van dezen, Jo-
ANNES ZWINGER, hoogleeraar in 
het Grieksch, en bibliothecaris 
van Bazel, in 1696 overleden, 
heeft uitgegeven: De monstris 
eorumque Causis ac differentiis, 
Bazel, 1660, in 4.»° — THE-
ODORUS ZWINGER, zoon van Jo-
ANNES, in 1658 geboren, hoog-
leeraar der welsprekendheid, der 
natuur- en geneeskunde ie Ba
zel, wordt in het volgende ar
tikel vermeld. — Zijn broeder, 
JOANNES ÏJ.UD0LF ZWINGER , t e 
Bazel, in 1660 geboren en in 
1708 overleden, heeft ook eenige 
werken nagelaten, waaronder 
eene Hoogduitsche verhandeling 
getiteld de Hoop van Israël. 

ZwiNGEb (THEODORUS), te Ba
zel, den 26 Augustus 1658 ge
boren, uit" eene in beroemde 
mannen vruchtbare familie (zie 
het voorgaande artikel). THEO
DORUS de Jonge, reisde door 
Frankrijk en Duitschland. Ver

schillende vorsten deden hem 
zeer voordeelige aanbiedingen, om 
hem tot zich te 'lokken, maar 
hij wilde zijne geboorteplaats 
niet verlaten, alwaar hij in 
April 1724 overleed. Hij heeft 
nagelaten: • 1 Kruidkundig too
neel, Bazel, 1696, in fol.; — 
2.° Specimen physicce ecleclico-
experimentalis, ibid., 1707, in 
12.mo; — 3.° Theatrum pra-
xeos medici, 1710, in 4.t°,; 
— 4.° De methodo mathematica 
docendimedicinam, Bazeh 1722, 
2 dl.n, in 8.™; -— 5.° Ver
handeling over de ziekten der. 
kinderen, Mi., 1722, 2 dl.", 
in 8,vo; — 6.° FasciciiUs dis? 
sertatiomm medicorum, 1710, 
in 4. t 0 ; - — 7.° Latijnsch en 
Hoogduilsch Woordenboek; — 
8.° Verkorting der Verhandeling 
over de geneeskunde van ET-
MULLER, enz. enz. 

* ZWINGER (JOANNES RÜDOLF), 
zoon van den voorgaande,, te 
Bazel, in 1692 geboren, be
kleedde in zijne geboorteplaats 
achtereenvolgend de leerstoelen 
der' logica, ontleed- en krmd-
kunde, en na den dood zijns 
vaders, viel hem die der theo
retische en praktische genees
kunde ten deel. Hij is de schrij
ver van een werk' getiteld: 
Magni Hippocratis aphorisltca> 
opuscula, in het Grieksch en 
in het Latijn, Bazel, 1748, in 
8.™ Hij heeft er bijgevoegd 
Speeulum Hippocraticum, de no
us et presagiis morborurnvan 
denzelfden. Deze geneesheer ge
noot, even als zijn vader, eenen 
grooten roem, en overleed in 
zijne geboorteplaats in 1777. 
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ZwiKGLItJS (ÜLRICH, ÜLRICUS 
of UDALRICUS), op den 1 Janu
ari] 1484, te WUdenhausen, in 
het graafschap Toggenbitrg (Zwit-
sersch kanton St. Gallen) gebo
ren , leerde de talen te Berm, 
en zette zijne studiën voort te 
Rome, te Weenen en te Bazel, 
Na zijnen godgeleerden cursus te 
hebben volbragl, werd hij in 
1506, pastoor te Glaris. [In 
de jaren 1512, 1513 en 1515 
maakte ZWÏNGLIÜS, als aalmoe-

- zenier van het corps van G'laris 
voor den Paus, tegen de Fran-
schen, in Opper-ltalië dèn togt 
mede, waarvoor hij tot in 1517, 
een pauselijk jaargeld van 50 
gulden trok]. In 1516 werd hij 
pastoor der beroemde bedevaarts
plaats Maria-Einsiedeln, alwaar 
de pelgrims in menigte aankwa
men, hunne zonden biechtten en 
hunne godsdienstige gevoelens 
al meer en meer schenen te 
versterken. ZWINGUDS vermeende 
misbruiken te zien, daar waar 
een nieuwere wijsgeer, slechts 
voorwerpen van stichting en 
vertroosting heeft ontwaard. Ter-

swijl hij zich met dit onderwerp 
bezig hield, liet LEO X , in 
Duüschland door de Dominika-
nen, en in Zwitserland, door 
eenen Milaneschen Franciskaner, 
aflaten aankondigen. ZWIKGUUS,, 
gebelgd, dat deze monnik boven 
hem gekozen was, randde niet 
alleen de aflaten, maar ook hét 
gezag des Pauses, het sacrament 
van boetvaardigheid, de ver
dienste des geloofs ,• de erfzonde, 
de kracht der goede werken, 
de aanroeping der Heiligen, de 
Misofferande, de kerkelijke wet
ten,, de geloften, denongehuw-

den staat der priesters, de ont
houding van vleesch-spijzen enz. 
aan. ZWIKGUUS verhief zich.te-
gen deze gebruiken met al de , 
onstuimigheid van zijn karakter. 
"Wel overtuigd, dat de Kerk 
zijne gevoelens- niet zoude aan
nemen,'wendde hij zich tot do 
overheden van Zurich, waarvan 
^r vele smaak in de nieuwa 
dwalingen vonden. Er werdi 
alzóo in 1523 eene vergadering 
gehouden. Men ging tot de. 
stemming over, de meerderheid' 
was voor den aartsketter. Kort 
daarna verbrijzelde men de beel
den , wierp de altaren 'omver, 
en schafte men de Mis en al de 
plegligheden der Calholijke Kerk 
af. ZWÏNGLIÜS trad in -den echt 
met eene rijke weduwe; want 
volgens de aanmerking vanEius-
MDS, is het huwelijk de ont-
knooping. van al die hervormings- • 
kluchten. Hy hield zich zeer 
bezig met de moeijelijkheid om 
het gevoelen van GARLSTADT over 
de eucharistie, overeentebren-
gen, met de woorden van 3. C.> , 
die uitdrukkelijk zegt: Dit is 
mijn ligchaam. Hij had eenen 
droom, waarin hij zich verbeeld
de te disputeren met den se
cretaris van ZttncA, die op eene 
nadrukkelijke wijze bij hem op 
de woorden der instelling aan
drong. Hij zag eensklaps eene 
witte of zwarte spookgedaanlo 
verschijnen, die hem toeriep; 
» Lafaard, waarom antwoordt 
gij niet hetgene wat in Exodus 
is geschreven: het lam, is het 
Pascha, om aanteduiden dat 
het er de afbeelding van is?" 
Dit antwoord van hel spook-
verschijnsel was eene zegepraal, 
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en 'ZWINGUUS had gecne beden
kingen meer betrekkelijk de 
eucharistie. Het is op deze wyze, 
dat sekte-stichters, na de leer 
der Catholijke Kerk te hebben 
verworpen, zich naardroomen, 
dweepachlige verschijnselen, of 
zelfs, zoo als LDTHER, naar 
gesprekken met den duivel rege
len., Om zich tegen de ontlui
kende wanorde te verzetten, ver
kochten de bisschoppen van 
[Bazel, Constans en Lausanne, 
eene vergadering der natie 'te 
Baden; JÖANNES OECOLAMPADIÜS 
bevond zich aldaar voor ZWJN-
GLIÜS, die weigerde er te.ver
schijnen, en de leer van dezen 

iaartsketter werd er veroordeeld. 
: Ondanks, deze veroordeeling, 
hield hij niet op proselieten 
te maken. Verscheiden kantons 

• bleven echter onwrikbaar aan de 
j oude godsdienst gehecht, hetwelk 

de sektarissen woedend maakte. 
De kantons van Zurieh, waar
in hij sedert 1518 pastoor was, 
van Schafhmsen, Bern en Ba
zel verboden om levensmiddelen 
naar de catholijke kantons te 
vervoeren, zij verbonden zich 
met elkander, en beleedigden 
onophoudelijk hunne naburen, 
ten einde hen te noodzaken 
hunne partij te volgen. Men wa
pende zich van weerszijde. ZWIN-
GJLIUS stelde al zijne pogingen 
in het werk, om het doorhem 
ontstoken vuur uitledooven j hij 
was niet dapper, en in hoeda
nigheid van eersten herder van 
Zurieh, moest hij zich naarhèt 
leger begeven. Hij gevoelde zich 
daaraan niet te kunnen onttrek-
ken, en vreesde zeer er in te 
zullen .sneven. Eene komeet, 

die toenmaals verscheen, ver
sterkte hem in de overtuiging, 
dat hij gedood zou worden. Hij 
beklaagde er zich over op eene 
jammerlijke wijze, en verklaarde 
dat de komeet zijnen dood en 
groote rampen over Zurieh aan
kondigde. In weerwil der klag-
ten van ZWINGLIUS , werd er lot 
den oorlog besloten, en hij zag 
zich genoodzaakt een leger van 
twintig duizend man te volgen. 
De Calholijken behaalden eene 
volkomene overwinning. Het 
grootste gedeelte van het leger 
der Zwinglianen sneefde met de 
wapens in de hand * en het an
dere werd op de vlugt gedreven. 
ZWINGLIDS behoorde tot de ge
sneuvelden; dit viel voor op den 
11 October 1531. De Calho
lijken verbrandden zijn ligchaam. 
Onafhankelijk van zijne dwalin
gen, kunnen de onlusten, welke 
hij in zijn -vaderland te weeg 
bragt, zijnen naam niet dan 
hatelijk maken. » De handen, 
die het catholicismus verscheur
den, zegt de graaf D'ALBON, 

te gelijkertijd den 
ondanks de vredes-
is de kiem der ver-
niet verstikt. De 

vereeniging der dertien kantons 
is niet meer hetgene wat zij 
eertijds was; zij hangen niet 
meer aan elkander dan door 
staatkundige balden." ZWIN
GUUS was noch geleerd, noch 
een bekwaame godgeleerde, noch 
een ware wijsgeer, noch een 
goede letterkundige: hij drukte 
zijne denkbeelden vrij geregeld 
uit, doch, als men uit zijne 
Werken zal oordeelen.in 1581, 
te Zurieh, in l dl. in fol. ge-

schokten ; 
Staat, en 
verdragen, 
deeldheden 

ili I 
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zamenlijk in het licht gegeven, 
was, luj geen diepe denker. 
ZWINGLIÜS zond eenigen tijd voor 
zijnen dood eene Geloofsbelijde
nis aan FRANCISCUS 1, waarin 
hij HERCULES , THESEUS enz. on
der de uitverkorenen plaatste, 
hetwelk de verwarring bewijst > 
welke in het hoofd van den zoo-
genaamden hervormer heerschte. 
Tan de ketterij tot het heiden
dom, en zelfs tot het atheïsmus, 
is de overgang noch langzaam, 
noch moeijelijk (zie SERVET, 
LENTÜLÜS enz). Een bekende 
schrijver heeft van ZWIRGLIUS 
het volgende portret geschetst: 
» Een jeugdige losbol, eensklaps 
van het beroep der wapens tot 
den geestelijken staat overgegaan, 
waarin hij weldra het ongehuwde 
leven moede werd, had hij geene 
betere beweegreden dan deze 
ligtzinnige wispelturigheid, om 
den standaard van de godde
loosheid der sacramentarissen 
optesteken, en geen ander regt 
op het onderwijs, dan eene 
laatdunkendheid, gegrond op de 
gave der welsprekendheid of 
liever des gesnaps, waarmede 
hij door de natuur overvloedig-
lijk begaafd was. Een zoo dom
me weetniet dalhij het luthera-
nismus met het pelagianismus 
vereenigdej een zoo buitenspo
rige hersteller van de zuiver
heid des Evangelies, dat hij in 
den hemel, naast J. C. plaatste 
NÜMA , den vader der Romein-
sche afgoderij, SCIPIO , den leer
ling van EMCÜIUJS ,. CATO , den 
zelfmoordenaar, met eene me
nigte dergelijke aanbidders en 
navolgers hunner goddelooze 
godheden." 

JZYL (OTTO VAN) of 'ZÏLIUS , 
een Jesuit, den 30 Augustus 
1688 te Utrecht geboren, en 
den 13 Augustus 1656, te Me-
chelèn overleden. Men schrijft' 
hem verscheiden schitterende 
bekeeringen toe, onder anderen 
die van eenen prins uit het 
huis van Tweebruggen, dien hij 
tot de Catholijke, Kerk terug-
bragt. Deze pater was een goede 
dichter en -zeer ervaren in de 
Grieksche en Latijnsche talen. 
Men heeft van hem: 1.° His
torici, miraculorum B. M.Syl-
vteducensis, Antwerpen, PLA'NTÏN, 
1632, in 4.*°; — 2.» Camera-
mm obsidione liberatum, een 
dichtstuk, Antwerpen, 1650, 
in 4. t0, en achter de gedichten 
van pater HOSCHHJS, uitgave 
van 1656; — [3.° Rurcemunda 
Illustrata, Leuven 1613, in 8J°; 
-— 4.° Leven van S. XEKOFON 
en S. MARIA, en hunne zonen, 
JOANKES en ARCADIDS, te vinden 
bij UOLLANDÜS op ,den 26 Janu-
arij; — 5.° Het leven en de mira
kelen der heilige martelaren 
CÏRUS en JOANNES, bij BOLLAN-
BÜS te vinden op den 31 Janu-. 
arij j — 6.° MARDOCHEUS TRI
PLEX of drievoudige levensstaat 
van MARDOCHAÏ, 3?}'» middelste 
laagste en hoogste~\. 

f ZÏL (GERARD PIETERSZ VAR), 
een beroemde Nederlandsche 
kunstschilder, in het begin der 
zeventiende eeuw te Leyden ge
boren, was de leerling vanden 
vermaarden ANTOMÜS VAN DIJK, 
dien hij naar Engeland volgde, 
met het doel om zich onder 
dien groolen meester nog ve f-
der te beschaven. Te Londen 
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nam hij zijnen intrek in West-
minster, tegenover het huis van 
zijnen hooggeschatten MECENAS, 
die zoo veel werk van VAN Zn. 
maakte, dat hij, als 't ware, 
zijnen eigen smaak in hem over-
stortte, waarom hij ook door de 
liefhebbers met den bijnaam van 
VAN DIJK, in het klein werd be
stempeld. Na den dood van VAN 
DIJK keerde hij naar zijn vader
land terug, hield zich meestal te 
Amsterdam op, alwaar hij zich 
al meer en meer in de schilder
kunst oefende. Zijne meeste nog 
voorhanden zijnde schilderstuk
ken stellen vrolijke gezelschap
pen van mannen en vrouwen 
voor, meestal krachtvol naar het 
leven geschilderd. Even als in 
de stukken van zijnen leermees
ter > bewondert men de handen 
der vrouwen, zoo om het kunst
matige van het schilderen, als 
om de leederheid en schoonheid 
van omtrek. Onder zijne kunst
gewrochten wordt door kenners 
voornamelijk op prijs gesteld, 
zijn Verloren som, op den oogen-
blik dat deze, te paard gezeten, 
afscheid neemt van zijnen va
der . op wiens gelaat de bekom
mering en angst met sprekende 
trekken staan uitgedrukt. Eet 
jaar van het overlijden dezes 
kunstenaars vindt men niet ver
meld. , 

ZÏPE (HENDRIK VAN DEN) of 
ZÏP/EÜS , te Mechelen in 1577 
geboren, omhelsde den regel 
•van den IL BENEDICTÜS, in het 
klooster van den H. JOANNES , 
te Iperen. In 1616, werd hij 
tot abt verheven van den hei
lige ANDREAS, bij Brugge, met 
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het regt om den mijter te dragen, 
dat hij eerst in 1623 verkreeg. 
ZYPJEUS herstelde de tucht in 
zijn klooster, en de ver
woestingen, welke de ketters 
er hadden aangerigt. In 1632, 
voerde hij zijne religieuzen, die, 
om zich aan de woede der sec-
tarissen te onttrekken, naar 
Brugge gevlugt waren, naar 
het klooster terug. Hij herstelde 
ook het huis der religieuzen 
van de H. GODEIEVE , en voerde 
heilzame hervormingen in. Zijn 
dood, in 1659 voorgevallen, 
was die van eenen religieus en 
van eenen christen waardig. Zijn 
voornaamste werk is : Sanctus 
Gregorius Magnus, ex familia 
Benedictina oriundus, Iperen > 
1611, in 8.™ In dit geschrift 
tracht hij tegen BARONIOS te 
bewijzen, dat de H. Paus 
GREGORIUS, het kloosterleven 
had omhelsd. Er komen vele 
geleerde aanmerkingen in voor, 
maar zijne bewijzen zijn niet 
altijd afdoende. De schrijver 
ijvert -welligt al te zeer over 
dit geschilpunt, dat voor het 
overige tot de geschiedkundige 
feiten behoort, waarmede .men 
zich kan bezig houden, en aan 
welker opheldering men kan ar
beiden, even als aan zoo vele 
andere, die van geen groot ge-
wigt zijn. Nog heeft men van 
hem de Verhandeling over de 
H. SCHOLASTICA, getiteld: Exa
men qucestionis: An magis ex-
pediat devotam in mundo quam 
religiosam in monasterio vitctm 
agere; et an sancta Scholastica, 
fuerit speculum castitatis reli-
giosce, an vcro modernm devotie-
nis filiarum in mculo castüatem 
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sermniium. Het gevoelen van 
ROSWEÏDE over de H. SCHOJLA-
STICA • wordt er in bestreden 
en wederlegd. 

ZïPE (FRANCISCUS VAN DEN), 
of ZïPiEDs een geleerde kenner 
van het kerkelijke regt, broeder 
van den voorgaande, [te Mechelen 
in .1578,- uit eene aanzienlijke 
familie geboren. Daar de uitoefe
ning der Catholijke Godsdienst, 

'i uit die stad, waarvan de muite-
iingen zich hadden meester ge
maakt, toenmaals verbannen was, 
zoo lieten zijne ouders hem naar 
Antwerpen brengen, om er ge
doopt te worden. Zoodra hij 
zijne humaniora had ten einde 

, gebragt, werd hij naar de uni
versiteit WÜ-Leuven gezonden, 
en na den rang van meester 
in de vrije kunsten en wijsbe
geerte te hebben ontvangen, 
wijdde hij zich geheel toe aan 
dê  beoefening der regtsgeleerd-, 
hëid. Tot schatmeester (fiscus) 
van het collegie der baccalau-
reussen benoemd, verliet hij 
dien pos t /om dien van secre
taris te aanvaarden van.JOANNES 
LEMIRE, bisschop van Antwerpen, 
die hem vervolgens tot kanonik, 
officiaal en aartsdiaken zijner 
hoofdkerk verhief. Een ijve
rige verdediger der regten van 
den souvereinen-opperpriester en 
van de voorregten der Kerk 
zijnde, verwierf hij de achting 
van de meeste prelaten der . 
Nederlanden, en verkreeg tal
rijke beneficiën. Hij overleed 
als groot-vicaris van het bisdom 
Antwerpen, den 4 November 
1650. Hij was een man van 
verstand en zachte zeden, zeer 

ervaren in de kennis van het 
burgerlijke en kerkelijke regt]. 
Hij heeft verscheiden Latijnsehe 
werken zamengesteld, onder an--
deren: 1.° Analytica enarratio 
jurïs pontificii novi; — 2.Q Con-
sultationès canonim; — Sfi No-
titia juris Belgici; — ifiDeju-
risdictione ecclésiastica» et civili; 
— 5fi Judex magistratus, SÊ-
mtov. Men kan deze geschrif
ten beschouwen als eene weder
legging van die, van DU MOUUN, 
FEVRET, VAN. ESPEN, FEBRONIUS 

enz. Dezelve worden op prijs-
gêsteld, en men heeft ze te 
Antwerpen, in 1675, gezamen
lijk in 2 dlv«; in fol. in het 
licht gegeven. 

f ZYPE (FRANCISCUS VAN DEN), 
gelatiniseerd ZÏP^ÜS, een genees
kundige , te Leuven geboren, 
maakte zich zeer beroemd op 
het einde der zeventiende eeuw. 
Hij begon met het lectoraat in 
de ontleed- en heelkunde te 
Brussel. De- begaafdheid, welke 
hij in die betrekking ten toon 
spreidde", verwierf hem de al-
gemeenè achting, die van den 
prins van JParma, landvoogd 
der Nederlanden, en den leer
stoel der ontleedkunde aan de 
hoogeschool van Leuven, zijne 
geboorteplaats. VAN DEN ZYPE 
nam den titel aan van konink
lijk depositaritis der wijze van 
inbalseming van lijken van Bas 
(zie dat artikel), en hij pronkt er • 
mede jaan het hoofd der volgende 
verhandeling: Fundamenta me-
dieitw physieo-anatomica, Brus
sel, 1683, in 12.«">, 1692, in 
8.™, 3737, in 8."• Lyon, 1692, 
in 8.™ Dit, voor kweekelingen 
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zamengesteïde werk bevat alge
meenheden over de geneeskunde, 
eene beknopte gezondheidsleer, 
ziektekunde, en de grondbegin
selen der heelkunde. De tijd 
en de vorderingen der weten
schap hebben aan hetzelve dè 
•waarde doen verliezen. 

* ZïRtlN ofZlERLJN(GEORGE), 
in 1592, te Lichsthal, in het 
Zwitsersche kanton Bazel s gebo-
ien, alwaar zijn vader predikant 
was, begon zijn humaniora te 
.Rothenbürg; hij werd vervolgens 
op kosten van de overheden 
dier stad, naar de hoogeschool 
van Wütemberg, daarna naar 
die van Straatsburg gezonden, 
om er de godgeleerdheid te be
oefenen. In 1617, paar Mothen-
burg teruggeroepen, werd ZÏRLIN 
aldaar achtereenvolgend, diaken 
tier stad, predikant, opper-be-
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windhebber en president van hei, < 
consistorie. Men heeft van hem 
eene verklaring der profetie van 
ABMAS, in het Hoogduitsch; 
een Latijnsch dichtstuk op de 
verrijzenis van J. C., hetwelk 
hem den titel van met lauwers 
bekroonden dichter verwierf, en 
een ander Latijnsch dichtstuk 
op ANTIOCHÜS EPIPHANES , aan 
het eerste boek der Machabeêrs 
.ontleend. Herhaalde aanvallen 
van vallende ziekte sleepten 
hem, in 1661 in het graf. Jo-
ANNES HENDRIK BJSIÜS, een jnet 
lauwers bekroonde dichter van 
Batzfeld, vervaardigde zijn lijk
zang, waarvén het eerste vers 
teruggaande is (versus .cancri-
ms), dat is , dat het dezelfde 
woorden aanbiedt, wanneer men' 
het achterwaarts leest: 

Sjgno subit Cirlin (rosor nilriotiBiKangisI) 
Coeliciu doctoren sicvoliitastramicant. 

EIHDE VAN HET VUF-EN-TWIMIGSTE EK LAATSTE DEEL. 
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